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วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทขับร้องประกอบดนตรีไทย
และเครือ่ งดนตรีพนื้ เมือง “เพลงส้มต�ำ” การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนานาชาติ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ “รถม้าเกมส์”
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กาสะลอง
ถ้อยแถลง

วิสยั ทัศน์

ภายในปี ๒๕๖o ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะเป็นแหล่ง
ความรู้ มรดกภูมปิ ญ
ั ญาด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่

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 นี้ เ ป็ น ฉบั บ ที่ ๒๘ ซึ่ ง ส� ำ นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ได้จดั ท�ำ โดยรวบรวมบทความและกิจกรรมของส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๘ มาน�ำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับจุลสารกาสะลองฉบับนี้ มีบทความ
ที่ ป ระกอบด้ ว ย “ประตู ม ่ า ? ประตู ม ้ า ?....ประตู ผี ! ”
“ชือ่ โบราณสถานย่านต�ำบลทีใ่ ช้ผดิ เพีย้ น” “บุษบกล้านนา :
งานพุทธศิลป์ จากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา” และ
“เจ้าพ่อประตูผา : จากเรื่องเล่าวีรบุรุษสู่เทพารักษ์”
บทความต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของบทความ
ดี ๆ ที่ ส� ำ นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมตั้ ง ใจรวบรวมมาให้
ท่านผู้อ่านได้ติดตามเสมอ 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 ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ (๐๕๔) ๒๔๑๐๑๒ - ๔ ต่อ ๖๗๐๑-๒ โทรสาร (๐๕๔) ๒๓๗๒๙๙

สารบัญ
ประตูมา่ ? ประตูมา้ ? ...ประตูผ!ี
ชือ่ โบราณสถานย่านต�ำบลทีใ่ ช้ผดิ เพีย้ น
บุษบกล้านนา : งานพุทธศิลป์ จากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เจ้าพ่อประตูผา : จากเรือ่ งเล่าวีรบุรษุ สูเ่ ทพารักษ์

๒
๔
๖
๘
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ประตูม่า? ประตูม้า? ...ประตูผี!
ผมเกิดที่บ้านประตูเวียง ส่วนหนึ่งของบ้านปงสนุก บุพชน
ทางสายแม่เป็นศรัทธาวัดปงสนุกมาเก่าแก่ช่ัวคน แม้ปู่หรืออากง
ของผมจะเป็นจีนแต้จว๋ิ ทีอ่ พยพจากอ�ำเภอเถ่งไฮ้ เมืองซัวเถา ตัง้ แต่ปลาย
รัชกาลที่ ๕ มาตั้งร้านขายสรรพสินค้าอยู่ย่านตลาดจีน (ตลาดเก่า)
ด้านริมแม่น�้ำวังและปู่ได้สัมปทานกิจการต้มกลั่นเหล้า ซึ่งโรงงาน
หรือโรงเหล้าตัง้ อยูย่ า่ นบ้านปงสนุก ริมฝัง่ น�ำ้ วังตรงข้ามย่านตลาดเก่า
ย่าของผมเป็นชาวบ้านบ้านปงสนุก ดังนั้นโคตรของผมเป็นชาว
ปงสนุก ต�ำบลเวียงเหนือ อ�ำเภอเมืองล�ำปาง มาเก่าแก่แน่นอน ผมจึง
สมควรจงรักต่อแผ่นดินเกิด เมือ่ ผมพบเห็นหรือเชือ่ ว่ามีสงิ่ ใดในเมือง
ล�ำปางผิดเพี้ยนไปจากความน่าจะเป็น ผมก็ขออนุญาตทักท้วงเสนอ
แนะเพื่อให้ชาวล�ำปางทั้งหลายพิจารณาแก้ไขต่อไป
ผมจ� ำ กั ด เฉพาะวงศิ ล ปวั ฒ นธรรม ต� ำ นานโบราณคดี
ไม่เกี่ยวกับการเมืองและผลประโยชน์ของใครเป็นส่วนตัว ถ้ามีใคร
มาถามผมว่ามีศกั ยภาพอะไรจึงกล้าวิจารณ์ดา้ นศิลปวัฒนธรรม ต�ำนาน
โบราณคดี? อ๋อ...ก็ไม่มีสิครับ ผมเรียนจบชั้นประถมจากโรงเรียน
พินิจวิทยา ชั้นมัธยมจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นครูสอน
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ๓ ปี ก่อนจะไปเรียนจบปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ รับราชการกระทรวงพาณิชย์ ๓๐ ปี ไม่มี
ประสบการณ์ความรูด้ า้ นวัฒนธรรม แต่เรือ่ งของเมืองล�ำปาง ไม่ตอ้ ง
ใช้คณ
ุ วุฒอิ ะไร อาศัยความรักบ้านเกิดมาขับเคลือ่ น ความกล้าคิดและ
แสดงออกต่อสาธารณะ ผมจึงเขียนวิจารณ์และเสนอแนะมาให้ท่าน
ทัง้ หลายอ่านและพิจารณาต่อไป กล่าวคือ ชือ่ ประตูมา้ หรือประตูมา่ ?
ตั้งแต่เด็กเล็กวิ่งเล่นอยู่ย่าน “ประตูเวียง” ใกล้โรงฆ่าสัตว์
ผมฟังใครๆ พูดถึงชื่อประตูด้านสุดทิศตะวันออก “เวียงละกอน”

