ภาพกิจกรรมของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์และพิธีกิ๋นอ้อผญ๋า
ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด�ำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมหัวข้อ
“นครล�ำปาง เมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับกาลเวลา” วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด�ำเนินโครงการประกวดร�ำวงย้อนยุค ประจ�ำปี ๒๕๕๙
ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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ถ้อยแถลง

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๖๐ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ปรึกษา

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

เรี ย นท่ า นผู ้ อ ่ า นที่ เ คารพ จุ ล สารกาสะลองฉบั บ นี้
เป็นปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓๐ ซึง่ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จดั ท�ำขึน้
เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูใ้ นมิตทิ างวัฒนธรรมทีไ่ ด้สรรหารวบรวม
ไว้ในจุลสารกาสะลองฉบับนี้ ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน
๒๕๕๙ โดยมี บ ทความเรื่ อ งราวประวั ติ ค วามเป็ น มาของ
วัดป่าตันกุมเมืองในอดีต อุทกุกเขปสีมาในอาณาจักรล้านนา
การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในนิกายหริภุญไชย และเรื่อง
ราวของอาหารจากไข่นำ�้ แร่แจ้ซอ้ น ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางอาหารคณานับ
เพื่ อ เผยแพร่ แ ก่ ส าธารณะชน ได้ ท ราบถึ ง เรื่ อ งราว
ประวั ติ ศ าสตร์ ข้ อ มู ล ทางวั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด ล� ำ ปาง
ทีน่ า่ สนใจ หากผูอ้ า่ นมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือบทความ
ทางด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ น ่ า สนใจ ที่ เ ป็ น ประโยชน์
ทีต่ อ้ งการเผยแพร่ ทางส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปางยินดีนอ้ มรับไว้พจิ ารณาและด�ำเนินการต่อไป
ขอกราบขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
อาจารย์ปริตต์ สายสี
บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

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

สารบัญ
วัดป่าตันกุมเมือง

๒

อุทกุกเขปสีมาในอาณาจักรล้านนา

๔

เมนูไข่จากน�้ำแร่แจ้ซ้อน

๑๑
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วัดป่าตันกุมเมือง
อาจารย์ ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย

วัดป่าตันกุมเมืองปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์มีมาก่อนทิพยจักรวงศ์ เป็นวัดในตระกูลอรัญญวาสี อยู่ขอบป่าตัน (ป่าพุทรา
ในภาษากลาง) หน้าสนามล�ำปางระหว่างที่ตั้งของวัดล�ำปางหลวง กับที่ตั้งตัวเมืองนคร ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๒๗๒ ถึง ๒๒๗๕
วัดป่าตันกุมเมืองได้เป็นจุดรวมของคณะสงฆ์เพื่อช่วยรักษาบ้านเมือง มีสมเด็จวัดนายาง สมภารวัดสามขาและสมภารวัดบ้านฟ่อน
ได้รวมพลอาสาเป็นค่ายหน้าด่านเมืองนคร รับทัพท้าวมหายศล�ำพูน ที่เข้าสู่สนามล�ำปางโดยอาศัยวัดแห่งนี้

ดังปรากฏใน ค่าวศึกรบมหายศ ตอนหนึ่งว่า
“...(๓) จิ้งยกจากค้าย ในห้องรัฐฐา พาประชา เดินมา
ลอดตั้ ง วั ด ป่ า ตั น หลวง คุ ม พลที่ หั้ น ตั้ ง จอดหมั้ น เอาไชย
เอาก�ำแพงวัด เป็นทีอ่ าศัย แจ๋งหันแซงไป ตังเหนือและใต้ จิง้ จัดแจ๋ง
แต่งคนจุไร้ กันฤกษ์ได้มงคล จิ่งยกพะละ ริพลของต๋น เข้าต่อชน
ตังสองฝ่ายเบื้อง รบแทงกั๋น ด้วยไม้รวกเสี้ยม ตังกะบองดี
ตี๋ทุบ เชิงไผดี พลหลีกเต้นวิ่งตุบ ตามเรื่องอั้นรายเชิง เต้นวิ่งมีด
แทงลัดจ๋นเถิง ต๋ามรายเจิง พลาดไหนแตงหั้น ล้างพ่องบุบตี๋
ด้วยกระบอกสั้น ตามเชิงมันรู้ไว้ ล้างพ่องบุบตี๋ ด้วยขะตู้ไม้
เป็นหลาวขวากเสีย้ มแตงมัน ล้างพ่องนัน้ เชิงลายสะกัน๋ ไล่ตชี๋ งิ ฟัน
เร็วพลันออกเข้า มือถือคลี ค้อนมีสองเต้า รีบเร็วเข้าไล่ปั๊ด
เต๋มเหลนหลาว มากมายมีนกั บ่อมักถูกต้องตัว๋ มัน จนพลพวกรบ
เหนือลงต๋ามกั๋น ได้หลายมื้อวัน บ่อปันออกได้...”

วัดป่าตันกุมเมือง ในปี พ.ศ.๒๕๒๙
ในสมัยทิพยจักรวงค์ พ่อเจ้าทิพย์ชา้ งกูเ้ มืองนครล�ำปาง
ส�ำเร็จเมื่อราว พ.ศ.๒๒๗๕ เป็นเจ้าพญาสุลวฤาไชย ครองเมือง
นครล�ำปาง เป็นเจ้าปู่แห่งสกุลเจ้า ๗ พระองค์ ในสมัยพระเจ้า
หอค�ำดวงทิพย์เจ้าตนที่ ๔ ในราชสกุลเจ้า ๗ ตน เป็นเจ้าหอค�ำ
สมั ย ภาคเหนื อ มี ก ารปกครองแบบประเทศราช มี ต� ำ แหน่ ง
พระสังฆราชวัดพระธาตุล�ำปางหลวง พระเจ้าหอค�ำดวงทิพย์
และเจ้าค�ำฝัน้ เศรษฐี ซึง่ เป็นเจ้าถ้วนที่ ๖ ของเจ้า ๗ ตน ซึง่ ได้เป็น
พระยาเจ้าหลวงล�ำพูนองค์แรก ต้นตระกูล ณ ล�ำพูน เมื่อ
พ.ศ.๒๓๕๗ และยั ง ได้ เ ป็ น พระยาเชี ย งใหม่ พ.ศ.๒๓๖๖
เป็นเจ้าพระยาครองเมืองเชียงใหม่องค์ที่ ๓ ถัดจากพระเจ้ากาวิละ

พระเจ้าทันใจพี่น้อง ๒ องค์ ในพระอุโบสถวัดป่าตันกุมเมือง
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และเจ้ า น้ อ ยธรรม ได้ ร ่ ว มกั น ฟื ้ น ฟู บู ร ณะวั ด ป่ า ตั น อั น เป็ น
วัดรักษาบ้านเมือง โดยมีสมเด็จพระสังฆราชวัดพระธาตุล�ำปาง
หลวงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และสมณศรัทธาประกอบด้วย
พระมหาเถรสุริยอรัญญวาสี พระมหาเถรหลวงเจ้าญาณสมุทร
คณะมูลศรัทธาแห่งตระกูลทิพยจักรวงค์เจ้า ๗ ตน แห่งสกุล
ล�ำปาง เชียงใหม่ ล�ำพูน ได้ปฏิสังขรณ์วัดป่าตันกุมเมือง บูรณะ
เจดีย์โดยรักษาทรงโบราณเช่นเดียวกันกับวัดท่าผา ก�ำหนด
พระราชทานฤกษ์สร้าง (บูรณะ) เจดีย์วัดป่าตันกุมเมืองเมื่อ
จุลศักราช ๑๑๘๕ ปีก่าเม็ด เดือน ๔ ขึ้น ๓ ค�่ำ วันเสาร์ ตรงกับ
ปี พ.ศ.๒๓๖๖ ปีมะแมสัมฤทธิศก ในรัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จกั รี
วั ด ป่ า ตั น กุ ม เมื อ ง มี พ ระมหาเถรสุ ริ ย อรั ญ ญวาสี
เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ในสมัยนครล�ำปางเป็นประเทศราช
มีระบบการปกครองชั้นราชาคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ วัดป่าตัน
กุมเมืองเป็นวัดจ�ำพรรษาของครูบามหาป่ามาแต่โบราณ
ต่อมาในสมัยเจ้าหลวงนรนันชัยชวลิต เจ้าผู้ครองนคร
ล�ำปางซึ่งเป็นเจ้าบิดา เจ้าหลวงบุญวาทย์วงมานิต ซึ่งเจ้าหลวง
นรนั น ชั ย ชวลิ ต ได้ เ ห็ น สภาพทรุ ด โทรมและตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของวัดป่าตันกุมเมือง อันเป็นวัดรักษาบ้านเมือง
และมีความส�ำคัญในประวัตศิ าสตร์เกีย่ วข้องกับราชวงศ์ทพิ ย์จกั ร
มาแต่สมัยกู้บ้านกู้เมือง

