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บทคัดย่ อ
โครงการวิจยั เรื่ อง การศึกษาและรวบรวมข้อมูล รู ปแบบภาพตุงค่าวธรรม เพื่อการศึกษา เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนา ในจังหวัดลําปาง เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ และอธิ บายรู ปแบบ
ทางศิลปกรรมของ ตุงค่าวธรรม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล รู ปแบบตุงค่าวธรรม
(พระบฎ) และวิถีชีวิตของคนในชุ ม ชนล้านนาในอดี ต ที่ ป รากฏบนผืน ผ้าภาพตุ งค่ าวธรรม ศึ ก ษา
รู ปแบบของภาพจิตกรรม เทคนิ ควิธีการเขียนภาพ และลวดลายต่างๆ ที่มีความสําคัญ โดยอาศัยวิธีการ
วิเคราะห์ และตีความ จากภาพจิตรกรรม และ เพื่อหาแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์การเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทาง
พุทธศาสนา (ตุงค่าวธรรม) ในจังหวัดลําปาง
การดําเนิ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ร่ วมกับ
พระภิกษุ ผูน้ าํ ชุ มชน ปราชญ์ชุมชน และร่ วมสังเกตการณ์ใน พิธีเทศน์มหาชาติ (ตั้งธรรมหลวง) ของ
จังหวัดลําปาง การวิจยั ครั้งนี้ ได้คดั เลือก วัดที่มีความสําคัญ และมีศกั ยภาพ ในการดําเนิ นการ จํานวน 5
วัด ที่ปรากฏ มี ภาพตุงค่าวธรรม คือ 1 วัดลําปางกลางตะวันออก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 2 วัดบ้าน
เอื้อม อําเภอเมื อง จังหวัดลําปาง 3 วัดบ้านสัก อําเภอเมื อง จังหวัดลําปาง 4 วัดปงสนุ กด้านเหนื อ
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 5 วัดสบลี อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ผลการศึกษา และรวบรวมข้อมูล
รู ปแบบภาพ ทั้ง 5 วัด เขียนชื่อ พระเวสสันดรชาดก
1 วัดลําปางกลาง ตะวันออก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีจาํ นวน 2 ชุด จํานวน 31 ผืน ชุดที่ 1 มี
จํานวน 17 ผืน และชุดที่ 2 มีจาํ นวน 14 ผืน เป็ นการเขียนลงบนผ้าฝ้าย และบนผ้าใบ วาดด้วยสี ฝนุ่ อายุ
ประมาณ 80 ปี มีรูปแบบการเขียนเป็ นงานจิตรกรรมผสมผสานระหว่าง ช่างท้องถิ่น และภาพตัวละคร
จากไทยภาคกลาง
2 วัดบ้านเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีจาํ นวน 1 ชุด 35 ผืน เขียนลงบนผ้าทอโรงงาน วาด
ด้วยสี ฝนุ่ รู ปแบบการเขียนภาพเป็ นงานช่างท้องถิ่น อายุประมาณ 100 – 120 ปี สภาพของรู ปสมบูรณ์
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3 วัดบ้านสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีจาํ นวน 1 ชุด 25 ผืน เขียนลงผ้าทอโรงงาน วาดด้วยสี
ฝุ่ น รู ปแบบการเขียนภาพ เป็ นงานช่างท้องถิ่น อายุประมาณ 100 – 120 ปี สภาพชํารุ ด
4 วัดปงสนุ กด้านเหนื อ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ภาพ 2 ชุด จํานวน 59 ผืน ชุดที่ 1 มีจาํ นวน
35 ผืน เขียนลงบนกระดาษสา ชนิดหนา วาดด้วยสี ฝนุ่ ชุดที่ 2 จํานวน 24 ผืน เขียนลงผ้าทอโรงงาน วาด
ด้วยสี ฝุ่น อายุประมาณ 100 – 120 ปี มีสภาพสมบูรณ์ รู ปแบบการเขียนเป็ น ช่างท้องถิ่น ผสม ช่างภาค
กลาง
5 วัดสบลี อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง จํานวน 1 ชุด 12 ผืน เขียนลงบนผ้าฝ้ายพื้นเมืองทอ
จากดินธรรมชาติผสมยางไม้ เป็ นงานจิตรกรรมช่างท้องถิ่น อายุไม่ต่าํ กว่า 120 ปี
มือ วาดด้วยสี ฝนและสี
ุ่
จากการสํารวจทั้ง 5 วัด มีตุงค่าวทั้งหมด 162 ผืน มีขนาดกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร ถึง 100
เซนติเมตร ความยาวประมาณ 100 เซนติเมตร ถึง 130 เซนติเมตร ปรากฏขนาดที่แตกต่างจากวัดอื่น คือ
วัดสบลี ที่มีความกว้างเพียง 70 เซนติเมตร ยาวพียง 80 เซนติเมตร เท่านั้น เนื่องจากใช้ภาพฝ้ายทอมือใน
ท้องถิ่นในการสร้างภาพตุงค่าวธรรม ซึ่งแตกต่างจากแหล่งอื่นที่ใช้ผา้ ฝ้ายทอจากโรงงาน
รู ปแบบการเขียนภาพโดยมีการอธิ บายเป็ นเรื่ องของพระเวสสันดรตั้งแต่มาลัยต้น มาลัยปลาย
ทศพร หิ มพานต์ ทานกัณฑ์ วณประเวสน์ ชูชก จุลพน มหาพน กุมาร มัทรี สักกบรรพ มหาราช นคร
กัณฑ์ จะสอดแทรกเรื่ องราว วิถีชีวิตของท้องถิ่น ซึ่ งแบ่งออก เป็ น 9 กลุ่ม 1) งานสถาปั ตยกรรมวัด วัง
และบ้านเรื อน 2) กลุ่มชาติพนั ธ์ 3) การบันทึกประวัติศาสตร์ 4) เครื่ องแต่งกาย 5) เครื่ องประดับ 6)
เครื่ องไม้สอย 7) อาชีพ การทํามาหากิน 8) สัตว์ต่างๆ และ 9) พืชพรรณ
การเขียนภาพจิตรกรรม จะมีแม่แบบในการวาด ที่มีโครงร่ างและแบบแผน การวางตัวละคร ใน
ตําแหน่ งที่ ใกล้เคี ยงกัน การวาดตัวบุ คคล การแต่ งกาย จะอิ งความเป็ นท้องถิ่ น ของแต่ ละชุ มชน ซึ่ ง
รู ปแบบการเขียนได้สะท้อนถึงให้เป็ นตัวตนของชุมชนได้เป็ นอย่างดี รู ปแบบการวาด ยัง
สะท้อนให้เห็ นถึง สภาพภูมิประเทศของแต่ละชุ มชน ประวัติศาสตร์ การจารึ ก และ สถานที่ในชุ มชน
ของตนเอง บุคลิกการแต่งกาย ที่สะท้อนถึง กิจกรรมของชุมชน ข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆ เป็ นสัญลักษณ์ที่
บ่งบอกถึง ลักษณะท้องถิ่น ที่ชดั เจน เรื่ องเล่าพระเวสสันดรบางพื้นที่ ก็เรี ยงภาพตุงค่าวนี้ ไปต่างๆ เช่น
ภาพชูชก เวสันตะระ ตุงชูชก ค่าวชูชก เป็ นต้น ทําให้ทราบถึงภาษาท้องถิ่น ที่ใช้เรื่ องตุงค่าวธรรม หรื อ
ศัพท์ทางภาคกลางเรี ยกว่า ภาพพระบฎ ทําให้เกิดความสําคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมในหลายๆมิติ
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จากการสํารวจความเหมาะสมทั้ง 5 วัด ทางทีมวิจยั จึงได้เลือกวัดปงสนุกด้านเหนื อ อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง จัด เป็ นจุ ดที่ จดั นิ ทรรศการจําลอง และจัด ตั้งเป็ น ศู น ย์การเรี ยนรู ้ ศิลปกรรมทางพุ ท ธ
ศาสนา (ตุงค่าวธรรม) เนื่ องจากวัดปงสนุ กด้านเหนื อ เป็ นพื้นที่ๆ อยู่ในเขตอําเภอเมือง สะดวกในการ
คมนาคม และในบริ เวณวัด ยังมีพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุต่างๆ อย่างมากมาย รวมถึงทางวัด จัดเก็บตุงค่าว
ธรรมของทางวัด จัดได้เหมาะสม พร้อมจะเป็ นตัวอย่าง และให้แนวทางในการอนุ รักษ์ มีพ้ืนที่สาํ หรับ
การนําเสนอข้อมูลให้กบั ผูท้ ี่สนใจ ทั้งสถาบันการศึกษา ทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด และทุกๆ ปี ที่
จังหวัดลําปางได้มีกิจกรรมเทศน์มหาชาติ (ตั้งธรรมหลวง) ของ วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง ทางทีมวิจยั ได้
นําภาพจําลอง ตุงค่าวธรรม เข้าร่ วมกิ จกรรม พร้อมจัดนิ ทรรศการ ส่ งเสริ มองค์ความรู ้เกี่ ยวกับตุงค่าว
ธรรม และเรื่ องราวของการเทศน์มหาชาติ อย่างต่อเนื่อง ในกรณี ที่วดั ไหนในจังหวัดลําปาง ต้องการที่จะ
ได้ภาพจําลอง และนิทรรศการหมุนเวียน ทางทีมวิจยั ก็จะย้ายจากวัดปงสนุก ไปติดตั้งให้กบั วัดที่มีความ
ต้องการภาพตุงค่าวธรรม ซึ่ งถือได้ว่า เป็ นการเผยแพร่ ผนวกกับนิ ทรรศการเทศน์มหาชาติ ซึ่ งทําให้
ประชาชน ได้มองเห็นความสําคัญของ ภาพตุงค่าวธรรม ของจังหวัดลําปาง ที่ทาํ ให้เกิดการพัฒนา และ
ต่อยอด ในมิติต่างๆ ในอนาคต และเป็ นการสื บทอดพระพุทธศาสนา ให้มีอายุยนื ยาว ตามแบบชาวพุทธ
ที่เคยได้ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั และกําลังจะได้รับการต่อยอดไปสู่ บุคคลในอนาคตต่อไป
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ABSTRACT
This study project on exploring valuable design and data collection for a certain amount of
the Buddhist art patterns of Tung Khao Dharma banners for Buddhism education is an essential
source of religious art learning in Lampang province, being a qualitative research and also trying to
describe all styles of the artistic patterns of the Buddhist Tung Khao Dharma banners. The study
purposes were to: 1) survey and collect appropriate information about the Tung khao Dharma banner
patterns (Phra Bot) and the traditional way of life of ancient residents in the Lanna Community
represented by paintings on those specified banners; 2 ) classify essential patterns of visual images,
painting techniques, and methods of design patterns based on analytical method and interpretation the
mean of painting; and 3) find a possible way to set up a Buddhist art (Tung Khao Dharma) learning
center in Lampang province.
The study process of this qualitative research started with collecting preliminary information
method by in-depth interview with the resident monks, community leaders and sages, and joint
observation with the Thet Mahachat Preaching ceremonies (Tang Dhamma Luang sermons)
performed by various sectors in Lampang province. Five temples with most important and effective
measurement that appeared to have Tung Khao Dharma banners had been selected by the research
team, including: 1 ) Wat Lampang Klang temple, eastern side, located at Mueang Lampang district,
Lampang province; 2 ) Wat Ban Uem temple, located at Mueang Lampang district, Lampang
province; 3) Wat Ban Sak temple, located at Mueang Lampang district, Lampang province; 4) Wat
Pong Sanuk temple, northern side, located at Mueang Lampang district, Lampang province; 5 ) Wat
Sob Li temple, located at Mueang Pan district, Lampang province. The results and data collection of
the study could be concluded all patterns of target banners from five temples named Prince Vessantara
Jataka.
1) Wat Lampang Klang temple, eastern side, located at Mueang Lampang district, Lampang
province, exposed 2 sets of 31 batches of target banners. The first set consisted of 17 batches, and the
second set of 1 4 , written and drawn on cotton and canvas fabrics and painted by powder coating
colors, and their ages were about 80 years. The blended writing and painting
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patterns were created by local painters’ styles and character designs of Thai painters from central
Thailand.
2) Wat Ban Uem temple, located at Mueang Lampang district, Lampang province, exposed 1
set of 35 batches of target banners, written down on factorial woven fabrics and painted with powder
coating colors. The writing patterns and painting jobs were made by certain local artisans. The
banners aged around 100 – 120 years, being actually perfect with their own natural features.
3) Wat Ban Sak temple, located at Mueang Lampang district, Lampang province, exposed its
one set of 25 batches of cloth banners, written down on factorial textured woven fabrics and painted
with powder coating colors. The writing styles were created by certain local artisans. These banners
aged about 100 - 120 years with their damaged appearance..
4 ) Wat Pong Sanuk temple, northern side, located at Mueang Lampang district, Lampang
province, exposed two sets of 5 9 batches of banners. The first set consisted of 3 5 batches written
down on thick mulberry papers. The second set consisted of 24 batches written on factorial textured
woven fabrics and painted with powder coating colors. Their ages were around 100 - 120 years old
with their great appearance. Their blended writing and painting styles were formulated together by
some local and central technicians.
5) Wat Sob Li temple, located at Mueang Pan district, Lampang province, exposed one set of
12 batches of local art painting banners on local craft woven cotton fabrics and painted with powder
coating and natural soil colors with gum resin mixture. Their ages were more than 120 years old.
From the surveys provided at all 5 temples, the total 162 Tung Khao banners with average 80
to 1 0 0 centimeters width were summarized. Their optimal piece length varied from 1 0 0 to 1 3 0
centimeters, except other different width and length of 70 and 80 centimeters respectively appeared at
the Wat Sob Li temple. As the deficiency of local craft woven cotton fabrics used to create essential
images of Tung Khao Dharma banners was allowed, while sufficient sources of manufactured woven
cotton fabrics were obviously displayed in other areas.
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The painting styles have been describes the Great Chronicle of Prince Vessantara from Malai
Ton, Malai Plai, Thotsaphorn, Himmaphan, Tharnkan, Wana Prawet, Chuchok, Chulaphon, Maha
Phon, Kumarn, Mathri, Sakkabap, Maharat to Nakhon Kan, including the act encouraging the local
way of life, divided into 9 groups: 1) Temple,Palace, and House Architectures; 2) Ethnic Groups; 3)
Historical Records; 4 ) Costumes; 5 ) Jewelry; 6 ) Appliances; 7 ) Livelihoods; 8 ) Animals; and 9 )
Vegetable Crops.
All painting and drawing will have a template for drawing with sketch and layout of character
designs in a similar position. Drawing for certain specific persons and dresses were based on the local
identity of each community. Moreover, the writing styles have actually reflected the identical entities
of each community. The drawing styles also clearly identify the territory of each community,
historical inscriptions and places in their own communities, and dress personality, that reflect the
activities of each community, and each kind of appliances also reflects different symbols that clearly
indicates each local appearance. In some areas, the Tung Khao banners drawing has been used to
represented Prince Vessantara narrative essays by mixing with Chuchok, Vessantara, Chuchok
banners, Khao Chuchok, etc. in such a way that they can be used to represent the local dialects of the
Tung Khao Dharma or the specific terms of central Thailand called Phap Phra Bot painting,
increasing the consequence of cultural heritage in various dimensions.
From the survey of propitious selection of all 5 temples, Wat Pong Sanuk temple, northern
part, located at Mueang Lampang district, Lampang province was chosen by our research team to be
as the place where each exhibition will be organized and set up as a learning center for Buddhist art
(Tung Khao Dharma banners). As the selected location of Wat Pong Sanuk temple is appeared to be
an appropriate area that lies inside Mueang Lampang district supported by public transport options
with providing many monument museums in the temple area. Moreover, the maintenance of Tung
Khao Dharma banners inside the temple is available to be an excellent model that can be providing
guidelines for actual conservation with suitable floor space for presenting information related to the
interest of people from both local and provincial educational institutions. Each year in Lampang
province, the Buddha’s Sermon Festival,
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(6)
Thet Mahachat Preaching ceremonies of Nakhon Lampang Buddhist College is always
active. To participate in the exhibition every year, the Tung Khao Dharma banners have been
introduced to the exhibition by the research team in order to promote continuously religious
knowledge about the Tung Khao Dharma banner and the practice of the Thet Mahachat Preaching
ceremony. Moreover, the research team can be requested by other temples in Lampang province to
achieve more replicas and travelling exhibitions at their temples. To be exhibited at the required
temples, The Tung Khao Dharma banners will be moved from Wat Pong Sanuk temple. It is
considered to be the specific banner exhibition with Thet Mahachat Preaching ceremony, giving the
public a sense of the importance of Tung Khao Dharma banners of Lampang province, leading to the
religious development, next extension of various dimensions, and succession of Buddhism to the
longevity as the representative of the Buddhist whose tradition has been continued until the present
and will be a succession to the future.
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั เรื่ อง การศึกษาและรวบรวมข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าวธรรมเพื่อการพัฒนาเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง สําเร็ จได้ดว้ ยความร่ วมมือจากผูร้ ู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ที่ให้ขอ้ มูล โดยเฉพาะวัดปงสนุกด้านเหนื อ อ.เมือง จ.ลําปาง
ที่ อ นุ เคราะห์ ให้ ว ดั ตั้งเป็ นศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ท างด้านศิ ล ปกรรมทางพุ ท ธศาสนา (ตุ งค่ าวธรรม) เพื่ อ
ประโยชน์ ทางด้านการศึ กษาของชาวจังหวัดลําปางตลอดจนพุทธศิ ลป์ ไม่ให้ถูกกลื นหายไปและยัง
ส่ งเสริ มเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ
ขอกราบขอบพระคุ ณ ทุ น อุดหนุ นการวิจยั โดยกรมส่ งเสริ มวัฒ นธรรมปี งบประมาณ 2558
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ของกรมส่ งเสริ มวัฒ นธรรมที่ ให้คาํ แนะนําอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ให้
คําปรึ กษาและชีแนะ รวมถึงท่าที่ปรึ กษาที่ให้คาํ แนะนําที่ชดั เจนในกระบวนการทําวิจยั ที่ผา่ นมา
กราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชจินดานายก เจ้าอาวาสวัดพระเจดียซ์ าวหลัง
เจ้าคณะจังหวัดลําปาง
กราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครู โศภิตขันติยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปง
สนุกด้านเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
กราบนมัสการขอบพระคุณพระครู สุวดั นิ คมเขต เจ้าอาวาสวัดบ้านเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง
กราบนมัสการขอบพระคุณพระครู วิมลธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านสัก อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง
กราบนมัสการขอบคุณพระครู พระปลัดระฌานนท์ เจ้าอาวาสวัดสบลี อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง
กราบนมัสการขอบคุณเจ้าอธิ การสรรณ สิ คขาสโภ เจ้าอาวาสวัดลําปางกลางตะวันออก อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง
กราบนมัสการขอบคุณพระน้อย นรุ ตตโม ผูช้ ่วนเจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนื อ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง
ขอกราบพระคุณ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุ รัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.
เธียรชาย อักษรดิษฐ์ อาจารย์ประจําคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.สื บศักดิ์ แสนยาเกียรติ
คุณ อาจารย์ประจําคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และ ผศ.ดร.จักรพันธุ์ พรนิ มิต อธิ การบดี
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง ซึ่งให้คาํ แนะนําในการดําเนินวิจยั โดยตลอด
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สุ ดท้ายนี้หากมีสิ่งใดบกพร่ อง ทีมวิจยั ขออภัยเป็ นอย่างสู งและหวังว่าโครงการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ น
ประโยชน์ท้ งั ทางปฏิบตั ิและทางวิชาการ นโยบายแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะพัฒนาสิ บสาน
มรดกทางด้านศิ ล ปวัฒ นธรรม ในรู ป แบบของแหล่ งการเรี ย นรู ้ ท างพุ ท ธศาสนา ในระดับ ท้อ งถิ่ น
ระดับชาติและเป็ นเครื่ องมือในการค้นหาตัวตนของแต่ละชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
สื บต่อไป
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คํานํา
จังหวัดลําปางเป็ นพื้นที่ มีความหลายหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานพุทธศิลป์ หรื องาน
ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาที่อยูต่ ามวัดอารามต่างๆ มากมายรวมไปถึงพิธีกรรมที่สะท้อนถึงบริ บททาง
สังคมได้เป็ นอย่างดี ความหลากหลายของงานพุทธศิลป์ ที่ชาวลําปางยังคงรักษาไว้ควบคู่กบั พิธีกรรม
และประเพณี ทอ้ งถิ่น เช่น ธรรมสน์ หี บธรรม ขันดอก สัตภัณฑ์ เป็ นต้น การเทศน์มหาชาติหรื อประเพณี
ตั้งธรรมหลวงของชาวลําปางยังคงยึดถือและปฏิบตั ิสืบต่อกันมาถึงปั จจุบนั งานศิลปกรรมที่อยูก่ บั การ
เทศน์มหาชาติและชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเทียบเท่าพระพุทธรู ป คือ ตุงค่าวหรื อภาพพระบฎ (ตุง
ค่าวธรรม) เป็ นการเขียนเล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับพระเวสสันดรชาดกเพื่อประกอบการเทศน์ที่สอดแทรก
ความเป็ นท้องถิ่นและวิถีชีวิตแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงาม
การศึ กษารวบรวมข้อมู ลรู ป แบบภาพคุ งค่าวธรรมเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ศิลปกรรมทางพุท ธ
ศาสนาในจังหวัดลําปางเป็ นการศึกษาวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุน โดยกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม
เพื่อรวบรวมข้อมูลตุงค่างธรรมในจังหวัดลําปาง รู ปแบบและภาพวิถีชีวิตที่ปรากฏลงบนผืนผ้ารวมถึง
เป็ นแนวทางในการเผยแพร่ และอนุ รักษ์โดยนําขบวนการจัดการทางมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละ
ชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการรักษาผืนผ้า(ตุงค่าวธรรม) รวมถึงภาครัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
งานศิลปกรรมที่อยูใ่ นท้องถิ่นและจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง
งานวิจยั ชิ้นนี้ ใช้เวลาทั้งหมด 12 เดือน ในการลงพื้นที่ศึกษา โดยเลือกพื้นที่วดั จํานวน 5 วัด ซึ่ ง
ล้วนแล้วแต่ชุดภาพตุงค่าวธรรมสําคัญอีกทั้งชุมชนมีศกั ยภาพในการรองรับการศึกษา ได้เลือก วัดปง
สนุกด้านเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา(ตุงค่าวธรรม) ที่หวัง
เป็ นอย่างยิง่ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลําปาง
และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป
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สารบัญ

บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดําเนินการงานวิจยั
บทที่ 4 สภาพสังคมและวัฒนธรรม 5 ชุมชนที่มีตุงค่าวธรรม
บทที่ 5 บทวิเคราะห์ผล สภาพสังคมวัฒนธรรมนครลําปาง ผ่านตุงค่าวธรรม
บทที่ 6 บทสรุ ป การศึกษาและรวบรวมข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าวธรรม
เพื่อการพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง
บรรณานุกรม

หน้า
(1)
(8)
(10)
(11)
(12)
1
13
33
38
85
178
185
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 1 การใช้สตั ตภัณฑ์บูชาพระพุทธรู ปในวิหาร พบที่วดั บ้านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง
ภาพที่ 2 วัดลําปางกลางตะวันออก
ภาพที่ 3 ตุงค่าวธรรมชุดที่ 1
ภาพที่ 4 ตุงค่าวธรรมชุดที่ 2
ภาพที่ 5 ภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี แบบไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดลําปาง
กลางตะวันออก
ภาพที่ 6 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัยตุงค่าวธรรมวัดลําปาง
กลางตะวันออก
ภาพที่ 7 ซุม้ ประตูเข้าพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัยตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก
ภาพที่ 8 การวาดบ้านของชูชก แบบศิลปะพื้นบ้าน ตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก
ภาพที่ 9 วงกลองมโหรี แบบสยาม ตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก
ภาพที่ 10 - 11 สํารวจและร่ วมกันอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดลําปาง
กลางตะวันออก
ภาพที่ 12 - 13สํารวจและร่ วมกันอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดลําปาง
กลางตะวันออก
ภาพที่ 14 วัดบ้านเอื้อม
ภาพที่ 15 ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
ภาพที่ 16 ภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี แบบย่อมุมไม้ 12 ไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรม
วัดบ้านเอื้อม
ภาพที่ 17 ปราสาทพระอินทร์มีกาํ แพงล้อมรอบ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
ภาพที่ 18 ภาพวาดหญิงชาวไทยวน(คนเมือง) ใส่ ซิ่นลายต๋ า ภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
ภาพที่ 19 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
ภาพที่ 20 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม

15
40
41
42

50
51
52
53
53

ภาพที่ 21 อาศรมพระเวสสันดร ศิลปะพื้นบ้านผสมผสานกับศิลปะไทย ตุงค่าวธรรม
วัดบ้านเอื้อม
ภาพที่ 22 การใช้ขนั แอวเป็ นขันสํารับอาหารของกัญหา ชาลี ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม

54
54

43
43
44
45
45
46
47
48
49
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ภาพที่ 23 ภาพวาดกลุ่มคนเงี้ยวที่สวมหมวกปี กกว้าง ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม 55
ภาพที่ 24-25 การลงพื้นที่สาํ รวจและร่ วมกันอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรม
วัดบ้านเอื้อม
56
ภาพที่ 26 การดูดฝุ่ น ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
57
ภาพที่ 27 การอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
57
ภาพที่ 28 วิหารวัดบ้านสัก
58
ภาพที่ 29 สภาพการค้นพบแรกเริ่ มจากการสํารวจ
59
ภาพที่ 30 ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
60
ภาพที่ 31 อาศรมฤาษี ศิลปะพื้นบ้านผสมผสานกับศิลปะไทย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
61
ภาพที่ 32 ภาพชายล้านนาสับหมึกขาดําทั้งแบบสับขาก้อมและสับขายาวตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก 61
ภาพที่ 33 ภาพชายล้านนาสับหมึกขาดํา ไล่ตีชูชก ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
62
62
ภาพที่ 34 รู ปแบบการวาดผ้าซิ่นพื้นเมืองที่ถูกต้องตามแบบแผน ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
ภาพที่ 35 ทหารม้าสวมหมวกแฟร์ชนั่ แบบต่างๆ ประจําตําแหน่งขุนนาง วัดบ้านสัก
63
ภาพที่ 36-37 การลงพื้นที่สาํ รวจและร่ วมกันอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรม
วัดบ้านสัก
64
ภาพที่ 38 - 39การลงพื้นที่สาํ รวจและร่ วมกันอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรม
วัดบ้านสัก
65
ภาพที่ 40 การจําลองตุงค่าวธรรมขึ้นมาใหม่ โดยพิมพ์ลงบนผ้าใบไวนิล โดยไม่นาํ ของเดิม
กลับมาใช้
66
ภาพที่ 41 วัดปงสนุกเหนือ
67
ภาพที่ 42 ตุงค่าวธรรม ชุดที่ 1 เขียนบนกระดาษสา
68
ภาพที่ 43 ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง
69
ภาพที่ 44 ภาพวาดพระเวสสันดรและนางมัทรี สวมรองเท้าประดับยศ กัณฑ์วณั ประเวศ
วัดปงสนุกเหนือ
70
ภาพที่ 45 ภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี แบบไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ 71
ภาพที่ 46 รู ปแบบปราสาทพระอินทร์บนหลังช้างเอราวัณ ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
71
ภาพที่ 47 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ 72
ภาพที่ 48 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ 72
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ภาพที่ 49 ภาพวาดหญิงชาวไทยวน(คนเมือง) ใส่ ซิ่นลายต๋ า ภาพตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ 73
ภาพที่ 50 ภาพการแต่งกายหญิงในราชสํานัก ที่ใช้ผา้ สไบพาดพันอก ตุงค่าวธรรม
วัดปงสนุกเหนือ
74
ภาพที่ 51 การวาดเครื่ องประดับของเจ้านาย วัดปงสนุกเหนือ
74
ภาพที่ 52 วิหารวัดสบลี
76
ภาพที่ 53 จิตรกรรมฝาผนังวัดสบลี
77
ภาพที่ 54 การลงพื้นที่สาํ รวจตุงค่าวธรรมวัดสบลี
78
ภาพที่ 55 ตุงค่าวธรรมวัดสบลี
79
ภาพที่ 56 อาศรมพระเวสสันดร ศิลปะพื้นบ้าน ตุงค่าวสบลี
80
ภาพที่ 57 รู ปแบบการวาดผ้าซิ่นของนางกษัตริ ย ์ ที่ถูกต้องตามแบบแผน ตุงค่าวธรรมวัดสบลี 80
ภาพที่ 58 กัณฑ์กมุ าร วัดสบลี
81
ภาพที่ 59 กัณฑ์ทานกัณฑ์ วัดสบลี
81
ภาพที่ 60- 61 การอนุรักษ์ตุงค่าวธรรมวัดสบลี
82
ภาพที่ 62- 63 การอนุรักษ์ตุงค่าวธรรมวัดสบลี
83
ภาพที่ 64 การบรรยาย สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตุงค่าวธรรมวัดสบลี
84
ภาพที่ 65 ภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี แบบไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ 86
ภาพที่ 66 ภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี แบบไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดลําปาง
กลางตะวันออก
87
ภาพที่ 67 ภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี แบบย่อมุมไม้ 12 ไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรม
วัดบ้านเอื้อม
87
ภาพที่ 68 วิหารหรื อศาลา ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้าง
88
ภาพที่ 69 ปราสาทพระอินทร์บนหลังช้างเอราวัณ ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
89
ภาพที่ 70 ปราสาทพระอินทร์มีกาํ แพงล้อมรอบ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
89
ภาพที่ 71 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ 90
ภาพที่ 72 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ 91
ภาพที่ 73 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดลําปาง
กลางตะวันออก
91
ภาพที่ 74 ซุม้ ประตูเข้าพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก 92
ภาพที่ 75 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
92
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ภาพที่ 76 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
93
ภาพที่ 77 พระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
94
ภาพที่ 78 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล 94
ภาพที่ 79 อาศรมพระเวสสันดร แบบไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
95
ภาพที่ 80 อาศรมฤาษี แบบไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
96
ภาพที่ 81 อาศรมพระเวสสันดร ศิลปะพื้นบ้านผสมผสานกับศิลปะไทย ตุงค่าวธรรม
วัดบ้านเอื้อม
96
ภาพที่ 82 อาศรมฤาษี ศิลปะพื้นบ้านผสมผสานกับศิลปะไทย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
97
ภาพที่ 83 อาศรมพระเวสสันดร ศิลปะพื้นบ้าน ตุงค่าวสบลี
97
ภาพที่ 84 การวาดบ้านของนางอมิตดา แบบศิลปะพื้นบ้าน ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
98
ภาพที่ 85 การวาดบ้านของชูชก แบบศิลปะพื้นบ้าน ตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก 99
ภาพที่ 86 ภาพวาดหญิงชาวไทยวน(คนเมือง) ใส่ ซิ่นลายต๋ า ภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
101
ภาพที่ 87 ภาพเปรี ยบเทียบการแต่งกาย หญิงชาวไทยวน(คนเมือง) ใส่ ซิ่นลายต๋ า ในอดีต
101
ภาพที่ 88 ภาพวาดหญิงชาวไทยวน(คนเมือง) ใส่ ซิ่นลายต๋ า ภาพตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ 102
ภาพที่ 89 ภาพวาดหญิงชาวไทยวน(คนเมือง) ใส่ ซิ่นลายต๋ า ใส่ ผา้ มัดนม เกล้าผมปล่อย
ชายทัดดอก
102
ภาพที่ 90 กลุ่มคนเงี้ยวที่สบั หมึกดําที่ขา โพกผ้าที่หวั ที่ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม 103
ภาพที่ 91 ภาพเปรี ยบเทียบการแต่งกาย กลุ่มคนเงี้ยวที่โพกผ้าที่หวั ในรัฐฉาน ประเทศพม่า 104
ภาพที่ 92 ภาพวาดกลุ่มทหารเงี้ยวที่สวมหมวกปี กกว้าง ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก 104
ภาพที่ 93 ภาพถ่ายเปรี ยบเทียบกลุ่มชาวเงี้ยวที่สวมหมวกปี กกว้าง ในรัฐฉาน ประเทศพม่า
105
ภาพที่ 94 ภาพวาดกลุ่มคนเงี้ยวที่สวมหมวกปี กกว้าง ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม 105
ภาพที่ 95 ภาพวาดขุนนางของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ขี่มา้ สวมหมวกแบบทหารพม่า
ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
106
ภาพที่ 96 ภาพหมวกของขุนนางพม่า ที่นาํ มาเปรี ยบเทียบกับภาพวาดที่ปรากฏบน
ภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
106
ภาพที่ 97 ภาพวาดกลุ่มแขกพราหมณ์ ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
107
ภาพที่ 98 ภาพวาดชาวกะเหรี่ ยง ที่ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
108
ภาพที่ 99 การวาดภาพชาวจีน ไว้ผมเปี ย ภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
110
ภาพที่ 100 การวาดภาพชาวจีนที่กาํ ลังแสดงกายกรรม ภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
110
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ภาพที่ 101 ภาพชายล้านนาสับหมึกขาดํา ทั้งแบบสับขาก้อมและสับขายาว ตุงค่าวธรรม
วัดบ้านสัก
112
ภาพที่ 102 ภาพชายล้านนาสับหมึกขาดํา ไล่ตีชูชก ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
112
ภาพที่ 103 ภาพชายล้านนาสับขายาวนุ่งผ้าต้อย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
113
ภาพที่ 104 ภาพชายล้านนาสับขายาวนุ่งเค็ดม่าม กําลังเล่นเจิงมวยกันอยู่ ตุงค่าวธรรม
วัดบ้านเอื้อม
114
115
ภาพที่ 105 ภาพช่างปี่ คลุมผ้าตุม๊ ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ้ง
ภาพที่ 106 ภาพชาวบ้าน ห่มคลุมผ้าตุม๊ ในช่วงฤดูหนาว ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา 115
ภาพที่ 107 ภาพดุริยางค์ทหาร แต่งกายแบบทหารสยาม ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้าง
ศรี ดอนมูล
116
ภาพที่ 108 ภาพการแต่งกายหญิงในราชสํานัก ที่ใช้ผา้ สไบพาดพันอก ตุงค่าวธรรม
วัดปงสนุกเหนือ
117
ภาพที่ 109 ภาพการเกล้าผมวิดว้องของหญิงชาวบ้าน ที่ใช้ผา้ สไบพาดบ่าเปลือยอก
ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
118
ภาพที่ 110 ภาพการเกล้าผมแล้วเหน็บดอกของหญิงช่างฟ้อน ที่ใช้ผา้ สไบคล้องคอเปลือยอก
118
ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ้ง
ภาพที่ 111 รู ปแบบการวาดผ้าซิ่นพื้นเมืองที่ถูกต้องตามแบบแผน ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
119
ภาพที่ 112 รู ปแบบการวาดผ้าซิ่นพื้นเมืองที่ถูกต้องตามแบบแผน ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม 119
ภาพที่ 113 รู ปแบบการวาดผ้าซิ่นของนางกษัตริ ย ์ ที่ถูกต้องตามแบบแผน ตุงค่าวธรรมวัดสบลี 120
ภาพที่ 114 การนุ่งซิ่นตีนลวดของหญิงชาวบ้านสมัยใหม่ ภาพตุงค่าวธรรมของวัดทุ่งฮ้าง
120
ภาพที่ 115 การสวมเสื้ อบ่าห้อยในระยะหลังของหญิงชาวบ้านตุงค่าวธรรมสัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล 121
ภาพที่ 116 ทหารม้าสวมหมวกปี กกว้างยอดแหลม(กุบเสิ ก) หมวกประจําตําแหน่งขุนนาง
วัดบ้านเอื้อม
122
ภาพที่ 117 ทหารสวมหมวกปี กกว้างยอดแหลม(กุบเสิ ก) หมวกประจําตําแหน่งขุนนางวัดทุ่งคา 122
123
ภาพที่ 118 ทหารม้าสวมหมวกแฟร์ชนั่ แบบต่างๆ ประจําตําแหน่งขุนนาง วัดบ้านสัก
ภาพที่ 119 พระสงฆ์จะใส่ วอ่ มหรื อหมวกผ้าที่ไม่มีปีก ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
123
ภาพที่ 120 ภาพวาดพระเวสสันดรและนางมัทรี สวมรองเท้าประดับยศ กัณฑ์วณั ประเวศ
วัดปงสนุกเหนือ
124
ภาพที่ 121 การวาดเครื่ องประดับของเจ้านาย วัดบ้านเอื้อม
125
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ภาพที่ 122 การวาดเครื่ องประดับของเจ้านาย วัดปงสนุกเหนือ
125
ภาพที่ 123 หญิงชาวบ้านใส่ ลานหู ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ้ง
126
ภาพที่ 124 การเกล้าผมมวยแล้วชักหนีบ หรื อเรี ยกว่า “จ๊อกว้อง” ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
126
ภาพที่ 125 ภาพวาดพื้นบ้าน หญิงชาววังที่ตดั ผมบ๊อบ ดัดเป็ นลอน ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้าง
ศรี ดอนมูล
127
ภาพที่ 126 ขันเชิญพระเวสสันดรออกจากเมือง ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
129
ภาพที่ 127 ขันแอว
130
ภาพที่ 128 การใช้ขนั แอวเป็ นขันสํารับอาหารของกัญหา ชาลี ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
130
ภาพที่ 129 ลักษณะของขันซี่ที่ถูกทําเป็ นขันเชิญพระเวสสันดรออกจากเมือง ตุงค่าวธรรม
วัดบ้านเอื้อม
131
ภาพที่ 130 ขันซี่ไม้กลึง
131
ภาพที่ 131 การชักโคมแขวนไว้ในศาลาหรื อวิหาร ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
132
ภาพที่ 132 การชักโคมแขวนเสาหงส์ในวันยีเ่ ป็ ง วัดทุ่งคา อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง
132
ภาพที่ 133 ทรงผีปู่ย่าลงมาส่ งเคราะห์ให้กบั ลูกหลานในวงศ์ตระกูลในชุมชนบ้านปงสนุกเหนือ 133
ภาพที่ 134 การส่ งเคราะห์ของชูชก โดยพรานบุญเป็ นผูท้ าํ พิธี ภาพตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง 134
ภาพที่ 135 ขันข้าวที่จดั เลี้ยงให้กบั ชูชก ในกัณฑ์มหาราช ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
135
ภาพที่ 136 ขันโตกไม้กลึง
135
ภาพที่ 137 ขันข้าวที่มีฝาชีครอบจัดเลี้ยงให้กบั ชูชก ในกัณฑ์มหาราช ตุงค่าวธรรม
วัดปงสนุกเหนือ
136
ภาพที่ 138 ขันข้าวที่มีฝาชีครอบที่พบในล้านนา
136
ภาพที่ 139 ขันข้าวมีฝาชีครอบ วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมืองลําปาง
137
ภาพที่ 140 ขันข้าวที่มีฝาชีครอบจัดเลี้ยงให้กบั ชูชก ในกัณฑ์มหาราช ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ้ง 137
ภาพที่ 141 กล่องข้าว ตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
138
ภาพที่ 142 ลายเส้นก่องข้าว ฝี มือของคาร์ลบ็อก ครั้งมาสํารวจลําปาง
139
ภาพที่ 143 ภาพวาดก่องข้าวลาย แบบของตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
139
ภาพที่ 144 ภาพวาดวิถีชีวิตของคนในชุมชนในการหุ งหาอาหาร วัดทุ่งผึ้ง
140
140
ภาพที่ 145 ภาพวาดวิถีชีวติ ของคนในวัง ในการหุงหาอาหาร วัดปงสนุกเหนือ
ภาพที่ 146 ภาพวาดวิถีชีวิตของคนในชุมชนในการหุงหาอาหาร วัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
141
ภาพที่ 147 การหุ งหา และปรุ งแต่งอาหารของคนเมืองในอดีต
141
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ภาพที่ 148 เฮือนนํ้าบ้านชูชก ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
ภาพที่ 149 เฮือนนํ้าบ้านชูชก ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
ภาพที่ 150 เฮือนนํ้าหน้าบ้าน ตามชนบท
ภาพที่ 151 เฮือนนํ้าหน้าวัง ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
ภาพที่ 152 หม้อประเภทต่างๆ บริ เวณใต้ถุนเรื อนที่นางอมิตดาปั้นไว้ วัดนาคตหลวง
ภาพที่ 153 ทหารของพระเวสสันดร ถือนํ้าต้น ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
ภาพที่ 154 นางรับใช้ของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ถือนํ้าต้น ตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง
ภาพที่ 155 ชูชกสะภายนํ้าเต้าออกเดินทาง ตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง
ภาพที่ 156 ชูชกสะพายนํ้าคอกในการออกเดินทาง ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
ภาพที่ 157นางอมิตดาขุดบ่อนํ้าซึมทราย ก่อนใช้กระบวยตักนํ้าซึมใส่ ในนํ้าคุ วัดนาคตหลวง
ภาพที่ 158 หญิงชาวบ้านล้านนาในอดีต จะนิยมจับกลุ่มซักผ้าและตักนํ้าที่ท่านํ้าเป็ นกิจวัตร
ภาพที่ 159 คุตกั นํ้าในอดีต
ภาพที่ 160 นํ้าทุง้
ภาพที่ 161 นํ้าทุง้ ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
ภาพที่ 162 หญิงสาวชาววังถือกระเป๋ าหิ้ วแบบสยาม ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
ภาพที่ 163 หญิงสาวชาววังกางร่ มแบบฝรั่ง ตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง
ภาพที่ 164 ชูชกสะพายย่าม สําหรับใส่ เครื่ องใช้ส่วนตัว
ภาพที่ 165 นางมัทรี หาบซ้า สําหรับใส่ เครื่ องใช้ส่วนตัว
ภาพที่ 166 ภาพทหารหลวงตีกลองปูจา แจ้งข่าวการตายของชูชก ตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง
ภาพที่ 167 ภาพหอกลองหลวง ในวังพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
ภาพที่ 168 วงป้าดแห่งานศพชูชก ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
ภาพที่ 169 วงป้าดแห่งานศพชูชก ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
ภาพที่ 170 การบรรเลงปี่ พาทย์พ้นื เมืองในการเฉลิมฉลองการกลับมาของพระเวสสันดร
วัดบ้านเอื้อม
ภาพที่ 171 การบรรเลงปี่ พาทย์พ้นื เมืองในปัจจุบนั
ภาพที่ 172 สล่าปี่ แน ในวงกลองแห่ ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
ภาพที่ 173 ทหารกองเกียรติยศ ประโคมกลองชนะ ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
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ภาพที่ 174 ทหารกองเกี ย รติ ย ศ ประโคมกลองชนะ ในริ้ ว ขบวนพระอิ ส ริ ย ยศในงานพระราชพิ ธี
พระราชทานเพลิ ง พระศพ สมเด็ จ พระเจ้า พี่ น างเธอ เจ้า ฟ้ า กั ล ยาณิ วัฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนคริ นทร์
161
ภาพที่ 175 วงกลองตึ่งโนง ขบวนเสด็จของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
161
ภาพที่ 176 วงกลองสิ้ งหม้อง ขบวนเสด็จของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง 162
ภาพที่ 177 วงกลองสิ้ งหม้อง ขบวนเสด็จของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรม
วัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
162
ภาพที่ 178 วงกลองสิ้ งหม้อง ของชุมชนบ้านวังหม้อ อําเภอเมืองลําปางในงานสลุงหลวง
ปี 2552
163
ภาพที่ 179 วงปี่ จุมและช่างซอ ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
164
ภาพที่ 180 วงปี่ จุมและช่างซอ ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ้ง
164
ภาพที่ 181 วงปี่ จุมและช่างซอ ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
164
ภาพที่ 182 วัวเทียมเกวียน พบเห็นได้ตามชนบทในภาคเหนือ
165
ภาพที่ 183 ราชรถพระเวสสันดร เป็ นรู ปแบบเกวียนเทียมกวาง ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ 166
ภาพที่ 184 รถม้าราชรถ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
167
167
ภาพที่ 185 รถม้าราชรถ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
ภาพที่ 186 ขบวนเสด็จโดยช้างของเจ้านครลําปางในอดีต
168
ภาพที่ 187 ขบวนเสด็จโดยช้าง ของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
169
ภาพที่ 188 ขบวนเสด็จโดยช้าง ของพระเจ้ากรุ งสัญชัยและมเหสี กัญหาและชาลี
ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
169
ภาพที่ 189 ขบวนเสด็จโดยช้าง ของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
170
ภาพที่ 190 ขบวนเสด็จโดยรถยนต์ ของพระเจ้ากรุ งสัญชัยและเหล่านางใน ตุงค่าวธรรม
วัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
170
ภาพที่ 191 ดาบหลูบเงินแบบต่างๆ ที่พบในเขตล้านนา
171
ภาพที่ 192 ทหารกับดาบประจําตําแหน่ง “ดาบหลูบคํา” ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
172
ภาพที่ 193 ง้าวหลูบเงินในล้านนา
173
ภาพที่ 194 ง้าวหลูบเงินในล้านนา
173
ภาพที่ 195 ทหารพระเจ้ากรุ งสัญชัยถือง้าวหลูบคํา ตามขบวนเสด็จ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม 174
ภาพที่ 196 หอกในลักษณะต่างๆ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
174
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ภาพที่ 197 พรานเจตบุตร ใช้หน้าไม้ไล่ยงิ ชูชก ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
ภาพที่ 198 ทหารสวมหมวกแบบฝรั่ง เดินถือปื นในขบวนเสด็จ ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
ภาพที่ 199 ทหารสวมหมวกแบบเงี้ยว เดินถือปื นในขบวนเสด็จ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
ภาพที่ 200 ชาวบ้านเดินแบกปื น ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
ภาพที่ 201 ทหาร เดินถือปื นในขบวนเสด็จ ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
ภาพที่ 202 รู ปงานตั้งธรรมหลวง วัดปงสนุก 13-15 มค 59
ภาพที่ 203 การลงพื้นที่สาํ รวจและร่ วมกันอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรม
วัดบ้านสัก
ภาพที่ 204 คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ รักษามรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง
ภาพที่ 205 อนุรักษ์ซ่อมแซมภาพตุงค่าวธรรม วัดศรี ดอนมูลทุ่งฮ้าง อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง
ภาพที่ 206 อนุรักษ์ซ่อมแซมภาพตุงค่าวธรรม วัดทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