ศุภกิจ นิมมานนรเทพ

(ซึ่งทางราชการให้ชื่อว่า ต�ำบลเมืองเหนือ) นั้นว่า “ประตูม่า” เสียง
“ม่า” ชัดเจน ไม่ใช่ “ม้า”เด็ดขาด คนล�ำปางและชาวล้านนา
ออกเสียง “ม่าม้า”ตามมาตรฐานภาษาไทยกลาง
“ประตู ม ่ า ” อยู ่ ห ่ า งประตู เ วี ย งย่ า นที่ ผ มอยู ่ ไ ปทาง
ทิศตะวันออกไม่เกิน ๑ กิโลเมตร ผมเป็นเด็กซนจึงชวนเพือ่ นเล่นเดินลุย
ไปถึง “ประตูม่า” ตั้งแต่ผมเรียนชั้นประถม ได้เห็นว่านอกประตูม่า
มีสุสานโบราณ คือสุสาน “ไตรลักษณ์” ซึ่งหลวงพ่อเกษม เขมโก
มาพ�ำนักและริเริ่มพัฒนา
ราวปี ๒๕๐๐ - ๒๕๐๕ มีการขยายเขตเทศบาลออกไปและ
จัดท�ำป้ายบอกชื่อถนน ตรอก ซอย ปรากฏว่า ป้ายที่ทางราชการน�ำ
ไปติดตั้ง ระบุชื่อ “ประตูม้า” ต่อมาทางเทศบาลให้ปั้นรูปม้าสีขาว
รูปทรงน่าเกลียดไปตั้งแหมะไว้ปากประตูม่า
ช่วงนั้นมีผู้รู้ชาวล�ำปางหลายๆ ท่านไม่เห็นด้วยกับการ
เขียนชื่อ “ประตูม่า” เป็น “ประตูม้า” มีบางคนเขียนทักท้วงไปลง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สมัยนั้นมี ๒ ฉบับ คือ “ไทยลานนา” โดยผู้น�ำ
คือ ครู(หวัง)วิทย์ ว่องวทัญญู กับคุณพยุง อินทรครรชิต
อีกฉบับโดย “หญิงเหล็ก” ชื่อ เล็ก พิชญกุล (มารดาของ
คุณธรรมรักษ์) ผู้เขียนบทความทั้งสองท่านเห็นตรงกันว่าการเรียก
หรือเขียนว่า “ประตูม้า” นั้นไม่ถูกแน่ ชื่อที่ถูกออกเสียงและเขียน
ว่า “ประตูม่า”
ท่านแรกให้เหตุผลท�ำนองว่า...ค�ำ “ม่า” ควรกร่อนมาจาก
ค�ำว่า “พม่า” เพราะครั้งโบราณกองทหารพม่าคงจะยกเข้าตีทาง
ประตูเมืองด้านนี้ แต่คงตีไม่ส�ำเร็จสูญเสียขุนพล ๒๐ นาย จึงน�ำ
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ศพพวกพม่าของตนไปฝังสร้างสถูปเจดียค์ รอบไว้ทวี่ ดั ถัดจากประตูมา่
ออกไปไม่ไกล รูจ้ กั กันดีในนาม “วัดเจดียซ์ าวหลัง” (คือเจดียย์ ส่ี บิ องค์)
อีกท่านมีเหตุผลต่างเฉพาะชื่อ “ม่า” ไม่ได้กร่อนจากค�ำว่า
พม่าเพราะชาวล้านนาไม่เรียก “พม่า” แต่เรียกชาวพม่าว่า “ม่าน”
ดังนั้นค�ำว่า “ม่า” ชื่อประตูควรกร่อนจากค�ำว่า “ม่าน”
ผมคิดว่าคงมีคนจ�ำนวนไม่น้อยที่บางครั้งไม่เห็นด้วย หรือ
รู้สึกว่า “เรื่องราวที่กล่าวๆ ถึงอยู่นั้นไม่น่าถูกต้อง” แต่เราไม่มีข้อมูล
ความรู้มากพอจะแสดงเหตุผลคัดค้านโต้แย้ง... ผมก็หัวอกเดียวกัน
นั่นเอง
จนหลายปีผ่านไป ผมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ท�ำกิจกรรมในชุมนุมวรรณศิลป์ ท�ำให้คลุกคลีกับเพื่อนนักศึกษา
ที่สนใจจริงจังด้านภาษา หนังสือ ผมทุ่มเทท�ำกิจกรรมถึง ๓ ปี
ท�ำให้สอบตกจึงเรียนจบช้ากว่าเวลาปกติ ๒ ปี แต่เพราะกิจกรรม
ท�ำให้ผมได้ไปรับ “สะเก็ดความรู้” จากผู้ทรงภูมิปัญญาระดับชาติ
ระดับ “ราชบัณฑิต” เช่น ผมได้อา่ นหลักนิรกุ ติศาสตร์ไทย เขียนโดย
ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน รักษาการนายกราชบัณฑิตสถาน
ท่ า นเคยใช้ น ามปากกาว่ า “เสฐี ย รโกเศศ” เรี ย บเรี ย งหนั ง สื อ
พุทธนิยายร่วมกับพระสารประเสริฐ นามปากกา “นาคะประทีป”
ที่นักเรียนมัธยมของไทยใช้เรียนในชั้นมัธยมคือเรื่อง “กามนิต”
หลักวิชานิรุกติศาสตร์ไทยกล่าวว่า ค�ำที่จะกร่อนออกจาก
ค�ำเต็มนั้นต้องเป็นค�ำที่
๑. มีพื้นเสียงสระเสียงสั้น หรือค�ำที่ถูกการันต์
๒. ต้องไม่ใช่ตัวสะกดหลัก
ผมจึงได้เหตุผลทางวิชาการพิสจู น์ได้แล้วว่าชือ่ “ประตูมา่ ”
ไม่ได้กร่อนจากค�ำว่า ม่าน ส่วนค�ำว่า พม่า ก็ตกม้าตายตั้งแต่ผมอยู่
ล�ำปางแล้ว
แต่...ชื่อ “ประตูม่า” มาจากอะไร? มีความหมายอย่างไร ?
ผมยั ง ควานไม่ พ บอี กหลายปี จนกระทั่ง ผมเรียนจบปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ อาจารย์ ดร. ชัย กาญจนคม แนะน�ำให้ผมไปท�ำงาน

