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กาสะลอง

ถ้อยแถลง

วิสยั ทัศน์

ภายในปี ๒๕๖o ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะเป็นแหล่ง
ความรู้ มรดกภูมปิ ญ
ั ญาด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่ และ
ศิลปะวัฒธรรมระดับภูมภิ าค

ทีป่ รึกษา

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วพิ ฒ
ั น์ หมัน่ การ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
อาจารย์ศกั ดิ์ สักเสริญ รัตนชัย
อาจารย์ปริตต์ สายสี

กองบรรณาธิการ

อาจารย์วฒ
ุ ริ ตั น์ พัฒนิบลู ย์
อาจารย์ปยิ ะ วัตถพานิชย์
นางพรพิศ รินดวงดี
นายวีรศักดิ์ ของเดิม

อาจารย์ประดิษฐ สรรพช่าง
อาจารย์ปราการ ใจดี
นางณัฐชญา ขอบรูป
นางสาวพักตร์ชนก ริยาค�ำ

เรียนท่านผู้อ่านที่เคารพ จุลสารกาสะลอง
ฉบั บ นี้เป็นฉบับที่ ๒๗ ซึ่งส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้จดั ท�ำ โดยรวบรวมบทความและกิจกรรมของส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
ถึง มกราคม ๒๕๕๘ มาน�ำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับจุลสารกาสะลองฉบับนี้ มีบทความ
ที่ประกอบด้วยบทบริภาษในมหาชาติกัณฑ์ชูชก ซึ่งเป็น
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พุ ท ธศาสนา ซึ่ ง แสดงถึ ง
วัฒนธรรมทางด้านการใช้ภาษาที่ผู้ประพันธ์ได้ถ่ายทอด
ลักษณะนิสยั และทัศนคติตา่ งๆ ของตัวละคร ซึง่ นับว่าเป็น
ความสามารถของผู้ประพันธ์ที่ท�ำให้เนื้อเรื่องวรรณกรรม
น่าติดตาม นอกจากนีย้ งั มีบทความเกีย่ วกับเครือ่ งแต่งกาย
ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมฟ้อนผี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมความเชื่อ
ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวล�ำปาง โดยเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายที่ใช้ต่างสื่อถึงความหมายที่น่าสนใจ และ
ยังมีบทความเกี่ ย วกั บการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของ
จังหวัดล�ำปางที่แม้แต่คนล�ำปางยังอาจจะไม่เคยทราบ
มาก่อน บทความต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ
บทความดีๆ ทีส่ ำ� นักศิลปะและวัฒนธรรมตัง้ ใจรวบรวมมา
ให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามเสมอ และเช่นเคย หากท่านผู้อ่าน
มีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือบทความทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมทีน่ า่ สนใจและมีประโยชน์ทตี่ อ้ งการเผยแพร่
ทางส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ยินดีน้อมรับไว้พิจารณาและด�ำเนินการต่อไป
ขอกราบขอบพระคุณผูอ้ า่ นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
บรรณาธิการ

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ๕๒๑oo
โทรศัพท์ (o๕๔) ๒๔๑o๑๒ - ๔ ต่อ ๖๗o๑-๒ โทรสาร (o๕๔) ๒๓๗๒๙๙

สารบัญ

บทบริภาษในมหาชาติ กัณฑ์ชชู ก
การแต่งกายในพิธกี รรมฟ้อนผี : การสร้างความหมายบนร่างกายในสถานะของการเป็นร่างทรง
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมชุมชนสบลืน ต�ำบลร่องเคาะ อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง
เอา “นครล�ำปาง” คืนมา

๒
๖
๙
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กาสะลอง 2

บทบริภาษในมหาชาติ กัณฑ์ชูชก
										วาทิต ธรรมเชื้อ๑
มหาชาติคำ� หลวง เป็นวรรณคดีทเี่ กีย่ วกับพระพุทธศาสนา
ที่สำ� คัญเรือ่ งหนึง่ กล่าวคือ วรรณคดีเรือ่ งนีเ้ ป็นวรรณคดีทเี่ กีย่ วข้อง
กับประเพณีการเทศน์มหาชาติโดยตรง อาจจะกล่าวได้วา่ วรรณคดี
เรื่องมหาชาติค�ำหลวงมีจุดประสงค์ในการประพันธ์เพื่อใช้เทศน์
ในประเพณีดงั กล่าว ประเพณีการเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีทสี่ ำ� คัญ
อย่างยิง่ ของคนไทย เนือ่ งจากความเชือ่ เรือ่ งปัญจอันตรธาน หรือ
อันตรธาน ๕ ทีว่ า่ หากยุคสมัยใดทีไ่ ม่มผี ใู้ ดรูจ้ กั เรือ่ งมหาชาติแล้วก็
ย่อมแสดงถึงความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ดังนั้นเพื่อเป็นการ
สืบทอดพระพุทธศาสนาคนไทยจึงนิยมฟังและประพันธ์วรรณคดี
เรือ่ งนี้
นอกจากนีแ้ ล้วความเชือ่ ทีป่ รากฏในเรือ่ งพระมาลัยค�ำหลวง
ทีว่ า่ หากได้ฟงั เทศน์มหาชาติครบทัง้ ๑๓ กัณฑ์ จบภายในหนึง่ วัน
จะท�ำให้ได้ไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย จึงเป็นการตอกย�ำ้
ความคิดความเชือ่ ของคนไทยในการนิยมฟังเทศน์มหาชาติอกี ด้วย
มหาชาติ ค� ำ หลวง เป็ น เรื่ อ งราวที่ อ ยู ่ ใ นชาดกชื่ อ ว่ า
“เวสสั น ตรชาดก” ชาดกเรื่ อ งนี้ เ ป็ น ชาดกหนึ่ ง ในสิ บ ชาดก
ที่ส�ำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนไทยส่วนใหญ่เรียกว่า
“ทศชาติ” ซึง่ กล่าวถึงการบ�ำเพ็ญบารมีกอ่ นทีก่ ลับพระชาติมาเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวสันตรชาดกได้รบั ความนิยมกว่าเรือ่ งอืน่ ๆ
เนื่องจากชาดกเรื่องนี้เป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะกลับพระชาติ
มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกนัยหนึง่ ค�ำว่า “มหาชาติ” หมายถึง
พระชาติที่ยิ่งใหญ่ กล่าวคือ เวสสันตรชาดกแสดงให้เห็นถึงการ
บ�ำเพ็ญบารมีครบทัง้ สิบประการ ซึง่ นิยมเรียกกันว่า “ทศบารมี”
มหาชาติ ค� ำ หลวงไม่ เ พี ย งแต่ จ ะเป็ น เครื่ อ งมื อ ใน
การสืบทอดพระพุทธศาสนาเท่านัน้ แต่มหาชาติคำ� หลวงยังให้คณ
ุ ค่า
ในทางวรรณคดีด้วย กล่าวคือ การจะผลิตให้มหาชาติค�ำหลวง
เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการโน้มน้าวใจให้คนในสังคมหันมาเห็น
ความส�ำคัญของพระพุทธศาสนาก็ยอ่ มต้องสร้างสรรค์ให้เรือ่ งราวนัน้
มีความน่าสนใจ เกิดความสนุกสนาน อีกทัง้ ยังต้องให้ความไพเราะ
ทางเสียงด้วย ซึง่ เมือ่ คนในสังคมได้ฟงั แล้วก็ยอ่ มเกิดความสนุกสนาน
มีความประทับใจ มีการเชือ่ และท�ำตามในทีส่ ดุ อาจจะกล่าวได้วา่
มหาชาติคำ� หลวงมีทงั้ สองลักษณะ คือ มีคณ
ุ ค่าทัง้ ทางด้านเนือ้ หา
และมีคณ
ุ ค่าทางวรรณศิลป์ดว้ ย
การเทศน์มหาชาตินนั้ กัณฑ์ทไี่ ด้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก
คือ กัณฑ์ชชู ก เนือ่ งจากเป็นกัณฑ์ทมี่ เี รือ่ งราวของตัวละครปฏิปกั ษ์
คือ ชูชก ตัวละครตัวนีม้ ที งั้ รูปร่างลักษณะทีด่ นู า่ ขันจนกล่าวได้วา่
เป็น บุรษุ โทษสิบแปดประการ ในขณะเดียวกันชูชกมีบคุ ลิกภาพที่
ชวนให้ตลกและน่าสงสารไปพร้อมๆ กันด้วย ดังนัน้ ผูฟ้ งั เทศน์มหาชาติ