175
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177
177
180
181
182
183
183
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บทที่ 1
บทนํา
1.ชื่ อโครงการ (ภาษาไทย) “การศึกษาและรวบรวมข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าวธรรมเพื่อการพัฒนา
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง”
(ภาษาอังกฤษ) “Studying and gathering of Jataka Banners for develop to
Buddhism Art Museum in Lampang. ”
2. ชื่ อผู้วจิ ัย
2.1 ชื่อหัวหน้าโครงการ
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

นายอนุกลู ศิริพนั ธุ์
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง
087-115-1095
054-/-231066
pingpong_095@hotmail.com

2.2 ผู้ร่วมโครงการ
ชื่ อ-สกุล

2.1 นายอนุกลู ศิริพนั ธุ์

2.2 นายฐาปกรณ์ เครื อระยา

ต้ นสั งกัด

บทบาทในงานวิจัยนี้
(กรุณาระบุกจิ กรรม และ/
หรื อหน้ าทีร่ ับผิดชอบ
โดยละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัย -ควบคุมการลงพื้นที่และ
อินเตอร์เทคลําปาง
การดําเนินงานวิจยั / การ
พัฒนา แหล่งเรี ยนรู ้
ศิลปกรรมทางพุทธ
ศาสนา
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัย -ลงพื้นที่ ศึกษารวบรวม
อินเตอร์เทคลําปาง
ข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าว
ธรรมร่ วมกับชุมชน/ การ

