กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำาปี ๒๕๕๗ ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา กับสำานักงานเทศบาลนครลำาปาง เนือ่ งในงานเทศกาลเข้าพรรษา ประจำาปี ๒๕๕๗
ได้รบั รางวัลชนะเลิศที่ ๒ การประกวดรถแห่เทียนพรรษา ณ ข่วงนครลำาปาง ห้าแยกหอนาิกา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธพิทยาจารย์ ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
วันเข้าพรรษา ประจำาปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผูบ้ ริหาร บุคาลากร และนักศึกษา สำานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกันถวายเทียนพรรษา
ณ วัดข่วงกอม วัดสบลี วัดศรีหลวงแจ้ซอ้ น อำาเภอเมืองปาน จังหวัดลำาปาง

กาสะลอง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท (๐๕๔) ๒๔๑๐๑๒ - ๔ ตอ ๖๒๐๑-๒

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๓๔/๒๕๒๑
ไปรษณียลําปาง

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการล้านนา ฮาลาล อินดัสทรี้เทรด ๒๐๑๔ ลำ�ปาง (Lanna Halal
Industry Trade 2014 , Lampang) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำ�ปาง

กิจกรรม “สรงน้ำ�พระพุทธพิทยาจารย์ ประจำ�ปี ๒๕๕๗” เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์
สวนสามสอ สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานรำ�ลึกประวัตศิ าสตร์ รถไฟ รถม้า ลำ�ปาง
ครัง้ ที่ ๑๕ ณ สถานีรถไฟนครลำ�ปาง

โครงการประกวดการบูรณาการงานทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน อาคารสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๔ และ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๖ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำ�ปาง

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง โดยสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ดำ�เนิน
โครงการอบรมศิลปกรรมพื้นบ้าน (การทำ�ตุงชัย) ณ วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลำ�ปาง ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้สนใจ
ในเขตชุมชนบ้านปงสนุกเหนือ

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน
“ใต้รม่ พระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ ปริมณฑลท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗
ในโครงการ “เผยแพร่และแลกเปลีย่ นศิลปะและวัฒนธรรมภายในประเทศ ครัง้ ที่ ๔”

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในการแถลงข่าว งานสลุงหลวง กลองใหญ่
ปีใหม่เมืองนครลำ�ปาง ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำ�ปาง

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ปี๋ใหม่เมืองนครลำ�ปาง ประจำ�ปี ๒๕๕๗ กับสำ�นักงานเทศบาล
นครลำ�ปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน ใน “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำ�ปาง ๒๕๕๗”

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ณ เขตปกครองตนเองชนชาติไทยสิบสองปันนา ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถน
ุ ายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดลำ�ปาง
โดยสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ดำ�เนินโครงการจัดเวทีเสวนา “การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำ�ปาง (เขตชุมชนประตูป่อง)”
ณ วิหารวัดประตูป่อง จังหวัดลำ�ปาง

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

๑

กาสะลอง
วิสัยทัศน
ภายในป ๒๕๖๐ ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมจะเป็นแหล่ง
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
อาจารย์ปยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์ปราการ ใจดี
อาจารย์ภญิ ญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
นางพรพิศ รินดวงดี
นางณัฐชญา ขอบรูป
นายวีรศักดิ์ ของเดิม
นางสาวพักตร์ชนก ริยาค�า

ถอยแถลง

เรียนท่านผูอ้ า่ นทีเ่ คารพทุกท่านครับ ส�าหรับจุลสารกาสะลอง ฉบับ
ที่ ๒๖ ประจ�าเดือนมีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๗ นี้ ทางส�านักศิลปะและ
วัฒนธรรมได้รวบรวมเรือ่ งราวทีน่ า่ อ่านและน่าศึกษาไว้ให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ตดิ ตาม
อย่างหลากหลายเช่นเคย โดยในการรวบรวมเรือ่ งราวต่างๆ ในจุลสารฉบับนี้
ทางส�านักศิลปะและวัฒนธรรมได้พยายามรวบรวมเรือ่ งราวสาระความรูเ้ กีย่ วกับ
วิถีชีวิตของชาวล�าปาง และที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญา ซึ่งสืบทอดกันมา
ตัง้ แต่สมัยบรรพบุรษุ หรือแม้แต่ความใกล้ชดิ และความผูกพันระหว่างชุมชน
กับวัด ความเชือ่ เกีย่ วกับการท�าบุญและพิธกี รรมทางศาสนา สถาปัตยกรรม
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการละเล่นประจ�าท้องถิน่ และการสืบทอดวัฒนธรรม
และภูมปิ ญั ญาทีส่ งั่ สมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ทัง้ นีเ้ รือ่ งราวและสาระความรู้
ต่างๆ เหล่านัน้ ได้มกี ารถ่ายทอดเอาความคิด ความเชือ่ และวิถแี ห่งภูมปิ ญั ญา
ของบรรพบุรษุ ทีไ่ ด้สงั่ สมและกลัน่ กรองมาจากประสบการณ์การด�าเนินชีวติ
เอาไว้อย่างกลมกลืน และมีคณุ ค่าควรแก่การอนุรกั ษ์ไว้ ทางส�านักศิลปะและ
วัฒนธรรมจึงใช้จลุ สารกาสะลองฉบับนีเ้ ป็นสือ่ กลางในการถ่ายทอด อนุรกั ษ์
สืบสาน มรดกภูมปิ ญั ญาทางศิลปะและวัฒนธรรมอันมีคณุ ค่าดังกล่าวไว้ เพือ่
สืบทอดวิถชี วี ติ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย ให้เป็นสมบัตขิ องชาติสบื ไปชัว่ ลูก
ชัว่ หลาน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่กจิ กรรมและโครงการต่างๆ ทีท่ างส�านัก
ศิลปะและวัฒนธรรมได้ด�าเนินการและมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทดี่ งี ามของไทยในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
หากท่านผูอ้ า่ นมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือบทความทางศิลปะ
และวัฒนธรรมทีม่ คี ณุ ค่าและมีคณุ ประโยชน์ทตี่ อ้ งการเผยแพร่ ทางส�านักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ยินดีนอ้ มรับไว้พจิ ารณาและด�าเนิน
การต่อไป
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีค้ รับ
อาจารย์ วุฒริ ตั น์ พัฒนิบลู ย์
บรรณาธิการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ (๐๕๔) ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๖๗๐๑-๒ โทรสาร (๐๕๔) ๒๓๗๓๙๙

สารบัญ

ปับสาและจารึกล้านนา
ผ้าซิ่น วิถีล้านนากับคุณค่าในปัจจุบัน
ลวดลายฉลุไม้สถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิงในล�าปาง ( ตอนที่ ๒ )
การสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
มอง “ชนกว่าง” ผ่านมิติเชิงวัฒนธรรมการละเล่น บ่า เก่าของผู้ชายภาคเหนือ

๒
๗
๙
๑๒
๑๔

๒

“ปบสา”

๒. ตัดขอบกระดาษ ปับให้มีขนาดกว้าง ยาวตาม
ต้องการเพื่อพกพาได้อย่างสะดวก
๓. ขนาดของความหนาก็ประมาณ ๓๐-๔๐ หน้า แต่
บางชุมชนได้รับอิทธิพลมาจากไทใหญ่ ขนาดและความกว้าง
ความหนาจะมากกว่าของชาวล้านนา
๔. การท� า ปกนั้ น มั ก จะทาเคลื อ บปกทั้ ง หน้ า -หลั ง
ด้วยยางรัก เมื่อแห้งสนิทแล้วใช้ยางสะเดาผสมน�้าทาทับลงบน
กระดาษสาที่ท�าเป็นเล่มแล้ว เพื่อปองกันการกัดแทะจากแมลง
เล็ก ๆ ซึ่งวิธีการปองกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาพื้นบ้านที่
น�าวัสดุทอ้ งถิน่ มาใช้ประโยชน์ จากนัน้ จึงน�ากรวดตามล�าธารทีม่ ี
ผิวเรียบและขนาดโตเท่าก�ามือมากดทับและรูดไปตามแนวของ
ปับสาที่ทายางสะเดา เพื่อให้กระดาษเยื่อเรียบและแน่นช่วยให้
เวลาเขียนด้วยหมึกสีด�าแล้วเส้นจะเรียบ ส่วนเส้นบรรทัดของ
ปับ สานัน้ ส่วนมากใช้ไม้บรรทัดและดินสอขีดเบา ๆ ตามต้องการ
ในการเขียนตัวอักษรนัน้ จะเขียนข้างล่างบรรทัดเช่นเดียวกับการ
จารอักษรลงบนใบลาน

ปับสาเป็นเอกสารโบราณประเภทหนึ่งของล้านนามี
ความส�าคัญรองจากเอกสารประเภทใบลาน มีลักษณะและ
หน้าที่การใช้งานเหมือนกับสมุดข่อยของทางภาคกลาง คือ
เป็นสมุดที่ท�ามาจากแผ่นกระดาษสาพับสลับให้มีขนาดเท่ากัน
ทับซ้อนกันไปมาจนเป็นเล่ม เพื่อง่ายต่อการเขียน การอ่าน การ
ดูแล และการเก็บรักษา
การท�าปับสาในสมัยโบราณนั้นเป็นการสนองความ
ต้ อ งการในการใช้ ส อยของผู ้ รู ้ ใ นสมั ย ก่ อ นเป็ น การท� า ขึ้ น
เพื่อใช้เองไม่ใช่เพื่อค้าขายเป็นอาชีพ ดังนั้นขนาดจึงขึ้นอยู่
กั บ ความต้ อ งการในการใช้ ส อยส่ ว นตั ว พกพาง่ า ยเพื่ อ การ
ท่องคาถาหรือใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ กระดาษที่ใช้ท�า
ปั  บ สาโบราณนั้ น เป็ น กระดาษสาที่ มี ข นาดกว้ า งและหนา
เพียงพอที่จะใช้การจารอักษรลงไปได้ เพราะคนโบราณไม่
ได้ท�ากระดาษสาเพื่อใช้ในกิจกรรมอย่างอื่น อย่างท�าร่มหรือ
ท�าดอกไม้ประดิษฐ์ในปัจจุบัน ส่วนความยาวของกระดาษสา
แล้วแต่ความต้องการเพื่อให้ท�าปับสาได้พอดี เพราะไม่ได้ท�า
เพื่อจ�าหน่ายเหมือนเช่นทุกวันนี้ เนื่องจากเดิมนั้นจะท�าเป็น
“ชนิดของปบสา”
ครั้งคราวเฉพาะผู้ที่ต้องการปับสาไว้ใช้บันทึกข้อความเท่านั้น
๑. ปับ หลัน่ เป็นปับ สาทีม่ ขี นาดใหญ่ทพี่ บั ซ้อนเรียงกัน
เช่น พระภิกษุหรือพ่อหน้อย พ่อหนานที่มีความรู้ในการอ่าน ไปเป็นขั้น ๆ โดยการเชื่อมกระดาษยาวไปเรื่อย ๆ วิธีเปดปับขึ้น
เขียนอักษรล้านนา
ไปทีละด้าน สามารถบันทึกได้ ๒ ด้าน ปับ หลัน่ นีส้ ว่ นใหญ่จะนิยม
ทายางรักด�าเคลือบปกหัวท้าย มีความกว้างของปับไม่ต�่ากว่า
๔ นิ้ว ยาวไม่ต�่ากว่า ๘ นิ้ว บันทึกด้วยเส้นบรรทัดที่ไม่ต�่ากว่า
“ขั้นตอนการทําปบสามีดังนี้”
๑. ขนาดของกระดาษสั้ น ยาวนั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ ความ ๕ เส้น และมากสุดถึง ๘ เส้นบรรทัดก็มี
๒. ปับก้อม มีลักษณะเป็นปับสาขนาดย่อมจนถึงเล็ก
ต้องการและประโยชน์ใช้สอยซึ่งอาจเป็นขนาด ๓-๕ นิ้ว หรือ
อาจต่อกระดาษให้ยาวตามความต้องการ

