ภาพปก : สัตตภัณฑ์ ที่ศาลาพระพุทธพิทธยาจารย์ ณ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

ใบลานล้านนา :
(อ่านต่อหน้ า ๒)

ภู มิปั ญ ญาจากบรรพชน

สัตตภัณฑ์ : เครื่องสักการะแห่งพุทธบูชา
(อ่ า นต่ อหน้ า ๘)

ภาพกิจกรรมของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
“กิจกรรมสืบชะตาอาจารย์เกษียณอายุราชการ” เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

“สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก ประจ�ำปี ๒๕๕๖” เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

“พิธีทอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ประจ�ำปี ๒๕๕๖”
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดหัวฝาย

“งานล่องสะเปาจาวละกอน ประจ�ำปี ๒๕๕๖” วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ เทศบาลนครล�ำปาง

กาสะลอง
วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๖๐ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะเป็นแหล่ง
ความรู้ มรดกภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒธรรรมท้องถิ่น
และศิลปวัฒธรรมระดับภูมิภาค
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ หมั่นการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย
อาจารย์ปริตต์ สายสี
กองบรรณาธิการ
อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
อาจารย์ประดิษฐ สรรพช่าง อาจารย์ประสงค์ แสงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์ปราการ ใจดี
อาจารย์ภญ
ิ ญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
นางณัฐชญา ขอบรูป
นางพรพิศ รินดวงดี
นายวีรศักดิ์ ของเดิม
นางสาวพักตร์ชนก ริยาค�ำ

ถ้อยแถลง

เรี ย นท่ า นผู ้ อ ่ า นที่ เ คารพทุ ก ท่ า นครั บ ส� ำ หรั บ จุ ล สาร
กาสะลอง ฉบับที่ ๒๕ ประจ�ำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ – กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ นี้ ทางส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รวบรวมเรื่องราวที่
น่าอ่านและน่าศึกษาไว้ให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามอย่างหลากหลาย
เช่นเคย ในจุลสารฉบับนี้ ทางส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้
พยายามรวบรวมเรือ่ งราวสาระความรูท้ นี่ า่ สนใจตามเทศกาลต่างๆ
ที่เป็นวิถีชีวิตของชาวล�ำปาง และที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญา ซึ่ง
สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ หรือแม้แต่ศิลปะที่เกี่ยวข้อง
กับพิธีกรรมทางศาสนา และสถาปัตยกรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ ทัง้ นี้
เรือ่ งราวและสาระความรูต้ ่างๆ เหล่านั้น ได้มีการถ่ายทอดเอาความ
คิด ความเชื่อ และวิถีแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่ได้สั่งสมและ
กลัน่ กรองมาจากประสบการณ์การด�ำเนินชีวติ เอาไว้อย่างกลมกลืน
และมีคณ
ุ ค่าควรแก่การอนุรกั ษ์ไว้ ทางส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงใช้จุลสารกาสะลองฉบับนี้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด อนุรักษ์
สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะและวัฒนธรรมอันมีคุณค่า
ดังกล่าวไว้ เพือ่ สืบทอดวิถชี วี ติ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย ให้เป็น
สมบัติของชาติสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ทางส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้ด�ำเนินการและมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงามของไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
หากท่านผูอ้ า่ นมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือบทความ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ที่ต้องการ
เผยแพร่ ทางส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง ยินดีน้อมรับไว้พิจารณาและด�ำเนินการต่อไป			
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ
อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
บรรณาธิการ

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ (๐๕๔) ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๖๗๐๑-๒ โทรสาร (๐๕๔) ๒๓๗๓๙๙

สารบัญ

ใบลานล้านนา : ภูมิปัญญาจากบรรพชน									
วรรณกรรมใบลานวัดพิชัย										
สัตตภัณฑ์ : เครื่องสักการะแห่งพุทธบูชา									
เทศกาลตรุษจีน : วิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมาย							
ระบบเหมืองฝาย : วัฒนธรรมแห่งความเอื้ออาทรของชุมชนเกษตรภาคเหนือ				
ลวดลายฉลุไม้สถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิงในล�ำปาง							
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ใบลานล้านนา
: ภูมิปัญญาจากบรรพชน
ใบลาน เป็นเอกสารบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราว
ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวและหลักธรรมค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนา การจารใบลานนัน้ มีมาตัง้ แต่โบราณกาล
และน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากลังกา เพราะพระสิงหลใน
ลังกาได้จารพระไตรปิฎกลงในใบลานในการท�ำสังคายนา
ครั้งที่ ๔ นับต่อจากสังคายนาครั้งที่ ๓ ที่อินเดีย โดย
ที่พระภิกษุสงฆ์ชาวล้านนาได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธ
ศาสนาที่ลังกา เมื่อกลับมาได้น�ำเอาคัมภีร์พระไตรปิฎกมา
เป็นจ�ำนวนมาก๑

คัมภีร์ใบลาน วัดนากวาง อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง

จากหลักฐานดังกล่าวท�ำให้วัฒนธรรมในการจาร
คัมภีร์ใบลานสืบทอดมาสู่อาณาจักรล้านนา ชาวล้านนาใน
อดีตมีความเชื่อว่า หากจารอักขระตัวธรรม ๑ ตัว จะได้
รับอานิสงส์เท่ากับการสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์ นอกจากนี้
การจาร หรือการคัดลอกคัมภีรใ์ บลานถือว่าเป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนา อีกทั้งผู้จารหรือเจ้าศรัทธาผู้ถวายคัมภีร์
ก็จะได้อานิสงส์ ได้ผลบุญมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อจะ
ได้บรรลุและเข้าถึงนิพพานในชาติต่อไป ดังจะเห็นได้จาก
ค�ำอธิษฐานตอนท้ายสุดของลานจะบอกชือ่ ผูจ้ าร ชือ่ เจ้าของ
ลาน และวัตถุประสงค์ของผู้ถวายคัมภีร์เกือบทุกเรื่องจะ
มีคำ� ว่า “นิพพานะปัจจะโย โหตุ” เสมอ ดังนัน้ ชาวล้านนา
จึงนิยมสร้างคัมภีร์ถวายวัดเป็นพุทธบูชา หรือเพื่ออุทิศ
ส่ ว นกุ ศ ลให้ แ ก่ บุ พ การี ห รื อ ผู ้ ที่ ต ายไปแล้ ว ดั ง นั้ น ตาม

วีรศักดิ์ ของเดิม

วัดต่างๆ จึงมีคัมภีร์ใบลานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนา
เป็นจ�ำนวนมากทัง้ พระไตรปิฎกและนิทานชาดก บางวัดแม้
เรื่องเดียวกันก็มีหลายฉบับ หลายส�ำนวนด้วยกัน
ใบลานทีน่ �ำมาใช้ในการจารคัมภีร์นั้นจะต้องเป็นใบ
มีลักษณะเรียวยาว กว้าง ไม่แตก ไม่โดนแมลงกัดจนเป็นรู
ทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือเป็นใบลานทีไ่ ม่แก่หรืออ่อนเกินไป
ใบลานทีแ่ ก่เกินไปจะเปราะและหักง่ายเมือ่ แห้งแล้ว ใบลาน
ที่อ่อนเกินไปจะเก็บรักษาไว้ได้ไม่นานและจารไม่สะดวก
ขณะที่จารจะมีเส้นใยโผล่ออกมาเหนือใบลาน ก้านใบลานที่
จะตัดมาใช้จะอยูช่ ว่ งกลางๆ ของพุม่ ใบลาน การตัดใบลานจะ
นิยมตัดช่วงฤดูหนาวของทุกปี ประมาณเดือนพฤศจิกายน มกราคม เพราะการตัดใบลานต้องการให้ใบลานนัน้ ตากแดด
ได้น�้ำค้างและหมอก ใบลานที่ได้รับน�้ำค้างและหมอกนั้นจะ
มีลักษณะอ่อนนุ่ม จารง่าย ส่วนฤดูฝนนั้นต้นลานจะลื่น ปีน
ขึ้นไปตัดได้ยากและอันตราย ประกอบกับที่ฝนตกบ่อยเอา
ใบลานตากแดดไม่ได้ และฤดูร้อนนั้นใบลานเริ่มแห้งกรอบ
และน�้ำค้างก็ไม่มีอีกด้วย
จากนัน้ น�ำใบลานมาผ่านกระบวนการต้ม ซึง่ ต้องใส่
พืชตระกูลส้มและฝาด เช่น มะขาม มะกรูด ข่า บางท้องที่
ก�ำหนดการสุกของใบลานด้วยมะเขือ ๓ ลูก คือ น�ำมะเขือ
ลงต้มในหม้อต้มใบลานด้วยจนเปื่อยทีละลูก เมื่อครบ ๓ ลูก
ถือว่าใบลานนั้นต้มจนสุกแล้ว และน�ำขึ้นมาผึ่งแดดให้แห้ง
หลังจากนั้นน�ำใบลานมาเข้าไม้ประกับ เพื่อเป็นการบังคับ
ให้ใบลานยืดตรง ไม่งอ ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลายาวนานพอ
สมควร
การตีเส้นบรรทัด
การตี เ ส้ น บรรทั ด
หรือทีเ่ รียกว่า “ตีเส้นผะตัด๊ ”
หรือ “ดีดเส้นผะตั๊ด” โดย
อาศัย “แผงผ่าเต้า” เป็น
แม่ พิ ม พ์ ใ นการท� ำ เส้ น
บรรทัด ซึ่งมีลักษณะเป็น
กรอบไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่า
ใบลาน บากขอบด้านข้าง

ของด้านกว้างให้เป็นร่องลึกทั้งสองข้าง ก�ำหนดช่องไฟมีความ
ห่างประมาณ ๑ เซนติเมตร เพื่อน�ำเส้นด้ายที่ชุบน�้ำหมึกมาขึง
ตามร่องนั้น เมื่อจะตีเส้นผะตั๊ดให้น�ำแผงผ่าเต้ามาวางทับบน
ใบลาน ดีดเส้นด้ายทีละเส้นจนครบตามจ�ำนวนที่พอเหมาะกับ
ขนาดหน้าลาน
ประเภทใบลาน
ประเภทใบลานโดยแบ่งตามขนาดความกว้างของหน้า
ลาน จ�ำแนกได้ดังนี้
๑. ลาน ๔ คือใบลานที่มีความกว้างที่สามารถตีเส้น
บรรทัดได้จ�ำนวน ๔ บรรทัด
๒. ลาน ๕ คือใบลานที่มีความกว้างที่สามารถตีเส้น
บรรทัดได้จ�ำนวน ๕ บรรทัด
๓. ลานก้อม คือใบลานที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพา
ได้สะดวก ส่วนใหญ่นิยมจารคาถาอาคม และต�ำรายาสมุนไพร
							