จึ ง นิ ย มที่ จ ะฟั ง ในกั ณ ฑ์ นี้ เ ป็ น พิ เ ศษเนื่ อ งจากเนื้ อ หาของเรื่ อ ง
เป็นชนวนให้พระเวสสันดรต้องท�ำบุตรทานซึง่ เป็นการท�ำทานทีย่ ากยิง่
ในขณะเดียวกันผูฟ้ งั จะได้ความสนุกสนานจากการพรรณนาตัวละคร
ทัง้ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของตัวละครด้วย
เรือ่ งราวของเวสสันตรชาดก กล่าวถึงพระเวสสันดรซึง่ เป็น
พระราชโอรสของพระเจ้ากรุงสัญชัย ได้บริจาคช้างปัจจัยนาเคนทร์ ๒
ซึง่ ท�ำให้ชาวเมืองสัญชัยไม่พอใจจึงขับไล่พระเวสสันดรไปอยูย่ งั เขาวงกฎ
ในป่าหิมพานต์ การออกเดินทางครั้งนี้พระนางมัทรี พระชาลี และ
พระกัณหา ได้ออกติดตามด้วย กล่าวถึงชูชกเป็นพราหมณ์เฒ่าทีม่ ี
อาชีพขอทาน เมือ่ ชูชกขอทานได้กจ็ ะน�ำไปฝากเพือ่ นพราหมณ์เอาไว้
เมือ่ ชูชกกลับไปขอเงินทีไ่ ด้จากการขอทานทีฝ่ ากเพือ่ นพราหมณ์ไว้
กลับไม่ได้ เนือ่ งจากพราหมณ์ผนู้ นั้ น�ำไปใช้จา่ ยเสียสิน้ พราหมณ์ผนู้ นั้
จึงยกนางอมิตดาให้เป็นภรรยาแก่ชชู กเพือ่ เป็นการใช้หนี้ นางอมิตดา
เมือ่ อาศัยอยูใ่ นบ้านชูชกก็ปรนนิบตั กิ บั ชูชกอย่างดียงิ่ ในฐานะของสามี
ท�ำให้พราหมณ์หนุ่มๆ ในหมู่บ้านพากันอิจฉาชูชกจึงกลับไปต่อว่า
นางพราหมณี ซึง่ เป็นภรรยาของตนว่าให้ทำ� ตนเหมือนกับนางอมิตดา
นางพราหมณีเหล่านั้นจึงพากันโกรธแค้นนางอมิ ต ดา และพากัน
มาด่าว่านางอมิตดา จนท�ำให้นางต้องขอให้ชชู กไปขอสองกุมารเพือ่
น�ำมาเป็นทาส
บทบริภาษ หรือ ค�ำด่า ของนางพราหมณีที่รุมต่อว่า
นางอมิตดานั้น ท�ำให้เนื้อเรื่องมีความเข้มข้นทางอารมณ์ ซึ่ง
เป็นการหยิบยกเอาเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่ดีมาใช้ในการด่าทอของ
ตัวละคร จึงท�ำให้ตวั ละครอย่างนางอมิตดามีความรูส้ กึ ว่าตนเองนัน้
มีปมด้อยและเกิดความรูส้ กึ น้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจ จนน�ำไปสูก่ ารขอสองกุมาร
อาจจะกล่าวได้วา่ กัณฑ์ชชู ก มีความส�ำคัญต่อเรือ่ งเป็นอย่างยิง่
เพราะกัณฑ์ชชู กนี้มีตัวละครที่เป็นต้นเหตุของการท�ำบุตรทานของ
พระเวสสันดร อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงค่านิยม ความเชือ่ และ
เจตคติของคนในสังคมด้วย
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
๒
ช้างปัจจัยนาเคนทร์ เป็นช้างคูบ่ ญ
ุ ของพระเวสสันดร มีความวิเศษ
คือ สามารถบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งแสดงถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง อีกนัยหนึ่งช้างเป็นสัญลักษณ์ของพระ
มหาจักรพรรดิตามความเชื่อเรื่องจักรพรรดิราช ฉะนั้น เมื่อพระ
เวสสันดรบริจาคช้างปัจจัยนาเคนทร์จงึ ท�ำให้ชาวเมืองสัญชัยไม่พอใจ
จนน�ำมาสูก่ ารไล่พระเวสสันดรออกจากเมือง
๑

กาสะลอง 3
การศึกษาลักษณะการบริภาษที่ปรากฏใน
มหาชาติค�ำหลวง กัณฑ์ชูชก
ค�ำว่า “บริภาษ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง การด่า, ค�ำด่า ส�ำหรับ “บทบริภาษ” จึงอาจจะ
หมายถึง การทีห่ ยิบยกเอาเรือ่ งราวต่างๆ ทีไ่ ม่ดมี าใช้ในการด่าทอของ
ตัวละคร เหตุทบี่ ทบริภาษสะท้อนค่านิยมของคนในสังคมออกมาได้นนั้
เนื่องจากถ้อยค�ำที่จะน�ำมาใช้บริภาษส่วนใหญ่เป็นการน�ำความคิด
ความเชื่อ หรือเจตคติในเชิงลบ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแสดง
(วิสนั ต์ สุขวิสทิ ธิ์ อ้างถึงใน รัญชนีย์ ศรีสมาน, ๘-๑๑ : ๒๕๕๒)
อาจจะกล่าวได้วา่ บทบริภาษนัน้ เสนอค่านิยมทีส่ งั คมพึงประสงค์แต่มไิ ด้
เป็นการน�ำเสนอแบบตรงๆ แต่แสดงออกโดยการกล่าวต�ำหนิ ด่าทอ
การประชดประชัน รวมถึงการตัดพ้อด้วย ซึง่ การบริภาษนัน้ แสดงถึง
สถานภาพของตัวละครทีต่ า่ งกัน โดยแฝงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของ
บุคคลกลุม่ ต่างๆ ในสังคม ทัง้ ทางด้านเพศสถานะ วัยวุฒิ และผูน้ ำ� ด้วย
มหาชาติคำ� หลวง กัณฑ์ชชู กนีม้ กี ารบริภาษถึง ๔ ครัง้ คือ
ในตอนที่นางอมิตดาถูกนางพราหมณีรุมด่า ครั้งที่สอง คือ ตอนที่
นางอมิตดาต่อว่าชูชก ครัง้ ทีส่ าม คือ เหล่าประชาชนต่อว่าชูชก และ
ครัง้ สุดท้าย คือ พรานเจตบุตรต่อว่าชูชก การบริภาษทัง้ สีค่ รัง้ นัน้
สามารถแยกออกเป็นสถานการณ์การบริภาษได้ดงั ต่อไปนี้
๑. สถานการณ์การบริภาษทีเ่ กิดจากความไม่พงึ พอใจบุคคล
ความไม่พงึ พอใจในบุคคลนีเ้ กิดจากการทีต่ วั ละครหนึง่ ไม่พอใจตัวละคร
หนึง่ โดยตัวละครใดตัวละครหนึง่ แสดงถึงพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา
ให้แก่ตวั ละครหนึง่ ในกัณฑ์ชชู กนีจ้ ะเห็นได้จากตอนทีน่ างอมิตดาถูก
นางพราหมณีรุมด่า เนื่องจากพฤติกรรมของนางอมิตดาเป็นที่ไม่
พึงปรารถนาของเหล่านางพราหมณี เพราะนางอมิตดาปรนนิบตั ชิ ชู ก
เป็นอย่างดี ซึ่งเหล่านางพราหมณี ไม่สามารถจะท�ำได้ จึงเป็นเหตุ
ให้นางพราหมณีเหล่านีแ้ สดงความก้าวร้าวขึน้ โดยการรุมด่านางอมิตดา
ซึง่ อาจจะกล่าวได้วา่ การแสดงความก้าวร้าวนีเ้ ป็นการก้าวร้าวโดยตรง
ด้วยวาจา ความไม่พอใจในพฤติกรรมของนางอมิตดานัน้ เริม่ จากการที่
เหล่าพราหมณ์เห็นนางอมิตดาปรนนิบัติชูชก และกลับไปด่าว่า
นางพราหมณีซึ่งเป็นภรรยา ดังที่กวีได้บรรยายไว้ว่า
อันดับน้นน อันว่าพราหมณ์หนุม่ ทงงหลาย
อันธหมายมีในบ้านทุนวิษฐ เขาก็เห็นอมิดดา มีมารยาทอันดี
แลโดยใจชีพราหมณ์แก่นน้ น อยํ อมิตตฺ าตาปนา
มหลฺลกพฺราหฺมณํ สมฺมา ปฏิชคฺคติ จึงพราหมณ์บา่ วทงงหลาย
ก็ร�ำพึงด่งงนี้ อันว่าอมิดดา มันบ�ำเรอรักษาพราหมณ์เถ้า
ดุจบ�ำเรอแก่เจ้าแก่ครู แลไปดูดี รบานี้ ตุมเฺ ห อมฺเหสุ กึ
ปมชฺชถาติ เขาก็ทา่ วกล่าวแก่เมีย เขาด่งงนี้
อันว่าสูทงงหลายด่งงฤๅแลมาเยีย สเพลาะสะแพละ
เอาะแอะแลมาลืมตู สูมดิ แู ม่สอู มิดดา อันมันบ�ำเรอรักษาผัว
กลัวยยอบน้นน อตฺตโน ภริยาโย ตชฺเชนฺติ เขาก็ค�ำรนค�ำราม
แก่พราหมณีทงงหลาย ความใดอายเขาก็ดา่ แลฯ
(วรรณกรรมสมัยอยุธยาเล่ม ๑, ๒๕๔๐ : ๑๓๔)

