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๒

ภาพกิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ชมรมฮีตฮอยคนเมืองไดจัดโครงการ ศึกษาวิถีทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมเชียงแสน
ณ อําเภอเมือง และอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดนําการแสดงรวมในงาน ลานนาเอ็กซโป 2015
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ สํานักงานศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีตานกวยสลาก
(สลากหมก) โดยมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย สวนสามสอ

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับสํานักวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง และเจานายฝายเหนือ
รวมงานพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระบวชราชเจาฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท และเจาครอกฟาศรีอโนชา
ณ บริเวณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ถนนหนาพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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ถอยแถลง

วิสัยทัศน

ภายในปี ๒๕๖๐ ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมจะเป็นแหล่งเรียน
รู้มรดกภูมิปัญญาด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย

กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ สมิทธ์ธรรม อาจารย์ประดิษฐ สรรพช่าง
อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์
อาจารย์ปราการ ใจดี
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
นางพรพิศ รินดวงดี
นางณัฐชญา ขอบรูป
นายวีรศักดิ์ ของเดิม
นางสาวพักตร์ชนก ริยาค�า
นายสิทธิพงษ์ แสงเก่ง

เรียนท่านผู้อ่านที่เคารพ จุลสารกาสะลองฉบับนี้เป็น
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๙ ซึ่งส�านักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดท�า
ขึ้น โดยรวบรวมบทความและกิจกรรมของส�านักศิลปะและ
วัฒนธรรมที่จัดขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ น�ามาเสนอให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม
อย่างต่อเนือ่ ง ในจุลสารฉบับนีม้ บี ทความเกีย่ วกับ แอ่ววัดแอ่ววาไหว้สาพระเจ้า รถม้าแห่งเมืองนครล�าปาง หม้อดินเผาบ้านม่อน
เขาแก้ว “ผม”ความงามตามแบบหญิงล้านนา และซิน่ ตีนจกไหล่หนิ
ลมหายใจที่โรยริน บทความดังกล่าวนี้เป็นบทความที่เขียนโดย
นักวิชาการของส�านักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวถึง วิถีชีวิต
ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวล�าปาง ความงามด้านสถาปัตยกรรม
ที่มีอัตลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้
อ่าน ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้รวบรวมเผยแพร่แก่ผสู้ นใจ
หากผู้อ่านมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือบทความทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ที่ต้องการเผย
แพร่ ทางส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
ยินดี น้อมรับไว้พิจารณาและด�าเนินการต่อไป
ขอกราบขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
อาจารย์ปริตต์ สายสี
บรรณาธิการ

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง อ�าเภอเมืองล�าปาง จังหวัดล�าปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ (๐๕๔) ๒๓๗๓๓๙ ต่อ ๖๗๐๑-๒ โทรสาร (๐๕๔) ๒๓๗๓๙๙

แอ่ววัดแอ่ววา ไหว้สาพระเจ้า วัดพระธาตุล�าปางหลวง
บทเพลงรถม้าแห่งเมืองนครล�าปาง
หม้อดินเผา-บ้านม่อนเขาแก้ว
ซิ่นตีนจกไหล่หิน ลมหายใจที่โรยริน
“ผม” ความงามตามแบบหญิงล้านนา

สารบัญ
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แอววัดแอววา ไหวสาพระเจา
วัดพระธาตุลําปางหลวง
ละกอนหน้อย๑
แผนผังการสร้างสถาปัตยกรรมภายในวัด สร้างตามความเชื่อของ
จักรวาลคติ คือคติที่เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล แกนกลางของโลก
คือเขาพระสุเมรุ มีภูเขาบริวารรายรอบอีก ๗ ชั้น ทีเ่ รียกว่า เขาสัตตบริภณ
ั ฑ์
ช่วงระหว่างภูเขาแต่ละลูกมีมหานทีสที นั ดร เป็นตัวคั่นกลาง และทวีปทั้ง ๔ ที่
มนุษย์อาศัยอยูไ่ ด้แก่ ทิศเหนือเป็นทีต่ งั้ ของอุตระกุรทุ วีป ทิศตะวันออกเป็นทีต่ งั้
ของบุพวิเทหะทวีป ทิศใต้เป็นทีต่ งั้ ของชมพูทวีป และทิศตะวันตกเป็นทีต่ งั้ ของ
อมรโคยานทวีป ขอบนอกสุดมีกา� แพงจักรวาลเป็นแนวก�าหนดเขตของจักรวาล
จากความเชื่อดังกล่าวได้กลายมาเป็นงานสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในวัดดังนี้
๑. องค์พระธาตุล�าปางหลวง เป็นสิ่งสมมุติแทน เขาพระสุเมรุ ๒. วิหารน�้าแต้ม
เป็นสิง่ สมมุตแิ ทน อุตระกุรทุ วีป ๓. วิหารหลวง เป็นสิง่ สมมุตแิ ทน บุพวิเทหะทวีป
๔. วิหารพระพุทธ เป็นสิ่งสมมุติแทน ชมพูทวีป ๕. วิหารพระเจ้าละโว้ เป็นสิ่ง
สมมุติแทน อมรโคยาณทวีป ๖. ลานทราย เป็นสิ่งสมมุติแทน มหานทีสีทันดร
๗. ศาลาบาตร เป็นสิ่งสมมุติแทน ก�าแพงจักรวาล

ตัง้ แต่กอ่ นช่วงประเพณีปใี หม่เมืองของคนล้านนา สภาพอากาศของ
ทางเหนือก็ยงั ร้อนยิง่ ช่วงบ่ายๆ ไม่มใี ครอยากจะออกไปสัมผัสกับแสงแดดทีร่ อ้ น
อบอ้าว แต่บรรยากาศการท่องเทีย่ วยังคงคึกคัก นักท่องเทีย่ วยังหลัง่ ไหลชืน่ ชม
ความงดงามตามแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ส�าหรับคอลัมน์
นี้ผมขอน�าทุกท่านเยี่ยมชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของ
ล้านนาทีม่ ีความโดดเด่น และน่าสนใจของจังหวัดล�าปาง ส�าหรับวันนีผ้ มขอพา
ทุกท่านไปสักการะองค์พระธาตุล�าปางหลวงครับ
“เมื่อมาจังหวัดล�าปางถ้าไม่ได้ไปนมัสการองค์พระธาตุล�าปางหลวง
แปลว่ายังมาไม่ถงึ ล�าปาง” ค�าๆนีเ้ ป็นค�ากล่าวทีแ่ สดงถึงความส�าคัญของวัดพระ
ธาตุลา� ปางหลวงทีม่ ตี อ่ จังหวัดล�าปาง เนือ่ งจากวัดพระธาตุลา� ปางหลวงเป็นวัดที่
มีองค์พระมหาเจดียท์ บี่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า ในส่วนพระอัฐิ
ธาตุหน้าผากเบื้องขวา พระอัฐิธาตุล�าคอ และพระเกศาธาตุ โดยต�านานได้
กล่าวถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจ้า ณ บริเวณวัดพระธาตุล�าปางหลวง
ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นม่อนดอยเล็กๆ ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นมีลัวะ
อ้ า ยกอน ได้ แ บกคอนน�้ า ผึ้ ง มะพร้ า ว และมะตู ม มาถวายพระพุ ท ธเจ้ า
พระพุทธเจ้าได้มอบเส้นพระเกศาให้ ลัวะอ้ายกอนได้นา� เส้นพระเกศาใส่ในผอบ
บรรจุไว้ในหลุมอุโมงค์ใต้ดนิ แล้วก่อเจดียอ์ งค์เล็กๆ ครอบไว้ ต่อมาเจ้าเมืองล�าปาง
ได้บูรณปฏิสังขรณ์เสริมเจดีย์ให้ใหญ่โตขึ้นดังที่เห็นในปัจจุบัน และถือว่า
วัดพระธาตุล�าปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่ส�าคัญของจังหวัดล�าปาง

ละกอนหน้อย : นายวีรศักดิ์ ของเดิม นักวิชาการศึกษา

๑

เมื่อเราเดินขึ้นไปบนวัดพระธาตุ
ล�าปางหลวง เราจะสังเกตุเห็นสิงห์คู่ใหญ่ยืน
ตระหง่านอยูบ่ ริเวณหน้าบันไดทางขึน้ ซึง่ เป็น
สิงห์ศิลปะแบบล้านนา จากนั้นเราจะก้าวขึ้น
บันไดนาคทีเ่ ชือ่ มต่อพืน้ ทีร่ าบด้านล่าง หมาย
ถึงโลกมนุษย์ และพื้นที่วัดบนม่อนดอยหมาย
ถึงสวรรค์ เมื่อใกล้เข้าสู่พื้นที่วัดเราจะได้ลอด
ผ่านซุ้มประตูโขง ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรม
ที่สวยงาม ประดับตกแต่งด้วยลวดลายคล้าย
เครื อ พั น ธ์ พ ฤกษาและดอกไม้ สั ต ว์ ป ่ า ใน
วรรณคดีมีทั้งหงษ์ กินรี พญานาค พญาลวง
ฯลฯ การสร้างซุ้มประตูโขงดังกล่าวได้แฝง
ความหมายของป่าไม้หิมพานต์ที่อยู่ตามเชิงเขาพระสุเมรุ นอกจากนี้ภายใน
ซุ้มประตูโขงเหนือช่องแผ่นประตูไม้ มีการตกแต่งกรอบเหนือประตูด้วยปูน
ปั้นลวดลายเชิงสัญลักษณ์ของศาสนา คือ วงล้อ หรือธรรมจักร หมายถึงการ
แผ่ขยายของพระพุทธศาสนาไปยังพื้นที่ต่างๆ

๓
เมื่ อ ผ่ า นซุ ้ ม ประตู โ ขงเข้ า มาเรา
จะพบกับความอลังการของวิหารหลวงซึ่ง
ตั้งอยู่ตรงหน้า วิหารหลวงของวัดพระธาตุ
ล�าปางหลวง เป็นวิหารโถงแบบล้านนา ไม่
มีฝนังปิดกั้นเปิดโลงทั้ง ๔ ด้าน ลมสามารถ
พั ด ผ่ า นได้ ร อบทิ ศ ท� า ให้ รู ้ สึ ก เย็ น สบาย
ความพิ เ ศษอี ก อย่ า งหนึ่ ง ของวิ ห ารโถง
คือ แสงแดดเมื่อส่องกระทบกับเม็ดทราย
สามารถสระท้อนแสงเข้ามายังภายในวิหารได้อย่างง่ายดาย ท�าให้แสงสว่างใน
วิหารมีความพอเหมาะ นุม่ สายตา ไม่จา้ แสบสายตา เมือ่ เราก้าวขึน้ ไปบนวิหาร
หลวงเสาที่ตกแต่งด้วยลวดลายลงรักปิดทอง หรือที่เรียกว่า “ลายค�า” จะน�า
สายตาเราเข้าไปสู่กู่พระเจ้าสีเหลืองทองอร่ามกลางวิหาร ภายในประดิษฐาน
“พระเจ้าล้านทอง” องค์พระประธานของวิหารหลวง
ภายในวิหารหลวงมีงานจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนบน “ฝาหยาบ”
เรื่องราวของพระเวสสันดร และพุทธประวัติ บนฝาผนังด้านทิศใต้ และทศชาติ
ชาดก บนฝาผนังด้านทิศเหนือ ลักษณะงานจิตรกรรมเป็นงานทีเ่ ขียนขึน้ ในพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๔ ซึง่ แสดงวิถชี วี ติ ของชาวบ้านชาวเมือง ลักษณะอาคารบ้านเรือน
ทัง้ ทีเ่ ป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของชนชัน้ ปกครอง และชาวบ้านทัว่ ไปในยุคนัน้ ได้เป็นอย่างดี
การเทีย่ วชมวัดพระธาตุลา� ปางหลวงนอกจากได้นมัสการองค์พระธาตุ
ล�าปางหลวงแล้ว ทุกท่านยังได้นมัสการพระเจ้าแก้วดอนเต้า พระคู่บ้านคู่เมือง
ที่ชาวล�าปางให้ความเคารพศรัทธามากที่สุด ทุกปีในช่วงสงกรานต์จะมีการ
อัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้าแห่รอบเมือง เพือ่ ให้ชาวบ้านได้สกั การะสรงน�า้ พระ
เสริมความสิรมิ งคลในช่วงสงกรานต์ นอกจากนีย้ งั มีจดุ ทีส่ า� คัญถ้าหากเราได้ไป
เที่ยวแล้วไม่ควรพลาด ได้แก่
๑. ภาพจิตรกรรมโบราณ ภายในวิหารน�้าแต้มมีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังที่เก่าแก่ สันนิฐานว่าเขียนขึ้นในช่วงรัชกาลของพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์
องค์ที่ ๙ ในราชวงศ์มังราย เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติพระอินทร์และนาง
สามาวดี เป็นเรื่องราวของการท�าบุญ อุทิศตนช่วยเหลือสังคม กุศลผลบุญจึง
ส่งหนุนน�าให้ไปเกิดเป็นเทวดาเสวยสุขอยู่บนสรวงสวรรค์