อุปกรณ์ในการจารใบลาน
๑. เหล็กจาร มีลกั ษณะคล้ายดินสอ เป็นแท่งไม้ทไี่ ด้รบั
การออกแบบให้มีความสวยงาม ตรงกลางแท่งสอดไส้ด้วยเส้น
เหล็กขนาดเล็ก เวลาใช้ต้องฝนให้ปลายเหล็กมีความแหลมคม
เพื่อให้การจารสามารถท�ำให้เกิดร่องลึก และจารได้สะดวก
๒. ก๊อบลาน หรือหมอนรองใบลาน ท�ำจากแผ่นไม้ที่
กว้างกว่าใบลานเล็กน้อย ใช้รองและยึดใบลานไม่ให้ขยับขณะ
ที่จาร
ก๊างธรรม

เหล็กจาร

๓. ก๊ า งธรรม เป็ น แท่ น ไม้ ท่ี มี ค วามสู ง ประมาณ
๔๕- ๖๐ เซนติเมตร ไว้ส�ำหรับวางคัมภีร์ต้นฉบับ ซึ่งมักจะอยู่
ในระดับสายตาของผู้จาร

๓

การจารใบลาน
เริ่ ม ด้ ว ยการเอา
ใ บ ล า น ส อ ย เ ข ้ า กั บ
ก๊ อ บลาน ให้ ห น้ า ลานที่
มี ค วามเหนี ย วและมั น
เป็ น ลานหน้ า แรก เริ่ ม
จารบรรทัดแรกให้หา่ งจาก
ขอบซ้ายมือประมาณ ๕
เซนติ เ มตร การจารให้
จารใต้เส้นบรรทัดเมื่อจาร
จนสุดเส้นบรรทัดให้เหลือ
ไว้ เ ป็ น ขอบประมาณ ๕
เซนติเมตร โดยเริม่ ให้ตรง พ่อหนานจารธรรม
กับบรรทัดแรกแล้วให้หยุด
ก่ อ นถึ ง รู เ จาะประมาณ
๒ เซนติเมตร แล้วเริ่มจารต่อหลังรูเจาะประมาณ ๒
เซนติเมตร การจารในบรรทัดที่ ๓ และ ๔ ท�ำเหมือนกับ
บรรทัดที่ ๒ ส่วนบรรทัดสุดท้ายจารเหมือนบรรทัดที่ ๑
เมื่อเสร็จแล้วก็พลิกด้านหลังจารในลักษณะที่เหมือนกัน
กับด้านหน้า เพียงแต่มกี ารจารตัวอักษร หรือตัวเลข ก�ำกับ
หน้าลานไว้เพือ่ เรียงล�ำดับก่อน – หลัง หากการจารล�ำดับ
ด้วยตัวเลขก็จะเรียง ๑ ๒ ๓ ไปจนถึงล�ำดับสุดท้าย ส�ำหรับ
คัมภีรใ์ บลานทีจ่ ารขึน้ ในช่วงพุทธศตวรรตที่ ๒๒ – ๒๓ มัก
จะใช้ตัวอักษรผสมสระ ดังนี้
ผูก ๑
ผูก ๓
ผูก ๕
ผูก ๗
ผูก ๙
ผูก ๑๑
ผูก ๑๓
ผูก ๑๕

ใช้อักษร
ใช้อักษร
ใช้อักษร
ใช้อักษร
ใช้อักษร
ใช้อักษร
ใช้อักษร
ใช้อักษร

ก
ง
ฌ
ฑ
ถ
ป
ม
ว

ข ผูก
จ ผูก
ญ ผูก
ฒ ผูก
ท ผูก
ผ ผูก
ย ผูก
ส ผูก

๒
๔
๖
๘
๑๐
๑๒
๑๔
๑๖

ใช้อักษร
ใช้อักษร
ใช้อักษร
ใช้อักษร
ใช้อักษร
ใช้อักษร
ใช้อักษร
ใช้อักษร

ค
ฉ
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ณ
ธ
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ร
ฬ

ฆ		
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ฐ
ต		
น		
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ล		
อ

แต่ละตัวอักษรจะผสมรูปสระ ก กา กิ กี กุ กู เก
ไก โก เกา กํ กะ การผสมตัวอักษรกับสระทั้ง ๑๒ สระนี้
เรียกว่า ๑ อังกา
การหลูบหมึก
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจาร ก็มาถึงขั้นตอน
การหลูบหมึก หรือเช็ดน�้ำหมึก เพื่อให้เห็นตัวอักษรที่จาร
ลงไปได้อย่างชัดเจน น�้ำหมึกที่ใช้ได้จากการผสมเขม่าไฟ
กับน�้ำมันยาง แล้วใช้ผ้าท�ำเป็นลูกประคบชุบน�้ำหมึกแล้ว
มาเช็ดใบลาน จากนั้นใช้ทรายอ่อน หรือแกลบมาขัดหน้า
ลานจนสะอาด จะเหลือเพียงน�ำ้ หมึกทีอ่ ยูใ่ นร่องตัวอักษร

๔
อนึ่งการเช็ดน�้ำหมึกและการขัดหน้าลานด้วยทราย ควรเช็ด
ไปในทิศทางเดียว ไม่ควรเช็ดกลับไปกลับมา ซึ่งอาจจะท�ำให้
ใบลานหักได้
เรื่องราวที่จารลงใบลาน
๑. พระธรรมเทศนา ธรรมชาดก
๒. พระสูตร
๓. ต�ำนาน ประวัติศาสตร์
๔. กฎหมายโบราณ
๕. ต�ำรายาสมุนไพร
๖. เวทมนต์ คาถา
๗. ฯลฯ
ตกแต่งโดยการปิดค�ำสันขอบคัมภีย์ใบลาน

คัมภีร์ใบลานวัดดอกค�ำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การประดับตกแต่งใบลาน
หลังจากเสร็จจากการหลูบหมึกเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาถึง
การตกแต่ ง โดยจะตกแต่ ง บริ เ วณขอบของใบลานที่ น� ำ เข้ า
ไม้ประกับ หลังจากนัน้ ใช้ยางรัก หรือชาด ทาลงไป หากต้องการ
ปิ ด ทองค� ำ เปลวให้ ท ายางรั ก ทิ้ ง ให้ แ ห้ ง พอหมาด แล้ ว น� ำ
ใบมะพร้าว หรือใบตองมาปิดเป็นช่วงๆ เพือ่ ให้เกิดลวดลายตาม
ที่ต้องการ จากนั้นน�ำแผ่นทองค�ำเปลวมาปิดบริเวณช่องว่างที่
เปิดไว้ เมื่อปิดทองค�ำเปลวเสร็จให้ปล่อยใบลานทิ้งไว้จนกว่า
ยางรักจะแห้งสนิท ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหลายวัน
เมือ่ ยางรักแห้งสนิท ก็จะน�ำใบลานมาร้อยผูกด้วย “สาย
สยอง” เพื่อให้เป็นเนื้อหาในคัมภีร์ไม่หลุดหาย กระจัดกระจาย
สายสยองนีบ้ างเส้นท�ำมาจากเส้นฝ้ายผสมกับเส้นผมของผูห้ ญิง
เนื่องจากกระบวนการจารจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายชาย ผู้หญิงจึง
หาทางออกในการร่วมท�ำบุญด้วยการใช้เส้นผมตนเองฝั้นเป็น
สายผูกคัมภีร์ ซึ่งถือว่าตนจะได้รับอานิสงส์ในการถวายทานใน
ครั้งนี้ด้วย และถือว่าเป็นการบูชาสิ่งที่มีค่าสูงสุด

ไม้ประกับ
ไม้ประกับ หรือไม้ผะกับธรรม หรือไม้ขนาบ
หรือไม้ขนาบธรรม เป็นไม้ที่ใช้ประกบคัมภีร์ใบลานทั้ง
สองข้าง เพื่อเป็นการรักษาคัมภีร์ไม่ให้แตกหัก หรืองอ
ได้ง่าย๒ และอาจจะมีคติแฝงที่ว่า คัมภีร์ใบลานเปรียบ
เสมือนพระธรรมค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อันเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยที่ชาวพุทธยึดเป็นสรณะ จึง
มีการตกแต่งเครื่องห่อหุ้มป้องกันพระธรรมค�ำสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่
ครบตราบ ๕,๐๐๐ พระวัสสา ตามความเชือ่ ของศาสนา
พุ ท ธในภั ท รกั ป นี้ ๓ การตกแต่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ จิ น ตนาการ
ความรู้ ความสามารถของช่าง ด้วยเหตุนจี้ งึ พบการตกแต่ง
ไม้ประกับอย่างหลากหลาย เช่น การทารักทาชาด การ
ปิดทองค�ำเปลว การแกะสลัก การปัน้ รักกระแนะ เป็นต้น
ไม้บัญชัก
ไม้บญ
ั ชัก หรือทีอ่ า่ นออกเสียงตามชาวล้านนาว่า
“ไม้ปนั จัก๊ ” หรือ “หลาบธัมม์” มีลกั ษณะเป็นแผ่นไม้เล็ก
พอประมาณท�ำขึ้นเพื่อใช้บอกชื่อธัมม์ หรือ คัมภีร์ต่างๆ
โดยเฉพาะ ธัมม์กับ หรือคัมภีร์ที่จัดท�ำขึ้นเป็นชุด และ
ห่อด้วยผ้าห่อคัมภีรไ์ ว้แล้วนัน้ จะต้องมีไม้บญ
ั ชักก�ำกับอยู่
ด้วยเสมอเพื่อให้ข้อมูลของธัมม์ผูกนั้นๆ ข้อมูลที่เขียนไว้
กับไม้บัญชักประกอบด้วย ชื่อธัมม์ เป็นหลัก อาจจะมีชื่อ
เจ้าศรัทธาผู้ถวายธัมม์ ชื่อวัดที่ถวาย ด้วย
การตกแต่งมักจะตกแต่งตรงบริเวณหัวไม้บญ
ั ชัก
เป็นหลัก ส่วนท้ายบางชิ้นก็มีบางชิ้นไม่มี เทคนิคการ
ตกแต่งมีมากมายตัวอย่างเช่น การทารักทาหาง การแกะสลัก
การปิดทอง เป็นต้น

๕

ไม้บัญชักธรรมในรูปแบบต่างๆ
ผ้าห่อคัมภีร์
ผ้าห่อคัมภีร์ เป็นผ้าที่ทอขึ้นส�ำหรับห่อหุ้มคัมภีร์ใบลาน มีขนาดความยาวพอดีกับความยาวของใบลาน ผู้หญิงเป็น
ผู้ประดิษฐ์ผ้าห่อคัมภีร์ขึ้นมา เนื่องจากในวัฒนธรรมไทยผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ในการจารพระธรรมลงใบลาน ซึ่งถือว่าได้อานิสงส์สูง
ดังนัน้ ผูห้ ญิงจึงต้องทดแทนด้วยการใช้เส้นผมท�ำสายสยอง และผ้าห่อคัมภีรน์ ี้ การทอนัน้ มีการสร้างสรรค์ผนื ผ้าอย่างสวยงาม
ตามจินตนาการของผู้ทอ แล้วน�ำไปถวายเพื่อใช้ห่อคัมภีร์ และจะได้มีอานิสงส์เท่าเทียมกับผู้ชาย