ค�ำประพันธ์ดงั กล่าวจะเห็นได้วา่ พราหมณ์หนุม่ มีความพึงพอใจ
ในพฤติกรรมของนางอมิตดาทีป่ รนนิบตั สิ ามีอย่างเต็มที่ อีกทัง้ ยังมี
กิรยิ ามารยาททีด่ อี กี ด้วย ความพึงพอใจดังกล่าวน�ำมาสูก่ ารเปรียบเทียบ
พฤติกรรมระหว่างนางอมิตดากับเหล่านางพราหมณี ซึง่ เหล่าพราหมณ์
หนุม่ ใช้ขอ้ แตกต่างในเรือ่ งการปรนนิบตั ิ โดยพราหมณ์หนุม่ กล่าวว่า
“มันบ�ำเรอรักษาพราหมณ์เถ้า ดุจบ�ำเรอแก่เจ้าแก่ครู” ซึง่ แสดงถึง
การปรนนิบตั อิ ย่างสูงสุดและดีทสี่ ดุ ในขณะทีค่ วามรูส้ กึ ของพราหมณ์
หนุม่ ทีม่ ตี อ่ เหล่านางพราหมณีนนั้ เป็นแบบ “อันว่าสูทงงหลายด่งงฤๅ
แลมาเยียสเพลาะสะเพละ เอาะแอะแลมาลืมตู” จึงท�ำให้เกิดความ
ไม่พอใจในพฤติกรรมของนางพราหมณี เหล่าพราหมณ์หนุม่ จึงด่าทอ
ต่างๆ นานา เพือ่ ให้เหล่านางนัน้ ได้อายดังทีก่ วีบรรยายว่า “เขาก็คำ� รน
ค�ำราม แก่พราหมณีทงงหลายความใดอายเขาก็ดา่ แลฯ”
สถานการณ์การบริภาษทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ความไม่พงึ พอใจ
ในพฤติกรรมของนางอมิตดา หลังจากการถูกบริภาษจากบรรดาสามี
นางพราหมณีเกิดความโกรธแค้นเป็นอย่างยิ่งจนน�ำมาสู่การบริภาษ
นางอมิตดา ดังทีเ่ หล่านางพราหมณีคดิ ทีจ่ ะ “ว่ามาเราจะให้ขบั พา
อมิดดานี้หนีจากบ้านเรา และจะให้มันไปเอาผัวบ่าวเทอญ” เมื่อ
นางอมิตดาไปตักน�ำ้ ทีท่ า่ น�ำ้ เหล่านางพราหมณีจงึ เข้าไปรุมด่าว่า จาก
สถานการณ์นจี้ ะพบการใช้อวัจนภาษาในการแสดงความก้าวร้าวด้วย
ดังทีก่ วีได้พรรณนาไว้วา่
เขาก็ไปชุมนุมกันในตาฝัง่ บ้างก็นง่ั ในท่าน�ำ้
บ้างก็คำ�้ กันไปนัง่ ในจรอก บ้างก็แยกกันออกไปนัง่ ในตรหลาด
เพือ่ จะด่าให้อมิดดาหาศแห่พราหมณ์แก่นนั้ ตํ ปริภาสึสํ จึง่ จะ
รุมโรมโซรม ปรทยดสยดตัดภ้อ บ้างดอกล้อแล้วโลมคืน
บ้างก็ยนื ด่าสเสรก บ้างก็วา่ เอนดูมนั เด็ก แลมเราจะส่งงสอน
อย่าให้มนั หญ้อหญ่อนแก่พราหมณแก่นนั้
(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๑, ๒๕๔๐ : ๑๓๔)

กาสะลอง 4
ค�ำประพันธ์ในข้างต้นจะพบว่ามีการใช้วัจนภาษา เช่น
การยืน การนั่ง และการรุม ซึ่งเพิ่มความก้าวร้าวมากขึ้นด้วย
นอกจากนัน้ แล้วยังพบการใช้วจั นภาษาทัง้ ด่า ตัดพ้อ ประชดประชัน
และหยอกล้อ ดังที่กวีพรรณนาว่า “จึ่งจะรุมโรมโซรม ปรทยด
สยดตัดภ้อ บ้างดอกล้อแล้วโลมคืน บ้างก็ยืนด่าสเสรก บ้างก็ว่า
เอนดูมันเด็ก แลมเราจะส่งงสอน”
ไม่เพียงเท่านั้นสถานการณ์การบริภาษที่เกิดจากความ
ไม่พึ ง พอใจในบุ ค คลนั้ น ยั ง ปรากฏในตอนที่ ชู ช กเดิ น ทางไป
ยังเมืองเจตราษฏร์ ประชาชนเมืองเจตราษฏร์มคี วามไม่พอใจชูชก
เนือ่ งจากชูชกมีสถานภาพเป็นพราหมณ์ สาเหตุทชี่ าวเมืองเจตราษฏร์
ไม่พอใจพราหมณ์นั้น เป็นเพราะพราหมณ์ชาวกลิงคราษฏร์เป็น
ผู้มาขอช้างปัจจัยนาเคนทร์จนท�ำให้พระเวสสันดรถูกขับไล่ออกจาก
เมืองสัญชัย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ชาวเมืองเจตราษฏร์ใช้
ความก้าวร้าวโดยการบริภาษชูชก ดังที่ค�ำประพันธ์ที่ว่า
อันว่าฝูงมหาชนทงงหลาย ก็กล่าวแก่พราหมณ์ดง่ งนี้
ว่าสูหมูพ่ ราหมณ์เดอรขอทานท้งงหลาย หากเจ้าตูฉบิ หาย
จ�ำงายพรากพระบุรี ท่านนี้ ปุนปิ อาคตา อิธ ติฏฐฺ ถาติ
มึงมาอยูใ่ นสถานทีจ่ ะขอทานโสดแล ฯ เลณฺฑทุ ณฺฑาทิหตฺถา
พฺราหฺมณํ อนุพนฺธสึ ุ ฝูงมหาชนท้งงหลาย กริว้ โกรธ
ก็กล่าวแก่พราหมณ์ ด่งงนี้ ว่ามึงจะมักตายฤๅ
ก็มมี อื ถือไม้คอ้ นก้อนดิน เครือ่ งจะกินเนือ้ พราหมณ์
ก็ตามค�ำรนค�ำรามไปพลาง โสดแล ฯ
(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๑, ๒๕๔๐ : ๑๔๐)
ตอนนี้จะพบว่าการบริภาษนั้นไม่จ�ำเป็นต้องไม่พึงพอใจ
บุคคลทีถ่ กู บริภาษโดยตรงแต่อาจจะมีความไม่พงึ พอใจในบุคคลทีม่ ี
ลักษณะเดียวกัน ในตอนนีจ้ ะเห็นได้วา่ ชูชกมีสถานภาพเป็นพราหมณ์
เหมือนกับพราหมณ์ชาวกลิงคราษฏร์ทมี่ าขอช้างปัจจัยนาเคนทร์ จึงท�ำให้
ชาวเมืองเจตราษร์มคี วามไม่พงึ พอใจในสถานภาพของชูชก เช่นเดียวกับ
การไม่พงึ พอใจในพราหมณ์เมืองกลิงคราษฏร์ อีกทัง้ ในตอนนีจ้ ะเห็นว่า
ชาวเมืองเจตราษฏร์นนั้ ไม่เพียงแต่จะมีการใช้วจั นภาษาในการบริภาษ
เท่านั้น แต่ยังมีการใช้อวัจนภาษาด้วย ซึ่งการใช้อวัจนภาษานั้น
เป็นการเพิ่มความรุนแรงอีกประการหนึง่ ด้วย
๒. สถานการณ์การบริภาษทีเ่ กิดจากความผิดหวังในสิ่งที่
ปรารถนา ความก้าวร้าวของมนุษย์มสี าเหตุทสี่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ
ความผิดหวังในสิง่ ทีป่ รารถนา เมือ่ มนุษย์ไม่สามารถท�ำตามความคาดหวัง
ของมนุษย์ในสิง่ ทีป่ รารถนามักจะเกิดแรงกระตุน้ ให้เกิดความโกรธ ซึง่ ใน
หลายๆ ครัง้ มนุษย์มกั จะแสดงออกซึง่ ความผิดหวังในสิง่ ทีป่ รารถนาด้วย
ความก้าวร้าวบางครัง้ อาจจะถึงกับการท�ำร้ายร่างกายและสิ่งของ ใน
ตอนทีน่ างอมิตดาขอร้องให้ชชู กไปหาทาสเพือ่ มาท�ำงานแทนตน แต่ชชู ก
ปฏิเสธ ชูชกกล่าวกับอมิตดาว่า“ข้าแต่แม่ยอดสงสาร การใดอัน