๓
เพื่อพกพาติดกับตัวเวลาไปไหนจะได้สะดวก ปับก้อมส่วนใหญ่
ทีพ่ บจะมีขนาดความกว้างต�า่ กว่า ๓ นิว้ ยาวไม่เกิน ๖ นิว้ บันทึก
ด้วยเส้นบรรทัดประมาณ ๕ เส้น
๓. ปับหัว เป็นปับสาที่เย็บด้วยเชือกปอ หรือเส้นฝาย
ที่มีความเหนียวตรงส่วนหัวของปับ มีลักษณะเหมือนสมุดฉีกที่
เย็บตรงหัว การเปดอ่านจึงอ่านได้ ๒ หน้าพร้อมกัน คือ เปดขึ้น
บนโดยตลอด ปับหัวที่มีหลายขนาด ส่วนใหญ่จะมีความกว้าง
มากกว่า ๕ นิว้ ความยาวมากกว่า ๕ นิว้ เช่นกัน ปับ หัวนีจ้ งึ บันทึก
ได้หลายบรรทัดขึ้นอยู่กับช่วงความยาวของกระดาษ
เอกลั ก ษณ์ ที่ พ บอี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ การท� า ปั  บ สานี้
เป็นการบันทึกของชาวบ้าน ชาวบ้านมักนิยมบันทึกคติ ความเชือ่
พวกยันต์ คาถา ต�าราต่าง ๆ ไว้ในปับสา มีส่วนน้อยที่พบเรื่อง
ของศาสนา เรื่องของศาสนาที่พบจะเป็นเรื่องของบทสูตรต่าง ๆ
กรรมฐาน หรือค�าสมมาครัวทาน ค�าถวายทานต่าง ๆ แต่ก็
สัมพันธ์กับการใช้งานของชาวบ้าน นอกจากนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของ
ปับ สาส่วนใหญ่จะเป็นพ่อน้อย พ่อหนาน เป็นชาวบ้านผูท้ มี่ คี วาม
รู้ความสามารถ เป็นผู้น�าในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
ซึง่ มักจะบันทึกข้อความต่างๆ สืบเนือ่ งมาจากสมัยทีไ่ ด้บวชเรียน
และไม่พบว่ามีผู้หญิงเป็นเจ้าของปับสาเลย

“ลวดลาย และการตกแตงบนปบสา”

ลวดลายศิลปะทีพ่ บในปับ สานัน้ เป็นภาพเกีย่ วกับยันต์
เทียน ยันต์คาถาต่าง ๆ หรือจะเป็นภาพประกอบการหาฤกษ์ยาม
การสร้างบ้าน การปลูกพืช ภาพประกอบการรักษาแผนโบราณ
ลวดลายศิลปกรรม และภาพประกอบการค�านวณชะตาชีวิต
ต�าราพรหมชาติ ลวดลายศิลปะที่พบนั้นเป็นลักษณะของงาน
พืน้ บ้าน ผูท้ เี่ ขียนปับ สาส่วนใหญ่จะเป็นพ่อน้อย พ่อหนานเพราะ
บางคนก็ไม่มีฝมือในการวาดภาพ วาดเขียน ฝมือจึงออกมา
แตกต่างกันตามความสามารถและความถนัดลักษณะภาพที่พบ
ส่วนใหญ่นนั้ ไม่คอ่ ยประณีตเพราะอาจไม่ได้เน้นรูปภาพเท่าไรนัก
เนื่องจากให้ความส�าคัญกับตัวอักษรที่มาก�ากับมากกว่า
ส่วนการตกแต่งปับ สานัน้ จะพบว่ามีการตกแต่งบริเวณ
ปกของปับ ซึง่ หาพบได้ยากเพราะปับ สาทีจ่ ะได้รบั การตกแต่งนัน้
ต้องเป็นปับที่มีการจดบันทึกเรื่องราวที่ส�าคัญ โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นปับ ทีจ่ ดบันทึกบทสวด และพระธรรมเทศนา ทีใ่ ช้ในพิธกี รรม
ทางพุทธศาสนา เช่น ปับสวดเบิก ปับธรรมกรรมวาจา เป็นต้น
การตกแต่งจะเริ่มจากการใช้แผ่นไม้บางพอประมาณ ตัดให้มี
ความกว้าง ยาว ตามขนาดของปับ ๒ แผ่น ใช้ปดทับด้านหน้า
และด้านหลังอย่างละแผ่น เพื่อท�าปกให้มีความแข็งแรง จากนั้น
ทารักทับลงไปเพื่อความสวยงาม ดูมีความเรียบร้อย ปับสา
บางเล่มจบด้วยการตกแต่งเพียงเท่านี้ แต่มีบางเล่มเพิ่มความ
“การเขียนบันทึก”
พิเศษลงไปด้วยการท�าลวดลายลงบนปกทั้ง ๒ ด้าน ด้วยเทคนิค
สามารถจ�าแนกประเภทได้ดังนี้
ต่างๆ เช่น เขียนลายด�าแดง การฮายลายด�าแดง การท�าลายค�า
๑. ต�ารายา เป็นการจดสูตรยารักษาโรคต่างๆ ด้วย การปันรักกระแหนะ ฯลฯ การเลือกเทคนิคในการตกแต่งนี้
ตัวยาสมุนไพร จะมีทั้งยาต้ม ยาทา ยาฝน ยาลูกกลอน ยาอาบ ขึ้นอยู่กับความสามารถ ความช�านาญ และอารมณ์สุนทรีของ
ฯลฯ แสดงให้เห็นความเจริญภูมิปัญญาด้านการแพทย์
ช่างในช่วงเวลานั้นด้วย
๒. ต�ารายันต์ และคาถา เป็นความเชื่อของชาวล้านนา
ทางด้านไสยศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงสังคมแบบดั้งเดิมที่มีความ
กลัว ความเคารพผีสางเทวดา และดินฟาอากาศ
๓. ต�าราพิธีกรรม เป็นการจดบันทึกรายละเอียดของ
พิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งคน สัตว์ อาคารบ้านเรือน พืชพันธุ์
ธัญญาหาร สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ โดยจะมีรายละเอียดเริ่มตั้งแต่
การเตรียมข้าวของ เครือ่ งเซ่น คาถาบทสวดทีใ่ ช้ในพิธนี นั้ ๆ และ
วิธีการด�าเนินงานจนเสร็จพิธี
๔. ต�าราโหราศาสตร์ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูดวง
การท�านายทายทัก โชคชะตา หาฤกษ์ยามอันเป็นมงคล ฯลฯ ที่
จะท�าให้การด�าเนินชีวิตของบุคคลนั้นๆ ราบรื่น ไม่มีอุปสรรค
อันตรายมาขวางกั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งผลให้เกิดการประกอบ
พิธีกรรมตามมาด้วย
๕. ต�าราบทสวด และพระธรรมเทศนา บันทึกบทสวด
ต่างๆที่ใช้สวดในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ตัวอย่างเช่น
พิธีพุทธภิเษก (สวดเบิก)
บทสวดพุทธาภิเษก (สวดเบิก) เป็นต้น

๔
“จารึก”

จารึก เป็นวิธีการบันทึกลายลักษณ์อักษรอย่างหนึ่งที่
ท�าให้รูปอักษรเป็นร่องลึกลงไปในเนื้อวัตถุชนิดต่าง ๆ เช่น แผ่น
ศิลา โดยใช้เหล็กสกัดตอกสกัดลงไปในเนือ้ ศิลาให้เป็นร่องลึกรอย
รูปอักษร และเรียกแผ่นศิลาทีม่ รี ปู อักษรเป็นร่องลึกนี้ ว่า “ศิลาจารึก”
นอกจากจารึกบนแผ่นศิลาที่เรียกว่า ศิลาจารึกแล้ว
ยังมีจารึกที่บันทึกลายลักษณ์อักษรบนวัตถุที่มีเนื้อแข็งน้อยกว่า
ศิลา ได้แก่ วัตถุประเภทไม้ ดินเผาและโลหะชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
ซึ่งบันทึกลายลักษณ์อักษรด้วยการใช้เครื่องมือท�าด้วยเหล็ก
มี ป ลายแหลมคม เรี ย กว่ า เหล็ ก จารโดยใช้ เ หล็ ก จารเขี ย น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ เ ป็ น ร่ อ งลึ ก รอยรู ป อั ก ษรแทนการสกั ด
และด้วยเหตุที่วัตถุซึ่งน�ามาใช้รองรับการเขียนด้วยเหล็กจาร
มีลักษณะแข็งแรงและคงทนถาวร อีกทั้งรอยรูปอักษรที่ปรากฏ

ศิลาจารึกวัดอินทร์
เมืองเชียงตุง

บนวัตถุนั้นก็มีรูปลักษณ์เช่น
เดียวกับการจารึก จึงรวมเรียก
เอกสารประเภทนี้ว่า จารึก
เช่นเดียวกัน ได้แก่ จารึกบน
แผ่นไม้จารึกบนแผ่นดินเผา
และจารึกบนแผ่นโลหะชนิด
ต่างๆ เป็นต้น
เอกสารที่ บั น ทึ ก
ลายลักษณ์อักษรบนแผ่นไม้
แผ่นดินเผา และแผ่ น โลหะ
ชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ บางครัง้ จะ
พบว่ามิได้บันทึกลายลักษณ์
อักษรไว้ด้วยเหล็กจาร แต่ใช้

วิธีเขียนหรือชุบด้วยสีหรือหมึกชุบคือ ลักษณะการใช้พู่กันหรือ
ปากกาจุ่มสีหรือหมึกเขียนตัวอักษร เอกสาร หรือปากกาจุ่มสี
หรือหมึกเขียนตัวอักษร เอกสาร ลักษณะดังกล่าวนีเ้ รียกว่า จารึก
เช่นเดียวกัน
ศิลาจารึกเป็นเอกสารโบราณอย่างหนึ่งที่ส�าเร็จด้วย
หัตถกรรม โดยการสลักลายลักษณ์อักษรเป็นภาษาที่ใช้สื่อ
ความหมายแทนค�าพูด แตกต่างจากรูปภาพหรือภาพสลักที่
มุ่งหมายจะเล่าเรื่องราวหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ
ซึ่ ง จั ด เป็ น งานศิ ล ปกรรมประเภทประติ ม ากรรม
ถึงแม้ว่าบางครั้งจารึกจะปรากฏอยู่รวมกันกับการสลักก็ตาม
เช่น ศิลาจารึกภาพชาดกวัดศรีชมุ เป็นภาพสลักลายเส้นบนแผ่น
ศิลาเล่าเรือ่ งในชาดกมีจารึกอักษรข้อความ อธิบายภาพประกอบ
ส่วนที่ว่างด้วย

“วิธีบันทึกลายลักษณอักษรลงในจารึก”