เป็นประจ�ำแผนก กองวิชาการ ธนาคารออมสิน ส�ำนักงานใหญ่
นอกจากงานปกติแล้ว คุณอารักษ์ พิทักษ์กุล ผู้จัดการโรงพิมพ์
ออมสิน และเป็นบรรณาธิการวารสารรายเดือน “ออมสินสาร”
ทราบว่าผมเคยเป็นประธานชุมนุมวรรณศิลป์และนักเขียนสมัครเล่น
จึงขอให้ผมเขียนสารคดีลงพิมพ์ด้วย
ประมาณปี ๒๕๑๒ ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน
ถึ ง แก่ อ นิ จ กรรม เผอิ ญ ก่ อ นเรี ย นจบ ผมได้ ท� ำ งานกั บ บริ ษั ท
ศั ก ษิ ต สยามของอาจารย์ สุ ลั ก ษณ์ จั ด ท� ำ หนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก ในงาน
รับพระราชทานเพลิงจุดเผาศพครัง้ นัน้ ได้บอกให้ผมเขียนร�ำลึกถึงท่าน
เจ้าคุณฯ ในทัศนะของผมเองแม้ผมจะภาคภูมิใจมากนัก แต่ความ
หนักใจมีมากพอๆ กัน ผมใช้เวลาร่วมเดือนจึงเขียนต้นฉบับเรื่อง
“ศิษย์นอกห้อง” เสร็จและได้ลงพิมพ์ในหนังสืออันทรงเกียรตินั้น
ผมต้องเกาะ “พจนานุกรมไทย”เป็นทีพ่ งึ่ เพือ่ ไม่ให้ “หลุด”
เขียนผิดๆ ในโอกาสส�ำคัญยิ่งนี้ ผมเชื่อว่าด้วยความตั้งใจท�ำกุศล
จึงได้อาศัยบารมีของท่านเจ้าคุณฯ ดลใจให้ผมเปิดไปพบค�ำศัพท์ใน
พจนานุ ก รมค� ำ หนึ่ ง ซึ่ ง มี ค วามหมายอย่ า งยิ่ ง ต่ อ วิ ถี การสื บ ค้ น
ความหมายของชือ่ “ประตูมา่ ” ทีล่ ำ� ปางผมเปิดพบค�ำว่า มาห,ม่าห์ : น.
ผี ปิศาจ อมนุษย์
ถ้าอยู่ล�ำพังที่บ้าน ผมจะร้องตะโกน “ไชโยๆ พบแล้วๆ !”
ท�ำนองที่นักปราชญ์โบราณร้องตะโกน “ยูเรก้าๆ !” เมื่อค้นพบวิธี
ค�ำนวณหาความถ่วงจ�ำเพาะของวัตถุ จนลืมตัววิ่งโทงๆ พลางร้อง
ตะโกนพลาง
พบแล้วซีครับว่าชื่อปริศนาของประตูนี้ เขียนให้ถูกหลัก
ภาษาไทยก็คือ “ประตูม่าห์” หมายถึง “ประตูผี” ตรงๆ เพราะนอก
ประตูมา่ ห์ มีปา่ ช้าเก่าแก่เป็นหลักฐาน ดังทีห่ ลวงพ่อเกษม เขมโก ได้
มาพ�ำนักและพัฒนาเป็น “สุสานไตรลักษณ์” ดังเช่นปัจจุบัน
ผมได้พสิ จู น์ให้ประจักษ์ถงึ ขนาดนีแ้ ล้ว ถ้าผูม้ อี ำ� นาจรับผิดชอบ
ต่อชือ่ ประตูเมืองโบราณยังไม่คดิ แก้ไขให้ถกู ต้องละก็...เวรกรรมสิครับ
ผมแก่เกือบ ๗๕ ปีแล้ว ท�ำอะไรมากกว่าบ่น ย่อมไม่ได้หรอกครับ
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ชื่อโบราณสถานย่านต�ำบลที่ใช้ผิดเพี้ยน
ศุภกิจ นิมมานนรเทพ
ผมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทางราชการของราชการของ
ล� ำ ปางในอดี ต ได้ เ ขี ย นชื่ อ ประตู ม ่ า (ห์ ) เพี้ ย นเป็ น “ประตู ม ้ า ”
ซึ่งท�ำให้ความหมายเพี้ยนไปจากความเป็นจริงในยุคโบราณสมัย
“เวียงละกอน” (พื้นที่เดียวกับต�ำบลเวียงเหนือในปัจจุบัน) เพราะ
นอกประตูม่า(ห์) มีสุสานโบราณอยู่ติดๆ กันนั่นเอง พอเขียนชื่อให้
ถูกต้องเป็น “ประตูม่าห์” แปลว่า “ประตูผี” ก็ปานเทพอุ้มสม
รับกันพอเหมาะทีเดียว
ชือ่ ถนนต�ำบลสถานทีใ่ นล�ำปางทีไ่ ด้เขียนเพีย้ นๆ ไว้ในอดีต
ก็เพราะทางราชการ “นัง่ เทียนเขียน” ไม่คำ� นึงถึงหรือสืบค้นหาประวัติ
ความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ ก่อนชื่อที่เขียนไว้ผิดจึงเป็นอนุสรณ์
ความขายหน้าประจานไว้หลายสิบปีแล้ว ชาวล�ำปางและผู้รู้ภาษา
หนังสือหลายๆ ท่านก็คงทราบอยู่ว่าชื่อเหล่านี้เขียนไม่ถูก แต่เพราะ
ไม่ มี โ อกาสหรื อ ศั ก ยภาพที่ จ ะชี้ แ จงแสดงเหตุ ผ ลต่ อ สาธารณะ
จึงเก็บง�ำความอึดอัดใจตลอดมา
เผอิญเมือ่ บ่ายวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครล�ำปาง
ร่ ว มกั บ สภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ฯและมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลล�ำปาง จัดสัมมนาวิชาการเชิญ ศาสตราจารย์สรัสวดี และ
รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับต�ำนานหรือประวัติศาสตร์ล�ำปาง และ
วีรสตรีชาวล�ำปางในพงศาวดาร
ผมอัศจรรย์ใจมากที่เห็นผู้ว่าราชการ ธานินทร์ สุภาแสน
นอกจากท�ำหน้าที่ประธานเปิดงานแล้วยังนั่งฟังอย่างสนใจตลอด ๓
ชัว่ โมง จนปิดงาน แต่ผมยินดียงิ่ นักคือ ได้เห็นชาวล�ำปางอุตส่าห์เดิน
ขึ้นบันไดแทนลิฟท์ที่เสียขึ้นไปนั่งเต็ม ๑๕๐ ที่นั่ง ของห้องประชุม
บนตึกชัน้ ๔ กว่าครึง่ จ�ำนวนเป็นผูส้ งู อายุ บางคนบอกว่าอายุกว่า ๘๐
แล้ว ต้องขอให้นักศึกษาที่มาช่วยงานพากันพยุงคุณยายขึ้นไปร่วม
สัมมนาจนได้

ผมโชคดีทมี่ ศี กั ยภาพและโอกาสดี โดยวิทยากรได้ขอให้ผม
เป็นผู้กล่าวสรุป และปิดการสัมมนา ผมจึงพูดถึงชื่อ ถนน ต�ำบล
สถานทีต่ า่ งๆ ทีเ่ ขียนผิดไปจากต�ำนานความเป็นมาดังเช่น ชือ่ “ประตูมา่ ห์”
ที่เขียนไว้ในบทก่อน ชื่อถัดมาคือ “ตรอกปงพระเนตรช้าง” ถ้าเดิน
จากสี่แยกหน้าไปรษณีย์ล�ำปาง ลงไปตามตลิ่งของถนนที่มุ่งไปยัง
สามแยกของถนนตลาดเก่า หรือตลาดจีน ที่ทางการท่องเที่ยวฯ
จัดฟืน้ ฟูเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเรียกว่า ย่าน “กาดกองต้า”
(ผมเขียนตามป้ายชื่อ ซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับวิธีเขียนค�ำว่า “ท่า” เป็น
“ต้า” ตามเสียงพูด ผมเห็นด้วยกับการเขียนชื่อ “วัดท่ามะโอ”
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แต่อา่ นออกเสียงแบบล้านนาว่า “วัดต้ามะโอ” สามแยกตรงนีม้ บี า้ น
“สินานนท์” ของตระกูลเศรษฐีรุ่นเก่า ข้างบ้านคือ “ตรอกปง
พระเนตร”
เมื่อยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่ล�ำปาง ผมผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
ก็ คุ ้ น ตากั บ ชื่ อ “ตรอกปงพระเนตรช้ า ง” ไม่ รู ้ สึ ก ผิ ด ปกติ อ ะไร
พออินทรีย์แก่กล้ารู้ภาษาและวัฒนธรรมมากขึ้น ผมจึงสะดุดตา
ว่าไม่ถกู ต้อง เพราะช้างทีไ่ หนจะใช้ราชาศัพท์เรียกตาว่า “พระเนตร”
ละครับ อ๋อ...นึกออกแล้วค�ำที่ถูกต้องก็คือ “เพนียดช้าง” แปลว่า
ที่พ�ำนักกักขังช้าง ไม่ใช้ค�ำว่า “คอก” ดังที่ใช้กับสัตว์อื่นๆ เช่น วัว
ควาย ม้า ฯลฯ คงเพราะช้างมีศักดิ์สูงกว่าสัตว์อื่นๆ
เผอิญในอดีตคนไม่รภู้ าษาแต่มอี ำ� นาจ ได้ยนิ ค�ำว่า “เพนียด
ช้าง”ก็เขียนเพี้ยนเป็น “พระเนตรช้าง” ดังนี้แล
เราคงรออีกไม่นานเทศบาลนครล�ำปาง ก็ควรจัดท�ำป้าย
ใหม่เป็นชือ่ ทีเ่ ขียนถูกต้องเป็น “ตรอกปงเพนียดช้าง” มาเปลีย่ นป้าย
อัปยศเดิมครับ
มีคนถามผมว่าค�ำว่า “ปง” คือ “พง” ในภาษากลางแต่
คนล้านนาออกเสียง พ.เป็น ป.ใช่ไหม? ตรงชือ่ นีต้ อบว่าไม่ใช่ครับ เพราะ