๒. รอยกระสุนแห่งประวัติศาสตร์ บริเวณรั้วล้อมรอบองค์พระธาตุ
จะมีรอยกระสุนทะลุผ่าน หากไม่สังเกตก็จะไม่เห็นร่องรอยนี้ รอยกระสุนที่ว่า
นี้เป็นรอยกระสุนวีรกรรมที่หนานทิพย์ช้างได้กอบกู้เอกราชให้แก่เมืองล�าปาง
กล่าวคือ ใน พ.ศ. ๒๒๗๕ เมืองล�าปางขาดเจ้าเมืองปกครอง ท้าวมหายศ ผู้น�า
พม่าจากเมืองล�าพูนเห็นความได้เปรียบ จึงยกทัพเข้ามายึดวัดพระธาตุล�าปาง
หลวงแล้วให้ทหารออกไปเก็บส่วย รีบไถ ชาวเมืองล�าปาง เกิดความเดือดร้อน
ไปทั่วเมือง หนานทิพย์ช้างจึงขันอาสาน�าทัพ ๓๐๐ คน ออกสู้รบกับทัพท้าว
มหายศ ณ วัดพระธาตุล�าปางหลวง โดยหนานทิพย์ช้างปลอมตัวเป็นทหาร
ลอดอุโมงน�า้ เข้าไปภายในวัดในช่วงกลางคืน เมือ่ ได้โอกาสจึงยกปนคาบศิลายิง

ท้าวมหายศ กระสุนเจาะทะลุทา้ วมหายศไปถูกรัว้ พระธาตุ จึงกลายเป็นรอยแห่ง
ประวัติศาสตร์ของชัยชนะแห่งเมืองล�าปาง ภายหลังเมื่อทัพเมืองล�าพูนแตก
แพ้พา่ ย ชาวเมืองล�าปางจึงสถาปนาให้หนานทิพย์ชา้ งเป็นเจ้าเมือง มีนามว่า พระยา
สุลวะลือไชยสงคราม ปฐมราชวงศ์ทิพยจักร ปกครองเมืองล�าปาง และเป็นต้น
ตระกูลของเจ้านายฝ่ายเหนือที่ปกครองหัวเมืองล้านนาในสมัยรัตนโกสินทร์

๓. ภาพสะท้อนเงาพระธาตุ ในวัดพระธาตุลา� ปางหลวงมีภาพสะท้อน
เงาพระธาตุ ทีท่ า่ นสามารถเห็นภาพเงาพระธาตุได้อย่างชัดเจน ไม่วา่ จะเป็นวัน
ที่แดดออก หรือฝนตก ภาพสะท้อนดังกล่าวก็ยังมีความคมชัด สวยงาม ท่าน
สามารถชมได้ ๒ จุด ด้วยกัน ได้แก่ หอพระพุทธบาท อนุญาตให้เฉพาะผู้ชาย
ขึน้ ไปชม เนือ่ งจากรอยพระพุทธบาท ถูกก่อสร้างทับไว้ใต้ฐานของตัวอาคาร จึง
ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นไป จุดที่ ๒ ในวิหารพระพุทธ จุดนี้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
สามารถเข้าชมได้อย่างไม่จ�ากัด

๔. ต้นขะจาว หรือต้นกระเจา เป็นไม้มงคลและไม้ประจ�าจังหวัด
ล�าปาง ส�าหรับต้นขะจาวทีอ่ ยูบ่ ริเวณลานวัดพระธาตุลา� ปางหลวง มีตา� นวนเล่าว่า
ในครั้งพุทธกาล ลัวะอ้ายกอนได้ใช้ไม้ขะจาวแบกคอนน�้าผึ้ง มะพร้าว มะตูม
มาถวายพระพุทธเจ้า เมือ่ ถวายเรียบร้อยแล้วจึงน�าไม้ขะจาวมาปักดินไว้ ต่อมา
ไม้ขะจาวได้เจริญงอกงามออกกิ่ง ก้าน ใบ กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาในข่วง
พระธาตุล�าปางหลวง
๕. กู่บรรจุอัฐิเจ้าศรีอโนชา เจ้าศรีอโนชา พระธิดาในเจ้าฟ้าชาย
แก้ว พระราชนัดดาในพระยาสุลวะลือไชยสงคราม และเป็นพระขนิษฐาใน
พระเจ้ากาวิละ ได้เสกสมรสกับสมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เจ้าศรีอโนชามีบทบาท
ในการปราบกบฏพระยาสรรค์ในสมัยกรุงธนบุรี
เมื่ อ เจ้ า ศรี อ โนชาพิ ร าลั ย เจ้ า นายฝ่ า ยเหนื อ
ได้ อั ญ เชิ ญ อั ฐิ ม าบรรจุ ไ ว้ ที่ กู ่ อั ฐิ ข ้ า งก� า แพง
วัดพระธาตุล�าปางหลวงด้านทิศใต้ เพื่อเป็นที่
สักการะของลูกหลาน และชาวเมืองล�าปางสืบมา
จนถึงปัจจุบันนี้
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บทเพลงรถมาแหงเมืองนครลําปาง

นางโสมลักษณ์ กูลพรม

“ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุ
ลือไกล ฝกช้างใช้ลือโลก” เป็นค�าขวัญประจ�าจังหวัดล�าปาง ซึ่งเป็น
จังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีรถม้าวิ่งอยู่บนถนนพร้อมกับยานพาหนะ
อื่นๆ เป็นวิถีการด�ารงชีวิตหนึ่งของสังคมเมืองล�าปางถือได้ว่าเป็นเมือง
รถม้า จากความเป็นมาของรถม้ายังมีความผูกพันยาวนานนับร้อยปี นับ
จากวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙ รถไฟขบวนแรกได้เปิดเป็นทางการ
มาถึงจังหวัดล�าปางและรถไฟได้บรรทุกรถม้ามาด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัน
ประวัตศิ าสตร์รถไฟรถม้ามาจนถึงปัจจุบนั จังหวัดล�าปางยังคงใช้รถม้ารูป
แบบเดิมจากประเทศอังกฤษ เรียกรถม้าที่มีลักษณะแบบวิกตอเรีย ยังคง
มีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้จากรถม้าบางคันที่ยังคงสภาพเดิม และได้
เก็บดูแลรักษาไว้ที่สมาคมรถม้าจังหวัดล�าปาง เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ชาว
ล�าปางยังคงรักษารถม้าคู่เมืองและยังให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาเที่ยวในตัวเมืองล�าปางดังค�าที่ว่า “ถ้ามาเที่ยวล�าปางต้องมานั่งรถม้า
ชมเมือง”(อัครรินทร์ พิชญากุล, ๒๕๕๕:๑๐)
รถม้าคันแรกได้แก่รถม้าของเจ้าผู้ครองนครล�าปางองค์สุดท้าย
คือท่านพลตรีมหาอ�ามาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เป็นผู้น�ารถม้ามา
ใช้โดยว่าจ้างสารถีซึ่งเป็นชาวแขกมาจากกรุงเทพฯเพื่อมาขับรถม้าให้
รถม้าจึงเกิดความส�าคัญในการขนส่งและรับส่งสินค้าภายในตัวเมืองล�าปาง
จากรถม้าคันแรกของเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิตก็เพิ่มขึ้นตามล�าดับ ในปี
พ.ศ.๒๔๙๐ ท่านรองอ�ามาตย์ตรีขนุ อุทานคดี ได้กอ่ ตัง้ สมาคมล้อเลือ่ นขึน้
เป็นครั้งแรก จนถึงปี ๒๔๙๒ ได้จดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาต ท่านจึงได้
เป็นนายกสมาคมรถม้าคนแรกและเป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดล�าปาง
และในปี ๒๔๙๓ ท่านรองอ�ามาตย์ตรีขุนอุทานคดี ได้มอบให้เจ้าบุญส่ง
ณ ล�าปาง ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เป็นนายกสมาคมรถ
ม้าคนที่ ๒ ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคทองของรถม้า จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๐
จังหวัดล�าปางมีการจดทะเบียนรถม้าให้สามารถวิง่ ในถนนหลวงได้ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย โดยใช้ชอื่ ว่า “สมาคมรถม้าจังหวัดล�าปาง” รูปร่างลักษณะ
ของรถม้าในจังหวัดล�าปาง ตัวรถม้าจะมีตัวถังที่เป็นโครงเหล็กหุ้มด้วยไม้
หรือทองเหลืองอย่างแข็ง มีที่นั่งของผู้โดยสารอยู่สองด้านหันหน้าเข้าหา

กัน ส่วนที่นั่งของสารถีอยู่ข้างบนด้านหน้ามีล้อสี่ล้อ ท�าด้วยไม้หุ้มด้วย
ยางนอกรถยนต์ทใี่ ช้แล้วเอามาตัดให้พอดีกบั ปากนกแก้ว มีเบาะทีน่ งั่ เป็น
สปริงหุม้ ด้วยผ้าหรือหนัง มีประทุนกันแดดและกันฝนพับขึน้ ลงได้ บรรทุก
ผู้โดยสารได้สี่คน ใช้เทียมด้วยม้าเดี่ยว สามารถบรรทุกสิ่งของได้มากกว่า
รถสามล้อแรงคน ชาวล�าปางจึงถือเสมือนหนึง่ ว่ารถม้าเป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดล�าปาง (อัครรินทร์ พิชญกุล ,๒๕๕๕ : ๑๑)
รถม้าล�าปางได้รับการสนับสนุนคนถิ่นเดียวกันของชาวล�าปาง
มากกว่าอย่างอืน่ ใด ทีห่ มูบ่ า้ นพรหมินทร์และสิงห์ชยั ริมฝัง่ แม่นา�้ วัง ถือว่า
เป็นถิ่นก�าเนิดของท่านพญาพรหมโวหาร รัตนกวีของลานนาไทย ทั้งสอง
หมู่บ้านต่างก็มีครอบครัวของชาว “ รถม้า ” ตั้งอยู่นับร้อยหลังคาเรือน
ทุกบ้านทุกครอบครัวยังชีพด้วย “ รถม้า ” เป็นอาชีพหลักและสีบมรดก
ติดต่อกันมาไม่ขาดสาย หมู่บ้านทั้งสองนั้น หากจะเรียกว่า “ นิคมของ
ชาวรถม้าล�าปางก็เห็นจะได้รถม้าเป็นล้อเลื่อนของชาวล�าปางแท้ๆ และ
ก็เพราะเหตุนั้นชาวล�าปางจึงสนับสนุนคนถิ่นเดียวกันเต็มที่ล�าปางถึงแม้
จะมีสามล้อไม่นอ้ ยกว่าจังหวัดอืน่ ๆ แต่ขณะเดียวกันรถม้าล�าปางก็ยงั ป็นที่
นิยมของผู้โดยสารอยู่จะเห็นได้จากปริมาณของรถม้าได้มีมากขึ้นตามวัน
เวลาจากเรือนสิบเป็นเรือนร้อยซึง่ ขณะนีม้ ถี งึ ๑๑๐ คันแล้ว จนกระทัง่ ทุก
วันนีไ้ ม่วา่ จะย่างก้าวไปในย่านชุมนุมชนตรงไหนสถานีรถไฟตลาดสดและ
โรงภาพยนตร์ตามสถานทีต่ า่ งๆในตัวเมืองล�าปางจึงมีรถม้าจอดรอคอยรับ
ผู้โดยสารอยู่เป็นทิวแถว”(นิตยสารคนเมืองปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ : ๒๕๕๕)
รถม้าล�าปางเป็นอีกอาชีพหนึ่งของชาวล�าปาง โดยเฉพาะใน
ต�าบลต้นธงชัยของผู้เขียนจะมีสามหมู่บ้านที่สร้างรถม้า เลี้ยงม้า สามารถ
รวมกลุ่มกันจัดท�าเป็นสมาคมคนเลี้ยงม้าขึ้นที่ในหมู่บ้าน คือหมู่บ้าน
วังหม้อ คนในสมาคมนี้จะมีคนที่เลี้ยงม้ามาร่วมดัดแปลงรถลาก ช่วยกัน
ฝกฝนม้าให้ลากรถในตอนเย็นชาวบ้านหลายคนในแต่ละหมู่บ้านซึ่งเป็น
คนขับรถม้าต้องมาช่วยกันดูแลม้า ช่วยกันเลี้ยงขณะฝกลากรถม้า ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้จะสร้างความรักและสามัคคีในกลุ่มอาชีพของหมู่บ้าน
วังหม้อ บ้านวังหม้อเจดียซ์ าวและบ้านต้นธงชัย ผูเ้ ขียนซึง่ เป็นนักดนตรีจะ
ขอน�าเสนอบทเพลงต่างๆของศิลปินชาวล�าปางทีแ่ ต่งเพลงให้ลา� ปางเมือง
รถม้าได้มบี ทเพลงทีเ่ กีย่ วกับรถม้า โดยมีแนวเพลงทีห่ ลากหลาย อาทิเช่น
เพลง “ รถม้าล�าปาง ”
โดยอาจารย์ศกั ดิ์ รัตนชัย ผูเ้ ชีย่ วชาญประจ�าส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
* เห็นรถม้าน่าขี่สนุก บรรทุกคนในถิ่นล�าปาง เกรงเกรงกริ้ง กระดิ่งกริ่ง
กร่าง บนหนทาง ดูช่างแปลกจริง
** เสียงเท้าม้าย่างเหยียบเหยาะเหยาะ ฟังพริง้ เพราะเสนาะสะวิงโกรกเก
รกกรับสลับกระดิ่ง เกรงกรุ้งกริ้งฟังยิ่งส�าราญ
*** สาย...ลม...ลิ่ว นั่งชมวิวทิวไม้เด่น เลี้ยวรถเล่น แล่นสบายไม่ร�าคาญ
เช้า...เย็น...ค�่า แล่นประจ�ารับใช้ ชาวบ้าน เห็นมานานอยู่ชั่วกาลเนิ่น
นานเนือง