ผ้ า ห่ อ คั ม ภี ร์

สมัย วรรณอุดร , โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม.
อุดม รุ่งเรืองศรี , พจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง (ตอนที่ ๒ อักษร พ ถึง ฮ ) : กรุงเทพฯ : อมรินทร์ , ๒๕๓๔ , หน้า ๙๙๕.
๓
จักรพันธ์ ม่วงคร้าม , เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์ศิลปกรรมทางพุทธศาสนา ในเขตอ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ , หน้า ๕๓ .
๑

๒

๖

วรรณกรรมใบลานวัดพิชัย

ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ

คัมภีร์ใบลาน

เป็นการบันทึกเรื่องราวของ
พุ ท ธศาสนา โดยใช้ อั ก ษรธรรมล้ า นนาหรื อ ตั ว เมื อ ง
จารลงในใบลานที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง
ประมาณ ๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๒๒ นิ้ว โดยทั่วไป
คัมภีรใ์ บลานสามารถเรียกได้ ๒ แบบ ถ้าเป็นใบลานยาว
เรียกว่าหนังสือผูก ส่วนใบลานสั้นเรียกว่าหนังสือก้อม
เนือ้ หาทีถ่ กู น�ำไปจารลงบนใบลานนัน้ ล้วนเป็นองค์ความรูจ้ าก
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทัง้ สิน้ ทีพ่ บโดยทัว่ ไปมักจะเป็นเรือ่ งราว
ทางประวัติศาสตร์ ต�ำนาน ต�ำรายา วรรณกรรม
ตลอดจนเรื่องราวของดาราศาสตร์หรือโหราศาสตร์ที่จะมี
อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ จะเห็นได้ว่าเมื่อเรื่องราวดังกล่าวได้
ถูกน�ำมาจารลงบนใบลานแล้วมัดจะถูกน�ำไปถวายวัด ซึ่ง
เป็นความเชื่อของชาวล้านนาว่า เป็นการสร้างบุญกุศล
ทีย่ งิ่ ใหญ่เหมือนกับสร้างพระพุทธรูปทีจ่ ะน�ำพาตัวเองให้เข้า
สู่นิพพานภายภาคหน้า คัมภีร์ใบลานที่ถูกถวายไว้ตามวัด
จะถูกเก็บรักษาด้วยการห่อและมัด แล้วน�ำไปบรรจุไว้ในหีบ
ธรรมภายในหอธรรมหรือหอไตร
วัดพิชยั ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ ๑ ต�ำบลพิชยั อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมา เมือ่ วันที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ตรงกับวันพฤหัสบดี
ขึ้น ๑๓ ค�่ำ เดือน ๑๐ เหนือเขตวิสุงคามสีมากว้าง
๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ในสมัยนัน้ มีพระครูพชิ ยั มงคล
เป็นเจ้าอาวาสปกครอง เนื่องจากวัดพิชัยเป็นวัดเก่าแก่
จึงมีผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาวรรณกรรมต�ำนานจากคัมภีร์
ใบลานและปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานล้านนาเป็น
ภาษาไทยเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ และน�ำไปใช้
ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ และผู้ที่สนใจในงานด้าน
วรรณกรรมล้านนาโดยทั่วไป วรรณกรรมคัมภีร์ใบลาน
ล้านนาวัดพิชยั นัน้ ได้คดั เลือกจากต้นฉบับทีม่ คี วามสมบูรณ์
ในด้านเนื้อหา มีข้อบกพร่องทางด้านการพิมพ์น้อยที่สุด
และคัดเลือกจากฉบับทีบ่ อกแหล่งทีม่ าและปีทพ่ี มิ พ์ชดั เจน
คัมภีร์ใบลานล้านนาที่มีความสมบูรณ์ของวัดพิชัยได้จัด
หมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

๑)  พุทธต�ำนาน เป็นต�ำนานทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธเจ้า

ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มีจ�ำนวน ๓ เรื่อง คือ
พุทธนิพพาน ปฐมสมโพธิ และพุทธาภิเษก ทันตธาตุ
๒)  ชาดก เป็นเรื่องเล่าที่เป็นประวัติการบ�ำเพ็ญ
บารมีของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วย ๓ ส่วน
คือ ปัจจุบันวัตถุ (เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงชาดก)
อตีตวัตถุ (ชาดกหรือเรื่องราวในอดีตของพระโพธิสัตว์)
และสโมทาน (การบอกว่าบุคคลในชาดกนั้นในชาติปัจจุบัน
คือใคร) คัมภีร์ใบลานที่จัดอยู่ในหมวดชาดกนี้ ได้แก่
นิบาตชาดก มหานิบาตชาดก (ทศชาติ) มหาชาติชาดก
ปัญญาสชาดก และชาดกนอกนิบาต
๓)   พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกที่
รวบรวมเอาหลักค�ำสอนต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
เป็นหมวดหมู่ แบ่งออกเป็น ๓ ปิฎก คือ พระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก
๔)  อานิสงส์ เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงผลที่ได้รับจาก
การท�ำบุญ หรือประโยชน์ที่ได้จากการกระท�ำสิ่งต่างๆ มี
จ�ำนวน ๑ เรื่อง คือ อานิสงส์ธรรม
๕)  ต�ำนาน เป็นเรือ่ งเล่าทีก่ ล่าวถึงบุคคล สถานที่
หรือวัตถุตา่ งๆ ทีแ่ ต่งขึน้ เพือ่ อธิบายตามความเชือ่ มีจำ� นวน
๒ เรื่อง คือ ต�ำนานดอนเต้า และต�ำนานมหาเจ้าทะโค้ง
๖)  สาวกที่มีชื่อเสียง จัดอยู่ในต�ำนานแบบหนึ่ง
คือ ต�ำนาน พระสาวก เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงประวัติหรือ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระสาวกในสมัยพุทธกาลเท่านั้น
มีจ�ำนวน ๑ เรื่อง คือ มหาสารีบุตรนิพพาน

๗

๗)  บทสวดและพิธกี รรม เป็นคัมภีรท์ เี่ ป็นบทสวด

ค�ำไหว้ต่างๆ ที่เป็นทั้งภาษาบาลี และภาษาล้านนา ใน
ส่วนของพิธีกรรมประกอบไปด้วย พิธีกรรมท้องถิ่น ซึ่งจะ
กล่าวถึงการประกอบพิธกี รรมและทีเ่ ป็นความเชือ่ ของคนใน
ท้องถิ่น พิธีกรรมสงฆ์ เป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยการท�ำพิธีกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์หรือเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
มีจำ� นวน ๒ เรือ่ ง คือ กรรมวาจา และฎีกาพุทธาผูกต้น
นอกจากนีว้ ดั พิชยั ได้มคี มั ภีรใ์ บลานทีป่ ริวรรต และสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ จ�ำนวน ๒ เรื่องคือ ต�ำนาน
มหาเจ้าทะโค้ง และปทุมมกุมมารชาดก การจัดหมวด
หมู่นั้นจะจ�ำแนกตามหมวดหมูไ่ ด้จำ� นวน ๑๑ หมวดเรือ่ ง
ประกอบด้วย ๑. หมวดพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย
ต�ำนาน มหาชาติชาดก, ทศชาติชาดก, ชาดกทัว่ ไป, พระสูตร,
พระอภิธรรม, พระวินัย, ธรรมะทั่วไป, อานิสงส์ต่างๆ,
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล, ประวัติพุทธศาสนา, ต�ำนาน
ปูชนียวัตถุ, สาวกที่มีชื่อเสียง, พยากรณ์เหตุการณ์อนาคต,
บทสวดและพิ ธีก รรม, พิ ธีก รรมสงฆ์ และเทพนิ ย าย
๒. หมวดนิทานพื้นบ้าน ๓. หมวดกฎหมายโบราณ
๔. หมวดจริยศาสตร์ ๕. หมวดประวัติศาสตร์ ๖. หมวด
โหราศาสตร์ ๗. หมวดโคลงกลอน ๘. หมวดยาสมุนไพร
๙. หมวดลัทธิพิธีกรรม ๑๐. หมวดไสยศาสตร์ และ
๑๑. หมวดปกิณกะ ปัจจุบันได้มีการเก็บและดูแลรักษา
คัมภีร์ใบลานหรือวรรณกรรมใบลานไว้เป็นอย่างดีภายใน
วัดพิชัย โดยเจ้าอาวาส และพระสงฆ์จะน�ำมาอ่านหรือ
เทศนาให้ชาวบ้านฟังในวันส�ำคัญทางศาสนา

๘

สัตตภัณฑ์
เครื่องสักการะแห่งพุทธบูชา

บัวรวงส์

ใ

นช่ ว งเทศกาลส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ ที่
ผ่ า นมาท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านคงได้มีโอกาส
ได้พาครอบครัวเข้าวัดท�ำบุญเพือ่ เสริมบารมี สร้างความ
เป็ น สิ ริ ม งคลให้ กั บ ตนเองและครอบครั ว ผู ้ เ ขี ย น
เองก็มีโอกาสได้เข้าท�ำบุญเช่นเดียวกับผู้อ่านหลายๆ
ท่าน และได้สะดุดตากับสิ่งหนึ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่หน้า
พระประธานกลางพระวิ ห าร ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น รู ป
สามเหลี่ยมและมีที่ส�ำหรับปักเทียนอยู่เจ็ดเล่ม ด้วย
ความสงสัยผู้เขียนจึงได้เก็บความสงสัยนี้มาหาค�ำตอบ
กับ อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ท่าน
อาจารย์จงึ ได้ชแี้ จงแจ้งข้อแถลงไขว่า สิง่ นัน้ เขาเรียกว่า
“สัตตภัณฑ์”

ผู้เขียนจึงได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
สัตตภัณฑ์ จากหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือ
เล่มที่ ๑๓ ของมูลนิธสิ ารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ และหนังสือเครื่องสักการะในล้านนาไทย
พบว่า สัตตภัณฑ์ ในบริบททางภาคเหนือหรือคนเมือง
หมายถึง เชิงเทียนที่ใช้บูชาพระประธานในพระวิหาร
ซึ่งจ�ำแนกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ แบบที่มีลักษณะเป็น
ขั้นบันไดที่ใช้ส�ำหรับปักเทียนลดหลั่นกันลงมา ๗ หรือ
๙ ชั้น ซึ่งพบมากในแถบจังหวัดแพร่และน่านหรือกลุ่ม
ชนเผ่าไทลื้อ และอีกลักษณะหนึ่งจะเป็นรูปสามเหลี่ยม
หน้าจั่ว มีที่ปักเทียนไล่จากยอดถึงฐานทั้งสองด้านรวม
๗ แท่ง จะพบมากในแถบจังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน
ล�ำปาง และเชียงราย หรือกลุ่มชนไทยวน
สัตตภัณฑ์ มีความหมายที่เกิดจากความศรัทธา
ของผูส้ ร้างอยู่ ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นแนวคิดทีไ่ ด้
อิทธิพลจากคติพราหมณ์ทกี่ ล่าวว่า สัตตภัณฑ์ มาจากค�ำว่า
“สัตตบริภัณฑ์” ซึ่งหมายถึงทิวเขาทั้ง ๗ ที่ล้อมรอบเขา
พระสุเมรุเป็นวงกลมลดหลั่นกันลงมาจากทิวเขาด้านใน
สุดถึงทิวเขานอกสุด ได้แก่ ยุคนธร อิสนิ ธร กรวิก สุทสั น์