สั ดส่ วนของ
งานทั้งหมด
ทีร่ ับผิดชอบ
(%)
50%

30%

2

พัฒนา แหล่งเรี ยนรู ้
ศิลปกรรมทาง
พุทธศาสนา
2.3 นายกิติศกั ดิ์ กลิ่นหมื่นไวย คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัย ศึกษาด้านรู ปแบบการ
10%
อินเตอร์เทคลําปาง
พัฒนางานศิลปกรรมเพื่อ
รองรับเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว
2.4 นายนพพงษ์ สว่างอัม
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์
ศึกษาข้อมูลด้าน
10%
วัฒนธรรมลุ่มนํ้าโขง
วัฒนธรรมที่ปรากฏบน
วิทยาลัยอินเตอร์เทค
ภาพตุงค่าวธรรม
ลําปาง
รวมภาระงาน
100%
2.3 ทีป่ รึกษาโครงการ
1. พระราชจินดานายก เจ้าอาวาสวัดพระเจดียซ์ าวหลัง เจ้าคณะจังหวัดลําปาง
2. รศ.ดร. วรลัญจก์ บุณยสุ รัตน์ อาจารย์ประจําภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผศ.เธียรชาย อักษรดิษฐ์ อาจารย์ประจําภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. อ.ดร. สื บศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ อาจารย์ประจําภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิต อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง
3. ความเป็ นมาของการวิจัย
ล้านนา เป็ นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า มีความหลากหลาย
ในด้า นรู ป แบบ และยุค สมัย โดยงานศิ ล ปกรรมทั้ง หลายไม่ ว่ าจะเป็ น พระพุ ท ธรู ป สั ต ตภัณ ฑ์
ธรรมาสน์ อาสนะ รวมไปถึงส่ วนประกอบทางสถาปั ตยกรรมอื่นๆ ภายในวัด งานศิลปะเหล่านี้เชื่อมโยง
ความเชื่อ ศรัทธา ในพระพุทธศาสนาและการดําเนิ นชีวิตประจําวันของชาวล้านนาในอดีต สะท้อนให้
เห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันโดดเด่นล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กบั
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ประวัติศ าสตร์ เศรษฐกิ จ สั งคม ของชุ ม ชนนั้น ๆ ซึ่ งควรจะดํารงอยู่ ต่ อ ไปเพื่ อเติ ม เต็ม คุ ณ ค่ าและ
ความสําคัญของท้องถิ่น พร้อมทั้งถ่ายทอดภูมิปัญญา ศรัทธา ความเชื่อ แก่คนรุ่ นถัดไป
“ตุ ง ค่ าวธรรม” คื อ งานพุ ท ธศิ ล ป์ อี ก ชนิ ด หนึ่ งในรู ป ของภาพพระบฏ ซึ่ งมี ล ัก ษณะเป็ น
จิตรกรรมบนผืนผ้า เขียนเล่าเรื่ องเวสสันดรชาดก หรื อมหาชาติ มีท้ งั แบบที่เป็ นภาพเขียนเล่าเรื่ องจนจบ
บนผืนผ้าเดียวกันที่มีความยาวหลายสิ บเมตร และเล่าเรื่ องจบเป็ นตอนๆ บนผ้าผืนเล็กรวมกันเป็ นภาพ
ชุดๆ ละ ๒๔ ผืน บ้าง ๓๕ ผืนบ้าง ตุงค่าวธรรมทําขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมตั้งธรรมหลวงในล้านนาที่จดั
ขึ้นเป็ นประจําในช่ วงเดื อนพฤศจิกายน- มกราคม ของทุกปี ในการทําพิธีต้ งั ธรรมหลวงจะมีประเพณี
เทศน์มหาชาติท้ งั ๑๓กัณฑ์ ภายในวันเดียวกัน คนล้านนาเชื่อว่าใครได้ฟังเทศน์มหาชาติจบทั้ง ๑๓ กัณฑ์
จะได้ข้ ึนสวรรค์ ภาพเหล่านี้ จะถูกนําไปแขวนไว้ในวิหารเพื่อให้ผูฟ้ ั งเทศน์ได้ซึมซับภาพไปพร้อมกับ
การฟังเทศน์
ปั จจุบนั ประเพณี ต้ งั ธรรมหลวงลดน้อยลง ทําให้บทบาทของตุงค่าวธรรมไม่ได้นาํ กลับมาใช้
งาน ถูกละทิ้งจนขาดการดูแลเอาใจใส่ ของคนในชุมชน จนภาพตุงค่าวธรรมชํารุ ดและสู ญหาย อีกทั้งยัง
ไร้ซ่ ึ งคุณค่าและความหมายในสังคมยุคปั จจุบนั อันเป็ นผลกระทบมาจากแนวคิดของสังคมล้านนาที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําให้สภาวะของภาพตุงค่าวธรรมและเครื่ องใช้ในพิธีต้ งั ธรรมหลวงไม่ได้นาํ มาใช้ใน
ปั จจุบนั ซึ่งน่าเป็ นห่ วงและเสี่ ยงต่อการสู ญหาย การถูกเปลี่ยนหน้าที่การใช้งาน ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ถา้ ไม่ได้รับ
การจัดการศึกษาในด้านข้อมูล การให้ชุมชนรับรู ้ถึงคุณค่าและความสําคัญ ด้านความหมายที่แฝงอยูใ่ น
การวาดภาพ คติการสร้าง รวมถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง อาจส่ งผลให้ในอนาคตภาพคุงค่าวธรรมเหล่านี้
เป็ นเพียงแค่งานจิตรกรรมบนผืนผ้าที่หาคุณค่าทางจิตใจไม่ได้เลย ดังที่กล่าวแล้วว่า ตุงค่าวธรรมเป็ น
งานเขียนภาพเล่าเรื่ องเวสสันดรชาดกเป็ นองค์ประกอบหลัก แต่เพื่อให้ภาพมีความสมบูรณ์ผเู ้ ขียนมักจะ
แทรกภาพวิถีชีวิตของชุมชนที่ตนเองพบเห็ นอยู่ทุกเมื่อเชื่ อวันลงไปด้วย เช่ น ลักษณะบ้านเรื อน ผูค้ น
การแต่งกาย อาหารการกิน สภาพแวดล้อม ความเชื่ อและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของชุ มชน เป็ นต้น
ภาพองค์ประกอบย่อยเหล่านี้ เรี ยกว่า ภาพกาก ซึ่ งเป็ นทั้งภาพกากและเทคนิควิธีการสร้างภาพ ต่อมาได้
กลายเป็ นหลักฐานสําคัญ ในการศึ กษาเรื่ องราวต่ างๆ ของชุ มชน ทั้งเรื่ องวิถีชีวิต รู ปแบบศิ ลปะและ
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนภายนอก ในสมัยที่มีการเขียนภาพตุงค่าวธรรมนั้นๆ ได้เป็ นอย่างดี
จากการสํารวจเบื้องต้น ในพื้นที่ทางวัฒนธรรมในเขตภาคเหนื อตอนบนของวิทยาลัยอินเตอร์
ลําปาง พบว่ามีเพียง ๔ จังหวัด ที่พบตุงค่าวธรรม ซึ่งได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง
และจังหวัดแพร่ ซึ่ งตุงค่าวธรรมมีสภาพชํารุ ดเป็ นจํานวนมาก เนื่ องจากการใช้งานและระยะเวลาที่ผา่ น
มา อี ก ทั้งการเก็บรั กษาที่ ผิดหลักวิธี ก่ อเกิ ดความเสี ยหายกับตัวงานจิ ตรกรรมเป็ นอย่างมาก รอการ
ช่วยเหลือจากองค์กร หน่วยงานราชการเข้าไปจัดการ ให้องค์ความรู ้ท้ งั ในด้านการศึกษาและการอนุรักษ์
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ฉะนั้นตุงค่าวธรรมจึงมีความสําคัญอย่างสู งทั้งในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และใน
ฐานะหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเรื่ องราวต่างๆ ของชุมชนในสมัยที่ภาพเหล่านั้นได้ถูกสร้างขึ้นมา ภาพ
ตุ งค่าวธรรมเหล่านี้ จึ งควรค่าที่ จะต้องดู แลรั กษาและหวงแหนไว้เป็ นมรดกทางวัฒ นธรรมที่ สําคัญ
เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้และเข้าใจถึงความเป็ นมาของผูค้ นในอดีตแต่ละยุคสมัย
ด้วยเหตุน้ ี จึงสมควรที่จะสํารวจข้อมูลและหลักฐานเชิ งลึกของรู ปแบบศิลปกรรมภาพตุงค่าว
ธรรม เพื่อให้คนในชุ มชนได้เห็ น ถึ งคุณ ค่าความสําคัญ พร้อมนําเสนอให้กบั ชุ มชนนั้นๆ ให้ได้รับรู ้
พร้อมกับการพัฒนาภาพตุงค่าวธรรมต่อยอดจากองค์ความรู ้เดิ ม โดยการจัดหาแนวทางปลูกจิตสํานึ ก
ของคนในชุมชนและเยาวชนรุ่ นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์ดูแลรักษา หวงแหนงานพุทธ
ศิลป์ ที่มีอยูใ่ นชุมชนของตนเอง รวมถึงเป็ นแรงผลักดันให้คนเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ พร้อมทั้งขบวนอนุรักษ์
ภาพตุงค่าวธรรม การส่ งเสริ มประเพณี ทอ้ งถิ่น ตลอดจนถึงเครื่ องประกอบพิธีกรรมที่ใช้ในการตั้งธรรม
หลวง นําไปสู่ การพัฒนาเพื่อให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางด้านศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในชุมชนต่อไป
4. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
4.1 เพื่อสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าวธรรม(พระบฎ) และวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนล้านนาในอดีตที่ปรากฏบนผืนภาพตุงค่าวธรรม(พระบฎ)
4.2 ศึกษารู ปแบบของภาพจิตรกรรม เทคนิควิธีการเขียนภาพ และลวดลายต่างๆที่มี คุณค่า
ความสําคัญในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็ นแม่แบบและแนวทางในการศึกษาภาพตุงค่าวธรรมหรื อ
ภาพพระบฏในแหล่งอื่นโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์และตีความจากภาพจิตรกรรม
4.3 เพื่อหาแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนา(พระบฎ) ในจังหวัด
ลําปาง
5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
5.1 หน่ วยงานราชการระดับจังหวัด สามารถจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนา
และพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคตได้
5.2 วัดและพุทธศาสนสถาน ได้มีส่วนร่ วมในการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาพตุงค่าวธรรม
และประเพณี ต้ งั ธรรมหลวงให้แก่พทุ ธศาสนิกชนและประชาชนในชุมชน
5.3 ผูน้ าํ ชุ มชน ปราชญ์ชุมชน และสถานศึกษาของชุมชน ได้รับความรู ้และเห็ นความสําคัญ
ของภาพตุงค่าวธรรม(พระบฎ) ในด้านภูมิปัญญาและคุณค่าทางความงามอันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
และสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาต่อไป
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5.4 นักเรี ยนและนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้มีความตระหนักและรับรู ้ในงานอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของภาพตุงค่าว
ธรรมและประเพณี ต้ งั ธรรมหลวง
6. คําถามหลักในการวิจัย
สภาพวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนที่สร้างภาพตุงค่าวธรรม ใน
อดีตเป็ นอย่างไร เพื่อบันทึกเป็ นข้อมูลพื้นฐานด้านการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ งสามารถเข้าใจวิถีชีวิต
สภาพแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรมของลําปางในอดีตผ่านภาพตุงค่าวธรรมได้ รวมถึงรู ปแบบของภาพ
จิตรกรรม เทคนิ ควิธีการเขียนภาพ และลวดลายต่างๆ มีลกั ษณะเฉพาะอย่างไร ซึ่ งการได้มาซึ่ งข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ สามารถสร้างองค์ความรู ้และเป็ นแนวทางในการพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทาง
พุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพสังคมยุคปัจจุบนั
7. กรอบแนวคิดของการวิจัยและนิยามศัพท์ เฉพาะ
“การศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล รู ป แบบภาพตุ ง ค่ า วธรรมเพื่ อ การพัฒ นาเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้
ศิ ล ปกรรมทางพุ ท ธศาสนาในจังหวัด ลําปาง” เป็ นการศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล ด้านรู ป แบบของ
ศิลปกรรมตุงค่าวธรรม รวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมนครลําปางผ่านงานจิตรกรรมตุงค่าวธรรม เพื่อ
การพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง อันจะส่ งผลให้เกิดความรู ้ความ
เข้าใจในท้องถิ่น ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในแผนภูมิ 7.1 ดังนี้
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แผนภูมิ 7.1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

8. นิยามศัพท์
ตุงค่าวธรรม

หรื อภาพพระเวสสันตระ คือภาพจิตรกรรมบนผืนผ้าที่เขียน
เรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติพระเวสสันดร เพื่อใช้ในพิธีต้ งั ธรรมหลวง
(เทศน์มหาชาติ)
แหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนา หมายถึง สถานที่รวบรวมองค์ความรู ้ดา้ น
ศิลปกรรมอัน เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา อันงดงามเก่าแก่ สะท้อนภูมิ
ปัญญาของบรรพชนและควรค่าแก่การอนุรักษ์และสื บต่อองค์ความรู ้น้ นั ๆ

9. ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ จําเป็ นต้องเก็บข้อมูลรอบด้านแบบองค์รวม เพื่อทําความ
เข้าใจกับบริ บทหรื อสิ่ งแวดล้อมด้านต่างๆ ทั้ง ด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเชื่อ และพิธีกรรมของชุมชน จึง
จะใช้การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research-PAR) ซึ่ งเป็ นการวิจยั ใน
ลักษณะที่มุ่งสร้างความสํานึ กและความตระหนักของคนในชุ มชน ให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ใน
ฐานะเป็ นส่ ว นหนึ่ งของชุ มชน โดยให้มีส่วนรับรู ้ และเรี ยนรู ้ ในเรื่ องต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้น ตื่ น ตัวถึ งความ
จําเป็ นที่จะต้องกระทํา และพร้อมที่จะร่ วมรับรู ้ผลงานวิจยั ด้วย เพื่อให้เป็ นการร่ วมกับชุมชนศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการ เพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง
10.วิธีการดําเนินงานและการรวบรวมข้ อมูล
10.1 ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ประกอบด้วยบุคคล กลุ่มคน องค์กร
ใดบ้าง)
เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพที่เน้นกระบวนการอนุ รักษ์ภาพตุงค่าวธรรม (พระบฎ) เพื่อการพัฒนา
เป็ นศูนย์การเรี ยนทางพุทธศาสนาในชุมชน โดยใช้วิธีการศึกษาเนื้ อหารายละเอียดในภาพตุงค่าวธรรม
(พระบฎ) สัมภาษณ์ เชิ งลึกพระภิ กษุสงฆ์ ผูน้ าํ ชุ มชน ปราชญ์ชุมชน สถานศึกษาของชุ มชน และร่ วม
สังเกตการณ์ในพิธีกรรม อย่างมีส่วนร่ วมในพื้นที่ที่พบภาพพระบฎ (ตุงค่าวธรรม) ในจังหวัดลําปาง
10.2 พื้นที่ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล (ระบุจงั หวัด/อําเภอ/ตําบล/สถานที่)
เนื่ องจากการสํารวจเบื้องต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ 2552 -2557 และเข้าไปทําการอนุ รักษ์ภาพตุงค่าว
ธรรมในจังหวัดลําปางทั้งหมด 12 วัด ซึ่ งแต่ละวัดจะมีภาพตุงค่าวธรรมที่แตกต่างกัน บางวัด เขียน เป็ น
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ผืนยาว บางวัดจะเขียนแยกผืน การบรรยายภาพที่ประกอบด้วย เรื่ องราว วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมของแต่
ละชุมชนในภาพตุงค่าวธรรม (พระบฎ) ที่มีความแตกต่างกัน จึงได้คดั เลือกวัดที่จะทําการศึกษาในครั้งนี้
จากเส้นทางที่ สามารถเดิ นทางเข้าไปได้สะดวก และมี แนวโน้มที่ จะสร้ างเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ภายใน
ชุมชน ซึ่ งจะเชื่ อมโยงกับสถาบันการศึกษาของแต่ละชุมชน และสภาพของภาพตุงค่าวธรรมที่มีความ
สมบู รณ์ รวมถึ งศักยภาพของพระภิ กษุสงฆ์ โดยเฉพาะเจ้าอาวาส ผูน้ ําชุ มชน ปราชญ์ชุมชน การนํา
ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการอนุรักษ์ คุณค่า และประโยชน์ของตุงค่าวธรรมของแต่ละชุมชน ความเป็ นหนึ่ ง
เดียวของชิ้นงาน การใช้วสั ดุทอ้ งถิ่น ข้อมูลด้านการจัดเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ และข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างเป็ นแนวทางการจัดตั้งเป็ นแหล่งการ
เรี ยนรู ้ของชุมชน โดยกําหนดพื้นที่ในการศึกษาทั้งหมด 5 วัด ดังนี้
1. วัดลําปางกลางตะวันออก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. วัดบ้านเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
3. วัดบ้านสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
4. วัดปงสนุก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. วัดสบลี อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
10.3 กระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล (อธิบายแต่ละขั้นตอน)
ที่ การดําเนินงาน
1.