วัตถุที่ใช้ท�าจารึกมีหลายชนิด แต่มีลักษณะร่วมกันคือ
แข็งแรงคงทนถาวร ฉะนั้นการบันทึกลายลักษณ์อักษรลงบน
จารึกจึงต้องใช้เครื่องมือต่างกันไปตามชนิดของวัตถุที่น�ามาใช้
ท�าจารึก แต่เครือ่ งมือนัน้ ต้องมีสว่ นทีเ่ หมือนกันประการหนึง่ คือ
ความแข็งแรงและแหลมคมในขณะจารึก การจารึกลายลักษณ์
อักษรมีวิธีการดังนี้
๑.จารึกด้วยเหล็กสกัด ในสมัยแรก ๆ อุปกรณ์การสร้าง
งานจารึกท�าขึ้นอย่างง่ายๆ ไม่มีรูปแบบแน่นอน แต่วัตถุที่ใช้ท�า
จารึกส่วนใหญ่ใช้ศิลาเนื้อแข็งมากๆ ได้แก่ หินดินดาน หินทราย
เป็นต้น เมือ่ ตัดแท่งศิลาให้ได้รปู ร่างตามต้องการแล้ว ต้องขัดพืน้
ผิวหน้าให้เรียบแล้วใช้เหล็กสกัดทีม่ ปี ลายแบนและแหลมคมเป็น
เครื่องมือตอกสกัดลงไปในเนื้อศิลาให้เป็นรูปลายลักษณ์อักษร
การจารึกอักษรอย่างนี้ท�าได้ ๒ วิธี คือ
- จารึกโดยร่างข้อความไว้ก่อน
- จารึกโดยไม่รา่ งข้อความไว้กอ่ นโดยใช้เหล็กสกัดตอก
ลงไปในเนื้อศิลาให้เป็นรูปลายลักษณ์อักษรทันที
๒.จารึกด้วยเหล็กจาร กลุ่มจารึกท�าจากวัตถุอื่น ๆ
ที่ไม่ใช่ศิลา เช่น จารึกที่ท�าจากไม้และโลหะชนิดต่าง ๆ เนื้อวัตถุ
ไม่แข็งมากและบางกว่าศิลา การบันทึกลายลักษณ์อักษรจึงไม่
ใช้วิธีสกัด แต่จะใช้เหล็กที่มีปลายแหลมคม เรียกว่า เหล็กจาร
เขียนลายลักษณ์อกั ษรลงบนแผ่นวัตถุนนั้ ทันที เช่น จารึกลานทอง
จารึกพระพิมพ์ดินเผา เป็นต้น
๓.จารึกด้วยวิธีอื่น ๆ เป็นการจารึกลายลักษณ์อักษร
ด้วยวิธีอื่น โดยไม่ใช้เหล็กสกัดและเหล็กจาร แต่บันทึกลาย
ลักษณ์อกั ษรด้วย วิธเี ขียนหรือชุปลายลักษณ์อกั ษรทีป่ รากฏอยู่
บนวัตถุ ได้แก่ ไม้ ดินเผา ฝาผนังพระอุโบสถ เป็นต้น จารึกเหล่านี้
ส่วนใหญ่อยู่กับงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ ตู้ลายรดน�า้
เครือ่ งปัน ดินเผา เป็นต้น ซึง่ อนุโลมเรียกว่า จารึกหรืออักษรจารึก
เช่นเดียวกัน

๕
เนือ้ หาสาระของเรือ่ งในจารึกแต่ละยุคสมัยย่อมเป็นไป
ตามความนิยมของสังคมในสมัยต่าง ๆ เหล่านัน้ ซึง่ มีทงั้ แตกต่างกัน
และเหมือนกันจ�าแนกได้ดังนี้
๑. เรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมะ หรือหัวข้อธรรมะซึ่งเป็น
หัวใจของศาสนา ทั้งพระพุทธศาสนา และลัทธิศาสนาฮินดู
เช่น จารึกเยธมฺมาฯ จังหวัดนครปฐม และจารึกหุบเขาช่องคอย
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น
๒. เรื่องกิจกรรมของกษัตริย์ ผู้น�าหรือหัวหน้าท้องถิ่น
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น
๒.๑ การสร้างเมือง สร้างรูปเคารพและศาสนสถาน
๒.๒ การสร้างกฎหมาย ระเบียบการปกครองในสังคม
๒.๓ การเผยแพร่และท�านุบ�ารุงศาสนา
๒.๔ การเผยแพร่อา� นาจการปกครอง ในระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ เป็นยุคสมัยที่อาณาจักรกัมพูชาได้
ขยายอิทธิพลเข้ามา อยูใ่ นบางส่วนของพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นประเทศไทย
ปัจจุบนั จารึกส่วนใหญ่มสี ว่ นสัมพันธ์กบั ศาสนสถานและบางครัง้
จะพบว่าจารึกไว้ที่ เสา ผนังข้างขอบประตู หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของตัวอาคาร เนือ้ หาในจารึกส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในด้านการ
แสดงความยิง่ ใหญ่ ก�าลัง และ อ�านาจของกษัตริย์ หรือผูน้ า� ชุมชน
โดยมีส่วนสัมพันธ์กับศาสนาและประชาชน
๒.๕ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างรัฐ สาระของเรื่อง

“การอานแปลและศึกษาขอมูลจารึก”

เนื่องจากจารึกเป็นเอกสารโบราณที่บันทึกลายลักษณ์
อักษรไว้ดว้ ยและภาษาโบราณทีพ่ น้ สมัยไปแล้ว ความยากในเรือ่ ง
รูปแบบ อักษรและภาษาเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัว การถ่ายทอด การอ่านแปลจารึกให้เป็นอักษร
ภาษาไทยปัจจุบัน จะช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์จาก
จารึกอย่างกว้างขวาง การอ่านจารึกจึงมีวธิ ดี า� เนินการเริม่ ต้นด้วย
การถอดอักษรหรือการปริวรรตอักษร การอ่านตีความ การแปล
และการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจารึกมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การถ่ายทอดอักษรหรือการปริวรรตอักษร คือ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอักษรจากที่ปรากฏในจารึกให้เป็น
อักษรไทยปัจจุบันเนื่องจากรูปอักษรที่ปรากฏในจารึ ก ส่ ว น
ใหญ่อยู่ในสภาพลบเลือน ตัวจารึกช�ารุด แตกหักรูปอักษร
ไม่สมบูรณ์ สูญหายไปบ้าง มีรอยขูดขีดหรือกะเทาะในระหว่าง
ตัวอักษรบ้างความช�ารุดสูญเสียดังกล่าว ท�าให้การถ่ายทอด
อักษรด�าเนินไปได้ยาก การถ่ายทอดอักษรมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ให้ได้ความหมายที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงที่ปรากฏใน
จารึกนั้น ๆ เพื่อให้ทราบถึงจุดประสงค์ หรือเจตนาของผู้สร้าง
จารึกว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะประกาศหรือบอกเล่าเรื่องราวใดไว้
ดังนั้นการปฏิบัติงานถ่ายทอดอักษรจึงต้องมีหลักการอันเป็น
แบบฉบับ
๒. การอ่านตีความ ในจารึกเป็นเรื่องที่
ต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงเพราะจารึกส่วนใหญ่
จะบอกเรื่องเฉพาะตัวของบุคคล ไม่ใช่เหตุการณ์
ฉะนั้นการจะวิเคราะห์จารึกเพื่อประโยชน์ในทาง
วิชาการประวัตศิ าสตร์ ผูว้ จิ ารณ์ควรวิเคราะห์เฉพาะ
เรื่องที่ปรากฏในจารึกเท่านั้น อย่าสมมติเรื่องหรือ
เหตุการณ์นอกเหนือจากที่ปรากฏในจารึก
๓. การแปลเอกสารจารึ ก จารึ ก ส่ ว น
ใหญ่ใช้รูปอักษรและภาษาในการบันทึกเรื่องราว
หรือข้อความตามแบบอย่างความนิยมในยุคสมัย
แห่งอดีต ซึ่งเป็นอักษรและภาษาที่พ้นสมัยไปแล้ว
จารึกเทคนิคงานลายคํา

ในจารึกจะกล่าวแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างเมือง
เช่น ค�าสาบาน หรือ ค�าสัญญา
๓. เรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น
๓.๑ ต�ารายา
๓.๒ ดวงชะตา
๓.๓ การสอนอักขรวิธี
๓.๔ การติดต่อสื่อสาร

ค�าศัพท์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในจารึกส่วนใหญ่เป็นโบราณิกศัพท์
ดั ง นั้ น การแปลภาษาไทยโบราณเป็ น ภาษาไทยปั จ จุ บั น นั้ น
จะต้องศึกษาค�าศัพท์จากวรรณกรรมโบราณ วรรณกรรมท้องถิ่น
รวมทั้ ง ภาษาท้ อ งถิ่ น ที่ ยั ง ปรากฏใช้ อ ยู ่ เ พื่ อ ให้ ส ามารถรู ้
ความหมายของศัพท์โบราณได้ถูกต้อง และแปลให้ตรงตาม
ค�าศัพท์ทกุ ค�าศัพท์ทกุ ประโยค ตรงตามหลักไวยากรณ์ของภาษา
และยุคสมัยทีใ่ ช้อยูใ่ นจารึกนัน้ ๆ วิธกี ารแปลควรจะแปลข้อความ

๖
ในลักษณะประโยคต่อประโยค หรือบรรทัดต่อบรรทัด หากค�า
ใด ประโยคใด มีปญั หาในด้านภาษาก็ดี อักขรวิธกี ด็ ี ไวยากรณ์กด็ ี
ต้องท�าค�าอธิบายชี้แจงไว้ให้ชัดเจน เช่น อธิบายไว้ที่เชิงอรรถ
เป็นต้น ส่วนการแปลโดยวิธีสรุปเอาแต่ใจความนั้น ควรกระท�า
ในกรณีทกี่ ารแปลด้วยวิธแี รกไม่สะดวก เนือ่ งจากอักษรข้อความ
ในจารึกขาดหายลบเลือนอ่านไม่ได้เป็นช่วง ๆ การเรียงประโยค
ตามหลักไวยากรณ์ของภาษาไม่ครบองค์ เป็นต้น การแปลโดยวิธี
สรุปเอาแต่ใจความนี้ ควรจะท�าค�าอธิบายข้อความ ค�าศัพท์ และ
อื่น ๆ ที่จ�าเป็นประกอบไว้ให้ชัดเจนด้วย
จารึกที่อ่านแปลแล้วนี้ มิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อ
ให้ได้ทราบเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในจารึกเท่านั้น สิ่งที่พึงได้
ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากค�าแปลที่กล่าวแล้วนั้นคือ
การรวบรวม และให้อรรถาธิบายพร้อมทั้งบันทึกเป็นหลักฐาน
ค� า ศั พ ท์ ต ่ า งๆ ซึ่ ง จั ด เป็ น โบราณิ ก ศั พ ท์ และศั พ ท์ อื่ น ๆ
ที่พ้นสมัยไปแล้วเพื่อให้ทราบว่าค�าศัพท์น้ัน ๆ มีอยู่ในจารึกใด
ด้ า นใด บรรทั ด ใด สมั ย ใด หรื อ ศั พ ท์ ที่ บั น ทึ ก มี เ มื่ อ ใด
รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ วางอยู่ในรูปอย่างไร ต�าแหน่ง
อะไรของประโยคศัพท์ค�าเดียวกันนี้ในยุคต่อมาได้เปลี่ยนแปลง
ต�าแหน่ง รูปแบบการวางพยัญชนะอย่างไรบ้างความหมาย
เปลี่ยนไปหรือไม่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องจัดท�าเป็นประวัติของ
อักษรโบราณแบบต่าง ๆ ท�าดรรชนีช่วยค้น หลักฐานดังกล่าว
เป็นข้อมูลที่จะน�ามาใช้เป็นปัจจัยลักษณะของรูปแบบอักษร
ในจารึก ใช้เกี่ยวกับการก�าหนดอายุและเปรียบเทียบสมัชชา
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีกด้วย
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจารึก ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จาก
จารึกนอกเหนือจากเรื่องราวที่ปรากฏในจารึกนั้นแล้ว ทุกส่วน
ที่เป็นองค์ประกอบของจารึกสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการ
ศึกษาประวัติของกลุ่มชนในสังคมผู้สร้างจารึกนั้น ๆ และยังเป็น
ปัจจัยในการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี รวมทั้งความเชื่อของกลุ่มชนในอดีตเหล่านั้นอีกด้วย
ปัจจุบันการศึกษาจารึกได้พัฒนารูปแบบการศึกษา
ให้กว้างขวางขึ้น ได้มีการน�าหลักฐานทางด้านโบราณคดีและ
ศิลปะมาวิเคราะห์ประกอบพร้อมกันไปกับหลักฐานทีป่ รากฏใน
จารึก จะเห็นได้วา่ ในดินแดนล้านนามีการบันทึกข้อความไว้ในรูป
แบบต่างๆอย่างมากมาย แต่ในป พ.ศ. ๒๔๘๓ มีการประกาศใช้
รัฐนิยมฉบับที่ ๓ ว่าด้วยภาษาและหนังสือกับหน้าที่พลเมือง
ห้ามมีการเรียนการสอนอักษรท้องถิ่น มีการรณรงค์ให้ใช้ภาษา
กลาง ใบลานและปับสาบางส่วนจึงถูกเผาท�าลาย จารึกไม่ได้
รับการดูแล ลูกหลานรุ่นต่อ ๆ มาจึงมองไม่เห็นคุณค่าและไม่
สามารถอ่านออกได้ จึงถูกปล่อยปะละทิง้ ท�าลาย และสูญสลาย
ไปตามกาลเวลาเป็นจ�านวนมาก เป็นทีน่ า่ เสียดายเป็นอย่างยิง่ ว่า
ภู มิ ค วามรู ้ ที่ บ รรพบุ รุ ษ ได้ สั่ ง สม สื บ ทอด เพี ย รบั น ทึ ก เป็ น