๕

สะพานรัษฎาภิเศก อ.เมือง จ.ล�าปาง
**** สารถีขับขี่สง่า พารถม้า ย่างเหยาะทั่วเมืองบริการที่เกียรติกระเดื่อง
คนทุกเมืองจะต้องนึกชม
บทเพลงของศิลปินชาวล�าปางอีกท่านหนึ่งที่ในเนื้อหาของ
บทเพลงได้กล่าวถึงรถม้าล�าปาง คือคุณแคท รัตกาล อาร์สยาม ซึง่ มีผลงาน
เพลงล�าปางเขลางค์นครและเพลงนครล�าปางแห่งความสุขโดยทั้งสอง
บทเพลงมีเนื้อเพลงดังนี้
เพลงล�าปางเขลางค์นคร แต่งเนื้อเพลงและท�านองโดย :
คุณจิรศักดิ์ ปานพุ่ม
โอ้ล�าปาง เขลางค์นคร ประวัติศาสตร์ย้อน เรื่องราวเปนมา
วัฒนธรรม สายธารธารา ตี้จาวล้านนา นั้นภาคภูมิใจ๋ ถ่านหินลือชา
รถม้าลือลัน่ เครือ่ งปัน้ ลือนาม งามพระธาตุลอื ไกล ฝกช้าง ใช้ลอื โลก เปน
มรดกคูเ่ มืองล้านนา *ดอกขะจาว เบ่งบานพราวเต็มต้น ดัง่ รอยยิม้ คนล�าปาง
แต้หนา สลุงหลวง และกลองปูจา ค�านพมิ่งฟ้าไหว้สาพญาเมือง นมัสการ
พาใจชืน่ ชูฟเู ฟ่อง ให้ชีวติ รุ่งเรือง กันกู่ผ้กู คู่ น พระธาตุล�าปาง เจิดจ้ายิ่งยศ
งามพระแก้วมรกต ส่องแสงธรรมน�าทาง ถ้วยชามก๋าไก่อยู่คู่เมืองเขลางค์
รถม้าล�าปาง นครแห่งความสุข (ซ�้า*)
เพลงนครล�าปางแห่งความสุข แต่งเนื้อเพลงและท�านองโดย :
คุณฟ้ายศสรัล อาร์สยาม
เมืองล�าปางนีช่ า่ งสุขใจ อุน่ ไอรักล่องลอยจนเต็มฟ้า มองไปทาง
ไหน ก็มีผู้คนเขายิ้มมา ช่างสุขตาเพลินอุราที่เมืองล�าปาง *รถม้าพาเที่ยว
มันวิ่ง กั้บ กั้บ ดัง กั้บ กั้บ ไพเราะเสนาะหู ยินดียิ่งแล้ว ได้มาเยือนได้มา
อยู่ ความสุขพรั่งพรู ไม่มีวันใดจะลบเลือน ** ถิ่นเมืองล�าปาง เมืองเขลาง
ค์นคร ความสุขทุกตอนไม่ว่าวันไหนก็ไม่มีวันจางหาย จะมีเธอและฉัน
มิตรไมตรีทเี่ ราผูกพันกันเสมอไปสุขล้นใจไม่มวี นั จาง นครล�าปางแห่งความ
สุข จี้ด จ๊า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดา ดีดั๊ด ดาด้า ดี ดั้ด ดา จา จ้า จี้ ดั้ด จี้ ดั้ด
จา จัด จา จี้ ดัด จี้ ดัด จา สายน�้าหล่อเลี้ยงก็คือแม่วังจากความหลังหนึ่ง
พันสามร้อยกว่าปีผ่านมา วัดวาอารามช่างเลิศล�้า ตระการตาขอพรน�าพา
ให้เมืองล�าปางนั้นมีความสุข (ซ�้า) นครล�าปางเมืองแห่งความสุข(ซ�้า *)
บทเพลงของผู้เขียนซึ่งเป็นบทเพลงซอพื้นบ้านท�านองซอพม่า
ก็มเี นือ้ เพลงทีบ่ ง่ บอกถึงความส�าคัญของการใช้รถม้าเป็นการขนส่งสิง่ ของ
ช่วงสมัยก่อนอยู่ในท่อนที่ ๘ ด้วยเช่นกัน

เพลงต�านานเมืองนครล�าปาง (ท�านองเพลงซอพม่า)
มีทั้งหมด ๙ ท่อน
แต่งเนื้อร้องโดยนางโสมลักษณ์ กูลพรม(นักวิชาการศึกษา)
(ท่อนที่ ๑) เมืองนครล�าปางเขลางค์เมืองเก่า มีตา� นานเรือ่ งเล่าตี้
เก่าแก่ ลูกหลานเฮาควรเอาใจ๋ใส่ดแู ล บ่ฮอื้ แพ้เมืองอืน่ เปิน้ หนา (ดนตรีรบั )
(ท่อนที่ ๒) ศิรนิ ครชัยกุกตุ -นคร เปนเวียงละกอนก่อนโบราณกาล
นครบุรี ศรีอาลัมพางค์ พระสุพรหมฤาษี ผู้สร้างเวียงจัย (ดนตรีรับ)
(ท่อนที่ ๓) พระแม่จามเทวีมหาเตวีผู้ยิ่งใหญ่ ชื่อเสียงขจรไกล
ใส่ใจพุทธศาสนา ปกครองบ้านเมือง ฮ่มเย็นสืบมา สร้างวัดสร้างวา พัฒนา
ชุมชน (ดนตรีรับ)
(ท่อนที่ ๔) ท้าวมหาอนันตยศอินทรเกิงการ ผู้สร้างต�านาน
เขลางค์นคร ข้าน้อยหมูเ่ ฮาจาวเวียงละกอน บอกสอนลูกหลานน้อมร�าลึก
องค์เทพไท้ (ดนตรีรับ)
(ท่อนที่ ๕) ครัน้ ถึงสมัยป้อเจ้าทิพย์จา๊ ง เปิน้ เปนผูส้ ร้างวีรกรรม
ยิง่ ใหญ่ ต่อสูข้ า้ ศึกผูร้ กุ รานลานนาไทย บ่กดึ๊ กลัวภัยพยันอันตราย (ดนตรีรบั )
(ท่อนที่ ๖) สมเปนป้อจายจ๊าดเจื้อทหาร เปนต้นต�๋านานเจื้อ
จ้าวเจ็ดต๋น สอนลูกทุกคน ฮ�่าเฮียนฝกฝน เข้มแข็งอดทนเพื่อบ้านเมือง
เฮา (ดนตรีรับ)
(ท่อนที่ ๗) ป้อเจ้าปกครองบ้านเมืองเปนสุข บ่มีเรื่องตุ๊กเดือด
นันฮ้อนใจ๋ ป้อบุญวาทย์ ได้มองก๋ารณ์ไกล ดูแลเอาใจใส่ด้านก๋านศึกษา
(ดนตรีรับ)
(ท่อนที่๘) เจริญรุ่งเรืองเปนเมืองค้าขาย เครื่องปั้นมากมายมี
หลากหลายอย่าง สิง่ ของเครือ่ งใช้อาศัยรถม้าล�าปาง เสริมสร้างความงาม
นามพระธาตุลือไกล (ดนตรีรับ)
(ท่อนที่ ๙) จงภาคภูมิใจ๋ เกิดเปนคนไทยถิ่นเหนือ ฮักใคร่
จุนเจือจ่วยเหลือสังคม สร้างเมืองล�าปางฮือ้ เปนตีน้ ยิ ม เผือ่ เปิน้ มาชมแล้วจะ
ได้ประทับใจ๋ (ดนตรีรับ)
“คนล�าปางเฮาบ่ฮักกั๋น …..แล้วไผ๋…..ตี้ไหน จะมาฮักเฮา ”เน้อ
...เจ้า.....
บทเพลงนี้ผู้เขียนได้ศึกษาหาข้อมูลโดยการอ่านหนังสือเรื่อง
พงศวดารเมืองล�าปางของท่านอาจารย์ศักดิ์ รัตนชัย มาอ้างอิงเนื้อหา
ประวัตศิ าสตร์การก่อตัง้ เมืองล�าปางจากต�านานมูลศาสนาเป็นวิวฒ
ั นาการ
การสร้างเมืองล�าปางตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สร้างความภาคภูมใิ จให้แก่
อนุชนคนรุ่นหลัง โดยบอกผ่านบทซอเพลงพื้นบ้านให้เกิดเป็นเรื่องราว
ผูกโยงเข้าด้วยกันเป็นบทเพลง ส่วนบทเพลงที่สองผู้เขียนแต่งเพลงเมือง
รถม้ายิ่งใหญ่โดยใช้ท�านองเพลงล่องแม่ปิง กล่าวถึงคนล�าปางที่มีน�้าใจ
ชอบช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง ปั น ประกอบอาชี พ โดยสุ จ ริ ต เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า
ให้เมืองรถม้ายิ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ในเนื้อเพลงในท่อนที่ ๒
เพลงเมืองรถม้ายิ่งใหญ่ (ท�านองเพลงล่องแม่ปิง)
แต่งโดย นางโสมลักษณ์ กูลพรม (ดนตรีน�า)... ซ-ล-ด-ร--มรซรมรดล--ดรม-ซ-ล---ซลด�ลซม-ซ-(ท่อนที่ ๑) คนล�าปางต่างมีน�้าใจ๋ชอบแบ่งปัน พวกเฮาขยันฮ�่า
เฮียนอ่านเขียนกู่ผู้กู่คน ประกอบวิชาสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวตน หมั่น
เพียรฝกฝน จ่วยเหลือสังคม พวกเฮาชืน่ ชม ในคุณงามความดีเพือ่ เป็นศักดิ์

๖
เปนศรีถอื เป็นหน้าทีข่ องปีน้ อ้ งเฮา
(ท่อนที่ ๒) อยู่ตี้ไหนบ่เกยลืมบ้านเกิดเมืองนอน ป้อแม่สั่งสอน
ฮื้อเฮาฮู้จักฮักสามัคคี เกิดเปนคนไทยฮ่วมแฮงฮ่วมใจ๋ฮักษาความดี ฮักปี้
ฮักน้องปรองดองกันไว้เถิดหนา เพื่อสร้างคุณค่า เมืองรถม้ายิ่งใหญ่ชื่อ
เสียงขจรไกล ไปในแดนแหลมทอง
(ท่อนที่ ๓) เฮาทุกคนตี้เกิดมาแล้วล้วนโจ๊คดี อยู่บนโลกนี้ได้
ธรรมชาติฮื้อความฮ่มเย็น หมั่นสร้างความดีเพื่อฟ้าดินท่านคงแลเห็น ให้
สมกับเป็นลูกคนไทยถิ่นเหนือ ฮักใคร่จุนเจือ จ่วยเหลือกันบ้างล�าปางจะ
ไม่อ้างว้างถ้าปี้น้องเฮาเอื้อเฟ้อแบ่งปัน
(ท่อนที่ ๔) ความสัมพันธ์ที่เราสรรค์สร้างเอาไว้ ไม่เลือนลบไป
เพราะความห่วงใยซึ่งกันและกันอาจมีบางครั้งที่เรานั้นนึกหวั่นไหวโอน
อ่อนตามไปเพราะใจไม่มั่นคงขอให้เราด�ารงชีพตามพระราชด�ารัสเก็บ
ออมมัธยัสถ์ และซื่อสัตย์ตลอดไป(ซ�้าท่อนที่๔ ขององค์ป้อหลวงแห่งปวง
ชนชาวไทย)
ส่วนบทเพลงที่ ๓ ผู้เขียนจึงได้แต่งเป็นบทเพลงแนวเพลงซอ
ประยุกต์โดยจะกล่าวเป็นเรื่องเล่าจากลุงรถม้า ใช้ท�านองเพลงซอปั่น
ฝ้าย เนื้อหาของบทเพลงได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวนั่งรถม้าชมเมือง
ไปตามเส้นทางต่างๆซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรม สถานที่ส�าคัญในตัวเมือง
ที่น่าสนใจหลายแห่งโดยใช้บทเพลงน�าเที่ยวเพื่อสร้างความสุนทรีย์ใน
การสร้างจินตนาการและเพิม่ ความสุขในอิม่ เอมใจในการท่องเทีย่ วโดยการนัง่
รถม้าชมเมือง
เพลงแอ่วเมืองเขลางค์ (ท�านองเพลงซอปั่นฝ้าย)
แต่งเนื้อเพลงโดย...นางโสมลักษณ์ กูลพรม (นักวิชาการศึกษา)
ท่อนที่๑. ขอเจิญมาผ่อนครล�าปาง ขอเจิญมาแอ่วนครเขลางค์
ปากั๋นฮ่วมสืบสาน ต�๋านานเพลงบ่าเก่าเปิ้นมีเรื่องเล่าตี้เก่าแก่โบราณ ทุก
ถิ่นสถาน อายุเปนปันกว่าปี คนเมืองตี้นี้ ล้วนต่างมีน�้าใจ๋ บ่าว่าบ้านเหนือ
บ้านใต้ เฮาก็ฮักใคร่กั๋น มีหยั๋งแบ่งปันจ่วยกั๋นฮ่วมสรรค์สร้าง เพื่อเมือง
ล�าปาง จะได้ฮ่มเย็นเปนสุข* (ดนตรี)
ท่อนที่๒. พวกเฮาฮ่วมใจ๋ ปากั๋นนั่งรถม้า ปี้น้องล�าปาง จ่วยกั๋น
ขึ้นรถม้า เพื่อเปนหน้าเปนต๋า ได้นั่งรถม้าชมเมือง ดูความรุ่งเรือง ของ
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต ของผู้คนเมืองเก่า ได้ฟังเรื่องเล่าจากปากลุงรถม้า
ตีจ้ ว่ ยปาเฮาแอ่วชมเมืองล�าปาง จากหน้าศาลากลาง นมัสก๋านหลวงป้อด�า
พระพุทธโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ* (ดนตรี)
ท่อนที่๓. ไปต๋ามเส้นตาง ของเมืองล�าปาง เลี้ยวศาลากลางเข้า
ถนนไปรษณีย์ ผ่านวัดป้อฤาษีหรือวัดสางเวียงอยูใ่ จ๋กลางเมือง ตีค้ นล�าปาง
ฮู้จักกั๋นในนาม วัดบุญวาทย์วิหาร เปนตี้ถือน�้าสาบานพิพัฒน์สัตยา หื้ออู้
สัจจา สัญญาต่อกันแล้วปันกั๋นกิ๋นจะได้ฮักใคร่ปรองดอง เหมือนดั่งปี้น้อง
ต่อหน้าพระสิงห์องค์ใหญ่* (ดนตรี)