ศึกษาสภาพบริ บท
ของตุงค่าวธรรม
ของแต่ละชุมชน
ร่ วมกับพระภิกษุ
สงฆ์ และผูน้ าํ
ชุมชน

ประเภทของข้ อมูล วิธีการและ
เครื่ องมือทีใ่ ช้
- ชิ้นงานภาพตุงค่าว - การสํารวจข้อมูล
ธรรมของแต่ละ
เบื้องต้น
ชุมชน
- การสัมภาษณ์เชิง
- ภาพถ่ายสภาพ
ลึก
ของตุงค่าวธรรม
- การสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่ วม

2.

จัดลําดับและกลุ่ม
ความสําคัญของตุง
ค่าวธรรม เพื่อจัดทํา
ทะเบียนประวัติฯ

- ประวัติประเพณี
การตั้งธรรมหลวง
และภาพตุงค่าว
ธรรม

- การบันทึก
ทะเบียนประวัติ
ชิ้นงานภาพตุงค่าว
ธรรม

สถานที่

ระยะเวลา

วัดลําปางกลาง
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านสัก
วัดปงสนุก
วัดสบลี

2 เดือน

วัดลําปางกลาง
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านสัก
วัดปงสนุก

3 เดือน
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ที่ การดําเนินงาน

ประเภทของข้ อมูล

3.

สร้างความเข้าใจ
ร่ วมกันระหว่างวัด
ชุมชน และ
สถานศึกษา
เกี่ยวกับโครงการ
และให้ความรู ้
คุณค่า ความสําคัญ
ของตุงค่าวธรรม

- องค์ความรู ้การ
สร้าง, การอนุรักษ์
และการรับรู ้คุณค่า
ของมรดกทาง
วัฒนธรรม

4.

ศึกษารายละเอียด
เชิงลึกของภาพตุง
ค่าวธรรม (พระบฎ)
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์

-ภาพตุงค่าวธรรมที่
ปรากฎในงาน
สถาปั ตยกรรมและ
ประเพณี /ความเชื่อ
ของแต่ละชุมชน
เช่น เครื่ องแต่งกาย
วัฒนธรรมและ
ประเพณี ทอ้ งถิ่น

5.

ศึกษาความเป็ นไป
ได้และวางแผน
แนวทางในการ
จัดตั้งศูนย์การ
เรี ยนรู ้ภาพตุงค่าว
ธรรม ภายในชุมชน

-โครงการศึกษา
ความเป็ นไปได้ใน
การจัดตั้งศูนย์การ
เรี ยนรู ้ฯในชุมชน
-แผนการจัดตั้งศูนย์
การเรี ยนรู ้ฯ

- การคัดกรอง
ความสําคัญของ
ชิ้นงาน
วิธีการและ
เครื่ องมือทีใ่ ช้
- การบรรยายให้
ความรู ้แก่ชุมชน
- การประชุมกลุ่ม
ย่อยระหว่าง
พระภิกษุสงฆ์ ผูน้ าํ
ชุมชน ปราชญ์
ชุมชน และ
สถานศึกษาใน
ชุมชน
- การสัมภาษณ์เชิง
ลึก
-การบันทึกภาพตุง
ค่าวธรรม
-การแยกประเภท
การเขียน และการ
เล่าเรื่ อง
-การวิเคราะห์
เนื้อหาภาพเขียน
ตุงค่าวธรรม
- สัมมนาวิชาการ
ระหว่างคณะ
นักวิจยั ร่ วมกับ
ชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่เกี่ยวข้อง

วัดสบลี

สถานที่

ระยะเวลา

วัดลําปางกลาง
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านสัก
วัดปงสนุก
วัดสบลี

2 เดือน

วัดลําปางกลาง
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านสัก
วัดปงสนุก
วัดสบลี

2 เดือน

วัดลําปางกลาง
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านสัก
วัดปงสนุก
วัดสบลี

1 เดือน
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6.

ถ่ายทอดความรู ้
เกี่ยวกับภาพตุงค่าว
ธรรมให้แก่ชุมชน
และผูเ้ กี่ยวข้อง

- ข้อมูลศูนย์การ
เรี ยนรู ้ฯในแต่ละ
ชุมชน
- เว็บไซต์งานพุทธ
ศิลป์ (ตุงค่าวธรรม)

7.

สรุ ปผลการวิจยั และ จัดทํารู ปเล่ม
ขยายผลสู่
รายงาน
ภาคปฏิบตั ิ

-การจัด
นิทรรศการ
แสดงผลงานวิจยั
-เอกสารคู่มือ
ความรู ้ภาพตุงค่าว
ธรรม
- จัดทําเว็บไซต์ฯ
-การสังเคราะห์
-การวิเคราะห์
- สรุ ปผล

วัดลําปางกลาง
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านสัก
วัดปงสนุก
วัดสบลี

1 เดือน

วัดลําปางกลาง
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านสัก
วัดปงสนุก
วัดสบลี

1 เดือน

11. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
ตารางที่ 11.1 แผนงาน

วัตถุประสงค์

แผนงาน

1. เพื่อสํารวจและ
เก็บรวบรวมข้อมูล
รู ปแบบงานพุทธ
ศิลป์ (ตุงค่าว) เชิง
ลึกและวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน
ล้านนาในอดีตที่
ปรากฏบนผืนภาพ
ตุงค่าว(พระบฎ)

1.1 ศึกษาสภาพ
บริ บทของตุงค่าว
ธรรมของแต่ละ
ชุมชนร่ วมกัน
1.2 จัดลําดับ
ความสําคัญและ
แยกประเภทเพื่อทํา
ทะเบียนประวัติ
1.3 สร้างความ
เข้าใจร่ วมกัน
ระหว่างวัด ชุมชน

ช่ วงที่ 1
เดือนที่ เดือนที่
1-3
4-6

ช่ วงที่ 2
เดือนที่
7-9

เดือนที่
10-12

ชื่ อผู้ดาํ เนิน
โครงการ
ทีร่ ับผิดชอบ
นายอนุกลู ศิริ
พันธุ์ และคณะ
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และสถานศึกษา
1.4 ศึกษา
รายละเอียดเชิงลึก
ของตุงค่าวธรรม
2. เพื่อหาแนว
2.1 ศึกษาความ
ทางการจัดตั้งศูนย์ เป็ นไปได้และวาง
การเรี ยนรู ้
แผนการจัดตั้งศูนย์
ศิลปกรรมทาง
การเรี ยนรู ้
พุทธศาสนา
2.2 ถ่ายทอดความรู ้
(พระบฎ) ใน
เกี่ยวกับภาพตุงค่าว
จังหวัดลําปาง
ธรรมให้แก่
สาธารณชน
2.3 สรุ ปผลการวิจยั
และขยายผลสู่
ภาคปฏิบตั ิ

นายอนุกลู ศิริ
พันธุ์ และคณะ

ตารางที่ 11.2 ผลงานในแต่ ละช่ วงเวลา
ช่ วงที่ เดือนที่
1
1–3
4–6

2

7–9

10 - 12

ผลงานทีค่ าดว่ าจะสํ าเร็จ
ได้ความรู ้และเข้าใจในสภาพบริ บทของภาพตุงค่าวธรรม ได้ทะเบียนประวัติ
โบราณวัตถุทางพุทธศาสนา และแนวทางการอนุรักษ์ในชุมชน
สร้างกระบวนการจัดการ การรับรู ้ และการตระหนักในคุณค่าความสําคัญของ
ภาพตุงค่าวธรรมให้แก่พระสงฆ์ ผูน้ าํ ชุมชน ปราชญ์ชุมชน และสถานศึกษาใน
ชุมชน
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐทุกระดับที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วมในการศึกษา
และหาแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ภาพตุงค่าวธรรมในชุมชนและจังหวัด
ลําปางอย่างเป็ นรู ปธรรม
ได้องค์ความรู ้ดา้ นศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในชุมชน และสามารถถ่ายทอด
ให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละเห็ น คุ ณ ค่ าของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางพุ ท ธศาสนาแก่
พุทธศาสนิกชนในชุมชน
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12. งบประมาณรวมตลอดโครงการ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
รายการ

จํานวนเงิน

1. งบบุคคลากร

20,000.-

1.1 ค่าจ้างนักวิชาการ (ลงพื้น ที่ สํารวจ เก็บข้อมู ล) 3 คนๆ ละ 1,000 บาท 5 15,000
ครั้ง
1.2 ค่าจ้างนักศึกษา (ลงพื้นที่สาํ รวจ เก็บข้อมูล) 5 คนๆ ละ 200 บาท 5 ครั้ง

5,000

2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่ าตอบแทนคณะผู้วจิ ัย

35,000.-

2.1.1 ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการวิจยั จานวน 1 คนๆ ตลอดโครงการ

20,000

2.1.2 ค่าตอบแทนนักวิจยั ร่ วม จานวน 5 คนๆ ละ 3,000 บาท ตลอด

15,000

โครงการ
2.2 ค่ าใช้ สอย
2.2.1 ค่าใช้จ่ายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลรู ปแบบงานพุทธศิลป์ (ตุงค่าวธรรม)

150,000.20,000

จํานวน 5 ชุมชนๆ ละ 4,000 บาท
2.2.2 ค่าใช้จ่ายการประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลึกพระภิกษุสงฆ์ ผูน้ าํ

20,000

ชุมชน ปราชญ์ชุมชน สถานศึกษาของชุมชน จานวน 5 ชุมชนๆ
ละ 4,000 บาท
2.2.3 ค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการ/สัมมนาทางวิชาการ จํานวน 5 ชุมชนๆ

50,000

ละ 10,000 บาท
2.2.4 ค่าจัดทารายงานวิจยั ความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์

20,000

2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการทาบอร์ดนิทรรศการ

35,000

2.2.6 ค่าใช้สอยอื่นๆ

5,000

2.3 ค่ าวัสดุ

15,000.-
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2.3.1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

5,000

2.3.2 วัสดุสานักงาน
5,000.2.4 ค่ าสาธารณูปโภค
ไปรษณี ย ์ ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์
2.5 ค่ าธรรมเนียมอุดหนุนวิทยาลัย 10%