ลายลักษณ์อักษรไว้หวังเพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานต่อไปใน
ภายภาคหน้า รุน่ ลูกหลานกลับไม่เห็นความส�าคัญ ซึง่ เป็นสาเหตุ
อันตรายที่ส�าคัญข้อหนึ่งที่จะท�าให้วัฒนธรรมล้านนาตายไปกับ
กาลเวลาที่เดินต่อไปข้างหน้าในทุกวันนี้

๗

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 3
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

หากกลาวถึงผาซิน่ หลายๆคนคงนึกถึงผืนผาธรรมดาทีส่ ตรีใชนงุ หมในชีวติ ประจําวัน มีสสี นั
ที่หลากหลาย และมีลักษณะซํ้าๆกัน แตในความเปนจริงนั้น ผาซิ่นมีความแตกตางกันอยางชัดเจน
มีคุณคาทางประวัติศาสตรและมีความหมายในแตละทองที่

ยอนไปสมัยอาณาจักรลานนา

สตรีชาวล้านนาทุกคนจะนุ่งผ้าซิ่นโดยมีความแตกต่าง
ออกไปตามท้องถิ่น ผ้าซิ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มชาว
บ้านนั่นคือ (ซิ่นต๋า) โดยสตรีชาวล้านนาจะทอขึ้นเอง เพราะ
การทอผ้าซิ่นจะเป็นงานในบ้าน ลูกผู้หญิงมีหน้าที่ทอผ้า แม่จะ
สั่งสอนให้ลูกสาวฝกทอผ้าจนช�านาญ แล้วทอผ้าผืนงามส�าหรับ
ใช้ในโอกาสพิเศษการนุง่ ผ้าซิน่ ของสตรีชาวล้านนาจึงเป็นเหมือน
การแสดงฝมือของตนให้ปรากฏ ผ้าซิ่นที่ทอได้สวยงาม มีฝมือดี
จะเป็นที่กล่าวขวัญและชื่นชมอย่างกว้างขวาง
ในราชส�านักล้านนา ผ้าซิ่นยังบ่งบอกถึงฐานันดรศักดิ์
ของสตรีผู้เป็นเจ้าของ เนื่องด้วยสตรีสามัญชน และสตรีที่มี
ต� า แหน่ ง เล็ ก ๆน้ อ ยๆในราชส� า นั ก จะนุ ่ ง ผ้ า ซิ่ น ที่ ท อด้ ว ย
ฝายต่อตีนต่อเอวไม่มีลวดลาย หรืออาจใส่ลวดลายบ้างเล็กน้อย
ในเนื้อผ้าแต่ไม่มากนัก สตรีที่มีต�าแหน่งสูงขึ้นมา มักนุ่งผ้าซิ่น
ที่ทอด้วยฝายย้อมสีสันสวยงาม ต่อเอวด้วยผ้าฝายขาว และ
ต่อตีนซิน่ ด้วยผ้าทอจกลวดลายสวยงาม (ผ้าซิน่ ตีนจก) และสตรี
ที่มีต�าแหน่งสูง มักน�าผ้าจากเมืองอื่นมาท�าผ้าซิ่น เช่น ไหมจีน
ไหมพม่า ไหมเปอร์เซีย มาท�าเป็นตัวซิ่น เพราะจะได้แตกต่าง
จากสามัญชนทั่วไป และยังเป็นการแสดงฐานะ เพราะผ้าแต่ละ
ชนิดมีมูลค่าแตกต่างกัน

ผ้าซิ่นน�้าท่วม เอกลักษณ์ผ้าซิ่นของชาวดอยเต่า
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ผ้าซิ่นอีกชนิดหนึ่ง ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของ
ราชส�ำนักล้านนา นั่นคือผ้าซิ่นที่มาจากพม่า เพราะมีลวดลาย
โดดเด่นสวยงาม และมีมูลค่าสูงในยุคนั้น โดยได้รับความนิยม
อยู่ ๒ ชนิด นั่นคือผ้าไหมมัดหมี่ (ไหมฮินเล) ที่มีลักษณะเบา
มันวาว ลวดลายมีมากมาย เช่น ลายมัดย้อม และลายน�ำ้ ไหล
อีกชนิดหนึ่งนั่นคือ ผ้าซิ่นลุนตยา (ลุนตยา อชิก) เป็นผ้าที่มี
ลวดลายเป็นเอกลักษณ์คือลายคลื่น มีสีสันสวยงาม ซึ่งผ้าซิ่น
ชนิดนีม้ ที งั้ รูปแบบทีท่ อเต็มผืน และการพิมพ์ลาย ผ้าซิน่ ลุนตยา
ยังเป็นที่นิยมของราชส�ำนักอื่นๆ ด้วย จึงท�ำให้เจ้าของผ้าดูมี
รสนิยมในสายตาคนที่พบเห็น
ผ้ า ซิ่ น นอกจากใช้ นุ ่ ง ห่ ม ของสตรี ช าวล้ า นนาแล้ ว
ยังมีประโยชน์อีกหนึ่งประการ คือ ใช้ห่อคัมภีร์ โดยผ้าซิ่นที่ใช้
ห่อคัมภีรน์ จี้ ะมีการทอโดยเฉพาะ มีลวดลายสวยงาม ใช้เฉพาะ
ห่อคัมภีรเ์ ท่านัน้ โดยหลังจากการจารใบลานเสร็จแล้ว สตรีชาว
ล้านนาจะทอผ้าขนาดใหญ่กว่าคัมภีร์ มีการจกลวดลายสวยงาม
และใช้ห่อใบลานไปถวายวัด ดังนั้นผ้าซิ่นห่อคัมภีร์จะพบได้ใน
หีบธรรม ที่วัดเท่านั้น
ในยุคปัจจุบัน ค่านิยมการนุ่งผ้าซิ่นลดลงไปมาก เนื่อง
ด้วยการรับอิทธิพลของต่างชาติและวิถีชีวิตไม่เอื้อต่อการนุ่งผ้า
ซิน่ แต่ความต้องการผ้าซิน่ ยังคงมีอยูใ่ นล้านนาเองและพืน้ ทีโ่ ดย
รอบ มีการพัฒนาเอกลักษณ์ของผ้าซิน่ จนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เช่น ซิน่ น�ำ้ ท่วม(ดอยเต่า) ซิน่ ตีนจก(แม่แจ่ม,แพร่) ซิน่ ต๋าจอมทอง
ซิ่นลื้อไหมค�ำ ซิ่นไหมพม่า ซิ่นน�้ำไหล (น่าน) ท�ำให้มูลค่าของ
ผืนผ้าสูงขึ้น และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย เช่น ซิ่นตีนจก
แม่แจ่ม
ใ น อ น า ค ต ผ ้ า ซิ่ น จ ะ อ อ ก ม า ใ น รู ป แ บ บ ไ ห น
ไม่ มี ใ ครรู ้ จะยั ง คงรัก ษาเอกลัก ษณ์เ อาไว้ หรือพัฒนาตาม
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ไม่ มี ใ ครทราบได้ หากวั น นี้ เ รา
เรียนรู้และสืบสานวิถีแห่งซิ่นล้านนา ผ้าซิ่นแห่งภูมิปัญญาก็คง
อยู่สืบต่อไปได้อีกยาวนาน

ผ้าซิ่นลุนตยา(ลุนตยา อชิก)

๙

ความเดิมจากฉบับที่แลวไดกลาวถึง ตําแหนงของอาคารสถาปตยกรรมทีไ่ ดมกี ารนําเอาลวดลายแบบขนมปงขิง
ไปประดับตกแตงเพื่อความสวยงาม ตลอดจนลักษณะของลวดลายแบบขนมปงขิงที่นิยมนํามาใชในสวนตางๆ ของ
อาคาร ซึ่งนอกจากความสวยงามที่ปรากฏแกสายตาของผูที่ไดพบเห็นแลว ยังแฝงไวดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรม
และการใชประโยชนในรูปแบบตางๆ ทั้งนี้รูปแบบลวดลายไดถูกออกแบบขึ้นอยางประณีตเพื่อความสวยงามและเขา
กับการนําไปใชประโยชนตางๆ ซึ่งแบงออกไดเปนหลายลักษณะ ดังจะไดกลาวถึงในลําดับตอไป

“รูปแบบลวดลายแบบขนมปงขิง”

รูปแบบของลวดลายขนมปังขิง ทีต่ กแต่งอยูต่ ามส่วนต่างๆ ของอาคารบ้านเรือนในลักษณะของลายแนวตัง้ ลายในแนวนอน
และลายในกรอบวงโค้งตามลักษณะดังกล่าวมาในฉบับที่แล้ว ลวดลายแบบขนมปังขิงยังมีรูปแบบและวิธีที่เกิดลวดลายต่างๆ
อันเป็นผลมาจากการออกแบบของช่าง ทัง้ นีก้ ารท�าลวดลายจะมี ๒ ลักษณะ ลักษณะหนึง่ คือใช้พนื้ ไม้เป็นลวดลายตามทีอ่ อกแบบ
เป็นลวดลายคดโค้งต่างๆ และฉลุไม้เป็นช่องว่าง ซึ่งตัวลายจะต้องต่อเชื่อมกันไปโดยไม่ให้ลายขาดตอนขาดช่วง ซึ่งลายแบบนี้จะ
ใช้กับการแกะสลักฉลุไม้แผ่นยาวเป็นหลัก และใช้ในบริเวณคอสองหรือช่องระบายอากาศเหนือบานประตู แต่ก็มีการน�าไปใช้กับ
ส่วนอื่นบ้างตามกรอบตามขนาดที่เหมาะสม
ลักษณะที่ ๒ คือ การใช้ส่วนของช่องว่างช่องฉลุเป็นลวดลาย ซึ่งการท�าลวดลายลักษณะนี้จะท�าช่องว่างให้เกิดลวดลาย
จาก ๒ แผ่น ต่อติดกันท�าให้เกิดลวดลายเป็นดอกดวงต่างๆ หรือเกิดจากการเจาะฉลุเป็นช่องว่าง ที่เป็นลวดลายภายในแต่ละ
แผ่นเอง ซึ่งลายแบบนี้อาจเรียกว่าลายจากช่องว่าง โดยลายจากช่องว่างนี้จะนิยมใช้กับแผ่นไม้แนวตั้ง โดยลวดลายเกิดจากแผ่น
ไม้ต่อประกอบกันเป็น ๑ แบบลาย หรือลวดลายเกิดจากไม้แผ่นเดียวจบในแผ่นแต่น�ามาเรียงต่อกันไป ทั้งนี้ในแต่ละลักษณะอาจ
จัดแบ่งรูปแบบของลวดลายออกได้ ดังนี้