จมรูจ้ มหลัก พีน่ แี้ ก่ฤๅนัก ฤๅจะท�ำ นีน้ ะเจ้า ธนํ ธญฺญญฺจ พฺราหฺมณิ
ทัง้ เข้าเปลือกเข้าปล้อย สินน้อยหนึง่ ฤๅจะมี แก่พนี่ ”ี้ เมือ่ นางอมิตดา
ได้ยนิ ชูชกกล่าวปฏิเสธดังนัน้ นางจึงเกิดความผิดหวังในสิง่ ทีป่ รารถนา
ซึง่ น�ำไปสูค่ วามโกรธในทีส่ ดุ นางจึงกล่าวบริภาษชูชกว่า
พฺราหฺมณี อาห อมิดดาก็รานระ ตระบะชีพราหมณ์คนื
ด่งงนี้ เอหิ พฺราหฺมณ คจฺฉาหิ เวอยพราหมณ์ มึงอย่าได้มา
ตอแยไว้แม่มงึ จะเห็นให้แก่มงึ ไปนิทวัน ยถา เม วจนํ
สุตํ โดยด่งงจริง เขาว่า ฦๅช่าบ้านเมืองเรา นีน้ เวอย
(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๑, ๒๕๔๐ : ๑๓๗)
การที่ชูชกปฏิเสธการหาทาสมาให้นางอมิตดาด้วยการที่
บอกว่าตนมีความเฒ่าชราและไม่มที รัพย์สนิ ทีจ่ ะไปซือ้ ทาสมาให้นาง
ใช้สอย แต่นางก็มไิ ด้ลดละความพยายามในการหาทาสจึงเสนอให้
ชูชกไปขอพระชาลีและพระกัณหา ซึ่งเป็นพระราชโอรสและ
พระราชธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นทาส แต่ชชู กก็ปฏิเสธนางอีก
ด้วยเหตุผลทีว่ า่ “ดูกรแม่ พี่นี้แก่นัก แลจะลงล่างย่างเดินก็มิได้...
ทางเต็มหน�ำไกลแกล่ ข้าเถ้าแม่ฤๅจะเดอร รอดเลอย...” นางอมิตดา
ถูกปฏิเสธถึงสองครัง้ จึงท�ำให้นางรูส้ กึ โกรธมากยิง่ ขึน้ จนน�ำไปสู่
การบริภาษชูชกอย่างรุนแรงว่า
ยถา อคนฺตวฺ า สงฺคามํ เวอยพราหมณ์
มึงนีด้ ง่ งเลวบันดาลเนา แลธมิเอาไปยงงงาน
พระราชสงคราม ท่านน้นน อยุทเฺ ธวปราชิโต
ไป่ทนั ปามปะศึก มาละคึกด่วนกลววแกลน หอกไป่ตดิ แพน
แหลนไป่ตดิ ด้าง ช้างไป่ถงึ งา แลมึงมาด่วนระอาราถอย
ด่งงนีเ้ อวเมว ตุวํ พฺรหฺเม อนีค้ อื อ้ายพร่อยฟันหัก
อยูม่ ลักแลเขามิกลววมึง อนคนฺตวฺ าวปราชิโต
ไป่ทนั ถึงท่านเจ้า แลมาด่วน เร้าราถอย ด่งงนี้ สเจ เม ทาสํ
ทาสึ วา ดูกรพราหมณ์ มึงจิงร�ำพึงถึงขยุมหญิงชายช่วงเทอญ
นานยิสสฺ สิ พฺราหฺมณ ผิมงึ มิรอู้ ายแลมิเอามา อย่าได้สงกา ว่า
กูจะรักมึงด่งงเก่าเลอย เอวํ พฺราหฺมณ
ชานาหิ จงมึงร�ำพึงแก่ตนแก่เนือ้ ว่ากูมไิ ด้เอือ้ เฟือ้ โสดสักอัน
พ่อออกเฮอย น เต วจฺฉามหํ ฆเร ดูกรพราหมณ์
ชือ่ ว่าเรือนมึงงาม ด่งงเรือนท้าว อย้าวมึงงามด่งงเรือนไท กูก็
บมิไปเยือนเลอย อมนาปนฺเต กริสสฺ ามิ ความอนนใดอาพาธ
กูกจ็ ะท�ำให้เถ้าหาศทุกปรการ กว่าชืน่ แล
ตนฺเตทุกขฺ ํ ภวิสสฺ ติ บนานเลอยมึงก็จะตรอมรอมโสดแล ฯ
(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๑, ๒๕๔๐ : ๑๓๘)

กาสะลอง 5
๓. สถานการณ์การบริภาษทีเ่ กิดจากการขัดแย้งระหว่าง
บุคคล ความคิดของบุคคลอาจจะมีความคิดทีแ่ ตกต่างกัน หากความคิด
ของบุคคลได้รบั การไกล่เกลีย่ ให้เข้าใจกันแล้วก็จะไม่เกิดความก้าวร้าว
และรุนแรงขึ้น แต่หากความคิดของบุคคลไม่ได้รับการไกล่เกลี่ย
หรือไม่เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคลก็จะเกิดความก้าวร้าวและน�ำไปสู่
การใช้ความรุนแรง ดังจะเห็นได้จากตอนทีช่ ชู กหนีสนุ ขั ของพรานเจตบุตร
ไปอยูบ่ นต้นไม้ พรานเจตบุตรเห็นชูชกเป็นพราหมณ์จงึ มีความไม่พงึ พอใจ
ในสถานภาพของชูชกอยูแ่ ล้วจึงได้บริภาษชูชก ความขัดแย้งทาง
ความคิดของตัวละครทัง้ สองนัน้ ย่อมน�ำมาสูค่ วามก้าวร้าว ดังจะเห็นได้
จากการกล่าวขูแ่ ละบริภาษของพรานเจตบุตรว่า
พราหมณ์มงึ ย่อมลวงเอาลาภให้ทา้ วธปรดาบเข็ญใจ
อติทาเนน ขตฺตโิ ย บัดนีธ้ ให้สารใสเสวตร
ช�ำนินเรศน้นนแก่สู อาทาย ปุตตฺ ทารญฺจ พระภูบดีเอารส
อีกนางนัดพรตเสด็จไป วงฺเก วสติ ปพฺพเต
อยูส่ �ำนักนิในวงกฎ ทรงเพศพรตเอาบุญ...มึงมีคณ
ุ เค่นโคลก
ท�ำผิดโสรกก็จะถึง รฏฺฐา ปวนมาคโต มึงมาลุปา่ ใหญ่
สงัดไส่สยงแขง ราชปุตตฺ ํ คเวสนฺโต แลมึงมาแสวงหาลูกท้าว
มึงบมิรจู้ กั ฝีมอื พ่อมึงผูร้ า้ ว ฤๅนเวอย...มึงจะเปนผีบดั นีณ
้ เถ้า
มึงมิทนั สัง่ ลูกเต้าแลเมียมึง อยํ หิเต มยานุนโฺ น
ปืนกูนข้ี งึ สายสรับ ครัน้ ดีดถับถึงยรรยอดแล สโร ปาสฺสติ
โลหิตํ มันก็จะตอดติดตับกินเลือด เถ้าแห้งเหือดคุงโครง
สิโร เต วชฺฌยิตวฺ าน กูกจ็ ะตัดหัวมึง โหงลงจากค่าไม้
ตรแบ่นไว้กลางดิน หทยํ เฉตฺวา สพฺธนํ ศรีศลิ ปะกูกจ็ ะปาด
ให้มงึ ขวัน้ ขาดตับไต ปนฺถสกุณํ ยชิสสฺ ามิ ก็จะให้เป็นพลี
บูชาผีทปี่ า่ นี้ ตุยหฺ ํ มํเสน พฺราหฺมณ
ส่วนเนือ้ มึงกูกจ็ ะพล่าแลสบยไม้ ให้ไหว้เทพยดา
บูชาพระพนัศบดี...
(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๑, ๒๕๔๐ : ๑๔๓-๑๔๔)