ค�ำว่า “ปง” ที่ชื่อตรอก “ปงเพนียดช้าง” เป็นศัพท์ภาษาล้านนาที่
มี ป. ปลาเป็นพยัญชนะต้นมีเก็บความหมายไว้ใน พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน คือ “ปง” หมายถึง ทีล่ มุ่ มีแอ่งน�ำ้ ขัง หรือแอ่งทีช่ มุ่
น�้ำอยู่ตลอด นี่ย่อมตรงกับลักษณะการใช้ประโยชน์ของ “ปงเพนียด
ช้าง” คือใช้เป็นแอ่งน�้ำส�ำหรับช้างที่อยู่ในเพนียดนั่นเอง
ค�ำว่า “ปง”ยังคงใช้ในอีกหลายย่าน ต�ำบลของล�ำปาง เช่น
ปงแสนทอง ปงยางคก และที่เก่าแก่มากกว่า ๕๐๐ ปี คือ “ปงสนุก”
บ้านเกิดโคตรเหง้าเหล่ากอของแม่ผม
อย่ากระนั้นเลย บรรดาพ่อค้าข้าวและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงหา
สถานที่ริมฝั่งซ้ายของแม่น�้ำวัง ซึ่งต้องมีแอ่งน�้ำลึกตลอดปี และใกล้
สถานีรถไฟสบตุ๋ย จัดตั้งขึ้นเป็น “ท่าข้าว” หรือท่าส�ำหรับขนส่ง
ข้าวแต่แรกคนคงเรียกว่า “ท่าข้าว” เฉยๆ แต่คงเกิดความสับสนกับ
ท่าเรือดัง้ เดิมทีย่ า่ นตลาดจีน จึงก�ำหนดชือ่ ใหม่ให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ว่า “ท่าข้าวน้อย” ค�ำว่า “น้อย” มาจากไหน ? มาจากแบบธรรมเนียม
ที่พ่อค้าจีนในย่านเยาวราช เรียกตลาดที่เกิดขึ้นภายหลังอยู่เคียง
ตลาด (เก่า) เยาวราชว่า “ตลาดน้อย” ดังนั้น “ท่าข้าวน้อย” จึงมี
ประวัติความเป็นมาดังทีผ่ มรับฟังค�ำอธิบายจากคุณ (เจ้) เจน ธีระสวัสดิ์
ดังนีแ้ ล
_________________________________________________
ศุภกิจ นิมมานนรเทพ
อดีตครูอัสสัมชัญล�ำปาง เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์(นิด้า)
อดีตรองอธิบดีฯ ๒ กรม ในกระทรวงพาณิชย์
๔๙/๔๒ อาคารพิบูลวัฒนา ถ.พระราม ๖ สามเสนใน
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๑๙-๙๔๕๐
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บุษบกล้านนา

งานพุทธศิลป์จากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

อาทิตย์ สุปนิ ะ

จากพลังความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนล้านนา

ก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งงานพุ ท ธศิ ล ป์ ที่ เ ป็ น เครื่ อ งใช้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระพุทธเจ้า บ่งบอกถึงลักษณะภูมปิ ญ
ั ญา ความคิดสร้างสรรค์ของสล่า
ทีถ่ า่ ยทอดงานศิลปะแขนงต่างๆลงบนผลงาน ซึง่ แฝงด้วยคติความเชือ่
บนพื้นฐานแห่งความศรัทธา
บุษบก เป็นอาคารทีม่ รี ปู ทรงมาจากปราสาท เป็นสถาปัตยกรรม
พื้ น ถิ่ น ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น กั บ มณฑปและ
ธรรมมาสน์ แต่มขี นาดเล็กกว่า ท�ำด้วยไม้ เป็นทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าหรือสีเ่ หลีย่ ม
จัตุรัส รูปทรงปราสาทสูง มีฐานสูง ในซุ้มเป็นห้องส�ำหรับประดิษฐาน
พระพุทธรูป หลังคามีการท�ำเป็นยอดแหลม ประดับยอดด้วยฉัตร
หน้ า ที่ ห ลั ก ของการใช้ ง านนั้ น เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรม
สารีริกธาตุ หรือพระพุทธรูปที่มีความส�ำคัญ โดยทั่วไปจะตั้งไว้ในวิหาร
การแบ่งสัดส่วนของบุษบก แบ่งออกเป็นสี่ส่วนใหญ่ๆ คือ
มีขนาดแตกต่างกันไปตามขนาดของพระพุทธรูป สามารถน�ำเข้าขบวนแห่
ส่วนฐาน ส่วนตัวซุ้มเรือนบุษบก ส่วนหลังคา และ ส่วนยอด
เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา สรงน�้ำพระหรือเคลื่อนย้ายพระพุทธรูป
ส่วนฐาน - ฐานของบุษบกโดยปกติจะสูงจากพื้นประมาณ ๑
หรือพระบรมสารีริกธาตุ จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง เป็นการยกระดับให้
เมตร เป็นฐานเอวคอด ภาษาเหนือเรียกว่าแท่นแก้ว มีการย่อเก็จมุมหรือ
องค์พระอยูส่ งู ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นการยกฐานะพระพุทธรูป ซึง่ ในคติความเชือ่
ไม่ย่อเก็จก็ได้ ตามรูปแบบของสล่าผู้สร้าง
ของคนล้านนานัน้ ยังเชือ่ ว่าพระพุทธเจ้ายังมีชวี ติ อยู่ มีความรูส้ กึ เหมือนกัน
กั บ คนทั่ ว ไป ดั ง นั้ น พระพุ ท ธรู ป จึ ง ต้ อ งประดิ ษ ฐานอยู ่ ภ ายใต้ ร ่ ม เงา
เพื่อไม่ให้เกิดความร้อนจากแสงแดดที่ส่องลงมากระทบ
วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ส ร้ า งบุ ษ บกนั้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะท� ำ จากไม้ สั ก ทั้ ง หลั ง
เพื่อต้องการความคงทนแข็งแรงและถาวร สามารถยกย้ายเคลื่อนที่ได้
ส่วนบุษบกทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้ มาอีกรูปแบบหนึง่ นัน้ จะเป็นการสร้างด้วยไม้ไผ่
แล้วกรุตกแต่งด้วยเส้นตอกสานเป็นลวดลายต่างๆ เรียกว่า บุษบกตอกสาน
หรือจะเป็นรูปแบบที่ทำ� โครงสร้างด้วยไม้เนื้ออ่อน แล้วตกแต่งด้านนอก
ด้วยวิธีการติดกระดาษทองฉลุลวดลายต่างๆตามความคิดจินตนากร
ของสล่านัน้ ๆมีรปู แบบการท�ำคล้าย ปราสาทศพ หรือสร้างจากโฟมแกะสลัก
ลวดลาย และในรูปแบบของปูนซีเมนต์ที่เรียกว่า ปราสาทเฟื้อง
การตกแต่งบุษบก จะตกแต่งด้วยการย่อเก็จมุม แกะสลัก
ฉลุลาย ทาชาด ลงรัก ปั้นรักสมุก ปิดทอง ประดับกระจกสีต่างๆ รวมทั้ง
ตกแต่งด้วยภาพสัตว์ สัตว์หิมพานต์ อมนุษย์ ดอกไม้ ลวดลายเครือเถา
และ พรรณพฤกษา ประดับตามส่วนต่างๆ รวมทัง้ แขวนเด็ง (กระดิง่ ) และ
ใบไฮ (ใบโพธิ์) 							