๑. แบบลายที่เกิดจากพื้นไม มีลักษณะรูปแบบของลวดลาย ดังนี้

๑.๑ ลายเครือเถาพันธุพ ฤกษา ลายขนมปังขิงทีเ่ ป็นลวดลายเครือเถาพันธุพ์ ฤกษา จะเป็นลวดลายทีใ่ ช้พนื้ แผ่น
ไม้เป็นลวดลาย ออกแบบตามแนวนอนยาว นิยมตกแต่งบริเวณใต้ฝาเพดาน และเหนือบานประตู ลายเครือเถาพันธุ์พฤกษาเป็น
ลวดลายประเภทลายเครือเถา ที่มีรากฐานมาจากรูปแบบของเครือเถาในธรรมชาติ ที่ประกอบด้วยลายช่อ ส่วนของก้านใบไม้
ดอกไม้ และใช้ประกอบร่วมกับลวดลายอื่นๆ
โดยเฉพาะลายเครือเถาพันธุ์พฤกษา ที่เป็นลวดลายแบบขนมปังขิงนี้ จะนิยมท�าลายก้านขด คดโค้ง หัวขมวด
ในลักษณะต่างๆ ต่อเชื่อมสัมพันธ์กันไป โดยจะมีลายดอกไม้ ใบไม้ โดยมีก้านขดเป็นองค์ประกอบส�าคัญ ซึ่งลายดังกล่าวนับว่า
มีความเป็นอิสระที่สามารถน�าไปประดิษฐ์ดัดแปลง ในการตกแต่งได้ทุกลักษณะ และทุกส่วนของพื้นที่ว่างในงานสถาปัตยกรรม
โดยเฉพาะพื้นที่ช่องลมระบายอากาศตามแนวนอน ที่ส่วนใหญ่นิยมท�าลวดลายขนมปังขิงที่มาจากเครือเถาพันธุ์พฤกษา ซึ่งลาย
เครือเถาพันธุ์พฤกษาจะประกอบด้วยส่วนประกอบของกลุ่มลาย ดังนี้
๑.๑.๑ สวนประกอบกานขด-ดอกไม-ใบไม ส่วนประกอบที่เป็นลายก้านขดนั้น จะมีลักษณะของเส้นที่มีความ
อ่อนหวาน โค้งงอ หรือคดโค้งขึ้นลงภายในกรอบสี่เหลี่ยมตามแนวนอนตลอดพื้นที่ โดยบางช่วงของก้านขดที่คดโค้งขึ้นลงนั้น
จะแตกกิ่งก้านออกไปเป็นขดขมวดในลักษณะต่างๆ โดยส่วนปลายก้านอาจขมวดเป็นตุ่มกลม ก้านแบบปลายแหลม ก้านแบบ
ปลายแฉก ก้านแบบปลายกนก ก้านปลายใบไม้ หรือเป็นขมวดเล็ก ขมวดน้อย โดยก้านขดจะคดโค้งจนสุดกรอบของลาย
อย่างไรก็ตาม ลวดลายการตกแต่งแบบขนมปังขิง เป็นการออกแบบเฉพาะในแต่ละชิ้นแต่ละพื้นที่ ดังนั้น
ลวดลายจึงมีลักษณะแตกต่างกันออกไปในรายละเอียด แม้ว่าถ้ามองดูอย่างผิวเผินจะมีความรู้สึกว่า ลวดลายแบบขนมปังขิง คือ
ลวดลายที่เหมือนกันก็ตาม ลวดลายแบบขนมปังขิงที่ประดับตกแต่งเป็นช่องระบายอากาศตามแนวนอนเหนือประตูหรือบริเวณ
คอสอง จะมีการออกแบบที่สวยงาม ดูพลิ้วไหว จนเป็นจุดเด่นของตัวอาคาร โดยเฉพาะกลุ่มลายก้านขดบางลายจะแตกกิ่งก้าน
ออกเป็นก้านเรียวเล็กผอมบาง และมีลักษณะต่างๆ โดยบางลายจะแตกก้านออกเป็นดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบก้านต่อ
ดอก คือ ดอกไม้แทรกระหว่างก้านที่คดโค้ง หรือดอกไม้ดอกเดี่ยว ได้แก่ ดอกไม้กลีบมน ดอกไม้สามกลีบและสี่กลีบ ดอกไม้

๑๐
ก้านเชื่อม ดอกทิวลิป ดอกไม้ห้ากลีบแบบข้าวหลามตัด ดอก
ซีก ดอกซ้อน ดอกไม้กลีบแฉก ดอกประจ�ายาม และดอกไม้
ใบไม้สลับก้านเชือ่ ม นอกจากกลุม่ ก้านขดทีม่ กี า้ นคดโค้ง มีกา้ น
ทีแ่ ตกแยกออกไปเป็นขมวด และดอกไม้กา้ นทีโ่ ค้งงอบางส่วนยัง
แตกออกเป็นใบไม้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ใบไม้ที่มีลักษณะแบบ
ใบเฟร์น ผักกูด ใบมะกอก
ที่ส�าคัญคือลวดลายแบบขนมปังขิงที่ปรากฏ
ในกลุ่มอาคารของเมืองล�าปางนั้น บางลวดลายสามารถเห็นได้
ชัดเจนถึงการออกแบบที่สวยงามลงตัว มีความประณีตในการ
แกะสลักฉลุ ลวดลายของกิ่งก้าน ดอกใบ มีความกลมกลึง
มีลักษณะของมิติอย่างชัดเจน
แต่อย่างไรก็ตาม กลุม่ ลายก้านขดอีกลักษณะ
หนึ่ง ที่มีการออกแบบจัดวางลวดลายในแบบแผนเดียวกัน
แต่เป็นการฉลุลวดลายแบบขนมปังขิง โดยมิได้เป็นการแกะ
สลักให้มีมิติความนูนลึก หรือมีความกลมกลืนของลวดลาย
ถือเป็นลักษณะไม้แผ่นเรียบเจาะฉลุหรือการออกแบบลวดลายให้
มีลักษณะคดโค้งแบบก้านขด แต่มีลักษณะขด ขมวด หยักงอ
ซึ่งลวดลายแบบขนมปังขิง ทั้ง ๒ ลักษณะ
ดังกล่าว อาจเนื่องมาจากการออกแบบในระยะหลัง ที่เส้นสาย
ขาดความพลิ้วไหว ความประณีตบรรจงขาดหายไป แนวคิดใน
การออกแบบและฝมือของช่างตกต�่าลง และความนิยมตกแต่ง
อาคารด้วยลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงลดลง
นอกจากนี้ ก ลุ ่ ม ลายเครื อ เถาพั น ธุ ์ พ ฤกษา
นอกจากจะมีลักษณะที่เด่นชัดด้วยลายก้านขด ที่แตกลายเป็น
ดอกไม้ ใบไม้ลักษณะต่างๆ แล้ว ยังมีลายที่มีลักษณะเป็นลาย
ดอกไม้ประดิษฐ์เน้นกลีบดอก เน้นใบไม้ในลักษณะประดิษฐ์
จัดวางลายแบบเป็นระเบียบแบบแผน แบ่งครึ่งตามแนวตั้งและ
แนวนอน และมีรูปแบบเป็นเหมือนลายแบบไทย ผสมผสาน
กับแบบตะวันตก
๑.๑.๒ สวนประกอบอื่นๆ

ส่วนประกอบอืน่ ๆ ได้แก่ ลวดลายทีอ่ อกแบบ
แกะสลักเป็นรูปแบบลวดลายอืน่ แล้วน�าเข้ามาประกอบแทรก
ผสมผสานเข้าไปในลวดลาย เครือเถาพันธุพ์ ฤกษาทีม่ รี ปู แบบของ
ลายก้านขด ใบไม้ ดอกไม้ แต่ไม้ฉลุลายเป็นช่องลมต่างๆ นัน้
มีจา� นวนหลายชิน้ และเป็นการแกะสลักทีง่ ดงามมีมติ ทิ โี่ ดดเด่น
เป็นลักษณะลวดลายบางอันที่ประดับในส่วนต่างๆ ของอาคาร
มีความนูนกลม ซึง่ ต่างออกไปจากลักษณะของการฉลุลายแบบ
ขนมปังขิงโดยทัว่ ไป

อย่างไรก็ตามนอกจากส่วนประกอบอืน่ ทีเ่ ป็น
รูปแบบสัตว์ ได้แก่ ช้าง วัว นกยูง กระต่าย ส่วนประกอบอืน่ ๆ
ที่ปรากฏในกระบวนลายแบบขนมปังขิง ได้แก่ รูปเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ และรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข ที่ระบุปพุทธศักราช
ในการสร้ า งอาคาร ซึ่ ง รู ป แบบส่ ว นประกอบของลวดลาย
เหล่ า นี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความส� า คั ญ ของเรื่ อ งราว ในช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าวได้อย่างดี ซึ่งสะท้อนหรือแสดงออกโดยใช้
สัญลักษณ์ และน�ามาประกอบกับลวดลาย ลักษณะเฉพาะ
ขนมปังขิง เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งตัวอาคาร

๑.๒ ลายกึ่งกลาง นอกจากลวดลายแบบขนมปังขิง

ที่มีรูปแบบลายเครือเถาพันธุ์พฤกษา ที่มีก้านขดขมวดคดโค้ง
หงิกงอ แพร่กระจายสัมพันธ์เชือ่ มโยงกันไปภายในกรอบสีเ่ หลีย่ ม
แนวนอนและกรอบวงโค้ง ลวดลายที่เกิดจากพื้นไม้ที่อยู่ใน
กรอบนี้จะนิยมท�าลวดลายกึ่งกลางในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเห็นได้
ชัดเจนถึงการออกแบบเฉพาะของช่าง เพราะแต่ละแห่งแต่ละ
ลวดลายนัน้ จะไม่มซี า�้ กันเลย โดยลวดลายกึง่ กลางทีร่ วบรวมได้แก่
- รูปแบบดอกไม้หกกลีบในกรอบวงกลม
- รูปแบบลวดลายหม้อดอก
- รูปแบบน�้าเต้า
- รูปแบบต้นไม้ใหญ่
- รูปแบบดอกไม้ในวงกลม
- รูปแบบนกยูง
- รูปแบบประจ�ายาม
- รูปแบบดวงอาทิตย์ส่องแสง
- ฯลฯ
ล ว ด ล า ย ข น ม ป ั ง ขิ ง ที่ เ กิ ด จ า ก พื้ น ไ ม ้
ซึ่งนอกจากจะเป็นลายตามแนวนอน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นก้าน
ขดเครือเถาแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็เป็นลวดลายในแนวตั้ง แต่ตัว
ลายเกิดจากพื้นไม้ และขนาดของกรอบมีขนาดใหญ่กว่าแบบ
ลายจากช่องฉลุ แบบ ๒ แผ่นต่อเป็น ๑ ลาย ซึ่งลวดลายแบบ
นี้อาจจัดวางในแนวนอนและแนวตั้ง โดยลายในแนวนอนมัก
นิยมติดตามช่องระบายอากาศ เหนือบานประตูแบบ ๒ บาน
คู่เปดออก และในแบบลายแนวตั้งจะนิยมน�าไปประดับตกแต่ง
บานประตูช่วงบน หรือแม้แต่ประดับเป็นครีบระบายชายคา
โดยลวดลายแบบก้านขดจัดวางลายแน่นและลวดลายมีแบบแผน
บน-ล่าง ซ้าย–ขวา เหมือนกัน