เจ้าหลวงนรนันชัยชวลิต เจ้าผู้ครองนครล�ำปาง

แผงพระซุ้มขุนตาลวัดป่าตันกุมเมือง
ในปีแรกที่เจ้าหลวงนรนันชัยชวลิตได้พระราชทาน
ต�ำแหน่งเจ้าผู้ครองนครล�ำปาง พ.ศ.๒๔๓๐ ตรงกับสมัยรัชกาล
ที่ ๕ แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ห ลั ง จากที่ ไ ด้ จั ด ฉลองการบู ร ณ
ปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด ปงสนุ ก ร่ ว มกั บ ครู บ าโนชั ย ธรรมจิ น ดามุ นี
เจ้าอาวาสวัดปงสนุก ครูบาโนเป็นครูบาอาวุโสแห่งคุม้ หลวงล�ำปาง
แต่สมัยเจ้าหลวงวรญาณรังสี และศิษย์มหาป่าเมืองแปง เจ้าหลวง
นรนันชัยชวลิต เป็นโอรสเจ้าหลวงวรญาณรังสี เมื่อทราบว่า
หลังจากการฉลองวัดปงสนุกแล้ว ครูบาโนจะออกป่า โดยได้ไปที่
วัดแม่เฟือง เจ้าหลวงนรนันชัยชวลิตน้อยชัยสารได้ไปตามนิมนต์
มาบูรณปฏิสังขรณ์วัดป่าตันกุมเมือง ได้บูรณะวัดและพระธาตุ
เจดีย์ที่ทรุดโทรม
วั ด ป่ า ตั น กุ ม เมื อ ง จึ ง เป็ น วั ด ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์
การรักษาบ้านเมืองเป็นอันดับส�ำคัญของนครล�ำปาง และยังเป็น
ที่ประดิษฐานองค์เจดีย์ศิลปะราชวงค์เจ้า ๗ ตน สร้างในสมัย
พระเจ้าหอค�ำนครล�ำปาง ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียว มีโบราณ
วัตถุทเี่ ป็นสัญลักษณ์ของสมัยหอค�ำนครล�ำปาง ราชวงศ์เจ้า ๗ ตน
มีพระพุทธรูปรุ่นเก่า คือพระเจ้าทันใจสัมฤทธิ์นวโลหะทองค�ำ 
๒ องค์ พี่ น ้ อ งในพระอุ โ บสถ พระประธานก่ อ โบราณ และ
ซุ้มโขงพระเจ้าสร้างในสมัยครูบาโนชัยธรรมจินดามุนี ร่วมกับ
เจ้านรนันชัยชวลิต จึงเป็นวัดทีส่ บื ศรัทธาชาวล�ำปางช่วยกันบ�ำรุง
รักษาสืบมา
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อุทกุกเขปสีมาในอาณาจักรล้านนา
อาจารย์มงคล  ถูกนึก

สีมา แปลว่า “เขต หรือ แดน” เป็นอาณาเขตทีส่ งฆ์กำ� หนดขึน้
เพื่อท�ำสังฆกรรมตามพุทธบัญญัติ สีมา แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. อพัทธสีมา แปลว่า “แดนทีไ่ ม่ได้ผกู ” หมายถึงแดนที่
พระสงฆ์ไม่ได้ก�ำหนดขึ้นเองแต่ถือเอาตามเขตที่ทางราชการ
บ้านเมืองก�ำหนด หรือมีบญั ญัตอิ ย่างอืน่ เป็นเครือ่ งก�ำหนด ใช้เป็นเขต
ประชุมสงฆ์เพื่อท�ำสังฆกรรมชั่วคราว ซึ่งสงฆ์ไม่มีสิทธิ์ถือเป็น
ของสงฆ์อย่างถาวร
๒. พัทธสีมา แปลว่า “แดนที่ผูก” หมายถึงแดนที่สงฆ์
ก�ำหนดขึ้นตามพุทธานุญาต พระพุทธองค์ทรงให้สงฆ์หมายเขต
โดยอาศัยวัตถุบางอย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายแห่งสีมา เรียกว่า
“นิมิต” ซึ่งมีอยู่ ๘ ชนิด คือ
๑. ภูเขา
หรือ ปัพตโต
๒. ศิลา
หรือ ปาสาโณ
๓. ป่าไม้
หรือ วนัง
๔. ต้นไม้
หรือ รุกโข
๕. จอมปลวก
หรือ วัมมิโก
๖. หนทาง
หรือ มัคโค
๗. แม่น�้ำ คูน�้ำ
หรือ นที
๘. สระน�้ำ หนองน�้ำ หรือ อุทกัง
พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้สมมติสมี าเล็กเกินไปจนภิกษุ
นัง่ หัตถบาสกันไม่ได้ เพราะสังฆกรรมทีต่ อ้ งการสงฆ์มจี ำ� นวนมาก
ที่สุดคือ ๒๐ รูป คือ อัพภานกรรม ได้แก่การสวดระงับอาบัติ
สังฆาทิเสสของภิกษุนับทั้งภิกษุนั้นด้วยเป็น ๒๑ รูป และห้าม

บริเวณท่าวัดเกาะวาลุการาม ล�ำน�้ำวัง จังหวัดล�ำปาง

ไม่ให้สมมติสมี าใหญ่เกินกว่า ๓ โยชน์ เพราะเหลือระวัง สีมาเล็ก
เกินไปหรือใหญ่เกินไปเป็นสีมาวิบัติใช้ไม่ได้
อพัทธสีมา แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. คามสีมา หรือ นิคมสีมา หมายถึง สีมาที่ก�ำหนด
ตามแดนบ้านที่ฝ่ายอาณาจักรก�ำหนดไว้ในการปกครองท้องถิ่น
๒. สัตตัพภันตรสีมา หมายถึง เขตสีมาทีส่ งฆ์กำ� หนดขึน้
ในป่าทีค่ นไม่ได้ตงั้ ถิน่ ฐานบ้านเรือนอยู่ ให้กำ� หนดเขต ๗ อัพภันดร
( ๑ อัพภันดร = ๗ วา ดังนัน้ ๗ อัพภันดร คือ ๔๙ วา ) หรือ ๔๙ วา
๓. อุทกุกเขปสีมา หมายถึง เขตแห่งสีมาชั่ววักน�้ำสาด
สีมาชนิดนี้ไม่ต้องผูก แต่สร้างอาคาร หรือ อยู่ใน เรือ แพ ภายใน
หนอง บึง แม่นำ 
�้ ทะเล ซึง่ มีนำ�้ ขังตลอดปี อยูห่ า่ งจากฝัง่ ประมาณ
๒ ชั่ ว วั ก น�้ ำ สาดของบุ รุ ษ ผู ้ มี ก� ำ ลั ง ปานกลาง สี ม าน�้ ำ ชนิ ด นี้
ใช้ทำ� สังฆกรรมได้เหมือนวิสงุ คามสีมา ( ทีป่ รากฏอยูบ่ า้ งปัจจุบนั
มักจะท�ำกันในวัด หรือ ส�ำนักสงฆ์ที่ยังไม่ได้ขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ) อุทกุกเขปสีมา แบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ
๓.๑ นทีสีมา อาศัยน�้ำในแม่น�้ำเป็นเขตสีมา
๓.๒ สมุทรสีมา อาศัยน�้ำในทะเล หรือ มหาสมุทร
เป็นเขตสีมา
๓.๓ ชาตสระสีมา อาศัยน�ำ้ ในสระ บึง หนอง ทะเลสาบ
คือ บริเวณที่น�้ำขังนิ่งไม่ไหลเป็นเขตสีมา
การท�ำสังฆกรรมในอุทกุกเขปสีมานัน้ จะท�ำบนเรือ หรือ
แพขนาน ที่ผูกกับหลักในน�้ำ  หรือทอดสมออยู่ไม่เคลื่อนที่ หรือ
ไม่เช่นนั้นอาจจะสร้างเป็นร้านปลูกขึ้นกลางน�้ำก็ได้ ทั้งนี้จะต้อง
ห่างจากฝั่ง หรือ ตลิ่ง ๒ ชั่ววิดน�้ำสาดรอบด้านไม่ถึง
ผู้รู้บางท่านได้จัดสีมาอีกชนิดหนึ่งเป็นอพัทธสีมาด้วย
คือ สีมาสังกระ ซึ่งหมายถึง สีมาที่คาบเกี่ยวปะปนกัน เช่น
การสมมติสมี าใหม่คาบเกีย่ วกับสีมาเดิม แต่สงฆ์ไม่รวู้ า่ เป็นสีมาเดิม
ทั้งไม่ท�ำการสวดถอนก่อน สีมาใหม่ที่สมมตินนั้ ย่อมวิบัติใช้ไม่ได้
พัทธสีมา แบ่งตามคัมภีร์มหาวรรคมี ๔ ชนิด คือ
๑. ขัณฑสีมา คือ สีมาผูกเฉพาะโรงอุโบสถ
๒. มหาสีมา คือ สีมาผูกรอบวัด
๓. สีมาสองชัน้ คือ สีมาทีม่ ขี ณ
ั ฑสีมาอยูภ่ ายในมหาสีมา
๔. นทีปารสีมา คือ สีมาที่สมมติคร่อมฝั่งน�้ำ
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เขตแดนที่จะผูกเป็นพัทธสีมานั้นจะต้องได้รับอนุญาต
จากทางราชการซึง่ ก็คอื การขอพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้า
แผ่นดินก่อน เพื่อถวายที่ดินในบริเวณนั้นให้เป็นสิทธิ์ของสงฆ์
เพราะต้องเป็นเขตแยกต่างหากจากแดนบ้าน เมือ่ ได้รบั พระบรม
ราชานุญาตแล้วจึงเรียกว่า “วิสงุ คามสีมา” มีความหมายว่า “เขต
แยกต่างหากจากแดนบ้าน” ถือว่าเป็นเขตแดนทีไ่ ด้พระราชทาน
ให้แก่สงฆ์ และเป็นสิทธิ์ขาดแก่สงฆ์โดยสมบูรณ์
นั บ ตั้ ง แต่ โ บราณกาลมาแล้ ว ดิ น แดนในอาณาเขต
ประเทศไทยนิยมก�ำหนดสีมาในลักษณะ พัทธสีมา ชนิดที่อาศัย
ก้อนหิน เป็น นิมิต หรือ เป็นเครื่องหมายแสดงเขต ซึ่งตาม
พุทธบัญญัตนิ นั้ ก�ำหนดว่าจะต้องเป็นก้อนหินขนาดใหญ่พอประมาณ