25,000.-

รวมงบประมาณ

250,000.-

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “การศึ กษาและรวบรวมข้ อมูลรู ปแบบภาพตุงค่ าวธรรมเพื่อการพัฒนาเป็ น
แหล่ งเรี ยนรู้ ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง ” ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดการทบทวนวรรณกรรมใน
หลายประเด็นที่เกี่ยวข้องสองกลุ่ม ได้แก่
1) ชนิ ด ประเภท ความสําคัญ และลักษณะการใช้งานของงานพุทธศิลป์ ต่างๆ รวมทั้งแนวทาง
การอนุรักษ์
2) การศึกษาเกี่ยวกับภาพพระบฎ
3) ประเพณี ฟังเทศน์มหาชาติ (ประเพณี ต้ งั ธรรมหลวง)
4) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5) การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
6) ความหมายของการมีส่วนร่ วมของชุมชน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่ มแรกได้แก่ ชนิ ด ประเภท ความสําคัญ และลักษณะการใช้งานของงานพุ ทธศิ ลป์ ต่ างๆ
รวมทั้งแนวทางการอนุ รักษ์ จากรายงานการวิจยั ของศูนย์โบราณคดีภาคเหนื อ เรื่ อง ศิลปกรรมท้องถิ่น
ทางพุ ท ธศาสนา ในเขตอําเภอแม่ ท ะ จังหวัด ลําปาง และ รายงานการวิ จ ัย การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ศิลปกรรมไทย-รัฐฉาน ประเทศพม่า และอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ซึ่ งอธิ บายถึงความสําคัญ เทคนิ ค
การสร้าง การใช้สอยในพิธีกรรมต่างๆ ของศิลปกรรมทางพุทธศาสนาของล้านนาแต่ละประเภทไว้อย่าง
ละเอียด
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เป็ นหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงความรุ่ งเรื องทางวัฒนธรรมของคน
ท้องถิ่นในยุคสมัยต่าง ๆ และยังเปรี ยบเสมือนสื่ อที่เล่าเรื่ องราวในอดีตให้ผคู ้ นในปั จจุบนั ได้ศึกษา อาทิ
วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ คติความเชื่อทางศาสนา
และยังแสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในสมัยโบราณ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุ เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็ นชาติ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญของชาติ ด้วยเหตุ
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นี้ จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลและสงวนรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ให้คงสภาพยืนยาว เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการศึกษาของคนรุ่ นต่อ ๆ ไป ดังจะยกตัวอย่าง งานพุทธศิลป์ ชิ้นที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
ผ้ าพระบฏกับประเพณีต้งั ธรรมหลวง หรื อ ตั้งธัมม์ หลวง
ผ้าพระบฏหรื อผ้าตั้งธรรมหลวง นับเป็ นเครื่ องพิธีกรรมอีกสิ่ งหนึ่ งที่นอ้ ยคนนักจะรู ้จกั และเคย
พบเห็นในปั จจุบนั เนื่ องด้วยว่าได้มีการปรับเปลี่ยนและตัดทอนรายละเอียด ของการตระเตรี ยมเครื่ อง
พิธีดงั กล่าวลงให้กระชับ อีกทั้งได้ขาดช่วงของการสื บทอดภูมิปัญญาและฝี มือการสร้างสรรค์ของช่าง
ผูท้ าํ เครื่ องพิธีชิ้นนี้
โดยผ้าตั้งธรรมหลวง แต่เดิมได้มีบทบาทและหน้าที่ในการเป็ นที่ประดิษฐานพระธรรมเทศนา
เรื่ อง “พระเวสสันตระ” หรื อ พระเวสสันดรชาดก อันเป็ นมหาชาติสุดท้ายของพระโพธิ สัตว์ก่อนเสด็จ
มาอุบตั ิเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นการที่จะอัญเชิญใบลานเรื่ อง “พระเวสสันตระ” มาประดิษฐาน
ยัง มณฑลพิ ธี จึ ง ต้อ งมี ที่ จ ัด อยู่อ ย่างพิ เศษด้ว ยการกางโครงไม้ก ลึ ง สามขาหรื อ สี่ ข าไขว้ที่ เรี ย กว่ า
“ก๊างธัมม์” หรื อ กากเยียแต่ความพิเศษอยูต่ รงที่ท้ งั สามหรื อสี่ ดา้ นของก๊างธัมม์น้ นั จะมีผา้ ปักเป็ นรู ปภาพ
เทวดาพนมมืออยู่ดา้ นละผืนหากเป็ นแบบผ้าแขวนสี่ ดา้ นมักเรี ยกว่า “ผ้าพรหมสี่ หน้า” โดยมีความยาว
ตั้งแต่ส่วนบนของก๊างธัมม์จรดถึงพื้นและมีความกว้างเท่ากันทั้งทุกด้านของหน้าผ้าและก๊างธัมม์ดว้ ย
การตั้งธรรมหลวงนี้ จะจัด ขึ้ น ในเดื อนยี่เพง(ยี่เป็ ง) คื อวัน เพ็ญ เดื อน 12 จะมี การเตรี ยมงาน
มากมาย นับ ตั้ง แต่ ก ารเตรี ย มคัม ภี ร์ที่ ใช้เทศน์ เตรี ย มองค์ธ รรมกถึ ก หรื อ พระนัก เทศน์ การเตรี ย ม
ผูร้ ับผิดชอบกัณฑ์เทศน์หรื อเจ้าของกัณฑ์ การจัดเตรี ยมสถานที่ในการเทศน์ และการเตรี ยมตัวของผูจ้ ะ
มาฟั งเทศน์ ถือเป็ นเป็ นพิธีใหญ่คู่กบั งานทานสลากภัตต์ ดังนั้นจึงมีคตินิยมว่า ในวัดหนึ่ งนั้น ปี ใดที่จดั
งานทานสลากภัตต์ก็จะไม่จดั งานตั้งธรรมหลวง และปี ใดที่จดั งานตั้งธรรมหลวงก็จะไม่จดั งานทาน
สลากภัตต์ นอกจากเทศน์มหาชาติหรื อเวสสันดรชาดกแล้ว ธรรมหรื อคัมภีร์ที่นาํ มาเทศน์ในงานตั้ง
ธรรมหลวงนี้ อาจเป็ นคัมภี ร์ขนาดยาวเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งซึ่ งทางวัดและคณะศรัทธาจะช่วยกันพิจารณา
โดยอาจเป็ นเรื่ องในหมวด ทศชาติชาดก ปั ญญาสชาดก หรื อชาดกนอกนิ บาตเรื่ องอื่น แต่ที่นิยมกันมาก
คือเรื่ อง"มหาชาติ"หรื อเวสสันตรชาดก ซึ่ งมีความเชื่อกันว่า หากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ จะ
ได้ไปเกิดในแผ่นดินยุคพระศรี อาริ ยเมตรัยในอนาคต ซึ่ งหากเป็ นธัมม์ที่มิใช้เรื่ องมหาชาติแล้วก็มกั จะ
ฟั งกันไม่เกิน 3 วัน แต่หากเป็ นเวสสันตรชาดกหรื อมหาชาติแล้วอาจมีการฟั งธัมม์ต่อเนื่ องกันไปถึง 7
วัน ก่อนที่จะเทศน์มหาชาติกจ็ ะเทศน์เรื่ องอื่นไปเรื่ อยๆ พอจะถึงวัน
สุ ดท้ายก็จะเทศน์ดว้ ยคัมภีร์ชื่อ มาลัยต้น มาลัยปลาย และอานิ สงส์มหาชาติ รุ่ งขึ้นเวลาเช้ามืดก็จะเริ่ ม
ั ฑ์ทศพรไปเรื่ อย ๆ จนครบทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่ งมักจะไปเสร็ จเอาในเวลาทุ่มเศษ
เทศน์มหาชาติ ต้ งั แต่กณ
ปั จจุบนั นิ ยมเทศน์จบภายในวันเดี ยว ด้วยเหตุที่เทศน์มหาชาติเป็ นที่นิยม จึงมีนักปราชญ์ฉบับล้านนา
แต่งธรรมเป็ นจํานวนถึงประมาณ 150 ฉบับหรื อสํานวน เช่ น ฉบับวิงวอนน้อย วิงวอนหลวง วิงวอน
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ดอนกลาง หิ่ งแก้วมโนวอน ท่าแป้น ริ มฅง สร้อยสังกร เป็ นต้น ส่ วนฉบับที่เป็ นภาษาบาลีลว้ นเรี ยกว่า"
คาถาพัน"
สั ตตภัณฑ์
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายสัตตภัณฑ์ไว้ว่า สัตต
หมายถึ ง เจ็ด, ภัณ ฑ์ มาจากคําว่า บริ ภณ
ั ฑ์ หมายถึง สิ่ งของ รวมกันคือ “สัตตภัณ ฑ์” หรื อ “สัตตบริ
ภัณฑ์” หมายถึง เขาทั้ง 7 ทิว ที่ลอ้ มรอบเข้าพระสุ เมรุ ในที่น้ ี คือ เชิ งเทียนสําหรับบูชาพระประธานใน
วิหาร อุโบสถหรื อพระธาตุเจดียเ์ ป็ นเครื่ องสักการะที่สาํ คัญอย่างหนึ่งในคติทางศาสนา