สถานีรถไฟนครล�าปาง ที่มา : พ.ศ.
ท่อนที่ ๔. แล้วตรงไปผ่านถนนทิพย์จ๊าง แล้วตรงไปผ่านถนน
ทิพย์จ๊าง มองผ่อข้างล่าง เปนกาดกองต้าบ้านเฮา เปิ้นมีของเก่า ของกิ๋น
มากมาย สะปะหลากหลาย ทุกวันเสาร์วันติ้ด แยงไปตางขวา ปะสะพาน
รัษฏา มีสัญลักษณ์ คือไก่ขาวล�าปาง เดินเตียวต๋ามตาง มีตึกเก่าโบราณ
เปิ้นต่างเล่าขานว่างามตระกานน่าชม (ดนตรี)
บทเพลงท�านองซอปัน่ ฝ้าย ผูเ้ ขียนได้แรงบันดาลใจจากการเดิน
เส้นทางที่ ๔ ของการนั่งรถม้าชมเมือง ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากหน้าศาลากลาง
หลังเก่า ไหว้หลวงพ่อด�า องค์พระพุทธโรนิคันธราย ผ่านหน้าวัดสางเวียง
หรือวัดบุญวาทย์วิหาร ลงไปถนนทิพย์ช้างข้างไปรษณีย์ ตรงไปที่กาด
กองต้า กองฮิมวัง ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเพราะเป็นย่านการค้าตลาดจีน
เป็นย่านธุรกิจทีเ่ ก่าแก่และเคยคึกคักทีส่ ดุ ของล�าปางในอดีตอยูต่ ดิ แม่นา�้ วัง
และมองไปทางขวามือจะมีสะพานรัษฎา สะพานขาวโค้งคันธนู เป็น
สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดล�าปาง เรียกว่าขัวสี่โค้ง(สะพานสี่โค้ง)
หรือขัวหลวงขาว (สะพานใหญ่สีขาว) ทั้งสองฝั่งถนนของกาดกองต้าเป็น
อาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามผสมผสานจากอารยธรรม
หลายเชื้อชาติ มีลักษณะสวยงาม เช่นอาคารหม่องโง่ยซิน เป็นอาคาร
รูปขนมปังขิงที่สวยงามมากที่สุด ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จาก
สมาคมสถาปนิกสยามประเภทอนุรักษ์ดีเด่น และอาคารฟองหลี อาคาร
อนุรักษ์ บ้านแม่แดง ตึกแดง บ้านสินานนท์ (อัครรินทร์ พิชญกุล, ๒๕๕๕
: ๑๐๖) บ้านบริบูรณ์และหอศิลปล�าปาง (มูลนิธิปัทมเสวีย์) อาคารบ้าน
เรือนเหล่านี้ท�าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามา
ท่องเทีย่ วและสามารถเดินซือ้ ของในช่วงเย็นวันเสาร์และอาทิตย์มที งั้ ของฝาก
ที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง อาคารพื้นบ้านและการแสดงดนตรีพื้นเมือง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหลากหลายสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว
ได้มากเลยทีเดียว
ผู้เขียนได้สร้างบรรยากาศเมืองของจังหวัดล�าปาง โดยเล่าถึง
ประวัติความเป็นมาของรถม้าซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยปี
และใช้บทเพลงที่ผู้เขียนตั้งใจเรียงร้อยค�าประพันธ์ให้ไพเราะและน่าฟัง
ในการสื่อความหมายตามบริบทของศิลปินนักดนตรีพื้นเมือง ที่จะช่วย
สร้างสรรค์สงั คมให้นา่ อยู่ โดยการน�าเสนอในรูปแบบศิลปะและวัฒนธรรม
ทางด้านดนตรี อาจจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้อ่านที่จะซาบซึ้งในบทเพลงนั้นๆ ตามองค์ความรู้ของปัจเจกบุคคล

เอกสารอ้างอิง
อัครรินทร์ พิชญากุล “รถม้าล�าปาง”ในหนังสือประวัติรถม้านครล�าปาง ปี ๒๕๕๕ หน้า ๑๑ ส�านักพิมพ์ ไอเดียกรุ้ป เชียงใหม่แหล่งที่มา
ภาพถ่าย โดย: นิด [๘ ต.ค. ๕๒ ๑๕:๐๗] ,หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,นิตยสารคนเมืองและเทศบาลนครล�าปาง

๗

หมอดินเผาลานนา ภูมิปญญาบานมอนเขาแกว

อาทิตย์ สุปินะ

บ้านม่อนเขาแก้ว เป็นหนึง่ ในไม่กแี่ ห่งของล้านนาทีผ่ ลิตหม้อดินเผาไฟต�า่ ประเภทต่างๆ โดยกรรมวิธโี บราณดัง่ เดิมทุกขัน้ ตอน
เป็นการสืบทอดการปั้นหม้อจากรุ่นสู่รุ่น แม่สอนลูกหรือยายสอนหลาน ยาวนานหลายชั่วอายุคน ใช้ดินเหนียวที่อยู่บริเวณโดยรอบ
หมู่บ้านซึ่งเป็นแหล่งดินเหนียวที่มีคุณสมบัติในการท�าเครื่องปั้นดินเผา ปั้นขึ้นรูปอย่างอิสระโดยใช้การรีดดินขดด้วยมือบนแปนหมุน
ซึ่งสามารถก�าหนดความหนาบางของภาชนะได้ ตกแต่งลวดลายบนภาชนะโดยใช้ไม้ตีลาย ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์คือ ลายดอกแก้ว
ลายตาสับปะรด ลายบ่าก�่า น�าไปผึ่งแดดด้วยความเอาใจใส่ สุมเผากลางลานด้วยฟนและฟางข้าว น�าออกจ�าหน่ายกระจายไปทั่ว
ท้องถิ่นล้านนา
ต�านานการเกิดดิน มีความเป็นมาร่วมกับต�านานวัดม่อนพระยาแช่
การเกิ ด ดิ น เหนียวส�าหรับ ใช้ป ั้นหม้อของหมู่บ้านม่อน
เขาแก้วนั้น มีต�านานเล่าขานกันมาตั้งแต่อดีตว่ามีฤาษี ๕ องค์ซึ่งอยู่
รักษาพระเจดีย์ต่างๆในเมืองล�าปาง และองค์ที่ ๕ น้องสุดท้องชื่อ
“สุพรหมฤาษี” ได้อยู่เฝ้ารักษาพระมหาชินธาตุเจ้าดอยยัสสะกิตติ
(เขลางค์บรรพต วัดม่อนพญาแช่) ในขณะนั้นมีพระยาลัวะคนหนึ่ง
ชื่อ “พระยาวุฑโฒ” มีอายุได้ ๑๐๐ ปี อยู่ขุนแม่ระมิงค์เชียงใหม่ ได้
ทราบข่าวจากพรานป่า ว่าพระฤาษีน้องสุดท้องท่านมีความสามารถ
ชุบคนแก่ให้กลายเป็น คนหนุ่มได้ พระยาวุฑโฒก็มีใจอยากจะเป็น
หนุ่ม จึงเดินทางมาถึงวัดม่อนพระยาแช่เพื่อชุบตัว พอวันรุ่งขึ้น พระ
ฤาษีกจ็ ดั แจงผสมยาขนานต่างๆ รวมได้ ๔ ขนาน ใส่หม้อดินต้มทิง้ ไว้
ให้เย็น แล้วพระฤาษีจงึ บอกให้พระยาวุฑโฒลงไปนอนในอ่างยา พระ
ยาวุฑโฒเห็นดังนั้นก็เกิดความกลัวไม่ยอมลง ขอให้พระฤาษีทดลอง
ให้ดูก่อน ก่อนจะลงท่านพระฤาษี ก็ได้อธิบายให้พระยาวุฑโฒ ให้รู้
วิธีผสมยาจนเป็นที่เข้าใจ โดยให้ใส่ยาเป็นระยะดังนี้
ระยะที่ ๑ พอนอนลงไปในอ่างยาแล้วเนือ้ ตัวละลาย ให้เอา
ขนานที่ ๑ ใส่ จะกลายเป็นน�้าขุ่นข้นเหมือนข้าวยาคู
ระยะที่ ๒ แล้วเอายาขนานที่ ๒ ใส่ลงไปก็จะเป็นตัวไหวดิน้
ขึ้นมาได้
ระยะที่ ๓ ให้เอายาขนานที่ ๓ ใส่ลงไปก็จะมีชวี ติ ชีวาขึน้ มา
ได้เหมือนเดิม
ระยะที่ ๔ ให้เอายาขนานที่ ๔ ใส่ลงไป พอใส่ยาแล้วจะรูจ้ กั
พูดจาได้และกลับกลายเป็นหนุ่มขึ้นมาเลย
พระฤาษีได้อธิบายให้พระยาวุฑโฒฟัง ๒ - ๓ ครั้งจนเข้าใจ
แล้ว พระฤาษีก็ลงนอนในอ่างยาแล้วสลบ ละลายกลายเป็นน�้าไป