สถานการณ์การบริภาษทัง้ สามสถานการณ์นนั้ แสดงให้เห็นถึง
สาเหตุและกระบวนการเกิดการบริภาษ สถานการณ์การบริภาษ
ดังกล่าวนัน้ ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวละครด้วย กล่าวคือ
มีคคู่ วามสัมพันธ์ ๓ คู่ คือ ความสัมพันธ์สามีกบั ภรรยา ความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนเดียวกัน และความสัมพันธ์ของคนทีต่ า่ งสถานภาพ
ฉะนัน้ การศึกษาบทบริภาษในมหาชาติคำ� หลวง กัณฑ์ชชู กนีไ้ ม่เพียง
แต่จะเห็นถึงสาเหตุของการบริภาษเพียงเท่านัน้ แต่ยงั เห็นถึงความ
สัมพันธ์ของตัวละครด้วย
เอกสารอ้างอิง
กรมศิลปากร. ๒๕๔๐. วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๑.
กรุงเทพฯ : ส�ำนักวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์.
มณีปน่ิ พรหมสุทธิรกั ษ์. ๒๕๔๗. มณีปน่ิ นิพนธ์ : รวมบทความ
ด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัญชนีย์ ศรีสมาน. ๒๕๕๒. บทบริภาษในบทละครนอก
: ภาพสะท้อนค่านิยมไทย ใน วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
กรกฎาคม- ธันวาคม หน้า ๘-๒

ค�ำบริภาษของพรานเจตบุตรอาจจะเรียกได้วา่ เป็นค�ำขูเ่ สีย
มากกว่า พรานเจตบุตรขูช่ ชู กว่าหากชูชกโกหกพรานเจตบุตรจะยิง
ชูชกด้วยปืนและน�ำเนือ้ ของชูชกไปเซ่นไหว้ผปี า่ เทพยดา รวมทั้ง
พระพนัศบดีด้วย ชูชกด้วยความหวาดกลัวจึงโกหกเพิ่มเติมและ
น�ำไปสูก่ ารไกล่เกลีย่ ท้ายสุดตัวละครทัง้ สองเข้าใจตรงกัน ด้วยชูชก
ได้โกหกพรานเจตบุตรว่าตนนั้น “อันว่ากูนี้เปนบาแดง ๓ แทรงไซ้
สารส่งให้มาทูลข่าวแล” จะเห็นได้ว่าชูชกโกหกว่าตนเองนัน้ เป็น
ราชทูตทีพ่ ระเจ้ากรุงสัญชัยส่งมาเพือ่ รับพระเวสสันดรกลับพระนคร
พรานเจตบุตรจึงลดความก้าวร้าวและช่วยเหลือด้วยการบอกทางไป
เขาวงกฎให้กบั ชูชกด้วย
บาแดง หมายถึง คนเดินหมาย, ผูส้ อื่ สาร, นักการ; เป็นต�ำแหน่ง
ราชการแต่กอ่ น, ประแดง ก็ใช้.
๓
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การแต่งกายในพิธกี รรมฟ้อนผี

:  การสร้างความหมายบนร่างกายในสถานะของการเป็นร่างทรง

โดย หอมด่วน ๑

รูปแบบการแต่งกายในพิธกี รรมการฟ้อนผี ถือเป็นรูปแบบ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เนื่องจากพิธีกรรมการฟ้อนผีเป็นพิธีกรรม
ที่ไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมที่มีตัวแสดงในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงมนุษย์
หรือคนเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ส�ำหรับบทความนี้จึงพยายามที่จะ
อธิบาย พื้นที่ในพิธีกรรมการฟ้อนผี เป็นเสมือนพื้นที่ส�ำคัญใน
การเชื่อมโยงไปสู่หน่วยในการวิเคราะห์ คือ กลุ่มผู้เป็นร่างทรง
หรือ ม้าขี่ในภาษาเหนือที่มีตัวตนอยู่จริง
ทัง้ นีก้ ารประกอบสร้างของพิธกี รรมทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีพ่ ธิ กี รรม
คือ รูปแบบการแต่งกายของบรรดาร่างทรงที่เข้ามาช่วงชิงพื้นที่
ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง พื้นที่ที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว
ในการแสดงออกของการนุ่งห่ม ซึ่งเป็นที่มาของการพยายามที่จะ
อธิบาย ตีความ สัญลักษณ์ในการแต่งกายของร่างทรงทีแ่ สดงอยูใ่ น
พื้นที่พิธีกรรมอันหลากหลาย ซึ่งการแต่งกายไม่เพียงแต่เป็น
ผลผลิตในด้านการแสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมแสดงในพิธกี รรมเท่านัน้
หากแต่ยังหมายถึง การแสดงสถานะทางเพศสถานะของร่างทรง
ที่อยู่ในพิธีกรรม การแต่งกายเป็นเสมือนการแสดงออกของเพศ
สถานะ ของผีที่ลงประทับร่างทรง ซึ่งมันมีนัยยะของการกลับไป
กลับมาของความเป็นเพศ สะท้อนให้เห็นว่าพิธีกรรมเป็นเสมือน
พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความพร่ามัว ที่บุคคลสามารถแสดงออกซึ่ง
อัตลักษณ์ผ่านการแต่งกายได้
พิธีกรรมการฟ้อนผีหรืองานฟ้อนผีในภาษาของร่างทรง
ล�ำปางนั้น โดยปกติในสายตาของกลุ่มชาวบ้านในเมืองล�ำปางจะ
คุ้นชินว่าเป็นงานที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน เนื่องจาก
ภายในงานผู้ที่เป็นร่างทรงจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่
แตกต่างจากคนธรรมดาในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ จากการสังเกตการณ์
จะพบว่า ในวันงานฟ้อนผี บรรดาร่างทรงทัง้ กลุม่ เพศทีส่ าม หญิงชรา
และชาย (จ�ำนวนน้อย) จะเดินทางมาพร้อมกับผูด้ แู ล หรือในภาษา
ของกลุ่มร่างทรงมักจะเรียกว่า “ก�ำลัง” ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลร่างทรง
ทัง้ ในขณะทีเ่ ดินทางมาร่วมในพิธกี รรมและเมือ่ ร่างทรงถูกองค์เทพ
และผีประทับร่าง หรือ “ย�ำ่ ”เมือ่ ร่างทรงเข้ามาถึงยังพิธกี รรมจะมา
พร้อมกับกระเป๋าเสือ้ ผ้า ซึง่ คือองค์ประกอบส�ำคัญมากในการเข้าร่วม
ในพิธีกรรมการฟ้อนผี ภายในกระเป๋าจะประกอบด้วย ผ้านุ่ง
(โสร่งทัง้ ในแบบสัน่ และยาว) เสือ้ ผ้าคล้องคอ ผ้าส�ำหรับโพกศีรษะ
(ส่วนใหญ่มกั มีดอกไม้สด และดอกไม้โลหะเสียบอยูบ่ ริเวณผ้าโพกศีรษะ)

ผ้าผูกเอว จะพบว่าพื้นที่เมืองล�ำปางมีการแต่งกายของร่างทรง
หลายรูปแบบ ทัง้ นีร้ ปู แบบการแต่งกายของร่างทรงนัน้ จะขึน้ อยูก่ บั
ผีเจ้านายและผีบรรพบุรษุ ทีเ่ ข้าประทับร่างทรงว่าเป็นใคร ซึง่ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
รูปแบบแรก คือรูปแบบการแต่งกายแบบผีเจ้านายหรือ
องค์เทพทีม่ าประทับทรง รูปแบบนีเ้ ป็นรูปแบบทีถ่ อื ว่ามีทมี่ าทีไ่ ป
อย่างชัดเจน เนือ่ งจากร่างทรงทีถ่ กู ผีเจ้านายหรือองค์เทพเข้าประทับ
ต้องเตรียมเครื่องทรง เสื้อผ้า ทรงผม ให้ตรงตามเรื่องเล่าต�ำนาน
หรือภาพวาดทีอ่ ยูใ่ นประวัตศิ าสตร์ หรือการจิตนาการ เช่น ร่างทรง
เจ้าแม่กาลี ต้องสวมชุดในแบบฮินดู สีของผ้าต้องเป็นสีแดง ร่างทรง
ทีท่ รงเจ้าแม่จามเทวีตอ้ งสวมชุดตามแบบรูปปัน้ ของเจ้าแม่ เป็นต้น