โดยยกจ�ำนวน ๒ - ๓ คน ไม่ขึ้น หินสีมารุ่นแรกๆ สมัยทวารวดี
ทีค่ น้ พบในภาคอีสานของประเทศไทยจะเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่
รูปสีเ่ หลี่ยมผืนผ้าถากยอดเป็นสามเหลี่ยม หินสีมาในสมัยหลังๆ
ใบสีมาเรียวเล็กลงไปทุกที เช่น สีมาที่วัดพระพายหลวงสุโขทัย
หินสีมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย ยิง่ มีขนาดเล็กลงไปกว่านัน้ มาก
จนต้องตั้งบนฐานก่ออิฐถือปูน และเกิดประเพณีฝังลูกนิมิต
ใต้ฐานหินสีมานัน้ ลูกนิมติ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ ฟุต หรือ
ใหญ่กว่านัน้ สกัดจากก้อนหินซึง่ เป็นเครือ่ งป้องกันว่า หากใบสีมา
หินหักหลุดหายไป ลูกนิมิตยังอยู่จะใช้แทนใบสีมาได้ หินสีมา
ในสมัยปัจจุบนั ได้กลายสภาพมาเป็นปูนซีเมนต์ตงั้ อยูบ่ นฐานก่ออิฐ
ถือปูนซึ่งจะพบเห็นได้โดยทั่วไป

พัทธสีมาอุโบสถ วัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่

ทีก่ ล่าวมานัน้ เป็นคติการก�ำหนดเขตสีมาโดยใช้กอ้ นหิน
ในประเทศไทยโดยทั่ วไป ในอาณาจัก รล้านนาสมัย โบราณ
นิ ย มการก�ำหนดเขตสี ม าโดยใช้ ก ้ อ นหิ น เป็ น นิ มิ ต หรื อ เป็ น
เครื่องหมายแสดงเขตเช่นเดียวกับส่วนอื่นของประเทศไทย
แต่นิยมท�ำเป็นหลักหินรูปสี่เหลี่ยม บางที่ก็ใช้ก้อนหินเป็นแท่ง
โดยไม่มีการสกัดตกแต่งฝังลงในดินโผล่ส่วนบนขึ้นมาพอให้เห็น
เป็นเครือ่ งหมายว่าเป็นเขต นอกจากนีย้ งั มีการก�ำหนดสีมาอีกชนิด

หนึ่งในอาณาจักรล้านนา คือ อุทกุกเขปสีมา หรือ การก�ำหนด
สีมาโดยอาศัยน่านน�้ำเป็นแดน คติการก�ำหนดสีมาโดยอาศัย
น่านน�้ำเป็นแดนนั้นตามหลักฐานที่สืบค้นได้ย้อนขึ้นไปถึงสมัย
ราชวงศ์มังราย แต่ก่อนที่จะให้รายละเอียดเรื่องดังกล่าวจ�ำเป็น
ที่จะต้องกล่าวถึงการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในอาณาจักร
ล้านนาดังนี้
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พุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนา

๑.หริภุญไชยนิกาย หรือ พระเชื้อเก่า
นักวิชาการบางท่านเชื่อว่าดินแดนในแถบภาคเหนือ
ของประเทศไทยตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณโคมค�ำ จนถึงสมัย
อาณาจักรโยนก น่าจะมีการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนากันอยูแ่ ล้ว
แต่อ ยู ่ ใ นลั ก ษณะพุ ท ธศาสนาแบบมหายานที่เ ผยแพร่ ล งมา
จากทางเหนือ อย่างไรก็ดี พงศาวดารโยนก ซึ่งแต่งโดยพระยา
ประชากิจ กรจักร (แช่ม บุนนาค) ได้ให้ขอ้ มูลซึง่ น่าจะมีทมี่ าจาก
ต�ำนานสิงหนวัติ กล่าวถึงการเข้ามาของพระพุทธศาสนาใน
ภาคเหนือของประเทศไทยว่า พระมหากัสสปเถระเจ้าน�ำพระบรม
อัฐธิ าตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย มาถวายแด่พระยาอชุตราชเจ้า
แห่งนครโยนกนาคนคร ( ไม่สามารถระบุปที แี่ น่นอน พระยาอชุตราช
ครองราชสมบัติระหว่าง พ.ศ.๗๗๐ – ๘๗๐ ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูล
ในหนังสือพงศาวดารโยนก หน้า ๓๘ ทีพ่ ระยาประชากิจ กรจักร
กล่าวว่า พระยาสิงหนวัติสร้างเมืองโยนกนาคพันธุ์เมื่อ อัญชนะ
ศักราชได้ ๑๗ ปี พระยาประชากิจ กรจักรเชือ่ ว่าอัญชนะศักราช
ในที่นี้หมายถึง มหาศักราช ที่จากการค�ำนวณแล้ว มหาศักราช
จะต่างจากพุทธศักราช ๖๒๒ ปี ดังนั้นสิงหนวัติสร้างและครอง
เมืองโยนกนาคพันธุ์ เมื่อ มหาศักราช ๑๗ จึงตรงกับ พ.ศ.๖๓๙
สิงหนวัติครองราชย์ได้ ๑๐๒ ปี จึงสวรรคต ซึ่งตรงกับ พ.ศ.
๗๔๑ พระราชโอรสคื อ พระยาคั น ธกุ ม ารครองราชสมบั ติ
สืบมาได้ ๒๙ ปี สวรรคต พ.ศ.๗๗๐ พระราชโอรสของพระยา
คันธกุมาร คือพระยาอชุตราช ครองราชสมบัตสิ บื มาอีก ๑๐๐ ปี
ระหว่างปี พ.ศ.๗๗๐ – ๘๗๐ อายุพระยาอชุตราชได้ ๑๒๐ ปี
ทิวงคต) พระยาอชุตราชโปรดให้น�ำพระอัฐิธาตุไปประดิษฐาน
ณ เขาสามเส้าดอยดินแดงอันเป็นทีอ่ ยูข่ อง ปูเ่ จ้าลาวจก แล้วสถาปนา

วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พระบรมธาตุดอยตุงขึน้ หลังจากนัน้ พระมหากัสสปเถระเจ้าก็เดิน
ทางจากไป พระยาอชุตราชสวรรคต พ.ศ.๘๗๐ พระราชโอรสคือ
พระมังรายนราช ครองราชย์สบื มา ครัง้ นัน้ มีพระอรหันต์องค์หนึง่
ชื่อพระมหาวชิรโพธิเถระ พร้อมด้วยศิษย์สงฆ์บริวารได้น�ำ
เอาพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๕๐ องค์มาถวาย
พระมังรายนราชเจ้านครโยนก พระองค์โปรดให้สร้าง พระบรม
ธาตุเจดียข์ นึ้ อีกองค์หนึง่ ทีเ่ ขาสามเส้าดอยดินแดง (พระบรมธาตุ
ดอยตุงจึงมี ๒ องค์มาตราบเท่าทุกวันนี้) แล้วพระมหาวชิรโพธิ
พร้อมด้วยศิษย์สงฆ์จงึ พากันกลับไปยังเมืองราชคฤห์ (ศักราชใน
พงศาวดารโยนก หน้า ๑๔๓ กลับกล่าวว่าพระมหาวชิรโพธิเถระ
กับหมู่สงฆ์บริวารพากันกลับคืนยังเมืองราชคฤห์ เมื่อ พ.ศ.๑๕๐
ซึง่ ขัดแย้งกับข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ในพงศาวดารโยนก หน้า ๓๘ ซึง่ น่าจะ
ต้องมีการวิเคราะห์หาข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป)
ต่อมาในประมาณปี พ.ศ.๑๐๘๐  พระมหาสธรรมลังกาจริยเจ้า
จากอโยธิยาทวารวดี (เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงอาณาจักรทวารวดี
เพราะขณะนัน้ แคว้นอโยธิยายังไม่ปรากฏ แต่จะคลีค่ ลายพัฒนา
จากอาณาจักรทวารวดีกลายมาเป็นแคว้นอโยธยาในภายหลัง
ซึง่ มานิต วัลลิโภดม เสนอสมมติฐานว่า ประมาณต้นพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๗ กษัตริย์ที่ครองอยู่เมืองละโว้ ได้ย้ายศูนย์กลางลงมา
สร้างเมืองใหม่ที่ อโยธยา ริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา ส่วนเมืองละโว้
เดิมได้เปลีย่ นชือ่ เมืองจากละโว้ เป็น ลพบุรี เมืองละโว้มไิ ด้คลาย
ความส�ำคัญลงยังด�ำรงความเป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้าน
ศิลปวิทยาการอยู่ ดังจะเห็นว่าเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘
พงศาวดารโยนกได้ระบุวา่ พ่อขุนรามค�ำแหง และพระยาง�ำเมือง
แห่งแคว้นพะเยา เสด็จมาศึกษาอยู่ ณ กรุงละโว้ ตัง้ แต่ทรงพระเยาว์
ในส�ำนักสุกทันตฤาษี) ได้เดินทางไปลังกาทวีป หรือ เกาะลังกา
แล้วไปบวชใหม่ เล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบแล้วกลับคืนมา
เผยแพร่พระพุทธศาสนาทัว่ ไปในอาณาจักรทวารวดี และล้านนาไทย
(ขณะนั้นอาณาจักรล้านนายังไม่ปรากฏ ต�ำนานที่อ้างอิงนี้คือ
ต�ำนานมูลศาสนาฝ่ายวัดยางควง เชียงตุง และต�ำนานมูลศาสนา
ฝ่ายวัดป่าแดง เชียงตุง ซึง่ คงต้องการจะสือ่ สารให้ชาวล้านนาใน
ขณะนั้น คือ ประมาณ ๕๐๐ ปีมาแล้วให้เข้าใจถึงความเป็นมา
ของพระพุทธศาสนาในบ้านเมืองของตนเอง ซึ่งช่วงเวลาที่
พระมหาสธรรมลังกาจริยาเจ้าไปเผยแพร่พระศาสนาในชนบทต่างๆ
ในอาณาเขตทีจ่ ะเป็นอาณาจักรล้านนาในเวลาต่อมานัน้ ขณะนัน้
บริเวณแถบนี้คงจะเป็นแคว้นโยนก) ต่อมาพระนางจามเทวี
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พระสุนิสากษัตริย์มอญแห่งอาณาจักรทวารวดีเสด็จขึ้นมาจาก
เมืองลพบุรี หรือ เมืองละโว้ (สุจิตต์ วงศ์เทศ ได้ให้ความเห็นใน
หนังสือ “สุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย” หน้า ๒๙ และ
๓๐ ว่า “ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๒ เป็นต้นมา ละโว้ (ลพบุร)ี ก็
กลายเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่  และนีค่ อื ศูนย์กลางทีแ่ ท้จริงของ
แคว้นทวารวดี และส่งอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมขึ้นไปดินแดน
ลุ่มแม่น�้ำปิงที่แคว้นหริภุญไชย” ขึ้นมาครองนครหริภุญไชย
เมือ่ พ.ศ.๑๒๐๕ ตามค�ำทูลเชิญของสุเทวะฤาษี ครัง้ นัน้ พระนางได้
นิมนต์พระเถระผูท้ รงพระไตรปิฎก จ�ำนวน ๕๐๐ องค์ มาเผยแพร่
พระพุทธศาสนาในอาณาจักรหริภุญไชยด้วย พระนางได้สร้าง
วัดให้พระสงฆ์ที่นิมนต์มาจ�ำพรรษาจ�ำนวนหลายพระอาราม
และมีการศึกษาพระไตรปิฎกโดยการใช้ภาษาบาลี อย่างไรก็ดี
สันนิษฐานว่าพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่พระนางจามเทวี
น�ำขึน้ มาจากเมืองลพบุรซี ง่ึ เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรทวารวดีนนั้
น่าจะเป็นพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท ทีพ่ ระเจ้าอโศกมหาราช
ส่งสมณะทูตเข้ามาเผยแพร่ในแหลมสุวรรณภูมติ งั้ แต่พทุ ธศตวรรษ
ที่ ๓ และเจริ ญ รุ ่ ง เรื องที่เ มืองนครชัยศรีก ่อน และประสม
ประสานกับพระพุทธศาสนาแบบลังกาที่พระมหาสธรรมลังกา
จริยาเจ้าน�ำมาจากลังกา และต่อมาภายหลังแคว้นทวารวดี
ได้รับอิทธิพลบางอย่างจากศาสนาพุทธมหายานนิกายวัชรยาน
ของอาณาจักรฟูนันที่อยู่ใกล้เคียงกัน (อันที่จริงตามความเห็น
ของนั ก ประวั ติ ศ าสตร์ แคว้ น ทวารวดี เ ป็ น แคว้ น หนึ่ ง ที่ อ ยู ่
ใต้อ�ำนาจของอาณาจักรฟูนัน) ดังพบหลักฐานหลายอย่างที่
ขุดค้นพบทีจ่ งั หวัดลพบุรแี ละจังหวัดล�ำพูนทีแ่ สดงถึงอิทธิพลของ
ศาสนาพุทธนิกายวัชรยานซึ่งมีลักษณะร่วมสมัยกัน จึงกล่าวได้
ว่าพุทธศาสนาที่พระนางจามเทวีน�ำเข้ามาในดินแดนที่ภายหลัง
จะเรียกว่า “อาณาจักรล้านนา” นั้น น่าจะมีลักษณะผสมผสาน
กันของเถรวาทและมหายานนิกายวัชรยานของอาณาจักรฟูนัน
ราชวงศ์ของพระนางจามเทวีปกครองแคว้นหริภุญไชย
ตั้งแต่ พ.ศ.๑๒๐๕ ถึง พ.ศ.๑๕๘๕ เป็นเวลา ๓๘๐ ปี ๒๙ รัชกาล
ต่อจากนัน้ ราชวงศ์ของพระเจ้าอาทิตยราชซึง่ เป็นชาวไท ( อ้างอิง
ตามพงศาวดารโยนก ) ได้ปกครองสืบมา ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช
ได้พบพระบรมสารีรกิ ธาตุ และสถาปนาพระบรมธาตุหริภญ
ุ ไชย
เมื่ อ พ.ศ.๑๖๐๗ หลั ง จากรั ช สมั ย ของพระเจ้ า อาทิ ต ยราช
ไป ๒ รัชกาลมีกษัตริยป์ กครองนครหริภญ
ุ ไชยสืบต่อมา คือ พระเจ้า
สรรพสิทธิ์ เมือ่ พระองค์อายุได้ ๑๙ พระชันษา ได้สร้างรัตนเจดีย์
และท�ำพิธีฉลอง ขณะนั้นได้มีพระสงฆ์จากลังกาทวีปได้น�ำเอา
เมล็ดมหาโพธิม์ าถวาย ( น่าจะเป็นเมล็ดจากต้นพระศรีมหาโพธิท์ ี่
เมืองอนุราธปุระ ) พระองค์ให้ปลูกไว้ภายใต้มหาฉัตรพระธาตุเจ้า