เนมินธร วินันตกะ และอัสสกัณณ์ ท่ามกลางยอดเขา
ทั้งเจ็ดนี้ล้อมรอบไปด้วยทะเลสีทันดร ซึ่งจะมีทวีปหรือ
เกาะใหญ่อยู่ ๔ เกาะ คือ อุตระกุรทุ วีป ปุพพะวิเทหทวีป
ชมพูทวีป และอมรโคยาน ซึ่งเป็นลักษณะของจักรวาล
อย่างคร่าวๆ และถือว่าเขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์
เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล
การสร้างสัตตภัณฑ์ขึ้นก็เพื่อจะบูชาพระอิศวร
เพือ่ ให้พระองค์ประทานความสุขสวัสดีแก่ผบู้ ชู า หากจะ
พิจารณาตามรูปลักษณะของสัตภัณฑ์แล้ว รูปนาค ๗ ตัว
ที่ ช ่ า งแกะสลั ก สลั ก ลอดเลี้ ย วผสานกั น ไปมาท� ำ ให้
น่ า คิ ด ว่ า เรื่ อ งนี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งของน�้ ำ อมฤตที่
เทพเจ้าทัง้ หลายท�ำพิธกี วนน�ำ้ ทะเลสีทนั ดร โดยเอานาค
ทั้งหลายมาพันรอบเขาพระสุเมรุ แล้วให้พากันหมุน
โดยรอบอย่างรุนแรงและต่อเนือ่ ง ความเหนือ่ ยของเหล่า
นาคทัง้ หลายมีมาก ประกอบกับเทวดาทัง้ หลายว่ากล่าว
ถ้อยค�ำและเฆีย่ นตีอย่างแรง จึงเกิดบันดาลโทสะ คายน�ำ้
ลายออกมาท�ำให้น�้ำทะเลเป็นพิษไปหมด เดือดร้อนถึง
พระอิศวร (อีกพระนามหนึง่ คือ พระศิวะ) ต้องทรงดูดพิษ
ของพระยานาคไว้ทั้งหมด พระศอจึงเป็นนิลและมักมี
ค�ำกล่าวเสมอว่า “ด�ำสนิทดุจศอพระศิวะ” รูปนาคใน
สัตตภัณฑ์ยังอาจเกี่ยวพันกับนาคทัณฑ์ซึ่งเป็นคันทวย
ค�้ำยันโบสถ์หรือวิหารของล้านนา คือมีรูปและความ
หมายอย่างเดียวกันเพราะ นาคฑัณฑ์ หมายถึง นาค
ต้องโทษหรือถูกลงทัณฑ์ ความหมายของสัตตภัณฑ์ใน
ข้อนี้จึงเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์โดยแท้
ลักษณะทีส่ องเป็นแนวคิดพุทธปรัชญา กล่าวว่า
สัตตภัณฑ์ หมายถึง ปรัชญาแห่งพระพุทธศาสนาและหลัก
ปฏิบตั ใิ นพุทธศาสนาอันหมายถึง ธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายหรือ
เป็นแนวทางแห่งการรู้ธรรม หรือแนวทางที่เข้าสู่ความ
เป็นพุทธะ มีอยู่ด้วยกัน ๗ ประการ ดังพระบาลีว่า

๙
โพชฺฌงฺโค  สติสังขาโต  ธมฺมานํ  วิจโย  ตถา
วิริยมฺ  ปีติ ปสฺ  สทูธิ  โพชฺฌงคา  จะตถาปเร  สมุเปกขา  โพชฺฌงฺคา
องค์หรือส่วนประกอบในการเป็นพุทธะ ๗ ประการ คือ
๑.  สติ ความระลึกได้
๒.  ธัมมวิจยะ การวิเคราะห์ วิจัย พระธรรม
๓.  วิริยะ ความเพียร
๔.  ปิติ ความอิ่มใจ พอใจ
๕.  ปัสสัทธิ ท�ำใจได้
๖.  สมาธิ การท�ำจิตแน่วแน่มั่นคง
๗.  อุเบกขา วางเฉยในสิ่งวุ่นวายทั้งปวง
การจุดเทียนบูชานั้น หมายถึง การบูชาพระพระธรรมที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ ซึ่งเรียกว่า “พระธรรม
ค�ำสอน” ความหมายนี้เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงประดุจดังประทีปเทียนบูชาสัตตภัณฑ์นั้น
อย่างไรก็ตาม การที่ช่างพื้นเมือง (สล่า) ได้ใช้ความรู้และภูมิปัญญา บรรจงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
ชิ้นเอกอย่างสัตตภัณฑ์ขึ้นมานั้น มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์คือ เพื่อความงามด้านปฏิมากรรมในการแสดงฝีมือ
ของช่าง (สล่า) เพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน และเพื่อถวายเป็น
พุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังเป็นการค�้ำชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปอีกห้าพันวัสสา
จากเรื่องราวทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เรื่องสัตตภัณฑ์ และน�ำเสนอให้กับท่านผู้อ่านในครั้งนี้
แม้จะเป็นเรือ่ งเล็กๆ แต่ผเู้ ขียนก็เชือ่ ว่าผูอ้ า่ นอีกหลายท่านเพิง่ ได้คำ� ตอบของสัตตภัณฑ์อนั เป็นปริศนาธรรมแห่งเครือ่ ง
สักการะแห่งพุทธบูชาเช่นกัน ผู้เขียนเชื่อว่าการธ�ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และศิลปกรรมพื้นบ้านมีหลายวิธีแต่ผู้เขียน
เลือกวิธแี ห่งการเรียนรูแ้ ละการเผยแผ่เรือ่ งราวอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิน่ ให้กบั สังคมได้เรียนรู้ และเป็นการสืบทอด
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไป

หมายเหตุ : บัวรวงค์ เป็นนามปากกาของ นายธีระชาติ พงศ์นฤมิตร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

๑๐

เทศกาลตรุษจีน : วิถีชีวิตที่เต็ม
ไปด้วยความหมาย
บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์

ในวิถีชีวิตชาวล�ำปางมักจะคุ้นเคยกับประเพณีและ
วัฒนธรรมล้านนา ทีม่ ปี ระวัตยิ าวนานและได้สบื ทอดกันมา
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แต่ก็ยังคงมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่
ยั ง คงยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ แ ละรั ก ษาขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไว้อย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกัน
นั่นก็คือ กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน ซึง่ ในแต่ละรอบปีคนไทย
เชื้ อ สายจี น จะมี ก ารประกอบพิ ธีก รรมที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์
ตามประเพณีนยิ มทีเ่ ป็นธรรมเนียมเดิมของบรรพบุรษุ ของตน
ซึ่ ง จะแตกต่ า งกั น ออกไปในแต่ ล ะภู มิ ภ าคและจะผสม
กลมกลืนกันกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน่ นัน้ ๆ ทีค่ นไทย
เชื้อสายจีนอาศัยอยู่ แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติดังกล่าว
ก็ แ ฝงไว้ ด ้ ว ยความเชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ การสื บ ทอดมา ส� ำ หรั บ
เทศกาลที่คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดล�ำปางให้ความส�ำคัญ
นั้นมีอยู่ด้วยกัน ๘ เทศกาล ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลหยวนเซียว เทศกาลเช้งเม้ง เทศกาลตวนอู่
(เทศกาลไหว้ขนมบะจ่าง) เทศกาลจงหยวน (เทศกาลสารทจีน)
เทศกาลจงชิว (เทศกาลไหว้พระจันทร์) เทศกาลกินเจ และ
เทศกาลขนมอี๋ (เทศกาลไหว้ขนมบัวลอย) แต่เทศกาลที่ได้
ชื่อว่าเป็นเทศกาลที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความ
ส�ำคัญมากทีส่ ดุ และยังเป็นทีร่ จู้ กั กันดีของชาวไทยส่วนใหญ่
นัน่ ก็คอื “เทศกาลตรุษจีน”

เครื่องเซ่นไหว้ที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีน
ที่มา : http://www.parttimejobsbkk.com/

หรื อ ที่ ช าวจี น เรี ย กกั น ว่ า “ชุ น เจี๋ ย (春节)” ซึ่ ง
หมายถึง “การเริ่มต้นชีวิตอย่างสดชื่น” ขณะเดียวกัน
ก็ น� ำ พาความเจริ ญ เติ บ โตและความมี ชี วิ ต ชี ว ามาสู ่ โ ลก
ของธรรมชาติ เทศกาลนีท้ งั้ ชาวจีนและชาวไทยเชือ้ สายจีนนิยม
ฉลองกันตัง้ แต่วนั ขึน้ ๑ ค�ำ่ จนถึงวันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือนอ้าย
(ตามปฏิทินจันทรคติ)
ในอดีตชาวจีนส่วนใหญ่มีการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
เกษตรกรรม เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่อากาศเหมาะ
ส� ำ หรั บ การเพาะปลู ก จึ ง มี ก ารบวงสรวงต่ อ เทพยดา
การเซ่ น ไหว้ บ รรพบุ รุ ษ ก็ เ พื่ อ อธิ ษ ฐานขอพรให้ ไ ด้ พื ช ผล
ที่อุดมสมบูรณ์ ให้มีกิจการงานก้าวหน้าจึงเป็นที่มาของ
ต�ำนานการไหว้เจ้าในวันตรุษจีน ที่เรียกว่า “ง่วงตั้งโจ่ย”
(ภาษาแต้จิ๋ว) นอกจากนั้น ชาวจีนทุกคนต้องท�ำงานอยู่
แต่ในท้องนาทั้งวัน และมีโอกาสแค่ไม่กี่ครั้งที่ทุกคนใน
ครอบครั ว จะได้ พ บปะกั น อย่ า งพร้ อ มหน้ า ยกเว้ น แต่
ในงานแต่งงานหรืองานศพ ดังนัน้ ช่วงเวลานีจ้ งึ จัดกิจกรรม
ขึน้ เพือ่ ให้ครอบครัวและเพือ่ นฝูงได้รบั ประทานอาหารเย็น
ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและสังสรรค์กนั อย่างรืน่ เริง
ต่อมากิจกรรมนีจ้ งึ ได้พฒ
ั นาเป็นขนบธรรมเนียมในการฉลอง
วันขึ้นปีใหม่
ตามธรรมเนียมแล้ว ก่อนถึงวันเทศกาลตรุษจีน
ทั้ ง ชาวจี น และชาวไทยเชื้ อ สายจี น ทุ ก ครั ว เรื อ นจะต้ อ ง
ท�ำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ ทุกซอกทุกมุมของบ้านต้อง