รูปที่ ๑ ภายในกระเป๋าทีเ่ ต็มไปด้วยเครือ่ งแต่งกายของ
ร่างทรง เช่น เสือ้ โสร่ง ฯลฯ
หอมด่วน คือ นามปากกาของ อาจารย์กิ่งแก้ว ทิศตึง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
๑

กาสะลอง 7

รูปที่ ๒ การแต่งกายของร่างทรงในรูปแบบ
ของเจ้าแม่บวั แก้ว แห่งดอยม่วงค�ำ

รูปแบบที่สอง คือรูปแบบการแต่งกายแบบสวมกางเกง
การแต่งกายรูปแบบนี้เป็นรูปแบบการแต่งกายที่แต่งตามวิญญาณ
ที่มาประทับร่างทรงเป็นวิญญาณของบุรุษเพศ แต่มาประทับทรง
ในร่างทรงที่เป็นสตรี และร่างทรงเพศที่สาม ซึ่งการแต่งกายต้อง
แต่งตามเพศของวิญญาณที่มาประทับร่างทรง โดยส่วนใหญ่แล้ว
ในอดี ต ร่ า งทรงจะแต่ ง กายด้ ว ยกางเกงสะดอหรื อ เตี่ ย วสะดอ
โดยทั่วไปแล้วกางเกงในลักษณะข้างต้นจะมีเป้าหลวมผู้ใส่ต้องมี
ผ้าผูกเอว (เนือ้ ผ้าที่ใช้มักเป็นผ้าฝ้าย) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การเคลือ่ นไหวในพิธกี รรมการฟ้อนผี หากแต่ในยุคปัจจุบนั การแต่งกาย
ของร่างทรงมีการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งเนือ้ ผ้า อันเนือ่ งมาจากสมัยนิยม
และการสร้างความหมายใหม่ให้กบั การแต่งกายของร่างทรง ทีม่ กั น�ำผ้า
แพร ผ้าโทเล มาตัดเย็บเป็นกางเกงเพือ่ ให้เกิดความงามและมีราศี
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ยังพบว่าร่างทรงบางท่านยังมีการน�ำกางเกง
ที่มีการตัดเย็บแบบสากลสวมใส่ในพิธีกรรมการฟ้อนผีอีกด้วย
ทั้ ง นี้ จ ากการสัมภาษณ์พบว่าการน�ำเครื่องนุ่งห่มตามสมัยนิยม
เข้ามาประยุคในการแต่งกายในพิธีกรรมมีขึ้นเพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง และสามารถเคลือ่ นไหวในพิธกี รรมได้อย่างคล่องแคล่ว

รูปที่ ๓ การแต่งกายด้วยกางเกง
ตามสมัยนิยมของร่างทรง

รูปแบบที่สาม คือ การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสตรี
การแต่งกายรูปแบบนีเ้ ป็นการแต่งกายทีร่ า่ งทรงสตรีและเพศทีส่ าม
มักสวมใส่เมื่อวิญญาณที่เป็นหญิงเข้าประทับร่าง ซึ่งโดยทั่วไป
ในพื้นที่เมืองล�ำปางร่างทรงทั้งสตรีสูงวัยและร่างทรงเพศที่สาม
มักแต่งกายตามแบบไทลือ้ ไทยวน และไทเขิน โดยส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วยเสือ้ คอกลมแขนยาว มีสไบเฉียง สวมผ้าถุงแบบ
ล้านนาทัง้ ผ้าซิน่ ตีนจกลายต่างๆ ซึง่ ปัจจุบนั จะพบว่าร่างทรงเพศทีส่ าม
มักแต่งกายด้วยผ้าซิน่ ตีนจก ทัง้ ตีนจกแม่แจ่ม และตีนจกเมืองลอง
นอกจากการแต่งกายแล้วร่างทรงยังน�ำดอกไม้ไปประดับทรงผม ซึง่
ดอกไม้ในอดีตเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของช่วงเวลาแห่ง
การฟ้อนผี เช่น ดอกเอือ้ งผึง้ เป็นต้น

รูปที่ ๔ การแต่งกายด้วยชุดพืน้ เมืองสตรี

กาสะลอง 8
รูปแบบทีส่ ี่ การนุง่ โสร่งของร่างทรงชาย คือการน�ำผ้าลาย
โบราณทีม่ ลี ายตาราง มานุง่ โดยส่วนใหญ่มกั ทอด้วยผ้าไหม มีลกั ษณะ
เป็นลายตารางใหญ่ ซึง่ จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ภฏั (นามสมมุต)ิ
ได้เล่าว่า “การแต่งกายโดยมีโสร่งเป็นส่วนประกอบในการนุง่ ผ้าส่วนมาก
นิยมในบรรดาผีเจ้านายสายผีมด โดยมากจะมีผา้ โพกศีรษะ ดอกไม้
จะทัดหูในลักษณะสอดใต้ผ้าโพกศีรษะเฉียงลงมา ไม่เหมือนกับ
การทัดหูของมนุษย์ บางคนก็จะมีผา้ คล้องคอ ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการ
ของวิญญาณหรือลักษณะทีเ่ ขาเคยใส่ในอดีต”
ทัง้ นีก้ ารแต่งกายในลักษณะดังกล่าวเป็นการแต่งกายทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์ของกลุม่ ผีมด นอกจากนีร้ า่ งทรงมักแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
ในช่วงทีย่ งั ไม่มกี ารประทับทรง จากนัน้ เมือ่ มีการรับขันผูเ้ ป็นก�ำลัง
จะน�ำผ้านุง่ ออกมาจากกระเป๋า พร้อมกับการช่วยเหลือร่างทรงใน
การแต่งกาย จากนัน้ ก็โพกศีรษะด้วยผ้าสีสนั สวยงามทีเ่ ตรียมมา

รูปแบบทีห่ า้ คือ การแต่งกายแบบผีเม็งหรือมอญ การแต่งกาย
สายตระกูลผีเม็งหรือมอญเป็นการแต่งกายที่มีรากฐานมาจากสาย
ตระกูลมอญหรือเม็ง ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนล้านนา
ในยุคของพระนางเจ้าจามเทวี ทีอ่ า้ งอิงจากประวัตศิ าสตร์การก่อตัง้
เมืองล�ำปางและล�ำพูน ทัง้ นี้ Piriya (๒oo๗) ได้พดู ถึง “กาหลอก ห้อย”
ทีห่ มายถึง ตะกร้าทีบ่ รรจุเสือ้ ผ้าของบรรพบุรษุ ทีก่ ลุม่ คนมอญในพม่า
น�ำขึน้ ไว้บชู าทีต่ งั้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน หากเมือ่ ถึงเวลา
ที่มีการฟ้อนผีชาวมอญจะเชิญดวงวิญญาณผีบรรพบุรุษออกมา
บวงสรวง โดยเขาได้อธิบายว่าเสือ้ ผ้าทีบ่ รรจุอยูใ่ นตะกร้าจะมีลกั ษณะ
เป็นลวดลายตาราง และการแต่งกายก็เป็นในลักษณะของการนุง่ โสร่ง
และน�ำผ้าทีเ่ หลือห่มหรือพาดไปทีบ่ า่ ของผูน้ งุ่

รูปที่ ๖ การแต่งกายแบบผีเม็ง (นุง่ ครึง่ ห่มครึง่ )

รูปที่ ๕ การนุง่ โสร่งของร่างทรงชายและร่างทรงสตรีทมี่ ี
วิญญาณชายเข้าประทับทรง

เอกสารอ้างอิง
Piriya Krairiksh. 2007. “Mon Ancestral Textiles.” In The Secrets of Southeast Asian Textiles: Myth, Status and the Supernatural:
The James H. W. Thompson Foundation Symposium Papers. Bangkok: The James H. W. Thompson Foundation: River Books.
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนสบลืน

ต�ำบลร่องเคาะ อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง

ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ ๑

ชุมชนสบลืนมีทตี่ งั้ อยูท่ างทิศใต้ของอ�ำเภอวังเหนือ ห่างจากตัว
อ�ำเภอประมาณ ๑๙ กิโลเมตร มีจ�ำนวน ๒o๘ หลังคาเรือน
ประชากรรวมทั้ ง สิ้ น ๖๑๙ คน พื้ น ที่ ตั้ ง ของบ้ า นสบลื น นั้ น
มี ลั ก ษณะเรี ย วยาวจากทิ ศ เหนื อ จรดทิ ศ ใต้ ต ามดอยธิ ห รื อ ดอย
พระบาทมีแม่นำ�้ สงไหลผ่านกลางหมูบ่ า้ น ทางทิศเหนือของบ้านสบลืน
ติดกับบ้านร่องเคาะ หมู่ ๙ ด้านทิศตะวันออกติดกับดอยพระบาท
แม่น�้ำวัง และบ้านแจ้คอน ต�ำบลทุ่งผึ้ง อ�ำเภอแจ้ห่ม ส่วนด้านทิศ
ตะวันตกติดกับบ้านแม่สงใต้และเหนือ หมู่ ๑o และด้านทิศใต้ติด
กับบ้านวังใหม่ หมู่ ๑๒ ต�ำบลร่องเคาะ อ�ำเภอวังเหนือ แต่เดิม
บ้านสบลืนได้อพยพมาจากบ้านวังกว๋าง อ�ำเภอแจ้ห่ม เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติขาดความอุดมสมบูรณ์มีสภาพแห้งแล้งท�ำให้
เจ้าพ่อหอค�ำ ดวงทพิ ย์
การด�ำรงชีวิตของคนในชุมชนมีความยากล�ำบาก พ่อท้าวลือโลก
พ่อเฒ่าน้อยหมวย แม่วัง ธิค�ำ พร้อมชาวบ้านอีก ๓ ครอบครัว
ได้พากันอพยพมาตั้งถิ่นฐานและตั้งชื่อเป็นสบลืน เนื่องจากว่ามี
แม่น�้ำลืนและแม่น�้ำสงไหลผ่าน รวมทั้งบริเวณโดยรอบชุมชนนั้น
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ท�ำให้ชุมชนสบลืนขยายเป็น สถานทีส่ �ำคัญของชุมชนสบลืนได้แก่ (๑) อนุสาวรียเ์ จ้าพ่อหอค�ำ
ซึง่ ประดิษฐานอยูภ่ ายในบริเวณวัดบ้านสบลืน
ชุ ม ชนที่ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น ในปี พ.ศ.๒๕๒๑ โดยอาชี พ หลั ก ของ
(๒) พระพุทธรูปไม้แกะสลักประดิษฐานอยูบ่ นกุฏสิ งฆ์
คนในชุมชนส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท�ำนา
ท�ำสวนผักกาด ท�ำไร่ขา้ วโพด และท�ำสวนหอม อาชีพรองคือรับจ้าง (๓) รอยพระพุทธบาทบนหินและจุดชมทิวทัศน์ภเู ขาพระบาท
(๔) ถ�ำ้ จ�ำปูดนิ เป็นถ�ำ้ ทีใ่ ช้หลบภัยในยุคสมัยทีเ่ มืองล�ำปาง
สภาพทางสังคมของชุมชนสบลืนนั้นมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย
คนในชุมชนมีความเชือ่ ในเรือ่ งดวงพระวิญญาณเจ้าพ่อหอค�ำดวงทิพย์ ท�ำสงครามกับพม่า (๕) ฝายชะลอน�ำ้ พุทธบูชาบนภูเขาพระบาท
(๖) บ่อน�ำ้ ทิพย์ทเี่ ชือ่ ว่าน�ำไปรักษาให้หายจากโรคและผ่าน
เจ้าผู้ครองนครล�ำปางในระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๓๗-๒๓๖๘ ความเชื่อ
การตรวจสอบว่าเป็นนำ�้ สะอาดสามารถน�ำไปบริโภคได้
เรื่องรอยพระพุทธบาท บ่อน�้ำทิพย์ห้วยจะครก พระพุทธรูป
โบราณ ถ�้ำจ�ำปูดิน ผีหอผีเรือน ปู่จ้าวเชี่ยววัดปู จ้าวเชี่ยวบ้าน (๗) รอยแกะสลักหน้าผาทีเ่ ชือ่ กันว่าเป็นแหล่งอารยะธรรมโบราณ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของ
และผีเหมืองผีฝาย ประเพณีทสี่ ำ� คัญ คือ การบวงสรวงเจ้าพ่อหอค�ำ และ (๘) ศูนย์การเรียนรูว้ ฒ
อ�ำเภอวังเหนือ
ในเดือน ๔ และ ๖ แรม ๑๓ ค�ำ่ ด้านการปกครองมี นายเทียน
มัชชะ เป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
จนถึงปัจจุบัน

อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
๑
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จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ท�ำให้ชุมชนได้เล็งเห็น
ความส�ำคัญ จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะน�ำของทุนทางวัฒนธรรมทีม่ อี ยูม่ า
ก�ำหนดเป็นกิจกรรมการท่องเทีย่ วโดยคนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดการ อนึง่ พระครูสถาพรปริยตั ิ เจ้าอาวาสวัดสบลืน ซึง่ เป็น
พระนักพัฒนาทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้
ผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ให้ความสนใจในการรวบรวม
โบราณวัตถุในสมัยต่างๆ ทีค่ น้ พบภายในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง
น�ำมาเก็บไว้ภายในพิพธิ ภัณฑ์เพือ่ ให้เป็นมรดกทางความรูข้ องชุมชน
สืบต่อไป จะเห็นได้วา่ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของชุมชนสบลืน
นั้น มีปัจจัยที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่สำ� คัญ คือ
ชุมชนน�ำทุนทางวัฒนธรรมจากเรือ่ งราวและหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์เป็นตัวตั้ง มีผู้น�ำและคณะกรรมการซึ่งเป็น
บุคลากรที่พร้อมปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั ทีช่ มุ ชนตัง้ ไว้ และกลไกการขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญ คือ
คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่
การก�ำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว จนถึงการให้บริการที่สร้าง
ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน เมื่อกระแสของ
การท่องเที่ยวปัจจุบันมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยววิถไี ทย ท�ำให้
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของชุมชนสบลืน กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศให้ ความสนใจ
มาเยือนเพือ่ ทีจ่ ะเรียนรูผ้ า่ นเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ ประเพณี
วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ร่วมกับคนในชุมชน
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เอา “นครล�ำปาง” คืนมา
ประดิษฐ สรรพช่าง ๑
แต่กอ่ นเก่ามา บ้านเราเจ้าข้า เปิน้ ว่านามขาน
“ละกอน” ชือ่ ชัน้ รูก้ นั น้อยหนาน มีมาเมินนาน โบราณบอกแจ้ง
ประวัตติ �ำนาน ชือ่ เมืองชือ่ บ้าน หลักฐานถีแ่ ถ้ง
หรือว่า “นคร” อักษรแจกแจง หลายเรือ่ งแสดง รูแ้ หล่งเป็นมา
แต่ปจั จุบนั เหลือเพียงสัน้ สัน้ นัน้ “ล�ำปาง” หนา
เป็นมาอย่างใด ขอไขวาจา เพือ่ ได้รวู้ า่ ทีม่ าทีไ่ ป
ในระยะนี้มีกระแสเรียกร้องอยากได้ชื่อ “นครล�ำปาง”
มาเป็นชือ่ จังหวัด เหมือนเมือ่ ครัง้ อดีต ทีห่ ลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ต�ำนานและชาวบ้าน ชาวเมืองทัว่ ไป ทัง้ เมืองใกล้เมืองไกล เขาเรียกชือ่
บ้านนี้ เมืองนีว้ า่ “เมืองหละกอน” หรือ “ละกอน” หรือ ออกเสียง
เป็นภาษาไทยกลางเป็น “นคร” คือ อันเดียวกันนัน้ เอง
ค�ำว่า “ละกอน” หรือ “ละคร” หรือ “นคร” เป็นชือ่ ทีใ่ ช้
เรียกขานเมืองล�ำปาง หรือ เมืองเขลางค์ (ตามแบบภาษาบาลี) ซึง่
เป็นเมืองเก่าทีม่ ปี ระวัตกิ ารสร้างเมืองมาตัง้ แต่สมัยพระนางจามเทวี
และต่อมามีการสร้างเมืองใหม่เพิม่ เติมเป็นรุน่ ที่ ๒ รุน่ ที่ ๓ นับตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๑๒๒๓ เป็นต้นมา
ส่วนค�ำว่า “ล�ำปาง” เพีย้ นมาจาก “ลัมภางค์” เมืองโบราณ
บริเวณวัดพระธาตุลำ� ปางหลวง ตามต�ำนานวัดพระธาตุลำ� ปางหลวง
อันเป็นโบราณสถานส�ำคัญคู่บ้าน คู่เมือง มาตั้งแต่ยุคอดีตกาล
จนมาถึงปัจจุบัน
เมือง “นครล�ำปาง” มีหลักฐานปรากฏอยู่ในศิลาจารึก
หลายหลัก เช่น จารึกวัดพระธาตุลำ� ปางหลวง พ.ศ. ๑๙๙๒ พ.ศ. ๒๐๑๙
หลักที่ ๖๕ จารึกวัดป่าบง พ.ศ. ๒๐๔๖ จารึกวัดพระธาตุลำ� ปางหลวง
พ.ศ. ๒๐๔๖ หลักที่ ๗๐ พ.ศ. ๒๓๓๙ หลักที่ ๗๘ ในต�ำนาน
พืน้ เมืองเชียงใหม่ ชินกาลมาลีปกรณ์ จามเทวีวงค์ ต�ำนานเจ้าเจ็ดตน
พงศาวดารโยนก
แต่ที่เป็นหลักฐานส�ำคัญที่ใช้ชื่อนครล�ำปางที่เป็นเอกสาร
ราชการนั้นก็คือ หนังสือโต้ตอบระหว่างส่วนราชการส่วนกลาง
กับราชการส่วนภูมภิ าคของจังหวัด ตลอดจนพระราชหัตถ์เลขาของ
พระมหากษัตริย์ ราชวงค์จกั รี นับตัง้ แต่มกี ารปกครองในฐานะของ
ประเทศราช และหลังจากมีการปฏิรปู การปกครองล้านนาไทย อันเป็น
หัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ทางฝ่ายเจ้าเมืองต้อง
ถูกลิดรอนอ�ำนาจไปสูส่ ว่ นกลาง จนกระทัง่ ถึงการยุบต�ำแหน่งเจ้าเมือง
ต่าง ๆ