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารในอดีต

หริภญ
ุ ไชย พระเจ้าสรรพสิทธิเ์ ป็นกษัตริยท์ บี่ ำ� เพ็ญพระราชกุศล
นานัปการ เสด็จออกบวช ถึง ๒ ครั้ง พระองค์ครองราชย์
ตัง้ แต่พระชนมายุได้ ๕ ชันษา สวรรคตเมือ่ พระชนมายุได้ ๔๕ ชันษา
ต่ อ จากรั ช กาลพระเจ้ า สรรพสิ ท ธิ์ มี ก ษั ต ริ ย ์ สื บ ต่ อ มาอี ก
หลายองค์ จนถึงสมัยพญายี่บาที่เสียเมืองให้แก่พญามังราย
เมื่อ พ.ศ.๑๘๒๔ พญายี่บาหนีไปพึ่งโอรส (บางแห่งว่าอนุชา)
คื อ พญาเบิ ก ที่ เ มื อ งเขลางค์ นคร และสะสมไพร่ พลที่ เมื อ ง
เขลางค์ น ครเป็ น เวลา ๑๔ ปี ต่ อ มาพญาเบิ ก ให้ พ ญายี่ บ า
อยูร่ กั ษาเมืองเขลางค์นคร แล้วพญาเบิกจึงยกทัพจากเขลางค์นคร
ไปต่อรบกับพญามังรายที่เชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.๑๘๓๙ กองทัพ
พญาเบิ ก มี ก องทั พ จาก อโยธยาและกองทั พ พญาบอน
จากเมืองแพร่เป็นกองหนุน ฝ่ายพญามังรายระดมก�ำลังพล
จาก เชียงราย และเมืองฝางมาป้องกันเมืองเชียงใหม่และ
เวียงกุมกาม โดยมีกองทัพพญาง�ำเมืองจากเมืองพะเยา และกองทัพ
พญาร่วง (พ่อขุนรามค�ำแหง) จากสุโขทัย คุมเชิงอยู่ กองทัพ
พญาเบิ ก กองทั พ อโยธยา และ กองทั พ พญาบอนพ่ ายแพ้
พญาเบิ ก สิ้ น พระชนม์ ที่ ขุ น ตาน กองทั พ เจ้ า ขุ น ครามโอรส
พญามังรายยกทัพมาตีเมืองเขลางค์นคร พญายี่บาหนีไปพึ่ง
พญาสองแควที่ เ มื อ งพิ ษ ณุ โ ลกและสิ้ น พระชนม์ ที่ เ มื อ งนั้ น
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เจ้ า ขุ น ครามแต่ ง ตั้ ง ให้ ขุ น ไชยเสนาครองเมื อ งเขลางค์ น คร
เมื่ อ พ.ศ.๑๘๔๐ หนั ง สื อ ชิ น กาลมาลี ป กรณ์ ก ล่ า วว่ า เมื่ อ
พญามั ง รายได้ เ มื อ งหริ ภุ ญ ไชย และ เขลางค์ น ครแล้ ว นั้ น
“โปรดให้ยกเศวตฉัตรขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแคว้นโยน
(โยนก) ทัง้ สิน้ และในนครหริภญ
ุ ไชย” แคว้นหริภญ
ุ ไชยและแคว้น
โยนกจึงรวมกันกลายเป็นอาณาจักรล้านนาสืบมา
หลังจากที่พญามังรายได้เมืองหริภุญไชยไว้ในอ�ำนาจ
เมื่อ พ.ศ.๑๘๒๔ แล้วนั้น ต่อมาในปี พ.ศ.๑๘๒๖ ได้มอบหมาย
ให้อ้ายฟ้า หรือ ขุนฟ้าปกครองเมืองหริภุญไชยแล้วพระองค์
จึงไปสร้างเมืองแห่งหนึง่ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหริภญุ ไชย
ซึง่ ภายหลังเรียกว่าเชียงเรือ (เชียงเรือก หรือ แช่ชา้ ง) พญามังราย
ประทับที่เมืองนี้ได้ ๓ ปี ประสบกับปัญหาน�้ำท่วมเมืองทุกปี
ครั้นถึง พ.ศ.๑๘๒๙ พญามังรายจึงย้ายมาสร้างเวียงกุมกาม
(ปัจจุบันอยู่ในเขตอ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่) แล้วสร้าง
คุ้มวังปราสาทราชมณเฑียร และสร้างเจดีย์วัดกู่ค�ำขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.๑๘๓๑ (วัดกู่ค�ำ  หรือ กู่ค�ำหลวง ปัจจุบันคือวัดช้างค�้ำอยู่
กลางเวียงกุมกาม อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อสร้าง

เจดีย์วัดช้างค�้ำ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เวียงกุมกามเสร็จแล้วนั้นพญามังรายได้พบสถานที่แห่งหนึ่ง
ซึง่ เดิมเป็นทีๆ่ มีตน้ มะเดือ่ เกลีย้ งต้นใหญ่เป็นทีส่ งิ สถิตย์ของรุกขเทวดา
ผู ้ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คนทั้ ง หลายไปสั ก การบู ช าขอลู ก ชายหญิ ง ก็ ไ ด้
ดังประสงค์ ต่อมาต้นมะเดือ่ นัน้ แก่จดั ได้ตายลงแต่คนทัง้ หลายยัง
คงไปสักการบูชาอยู่เสมอตราบถึงเมื่อพญามังรายไปสร้างเมือง
กุมกาม ครั้งนั้นมีพระมหาเถระ ๕ รูป มีพระมหากัสสัปปะเป็น
ประธาน (พระสงฆ์เหล่านี้คงจะมาจากหริภุญไชย) ประกอบ
ด้วยปฏิบตั ปิ ริยตั อิ นิ ทรีสงั วรงดงาม มาบ�ำเพ็ญสมณะธรรม ณ ทีน่ นั้
พญามั ง รายได้ ม านมั ส การพระมหาเถระเจ้ า ครั้ ง นั้ น
พระมหากัสสัปปะได้แสดงเทศนาอานิสงส์เรือ่ งพญาวัฏฏังคุลตี อ่
พระหัตถ์พระพุทธรูป แล้วมีเดชะฤทธิ์มากนัก พญามังราย
เลื่อมใสศรัทธาจึงให้ช่างไม้ชื่อกานโถมสร้างพระพุทธรูป ๕ องค์
เป็นพระพุทธรูปนั่ง ๓ องค์ พระพุทธรูปยืน ๒ องค์ พระพุทธรูป
องค์หนึ่งนั้นให้มีส่วนสูงเท่าพระองค์พญามังราย แล้วน�ำไป
สถาปนาไว้ที่พระมหาเถระเจ้าทั้ง ๕ รูปอยู่นั้น แล้วพระองค์
อธิษฐานว่าหากยกทัพไปเมืองรามัญหงสาวดีได้ชัยชนะจะกลับ
มาสร้างพระวิหารให้เป็นที่สถิตของพระพุทธรูปทั้ง ๕ องค์
ครั้ น แล้ ว พญามั ง รายจึ ง ยกทั พ ไปยั ง กรุ ง หงสาวดี พระเจ้ า
กรุงหงสาวดีขณะนั้นคือพญาสุตตโสม (คือพระเจ้าฟ้ารั่ว หรือ
วาเรรุ) เกรงพระราชอ�ำนาจของพญามังรายจึงถวายนางพายโค
พระราชธิดาให้เป็นมเหสีราชเทวีของพญามังรายพร้อมด้วย
ผ้าผ่อนเครื่องถนิมอาภาภรณ์เพื่อท�ำพิธีวิวาหมงคล แล้วถวาย
ช้ า งม้ า ข้ า หญิ ง ชาย ประมาณ ๕๐๐ ครั ว เพื่ อ ให้ พ ระราช
ธิดาพายโคใช้สอย เมื่อพญามังรายเสด็จกลับถึงเวียงกุมกาม
จึงมีรบั สัง่ ให้ชา่ งกานโถมสร้างวิหารให้เป็นทีส่ ถิตของพระพุทธรูป
ทั้ง ๕ องค์ และกุฏิที่อยู่พระสงฆ์ และนิมนต์พระมหากัสสัปปะ
และพระมหาเถรอีกสี่รูป จ�ำพรรษา ณ วัดแห่งนี้ปรากฏชื่อว่า
วั ด กานโถม (หรื อ วั ด กวาดกานโถม) ต่ อ มาพญามั ง ราย
ได้ตงั้ สัจจะอธิษฐานทีจ่ ะสร้างเจดียไ์ ว้กบั วัดกานโถม หากยกทัพ
ไปยังกรุงอังวะและกรุงพุกามแล้วพระเจ้าอังวะพระเจ้าพุกาม
ยอมอ่อนน้อม ครัน้ พระองค์ยกทัพไปถึงกรุงอังวะและกรุงพุกาม
พระเจ้ า กรุ ง อั ง วะและพระเจ้ า กรุ ง พุ ก ามยอมถวายเครื่ อ ง
บรรณาการและถวายช่างต่างๆ คือช่างฆ้อง ช่างเครื่อง ช่างเงิน
ช่ า งทอง ช่ า งทองเหลื อ ง ช่ า งเหล็ ก ประมาณ ๕๐๐ ครั ว
ให้ แ ก่ พ ญามั ง ราย เมื่ อ พญามั ง รายยกทั พ กลั บ ได้ ใ ห้
ช่างตีทองไปอยูเ่ ชียงตุง ช่างฆ้องและพวกหาญบ้านมาไว้เชียงแสน
ช่ า งเครื่ อ ง ช่ า งเหล็ ก ช่ า งทองเหลื อ งมาอยู ่ ที่ เ วี ย งกุ ม กาม
การช่างต่างๆจึงมีในเมืองล้านนามาตั้งแต่นั้น
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พญามังรายเสด็จกลับถึงเวียงกุมกามเมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๓
มีรับสั่งให้สร้างเจดีย์ไว้ที่วัดกานโถมตามปฏิญญา พระเจดีย์
นั้นกว้าง ๖ วา สูง ๔ วา สร้างที่อยู่พระพุทธรูป ๒ ชั้น ชั้นล่าง
เป็นที่สถิตของพระพุทธรูปนั่ง ๓ องค์ ชั้นบนเป็นที่ประทับ
ของพระพุทธรูปยืน ๒ องค์ สร้างรูปพระอัครสาวกพระโมคคัลลา
พระสารีบตุ รไว้ดา้ นข้างทัง้ สองด้าน และสร้างรูปพระอินทร์ และ
นางธรณีไว้รักษาพระพุทธรูป
ในกาลยามนั้ น มี พ ระมหาเถระหมู ่ ห นึ่ ง น� ำ เอาพระ
บรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้ามาจากลังกา (สันนิษฐานว่าเป็น
พระมหาเถระชาวลั ง กาที่ ขึ้ น มาจากนครศรี ธ รรมราชมาอยู ่
ในกรุงสุโขทัย) มาถวายแด่พญามังราย ๒ องค์ พญามังรายมี
ความยินดียิ่งนักจึงอธิษฐานว่าหากเป็นพระบรมสารีริกธาตุจริง
ขอให้แสดงปาฏิหาริย์ แล้วโสรจสรงพระบรมสารีริกธาตุนั้น
ด้วยน�้ำอบน�้ำหอม พระบรมสารีริกธาตุก็แสดงปาฏิหาริย์ใน
โกษทองค�ำแสดงรัศมีให้น�้ำสรงแตกเป็น ๓ ส่วน ส่วนหนึ่งมี
สีเหลืองดัง่ ทองค�ำ ส่วนหนึง่ มีรศั มีอนั เขียวดังแก้วอินทนิล ส่วนหนึง่
มีรัศมีอันขาวดังลวดเงิน พญามังรายมีใจเลื่อมใสในพระบรม
สารีริกธาตุยิ่งนักจึงน�ำเอาพระบรมสารีริกธาตุองค์หนึ่งบรรจุใน
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีขนาดความสูงเท่าพระองค์ที่อยู่ใน
วัดกานโถม แล้วน�ำเอาทองค�ำน�ำ้ หนัก ๕๐๐ ฝากพระมหาเถระเจ้า
ทั้ง ๔ รูป ไปบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ในเกาะลังกา (ราชวงศาพื้น
เมืองเชียงใหม่กล่าวว่าพญามังรายน�ำเอาเจียกทองค�ำ  น�้ำหนัก
๔๐๐ ฝากพระมหาเถระเจ้าไป) พระมหาเถระเจ้าทั้ง ๔ รูปจึง
รับเอาทองค�ำน�้ำหนัก ๕๐๐ นั้นกลับคืนไปยังเมืองลังกาแล้วน�ำ
ทองค�ำไปบูชาต้นศรีมหาโพธิ์ พระมหาเถระทัง้ ๔ รูปได้อธิษฐาน
ว่าผู้ข้าทั้งหลายจักน�ำพระศาสนาไปประดิษฐานในเมืองล้านนา
(ราชวงศาพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า “เมืองไทยวน”) หากศาสนาจัก
ก้านกุ่งรุ่งเรืองขอให้เมล็ดศรีมหาโพธิ์ตกลงเหนือผ้าสังฆาฏิแห่ง
ตูข้าด้วยเถิด (เอกสารอื่นว่า จีวร) เมล็ดมหาโพธิ์กิ่งทางทิศใต้ก็
ตกลงบนผ้าสังฆาฏิของพระมหาเถระทั้ง ๔ องค์ องค์ละเม็ด
พระมหาเถระเจ้าทั้ง ๔ จึงเอาเมล็ดมหาโพธิ์ใส่ในบาตรของตน
แล้วกลับมายังเมืองกุมกาม ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า เมล็ด
มหาโพธิ์ก็งอกออกมาทั้ง ๔ ต้น พญามังรายจึงให้น�ำไปปลูก
ณ ทีย่ งั้ พักที่ โท่งย้างเมืองฝางต้นหนึง่ ปลูกยังรัว้ น่าง  เวียงรัว้ น่าง
ที่อาจจะตั้งอยู่ที่ก�ำแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นนอก ใกล้กับประตูขัว
ก้อม ต้นหนึ่ง น�ำไปปลูกยังพันนาท่ากาน เวียงท่ากานอยู่ในเขต
อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวียงสมัยหริภุญไชย อยู่
ห่างตัวเมืองล�ำพูนประมาณ ๒๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมือง
เชียงใหม่ ๓๐ กิโลเมตร ในสมัยนั้นคงเป็นเมืองส�ำคัญเมืองหนึ่ง  