๑๑
ถูกท�ำความสะอาดเพื่อต้อนรับปีใหม่ แต่เมื่อถึงวันสุดท้ายก่อนขึ้นปีใหม่ จะต้องน�ำไม้กวาดไปซ่อนไว้และห้ามกวาดบ้าน
ที่ท�ำเช่นนี้เพราะเชื่อกันว่าการกวาดบ้านถือเป็นการกวาดเอาโชคลาภทิ้งไป หลังจากท�ำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้ว
จะมี ก ารเตรี ย มอาหารและสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ต ่ า งๆ ที่ จ ะใช้ ใ นวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ ได้ แ ก่ ของที่ จ ะใช้ เ ซ่ น ไหว้ บ รรพบุ รุ ษ
ไหว้ เ จ้ า และผี ไ ร้ ญ าติ ของที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ งานเลี้ ย งในครอบครั ว และของที่ เ ตรี ย มไปเยี่ ย มค� ำ นั บ ผู ้ ใ หญ่ และ
ผู้ที่เคารพนับถือ เป็นต้น
￼	 ในคื น วั น ก่ อ นปี ใ หม่ ห รื อ การเชิดสิงโตในเทศกาลตรุษจีน
วันสุกดิบ ทุกคนในครอบครัวจะมา
ชุมนุมและรับประทานอาหารเย็น
ร่วมกัน เนือ่ งจากชาวจีนและชาวไทย
เชื้ อ สายจี น ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
ความเป็นครอบครัวมาก อาหาร
มื้ อ เย็ น ที่ ค นในครอบครั ว กลั บ มา
รับประทานร่วมกัน จึงถือว่าเป็น
มื้ อ อาหารที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในรอบปี
นอกจากนั้นในวันนี้เป็นวันที่เด็กๆ
รอคอย เพราะผู้อ าวุโสในบ้าน
จะมอบสิ่งที่เรียกว่า “ยาซุ่ยเฉียน”
ให้ แ ก่ เ ด็ ก ๆ ซึ่ ง ยาซุ ่ ย เฉี ย นนี้ จ ะ
ถูกห่อเอาไว้อย่างดีด้วยกระดาษ
สีแดงสด และจะถูกน�ำไปวางไว้
ใต้หมอนของเด็กๆ ในบ้าน ยาซุย่
เฉียนนีป้ จั จุบนั เป็นทีร่ จู้ กั กันในชือ่ ว่า
“อั่ ง เปา” หรื อ “หงเปา”
(红包 หมายถึง ซองแดง)
ในวันแรกของปีใหม่ ทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคนจะสวมเสื้อผ้า
ตามเสียงอ่านภาษาจีนกลางนัน่ เอง
ความหมายของอั่งเปาไม่ได้อยู่กับ ชุดใหม่ แล้วพากันออกไปเยี่ยมเยืยนญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง เพื่ออวยพรให้พวกเขา
ความมากน้อยของจ�ำนวนเงิน แต่ มีความสุขตลอดปีใหม่นี้ ของว่างและอาหารรสโอชาจะถูกน�ำมาเลีย้ งต้อนรับแขกผูม้ า
มั น เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการเฉลิ ม เยี่ยมเยืยน ส่วนบริษัทและองค์กรทางสังคมต่างๆ มักจะจัดการไปเยี่ยมเยืยนแบบเป็น
ฉลอง การอวยพร และการปัดเป่า กลุม่ ในช่วงเวลานีด้ ว้ ย ชาวจีนทางตอนใต้ของประเทศจีนและชาวไทยเชือ้ สายจีนโพ้นทะเล
ความหายนะ ให้แก่กันและกัน นิยมน�ำส้มแมนดาริน จ�ำนวน ๒ ผล หรือ ๔ ผล ติดตัวไปด้วยเวลาทีไ่ ปเยีย่ มเยืยน
ส�ำหรับการจุดประทัด การเชิด เพือ่ นฝูงและญาติๆ ในช่วงปีใหม่ เสียงอ่านของค�ำว่า “ส้มแมนดาริน” ตามส�ำเนียงกวางตุง้
มั ง กร และการเชิ ด สิ ง โต ยั ง นั้นออกเสียงคล้ายกับค�ำที่มีความหมายว่า “ทองค�ำ” ดังนั้น การมอบส้มแมนดารินให้
เป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลอง แก่กัน จึงเสมือนกับการมอบทองค�ำให้กัน ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วฝ่ายเจ้าของบ้านก็จะ
ในเทศกาลตรุษจีนอีกด้วย ตาม มอบส้มแมนดารินให้กับแขกในจ�ำนวนเท่าที่ได้รับมาเช่นกัน
ในช่วงปีใหม่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ “ค�ำขวัญคู่” (春联 อ่านว่า
ต�ำนาน มังกรเป็นผู้ให้ฝน การ
เชิดมังกรทีจ่ ดั ขึน้ ในช่วงฉลองปีใหม่ ชุนเหลียน) ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวจีนนิยมน�ำมาประดับประดา สิ่งนี้เป็นที่รู้จักกันใน
ก็เพื่อขอพรให้ปีนั้นฝนตกต้องตาม อีกชื่อหนึ่งว่า “ตุ้ยเหลียน” (对联) หรือ “ค�ำกลอนคู่” ค�ำกลอนจะต้องเข้าคู่กัน
ฤดู ก าล ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ชื่ อ ว่ า ทั้งฉันทลักษณ์และเนื้อหา นิยมเขียนไว้บนกระดาษสีแดง ผ้าสีแดง ไม่ก็สลักบนไม้ไผ่
การเชิดสิงโตเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่ว ท่อนไม้หรือต้นเสา หรือติดไว้ที่ประตูหน้าบ้าน
ธรรมเนียมปฏิบัติที่เกิดขึ้นในเทศกาลตรุษจีนนั้น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการ
ร้ายและน�ำมาซึง่ โชคดีเช่นเดียวกับ
การจุดประทัด อีกทั้งเสียงอื้ออึง รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี และการใช้ชว่ งระยะเวลาในเทศกาลตรุษจีนนี้
ของประทัดนั้นยังช่วยสร้างความมี ไปเยี่ยมหรือทักทายญาติมิตร พร้อมกล่าวค�ำที่เป็นมงคล ก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่
ชีวติ ชีวาให้กบั บรรยายกาศแห่งการ สืบทอดกันมา โดยเชื่อว่าสิ่งที่ดีๆ ที่ตนได้กล่าวหรือปฏิบัติไปนั้น จะย้อนกลับสู่ตนเอง
ด้วยเช่นกัน
เฉลิมฉลองอีกด้วย

๑๒

ระบบเหมืองฝาย :

วัฒนธรรมแห่งความเอือ้ อาทร
ของชุมชนเกษตรภาคเหนือ
หอมด่วน

ในปัจจุบันระบบการจัดการน�้ำของไทยได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ ที่มุ่งพัฒนาระบบ
อุตสาหกรรมเพือ่ ให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ บางแห่งบางที่
ต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เพื่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน�้ำไว้ใช้ในการเกษตร และน�ำไป
ผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการดาดล�ำเหมือง สร้าง
ระบบชลประทานที่เน้นให้กระแสน�้ำไหลจากอ่างเก็บน�้ำ หรือ
แหล่งกักเก็บน�้ำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อความต้องการ
ของเกษตรกรผู้ใช้น�้ำ ซึง่ ระบบการจัดการน�ำ้ ดังกล่าวสร้างผลดี
และผลเสียมากมายต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับน�้ำ ทั้งใน
เรื่องของความสูญเสียแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ เนื่องจากการ
ดาดล�ำเหมืองท�ำให้พื้นที่ข้างเหมืองไม่เหมาะสมต่อการเป็น
ถิ่นอาศัยของตัวอ่อนของสัตว์น�้ำจืด รวมไปถึงการที่ผู้คนต้อง
อพยพย้ายถิ่นท�ำให้เกิดการสูญเสียรากวัฒนธรรมเดิมเนื่องจาก
ต้องย้ายถิ่นฐาน เพื่อสร้างรกรากใหม่ในบ้านใหม่ นอกจากนี้
ในบางพื้ น ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบการจั ด การน�้ ำ ท� ำ ให้
เกิ ด ปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มขั ง ในฤดู ฝ น เนื่ อ งจากการถมคลอง
ล�ำเหมืองซึ่งเป็นเส้นทางเดินของน�้ำตามธรรมชาติ หรือตาม
สัณฐานของพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้จะพบว่าระบบการจัดการมีความ
ส�ำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คน น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ผลิตซ�้ำ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่หลากหลายเนื่องจากน�้ำ
เป็นต้นก�ำเนิดของวัฒนธรรมของโลก และเป็นตัวชี้วัดความ
เจริญทางวัฒนธรรมของผู้คนที่เชื่อมโยงกับสภาพภูมิประเทศที่
แตกต่างหลากหลาย
ภาคเหนือ ของไทย เราท่า นทราบกัน ดีอยู่แล้วว่า
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีพื้นที่ราบสลับกับภูเขาสูง
ทรัพยากรน�้ำถือเป็นทรัพยากรที่ทุกครัวเรือนต้องใช้ร่วมกัน
อย่างเป็นธรรม เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือต้องการน�้ำไปเลี้ยง
กล้าข้าวทีป่ ลูกไว้ในนาอย่างหลีกเลีย่ งมิได้ โดยเฉพาะภูมปิ ระเทศ
ของภาคเหนือที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ท�ำให้ขนาดของล�ำน�้ำมี
ลักษณะที่แคบ ประกอบกับน�้ำที่ไหลเร็วตามกฎของธรรมชาติ
ที่บอกว่า น�้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต�่ำ ฉะนั้นโจทย์ส�ำคัญ
ส�ำหรับบรรพบุรษุ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคเหนือ คือ จะต้องท�ำอย่างไร
ให้น�้ำที่ไหลเร็ว แรง ในฤดูฝน ไหลเข้าสู่ที่นาของเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวอย่างเป็นธรรมที่สุด “ฝาย” คือ ตัวแบบของ
ชุดความรูท้ สี่ ะท้อนให้เห็นถึงภูมปิ ญ
ั ญา ในการจัดการทรัพยากรน�ำ้