ในหนังสือราชการแทบทุกฉบับจะใช้เรียกขานล�ำปางว่า
“นครล�ำปาง” ทั้งสิ้น พอมีการปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนจาก
การปกครองจากมลฑลเป็นจังหวัด ในยุคแรก ๆ ล�ำปาง ก็ยงั เป็น
ศู น ย์ ก ลางของล้ า นนาไทย หลั ง จากที่ ร ถไฟขึ้ น มาถึ ง ล� ำ ปาง
เมื่อ ๑ เมษายน ๒๔๕๙ ยังเพิ่มความส�ำคัญในล�ำปางอีกมาก
เพราะใช้ขนถ่ายสินค้าจากกรุงเทพฯ ขึ้นมาหัวเมืองฝ่ายเหนือ
สินค้าอุปโภค บริโภค มาสุดปลายทางที่ล�ำปาง แล้วระบายไป
หัวเมืองต่าง ๆ รวมทั้ง พะเยา เชียงราย กว่าที่รถไฟจะสร้างไป
เมืองเชียงใหม่ ก็อกี หลายปีตอ่ มา (ปี พ.ศ ๒๔๖๔)
“นครล�ำปาง” ค�ำว่า “นคร” หายไป เมือ่ ใดคนล�ำปางเอง
ก็คงจะแทบไม่ได้สงั เกต อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่เรือ่ งปากเรือ่ งท้อง
มันไกลตัวเกินไปจึงไม่ได้สนใจ ขณะนี้ทางสภาวัฒนธรรมล�ำปาง
ก�ำลังหาหลักฐานให้แน่ชัดว่า “นคร” นี้หายไปเมื่อใด สมัยใด

๑

รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปาง
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แต่อกี กระแสหนึง่ นักเขียนท่านหนึง่ ทีใ่ ช้นามปากกาว่า
“มิตร บูรณะ” ได้เขียนในคอลัมน์ มุมมอง ในเอกสารรวมเล่ม
“ร้อยเรือ่ งเมืองล�ำปาง” ซึง่ ผศ.ธีรศักดิ์ วงค์คำ� แน่น (สมัยนัน้ )
เก็บรวบรวมจากหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ในล�ำปาง และมีคอลัมน์ประจ�ำ
อยูใ่ นหนังสือพิมพ์สยามโพสท์ในสมัยนัน้ (ปัจจุบนั เลิกกิจการไปแล้ว)

“มิตร บูรณะ” ได้นำ� มาเล่าว่า ในสมัยผูว้ า่ ราชการจังหวัดล�ำปางท่านหนึง่
คือ ท่านผู้ว่า สุบิน เกษทอง ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการล�ำปาง ช่วงปี พ.ศ.
๒๕๐๔ – ๒๕๑๕ และเป็นเวลาทีล่ ำ� ปางได้กอ่ สร้างศาลากลางหลังใหม่
(ซึง่ เป็นสถานทีป่ รับปรุงมาเป็นพิพธิ ภัณฑ์ลำ� ปางในปัจจุบนั ) นับเป็น
ผูว้ า่ ราชการท่านหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ มืองล�ำปางนานถึง ๑๑ ปี
เพราะในระยะหลังจังหวัดล�ำปางได้ชอื่ ว่า ใช้ผวู้ า่ ราชการเปลืองมากที่
สุดจังหวัดหนึง่ เนือ่ งจากแต่ละท่านมาด�ำรงต�ำแหน่งเพียงปีเศษ ๆ
ก็ตอ้ งย้ายหรือมาปลดเกษียณทีน่ ี่
“มิตร บูรณะ” ยังชื่นชมว่าหน่วยงานหนึ่งที่ยังใช้ค�ำว่า
“นครล�ำปาง” มาจนถึงปัจจุบนั คือ สถานีรถไฟล�ำปาง ท่านยังสงสัยว่า
ท�ำไมผูว้ า่ ราชการจังหวัดจึงไม่ชอบค�ำว่า “นครล�ำปาง” อาจจะเห็นว่า
มันยาวไป ไม่กะทัดรัดก็เป็นได้

		
“นครล�ำปาง ชือ่ ดังครัง้ อดีต 		
แต่กอ่ นหาย แสนเสียดายได้ถงึ คราว		
ฝากลูกหลาน บ้านเรา เอาธุระ			
“จังหวัดนครล�ำปาง” ประเทศไทย			

“เจตน์ พิรยิ ะสัตตบรรณ” สือ่ มวลชน อีกท่านหนึง่ เขียน
สนับสนุนให้กลับมาใช้ “นครล�ำปาง” ในหนังสือพิมพ์มติชน และ
ได้อา้ งอิงถึงพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เสด็ จ เยื อ นนครล� ำ ปางและพระราชทานพระแสงราชศาสตรา
ส�ำหรับเมืองล�ำปาง ทรงมีพระราชด�ำรัสถึงประชาชน เมือ่ วันที่ ๑๐
มกราคม ๒๔๖๙ ตอนหนึง่ ว่า
“เราจะมอบพระแสงศาสตราไว้แก่ท่านทั้งหลายกับ
ทั้งประชาชนชาวจังหวัด นครล�ำปาง ขอให้มคี วามส�ำราญ ปราศจาก
สรรพวิบัติ อุปัทวันตราย ทั้งปวงและจงเจริญด้ว ยจตุ รพิ ฐ พร
ทุกประการทัว่ กันและขอให้ จังหวัดนครล�ำปาง จงเจริญ สุขสมบัติ
วัฒนาการเป็นนิจนิรนั ดร์เทอญ”
จากพระราชด�ำรัสฯ ตอนหนึ่งนี้ เป็นเครื่องชี้ยืนยันได้ว่า
เดิมชือ่ ของจังหวัดเราต้องเป็น “นครล�ำปาง” อย่างแน่นอน คงถึงเวลา
แล้วที่ชาวล�ำปางต้องเรียกร้องชื่อของเมืองเราแต่ก่อนเก่าคืนมา
เพื่อเป็นศักดิ์ศรีและสิริมงคลให้แก่บ้านเมืองเพราะเมืองล�ำปาง
เป็นเมืองส�ำคัญ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ฯลฯ ถึงเวลาแล้ว
ที่เราจะได้ขานนาม“นครล�ำปาง” ให้กอ้ งดัง เด่น เช่นอดีตอีกครัง้ หนึง่

ขอเขียนขีด ฟืน้ ค�ำน�ำมากล่าว
ต้องสืบสาวเอาคืนให้ชนื่ ใจ
อย่าลืมนะ มารวม พลังใหม่
ต้องเกิดใหม่ในยุคเราเหมือนเก่าปี”
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