ต้นศรีมหาโพธิ์ ที่ปลูกในวัดกานโถม เวียงกุมกาม

ต้นหนึ่ง อีกต้นหนึ่งพญามังรายให้พระราชมารดาเทพค�ำขร่าย
กับนางพายโคพระราชเทวีน�ำไปปลูกแทนที่ต้นมะเดื่อเกลี้ยงที่
วัดกานโถม แล้วบูชาต้นพระศรีมหาโพธิน์ นั้ ด้วยเครือ่ งบูชาต่างๆ
ต้นมหาโพธิ์ก็กระท�ำปาฏิหาริย์เปล่งรัศมีสว่างทั่วเมืองกุมกาม
พญามังรายจึงแต่งวัตถุ (จัดเตรียมเงิน) ทั้งหลายไว้อุปการะแก่
วัดกานโถม ให้ปกั แคว้นเก็บเบีย้ ค่านา ปีละ ๖ แสน ๒ หมืน่ เบีย้ เป็น
ค่าจังหัน ให้เบีย้ ค่านาแคว้นแจ่ม ๕ แสน เบีย้ เป็นค่ากิน แคว้นแช่ชา้ ง
๕ แสน เป็นค่าหมากเจ้าภิกขุทั้งหลาย แล้วพญามังรายกับนาง
พายโคก็อุทิศคนทั้งหลาย ๕๕ หมู่บ้าน และชาวเม็งหงสาวดี
ที่มากับนางพายโค ๕๐๐ ครัว (ราชวงศาพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า
๒๐๐ ครัว) อยู่เฝ้าอุปัฏฐากวัดกานโถม
พญามังรายครองเวียงกุมกามได้ ๑๐ ปี ถึง พ.ศ.๑๘๓๙
(วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๑๘๓๙) จุลศักราช ๖๕๘ ปีรวายสัน
พญามังราย พร้อมด้วยพญาร่วงแห่งอาณาจักสุโขทัย และ
พญาง�ำเมืองแห่งแคว้นภูกามยาว ประกอบพิธแี รกตัง้ ราชมณเฑียร
คุม้ น้อยหอนอน ขุดคูเมืองก่อปราการก�ำแพงเมืองเชียงใหม่นานได้
๔ เดื อ นจึ ง แล้ ว เสร็ จ จึ ง เบิ ก นามเมื อ งว่ า “นพบุ รี ส รี น คร
เชี ย งใหม่ ” พญามั ง รายครองเมื อ งเชี ย งใหม่ ต ราบอายุ ไ ด้
๘๐ ชันษาจึงสวรรคต เมื่อ พ.ศ.๑๘๖๐ พญาไชยสงคราม
พระราชโอรสครองราชสมบัติสืบมา
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อาจจะกล่าวได้วา่ พระพุทธศาสนาในยุคแรกของอาณาจักร
ล้ า นนาเป็ น พุ ท ธศาสนาที่ สื บ ทอดมาจากแคว้ น หริ ภุ ญ ไชย
ซึ่ ง เป็ น พุ ท ธศาสนาแบบเถรวาทที่ สื บ ต่ อ มาจากอาณาจั ก ร
ทวารวดีที่มีอิทธิพลของนิกายมหายานเข้ามาผสม ในช่วงกลาง
ของอาณาจักรหริภุญไชยคงมีการติดต่อกับทางลังกาดังปรากฏ
พระเถระจากลังกาน�ำเมล็ดต้นพระศรีมหาโพธิ์มาถวายพระเจ้า
สรรพสิทธิ์ ต่อมาหลังจากพญามังรายได้อาณาจักรหริภุญไชย
แล้ว เริ่มมีการรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ที่อาณาจักร
สุโขทัยน�ำมาจากนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เมื่อพ่อขุนรามค�ำแหง
ไปศึกษาศิลปวิทยาที่เมืองละโว้ตอนปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘
นัน้ ขณะนัน้ แคว้นละโว้ได้รบั อิทธิพลพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยาน
ลัทธิลงั กาวงศ์จากนครศรีธรรมราชแล้ว และส่งผลให้ศาสนาพุทธ
ฝ่ายมหายานในแคว้นละโว้เสื่อมลง เมื่อพ่อขุนรามค�ำแหง และ
พญาง�ำเมืองมาศึกษาทีเ่ มืองละโว้คงจะรับรูเ้ รือ่ งพระพุทธศาสนา
ลัทธิลงั กาวงศ์ไปด้วย นอกจากนีศ้ ลิ าจารึกพ่อขุนรามค�ำแหงตอน
หนึ่งที่กล่าวว่า “สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎไตรหลวกกว่าปู่
ครูในเมืองนี้ ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมา” นัน้ แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อเริ่มรัชกาลพ่อขุนรามค�ำแหง หรือเมื่อพ่อขุนรามค�ำแหง