พระยาวุฑโฒก็เอายาขนานที่ ๑ ใส่ลงไป น�า้ นัน้ ก็ขนุ่ มัวเหมือนข้าวยา
คู แล้วก็เอายาขนาน ที่ ๒ ใส่ลงไป พระฤาษีก็ไหวตัวดิ้นเป็นเกลียว
เหมือนงูเกี้ยวกัน ชูคอขึ้นมาเหมือนงูเห่า พระยาวุฑโฒเห็นดังนั้น
ก็ตกใจกลัวจนตัวสั่น ก็เกิดความประหม่าเลยหยิบยาผิด หยิบเอายา
ขนานที่ ๔ ใส่ลงไป เนื้อตัวพระฤาษีก็เกิดกระด้างไม่เคลื่อนไหว
พระยาวุฑโฒก็เอายาขนานที่ ๓ ใส่ลงไปอีก พระฤาษีกแ็ น่นงิ่ ไปไม่ไหวติง
กายแต่ประการใด จนสิ้นใจกลายเป็นของเหลวในอ่างชุบตัวที่เต็ม
ไปด้วยน�้ายาขนานต่างๆ ด้วยความที่พระยาวุฑโฒกลัวความผิดที่
ท�าให้พระฤาษีสาบสูญ จึงโยนอ่างชุบตัวหรือหม้อยาทีพ่ ระฤาษีลงไป
ชุบตัวลงเหว ท�าให้นา�้ ยาทีเ่ ทลงมานัน้ แตกกระจายเป็นเส้นสายต่างๆ
ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่า เส้นสายที่แตกกระจายนั้นกลายมาเป็น
สายน�้าในปัจจุบันไหลมาสู่หมู่บ้าน สายน�้าที่ไหลมานั้นชาวบ้าน
เรียกว่า “ห้วยโจ้” ซึง่ ห้วยหมายความว่าแม่นา�้ หรือล�าน�า้ และโจ้หมายถึง
การโยน ความหมายรวมของค�าว่าห้วยโจ้ จึงหมายถึง ล�าน�า้ ทีเ่ กิดจาก
การโยนบางสิ่งบางอย่างลงมา ต่อมาน�้ายา ที่ถูกผสมรวมกับร่างของ
ฤาษีนั้นไหลไปตามสายต่างๆ น�้าที่ไหลมานั้นซึมแทรกลงตามผิวดิน
ท�าให้ดินเหล่านั้นกลายเป็นดินโป่ง (แปลว่า ดินที่สามารถงอกขึ้น
มาเพิม่ ใหม่ได้โดยไม่มวี นั หมดไม่วา่ จะขุดออกไปใช้มากเท่าใดก็ตาม)
ตามค�าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในบ้านม่อนเขาแก้วนั้น
หมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตครั้งนั้นมีวัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านติดกับล�าห้วยโจ้ที่
ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน เมื่อถึงฤดูน�้าหลากจึงประสบปัญหาน�้าไหล
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นองมาท่วมวัดทุกปี ท�ำให้เกิดความเสียหายแก่เสนาสนะภายในวัด
ไม่สะดวกแก่การท�ำสังฆกรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วัด
หาความสงบได้ยากเพราะอยู่กลางหมู่บ้าน ประกอบกับใกล้บริเวณ
หมู่บ้านมีเนินเขาลูกเล็กๆซึ่งบนม่อนหรือเขาแห่งนี้เป็นที่ราบ ที่มี
พ่อค้ามาพักอยู่บ่อยๆ ชาวบ้านในหมู่บ้าน และชาวบ้านใกล้เคียงได้
เห็นแสงดวงกลมๆสีเขียวอ�ำพัน ล่องลอยออกมาเล่นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่
กลางม่อนหรือเขานี้ และยังล่องลอยไปที่วัดม่อนพระยาแช่ ทุกคืน
วันพระ ๘ และ ๑๕ ค�่ำเป็นประจ�ำ ดังนั้นทางพระสงฆ์กับชาวบ้าน
โดยมีหม่องพ่อเลี้ยงค�ำแดง แม่เลี้ยงค�ำมวล (ไม่ทราบนามสกุล) จึง
ได้หารือถึงสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ได้ตกลงและเห็น
สมควรจะท�ำการย้ายวัดมาตั้งอยู่บนม่อน (เขาเล็กๆ) ที่อยู่ทางทิศใต้
ก่อนจะถึงหมูบ่ า้ นประมาณ ๕๐๐ เมตร จึงตัง้ ชือ่ ว่า“วัดเขาแก้ว”ได้ทำ�
การก่อสร้างเสนาสนะในรูปแบบศิลปะของพม่า เพราะหม่องพ่อเลีย้ ง
ค�ำแดง เป็นชาวพม่า ภายหลังวิหารเกิดการทรุดโทรมไปตามกาล
เวลาจึงได้บูรณปฏิสังขรณ์ และสร้างขึ้นใหม่เป็นแบบรูปทรงไทย
ล้านนา และได้มกี ารตัง้ ชือ่ หมูบ่ า้ นตามชือ่ วัดว่า “บ้านม่อนเขาแก้ว”
บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ ๓ ต�ำบลพิชัย อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ห่างจากอ�ำเภอเมือง
ล�ำปางไปทางทิศเหนือประมาณ ๖ กิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่มี
อาชีพท�ำนาและยังคงยึดอาชีพการปั้นหม้อดินเผา ที่สืบทอดกัน
มายาวนานกว่า ๒๐๐ ปี เป็นการท�ำเครื่องปั้นดินเผาไฟต�่ำไม่เคลือบ
ประเภทเนือ้ ดินเอิรท์ เทิรน์ แวร์ ใช้ดนิ เหนียว สีแดงทีข่ ดุ จากแหล่งดิน
ใกล้กบั หมูบ่ า้ นเป็นวัตถุดบิ หลัก ปัน้ ขึน้ รูปอย่างอิสระโดยใช้การรีดดิน
ขดขึ้นด้วยมือ บนแป้นหมุน ตกแต่งลวดลายด้วยไม้ตีลาย และเผา
ด้วยวิธีการสุมแบบดั้งเดิม อุณหภูมิการเผาประมาณ ๘๐๐ – ๙๐๐
องศาเซลเซียส
ในปี ๒๕๔๒ มีการจัดตั้งกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาม่อนเขาแก้ว
ขึน้ โดยได้รบั การสนับสนุนเงินทุนจาก ศูนย์พฒ
ั นาอุตสาหกรรมเครือ่ ง
เคลือบดินเผาจังหวัดล�ำปาง สมาชิกแรกเริ่มมี ๑๐ คนโดยมีนางสาว
ลัดดา ก๋าค�ำ เป็นประธานกลุ่ม ท�ำให้มีผู้สนใจกลับมาปั้นหม้อเพิ่ม
ขึ้น ปัจจุบันได้มีการเลือกประธานกลุ่มขึ้นใหม่ คือ นายประเวท หมี
บุรุษ ซึ่งท�ำการรวบรวมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาอีกครั้งได้จ�ำนวน
๖๐ ครัวเรือน มีสมาชิกประมาณ ๑๑๐ คน ส่วนมากเป็นผู้หญิง อยู่
ในช่วงอายุ ๔๐ – ๗๐ ปี โดยนอกจากจะปั้นหม้อต่างๆที่เป็นรูป
แบบดั้งเดิม ยังมีหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาท�ำการยกระดับพัฒนา
รูปแบบ ลวดลายของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ และหลาก
หลายขึ้นได้แก่ หม้ออบไก่ ชุดหม้อหมูจุ่ม โคมไฟ อ่างบัว อ่างน�้ำพุ

น�้ำล้น กระถางดอกไม้ รูปปั้นสัตว์ ตุ๊กตาต่างๆส�ำหรับตกแต่งสวน
และยังเปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ผู้ที่
สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงได้อีกด้วย
หม้ อ ดิ น เผาประเภทต่ า งๆที่ สื บ ทอดกั น มาจนเป็ น
เอกลักษณ์ของบ้านม่อนเขาแก้ว
เครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้วนั้น ส่วนใหญ่จะเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว กระถางดอกไม้และภาชนะอื่นๆตามที่ลูกค้า
สั่ง ซึ่งในอดีตนั้นบ้านเรือนหนึ่งหลังต้องมีหม้อแกงและหม้อน�้ำดื่ม
อย่างน้อยหนึ่งใบ ส่วนหม้อชนิดอื่นๆนั้นขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็นใน
ชีวิตประจ�ำวัน ปัจจุบันความต้องการหม้อดินในครัวเรือนลดน้อยลง
เนือ่ งจาก มีหม้อสแตนเลส กอปรกับมีตเู้ ย็นและน�ำ้ แข็งเข้ามาแทนที่
จึงท�ำให้หม้อดินบางชนิดไม่เป็นที่รู้จัก และแปลกตาส�ำหรับคนสมัย
ใหม่
หม้ อ ต่ อ ม เป็ น ภาชนะดิ น เผา
ทรงเตี้ย ปากผายออกเล็กน้อย ขอบปาก
แบน คอคอดกว่าหม้อแกง ก้นหม้อกลมใช้
ส�ำหรับต้มน�ำ้ ต้มยาสมุนไพร ต้มน�ำ้ อาบศพ
ขนาดทั่วไปมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
๗ นิ้ว สูง ๗ นิ้ว ปั้นขึ้นรูปด้วยมือ ตกแต่ง
ด้วยไม้ตีลายดอกแก้ว เพื่อกันลื่น
ส่วนความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับหม้อต่อมนั้น ชาวบ้านจะน�ำ
มาห่อกระดาษเงินใส่ข้าวสารด้านใน และอีกใบจะห่อกระดาษทอง
ใส่ข้าวเปลือกไว้ข้างใน ใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีสืบชะตา และอีก
ความเชื่อหนึ่งคือ ใช้ต้มน�้ำอาบศพ แล้วเอาน�้ำที่เหลือล้างบันได เอา
น�ำ้ ขมิน้ ส้มป่อยล้างทิง้ อีกครัง้ จากนัน้ จะโยนหม้อทิง้ ลงตรงลานบ้าน
เพราะเป็นนิมติ หมายว่าหม้อแตกแล้ว เรียกว่า “หม้อน�ำ้ ม้าง” แสดงว่า
สังขารแตกแล้ว ร่างกายแตกสลายไปแล้ว เป็นเครือ่ งหมายว่ามนุษย์
ต้องแตกดับไปตามธรรมชาติ
หม้อแกง เป็นภาชนะที่ใช้ใน
การปรุงอาหารโดยเฉพาะประเภท
แกง มีหลายขนาด ซึ่งแต่ละครัว
เรือนจะเลือกให้พอเหมาะกับการ
ปรุงอาหารในครอบครัวของตน
โดยปกติ แ ล้ ว หม้ อ แกงทั่ ว ไปจะ
มีความกว้างประมาณ ๙ นิ้ว สูง
ประมาณ ๗ นิว้ เป็นภาชนะทีม่ รี ปู ทรงเตีย้ ปากภาชนะผายออก มีกน้
กลมตืน้ เหมาะแก่การใช้ประกอบอาหาร มีชนิดมีหสู องข้างส�ำหรับจับ
และไม่มีหู ตีลายดอกแก้ว ใช้ส�ำหรับประกอบอาหารทั้งต้มและแกง
ก่อนการ ใช้หม้อแกงใหม่ ชาวบ้านจะมีการ “ลางหม้อ” โดยน�ำไปตัง้
บนเตาติดไฟและเอาแกลบหรือถ่านทีย่ งั ไม่ตดิ ไฟใส่ในหม้อนัน้ ปล่อย
ให้ไฟแรงขึ้น จนแกลบหรือถ่านติดไฟเอง แล้วปล่อยให้ไฟราให้หม้อ
เย็นลง เชื่อว่าจะช่วยมิให้น�้ำหยดลงจากหม้อแกงนั้นขณะใช้งาน
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หม้อสาว เป็นหม้อที่มีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ ๑๕ นิว้ สูง ๒๐ นิว้ มีลกั ษณะเป็นหม้อทีม่ สี ว่ นปากผายออก
ขอบปากแบน ส่วนคอหม้อคอดเข้าเล็กน้อย ตัวหม้ออ้วนกลม ก้น
กลม ตกแต่งตีลายด้านนอกด้วยลายดอกแก้ว เพื่อกันลื่น ประโยชน์
ใช้สอยของหม้อสาว ใบขนาดกลางใช้ส�ำหรับต้มน�้ำอาบ ใส่ข้าวสาร
ต้มและย้อมฝ้าย ใช้แช่ครามส�ำหรับย้อมสีฝา้ ย ใช้ตม้ แกงส�ำหรับเลีย้ ง
คนจ�ำนวนมาก ส่วนหม้อสาวขนาดใหญ่ใช้สำ� หรับต้มกลัน่ เหล้า ทีม่ า
ของชือ่ เนือ่ งจากเป็นหม้อขนาดใหญ่ มีนำ�้ หนักมาก คนปัน้ จะเป็นวัย
สาวหรือวัยกลางคนที่สามารถปั้นและ ยกย้ายได้ คนอายุมากมักจะ
ท�ำไม่ไหวแล้ว จึงเรียกกันว่า หม้อสาว
หม้อหนึง้ เป็นหม้อใช้สำ� หรับการนึง่ ข้าว
ในชีวิตประจ�ำวัน เป็นหม้อดินเผาทรงเตี้ย คอ
จะคอดเข้า ก้นกลมและบุม๋ เล็กน้อย เพือ่ ให้ตงั้
กับพื้นได้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
๙ นิ้ว สูงประมาณ ๑๒ นิ้ว ตกแต่ง ด้วยการตี
ลายดอกแก้ว มีขอบปากยื่นเฉียงออกมาเพื่อ
ใช้รองรับไหส�ำหรับนึ่งข้าว นึ่งผัก เป็นต้น ใน
ด้านความเชื่อที่เกี่ยวกับหม้อหนึ้ง คือการเสี่ยงทายด้วยผีหม้อหนึ้งผี
ย่าหม้อหนึ้ง หรือผีปู่ด�ำย่าด�ำ
หม้ อ น�้ ำ หรื อ บ้ า งเรี ย ก
ว่า น�้ำหม้อ เป็นภาชนะดินเผาที่ใช้
ส�ำหรับบรรจุนำ�้ ดืม่ หรือน�ำ้ ใช้ในบ้าน
เรือนทั่วไป เนื้อดินจะเก็บความเย็น
ได้ดีท�ำให้น�้ำในหม้อมีความเย็นและ
มีความหอมของดิน ซึ่งจะมีการแยก
ขนาดตามการใช้งาน หม้อน�ำ้ ทีพ่ บมีขนาดเฉลีย่ ความกว้างประมาณ
๑๒ นิ้ว สูง ๑๐ นิ้ว มีลักษณะอ้วน กลมมีฝาปิด มักจะมีการตกแต่ง
ลวดลายและแบบผิวเรียบ
หม้ออ่างโอ เป็นหม้อที่มีลักษณะปาก
กว้างและเตี้ย ก้นหม้อกลมพื้นแบนราบ ตัว
หม้อโค้งเล็กน้อย มีความกว้างประมาณ ๑๘
นิ้ว สูง ๖ นิ้ว คล้ายกับกะละมัง ใช้ส�ำหรับใส่
น�้ำ อาบน�้ำเด็กทารก หรือใช้ซักผ้า
หม้ออุ่ง หรือโอ่งแบบล้าน
นานั้น มีขนาดไม่ใหญ่อย่างโอ่งของ
ภาคกลางมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ ๒๐ นิ้ว สูง ๑๖ นิ้ว โป่ง

กลาง ก้นสอบแบนเรียบเพื่อให้ตั้งกับพื้นได้ ส่วนปากกว้างพอให้มือ
ที่ก�ำวัตถุลอดผ่านเข้าออกได้สะดวก ตกแต่งด้วยการตีลายดอกแก้ว
หรือลายตาสับปะรดหรือแบบผิวเรียบ ใช้ส�ำหรับใส่ข้าวสาร ใส่น�้ำ
เป็นต้น
ขั้นตอนกระบวนการท�ำหม้อดินเผา ประกอบด้วย ๓ ขั้น
ตอนหลักคือ การเตรียมดิน การปั้นขึ้นรูป และการเผา
วัสดุ อุปกรณ์ในการปั้นหม้อ
๑. ดินแดงม่อนเขาแก้ว
๒. แผ่นไม้ส�ำหรับรองปั้น
๓. แป้นหมุนมือ
๔. น�้ำและผ้าชุบน�้ำ
๕. ผิวไม้ไผ่ส�ำหรับตัดดิน
๖. ไม้ตีหม้อให้เรียบ ไม้ตีลาย และหินดุ*