๒. แบบลายที่เกิดจากชองวาง

แบบลายที่ เ กิ ด จากช่ อ งว่ า งนี้ ส ่ ว นใหญ่ จ ะ
เป็นลายในแนวตั้ง ลวดลายเกิดจากช่องว่างที่ฉลุแต่ละส่วนของ
แผ่นไม้ซ้ายขวาเหมือนกัน และน�า ๒ แผ่น มาเรียงต่อกัน
ได้ ๑ แบบลาย ซึ่งลายลักษณะนี้จะเป็นได้ทั้งลักษณะลาย
ค่อยข้างทึบ กล่าวคือ มีเนือ้ ทีพ่ นื้ ไม้มากกว่าช่องว่างทีฉ่ ลุ และแบบ
ลายโปร่ง แบบลายทีเ่ กิดจากช่องว่างนีช้ า่ งมักออกแบบแต่ละแบบ
ลายประกอบด้ ว ยช่ อ งฉลุ รู ป แบบต่ า งๆ ได้ แ ก่ รู ป ใบไม้
รูปข้าวหลามตัด รูปวงกลม รูปวงเล็บ รูปลูกน�้า รูปประจ�ายาม
รู ป ป ก นก รู ป หั ว ใจ รู ป ดอกไม้ ส ามกลี บ รู ป ดอกไม้ สี่ ก ลี บ
รูปหัวขมวด เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ลวดลายในแนวตั้งนี้ นอกจาก
นิยมท�าลายจากฉลุช่องว่างแล้ว ยังมีการท�าลวดลายแบบโปร่ง
และใช้ พื้ น ไม้ เ ป็ น ลวดลาย โดยลวดลายเป็ น ลายที่ เ กิ ด จาก
แผ่นเดี่ยว เพียงแต่น�ามาเรียงต่อติดกันหรือเว้นช่องว่างระหว่าง
กันเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ซึง่ ลวดลายลักษณะนีน้ ยิ มน�ามาท�าเป็น
ลูกกรงระเบียง แต่การท�าไม้ฉลุลายในบางแห่งก็จะเป็นการ
ผสมผสานลวดลายระหว่ า งช่ อ งฉลุ เ ป็ น ลายกั บ พื้ น ไม้ เ ป็ น
ลายด้วยเช่นกัน และมีอาคารส่วนหนึ่งที่นิยมใช้ไม้กลึงกลมเป็น

๑๑
ซี่ราวหรือเสาของระเบียง ช่วยให้โครงสร้างของระเบียงมีความ
อ่อนช้อยมากขึ้น

๓. ลายเชิงชาย

ลวดลายแบบขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ตรงส่วน
ของชายขอบ ในส่วนต่างของอาคาร ได้แก่ ชายคา กันสาด
ครีบระบายใต้พื้นชั้นบน ชายคากันสาดหน้าต่าง ชายคาซุ้ม
ประตูทางเข้า ซึ่งช่างจะนิยมออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ดังกล่าว ในลักษณะของลายเชิงชาย ซึ่งลายเชิงชายนี้จะ
เป็นลายขนาดเล็กใช้ทงั้ แบบแนวตัง้ และแบบทีท่ า� บนแผ่นไม้ตาม
แนวนอน ลายเชิงชายนีม้ กั จะท�าส่วนปลายให้มลี กั ษณะรูปแบบ
ต่างๆ เช่น รูปโค้ง โค้งแหลม กลาง หรือโค้งหยัก และมีการ
ออกแบบด้วยการเจาะฉลุลายให้เหมาะสมกับปลายโค้งรูปแบบ
ต่างๆ
อย่างไรก็ตามลายเชิงชายนี้ มักเกิดขึ้นใน ๒
ลักษณะ ส่วนใหญ่การท�าลวดลายมักจะใช้การเจาะฉลุพนื้ ทีว่ า่ ง
ให้เป็นลวดลาย แต่กม็ บี างส่วนทีใ่ ช้ตวั พืน้ ไม้ให้เป็นลายด้วย แต่
การท�าลายเชิงชายในลักษณะแผ่นไม้แนวนอนนี้ จะใช้ประดับ
ตกแต่งชายคาทั้งในแนวตรงและแนวเฉียง
ลายเชิงชายนี้จะมีการฉลุลวดลายไม่มากนัก
และมักท�าลวดลายกึ่งกลางของแผ่นไม้เป็นหลัก โดยส่วน
ประกอบของลายเชิงชายก็จะประกอบด้วยลายฉลุ ซึ่งรูปแบบ
ลายฉลุที่นิยม ได้แก่ ฉลุไข่ปลา ฉลุลูกน�้า ฉลุหัวใจ ฉลุรูป
สัญลักษณ์ เป็นต้น

ลายฉลุไมรูปแบบตางๆ
ของอาคารกาญจนวงศ

“ลักษณะเดนของลายฉลุไม
ของอาคารอนุรักษในลําปาง”

อาคารกาญจนวงศ
อาคารกาญจนวงศ์ เ ป็ น อาคารปู น ทั้ ง หลั ง
ประดับตกแต่งด้วยไม้ฉลุและเทคนิคปูน ลวดลายที่ใช้เป็นลาย
พรรณพฤกษาและลายประดิษฐ์เป็นส่วนใหญ่ ตัวอาคารและ
ลายฉลุไม้ทาด้วยสีขาวทัง้ หมด ซึง่ เป็นลักษณะของเรือนขนมปังขิง
ส่วนทีเ่ ป็นไม้บริเวณประตูและหน้าต่างทาสีเทาอ่อน สภาพเรือน
ได้รับการปรับปรุงเมื่อไม่นานมานี้ ลวดลายปูนปันเหนือประตู
เป็นลวดลายปูนปันนูนมีความสวยงามอ่อนช้อย รังสรรค์ด้วย
ช่างผู้ช�านาญการจากมัณฑะเลย์ นับเป็นงานปูนปันแบบพม่า
แห่งเดียวในกาดกองต้า

ภาพอาคารกาญจนวงศเปนอาคารปูน ๒ ชั้น ๓
คูหา ประดับลวดลายไมฉลุทั้งชั้นบนและลาง

ลายชายคา อาคารบานบริบรู ณ

๑๒

การสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ผศ.พจนปรีชา คํามี

“เนื้อหาสาระ”

วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คู่มากับสังคมไทย ท�าให้เกิด
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย และมรดกที่ส�าคัญ ซึ่งเป็นความ
มิใจแสดงถึงเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของไทย จึงเป็นหน้าที่ของ
คนสวนใหญมักจะมองชุมชนชนบทว่าเป็นชุมชน ภูคนไทยทุ
กคนต้องร่วมใจอนุรักษ์ ฟนฟู เผยแพร่ และสืบสาน
ที่ล้าหลัง ทั้งด้านความคิด ความเป็นอยู่หรือแม้แต่ปัจจัยในการ
ด�าเนินชีวิต ซึ่งนั่นเป็นแค่เพียงความคิดของคนที่อยู่ข้างนอก วัฒนธรรมที่ดีงามนี้สืบไป
“ความสําคัญของการสืบทอดวัฒนธรรม”
เท่านั้น แต่ถ้าหากมองให้ลึกลงไปแล้วจะเห็นได้ว่ายังคงมีสิ่งที่มี
วัฒนธรรมไทยเป็นตัวก�าหนดวิถชี วี ติ ของสังคมไทย ทัง้
คุณค่ายิง่ นักต่อการด�าเนินชีวติ โดยเฉพาะ “ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ”
ซึ่งเป็นสิ่งที่สั่งสมกันเป็นระยะเวลายาวนาน การเปลี่ยนแปลง ยังเป็นเครือ่ งวัดความเจริญหรือความเสือ่ มของสังคม ซึง่ มีผลต่อ
ของสังคมโลกกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ที่มีผลต่อ ความก้าวหน้าของประเทศ เพราะประเทศจะเจริญหรือไม่นั้น
วัฒนธรรมไทย คือ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย การจราจร ย่อมขึ้นอยู่กับการพัฒนาของคนในสังคม การพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้านั้น สังคมต้องมีดุลยภาพ
แออัด การแต่งกายตามตะวันตก กินอาหารตะวันตก
การสืบทอดวัฒนธรรมไทย จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นและมี
ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
หลายด้าน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยมี ความส�าคัญต่อการพัฒนาคนและสังคมไทยอยู่หลายประการ
ดังนี้
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังนี้
๑. ท�าให้มองเห็นวิถคี วามเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์
๑. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสร้าง ทั้งทางด้านศาสนา สังคม วัฒนธรรม การปกครองที่สังคม
สืบทอดกันมา
ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒. ท�าให้คนไทยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ รู้จักรักษา
๒. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมปัจจุบันประเทศ
ที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการ ระเบียบวินัย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จัก
ขยายตลาดสินค้าเพือ่ สุขภาพ การให้บริการด้านอาหารสุขภาพ พัฒนาตนเอง ซึง่ เป็นการเสริมสร้างในการปลูกจิตส�านึกทีด่ งี าม
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และแพทย์พนื้ บ้าน สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและการ เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยสืบไป
๓. ท�าให้คนไทยทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เกิด
พักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ
๓. การเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เป็นปัญหา ความร่วมมือ ร่วมใจ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม น�า
ของสั ง คมไทยสั ง คมไทยก� า ลั ง ประสบปั ญ หาวิ ก ฤตค่ า นิ ย ม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชาติเป็นที่รู้จัก
ที่เป็นผลกระทบจากการเคลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติ ของชาวโลก
๔. ท�าให้เกิดการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น
เข้าสู่ประเทศทั้งสื่อเทคโนโลยีที่ขาดการคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมทีด่ งี าม ท�าให้คณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง หนึง่ ซึง่ นับว่าเป็นสืบทอดเอกลักษณ์ไทย เพือ่ ให้คงอยูใ่ นสังคม
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน น�าไปสูค่ า่ นิยมและพฤติกรรมทีเ่ น้น สืบต่อไป
วัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น
“การธํารงรักษาวัฒนธรรมไทย”
๔. วัฒนธรรมภูมิปัญญาขาดการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ควรธ�ารงรักษาไว้เป็น
อย่างครบวงจรและต่อเนื่อง วัฒนธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังถูกละเลยและมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ มรดกสืบไป จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรหลักของประเทศและคน
น้อย ทั้งระบบคุณค่าของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความ ไทยทุกคนที่ต้องส่งเสริมและธ�ารงรักษาไว้ ซึ่งมีแนวทางดังนี้
๑. การสัง่ สมวัฒนธรรมเพือ่ การอนุรกั ษ์ โดยประพฤติ
เอื้ออาทรและการช่วยเหลือกันและกันเริ่มเสื่อมถอย แม้จะมี
ปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ทั้งศิลปะ วรรณกรรม
ความสะดวกมากขึ้นแต่กลับมีความสุขน้อยลง

๑๓
ประเพณีต่างๆ คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา มารยาท
ไทย ศีลธรรมจรรยาต่างๆ เพื่อธ�ารงรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
และมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
๒. การถ่ายทอด สืบสานวัฒนธรรม โดยการเรียน
รู้จากบรรพบุรุษ ครอบครัว ผู้ใหญ่ หรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็น
งานทางวัฒนธรรมประเพณีที่สั่งสมไว้ และเห็นว่าเป็นสิ่งดีงาม
น�ามาปฏิบตั ิ ถ่ายทอด อาจออกมาในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น
การตั้งชมรมวัฒนธรรมในซึ่งเป็นงานทางวัฒนธรรมประเพณี
ที่สั่งสมไว้และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามน�ามาปฏิบัติ ถ่ายทอด
อาจออกมาในรู ป แบบกิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น ป า ยโฆษณา
แผ่นพับวิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อธ�ารงรักษาวัฒนธรรม
สืบไป
๓. การปรับปรุงและเผยแพร่งานทางวัฒนธรรมไทย
โดยสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งเน้นการส่งเสริม
การท�ากิจกรรมร่วมกัน หรืออาจขอความร่วมมือจากศิลปน
เพลง สร้างสรรค์เนื้อเพลงและร่วมร้องเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ไทย โดยสอดแทรกปรัชญาและวิธกี ารด�าเนินชีวติ แบบไทย ชีน้ า�
ให้คนไทยเลือกสรรวัฒนธรรมทีด่ งี าม และปฏิเสธวัฒนธรรมอืน่
ทีไ่ ม่เหมาะสมกับวิถชี วี ติ แบบไทย เพือ่ เอกลักษณ์ประจ�าชาติให้
ชาวต่างชาติได้เข้าใจในวัฒนธรรมไทย
๔. รัฐบาลต้องสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการรณรงค์ เ พื่ อการอนุรัก ษ์อบรมให้ความรู้ เสนอข่าว
ประชาสัมพันธ์ ฟนฟู เผยแพร่วัฒนธรรมไทยเพื่อชาวต่างชาติ
รู้จักการที่ประเทศชาติเจริญก้าวหน้านั้น ขึ้นอยู่กับทรัพยากร
บุคคลเป็นสิ่งส�าคัญ และการด�ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ รักษา
วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้
นับว่าเป็นสิง่ ส�าคัญทีห่ ลอมให้คนในชาติเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเป็นชาติที่จะด�ารงอยู่ได้นั้น
จึงต้องมีเอกลักษณ์ และสิง่ ส�าคัญก็คอื เอกลักษณ์ของความเป็น
ชาตินั่นเอง