ของคนในพื้นที่ภาคเหนือได้ดีที่สุด รวมไปถึงระบบเหมืองฝาย
ก็เป็นเสมือนตัวแทนของระบบวัฒนธรรมที่ เ อื้ อ เฟื ้ อ ของคน
“กินน�้ำเหมือง” เดียวกัน ใช้น�้ำจากล�ำเหมืองเดียวกันเพื่อ
จุดมุง่ หมายเดียวกันในการกระจายน�ำ้ เข้าสูไ่ ร่นาอย่างแยกไม่ออก
ส�ำหรับ “ฝาย” ในภาคเหนือของไทยในที่นี้หมาย
ถึง การสร้างแนวกั้นแม่น�้ำใหญ่ให้เข้าสู่ล�ำเหมือง โดยส่วน
ใหญ่สร้างจากการน�ำหิน ไม้หลักมาวาง และน�ำไม้หลักมาตี
ท�ำเป็นแนวผสมกันระหว่างไม้และหินจนกลายเป็นแนวขวาง
ทางน�้ำ จนกลายเป็น “ฝาย” และสามารถยกระดับน�้ำให้สูง
ขึน้ ได้ หากผู้ใดต้องการน�ำ้ ให้ไหลเข้าสูน่ าของตนเอง ต้องสร้าง
“แต” แตมี ห น้ า ที่ ท ดน�้ ำ หลั ง ฝายให้ ไ หลเข้ า สู ่ ไ ร่ น าของ
เกษตรกรได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แตจะสร้ า งจากไม้ ไ ผ่
ปักลงไปในดินบริเวณข้างล�ำเหมือง โดยเมื่อมีการสร้างแต
น�้ำก็ส ามารถไหลเข้าสู่ล�ำเหมืองเล็กได้ ซึ่ ง แตก็ มี ชื่ อ เรี ย ก
ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามชื่ อ เจ้ า ของผื น นาที่ รั บ น�้ ำ จากแต
นั้ น หรื อ ที่ ดิ น ที่ อ ยู ่ ใ กล้ แ ต เช่ น แตปู ่ ท อง หมายถึ ง
แผงแตนัน้ อยูใ่ กล้ผนื นาของนายทอง หรือเป็นแตทีผ่ นั น�ำ้ เข้านา
ของนายทองเป็นเจ้าแรก ในท�ำนองเดียวกันแตก็สามารถสร้าง
ได้หลายที่ แล้วแต่วา่ เจ้าของนาผืนไหนต้องการให้สายน�ำ้ ล้นหลัง
แตเข้าสู่ไร่นาของตนเอง เมื่อสายน�้ำไหลผ่านแตก็จะไหลเข้าสู่
“เหมืองไส้ไก่” ซึ่งเป็นเหมืองที่ไหลเข้าสู่ผืนนาของเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวแต่ละเจ้า
จากการสร้ า งฝายหรื อ แป๋ ง ฝาย รวมไปถึ ง
การสานจัก๊ เข้ และการท�ำแต ล้วนแต่เป็นการใช้องค์ความรู้
สังเกตสายน�ำ้ ของคนในพืน้ ทีภ่ าคเหนือทีต่ อ้ งพึง่ พิงทรัพยากรน�ำ้
ที่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการหล่อเลี้ยงข้าวกล้าในผืนนาของพวก
เขา หากแต่ ภู มิ ป ั ญ ญาในการยกระดั บ ผิ ว น�้ ำ ให้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ
เพิ่มแรงดันน�้ำโดยวัสดุจากธรรมชาติ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุด
ความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ สามารถเห็นด้วยตา
แต่กลุ่มคนที่อยู่ในภาคเหนือตอนบนยังได้คิดระบบการจัดการ
สายน�้ำจัดการทรัพยากรที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมแห่งการ
ไว้เนื้อเชื่อใจ ของกลุ่มคนที่กินน�้ำแม่เดียวกัน ด้วยการจัดการ
“ระบบเหมืองฝาย” ระบบเหมืองฝายถือได้ว่าเป็นระบบที่เป็น
ตัวแทนของการจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างเป็นธรรมด้วยเป็น
ระบบทีเ่ กิดขึน้ จากการมีสว่ นร่วมของกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ ในการปลูกข้าว
ในพื้นที่ราบสลับที่สูงเป็นป่าเขา

๑๓
ระบบเหมืองฝาย จึงเป็นองค์กรชุมชนที่ประกอบด้วย
แก่ฝายและลูกฝาย แก่ฝายเป็นบุคคลที่ถูกเลือกมาจากชุมชน
ผูใ้ ช้นำ�้ จากเหมืองฝายเดียวกัน โดยคุณสมบัตขิ องคนทีจ่ ะเข้ามา
ด�ำรงต�ำแหน่งแก่ฝายต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม และสามารถ
จัดสรรทรัพยากรน�้ำให้แก่ลูกฝายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ส่วนลูกฝายเป็นคนที่เป็นเจ้าของผืนนาที่รับน�้ำจากเหมืองฝาย
นั้นๆ โดยมีหน้าส�ำคัญที่จะต้องดูแลรักษาเหมืองฝาย โดย
รูปแบบการดูแลรักษาเหมืองฝายทีต่ นรับน�ำ้ จะอยูใ่ นรูปแบบของ
การขุดลอกล�ำเหมืองในช่วงก่อนฤดูฝน เพือ่ มิให้ลำ� เหมืองตืน้ เขิน
อั น เนื่ อ งมาจากตะกอนดิ น และหญ้ า ที่ ขึ้ น รกชั น ในบริ เ วณ
ล�ำเหมือง นอกจากการขุดลอกล�ำเหมือง ลูกเหมืองต้องมีหน้าที่
ร่วมกันสร้างฝายหรือซ่อมแซมฝายด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงทุกปี
ในช่วงฤดูท�ำนาหรือน�้ำหลาก เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ทุกคนที่กิน
น�ำ้ เหมืองเดียวกันต้องท�ำ ซึง่ หากใครกินแรงสมาชิกฝายด้วยกัน
โดยการไม่เข้าร่วมการซ่อมฝายขุดลอกล�ำเหมือง จะต้องถูก
ท�ำโทษด้วยการปรับไหม เช่น การจ่ายเป็นข้าวเปลือก ข้าวสาร
หรือ การปรับเป็นเงินซึ่งพิจารณาโดยแก่ฝาย
ซึง่ ความส�ำคัญของการขุดเหมืองท�ำฝายก็ได้สะท้อนผ่าน
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องเมื อ งเชี ย งใหม่ ช่ ว งการเข้ า มาเผยแผ่
ศาสนาคริ ส ต์ ข องมิ ช ชั น นารี ค ณะเพรสไบที เ รี ย น โดยมี
หนานชัยและน้อยแสนยาเป็นพระเอก เดิมทีเดียวทั้งสอง
เป็นชาวพุทธเคยบวชเรียนมาก่อน ต่อมาก็ได้ละศาสนาเดิม
หั น ไปนั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ เพื่ อ นบ้ า นใกล้ เ คี ย งก็ ไ ม่ พ อใจ
จนกลายเป็นเรือ่ งราวใหญ่โต เนือ่ งจากช่วงนัน้ ชาวบ้านช่วยกัน
ขุ ด ลอกล� ำ เหมื อ งตามบั ญ ชาของพ่ อ เจ้ า กาวิ โ รรสเพื่ อ น� ำ น�้ ำ
เข้ามา หนานชัยและน้อยแสนยาก็มาด้วย เนื่องจากทั้งสองได้
ผลประโยชน์จากการขุดฝาย การขุดฝายครัง้ นัน้ ท�ำให้ทกุ คนไม่มี
วันหยุด แต่วนั อาทิตย์นอ้ ยแสนยากับหนานชัยหยุด เพราะเป็น
วันสะบาโต การไม่หยุดงานในวันอาทิตย์คริสเตียนถือว่าเป็นบาป
ฝืนใจพระผู้เป็นเจ้า หากแต่ส�ำหรับชาวบ้านมันเป็นการกินแรง
ผู้อื่น ในขณะที่คนอื่นท�ำงานอย่างไม่มีวันหยุด ดังนั้นจึงมีคน
น�ำความไปฟ้องเจ้ากาวิโรรส ทั้งสองจึงถูกเรียกตัวไปสอบสวน
โดยทั้งสองให้การว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดงานเขามิอาจละเมิด
บัญญัตขิ องพระองค์ได้ เจ้าพ่อกาวิโรรสก็ซกั ว่า “วันอาทิตย์เจ้า
กินข้าวด้วยหรือเปล่า วันอาทิตย์น�้ำหยุดเข้านาบ้างหรือเปล่า”
ทั้งสองตอบเหมือนกันว่า “กินข้าววันอาทิตย์ น�้ำเหมืองก็
ยังไหลเข้านาอยู่” ดังนั้นพ่อเจ้าจึงออกค�ำสั่งว่า “ถ้าเช่นนั้น
วันอาทิตย์เจ้าก็หยุดงานไม่ได้ ต้องท�ำเพราะใครๆ เขาก็ท�ำงาน
ทั้งนั้น” แต่หนานชัยกับน้อยแสนยาเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัด
จึงยืนกรานไม่ยอมท�ำงานในวันอาทิตย์ เป็นการขัดค�ำสั่งของ
เจ้าเหนือหัวผู้ทรงสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงมีค�ำสั่งให้เอา
ไปประหารเสีย (สังคีต จันทนะโพธิ ในวารสารสกุลไทย
รายสัปดาห์ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๓๐๗๗ ประจ�ำวันอังคารที่ ๘
ตุลาคม ๒๕๕๖)
หมายเหตุ : หอมด่วน เป็นนามปากกาของ อาจารย์กิ่งแก้ว ทิดตึง

จากเรือ่ งราวข้างต้นท�ำให้ทราบว่า คนและเจ้าผูค้ รองนคร
ในภาคเหนื อ ตอนบนในอดี ต ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การจั ด การ
ทรัพยากรน�้ำเป็นอย่างมาก และยังเห็นว่าการท�ำฝายเหมือง
เป็นเรือ่ งทีผ่ กู โยงไปกับความเป็นธรรม ทีอ่ ยูเ่ หนือระบอบความเชือ่
ตามในวิถีของแต่ละศาสนา ความร่วมมือร่วมแรงยังเป็น
แก่นแกนของการสร้างฝาย ขุดเหมือง นอกจากในมิติของ
ข้อบังคับ ความส�ำคัญของระบบเหมืองฝายอีกหนึง่ ความส�ำคัญ
ที่ถือเป็นแก่นของระบบวัฒนธรรมที่ให้ความส�ำคัญกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ เจ้าที่ เจ้าทาง คือ ความเชื่อเรื่อง “ผีฝาย”
คนในภาคเหนือที่มีวัฒนธรรมการก่อตั้งองค์กรเหมืองฝายและ
สร้างฝาย มีระบบความเชื่อเรื่องที่ว่าฝายเป็นสิ่งก่อสร้างที่มี
ผู้คุ้มครองอยู่ นั่นก็คือ “ผีฝาย” ในบริเวณใกล้กับปากเหมือง
ใหญ่จะปรากฏหอผีอยู่ใกล้ๆ ในทุกปีลูกฝายพร้อมด้วยแก่ฝาย
ต้องมีการเลี้ยงผีฝาย เพื่อเป็นการขอบคุณผีฝายที่คอยปกปัก
รักษาฝาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจของกลุ่ม
เครือข่ายผู้ใช้น�้ำร่วมกัน ในวันเลี้ยงผีบริเวณหอผีจะคลาคล�่ำ
ไปด้วยผู้คนบริเวณหอผีจะมีปู่จารย์เป็นผู้ท�ำพิธี ซึ่งของเลี้ยงผี
บางแห่งบางที่ก็จะประกอบไปด้วย วัว ควาย หรือปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นสัตว์เล็ก เช่น ไก่ หมู เป็นต้น ที่
เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้
สมาชิกฝาย หรือลูกฝายมีปัจจัยไม่มากนักที่จะร่วมลงขันเพื่อที่
จะซื้อของเลี้ยงที่มีมูลค่าสูงเช่นสัตว์ใหญ่
หากเราพิจารณาถึงระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของ
หมู่คนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของการเลี้ยงผีฝายหรือการเข้ามาร่วม
ใช้ทรัพยากร เราจะสามารถสัมผัสและเห็นถึงระบบคุณค่าที่
ผู้คนเคารพในสิ่งเหนือธรรมชาติ เคารพในสิทธิของการเข้าถึง
การใช้ทรัพยากรที่ทุกคนที่ปลูกข้าวสามารถเข้าถึงทรัพยากร
อย่างเป็นธรรม ซึ่งเราจะสามารถเห็นได้ในระบบเหมืองฝาย
คือ “ความเป็นธรรม” ของผู้คนที่วัดคุณค่าของสมาชิกด้วย
การมีส่วนร่วม ไม่ได้วัดคนที่การศึกษาที่สูงหรืออ�ำนาจที่ได้มา
อย่างไม่ชอบธรรม ทัง้ นีห้ ากมองการด�ำรงอยูข่ องระบบเหมืองฝาย
ในอดีตและการเปลี่ยนแปลงของระบบเหมืองฝายในปัจจุบัน
เราจะพบว่าระบบดังกล่าวอยู่เหนือระบบการจัดการน�้ำแบบรัฐ
สมัยใหม่ในปัจจุบัน ที่มีระบบประปาที่ผู้คนสามารถเข้าถึงการ
ใช้น�้ำ โดยการจ่ายเป็นค่าประปา ซึ่งก็เป็นไปตามสภาพสังคม
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงวิถีการผลิตของเกษตรกร
ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ทั้งชนิดของพืช ปริมาณ ความ
ต้องการน�ำ้ ของพืช และความถีใ่ นการผลิต ทีไ่ ม่ได้ผลิตเพียงแค่
ในฤดูเพาะปลูกเพียงเท่านั้น ระบบการผลิตที่ผูกโยงกับระบบ
การตลาดอย่างแยกไม่ออก ปัจจัยข้างต้นเป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง
เพียงเท่านั้นที่ระบบเหมืองฝายต้องลดบทบาทลงในบางพื้นที่
ของภาคเหนือตอนบน