หินดุ คือ ดินปัน้ เป็นก้อนทรงกลม ลักษณะคล้ายลูกประคบ
แล้วน�ำไปเผา มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไป ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของ
หม้อที่จะตี มีหน้าที่เพื่อใช้ดันผนังหม้อจากด้านในออกมา ในขณะที่
ก�ำลังใช้ไม้ตีผิวด้านนอก

การเตรียมดิน
๑.น�ำดินที่แห้งสนิทมาบดเป็นผงละเอียด ร่อนเอาเศษหิน
และรากวัชพืชออก
๒.น�ำดินที่บดและร่อนเสร็จแล้ว มาผสมกับทรายละเอียด
ในอัตราส่วน ดิน ๓ ส่วนกับทรายละเอียด ๑ ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้
เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมกับค่อยๆเติมน�้ำลงไป นวดจนดินเหนียว
ได้ทไี่ ม่แข็งและไม่นมิ่ จนเกินไป ห่อเก็บดินด้วยพลาสติกพักทิง้ ไว้หนึง่
คืนเพื่อให้เนื้อดินดูดซึมน�้ำจนอิ่มตัว
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ขั้นตอนการปั้นหม้อ
๑. โรยดินผงลงบนแป้นหมุนเพือ่ ป้องกันก้นหม้อติดกับแป้น
ปั้นดินเป็นก้อนกลมบีบแผ่ออกให้เป็นแผ่นวงกลม
๒. คลึงเส้นดินรีดติดกับฐานแผ่นดินวงกลม รีดกับฝ่ามือ
ประคองก่อขึน้ ไปเป็นชัน้ ๆทรงกระบอก จนได้ความสูงและความหนา
บางที่ก�าหนด แล้วพักทิ้งไว้ให้ดินเริ่มเซ็ตตัว
๓. ตัดแต่งปากให้เสมอกัน ใช้ไม้ตีแผ่ขอบปากออก น�าผ้า
ชุบน�้าจับรีดขึ้นให้เป็นขอบปากมีลักษณะแบน บานผายออก แล้ว
น�าไปพักให้เนื้อดินเริ่มเซ็ตตัว
๔. เมื่อชิ้นงานเริ่มเซ็ตตัวแล้ว จึงน�ามาตีเพื่อท�ารูปทรงของ
หม้อใหม่ โดยใช้ไม้ตแี บบเรียบ ตีแต่งด้านนอกและใช้หนิ ดุรองรับด้าน
ในซึง่ จะเป็นการดันตัวหม้อให้ปอ่ งออกมาด้วย เมือ่ ได้รปู ทรงของหม้อ
ทีต่ อ้ งการแล้ว ตกแต่งด้านในให้เรียบร้อย และตีลายดอกแก้วตกแต่ง
ด้านนอกอีกครัง้ จากนัน้ น�าไปผึง่ ลมและตากแดดให้แห้งสนิทรอให้ใด้
ปริมาณที่เพียงพอ จึงเข้าสู่ขั้นตอนการเผาต่อไป

๑. เตรียมขีเ้ ถ้าจากการเผาครัง้ ก่อนๆ มาท�าเป็นคันลักษณะ
เป็นแนวยาวยกสูงขึ้นจากพื้นประมาณ ๓ แถว แล้วใส่ฟนลงไปตาม
ร่องของขี้เถ้า
๒. น�าหม้อที่ผ่านการผึ่งแดดจนแห้งสนิทมาเรียงบนแนว
คันขีเถ้า แล้วใส่ฟน ลงไปในช่องว่างระหว่างหม้อ วางหม้อในลักษณะ
หม้อที่มีขนาดใหญ่ไว้ด้านล่าง หม้อขนาดเล็กซ้อนขึ้นด้านบน ใส่ฟน
ชั้นนอกอีกครั้งให้รอบกองหม้อ
๓. น�าฟางข้าวมาปูทับด้านนอกของกองหม้อให้ทั่วทุกด้าน
รวมทั้งด้านบนด้วย
๔. ใช้ขี้เถ้าที่เก็บไว้ มาโรยทับฟางข้าวให้มิดอีกที เพราะ
ขีเ้ ถ้ามีคณ
ุ สมบัตทิ นไฟ และกักเก็บความร้อนได้ดี และเพือ่ ให้ไฟค่อยๆ
ไหม้อย่างช้าๆ ป้องกันไม่ให้เปลวไฟลุกไหม้เร็วจนเกินไปอาจท�าให้
หม้อเกิดการระเบิด แตกเสียหายได้
๕. จุดไฟโดยรอบกองหม้อให้ไฟค่อยๆติดไปเรือ่ ยๆ ทิง้ ไว้ ๑
คืน รอจนกว่าไฟมอดและอุณหภูมเิ ย็นลงแล้ว จึงน�าหม้อออกจากกอง
ขี้เถ้า ตรวจเช็คท�าความสะอาด และรอจ�าหน่ายต่อไป
ปัจจุบันถือได้ว่ากลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว
มีความเข้มแข็งและยั่งยืนพออยู่พอกิน สามารถสร้างชื่อเสียงและ
รายได้เข้าสู่หมู่บ้าน เป็นของดีของจังหวัดล�าปาง แต่เมื่อมองต่อไป
ถึงในอนาคต เป็นที่น่าใจหายอย่างยิ่ง มรดกทางภูมิปัญญาแขนงนี้
ยังถือว่าอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากผู้ที่ปั้นหม้อส่วนใหญ่
จะอยู่ในช่วงอายุ ๔๐ – ๗๐ ปี ในระดับอายุต�่ากว่านี้นั้น ไม่มีผู้ที่
สามารถปั้นหม้อได้และไม่ยึดที่จะปั้นหม้อเป็นอาชีพแล้ว เป็น
การขาดช่วงการสืบทอดจากคนสมัยใหม่ เมื่อเรียนจบก็จะออกจาก
ชุมชนไปท�างานในเมืองหรือต่างจังหวัด เมื่อหมดรุ่นนี้แล้วคงจะไม่มี
ขั้นตอนการเผา
การเผาหม้ อ ของบ้ า นม่ อ น การปั้นหม้อในชุมชนอีกต่อไป อาจกลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์
เขาแก้ ว เป็ น การเผาบนพื้ น ดิ น ด้ ว ย ที่บ่งบอกว่าเคยมี การปั้นหม้อในชุมชนแห่งนี้เท่านั้น
วิ ธี โ บราณที่ สื บ ทอดกั น มา เรี ย กว่ า
“การเผาสุม” เป็นการเผาอย่างง่าย
ที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยใช้ฟน ฟางข้าว
และขี้เถ้า ซึ่งเมื่อเสร็จจากการนวดข้าว
บ้านที่มีอาชีพ ปั้นหม้อ จะเก็บฟางข้าว
ไว้ทั้งหมดเพื่อใช้ในการเผาหม้อตลอดทั้งปีและเก็บฟนจากการ
ตัดแต่งกิ่งไม้ไว้ด้วย บางบ้านก็ซื้อข้อไม้ไผ่จากโรงผลิตตะเกียบมาใช้
เมื่อหม้อแห้งสนิทดีแล้วพร้อมที่จะเผาตามขั้นตอนดังนี้

http://www.handicrafttourism.com ( เข้าถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ )
http://www.dannipparn.com/thread-1318-1-1.html ( เข้าถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ )
http://www.dekguide.com ( เข้าถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ )
นายประเวท หมีบุรุษ สัมภาษณ์ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
อ้อมจิต กันทาใจ. “หม้อ” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๑๔.กรุงเทพฯ:มูลนิธิสารานุกรม วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์,
๒๕๔๒, หน้า ๗๓๖๖ – ๗๓๗๕.
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ซิ่นตีนจกไหลหิน ลมหายใจที่โรยริน

สิทธิพงษ์ แสงเก่ง

“ไหล่หนิ ” เป็นเพียงชุมชนเล็กๆแห่งหนึง่ ทีต่ งั้ อยูท่ างทิศตะวันตกของพระธาตุลา� ปางหลวง อยูใ่ นอ�าเภอเกาะคา เรียบขนาบแม่นา�้ ยาว ทีไ่ หลหล่อเลีย้ ง
ชุมชนมาแต่กาลก่อน อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ ความงามเชิงประจักษ์ที่ขึ้นชื่อของไหล่หินคือ “วัดไหล่หิน
หลวง” ซึ่งรักษาไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงาม และ “ซิ่นตีนจกไหล่หิน” ที่ก�าลังจะถูกลืมเลือนไป แม้แต่คนไหล่หินเองแทบจะไม่ทราบข้อมูลด้วยซ�้าไป
วัดไหล่หินหลวง วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน หรือ วัดเสลารัตนปัพพตาราม ทั้ง ๓ ชื่อคือชื่อวัดเดียวกัน ซึ่งคือประจักษ์พยานอย่างหนึ่งที่แสดงถึง
ความรุง่ เรืองแต่โบราณ รูปแบบการสร้างสถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนาสกุลช่างล�าปาง ตามหลักฐานการจารึกกล่าวถึงการสร้างวิหาร บนขือ่ ไม้ของวิหารภายใน
วัด ถอดความได้ว่า “จ.ศ.๑๐๔๕ (พ.ศ.๒๒๒๖) ตัวปีก๋า... เดือน ๔ เพ็ญเม็ง ๔ ไตเต่าสะง้า (มะเมีย) พระมหาเกสระปัญโญเจ้า เป็นประธานกับทั้งศิษยานุศิษย์ทั้ง
หลาย ได้อัญเชิญพระสงฆ์เจ้าได้ปกแปงเสลารัตนปัพพตารามหลังนี้แล ศรัทธา นักบุญทั้งหลายมวลชุคน จุ่งอนุโมทนาเต๊อะ”๑

รูป ๑ ลายประดับด้วยดินเผาบนซุ้มประตูโขงของวัดไหล่หินหลวง
โดยที่ วั ด ไหล่ หิ น หลวง มี เ ขต
พุ ท ธาวาสประกอบด้ ว ย วิ ห าร เจดี ย ์
ศาลาบาตร และลานทราย เปรียบเทียบ
ตามหลั ก คติ ภู มิ จั ก รวาล คื อ ก� า แพง
สี่ เ หลี่ ย มเปรี ย บเสมื อ นก� า แพงจั ก รวาล
ปราสาทเฟ ้ อ งบนสั น หลั ง คาของพระ
วิ ห าร เปรี ย บเสมื อ นเขาสั ต ตบริ ภั ณ ฑ์
เจ็ดชั้น พื้นทราย เปรียบเสมือนทะเลสีทัน
ดร ซุ้มประตูโขงคือทางเข้าของป่าหิมพานต์
วิหารเปรียบเสมือนชมพูทวีป เจดีย์เปรียบ
เหมือนเขาพระสุเมรุ ล้วนเกิดจากความเชื่อ
และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น๒
รูป ๒ วัดไหล่หินหลวง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัดไหล่หิน
นี้ เกิดจากสกุลช่างชาวล�าปางโดยแท้ คือมี
ความอ่อนช้อยน้อยกว่าสกุลช่างเชียงใหม่ ซึง่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกอย่าง
หนึ่งซุ้มประตูโขงของวัดไหล่หินมีคล้ายคลึงวัดพระธาตุล�าปางหลวงเป็นอย่าง
มาก มีการประดับลายพรรณพฤกษา ตกแต่งด้วยปูนปั้นและดินเผารูปสัตว์ป่า
หิมพานต์ คือ กินนร หงส์ มกร นี่คือความงามอย่างหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด
อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ช าวไหล่ หิ น ได้ ห ลงลื ม ไปว่ า ตนเองเคยได้
ปฏิบัติเคยได้กระท�ากันสืบมา แต่แค่เพียงช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมาชาวไหล่หิน
กลับไม่มีใครรู้จักและได้สัมผัสมัน คือ “ซิ่นตีนจกไหล่หิน” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะท้องถิ่นที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ถึงความเป็นล�าปางความเป็นไหล่หินได้
เป็นอย่างดี
“ซิ่น” หรือ “ผ้าซิ่น” คือเครื่องนุ่งห่มของสตรีชาวล้านนา ที่ใช้นุ่ง
สวมใส่ในชีวิตประจ�าวันในอดีต ภาคกลางเรียกว่า “ผ้าถุง” โดยเย็บกันเป็นถุง
ขนาดสั้นยาวตามลักษณะของผู้ส่วนใส่ มีทั้งของเด็ก และผู้ใหญ่ ตามการเจริญ