บุษบกตอกสาน
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ส่วนเรือนบุษบก เป็นห้องโถงสีเ่ หลีย่ ม ซึง่ อาจจะย่อเก็จมุมหรือ
ไม่ยอ่ ก็ได้ขนึ้ อยูก่ บั ส่วนฐาน เสาจะตัง้ อยูบ่ นฐาน โดยสร้างขึน้ ให้ขนาดพอดี
หรือใหญ่กว่าเล็กน้อย พอที่จะน�ำพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระพุทธรูป
เข้าประดิษฐาน
ส่วนหลังคา จะต่อจากเสา และส่วนยอดจะต่อส่วนหลังคาขึน้ ไป
มีหลายแบบเช่น
- ทรงหลังเปียง เป็นทรงหลังคาราบ ไม่มีจั่ว ไม่มียอด
- หลังคาทรงจัตุรมุข
- หลังคาทรงแบบปราสาทหลังกลาย (ผาสาทหลังก๋าย) หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หลังคาปากบาน (ปากกะบาน)
- ทรงหลังกูบ คือส่วนหลังคาโค้งคุ้ม มียอดลดหลั่นลงมา
ส่วนยอด จะสร้างต่อจากชั้นหลังคา โดยมีฐานยอดส่งขึ้นไป
เป็นชั้นๆ มี ๓ ชั้น ๕ ชั้น หรือ ๗ ชั้นบนสุดจะเป็นปลียอดประดับ
ด้วยฉัตร

ในจังหวัดล�ำปางจะมีการอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตจากวัดพระธาตุ
ล�ำปางหลวง มาประดิษฐานยังรถบุษบกทีม่ ชี อื่ ว่า “บุษบกแก้วสะหรีเขลางค์”
สร้ า งขึ้ น โดยเทศบาลเมื อ งล� ำ ปางและสภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ล� ำ ปาง
ส�ำหรับประดิษฐานองค์พระเจ้าแก้วมรกตโดยเฉพาะ เพือ่ น�ำเข้าขบวนแห่
ให้พทุ ธศาสนิกชน ประชาชนทัว่ ไปได้สรงน�ำ้ ในโอกาสประเพณีปใ๋ี หม่เมือง
วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี

หลังคาทรงหลังก๋ายหรือปากบาน

ตามหลักฐานในศิลาจารึกของวัดพระยืน จังหวัดล�ำพูน กล่าวว่า
พระญากือนาได้สร้างมณฑปส�ำหรับประดิษฐานพระธาตุทพี่ ระสุมนเถระ
น�ำมาจากสุโขทัย เมื่อพ.ศ.๑๙๓๑ อาจจะเป็นบุษบกส�ำหรับพระธาตุ บุษบกสรงน�ำ้ พระบรมสารีรกิ ธาตุ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ที่สร้างขึ้นครั้งแรกก็ได้ เช่นเดียวกันกับวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
จังหวัดเชียงใหม่ ในงานประเพณีสรงน�้ำพระธาตุ ตรงกับวันเพ็ญเดือน
ปัจจุบนั ยังมีสล่าหลายท่าน ทีม่ คี วามสามารถในการสร้างมณฑป
๘ เหนือ หรือวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการอาราธนาพระธาตุออกจาก บุษบกทัง้ ในจังหวัดล�ำปาง ล�ำพูน และเชียงใหม่ ทีย่ งั สร้างผลงานให้กบั วัด
มณฑปที่ประดิษฐานอยู่ในวิหาร น�ำมาประดิษฐานในมณฑปขนาดเล็ก ทั่ ว ภาคเหนื อ โดยเล็ ง เห็ น คุ ณ ค่ า และความส� ำ คั ญ ของการใช้ บุ ษ บก
หรือเรียกว่าบุษบก แล้วแห่ไปในแหล่งชุมชนเพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนได้สรงน�ำ้ ๑ เพือ่ น�ำไปใช้ประดิษฐานพระพุทธรูป หรือทดแทนของเก่าทีผ่ า่ นการใช้งาน
มาหลายชัว่ อายุคน เพือ่ น�ำเก็บรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ และเป็นทีน่ า่ เสียดาย
อย่างยิง่ ทีบ่ างวัดมองข้ามความส�ำคัญของบุษบกทีผ่ า่ นการใช้งานมานาน
ปล่อย ละทิ้งให้ตากแดดตากฝน ผุพังเสียหาย หรือรื้อแยกชิ้นส่วนเก็บไว้
ในห้องเก็บของบ้าง ตั้งไว้ตามศาลาบาตรก็มี ขาดการดูแลเอาใจใส่
การเก็บรักษาอย่างถูกต้อง จึงอยากให้ตระหนักถึงคุณค่าของงานพุทธศิลป์
ที่สร้างจากความตั้งใจของบรรพบุรุษคนล้านนาที่มีต่อพระพุทธศาสนา
เพื่อให้งานพุทธศิลป์ชิ้นนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อยู่คู่พุทธศาสนา
ในแผ่นดินล้านนาต่อไป

หลังคาทรงหลังก๋ายหรือปากบาน
๑

ไข่มุก อุทยาวลี.มณฑป สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่มที่
๑๐.กรุงเทพฯ: สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จ�ำกัด, ๒๕๔๒, น.๔๙๘๑ – ๔๙๘๓
http://www.m-culture.go.th/lampang/index.php/2013-06-0704-39-33/2013-06-07-06-47-36/item/57041311 http://board.
palungjit.org/showthread.php?t=526977&goto=lastpost http://
travel.thaiza.com http://www.10000fah.com/