เกี่ยวกับ OTOP (One Tambol One Product) หนึ่งต�าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการสาธิตเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย
เรื่องของอาชีพ การแสดงพื้นบ้านต่างๆ อาจจัดงานใหญ่ เช่น
ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ หรือหน่วยงานของเอกชน
๖. การเสนอข่าวประกาศเกียรติคณ
ุ บุคคลทีป่ ระพฤติตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่คนทั่วไป เช่น แม่ดีเด่น ลูกกตัญู หรือผู้ที่มีผลงานหรือ
อนุรกั ษ์ผลงานเกีย่ วกับวัฒนธรรมไทย ผูอ้ นุรกั ษ์หนุ่ ละครโรงเล็ก
ผู้ประดิษฐ์ดนตรีไทยอาจใช้วัสดุสมัยใหม่
๗. การส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์รวม
แหล่งความรู้แขนงต่างๆ เช่น วัด หรือพระสงฆ์ เป็นต้น

“แนวทางการสืบสานวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น”

๑. ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
จัดองค์กรความรูท้ งั้ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และองค์ความรูส้ มัยใหม่
๒. พัฒนาระบบสุขภาพ บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไร้
มลพิษ ลดเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
๓. สร้างโอกาสบนพื้นฐานของความยุติธรรม สร้าง
ความยุติธรรม สร้างจิตส�านึกด้านหน้าที่พลเมืองให้เห็นคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันโดยลดความขัดแย้ง
๔. สร้างความมั่นคง โดยการสนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
รูปแบบสหกรณ์ น�าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ใน
การสร้างอาชีพแก้ไขปัญหาความยากจน
๕. การปลูกจิตส�านึก ค่านิยม วัฒนธรรม ประชาชน
ในทุ ก ระดั บ ทุ ก ภาคส่ ว นทุ ก สถาบั น เป ด โอกาสให้ ภ าค
ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ด�าเนินการรับผิดชอบและ
ตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ เพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๖. น�าเทคโนโลยีมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคม
“การสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่สําคัญ”
ไทย โดยสร้างความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและ
๑. การปลูกฝังค่านิยมที่ดี ซึ่งต้องเริ่มที่พ่อ–แม่ ควร ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าทั้งการบริหารจัดการลิขสิทธิ์
เป็นตัวอย่างที่ดี อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีของสังคม
และสิทธิบัตร และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี
๒. การจัดวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไว้ใน ประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับภูมิปัญญาและ
หลักสูตรทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังและสั่งสมความรู้ ชุมชน
ประสบการณ์ตั้งแต่เด็ก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบัน
การศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ อางอิงจาก : http://e-learning.e-tech.ac.th/learninghtml/
และภาคเอกชน ได้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ
s1301/unit012.html
๓. การสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอย่าง
จริงจัง โดยประสานกับหน่วยงานของจังหวัดหรือท้องถิ่นทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ช่วยจัดงานฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีให้เป็น
ที่รู้จัก
๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย โดยใช้การท่องเที่ยว เช่น โครงการ Unseen Thailand
เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ เป็นต้น
๕. การจัดงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าไทย เป็นงาน

๑๔
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เวียนผ่านเข้าสู่เมืองเหนือ
เป็นสัญญาณที่บอกผู้ชายชาวเหนือทั้งหลายว่าเวลาแห่งการ

เสาะแสวงหานักสู้แห่งขุนเขาหรือแมลงกว่างเริ่มขึ้นแล้ว ทั้งนี้
เมื่อสายฝนที่โปรยปรายลงมาจนผู้คนไม่สามารถท�างานหรือไป
ไหนได้สะดวก ภาพๆ หนึ่งที่เราจะเริ่มเห็นจนชินตา คือ ภาพ
กองเชียร์ทั้งเด็กหนุ่ม วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งชายชรา
รวมกลุ่มเปล่งเสียงเฮฮาออกลีลาท่าทางอย่างเมามัน สลับกับ
เสียงไม้เคาะที่กระตุ้นอารมณ์ทั้งคนดู เจ้าของ และกว่างนักสู้
ทีเ่ กาะคอนไม้พร้อมท�าศึก ภาพเหล่านีอ้ าจเป็นภาพทีไ่ ม่คนุ้ ตานัก
ส�าหรับคนต่างถิ่นที่มาเยือนแผ่นดินล้านนาในช่วงเวลานี้ หาก
แต่เสียงและภาพที่ผู้คนต่างถิ่นได้เห็นนั้น เป็นสัญญาณบ่งบอก
ว่า เกมการละเล่นแข่งขันชนกว่างได้เริ่มต้นแล้ว

วาดวยเรื่อง “กวาง” ในลําปาง

การชนกว่าง เป็นกีฬาพื้นเมืองที่เก่าแก่ชนิด
หนึง่ ของจังหวัดล�าปางและสะท้อนภาพประวัตศิ าสตร์สงั คมและ
วัฒนธรรมพืน้ บ้านภาคเหนือตอนล่างทีย่ งั คงไม่มใี ครรูถ้ งึ จุดเริม่ ต้น
ของวัฒนธรรมการละเล่นนีว้ า่ เกิดขึน้ มาเมือ่ ไหร่ แต่มกั พบว่าการ
ละเล่นชนกว่างจะเกิดขึ้นทุกๆ ป จนกลายเป็นวัฒนธรรมของ
ชายชาวเหนือน้อยใหญ่ ทีจ่ ะนัดหมายกันน�ากว่างคูใ่ จของตนเอง
มาประลองกัน ในยามที่ว่างจากการท�างานในภาคการเกษตร
ในช่วงฤดูฝนของทุกป ดังส�านวนว่า “หน้าฝนแล้วจากเยี๊ยะไฮ่
เยี๊ยะนา ก็เล่นกัดปลา จนไก่ ตี่มวย จนกว่าง” นอกจากนี้การ
ชนกว่างยังถือเป็นพื้นที่ (space) ที่แสดงออกถึงความเป็นชาย
เพราะกว่างที่ผู้ชายเหล่านั้นต่างฝกฝนจนเก่งกาจ ก็เปรียบ
เสมือนเป็นตัวแทนของเจ้าของทีข่ นึ้ ต่อสูอ้ ย่างอดทนและน่าเกรง
ขาม ประกอบกับการละเล่นดังกล่าวมักเป็นที่ชุมนุมของผู้ชายที่
เข้ามาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน ส่วนผู้หญิงมักจะ

ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในสถานทีด่ งั กล่าวหรือไม่ได้รบั การสนับสนุน
ให้เล่น ส�าหรับจังหวัดล�าปางก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ยังคงมีการ
เลี้ยงและเล่นชนกว่างซึ่งมีให้พบเห็นอยู่มากทั้งในเขตเมืองและ
นอกเมืองรวมถึงบ่อนน้อยใหญ่ที่เปดขึ้นมาชั่วคราวเพื่อให้คน
เล่นกว่างได้น�านักสู้ของตนเองมาประลอง
นอกจากนีค้ วามคึกคักของตลาดกว่างในจังหวัดล�าปาง
มักมีให้พบเห็นอยู่ทั่วไป เช่น บริเวณสถานีรถไฟ เส้นทางไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง บ้านเสด็จ แม่ทะ แจ้ห่ม วังเหนือ
เมืองปาน ตลาดเกาจาว และตลาดเทศบาล ๑ ฯลฯ ซึ่งมัก
มีผู้คนที่สนใจมาเลือกดูและซื้อกว่างเพื่อเอาไปเลี้ยงหรือเอาไป
เพื่อเป็น “นักมวย” ส�าหรับประเพณีการชนกว่าง บ้างก็ซื้อมา
เลี้ยงเพื่อย้อนหวนถึงอดีตในวัยเด็กที่ผ่านมา ทั้งนี้คนเล่นกว่าง
ชาวล�าปางได้กล่าวว่า ในอดีตกว่างมีเยอะ “เวลาไปดูกว่าง”
(ไปหากว่าง) ส่วนใหญ่ก็มักพบกว่างเป็นจ�านวนมากเกาะตาม
ต้นไม้ซาง ต้นคราม ต้นล�าไย หรือในเขตปาไม้ที่สมบูรณ์ หรือ
บางครั้งแค่ “ตั้งกว่าง” (ดักกว่าง) เพียงครั้งเดียว พอช่วงเช้า
มืดมาส�ารวจดูกจ็ ะมีกว่างบินมาเกาะอ้อยทีใ่ ช้ลอ่ เป็นจ�านวนมาก
จากนั้นก็คัดกว่างตัวที่ถูกใจเอามาเลี้ยง ส่วนที่เหลือก็ปล่อยคืน
ตามธรรมชาติ โดยกว่างที่ชาวล�าปางมักน�าเอามาเล่นหรือขึ้น
เวทีแข่งขัน มักเป็นประเภทกว่างใหญ่ ซึ่งเรียกว่า “กว่างโซ้ง”
เพราะมีลกั ษณะตัวใหญ่ เขายาว รูปทรงสวยงาม ส่วนประเภท
รองลงมาเรียกว่า “กว่างแซม” ซึ่งเขาอาจยาว ตัวสวยแต่มัก
ที่จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่ากว่างโซ้ง ส่วนกว่างที่มีขนาดเล็กกว่า
นี้ ก็มักจะเรียกกันว่า “กว่างกิ” ซึ่งคนเล่นกว่างไม่นิยมที่จะน�า
เอามาชน แต่มักเอาไว้ไปใช้ตั้ง (ดัก) กว่าง เช่นเดียวกับกว่าง
ตัวเมียที่คนเหนือเรียกว่า “อีอูด” หรือ “อีหลุ้ม”
อย่างไรก็ตามในช่วง ๑๐ ปที่ผ่านมา ประชากรกว่าง
ในจังหวัดล�าปางมีจ�านวนลดลงและมีขนาดเล็ก สาเหตุส�าคัญ
สืบเนื่องจากการใช้สารเคมีในระบบการท�าการเกษตรและการ
บุกรุกพื้นที่ปาในลักษณะการตัด โค่น เผา รวมถึงปัจจุบันก็มี