เติบโตของบุคคล ส่วนด้านบนของร่างกาย
จะเอาผ้าพาดบ่า หรือห่มเฉียงแบบสไบ
เรียกว่า “ห่มผ้าสะหว้ายแล่ง”เพื่อปกปิด
ร่างกาย “ซิ่นตีนจกไหล่หิน” คือประจักษ์
พยานที่เด่นชัดว่า ชาวไหล่หินนั้นเป็นผู้
มีอารยธรรม มีตัวตนทางประวัติศาสตร์
โดยมีผ้าเป็นหลักฐานชิ้นส�าคัญ บ่งบอกถึง
ความอ่อนช้อย อ่อนหวาน ความสามารถ
พิเศษที่ประดิษฐ์คิดค้นลวดลาย สีสัน ของ
ผ้าออกมาได้อย่างงดงาม
เจ้าหญิง อ้ม ณ ล�าปาง :
ลักษณะผ้าซิ่นตีนจกไหล่หินจะประกอบ
บุตรสาวเจ้าบุญวาทย์วงค์มานิต
ด้วย
๑. หัวซิ่น คือ ส่วนด้านบนของผ้าถุงมีขนาดความกว้างโดยประมาณ ๑ คืบ
ส่วนมากนิยมใช้สีแดงหรือสีด�า แล้วต่อด้วยผ้าขาวอีกประมาณ ๑ คืบ
นิยมใช้ผา้ ฝ้ายทอเพือ่ เวลานุง่ จะได้ไม่หลุดง่าย โดยสีผา้ จะเป็นสีพนื้ ทัง้ ส่วน
ไม่มีลวดลาย
๒. ตั ว ซิ่ น คือ ส่วนกลางของตัวซิ่น จะเป็น ลายขวางแบ่ง กันเป็นช่วงๆ
อย่างละเท่ากัน เรียกว่า “ซิ่นต๋า” บางครั้งมีการเพิ่มลายโดยวิธีปั่นไก คือ
การน�าฝ้าย ๒ เส้นพันเข้าหากันเป็นเกลียวแล้วน�ามาเป็นเส้นพุง่ ในการทอ
หรือมีการจกเป็นช่วงๆในการทอ
๓. ตีนซิน่ คือ ส่วนเชิงของซิน่ ทีม่ ลี ายหรือไม่มลี ายก็ได้ “ตีน” คือ เชิงซิน่ ส่วน
ด้านล่าง “จก” คือ เทคนิคการน�าฝ้ายเส้นพุ่งสลับขึ้นลงตามลวดลาย
ลายซิน่ ล้วนเกิดจากจิตนาการของผูท้ อน�าลวดลายจากธรรมชาติ พืช สัตว์
แม้แต่สงิ่ ของทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�าวัน มาตกแต่งบนผืนผ้าของตน ตีนจกของ
ไหล่หนิ ประกอบด้วย ลายหลัก ลายประกอบ และหางสะเปา แต่ลกั ษณะ

1๒
พิเศษที่แตกต่างจากที่อื่นคือ ลูกเล่นการปั่นไกฝ้ายสอดสลับเส้นยืนของ
ตีนจกด้วย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไหล่หินเท่านั้น การที่ไม่ปรากฏชื่อลาย
ต่างๆทีใ่ ช้ในการทอผ้านัน้ สืบเนือ่ งมากจากการทีไ่ ม่ได้สบื ต่อการทอผ้ามา
จึงท�าให้การเรียกชือ่ ลายต่างๆหายไปกลับผูท้ ที่ อตีนจกทีล่ ว่ งลับไปแล้ว ไม่
ปรากฏดังเช่นของแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมืองลอง จังหวัดแพร่ เพราะ
ชาวบ้านกลุ่มเหล่านี้ยังทอผ้ามาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะการเรียกส่วนประกอบผ้าซิ่น
ซิน่ ตีนจกไหล่หนิ สามารถแบ่งออกได้ทงั้ หมด ๒ ยุคสมัย คือ๓
ยุคแรก ยุคเชียงแสน เป็นการทอผ้าด้วยไหม
เป็นส่วนใหญ่ บางครัง้ ก็สอดแล่งเงิน แล่งทองในการทอ
ผ้าแต่ละครัง้ แต่สว่ นมากลายทีป่ รากฏไม่ชดิ แน่นจนเกิน
ไปหรือว่าห่างจนเกินไป มีความงามที่ลงตัว แต่ที่เห็น
ชัดสุดในยุคนี้คือ การไม่ทอหางสะเปาต่อส่วนท้ายของ
ตีนจก ส่วนตัวซิน่ จะเป็นจกบางส่วน หรือจกหมดทัง้ ผืนก็
มี อาทิ ลายดอกเคี๊ยะ(คล้ายลายผ้าลับแล หรือ น�้าอ่าง)
ลายทางมุข(คล้ายการยกมุกของเมืองลอง หรือเสาไห้)
ยุคที่สอง เป็นการทอที่มีความ
ละเอียดมากขึ้น ลายที่ทอจะมีขนาดเล็กลง
กว่ายุคแรกๆ และจะมีลักษณะเด่นคือการ
ทอจะใช้ฝ้ายเป็นส่วนใหญ่ในการทอ ลายมี
ลักษณะคล้ายการทอซิ่นตีนจกของดอยเต่า
ฮอด และมีหางสะเปาต่อส่วนท้ายสุดของซิน่
ส่วนมากหางสะปาจะมีสีเขียวสลับเหลือง
เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าหางสะเปามีสีกรมท่า
สลับขาว จะหายากพอสมควร ซึ่งเป็นความ
งามอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน
การสูญหายของผ้าซิน่ ตีนจกไหล่หนิ มี ๒ สาเหตุ ประการ
แรก คือ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ทสี่ ามารถทอตีนจกไหล่หนิ ได้นนั้ ได้ลว่ งลับ
ไปหมดแล้ว ชนรุ่นหลังเองก็ไม่ได้สืบทอดการทอตีนจกไหล่
หินเอาไว้ จึงท�าให้สูญหายและเป็นของที่หายากในปัจจุบัน
ประการที่สอง คือ ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา มีกลุ่มนักสักสะสม
ผ้าเข้ามาตระเวนรับซื้อผ้าซิ่นตีนจกไหล่หินผืนเก่าจากชาว
บ้านในราคา ๕๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ด้วยเหตุที่ชาวบ้านไม่เคย

ได้ขายได้เงินเป็นจ�านวนมากขนาดนีม้ าก่อน จึงน�า
ผ้าเก่า ทั้งขาดบ้าง เต็มผืนบ้าง เหลือตีนจกบาง
ส่วนบ้าง น�ามาจ�าหน่ายให้นักสะสมผ้า ท�าให้ใน
ปัจจุบันไม่พบซิ่นตีนจกไหล่หินในพื้นที่ และชาว
บ้านเองก็ไม่ทราบถึงข้อมูลผ้าซิน่ ตีนจกไหล่หนิ เลย
ซิ่นตีนจกไหล่หินถึงแม้จะไม่ค่อยเห็นในไหล่หินแล้ว เพียงแต่ว่ามี
บุคคลท่านหนึง่ รักษาผ้าไว้ดว้ ยความรักเคารพในบรรพชน คือ คุณบุญเรือง เมฆสิริ
ท่านยังรักษาผ้าซิ่นตีนจกไหล่หินไว้ เป็นรุ่นที่ ๓ ผ้าผืนนี้อยู่ในตระกูล ท้าววงค์
เป็นตระกูลเก่าแก่ที่เคยอยู่อาศัยที่นี่มาก่อน แต่ก่อนมีนายหน้ามาติดต่อ
ซื้อหลายครั้งแล้วแต่ท่านไม่เคยคิดจะขายเพื่อรักษาให้ลูกหลานสืบทอดต่อไป
ในทุกๆปีของวันสงกรานต์ จะน�าออกมารดน�า้ ด�าหัวตามความเชือ่ ของชาวล้านนา
ต่อบรรพชน ผ้าผืนนี้แทบจะกล่าวได้ว่าอาจจะเป็น ผ้าซิ่นตีนจกไหล่หินผืน
สุดท้ายที่ยังอยู่ในพื้นที่ก็ว่าได้
การต่อลมหายใจสุดท้ายของซิ่นตีนจกไหล่หินที่เหลืออยู่ คือการทอ
ซิ่นตีนจกไหล่หินขึ้นมาใหม่โดยการเลียนแบบของเก่า การศึกษาตามแหล่งนัก
สะสมผ้าต่างๆ อาทิ อาจารย์โกมล พานิชพันธ์ เป็นหนึง่ ในนักสะสมผ้าทีม่ ผี า้ ลาย
กลุ่มไหล่หิน ซึ่งมีการน�ามาท�าขึ้นใหม่นั้นทอด้วยวัสดุคล้ายของเดิมเส้นพุ่งและ
เส้นยืนเป็นฝ้ายท�าให้ผ้าตระกูลไหล่หินกลับขึ้นมาชีวิตอีกครั้ง โดยการท�าของ
คุณวสิน อุ่นจะน�า ทอเพื่อน�ามาจ�าหน่ายแก่ผู้สนใจและนักสะสมผ้า
ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปปัจจุบันไม่มีการทอผ้าซิ่นตีนจกในไหล่หิน
แล้ว เหลือเพียงกลุ่มทอผ้าเล็กๆเพียง ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าของวัดไหล่หิน
หลวง ที่ทอถุงย่ามเพื่อจ�าหน่าย และกลุ่มผ้าทอวัดป่าชัยมงคล ที่ทอผ้าขาวม้า
และผ้าถุงบางส่วนเพื่อจ�าหน่าย การนุ่งผ้าซิ่นตีนจกของชาวไหล่หินก็ถูกปรับ
เปลีย่ นไปเช่นกัน ด้วยผ้าสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ ซิน่ ตีนจกก็เลยถูกลดบทบาทลง
จากเดิมทีท่ กุ คนจะสวมใส่ไปท�าบุญทีว่ ดั ก็ปรับเปลีย่ นเป็นกางเกงบ้างกระโปรง
บ้างตามยุคสมัย เราเคยหวนคิดหรือไม่ว่า “ผ้าซิ่นตีนจกไหล่หิน” ที่มากด้วย
ความงามทางศิลปะ ความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นตัวตนของคนไหล่
หินที่เป็นลมหายใจที่รวยรินและแผ่วเบา แล้วจะเราปล่อยให้ “ซิ่นตีนจกไหล่
หิน” สูญหายตามกาลเวลากระนั้นหรือ

รูปที่ ๓ การแต่งกายตามวิถีชีวิตในอดีต : สถานที่ วัดไหล่หินหลวง
๑ พ่อหลวงหนานกุ้ม วรรณมณี, พ่ออาจารย์หนานตา อุรา, พระชัยพร
อตตฺสาโร ผู้ถอดความ : ๒๕๔๙
๒ ผศ.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ, วัดและการวางผัง , แหล่งที่มา : http://www.
lanna-arch.net/art/sculpture_habitat/habitat. ๒๖ เมษายน
๒๕๕๙
๓ ศรัณย์ สืบศรีวิชัย: สัมภาษณ์ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
รูปที่ ๑ ทีม่ า : https://i.ytimg.com/vi/yVaGJRIBfgM/maxresdefault.jpg (เข้า
ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙)
รูปที่ ๒ ที่มา : http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/
review_inside_image.php?id=772- (เข้าถึงวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๕๙)
รูปที่ ๓ วสิน อุ่นจะน�า : ภาพประกอบ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
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“ผม” ความงามตามแบบหญิงลานนา

พักตร์ชนก ริยาค�า

วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมล้านนามีการถ่ายทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ มาเป็น
ระยะเวลาอันยาวนานหลายร้อยปีที่สืบสานผ่านกาลเวลาถึงปัจจุบัน ไม่
ว่าจะเป็นประเพณีอันดีงามที่แฝงไปด้วยความหมายอันทรงคุณค่าและ
จิตวิญญาณของชาวล้านนา ตลอดจนคติความเชื่อที่ชาวล้านนาถ่ายทอด
และเล่าสู่ลูกหลาน เผยแพร่และถ่ายทอดสิ่งที่คนรุ่นก่อนได้แฝงไว้ในวิถี
ชีวิตเหล่านั้น
ชาวล้ านนามี เ อกลัก ษณ์เป็น ของตนเอง ตามเชื้อ ชาติ และ
ท้องถิ่นของตน แต่ละชนเผ่าจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เอกลักษณ์
ของหญิงล้านนาในอดีตก็เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วนิยมน�าผ้าผืนยาวมาพันอก
หรือเปลือยอกท่อนบน นุ่งผ้าซิ่นแบบเย็บเป็นบ้วง คือ มีลักษณะเหมือน
กระสอบ มีลวดลายและรูปแบบต่างๆ มากมาย ทอเป็นลายพื้นธรรมดา
หรือต่อด้วยตีนจก ซึ่งเป็นการทอลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยวน
โบราณแล้วแต่วาระโอกาสในการสวมใส่ ทรงผมนิยมไว้ผมยาวแล้วเกล้า
ผมไว้กลางศีรษะหรือส่วนท้ายทอย เหน็บดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม มีสีสัน
สวยงามมาเสียบประดับที่มวยผม
หญิงชาวล้านนาโบราณนิยมไว้ผมยาวตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชรา
ท�าให้ต้องมีการเกล้าผมแบบต่างๆ และ “ผม” ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของ
ร่างกายทีห่ ญิงล้านนาให้ความส�าคัญและการดูแลเป็นพิเศษ การเกล้าผม
ทีน่ ยิ มของหญิงล้านนา จากอดีตสืบจนปัจจุบนั นัน้ มีหลายแบบ อาจขึน้ อยู่
กับอารยธรรมชาติพนั ธุข์ องตน หรือการสืบทอดจะบรรพบุรษุ จากรุน่ สูร่ นุ่
e เกล้าผมวิดว้อง เป็นการเกล้าผมมวยแบบสูงโอบศีรษะโดย
มีการดึงปอยผมขึน้ มาเป็น “ว้อง” คือ เป็นห่วงกลางมวยผม
e เกล้าผมอัว่ ช้อง เป็นการเกล้าผมโดยน�าเอาเส้นผมท�าเป็น
ช่อเรียกว่า “ช้อง” ซึ่งท�าจากเส้นผมน�ามามัดกับเศษผม
และขี้ตัง แล้วน�ามาเสริมผมให้ยาวและหนาขึ้น เมื่อท�า
มวยผมเสร็จแล้วจะประดับด้วยดอกไม้ หรือเครือ่ งประดับผม
การเกล้าผมแบบนี้บ้างก็เรียกว่า เกล้าผมพันมวยอั่วช้อง