รถบุษบกแก้วสะหรีเขลางค์

กาสะลอง 8

เจ้าพ่อประตูผา : จากเรือ่ งเล่าวีรบุรษุ สูเ่ ทพารักษ์
โดย ธิดารัตน์ ผมงาม

ความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนแถบล้านนา คือ ความเชื่อ

เรื่องอ�ำนาจของผี วิญญาณของสรรพสิ่งต่างๆ๑ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้
อาจเกิ ด จากพื้ น ฐานความกลั ว ดั้ ง เดิ ม ของมนุ ษ ย์ ที่ ไ ม่ ส ามารถ
หาค�ำตอบจากปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ ในสังคมภาคเหนืออุดมการณ์
และโลกทัศน์วา่ ด้วยการนับถือผี เป็นปรากฎการณ์ทเี่ กิดขึน้ มาช้านาน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ความหมาย ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินแบบแผนของ
วิถชี วี ติ ของมนุษย์ ผีจงึ เป็นตัวแทนของอ�ำนาจภายนอกทีอ่ าจดลบันดาล
ทั้งความสงบร่มเย็นและสร้างความสั่นคลอนให้กับสมาชิกได้ ๒
แม้ว่าในปัจจุบันความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนา ตลอดจน
ความเจริญด้านต่างๆ เข้ามามีความส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตของคน
ในชุมชนมากขึน้ แต่ไม่ทำ� ให้ความเชือ่ เรือ่ งผีทมี่ อี ยูห่ ายไปจากชีวติ ของ
คนในชุมชนหรือลดบทบาทลงไปจากสังคมล้านนาได้ จังหวัดล�ำปาง
เป็นจังหวัดหนึง่ ของล้านนาทีป่ รากฏความเชือ่ เรือ่ งผีในแทบทุกพืน้ ที่
เห็นได้จากการจัดประเพณีตา่ งๆทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความเชือ่ เรือ่ งผี
เช่ น ประเพณี ไ หว้ ผี ปู ่ ย ่ า ประเพณี ฟ ้ อ นผี ประเพณี บ วงสรวง
ผีเจ้าเมือง เป็นต้น
“เจ้ าพ่ อ ประตูผา” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจ้าพ่อ
ข้อมือเหล็ก” เป็นหนึง่ ในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิห์ รืออ�ำนาจลึกลับทีช่ าวล�ำปาง
ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าเป็นวิญญาณของ
วี ร บุ รุ ษ ชายชาติ ท หารที่ ค รั้ ง หนึ่ ง ในอดี ต เคยสู ้ ร บเพื่ อ ปกป้ อ ง
บ้านเมืองล�ำปางให้พน้ จากภัยสงครามได้ ตามต�ำนานเจ้าพ่อประตูผา
ที่จารึกไว้ที่ศาล เล่าว่า
“เจ้าพ่อประตูผาเป็นชาวบ้านต้า หรือบ้านหวด อ�ำเภองาว
ในปัจจุบนั เป็นผูท้ มี่ แี ขนทีแ่ ข็งแรงสามารถใช้แขนรับอาวุธแทนโล่ได้
ชาวบ้ า นจึ ง เรี ย กว่ า หนานข้ อ มื อ เหล็ ก ครั้ ง หนึ่ ง ในสมั ย ของ
ท้าวลิ้นก่านกองทัพพม่าได้เข้ามาตีเมืองล�ำปางเพื่อจะยึดครองเมือง
ท้าวลิน้ ก่าน จเรน้อย หนานข้อมือเหล็กและทหารหลายคนได้หนีรอดไปที่
๑

ภาพวาดเจ้าพ่อประตูผาหรือพระญามือเหล็ก
ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อประตูผา
ค่ายประตูผา แต่พม่าไล่ตดิ ตามมาจนทัน หนานข้อมือเหล็กจึงให้จเรน้อย
และท้าวลิ้นก่านไปหลบในถ�้ำ แต่ตนเองนั้นถือดาบขวางทางเอาไว้
และได้ตอ่ สูก้ บั ทหารพม่าจนดาบหัก ฆ่าทหารพม่าได้เป็นจ�ำนวนมาก
ในที่สุดหนานข้อมือเหล็กได้อ่อนก�ำลังลงและได้เอนกายพิงหน้าผา
โดยมือสองข้างถือดาบหักและสิ้นใจในที่สุด ทหารพม่าเห็นดังนั้น
จึงคิดว่าเป็นกลอุบายของหนานข้อมือเหล็ก เกิดความกลัวไม่คิดจะ
ต่อสูแ้ ละได้หลบหนีไปหมดเมือ่ เหตุการณ์สงบท้าวลิน้ ก่านและจเรน้อย
ได้ออกจากถ�ำ้ ทีห่ ลบซ่อน ได้พบว่าหนานข้อมือเหล็กได้สนิ้ ใจเสียแล้ว
จึ ง ได้ ส ร้ า งศาลเพี ย งตาขึ้ น และอั ญ เชิ ญ ดวงวิ ญ ญาณของหนาน
ข้อมือเหล็กมาสิงสถิตอยู่ตั้งชื่อว่า ศาลพระญามือเหล็ก เพื่อเป็น
ที่เคารพสักการะแก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบไป” ๓
ต�ำนานเจ้าพ่อประตูผาในหนังสือประวัติอ�ำเภองาวและ
ชีวประวัติเจ้าพ่อประตูผา (พระยามือเหล็ก) กล่าวถึงการปกป้อง
บ้านเมืองของเจ้าพ่อประตูผาว่า “…พญามือเหล็ก ผู้กล้าหาญยืนมือ
ถือดาบท่าทางสง่าปานราชสีห์สิ้นใจตายจากไปเสียแล้ว จึงสั่งทหาร
น�ำร่างไร้วญ
ิ ญาณไปวางไว้ทผี่ าลาด ปลงศพวีรชนตามมีตามเกิดแล้ว
สร้างศาลเพียงตาอันเชิญดวงวิญญาณ พญามือเหล็กมาสิงสถิต
ให้เป็นที่สักการบูชาของเหล่าปวงประชา ผู้อยู่รุ่นหลังต่อไป” ๔

๓
ฉลาดชาย รมิตานนท์ ,ผีเจ้านาย.๒๕๒๗,หน้า ๗๐
สรุปความจากต�ำนานเจ้าพ่อประตูผา ที่จารึกไว้ที่ศาลเจ้าพ่อประตูผา
๒
๔
เอกสิทธิ์ ไชยปิน, พลวัตลัทธิพิธีกรรมการลงผี: กรณีศึกษาปฏิสัมพันธ์ทาง โพธิ์ แซมล�ำเจียก,ประวัติอ�ำเภองาวและชีวประวัติเจ้าพ่อประตูผา (พระยา
สังคมระหว่างม้าขี่ ลูกเลี้ยงและผีเจ้านายในจังหวัดเชียงใหม่.๒๕๔๖ ,หน้า ๔๐ มือเหล็ก) . ๒๕๑๙ , หน้า ๖๙