๑๔

ลวดลายฉลุ ไ ม้ ส ถาปั ต ยกรรม
เรื อ นขนมปั ง ขิ ง ในล� ำ ปาง
(ตอนที่ ๑)
เรือนขนมปังขิง เป็นชื่อเรียกอาคารประเภทหนึ่ง ที่
ได้รบั อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ซึง่ แพร่เข้ามาใน
ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการประดับตกแต่งลวดลาย
ฉลุที่วิจิตรพิสดาร หรูหรา สวยงาม มีลักษณะลวดลาย
หงิกงอเป็นแง่งคล้ายขิง จึงใช้ค�ำว่า “Ginger bread” หรือ
“ขนมปั ง ขิ ง ” เป็ น ค� ำ เรี ย กลวดลายดั ง กล่ า ว ส� ำ หรั บ
เรื อ นขนมปั ง ขิงในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง เช่น
พระทีน่ งั่ วิมานเมฆ (กรุงเทพมหานคร) บ้านวงศ์บรุ ี (จังหวัดแพร่)
เรือนพระธเนศวร พระราชวังสนามจันทร์ (จังหวัดนครปฐม)
เป็นต้น ส่วนกลุม่ อาคารทีม่ กี ารตกแต่งลวดลายแบบขนมปังขิงใน
ล�ำปาง จะปรากฏในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง โดยจะมีทงั้ ทีแ่ บบอาคาร
เดีย่ ว ๑-๒ ชัน้ ก่อสร้างด้วยไม้หรืออาคารแบบก่ออิฐถือปูนและ
ชั้นบนเป็นไม้ และในกลุ่มอาคารแถวทั้งแบบที่สร้างด้วยการ
ก่ออิฐถือปูน และแบบเรือนแถวไม้ เช่น วิหารหม่องโง่ยซิ่น
วัดไชยมงคล บ้านบริบูรณ์ อาคารกาญจนวงศ์ เป็นต้น

ต�ำแหน่งของอาคารที่มีการตกแต่ง

การประดั บ อาคารด้ ว ยลวดลายแบบขนมปั ง ขิ ง
(Ginger bread) ที่ปรากฏในล�ำปาง จะนิยมประดับอยู่ตาม
ส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยลวดลายแบบขนมปังขิง เป็นการ
ตกแต่งทีเ่ น้นความสวยงาม ประดิษฐ์ตกแต่งตัวอาคารเป็นหลัก
แต่ขณะเดียวกันลวดลายที่มีความสวยงามนั้นก็สามารถสนอง
ประโยชน์ใช้สอยได้บางส่วน เช่น การช่วยให้แสงลอดผ่าน
เข้าภายในห้องของตัวอาคาร การท�ำหน้าที่เป็นที่บังแสง ด้วย
ครีบติดชายคา และการเป็นช่องระบายอากาศ เพือ่ ให้โปร่งโล่ง
เป็นต้น ทัง้ นีล้ วดลายแบบขนมปังขิงนิยมประดับตกแต่งในส่วน
ต�ำแหน่งต่างๆ ของอาคาร ดังนี้
๑.  ช่องระบายอากาศ เป็นลวดลายขนมปังขิง ทีต่ ดิ ตัง้ ใน
ต�ำแหน่งเหนือบานประตู อาจมีทั้งแบบครึ่งวงโค้ง และแบบ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นแนวยาวตลอดบานประตูในแต่ละช่อง
๒.  บริเวณคอสอง เป็นลวดลายขนมปังขิงที่ติดตั้งใน
แนวฝาผนัง ส่วนทีต่ อ่ ติดกับฝ้าเพดาน ซึง่ อาจมีทงั้ แบบลวดลาย
แนวนอนและแบบแนวตั้ง
๓.   ครีบระบายใต้พื้น เป็นลวดลายแบบขนมปังขิง
ที่ ป ระดั บ ตกแต่ ง บริ เ วณใต้ พื้ น ของชั้ น บน ซึ่ ง ในกรณี ข อง
ครีบระบายใต้พื้นในอาคารที่มีความส�ำคัญจะเป็นครีบระบาย
ขนาดใหญ่ชัดเจน มักเป็นลวดลายขนมปังขิงในแนวตั้ง

สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์

๔.  คลีบระบายชายคา เป็นลวดลายแบบขนมปังขิง
ที่ประดับตกแต่งบริเวณขอบชายคา ทั้งส่วนที่เป็นแนวตรงและ
แนวเฉียง ซึ่งคลีบระบายส่วนนี้จะเป็นลายขนาดเล็กเป็นหลัก
เป็นลายแนวตัง้ และแนวนอน โดยส่วนใหญ่นยิ มลายในแนวนอน
๕.   บานประตู เป็นลวดลายแบบขนมปังขิง ทีถ่ กู น�ำมา
ประดับตกแต่งในส่วนที่เป็นบานประตูโดยเฉพาะบานประตู
แบบบานเฟีย้ มและแบบ ๒ บานคู่ และนิยมติดตัง้ เฉพาะช่วงบน
ของบ้าน
๖.  ครีบระบายใต้ฝ้า เป็นลวดลายขนมปังขิงประดับ
ตกแต่งเป็นระบายใต้ฝ้าเพดาน ภายในของอาคารบ้านเรือน
นิยมท�ำลายแนวตั้ง

ลักษณะของลวดลายแบบขนมปังขิง

ลักษณะของลวดลายแบบขนมปังขิง คือ การจัดวาง
ออกแบบลวดลายให้สัมพันธ์กับวัสดุ ซึ่งคือแผ่นไม้ สัมพันธ์
กับเทคนิควิธีการท�ำ คือ การแกะสลัก ฉลุ และสัมพันธ์กับ
บริเวณพื้นที่ต่างๆ ที่ประดับตกแต่ง ได้แก่ ช่องระบายอากาศ
บานประตู พื้นที่วงโค้งเหนือบานประตู พื้นที่วงโค้งเหนือบาน
หน้าต่าง เท้าแขน และลูกกรงระเบียง เป็นต้น ซึ่งลักษณะ
ลวดลายเป็นแบบขนมปังขิง สามารถจัดแบ่งกลุ่มได้ ดังนี้

๑. ลายแนวตั้ง

เป็นการท�ำลวดลายฉลุไม้แบบขนมปังขิงในแนวตั้ง
โดยลายในแนวตั้งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่
		
๑.๑  ลายแนวตั้งแบบ  ๒ แผ่นคู่   และ  ๒ แผ่น
สลับ โดยเป็นการท�ำลวดลายขนมปังขิงตามแนวตั้ง โดยตัวลาย
จะประกอบด้วยแผ่นไม้ ๒ แผ่น เหมือนกัน เรียงต่อกันจึงจะ
ได้ ๑ แบบลาย และแบบ ๒ แผ่น ๒ แบบวางสลับกัน และ
รูปแบบของลวดลายเกิดจากช่องเปิดของแผ่นไม้แต่ละข้างและ
ช่องว่างทีเ่ ป็นลายฉลุปดิ และจะเรียงแผ่นชากันตลอดแนว หรือ
อาจกล่าวได้วา่ พืน้ ทีว่ า่ งจะปรากฏให้เห็นเป็นลักษณะของลวดลาย
ซึง่ อาจมีสว่ นฉลุลายน้อยกว่าตัวพืน้ และนิยมฉลุเป็นช่องเป็นลาย
ในพื้นที่เล็กๆ โดยประกอบกันเข้าเป็นรูปแบบของลวดลายที่
เหมาะสมและสวยงามแตกต่างกันไป
		 ลวดลายฉลุ แ บบ ๒ แผ่ น ต่ อ กั น ตามแนวตั้ ง นี้
ใช้ในการตกแต่งตัวอาคารทัง้ แบบเรือนเดีย่ วและอาคารแถว โดย
นิยมตกแต่งตามส่วนต่างๆ คือ

		
		

- เป็นครีบระบายตกแต่งใต้พื้นชั้นบน
- เป็นช่องระบายอากาศบริเวณคอสอง
ในกรณีทลี่ ายแนวตัง้ ใช้ในการตกแต่ง เป็นครีบระบาย
ชายคาหรือใต้พนื้ ชัน้ บน ตรงบริเวณส่วนปลายของไม้ จะมี
การออกแบบด้วยลักษณะของชายขอบลายหรือขอบไม้ของ
แต่ละแผ่น เป็นลักษณะแบบเชิงชาย หรือส่วนจบของลาย
ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่แนวตัดตรง หากแต่จะเป็นรูปลักษณะ
ต่างๆ เช่น ลายหยดน�้ำ ลายขอบมนโค้ง ขอบรูปหัวใจ ขอบ
ดอกจิก ซึ่งขอบลายในลักษณะนี้ จะใช้ติดตั้งเฉพาะส่วนที่
เป็นครีบระบายเท่านั้น แต่ในกรณีที่เป็นลายแนวตั้งที่ติดตั้ง
บริเวณคอสองจะไม่มีการฉลุตัดขอบลายในลักษณะดังกล่าว
เพราะแผ่นไม้ที่ฉลุลายจะต่อกับฝาเรือน หรือส่วนของผนัง
หรือฝาเรือน
		