e เกล้าผมเหวิน้ เป็นการเกล้ามวยโดยน�าเอาช้องผมมาวาง
บนศีรษะแล้วเกล้ามวย มวยผมที่ได้ก็จะพองกว่าปกติ
จากนั้นจะดึงผมด้านหน้ามาทางมวยด้านหลังให้ตึงเรียบ
และ “ชักหงีบ” คือใช้นิ้วสองข้างดึงผมตรงหงีบหรือขมับ
ให้โป่งออกมาเล็กน้อยทั้งสองข้าง
e เกล้าผมอี่ปุน คือ การเกล้ามวยผมแบบญี่ปุ่น มีลักษณะ
คล้ายเกล้าผมมวยทั่วไป แต่มีการแต่งชายผมด้านหน้า
ให้ยกขึ้นเล็กน้อยเป็นกรอบกระบัง ซึ่งอาจใช้หมอนหนุน
ผมให้มองดูสูงตั้ง ลักษณะผมตรงท้ายทอยอาจดึงให้ตึง
หรือโป่งแล้วแต่ความพอใจของผูแ้ ต่ง ปักปิน่ ตรงมวยด้าน
ใดด้านหนึ่ง แล้วเหน็บหวีเขาควาย ถ้าเป็นโอกาสพิเศษ
หญิงทีม่ ฐี านะดี หรือเจ้านายจะติดช่อดอกไม้เงินหรือทอง
ผมทรงนี้ บางทีเรียกว่า “ทรงผมพระราชชายา” เพราะ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงเป็นผูน้ า� เข้ามาแพร่หลาย
ในหัวเมืองฝ่ายเหนือ เมื่อคราวเสด็จกลับเชียงใหม่ในปี
พ.ศ. ๒๔๕๗ และได้รบั ความนิยมกันแพร่หลาย โดยเฉพาะ
เมื่อมีการแต่งกายในโอกาสพิเศษ

เกล้าผมอี่ปุ่นหรือเกล้ามวยแบบญี่ปุ่น
เกล้าผมวิดว้อง
เครือ่ งประดับตกแต่งมวยผมทีใ่ ช้มาก คือ “ปิน่ ปักผม” ชาวยอง
เรียกปิน่ ว่า “หมาดโห” ส่วนลาวล้านช้างเรียกว่า “หมัน้ เกล้า” การใช้ปน่ิ
ปักผมมีประโยชน์ทงั้ ใช้เพือ่ ขัดผมให้อยูท่ รงหรือใช้เป็นเครือ่ งประดับ เพือ่
เพิม่ ความสวยงามให้มวยผม และวัสดุทนี่ า� มาท�าปิน่ ก็มแี ตกต่างกันไป เช่น
ปิน่ เงิน ปิน่ ทองค�า ปิน่ ทองเหลือง ปิน่ ทีท่ า� จากเขาหรือกระดูกสัตว์ อาจใช้
วัสดุมคี า่ มาท�าตัวปิน่ ยอดของปิน่ อาจใช้อญ
ั มณีประดับเพือ่ ความสวยงาม
และดูสูงค่าขึ้น ลักษณะของปิ่นปักผม มีหลายรูปแบบต่างกันออกไป เช่น
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จนในที่สุดจมื่นภักดีจงขวาได้กล่าวว่า “ถ้าไม่ตัดผมก็ต้องแยกทาง”
ซึ่ ง เจ้ า ฟองแก้ ว เลื อ กที่ จ ะรั ก ษาผมยาวของตนตามขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีของชาวเหนือ จึงยินยอมเลิกกับ จมื่นภักดีจงขวา แล้วจึงไปอยู่
กับพระราชชายาเจ้าดารารัชมี

ปิน่ แม่แจ่ม เป็นปิน่ ทองเหลืองลักษณะโบราณท�ำเป็นช่อชัน้ คล้ายเจดีย์ ซึง่
ปิ่นโบราณที่พบในล้านนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ นอกจากนี้ยังมีปิ่นที่
ท�ำเป็นรูปร่ม ได้แก่ ปิ่นจ้องของชาวไทลื้อหรือไทเขินในเชียงตุง
นอกจากปิ่นปักผมแล้ว ยังมีเครื่องประดับ
ศีรษะอีกอย่างหนึ่งคือ “ดอกไม้ไหว” เมื่อหญิง
ล้านนาจะไปวัดท�ำบุญก็มักจะเหน็บดอกไม้ไว้ที่
มวยผม ดังมีค�ำโบราณกล่าวว่า “เหน็บดอกไม้
เพื่อบูชาหัว และเพื่อก้มหัวบูชาพระเจ้า” หญิง
ล้านนาจะใช้ดอกไม้หอมสีสุภาพ เช่น ดอกจ�ำปา
- จ�ำปี ดอกเก็ดถะหวาหรือดอกพุดซ้อน เป็นต้น
ส�ำหรับดอกไม้ที่น�ำมาประดับมวยผมเพื่อให้ดูมี
สีสนั มากขึน้ และมีการพัฒนาประดิษฐ์ดอกไม้ไหว
ด้วยทองค�ำ เงิน และทองเหลือง ซึ่งมีรูปแบบร่างลักษณะเหมือนของจริง
“หวี หรือ หวีสบั ” หญิงล้านนา
นิยมน�ำมาประดับผม มีทั้งหวีงา หวีทอง
หวีเงิน หวีเขาสัตว์ หรือปัจจุบันมักเห็น
เป็นหวีพลาสติก ซึ่งพบได้มากในหญิง
ชาวไทลื้อสิบสองปันนาที่มักจะใช้หวีสับ
สีสนั สดใสเป็นเครือ่ งประดับมวยผม ส่วน
หวีที่ท�ำจากทองค�ำ เงิน หรือหวีที่ท�ำจาก
งาช้าง มักจะเป็นหวีของชาวไทใหญ่
“โพกหัว เคียนผ้า” ชาวยอง
จังหวัดล�ำพูนมักโพกหัวในชีวติ ประจ�ำวัน
หรือชาวไทลือ้ ในสิบสองปันนาทีต่ า่ งก็โพกผ้าขาวไปวัดเพือ่ ความเรียบร้อย
อีกทัง้ ยังช่วยกันแดดและกันฝุน่ ผงทีจ่ ะมาเกาะผมทีช่ โลมน�ำ้ มันมะพร้าวไว้
มีตำ� นานหรือเรือ่ งเล่าทางประวัตศิ าสตร์หลากหลายเรือ่ งราวที่
เกีย่ วกับผมของหญิงล้านนา การหวงผมและถือว่า “หัว” เป็นอวัยวะทีอ่ ยู่
เบือ้ งสูง อย่างในบทเพลงมะเมียะทีม่ ะเมียะสาวพม่าเอาผมเช็ดเท้าเจ้าน้อย
ศุขเกษมก่อนที่มะเมียะจะถูกส่งกลับเมืองมะละแหม่ง หญิงล้านนาบาง
คนทีม่ คี วามศรัทธาในพระพุทธศาสนาและอยากเกิดชาติหน้าเป็นชายจะ
ได้บวชเรียน ก็จะตัดเอาผมยาวของตนเองมาฟั่นเป็นเชือก เรียกว่า “สาย
สยอง” ส�ำหรับผูกคัมภีร์ใบลานเพื่อถวายวัด เรื่องราวของเจ้าฟองแก้วที่
สมรสกับจมื่นภักดีจงขวา (ม.ร.ว. ปุ้ม มาลากุล ณ อยุธยา) ซึ่งภายหลังได้
เป็นเจ้าพระยาธรรมิกรณ์บดี ต่อมามีญาติผใู้ หญ่ของทางฝ่ายชายต้องการ
ให้เจ้าฟองแก้วตัดผมให้เป็นทรงดอกกระทุ่มแบบอย่างคนไทยสมัยนั้น
แต่เจ้าฟองแก้วไม่ยินยอมและเลือกที่จะรักษาผมอันเป็นที่รักของตนไว้

ซึง่ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ สตรีทอี่ าศัยอยูใ่ นส�ำนัก “ต�ำหนักเจ้าลาว”
ของพระราชชายาเจ้าดารารัชมี ซึ่งเป็นส�ำนักเดียวที่มีลักษณะแปลกแยก
ไปจากส�ำนักอืน่ เพราะด�ำรงลักษณะเอกลักษณ์ของชาวล้านนาเอาไว้ คือ
ผมยาว เกล้ามวย นุ่งซิ่น เมื่ออยู่ในต�ำหนักจะพูดค�ำเมืองเสมอ กล่าวกัน
ว่าผูท้ มี่ าอยูใ่ นต�ำหนักพระชายานัน้ นอกจากจะงามพิศและพูดจาไพเราะ
แล้ว ดูเหมือนจะต้องมีศลิ ปะในด้านการขับร้อง ฟ้อนร�ำ และเล่นดนตรี อีก
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของสตรีสำ� นักนีค้ อื ทรงผมเกล้าผมแบบอีป่ นุ่ หรือ
เกล้าแบบสตรีญี่ปุ่น
ส�ำหรับหญิงล้านนา เมือ่ จากบ้านจากเมืองไป มีประเพณีทแี่ สดง
ความจงรักภักดีสามี คือ การปล่อยผมมวยและใช้เส้นผมนั้นเช็ดเท้าสามี
และพระราชชายาเจ้าดารารัชมีก็ได้ทรงกระท�ำเช่นนั้น ดังเมื่อคราวเสด็จ
กลับไปเยี่ยมพระบิดา ม.จ. หญิง พูนพิสมัย ดิศกุล ทรงพระนิพนธ์ ไว้ว่า
... ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๑
พระราชชายาฯ เสด็จขึ้นไปกราบถวายบังคมลา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนพระที่นั่งอัมพรสถาน
ทรงเปลือยพระเกศาออกเช็ดพระบาททั้งสอง
พระองค์ทรงพระอาลัย
รักที่จะต้องทรงจากกัน ...
ความเป็นมาของผมหญิงล้านนา คงไม่ใช่แค่เรื่องความสวย
ความงามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การอิงธรรมชาติ ความเชื่อ ความศรัทธา หรือแม้กระทั่ง
ไสยศาสตร์ อาจะเรียกได้ว่า “อัตลักษณ์” หรือสิ่งที่แสดงความเป็นตัวตน
นั่นเอง
อ้างอิง

http://www.sri.cmu.ac.th/~maeyinglanna/main10/
main.php
http://www.maejam.blogspot.com
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ภาพกิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมกับหออัครศิลปน กรมสงเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานศิลปนแหงชาติสัญจร ๒๕๕๙ : 2016 (คายวัฒนธรรมเยาวชน) จังหวัดลําปาง

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆนครลําปาง โรงเรียนทิพยปาละวิทยานุสรณ ตามโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และคณะศรัทธาบานสามขา จัดประเพณีทอดกฐินถวายพระสงฆจําพรรษากาลถวนไตรมาส
ณ วัดสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สํานักงานศิลปะและวัฒนธรรมรวมสืบสานประเพณีลองสะเปาจาวละกอน
ณ ทานํ้าบานสิงหชัย แมนํ้าวัง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
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วันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดจัดการแสดง เขารวมงานประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๖ (๑๒๖/๒๕๕๘) ณ โรงแรมเวียงลคอร

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดจัดการแสดงเขารวมงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ลานเอนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม นําปจจัยเขารวมเปนเจาภาพงาน
ตั้งธรรมหลวง(เทศนมหาชาติ) ณ สวนสาธารณะหาแยกหอนาฬกา (ขวงนคร) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

วันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดนิทรรศการ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เผยแพรเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

1๗

ภาพกิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทําเครื่องประกอบพิธีกรรม
พื้นบานลานนา (เครื่องสักการะและสวยดอก) ณ หองประชุมเวียงละกอน อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สํานักศิลปะ และวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมศาสนพิธี ประเพณี ๑๒ เดือน
ฮีตฮอยคนเมืองลานนา วิทยากรโดย อาจารยสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หองประชุมเวียงละกอน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร นมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เสริม
มงคลชีวิต ตอนรับปใหม ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยคํา
และวัดอินทราวาส (ตนเกวน) จังหวัดเชียงใหม
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วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นลําปาง ออกสํารวจ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ณ อุทยานแหงชาติถํ้าผาไท (หลมภูเขียว) อําเภองาว จังหวัดลําปาง

กาสะลอง

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท (๐๕๔) ๒๔๑๐๑๒ - ๔ ตอ ๖๗๐๑ - ๗

ชําระคาฝากสงรายเดือน
ใบอนุญาติเลขที่ ๓๔/๒๕๒๑
ไปรษณียลําปาง