กาสะลอง 9

ศาลเจ้าพ่อประตูผา
ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
นอกจากนี้ต�ำนานเจ้าพ่อประตูผาได้รับการเล่าเรื่องราว
ผ่านบทเพลง วีรกรรมเจ้าพ่อประตูผา ทีเ่ ผยแพร่ไปตามสถานทีต่ า่ งๆ
ในจังหวัดล�ำปาง เช่น ถนนคนเดินล�ำปาง ถนนสายวัฒนธรรม
เพื่อให้ประชาชนชาวล�ำปางได้รับรู้ถึงวีรกรรมของเจ้าพ่อประตูผา
ดังตัวอย่างบทเพลงต่อไปนี้
“เชิญมาฟังประวัติย่อเจ้าพ่อประตูผา นามกรท่านคือ
พญามือเหล็ก ท่านเสกมนต์คาถา ถือดาบคู่สู้พม่า ฟาดฟันปัจจา
ดาบดิน้ ไป รบตัง้ แต่เช้าจนบ่าย พม่าก็ตายหลายร้อยคน สามทหารเอก
ของฝ่ายพม่า มีหาญฟ้าฟื้น ล้มครื้นก่อนใคร หาญฟ้าง�่ำล่มคว�่ำต่อไป
หาญฟ้าแมบวุ่นวายสับสน หนีไปฝ่ายแพ้ปี้ป่น พญามือเหล็กสุดทน
เหนื่อยจนสิ้นแรง ยืนพิงแผ่นผาท่าทางทะมัดทะแมง แล้วก็หมดแรง
สิ้นลมปราณ” ๕
การสร้าง “ต�ำนาน” (Myth - making) เกี่ยวกับบุคคล
ส�ำคัญในประวัติศาสตร์ขึ้นในท้องถิ่น และให้ความหมายต่อวีรกรรม
ของบุคคลเหล่านัน้ ให้สมั พันธ์กบั เหตุการณ์ในอดีต เรือ่ งราวเกีย่ วกับ
บุ ค คลเหล่ า นั้ น กลายเป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ ส ่ ว นส� ำ คั ญ ของสั ง คม
ในท้องถิน่ ท�ำให้เรามองเห็นว่าประวัตศิ าสตร์ของคนในท้องถิน่ มีราก
ของอดีต มีความเชื่อมโยงสืบเนื่องกับปัจจุบัน อันเป็นพื้นฐานสร้าง
เอกลักษณ์ที่มีความหมายต่อคนในท้องถิ่นปัจจุบันด้วย ๖
๕

สัมภาษณ์ ร้อยตรีภูวดล มะศิริยานนท์ ,เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ธิดา สาระยา,ต�ำนานและต�ำนานประวัติศาสตร์กับการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น.๒๕๒๙, หน้า ๓๗
๖

เรื่องเล่าหรือต�ำนานเจ้าพ่อประตูผาไม่ปรากฎในเอกสาร
ต�ำนานทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด แต่ในมุมมองของกลุ่มชนชาว
ล�ำปางต่อเจ้าพ่อประตูผาเปรียบเสมือนวีรบุรุษคนส�ำคัญคนหนึ่ง
ที่ในอดีตเคยเป็นทหารเอกของเจ้าลิ้นก่านซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนคร
ล�ำปาง และได้สู้รบเพื่อปกป้องบ้านเมืองให้พ้นภัยจากศัตรูในยุคที่
พม่าปกครองล้านนา เป็นวีรบุรุษที่มีเรื่องราวผูกพันกับคนในชุมชน
อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง ทีเ่ ชือ่ โยงเรือ่ งราวในอดีตของคนในกลุม่ ชน
ในอ�ำเภองาวว่าครัง้ หนึง่ มีบรรพบุรษุ ของตนช่วยเหลือบ้านเมืองแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง การมี ร ากเหง้ า และมี ตั ว ตนในปั จ จุ บั น อย่ า งไรก็ ต าม
ตามทรรศนะของผูเ้ ขียนเรือ่ งราวของเจ้าพ่อประตูผาไม่มกี ารบันทึกไว้
ในหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ทีช่ ดั เจน แต่เป็นไปในลักษณะ
ของการเล่าสืบต่อกันมาในรูปแบบของต�ำนานพืน้ บ้านประเภทนิทาน
วีรบุรุษ (hero tale) ที่อิงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่ชาวล�ำปางให้
ความเคารพ นับถือในฐานะวีรบุรษุ คนหนึง่ ทีป่ กป้องบ้านเมืองจึงควร
ทีจ่ ะยกย่องสรรเสริญ จึงมีผทู้ เี่ คารพบูชาก่อตัง้ ศาลหนานข้อมือเหล็กไว้
ณ ประตูผา ซึง่ เป็นสถานทีเ่ กิดวีรกรรมตามต�ำนานทีเ่ ล่าสืบต่อกันมา
และยังคงมีบทบาทสืบมากระทั่งปัจจุบัน
ตามต�ำนานชือ่ เดิมของเจ้าพ่อประตูผาคือ หนานข้อมือเหล็ก
และเรียกค�ำน�ำหน้าว่า เจ้า เพือ่ เป็นการแสดงให้เห็นว่า หนานข้อมือเหล็ก
ได้รบั ยกย่องให้เป็น เทพ เห็นได้จากบางคนจะเรียกเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
และบางคนเรียกว่า เจ้าพ่อประตูผา ตามสถานทีต่ งั้ ศาล แต่สว่ นใหญ่
จะเรียกกันว่าเจ้าพ่อประตูผา
เรื่องเล่าเจ้าพ่อประตูผาจึงถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเทพ ผี
หรือเทพารักษ์ ทีก่ ลุม่ ชนชาวล�ำปางให้ความเคารพนับถือ เห็นได้จาก
ปรากฎศาล บริเวณค่ายประตู สร้างเพื่อเป็นสถานที่กราบไหว้
แสดงเคารพบูชาและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม เซ่น บวงสรวง
ดวงวิญญาณแก่วรี บุรษุ “เจ้าพ่อประตูผา” โดยเชือ่ ว่าเจ้าพ่อประตูผา
จะคอยปกปักรักษาคุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือ และมีอิทธิพลที่จะ
ดลบันดาลความสุข ความทุกข์ให้แก่ผู้คนในจังหวัดล�ำปางได้