ขึน้ ครองราชย์ทกี่ รุงสุโขทัยนัน้ บรรดาสังฆราชปราชญ์เรียนรูจ้ บ
พระไตรปิฎกทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่พร้อมมูลในเมืองสุโขทัย
และพ่อขุนศรีอินทราทิตย์น่าจะเป็นผู้ที่ติดต่อขอนักปราชญ์
ราชบัณฑิตเหล่านัน้ มาจากแคว้นนครศรีธรรมราช เมือ่ ปีพ.ศ.๑๗๙๙
(อ้างอิงจาก “สุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย” หน้า ๓๑
และ หน้า ๑๓๙) ดังปรากฏว่ามีพระมหาเถระ ๔ รูป “จากลังกา”
น� ำ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ม าถวายพญามั ง ราย ซึ่ ง น่ า จะเป็ น
พระมหาเถระชาวลังกาที่มาจากนครศรีธรรมราช และขึ้นมาอยู่
กรุงสุโขทัยนั่นเอง
พระพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์มังรายตอนต้นตั้งแต่
รัชกาลที่ ๑ พญามังราย จนถึงต้นรัชกาลพญากือนาที่ครอง
นครเชียงใหม่ล�ำดับที่ ๘ นั้น จึงเป็นพุทธศาสนาเถรวาทแบบ
หริภุญไชยที่มาจากละโว้ซึ่งมีอิทธิพลของนิกายมหายานแบบ
วัชรยานปนอยูบ่ า้ ง ผสมผสานกับพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกา
และแบบลังกาวงศ์ที่มาจากนครศรีธรรมราช เป็นลัทธิเถรวาท
แบบคามวาสีที่ภายหลังจะเรียกว่า “หริภุญไชยนิกาย” หรือ
“พระเชื้อเก่า” (พระแบบเก่า หรือ แบบดั้งเดิม หรือ คณะสงฆ์
นิกายพื้นเมือง)
(โปรดติดตามฉบับต่อไป จุลสารกาสะลองปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓๑)
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อาหารจากไข่น�้ำแร่แจ้ซ้อน
อาหารจากไข่น�้ำแร่แจ้ซ้อน
ไข่น�้ำแร่แจ้ซ้อนเป็นไข่ที่ผ่านกระบวนการท�ำให้สุก
ด้วยความร้อนจากธารน�้ำอุ่น โดยน�ำไปแช่ในบ่อที่มีความร้อน
ประมาณ ๗๐ - ๘๐ องศาเซลเซียส นานประมาณ ๑๕ -๑๗ นาที
โดยปกติมีการน�ำมารับประทานแบบง่ายๆคือ ใส่ซอสปรุงรส
และพริกไท หรือใส่ในข้าวต้มหรือโจ๊ก ในครั้งที่อุทยานแห่งชาติ
แจ้ซ้อน ได้ต้อนรับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหาร ท่านได้คิดต�ำรับอาหาร
ชือ่ “ย�ำไข่นำ�้ แร่” ไว้ให้ทางอุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น ใช้เป็นต�ำรับ
อาหารประจ�ำอุทยาน จนถึงปัจจุบันนี้ โดยมีวิธีท�ำดังนี้
:ย�ำไข่น�้ำแร่
ส่วนผสม
ไข่นำ�้ แร่ น�ำ้ ปลา น�ำ้ มะนาว พริกขีห้ นูซอย หอมแดงซอย
ผักชี กุ้งแห้งป่น
วิธีท�ำ
เตรียมน�้ำย�ำโดยผสม น�้ำปลา น�้ำมะนาว ใส่พริกขี้หนู
หอมแดงซอย ราดลงบนไข่น�้ำแร่ที่ตอกใส่จาน โรยด้วยกุ้งแห้ง
ป่น แต่งหน้าด้วยผักชี

อาจารย์วรภรณ์  วงค์สวัสดิ์
จากหนังสือเล่าเรื่องเมืองล�ำปาง ๒

แขกที่มารับประทานอาหารในอุทยานฯ จึงท�ำให้ผู้เขียนลอง
น�ำเอาไข่นำ�้ แร่มาท�ำเป็นอาหารได้อกี หลายต�ำรับ หากนักท่องเทีย่ ว
ต้องการรับประทานอาหารจากไข่น�้ำแร่แจ้ซ้อน สามารถไปสั่ง
อาหารเหล่านี้ จากแม่ครัวทีอ่ าคารอเนกประสงค์ซงึ่ เป็นทีบ่ ริการ
อาหารส�ำรับนักท่องเที่ยวของอุทยานฯได้
บทความนี้จะขอน�ำเสนอต�ำรับอาหารจากไข่น�้ำแร่
แจ้ซ้อน ที่น่าสนใจและเป็นที่นิยม พอสังเขปดังนี้
:น�้ำสลัดไข่แจ้ซ้อน ( น�้ำข้น )
ส่วนผสม
ไข่แดงไข่แจ้ซ้อน ๔ ฟอง, เกลือป่น ๑ ช้อนชา พริกไทย
ป่น ๑ ช้อนชา, มัสตาร์ด ๑ ช้อนชา, นมข้นหวาน ๑/๒ กระป๋อง,
น�้ำมะนาว ๕ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันพืช ๑ ๑/๒ ถ้วย

ย�ำไข่น�้ำแร่

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมีต�ำรับอาหารจากไข่น�้ำแร่ที่
ท�ำรับประทานกันน้อยมากอยากให้ลองจัดท�ำต�ำรับอาหารแบบ
ใหม่ๆให้ทางอุทยานแห่งชาติได้น�ำไปใช้เป็นอาหารเพื่อรับรอง

น�้ำสลัดไข่แจ้ซ้อน ( น�้ำข้น )
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วิธีท�ำ
น�ำส่วนผสมทัง้ หมดยกเว้นน�ำ้ มันพืช ลงปัน่ ในเครือ่ งปัน่
(Food Processor) ทิง้ ระยะไว้สกั พัก จนแน่ใจว่าส่วนผสมคลุกเคล้า
กันดีแล้ว ให้เริ่มต้น หยด น�้ำมันทีละน้อย ๆ ลงไปเรื่อย ๆ
จนเกือบหมด แล้วปัน่ ทิง้ ไว้อกี สักพัก สังเกตดูหากน�ำ้ สลัดข้นพอดี
แล้ว ให้หยุดการใส่นำ�้ มันพืชแค่นนั้ แต่ถา้ ยังไม่ขน้ พอ จึงค่อยเติม
น�้ำมันส่วนที่เหลือจนหมด
หมายเหตุ อาจใช้ไข่แจ้ซอ้ นทัง้ ฟองก็ได้ แต่จะได้นำ�้ สลัดทีใ่ สกว่า
แบบไข่แดงอย่างเดียว อาจใช้น�้ำผลไม้ที่รสเปรี้ยวต่างๆ แทนน�้ำ
มะนาว เช่น น�้ำจากผลเสาวรส
￼

:ไข่ลูกเขยแจ้ซ้อน
เครื่องปรุง
ไข่ลวกแจ้ซ้อน ๖ ฟอง, น�้ำมะขามเปียก ๓/๔ ถ้วยตวง,
น�ำ้ ตาล ๑/๔ ถ้วยตวง, น�ำ้ ปลา ๑/๔ ถ้วยตวง, น�ำ้ มัน ๑/๔ ถ้วยตวง,
หอมแดงซอยบางๆ ๑๐-๑๕ หัว, ผักชี (ส�ำหรับแต่งหน้าอาหาร)
วิธีท�ำทีละขั้นตอน
ใส่น�้ำมันในกระทะ ตั้งไฟร้อนปานกลาง น�ำไข่ลวกแล้ว
ลงไปทอดจนผิวเริ่มกรอบและเป็นสีเหลือง เสร็จแล้วน�ำไข่ออก
มาใส่จานเสิร์ฟ ใช้น�้ำมันที่เหลือในกระทะ น�ำไปตั้งไฟ และใส่
หอมแดงลงไปทอดจนเหลืองกรอบ (ระวังไหม้) น�ำออกมาสะเด็ด
น�้ำมัน ใช้น�้ำมันส่วนที่เหลือจากการทอดไข่และเจียวหอมแดง
น�ำไปตั้งไฟ ใส่น�้ำตาล, น�้ำมะขามและน�้ำปลา ปรุงจนได้รสชาติ
ที่ต้องการ (รสชาติดั้งเดิมจะมีรสหวานและเปรี้ยวพอๆกัน)
หั่นไข่ดาวแจ้ซ้อน และจัดเรียงไว้ในจาน ราดด้วยน�้ำราดที่ท�ำใน
ขั้นตอนที่สาม โรยหน้าด้วยหอมเจียวและผักชี เสิร์ฟทันทีพร้อม
ข้าวสวยร้อนๆ
￼

:ไข่ดาว
เครื่องปรุง ไข่แจ้ซ้อน น�้ำมัน
วิธีท�ำ
ไข่ดาวสามารถท�ำได้ ๒ วิธีคือ
แยกไข่ขาวออกมาแล้วตีผสมกับเครื่องปรุงรส (จะใส่
หรือไม่ก็ได้) แล้วลงดาวในน�้ำมันน�ำไข่แดงวางตรงกลางหรือ
ตามความสวยงามดาวแบบไข่ดาวปกติ