๑๕
การน�ากว่างมาบริโภค และบางกลุ่มมักฆ่าหักคอกว่างทิ้งอย่าง
ไร้ความเมตตาเพียงแค่เมื่อกว่างชนแพ้หรือไม่ยอมสู้ ดังนั้น
ปัจจุบันกว่างส่วนใหญ่ที่พบเห็นในจังหวัดล�าปางจึงมิใช่กว่างที่
หาได้ในพื้นที่จังหวัดล�าปาง หากแต่เป็นกว่างที่พ่อค้ากว่างน�า
มาจากบริเวณภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์
ก�าแพงเพชร ตาก ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น บุรีรัมย์
ชัยภูมิ อุดรธานี เป็นต้น ซึ่งผู้คนในเขตพื้นที่เหล่านี้มักเรียก
กว่างว่า “แมงคาม” อย่างไรก็ตาม คนเล่นกว่างในล�าปางมัก
มองว่า กว่างที่ถูกน�ามาจากพื้นที่ดังกล่าว แม้ว่ามีขนาดใหญ่
แต่ไม่มีน�้าอดน�้าทนในการต่อสู้เหมือนกว่างในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ล�าปาง แพร่ น่าน
เมื่อมองถึงสถานการณ์การเล่นกว่างในจังหวัดล�าปาง
ในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นจะเห็นได้ว่ามีความนิยมเล่นที่
ลดน้อยลง ส่วนหนึ่งเพราะ ๑) หากว่างยากขึ้น ๒) ราคาค่อน
ข้างแพง ๓) มีระบบคิดว่าเป็นการทรมานสัตว์ ๔) เทคโนโลยี
และเครือ่ งเล่นทันสมัยมีความดึงดูดใจมากกว่าและไม่เป็นภาระ
ในการเลีย้ งดูทตี่ อ้ งหาอ้อยปอกอ้อยและฝกฝนกว่างอยูเ่ ป็นประจ�า
อย่างไรก็ตามแม้ว่าความนิยมในการเล่นกว่างจะลดไปจากอดีต
และมีผลท�าให้ประชากรกว่างมีเพิม่ ขึน้ หากแต่สถานการณ์ของ
ประชากรกว่างก็ยงั คงมีความน่าเป็นห่วงเมือ่ การบุกรุกพืน้ ทีท่ อี่ ยู่
อาศัยของกว่างยังคงด�าเนินต่อไป โดยปราศจากแนวทางการ
อนุรักษ์หรือขยายพันธุ์กว่างให้มีอยู่ในผืนดินเมืองล�าปางอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดน่าน เชียงราย เชียงใหม่ที่
ปัจจุบนั มีกลุม่ คนเล่นกว่างเห็นถึงความส�าคัญในการอนุรกั ษ์และ
สืบทอดวัฒนธรรมการละเล่นชนกว่างเพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย
ผ่านการจัดกิจกรรมประเพณี เช่น เทศกาลโลกของกว่างนักสู้
แห่งขุนเขา อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน การจัดตั้งกลุ่มรักษ์กว่าง
เชียงราย งานกว่างโลกอ�าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

“ชนกวาง” การละเลนทองถิ่นสูการพนันเชิง

วัฒนธรรม

แม้ในอดีตการชนกว่างถือเป็นวัฒนธรรมการละเล่นใน
ยามว่างจากการท�างานในช่วงฤดูฝน ขณะเลี้ยงดูกว่างผู้เลี้ยงก็
จะฝกฝนทักษะการต่อสู้ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น ใช้ไม้ไผ่เหลา
กลมสอดระหว่างเขาทั้งคู่แล้วปัน ซ้ายบ้าง ขวาบ้าง เพื่อฝก
ปฏิกิริยาในการต่อสู้ บางครั้งก็ใช้เชือกเส้นเล็กผูกติดกับเขาบน
แล้วแกว่งเป็นวงกลมให้กว่างบินเป็นระยะๆ เพือ่ ฝกก�าลัง บางครัง้
ก็หากว่างตัวทีม่ กี า� ลังด้อยกว่ามาเป็นคูช่ ว่ ยซ้อมเพือ่ ให้กว่างของ
ตนเองเกิดความฮึกเหิม จนเห็นว่าพอจะน�าไปเปรียบชนกับคน
อื่นได้แล้ว จึงน�าไปที่บ่อนชนกว่าง การเล่นชนกว่างตามบ่อน

ในอดีตนับว่าสนุกมาก เพราะมีการเปรียบกว่างหลายคู่ มีการ
พนันขันต่อเข้ามาเพิ่มรสชาติด้วยตามอัธยาศัย แต่ก็มิได้มีการ
เดิมพันสูงหรือท�าเป็นธุรกิจเช่นปัจจุบัน เมื่อเปรียบกว่างและ
ตกลงกันแล้วว่าจะชน เจ้าของกว่างก็จะน�ากว่างมาเกาะ “กร”
(เวทีชนกว่างท�าจากคอนไม้) ทางด้านปลายทัง้ สองให้เผชิญหน้า
กันตรงกลางของคอนไม้ จะฝังกว่างตัวเมียไว้ โดยให้ส่วนหลัง
โผล่ออกมา หลังจากนั้นเจ้าของกว่างก็จะใช้ไม้พันปันที่เขาให้
กว่างเดินเข้ามาหาคู่ และถ้ากว่างตัวใดสามารถยกชูอีกฝายจน
ลอยทั้งตัวได้ ก็ถือว่าได้ชัยชนะโดยเด็ดขาด ซึ่งบางตัวถึงตาย
เพราะถูกคู่ต่อสู้หนีบ แต่บางตัวก็ถอดใจและหันหลังหนีไปก็จะ
ถือว่าแพ้ แต่ถ้าไม่แน่ใจว่ากว่างของตนยังสู้ได้หรือไม่ เจ้าของ
จะจับกว่างมาพ่นน�้าหรือจับแกว่งให้บิน แล้วประลองใหม่ ถ้า
กว่างตัวนัน้ ถอยหนีอกี ก็จะถือว่าแพ้จริงๆ โดยกว่างทีแ่ พ้เจ้าของ
จะไม่น�ามาชนอีก บ้างก็ปล่อยคืนธรรมชาติ บ้างก็จะเลี้ยงดูจน
ตายหรือปล่อยคืนธรรมชาติเพื่อให้ขยายพันธุ์เมื่อช่วงเวลาการ
เล่นกว่างหมดลงช่วงออกพรรษาหรือประมาณเดือนตุลาคม
แต่ในช่วง ๑๐-๑๕ ปที่ผ่านมา การพนันรูปแบบใหม่
หลายประเภทได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการพนัน
ประเภทกีฬาพืน้ บ้านและทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรมประเพณี ซึง่ มี
การแพร่กระจายไปตามชุมชนต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่การชนกว่างที่
ถูกน�าไปข้องเกีย่ วกับการพนัน ทีเ่ ติบโตขึน้ พร้อมกับการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จาก
การชนกว่างที่เป็นพื้นที่สันทนาการของผู้คนในชุมชนไม่หวังผล
ทางเศรษฐกิจ เน้นการเกิดความสัมพันธ์ในชุมชนท้องถิ่นและ
ความสนุกสนาน ได้เปลี่ยนมาสู่เปาหมายที่เน้นธุรกิจ รวมทั้ง
การหากลวิธีที่จะโกงเพื่อให้ฝายตนเองชนะการพนัน จนท�าให้
ธุรกิจการพนันชนกว่างในปัจจุบันมีกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ
มาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักการพนัน คนเลี้ยง สนามชน
กว่างเพื่อธุรกิจการพนันโดยเฉพาะ

๑๖
มอง “การชนกวาง” : ผานมุมมองวาดวยเกมการทรมานสัตว
หรือมุมมองความแตกตางทางวัฒนธรรม

การชนกวาง ในบริบททางสังคมยุคปัจจุบัน

ถูกมองว่าเป็นการทารุณสัตว์ อันเป็นการสวมแว่นแห่งการ
เป็นพวกอนุรักษ์นิยม โดยเอากรอบทางวัฒนธรรมตะวันตกมา
ขีดเส้นให้สงั คมไทยคล้อยตามวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรม
ที่ ต ่ า งกั น มาตั้ ง แต่ ร ากเหง้ า จนถึ ง ปลายยอด เช่ น สั ง คม
วัฒนธรรมแบบไทยๆ จะน�ามาเป็นมาตรวัดข้ามวัฒนธรรมกันได้
ทุกด้านหรือไม่ ซึง่ หากท�าการมองวิถขี องวัฒนธรรมตะวันตก จะ
เห็นได้ว่ามีการพัฒนาและเติบโตมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และมีความพึงพอใจกับทุนนิยมสุดโต่ง ส่วนวัฒนธรรมตะวัน
ออกอย่างไทยเรานั้น แท้จริงรากเหง้าของเรามีรากฐานมาจาก
การท�าการเกษตรเป็นหลัก และด�ารงชีวิตด้วยการพึ่งพาอาศัย
กันและกันระหว่างธรรมชาติกบั มนุษย์ จนเกิดความรักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและปรับตัวกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน
ส� า นึ ก ในคุ ณ ค่ า ของสิ่ ง แวดล้ อ มและแสวงหาความสงบสุ ข
ทางใจ ครองชีวิตด้วยสมถะไม่ยึดมั่นทางวัตถุ เป็นสังคมพอ
อยู่พอกิน จนสุดท้ายเกิดเป็นแนวทางของวิถีการด�าเนินชีวิต
จารีต วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ตามความเชื่อ
จากมุ ม มองดั ง กล่ า วจึ ง เห็ น ว่ า ทั้ ง สองวั ฒ นธรรม
มี ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง กั น ทุ ก ขั้ น ต อ น แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ดั ง นั้ น การมองการชนกว่ า งในมุ ม มองว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการ
ทรมานสั ต ว์ จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งเสี ย ที เ ดี ย ว ทั้ ง นี้ ก ระแส
โลกาภิวัตน์นั้น โหมมาแรงและเร็วแทบจะกลบกลืนทุกอย่าง
ให้เลือนหายและเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมจากระบบ
ทุนนิยม และถูกมองว่าเป็นสิง่ ทีท่ นั สมัย การรับวัฒนธรรมก็อาจ
รับได้โดยง่ายโดยทีม่ ทิ นั ต้องคิดถึงประโยชน์และโทษภัย หากแต่
บางครัง้ ก็เกิดค�าถามถกเถียงขึน้ มาในใจว่า วัฒนธรรมทีถ่ กู มองว่า
ล้าสมัย ไม่คอ่ ยได้รบั ความนิยมและถูกมองว่าเป็นการทารุณสัตว์
เช่น การชนกว่าง และอาจถูกจัดวางไว้ตรงชายขอบภายใต้โลก
วัฒนธรรมสมัยใหม่นั้นเป็นจริงหรือ เพราะในขณะเดียวกันโลก
ในยุคปัจจุบันก็มีหลายสิ่งที่เข้าใกล้หรือเหมาะสมกับค�าว่าการ
ทรมานสัตว์เสียมากกว่า “การชนกว่าง”
ดั ง นั้ น เ มื่ อ ม อ ง ดู ป ร ะ เ พ ณี ก า ร ช น ก ว ่ า ง จ ะ
เห็นว่า ไม่ ใช่ เ ป็ น แค่ เรื่ อ งเกมการละเล่ น แข่ ง ขั น ที่ จ ะต่ อ สู ้
เพื่ อ หวั ง เอาแค่ ชั ย ชนะ หากแต่ ก ารชนกว่ า งยั ง ได้ แ สดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความรู ้ สึ ก ต่ า งๆ มากมายในพื้ น ที่ ข องการ
ชนกว่างที่เกิดขึ้น เช่น ความตื่นเต้นหวาดเสียวจากการเสี่ยง

ความสิ้นหวังจากการสูญเสีย ความพอใจที่ได้รับชัยชนะ สังคม
ได้อารมณ์เหล่านี้ขึ้นมา ส�าหรับผู้ที่เข้ามาร่วมในเวทีแข่งขัน
การชนกว่างของชาวล้านนานัน้ จึงเป็นเสมือนต้นแบบทางความคิด
ที่ถูกหล่อหลอมอยู่ในจิตส�านึกของคนชาวเหนืออย่างอัตโนมัติ
เนือ่ งมาจากวัฒนธรรมการชนกว่างของชาวล้านนานัน้ ถูกสร้าง
ขึ้นผ่านประสบการณ์การเรียนรู้และการถ่ายทอด ปลูกฝังและ
สัง่ สมมายาวนาน หากแต่การทีเ่ ราจะเข้าใจถึงคุณค่าหรือตีความ
หมายผ่านวัฒนธรรมการชนกว่างของชาวเหนือนั้น จึงจ�าเป็น
ต้องเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก และตรรกะวิธีคิดของผู้คนที่เป็น
เจ้าของในวัฒนธรรมว่า พวกเขาเหล่านั้นให้ความหมายกับการ
ชนกว่างหรือประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่ในท้องถิ่นของเขาอย่างไร