กาสะลอง 10
วันงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อประตูผาประชาชนชาว
ล�ำปาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนจะร่วมกันเดินขบวน
ไปสักการะบูชาเจ้าพ่อประตูผา โดยมีการจัดงานประมาณวันที่ ๒๐๒๕ เมษายนของทุกปี ลักษณะของงานบวงสรวง ช่วงเช้าจะเป็นการ
เดินขบวนจากองค์กรต่างๆ และเริ่มพิธีบวงสรวง โดยการน�ำเครื่อง
สักการบูชา เช่น หัวหมู ไก่ เหล้า บายศรี ซึ่งพิธีบวงสรวงแต่ละครั้ง
เป็นเหมือนการสถาปนาความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเน้นย�ำ้ ความยิง่ ใหญ่ของ
เจ้าพ่อประตูผาให้เป็นทีป่ ระจักษ์แก่ผมู้ าร่วมงาน ตลอดจนในช่วงสาย
จะมี ก ารฟ้ อ นผี ซึ่ ง เป็ น ประเพณี ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ บ รรดาม้ า ขี่ ข อง
ผีต่างๆได้มาพูดคุยและสังสรรค์กัน การฟ้อนผีในงานเจ้าพ่อประตู
ผาจึงเป็นเหมือนการสร้างเชื่อมความสัมพันระหว่างผีกับมนุษย์ที่มี
ความเชือ่ ร่วมกันให้รสู้ กึ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน นอกจากนีภ้ ายในงานมี
การขายอาหาร เสื้อผ้า และจัดการแสดงโชว์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
ผู้มาร่วมงานได้เดิมชมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งประเพณีบวงสรวง
ในแต่ละครั้งค่อนข้างยิ่งใหญ่จึงมีประชาชนมาร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
ลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้
เจ้าพ่อประตูผาเป็นที่เคารพและน่านับถือยิ่งขึ้น
ปัจจุบันนี้บริเวณศาลเจ้าพ่อประตูผาจะมีประชาชนชาว
ล�ำปาง ตลอดจนผูส้ ญ
ั จรผ่านไปมาแวะสักการะบูชาเพือ่ เป็นสิรมิ งคล
แก่ ต นเอง บางคนก็ ไ ปบนบานศาลกล่ า วในสิ่ ง ที่ ต นเองมุ ่ ง หวั ง
บางคนประสบผลส�ำเร็จจากการบนบานในครัง้ ก่อนจึงมาแก้บน ซึง่ มีทงั้
ดอกไม้ ธูปเทียน หัวหมู ไก่ เหล้า เป็นต้น บางคนต้องมาจุดประทัด
เพราะเชือ่ ว่าเจ้าพ่อชอบเสียงดังเหมือนเสียงยิงปืน เพราะเจ้าพ่อเป็น
ชายชาติทหาร ซึง่ พฤติกรรมเหล่านีเ้ กิดขึน้ เป็นประจ�ำ และมากยิง่ ขึน้
ในปัจจุบัน เห็นได้จากบริเวณศาลจะเต็มไปด้วยเครื่องสักการะบูชา
และผู้คนที่มากราบไหว้กันอย่างสม�่ำเสมอ ปรากฏการณ์การนับถือ
เจ้าพ่อประตูผาจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคติ ความเชื่อเรื่องการนับถือ
ผีเทพารักษ์ของกลุ่มชนชาวล�ำปาง และยังเป็นการสถาปนาบริเวณ
ศาลเจ้าพ่อประตูผาให้กลายเป็นพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ คี่ วรค่าแก่การเคารพ
นับถือด้วย
อาจกล่าวได้ว่าต�ำนานเจ้าพ่อประตูผาเป็นต�ำนานวีรบุรุษ
ท้องถิ่นที่ผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีที่ฝังอยู่ในจิตใจของกลุ่มชน
ล้านนา ท�ำให้ตำ� นานเจ้าพ่อประตูผาไม่เป็นเพียงเรือ่ งเล่าธรรมดาแต่

การฟ้อนผีในงานบวงสรวงเจ้าพ่อประตูผา
ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
ปรับเปลีย่ นสูก่ ารเป็นเทพารักษ์ ซึง่ มีหน้าทีเ่ ป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ปี่ ระทานพร
โชคลาภและบันดาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ปกป้องคุ้มครองกลุ่ม
ชนชาวล�ำปางให้เป็นปกติสขุ รวมถึงเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจให้กลุม่ ชน
ทีม่ โี ลกทัศน์เหมือนกันให้มคี วามรูส้ กึ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกันอีกด้วย
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กาสะลอง 11

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมด�ำเนินกิจกรรม “พิธสี รงน�ำ้ พระพุทธพิทยาจารย์ เนือ่ งในเทศกาลปีใ๋ หม่เมือง”
ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

วันที่ ๑ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมด�ำเนินโครงการ “การบูรณาการการจัดการความรูส้ กู่ ารจัดท�ำและทบทวน
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ริ าชการ และแผนปฏิบตั งิ านด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม” ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี

กาสะลอง 12

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ร่วมแสดงงานเลีย้ งขอบคุณท่านอธิการบดี ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ และต้อนรับท่านอธิการบดี
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู “อยูด่ มี แี ฮง ฮักแพงม่วนใจ”

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพืน้ บ้าน ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประเภทวงกลองตึ่งโนง ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

กาสะลอง 13

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ร่วมแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
“รถม้าเกมส์”

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รบั รางวัลชนะเลิศที่ ๑ การประกวดขบวนปีใหม่เมืองนครล�ำปาง
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครล�ำปาง ๒๕๕๘

กาสะลอง 14

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ร่วมพิธบี รรพชาอุปสมบท ภาคฤดูรอ้ น ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ผ้าไตรพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในวโรกาสพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดปงหอศาล ต�ำบลป่าตัน
อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ร่วมแสดงพิธเี ปิดการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าทีบ่ คุ ลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๖
“เวียงละกอนเกมส์”

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ร่วมแสดงในพิธปี ดิ การแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าทีบ่ คุ ลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภาคเหนือ
ครัง้ ที่ ๖ “เวียงละกอนเกมส์”

กาสะลอง 15

วันที่ ๑๕ - ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ ศูนย์วฒั นธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ด�ำเนินโครงการส�ำรวจและอนุรกั ษ์
เพือ่ จัดท�ำทะเบียนคัมภีรใ์ บลานล้านนา ณ วัดศาลาหลวง ต�ำบลศาลา อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง

วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมด�ำเนินกิจกรรม การประกวดการบูรณาการงานท�ำนุบำ� รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมด�ำเนินกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา เนือ่ งในประเพณีวนั เข้าพรรษา ประจ�ำปี ๒๕๕๘

กาสะลอง 16

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมด�ำเนินโครงการอบรมเสริมเทคนิควิธกี ารบรรเลงเครือ่ งดนตรีพนื้ เมือง
ประเภทเครือ่ งสาย

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมด�ำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนือ่ งในประเพณีวนั เข้าพรรษา
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

กาสะลอง 17

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมด�ำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและวัฒนธรรมสัญจร ประจ�ำปี ๒๕๕๘
ณ วัดศรีหลวงแจ้ซอ้ น และวัดอักโขชัยคีรี จังหวัดล�ำปาง

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๒ การจัดโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย
เนื่องในงานเทศกาลเข้าพรรษา ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ณ ข่วงนคร จังหวัดล�ำปาง

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมด�ำเนินการสัมมนา
เรื่อง “การพัฒนาวัดล้านนา เชิงศิลปวัฒนธรรม สู่ความยั่งยืน” ในโครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน

วันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมด�ำเนินโครงการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุน ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กาสะลอง 18

กาสะลอง
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ (๐๕๔) ๒๔๑๐๑๒ - ๔ ต่อ ๖๗๐๑-๒

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาติเลขที่ ๓๔/๒๕๒๑
ไปรษณีย์ล�ำปาง