ไข่ลูกเขยแจ้ซ้อน

ไข่ดาว
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:ฉู่ฉี่ไข่แจ้ซ้อน
เครื่องปรุงน�้ำพริกแกง พริกแห้ง  ๕ - ๗ เม็ด, เกลือ
ป่น ๑/๒ ช้อนชา, ข่าหัน่ บาง ๆ ๕ แว่น, ตะไคร้หนั่ ๑ ช้อนโต๊ะพูน,
รากผักชีหั่นหยาบ ๑ ช้อนชา, พริกไทย ๑๐ เม็ด, หัวหอม ๑๒
หัว, กระเทียม  ๑๒ กลีบ, กะปิ ๑ ช้อนชา
เครื่องปรุง
ไข่แจ้ซ้อน ๔ ฟอง, แป้งสาลี ๒ ช้อนโต๊ะ, กะทิคั้นข้น
(หัวกะทิ) ๑ ๑/๒ ถ้วยตวง, น�้ำปลา, น�้ำตาล, ใบมะกรูด
วิธีท�ำ
ใส่นำ�้ มันในกระทะและน�ำไปตัง้ ไฟ เติมกะทิและน�ำ้ พริก
แกงเผ็ดลงไปผัด จนเครือ่ งแกงกับกะทิเข้ากัน ปรุงรสด้วยน�ำ้ ปลา
และน�ำ้ ตาล แล้วจึงเติมใบมะกรูดลงไปผัดต่ออีก ๑ นาที จึงปิดไฟ
ตักราดบนไข่ทตี่ อกใส่จาน แต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอย, พริกชีฟ้ า้
และผักชี เสิร์ฟทันทีกับข้าวสวยร้อนๆ
หมายเหตุ อาจใช้นำ�้ พริกแกงคัว่ ส�ำเร็จรูปแทนก็ได้ เพียง
เติมหอมแดง กระชาย และกะปิ เพื่อเพิ่มความหอม

ลาบไข่แจ้ซ้อน

:ไข่ระเบิดแจ้ซ้อน
เครื่องปรุง
ไข่แจ้ซอ้ น ๔ ฟอง, หมูบด ๑ ถ้วยตวง, ข้าวโพดอ่อน ๑/๔
ถ้วยตวง, แครอท ๑/๔ ถ้วยตวง, เม็ดถั่วลันเตา ๑/๔ ถ้วยตวง,
ใบกะเพราะทอดกรอบ ๑/๒ ถ้วยตวง, พริกขี้หนูสด ๑๕ เม็ด,
กระเทียม ๑๐ กลีบ, น�้ำปลา ๓ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลทราย ๑/๒
ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันพืช เล็กน้อย

ฉู่ฉี่ไข่แจ้ซ้อน

:ลาบไข่แจ้ซ้อน
เครื่องปรุง
น�้ำมะขามเปียก ๒ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ ๑ ช้อนชา,
น�ำ้ ปลา ๑ ช้อนโต๊ะ, หอมแดงซอย ๑ ช้อนโต๊ะ, พริกป่น ๑ ช้อน
โต๊ะ, ข้าวคั่ว ๑/๒ ช้อนโต๊ะ, ต้นหอม ๑ ต้น, ผักชีฝรั่ง ๑ ต้น
วิธที ำ�   น�ำเครือ่ งปรุงทัง้ หมดผสมให้เข้ากัน  จากนัน้ ซอย
ต้นหอม และผักชีฝรัง่ เติมลงไป คนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จ ราดไป
บนไข่น�้ำแร่ที่เตรียมไว้

ไข่ระเบิดแจ้ซ้อน
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วิธีท�ำ
โขลกพริกขีห้ นูสด กับ กระเทียมให้ละเอียด ทอดไข่แจ้ซอ้ น
พักไว้ ตัง้ กระทะเทน�ำ้ มันพอร้อน ใส่นำ�้ พริกแกงทีโ่ ขลกไว้ผดั ให้หอม
ใส่เนื้อหมูบด เม็ดถั่วลันเตา แครอท ข้าวโพดอ่อน ผัดให้เข้ากัน
ปรุงรสด้วยน�ำ้ ปลา น�ำ้ ตาล ตักราดบนไข่ดาวทีเ่ ตรียมไว้ โรยหน้า
ด้วยใบกะเพราทอดกรอบ
:ไข่แจ้ซ้อนทรงเครื่อง
เครื่องปรุง
หมูสบั ๑๕๐ กรัม, ไข่แจ้ซอ้ น ๔ ฟอง, ซีอวิ๊ ขาว ๑ ช้อนโต๊ะ,
ซอสปรุงรส ๑ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันหอย ๑ช้อนโต๊ะ,น�้ำตาลทราย ๒
ช้อนชา, พริกไทยป่น ๑ ช้อนชา, หัวหอมใหญ่หั่นเต๋า ๑/๒ ถ้วย,
แครอทหั่นเต๋า ๑/๒ ถ้วย, มะเขือเทศ ๑ ลูก, ผักชี ๑ ต้น,
ต้นหอม ๑ ต้น, น�้ำมันส�ำหรับผัด ๒ ช้อนโต๊ะ
วิธีท�ำ
ปลอกเปลือกหัวหอมใหญ่ ตัดก้านผักชีและรากต้นหอม
น�ำผักต่างๆ ไปล้างน�้ำให้สะอาด น�ำหัวหอมใหญ่และแครอท
มาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆ ผ่ามะเขือเทศ เป็น ๔ ส่วน ควัก
ไส้ออกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ส่วนผักชีและต้นหอมน�ำมาซอย
ให้ละเอียด พักไว้ ดาวไข่แจ้ซ้อน รอจนไข่สุก ก็ตักไข่ขึ้นมาพักไว้
ในจานเปิดเตาที่ไฟปานกลาง ตั้งกระทะ ใส่น้�ำมันส�ำหรับผัด
ลงไป รอจนน�ำ้ มันร้อนจึงใส่หวั หอมใหญ่ทหี่ นั่ ไว้ลงไป ผัดจนเริม่

ไข่แจ้ซ้อนทรงเครื่อง

หอมและหัวหอมใหญ่สุกจึงใส่หมูสับลงไป จากนั้นก็ปรุงรสด้วย
เครือ่ งปรุงต่างๆ คือ ซีอวิ๊ ขาว ซอสปรุงรส น�ำ้ มันหอย น�ำ้ ตาลทราย
และพริกไทยป่น ผัดให้เครื่องต่างๆ เข้ากัน พอหมูเริ่มสุกก็ใส่
แครอทลงไป ผัดไปเรื่อยจนแครอทเริ่มสุกก็ใส่มะเขือเทศลงไป
ผัดซักพักจนมะเขือเทศเริ่มนิ่มจึงใส่ผักชีและต้นหอมซอยลงไป
ผัดเครื่องทั้งหมดให้เข้ากันแล้วเปิดเตาทันที น�ำเครื่องที่ผัดไว้
ใส่ลงไปบนไข่ที่ทอดไว้ ตกแต่งด้วยผักชีและพริกหั่นฝอย
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านคงได้รับประโยชน์
จากบทความเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด
ขออภัยไว้ ณ ที่ นี้
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ภาพกิจกรรมของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการ “งานข่วงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ�ำปี ๒๕๕๙” ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตล�ำปาง ได้จัดโครงการ
รวบรวมข้อมูลล�ำปางศึกษา ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท�ำศิลปกรรมลายค�ำ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๓๘)
ณ วัดปงหอศาล ต�ำบลป่าตัน อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙
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ภาพกิจกรรมของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑ ในการประกวดขบวนปีใหม่เมืองนครล�ำปาง ประจ�ำปี ๒๕๕๙
(เป็นปีที่ ๔ ติดต่อกัน) ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครล�ำปาง ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด�ำเนินกิจกรรม “พิธีสรงน�้ำพระพุทธพิทยาจารย์”
และรดน�้ำด�ำหัวเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

บุคลากรของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงานขนบธรรมเนียมประเพณีชาวมอญสังขละบุรี
และแหล่งประวัติศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

โครงอบรมการบรรเลงดนตรีไทยพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพกิจกรรมของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางได้ด�ำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท�ำเครื่องสักการะ
ล้านนา ณ วัดปงสนุกเหนือ ต�ำบลเวียงเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง วันที่ ๑๓ ก รกฎาคม ๒๕๕๙

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้น�ำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม
“พิธีถวายเทียนพรรษา ประจ�ำปี ๒๕๕๙”ณ วัดอุมลอง วัดเวียง อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง และวัดบรมธาตุ
อ�ำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ด�ำเนินงานโครงการอนุรักษ์พุทธศิลป์พื้นบ้าน
ณ วัดป่าตันกุมเมือง ต�ำบลปงแสนทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง วันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โครงการบ้านสล่า “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานงานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา”
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ภาพกิจกรรมของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดล�ำปางได้ด�ำเนินโครงการอบรมการอนุรักษ์ศิลปวัตถุ เพื่อการสร้าง
เครือข่ายการอนุรักษ์ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ ชมรมฮีตฮอยคนเมือง ได้ด�ำเนินโครงการวัฒนธรรมสัญจร
“มองเมืองแพร่ แลเมืองน่าน ผ่านวิถีทางวัฒนธรรม และศิลปกรรมท้องถิ่น” ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์
วัดช้างค�้ำ จังหวัดน่าน และคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙

กาสะลอง

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ (๐๕๔) ๒๔๑๐๑๒ - ๔ ต่อ ๖๗๐๑ - ๗

ช�ำระค่าฝากส่งรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๓๔/๒๕๒๑
ไปรษณีย์ล�ำปาง