๑.๒  ลายแนวตั้งแผ่นเดี่ยว เป็นการท�ำลวดลาย
ตามแนวตั้ง โดยใช้ไม้แผ่นเดียว ฉลุเป็นลวดลายจบในแผ่น
จุดส�ำคัญคือไม่ใช่การต่อลายให้สมบูรณ์ แต่เป็นการน�ำแผ่นไม้
มาเรียงต่อเช่นเดียวกัน โดยการออกแบบลวดลายในลักษณะ
เช่นนี้มักนิยมท�ำลวดลายโปร่ง บอบบาง ใช้ส่วนพื้นไม้เป็น
ตัวลาย บางรูปแบบของลวดลายอาจจะคอดกิ่วจนดูราวกับท�ำ
ด้วยวัสดุเหล็กดัดหรือเหล็กหล่อ
ลวดลายฉลุไม้แนวตั้งแบบแผ่นเดี่ยวนี้ ใช้ในการ
ตกแต่งตัวอาคารทั้งแบบอาคารเดี่ยว และอาคารแถว แต่โดย
ส่วนใหญ่จะใช้กบั เรือนไม้ ลวดลายแบบขนมปังขิงในลักษณะนี้
นิยมน�ำมาตกแต่งเป็นรัว้ ระเบียง โดยเป็นลายแนวตัง้ ทีค่ อ่ นข้าง
สูง บางส่วนเป็นระเบียงบริเวณนอกชาน และบางส่วนประดับ
เป็นแนวระเบียงที่ติดตั้งในส่วนหน้าต่างบานยาว (French
Windows) ลวดลายแนวตั้งแบบที่ใช้พื้นเป็นตัวลวดลายนี้ ยัง
นิยมใช้ประดับ กับลวดลายแบบ ๒ แผ่นคู่ประกอบกัน โดย
ใช้ลายแบบดังกล่าวประกบหัวท้ายของลายอื่น และใช้ประดับ
ตกแต่งส่วนครีบของชายคา
นอกจากนี้ ลวดลายแนวตัง้ แบบทีแ่ ผ่นพืน้ เป็นตัวลายนี้
ยังใช้ในการประดับตกแต่งในส่วนของบานประตู โดยเฉพาะประตู
บานเฟีย้ มของอาคารแถวแบบไม้ โดยตกแต่งบานประตูทกุ บาน

๒. ลายแนวนอน

๑๕

เป็นการท�ำลวดลายฉลุไม้ในแนวนอน ประดิษฐ์
ฉลุบนแผ่นไม้ ที่มีขนาดยาวและสั้นเหมาะสมกับพื้นที่ตกแต่ง
โดยน�ำไปประดับตกแต่งตามแนวนอน ซึง่ ลวดลายแบบขนมปังขิง
ตามแนวนอน อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
		
๒.๑  ลายแนวนอนขนาดเล็ก เป็นลวดลายขนมปังขิง
ตามแนวนอนขนาดเล็ก เป็นลวดลายทีป่ ระดิษฐ์ดว้ ยการเจาะฉลุไม้
แผ่นเดียวขนาดค่อนข้างเล็ก และจัดวางลายตามแนวนอน
ขนานไปกับแผ่นไม้ โดยลายในลักษณะนี้จะใช้ประดับตามส่วน
ขอบของชายคา ทั้งในแนวนอนและแนวเฉียง หรือติดประดับ
ชายคาขนาดเล็ ก ที่ ค ลุ ม บานหน้ า ต่ า ง และตั ว ลายมักเป็น
ลายขอบ ซึ่งมีลักษณะเหมือนเป็นระบายในรูปแบบต่างๆ ช่าง
บางคนเรียกลายแบบนี้ว่าลายตุ๊ดตู่ ซึ่งหมายถึงลายขนาดเล็ก
โดยลายตามขอบชายคานี้มีทั้งที่เน้นใช้พื้นเป็นลาย (positive)
และใช้ช่องฉลุเป็นลายด้วย (negative)

ลายไม้ฉลุอันงดงามของเรือนคุ้มเจ้าหลวงในอดีต

การตกแต่งลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง
บริเวณระเบียงวิหารหม่องโง่ยซิ่น วัดไชยมงคล

๑๖
		

๒.๒ ลายแนวนอนขนาดใหญ่ เป็นลวดลายแบบขนมปังขิง ตามแนวนอนขนาดใหญ่ โดยประดิษฐ์ฉลุบนแผ่นไม้

แผ่นเดียว จัดวางลายตามแนวนอน ลายในลักษณะนี้จะใช้ประดับตกแต่งในส่วนที่ส�ำคัญ ได้แก่ พื้นที่เหนือบานประตู บริเวณ
คอสอง ที่ต่อติดกับฝ้าเพดานหรือต�ำแหน่งเดียวกัน แต่ลดระดับลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งลายแนวนอนขนาดใหญ่ ที่ใช้ประดับตกแต่ง
ทั้งเรือนเดี่ยวขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างด้วยไม้ หรืออาคารที่ชั้นล่างเป็นการก่ออิฐถือปูนและชั้นบนเป็นไม้ รวมทั้งใช้ประดับอาคารแถว ที่
ก่อสร้างด้วยไม้และแบบที่ก่ออิฐถือปูน
		
ลายแบบขนมปังขิงตามแนวนอนนี้ ด้วยความที่เป็นลวดลายฉลุที่มีขนาดยาว ดังนั้นการออกแบบลวดลาย จึงมี
ส่วนที่เป็นศูนย์กลางของลาย ซึ่งเป็นรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ลายส่วนด้านข้างก็จะออกแบบแตกลวดลายออกไปทั้ง ๒ ข้าง ให้เหมือนกัน
โดยกลับด้าน
		
โดยลายตามแนวนอนที่ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนในล�ำปางนี้ ถือว่าเป็นกลุ่มลวดลายแบบขนมปังขิงที่มีความ
สวยงามโดดเด่น นอกจากนี้ลวดลายลักษณะดังกล่าว ที่เป็นไม้แผ่นเรียบที่เจาะฉลุเป็นลวดลายแล้ว บางแห่งยังมีลักษณะของ
การแกะสลัก ให้มีความนูนความลึกและมีความกลมกลืนของลายเส้นต่างๆ ด้วย

๓. ลายในวงโค้ง

การท�ำลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงในกรอบวงโค้ง นับเป็นการประดับตกแต่งในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความสวยงาม
ทั้งแสดงให้เห็นอิทธิพลตะวันตกอย่างสมบูรณ์ ลายขนมปังขิงในกรอบวงโค้งนี้ เป็นการฉลุลายหม้อดอกแล้วแตกก้านช่อดอกกระจาย
ต่อเนื่องตามรูปวงโค้ง
		 ลวดลายไม้ฉลุนี้ นอกจากจะใช้ประดับตกแต่งอาคารเป็นหลักแล้วก็ยังสามารถสนองประโยชน์ใช้สอย คือ ใช้เป็นช่อง
ระบายอากาศท�ำหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับลายตามแนวนอน แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ความทีล่ ายในวงโค้งมีขนาดใหญ่ ดังนัน้ จึงท�ำให้ลายแบบขนมปังขิง
มีความสวยงามและเป็นที่น่าสนใจมาก ลวดลายแบบขนมปังขิงในกรอบวงโค้ง สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
		
๓.๑ ลายวงโค้งขนาดใหญ่ เป็นการออกแบบประดิษฐ์ลวดลายในกรอบวงโค้งป้าน ความกว้างของวงโค้ง มีขนาดเท่ากับ
๑ ห้องคูหาของอาคารแถว หรือมีความกว้างประมาณ ๒ เมตร สูงประมาณ ๘๐ เซนติเมตร นิยมประดับอยู่เหนือประตูแบบ
บานเฟี้ยม การออกแบบลวดลายจะมีศูนย์กลางลายอยู่ในแนวกึ่งกลางของวงโค้งโดยเน้นให้มีลักษณะเป็นจุดเด่น อาจเป็นรูปดอกไม้
นกยูง ดวงอาทิตย์ส่องแสงเป็นศูนย์กลาง และมีการออกแบบจัดวางลวดลายออกไปจนเต็มพื้นที่ในวงโค้ง โดยทั้ง ๒ ข้าง มีลวดลาย
ลักษณะเหมือนกันแต่กลับข้าง การท�ำลวดลายในกรอบวงโค้งนี้จะใช้พื้นไม้เป็นตัวลายท�ำให้ลายมีความโปร่งและสวยงามมาก
￼

ลายฉลุไม้ของเก่า
จากเรือนคุ้มเจ้าหลวงล�ำปาง
ที่รอการบูรณะสร้างขึ้นใหม่

๓.๒ ลายวงโค้งขนาดเล็ก เป็นการออกแบบประดิษฐ์ลวดลายที่อยู่ในกรอบวงโค้งแบบครึ่งวงกลม ขนาดประมาณ ๑๐๐
เซนติเมตร โดยลายในกรอบวงโค้งขนาดเล็กนี้ นอกจากเป็นการตกแต่งประดับตัวอาคารแล้ว ยังใช้เป็นช่องระบายอากาศด้วย โดยลาย
แบบขนมปังขิงในกรอบวงโค้งขนาดเล็กนี้ นิยมใช้ในการตกแต่งเหนือบานประตูและบานหน้าต่างแบบ ๒ บานคู่เปิดออก
		 การออกแบบลวดลายในกรอบวงโค้งขนาดเล็กนี้ จะไม่มกี ารวางลาย ทีเ่ ป็นดอกดวงส�ำคัญ ทีเ่ ป็นศูนย์กลางหรือกึง่ กลางลาย
เพียงแต่เป็นการวางลายแบบซ้ายขวาเท่ากันแบบสมดุล (Symmetry) ซึ่งจะต่างกับลายในกรอบวงโค้งป้าน ที่จะมีดอกดวงส�ำคัญ
อยู่ในแนวกึ่งกลางของกรอบวงโค้ง
นอกจากลายในแนวตัง้ ลายแนวนอน ลายในวงโค้งแล้ว ยังปรากฏมีลวดลายแบบขนมปังขิงรูปแบบต่างๆ ทีป่ ระดับตกแต่ง
ตามส่วนประกอบของอาคารอีก เช่น ลวดลายแบบขนมปังขิงในกรอบรูปสี่เหลี่ยม ประดับติดตั้งเป็นเท้าแขนคํ้ายันชายคา หรือเป็น
รูปสามเหลี่ยมโค้ง ประดับตกแต่งใต้จั่วอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้อ่านติดตามอ่านต่อฉบับหน้าครับ...

ภาพกิจกรรมของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

“พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล”
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร

“เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมภายในประเทศ ครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
“งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๓”
ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) จังหวัดเพชรบุรี

“เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมภายในประเทศ ครั้งที่ ๒”
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

“เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์” (Flora Festival 2013)
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
“เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมภายในประเทศ ครั้งที่ ๓”
ระหว่างวันที่ ๑๔ -๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กาสะลอง
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ (๐๕๔) ๒๔๑๐๑๒ - ๔ ต่อ ๖๒๐๑-๒

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๓๔/๒๕๒๑
ไปรษณีย์ล�ำปาง