ภาพที่ 1 การใช้สตั ตภัณฑ์บูชาพระพุทธรู ปในวิหาร พบที่วดั บ้านก่อ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง
สัตตภัณฑ์หรื อเชิงเทียน 7 ยอดนี้ มีผใู ้ ห้ความหมายด้านรู ปลักษณ์ ว่าหมายความถึง ภูเขาทั้ง 7 ที่
ล้อมรอบทะเลศรี ทนั ดรและภูเขาสิ เนรุ ราชบรรพตไว้ อันหมายถึงสวรรค์ที่ประทับของพระเจ้าและเหล่า
เทวดาทั้งหลายประกอบด้วย
1. ยุคนธร
2. อิสินธร
3. กรวิก
4.วินนั ตกะ
5. เนมินธร
6.สุ ทศั นะ
7. อัศกันต์1
ธรรมาสน์
สิ ทธิศกั ดิ์ เสื อแฟง, สั ตตภัณฑ์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ . การศึกษาเฉพาะเรื่ อง, ( เชียงใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539) ,หน้า 7.
1
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คือ อาสนะสงฆ์ ที่ใช้ในการแสดงพระธรรมเทศนา หรื อใช้ในการสวดพระปาฏิโมกข์ โดยตั้งอยู่
ท่ามกลางคณะสงฆ์ในพระอุโบสถ นอกจากนี้ ยงั ตั้งอยู่ดา้ นขวามื อของพระประธานในวิหารล้านนา
โดยที่ธรรมาสน์แบ่งออกได้เป็ นสองลักษณะคือ ธรรมาสน์ตงั่ และธรรมาสน์ทรงปราสาท
ปั จจุบนั ผลงานศิลปกรรม ทางพุทธศาสนาอันทรงคุณค่า เหล่านี้นบั วันบทบาทหน้าที่ก็ลดน้อย
ถอยลงไปทุกขณะและใกล้จะสู ญหายไป เช่น สัตตภัณฑ์ ที่ใช้ในโบสถ์หรื อวิหาร ถูกแทนที่ดว้ ยโต๊ะหมู่
บูชาซึ่ งแพร่ กระจายขึ้นมา อันเป็ นผลมาจากการรับเอาวัฒนธรรมภาคกลางเข้ามาใช้โดยละทิ้งงานพุทธ
ศิลป์ ที่เป็ นเอกลักษณ์ ของตนไว้ นอกจากนี้ ความงดงามของงานศิลปกรรม ที่ปรากฏเป็ นสัตตภัณฑ์ก็
เป็ นที่ตอ้ งการของนักสะสมของเก่า หรื อ ร้านขายงานศิลปกรรมโบราณเป็ นอย่างมาก สุ ดท้ายผลงาน
ศิลปกรรมแห่งภูมิปัญญานี้อาจถูกลืมเลือน และจางหายไปจากสังคมชาวล้านนา ในที่สุด
ความหมายของการอนุรักษ์
การอนุ รักษ์ คือ การดูแล รักษาเพื่อให้คงคุณค่าไว้ และรวมถึงการป้ องกัน การรักษา การสงวน
การปฏิสงั ขรณ์ และการบูรณะ
1. การสงวนรักษา หมายความถึง การดูแลรักษาไว้ตามสภาพของเดิมเท่าที่เป็ นอยู่ และป้องกันมิ
ให้เสี ยหายต่อไป
2. การปฏิสงั ขรณ์ หมายความถึง การทําให้กลับคืนสู่ สภาพอย่างที่เคยเป็ นมา
3. การบูรณะ หมายความถึง การซ่ อมแซมและปรับปรุ งให้มีรูปทรงลักษณะกลมกลืนเหมือน
ของเดิมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ตอ้ งแสดงความแตกต่างของสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมและสิ่ งที่ทาํ ขึ้น
ใหม่
หัวใจสํ าคัญในการอนุรักษ์
1. ยับยั้งหรื อชะลอการเสื่ อมสภาพของวัตถุโดยการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
2. การบูรณะซ่ อมแซม ต้องไม่ต่อเติม เสริ มสร้าง ทําของเก่าให้เป็ นของใหม่ แต่ควรคงสภาพ
เดิมไว้ให้ได้มากที่สุดและควรใช้ช่างผูช้ าํ นาญงานเป็ นพิเศษ
การศึกษากีย่ วกับภาพพระบฎ
พระบฏ คือจิตรกรรมประเภทหนึ่งที่เขียนขึ้นบนผืนผ้า ลักษณะการใช้งานคือห้อยตามความยาว
ของผืนผ้า ส่ วนหัวและส่ วนท้ายมีไม้สอดให้ตึงคล้ายภาพเขียนของจีน ในอดีตผ้าที่นาํ มาเขียนภาพมัก
เป็ นของคนตายหรื อเป็ นผ้าขาวสําหรับคลุมหี บศพ โดยเชื่อว่าผูต้ ายจะได้กุศลจากภาพที่วาดขึ้นเพื่อถวาย
แก่วดั (วิบูลย์, 2548: 245) โดยทัว่ ไปมักจะเขียนรู ปพระพุทธเจ้าเพื่อใช้ประดับภายในวิหารหรื ออุโบสถ
ชาวล้านนามักจะประดับพระบฏไว้ดา้ นหลังทั้งสองข้างของพระประธาน นอกจากนี้ ยงั ใช้พระบฏแทน
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พระพุทธรู ปเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมนอกสถานที่ ดังเช่น พิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ ซึ่งบริ เวณชายผืนผ้า
นั้นมีขอ้ ความว่า “พุทธพิมพา” แปลว่าพระพุทธรู ป (ณัฎฐภัทร และเรี ยม, 2547:432)
นอกจากพระบฏที่นิยมเขียนเป็ นรู ปพระพุทธเจ้าแล้ว ยังพบว่ามีความนิยมเขียนภาพพระบฏ
เป็ นเรื่ องราวต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่ น พุทธประวัติห รื อชาดก เป็ นต้น ในสังคมล้านนา
เรี ยกว่า “ตุงค่าวธรรม” ส่ วนใหญ่มกั จะเขียนเรื่ องราวเวสสันดรชาดก แบ่งเป็ นตอน ตอนละ 1 ผืน ชุ ด
หนึ่ งมี 15 ถึง 35 ผืน ขึ้นอยู่กบั การจัดสร้างของแต่ละวัด ภาพตุงค่าวธรรมมักจะนํามาแขวนรอบพระ
วิหารด้านนอกในงานเทศน์มหาชาติ หรื อประเพณี ต้ งั ธรรมหลวงในช่วงเดือนยี่เป็ ง หน้าที่การใช้สอย
คล้ายกับจิตรกรรมฝาผนังชัว่ คราว เพื่อสร้างพื้นที่ประกอบพิธีกรรมให้มีความหมายเฉพาะ รวมถึงช่วย
ให้พิธีการเทศน์มีบรรยากาศและอารมณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น โดยหลังจากเสร็ จพิธีตุงค่าวธรรมจะถูก
ม้วนเก็บและจะไม่นาํ มาแขวนประดับในที่ ใดๆ ภาพตุงค่าวธรรมจึ งเป็ นพุทธศิลป์ เนื่ องในพิธีการตั้ง
ธรรมหลวงอย่างแท้จริ ง (เมธาพร, 2551: 113-114)
งานศึกษาเกี่ ยวกับพระบฏหรื อตุงค่าวธรรมในดินแดนล้านนายังคงมีไม่มากนัก เนื่ องจากภาพ
พระบฏเป็ นจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ข้ ึนบนผืนผ้า ซึ่ งเป็ นวัสดุที่เกิดความชํารุ ด เสี ยหาย และเสื่ อมสภาพ
ได้ง่าย อีกทั้งพระบฏเป็ นพุทธศิลป์ ที่ใช้ประกอบในพิธีกรรม เช่น พิธีเทศน์มหาชาติหรื อตั้งธรรมหลวง
พิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ ฯลฯ ทําให้พระบฏมีบทบาทและหน้าที่การใช้งานตามวาระโอกาส หากไม่มีการ
ประกอบพิธีต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น ทางวัดมักจะเก็บรักษาพระบฏไว้ รวมถึงปั จจุบนั ไม่นิยมแขวนพระ
บฏประดับอาคารศาสนสถานดังเช่นในอดีต จึงทําให้หลักฐานเกี่ยวกับจิตรกรรมบนผืนผ้าหลงเหลืออยู่
ไม่มากนักในปั จจุบนั เนื่องจากพระบฏซึ่งเป็ นพุทธศิลป์ โบราณที่หลงเหลืออยูใ่ นปัจจุบนั จํานวนไม่มาก
นัก แนวทางการศึกษาพระบฏในล้านนาส่ วนใหญ่จึงเน้นการศึกษาด้านรู ปแบบ และสุ นทรี ยะทางงาน
ช่าง ควบคู่กบั คติการสร้างหรื อเรื่ องราวที่สะท้อนผ่านภาพจิตรกรรม ดังเช่น การศึกษาพระบฏวัดม่อน
สัณฐานหรื อวัดม่อนปู่ ยักษ์ เมืองลําปาง ซึ่งเป็ นพระบฏที่ได้รับการศึกษามากที่สุดผืนหนึ่งในล้านนา จาก
หนังสื อจิตรกรรมฝาผนังล้านนา ภาณุ พงษ์ เลาหสม (2541) ได้กล่าวถึงจิตรกรรมวัดม่อนปู่ ยักษ์ซ่ ึงพบว่า
ปรากฏอยู่ 2 ส่ วน ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหาร และจิตรกรรมบนผืนผ้าประดับภายในจอง
(วิหารไม้ทรงปราสาทซ้อนชั้น) ติดตั้งในตําแหน่ งระหว่างช่ วงเสาตอนบนของพื้นที่บริ เวณโถงกลาง
โดยแต่เดิ มน่ าจะมีการติดตั้งพระบฏอยู่โดยรอบ แต่ปัจจุบนั พระบฏวัดม่อนปู่ ยักษ์หลงเหลืออยู่เพียง 2
ผืนเท่านั้น
ผูเ้ ขียนได้ตีความเรื่ องราวของพระบฏที่มีภาพปราสาทเป็ นประธานของภาพว่าเป็ นเรื่ องราว
พรหมนารถชาดก ส่ วนภาพพระบฏที่มีภาพประธานเป็ นภาพขบวนเสด็จ ยังไม่สามารถตีความได้อย่าง
แน่ ชั ด ในส่ ว นของรู ป แบบจิ ต รกรรมมี ล ัก ษณะแบบกํา หนดนิ ย ม คื อ มี ร ะเบี ย บกฎเกณฑ์ ข อง
องค์ประกอบและตัวภาพที่แน่นอนตายตัว ฝี มือช่างละเอียดประณี ตสมํ่าเสมอ การตัดเส้นบรรจง รวมถึง
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องค์ประกอบที่ปรากฏมีลกั ษณะของอิทธิ พลศิลปะพม่าอย่างเด่นชัด เช่น อาคารทรงปราสาทแบบพม่า
(พญาธาตุ) รวมถึงภาพบุคคลชั้นสู ง และกลุ่มชนชั้นต่างๆ ราชสํานักมีลกั ษณะการแต่งกายแบบพม่า
อย่างชัดเจน จึงสันนิ ษฐานว่าพระบฏวัดม่อนปู่ ยักษ์เป็ นงานช่างในสมัยราชวงศ์คองบองตอนกลาง สกุล
ช่างอมรปุระ ราวครึ่ งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๔ โดยเป็ นจิตรกรรมแบบประเพณี นิยมช่วงท้ายก่อน
การรับอิทธิ พลศิลปะตะวันตก และอาจเป็ นจิตรกรรมที่นาํ เข้ามาจากประเทศพม่าโดยตรง ซึ่ งจิตรกรรม
พระบฏวัดม่อนปู่ ยักษ์ได้ส่งอิ ทธิ พลให้แก่ ช่างเขียนในล้านนาในช่ วงต่อมา ดังเช่ น จิ ตรกรรมฝาผนัง
ภายในวิหารลายคํา วัดพระสิ งห์ เมืองเชี ยงใหม่ แสดงให้เห็ นว่าจิตรกรรมสกุลช่ างอมรปุระเป็ นที่รู้จกั
ของช่างพื้นเมืองล้านนาแล้วตั้งแต่ตน้ พุทธศตวรรษที่ 25 (ภาณุพงษ์, 2541: 122-124)
ทิพวรรณ ทัง่ มัง่ มี (2548) ได้ทาํ การศึกษาพระบฏวัดม่อนปู่ ยักษ์เช่นกัน แต่ได้กล่าวถึงรู ปแบบ
เนื้ อหา และองค์ป ระกอบของจิ ตรกรรมในประเด็น ต่ างๆ โดยละเอี ย ดมากขึ้ น โดยพระบฏผืน แรก
ประกอบด้วยภาพปราสาทเครื่ องยอดแบบศิลปะพม่าเป็ นประธานของภาพ ภายในปราสาทมีภาพบุคคล
ครองจีวรประทับนั่งบนบัลลังก์ ขนาบทั้งสองข้างด้วยบุคคลในท่าหมอบกราบ ถัดลงมาบริ เวณลาน
ด้านหน้าปราสาททางด้านขวาเป็ นภาพกลุ่มบุคคลหญิงในท่าหมอบกราบ ส่ วนทางด้านซ้ายของภาพเป็ น
ภาพบุคคลชายในท่าหมอบกราบเช่ นกัน ถัดออกไปทางด้านซ้ายเป็ นภาพกลุ่มบุคคลแสดงอาการชี้ มือ
และแหงนหน้ามองบนท้องฟ้าด้วยอาการตกใจ โดยบนท้องฟ้ามีภาพบุคคลครองจีวรลอยอยูก่ ลางอากาศ
ผูเ้ ขียนได้ตีความเรื่ องราวที่ปรากฏว่าเป็ นเรื่ องพรหมนารถชาดก อันเป็ นชาดกชาติที่ 8 จากทศชาติชาดก
ส่ วนพระบฏผืนที่ 2 ประกอบด้วยภาพสตรี ช้ นั สู งถือพานนัง่ บนคอช้าง มีบุคคลถือกลดนัง่ อยูบ่ นหลังช้าง
เป็ นประธานของภาพ บริ เวณหน้าขบวนเป็ นส่ วนที่ชาํ รุ ดแต่ยงั คงปรากฏภาพกลุ่มบุคคลนุ่ งโสร่ งแบก
ฆ้อง ส่ วนตอนท้ายของขบวนเป็ นภาพขบวนม้าลัดเลาะโขดหิ นตามมาเป็ นแถว ผูเ้ ขียนได้ตีความว่าภาพ
ดังกล่าวเป็ นตอนที่นางรุ จราชกุมารี พระราชธิ ดาของกษัตริ ยอ์ งั คติราช เดินทางไปอธิ ษฐานขอพรเทพย
ดาเพื่อช่วยดลใจให้พระราชบิดาหายจากความมีมิจฉาฐิติ ซึ่ งเป็ นฉากหนึ่ งของพรหมนารถชาดกเช่นกัน
(ทิพวรรณ, 2548: 36-46)
นอกจากนั้นผูเ้ ขียนยังได้ทาํ การวิเคราะห์รายละเอียดขององค์ประกอบ และการใช้สีในงาน
จิตรกรรม โดยได้สรุ ปว่าจิตรกรรมบนผืนผ้าวัดม่อนปู่ ยักษ์เป็ นจิตรกรรมสกุลช่างอมรปุระ ซึ่งน่าจะเป็ น
ที่รู้จกั ของช่ างล้านนาแล้วตั้งแต่ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 25 แสดงให้เห็ นถึงการติดต่อสัมพันธ์กนั ของ
เมืองลําปางกับพม่าในช่วงเวลาดังกล่าวผ่านความสัมพันธ์ดา้ นการค้า โดยเฉพาะการดําเนิ นกิจการป่ าไม้
นอกจากนั้นพบว่ารู ปแบบของจิตรกรรมบนผืนผ้าวัดม่อนปู่ ยักษ์ยงั ไม่ปรากฏอิทธิพลศิลปะตะวันตก จึง
เชื่อว่าน่ าจะเป็ นต้นแบบให้แก่จิตรกรรมในดินแดนล้านนาในช่วงต่อมา ดังเช่น จิตรกรรมภายในวิหาร
ลายคํา วัดพระสิ งห์ จิตรกรรมภายในวิหารวัดบวกครกหลวง เมืองเชียงใหม่ หรื อจิตรกรรมภายในวิหาร
วัดป่ าแดด อําเภอแม่แจ่มที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
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อย่างไรก็ตามนอกจากการศึกษาพระบฏที่เน้นประเด็นด้านรู ปแบบศิลปะ หรื อเทคนิ คทางเชิ ง
ช่ างแล้ว ยังพบว่าการศึกษาบางกรณี ยงั ได้กล่าวถึงกระบวนการเปลี่ ยนแปลงเทคนิ คการสร้ างสรรค์
จิตรกรรมพระบฏ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของพระบฏในสังคม ดังเช่น การศึกษาพระบฏที่พบ
ในเขตอําเภอวังเหนื อ อําเภอแจ้ห่ม และวัดสบลี อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง โดยธี ระพงษ์ ทาเกิ ด
(2535) กล่าวว่า พระบฏสามารถแบ่งตามเรื่ องราว ที่ปรากฏได้ ๒ ลักษณะ ได้แก่ พระบฏที่แสดงภาพ
พุทธประวัติหรื อรู ปพระพุทธเจ้าในอิริยาบถต่างๆ ซึ่ งแต่เดิมนิ ยมสร้างขึ้นเพื่อการอุทิศส่ วนกุศลให้แก่
ผูต้ าย และพระบฏที่มีการเขียนภาพเหตุการณ์ตามเรื่ องราวที่ใช้ในการเทศน์มหาชาติ เช่น พระเวสสันดร
หรื อพระมาลัย เป็ นต้น
ในส่ วนรู ปแบบ และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์จิตรกรรมพระบฏพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพสังคม โดยแต่เดิมรู ปแบบของพระบฏในล้านนาส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นงานช่างพื้นบ้านซึ่งมี
ลักษณะงานช่างที่อิสระ ไม่มีแบบแผนมากนัก แต่ในระยะหลังเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ได้แก่
นิยมการเขียนภาพโดยลอกเลียนรู ปแบบจากจิตรกรรมสกุลช่างภาคกลาง ส่ วนการใช้สีในงานจิตรกรรม
แต่เดิมนิ ยมใช้สีฝนุ่ ต่อมาจึงเริ่ มใช้หมึกจีนเข้ามาผสมผสาน จนกระทัง่ มีการใช้สีพลาสติก สี โปสเตอร์
ปากกาเมจิ สี น้ าํ มันกระป๋ อง เช่นเดียวกับวัสดุรองรับที่แต่เดิมนิยมเขียนบนผ้าทอมือ จีวรพระ หรื อผ้าดิบ
ต่อมาจึงเปลี่ยนมาเขียนบนผ้าใบเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นวัสดุที่หาได้ทวั่ ไปตามการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย นอกจากนั้นยังพบว่าแนวโน้มในการใช้งานภาพพระบฏในสังคมล้านนาเริ่ มลดน้อยลง เนื่ องจาก
วัดส่ วนใหญ่ไม่นิยมจัดพิธีเทศน์มหาชาติดงั เช่นในอดีต ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบวิหารใน
สมัยใหม่ที่วดั หลายแห่ งบูรณะขึ้นใหม่ดว้ ยการก่ออิฐถื อปู น จึงได้เขียนภาพจิ ตรกรรมฝาผนังภายใน
วิหารในคราวเดียวกัน ส่ งผลให้การสร้างสรรค์จิตรกรรมภาพพระบฏมีจาํ นวนลดน้อยลง ส่ วนวัดที่ยงั คง
จัดพิธีการเทศน์มหาชาติ ส่ วนใหญ่นิยมเขียนจิตรกรรมพระบฏขึ้นใหม่โดยได้ปรับเปลี่ยนเทคนิคในการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมด้วยการใช้วิธีการ และเทคนิคสมัยใหม่ดงั ที่กล่าวถึงข้างต้น (ธีระพงษ์, 2535: 1-32)
จนทําให้พระบฏโบราณซึ่ งคงคุณค่าในด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ และโบราณคดีได้สูญหายไปจาก
สังคมล้านนาอย่างรวดเร็ ว
การศึกษาพระบฏในระยะหลังจึงได้ให้ความสนใจในประเด็นด้านการอนุ รักษ์มากขึ้น ดังเช่น
งานศึกษาพระบฏวัดม่อนปู่ ยักษ์ของ ทิพวรรณ ทัง่ มัง่ มี และคณะ (2554) ซึ่ งเป็ นการต่อยอดการศึกษา
ศิลปกรรมพระบฏวัดม่อนปู่ ยักษ์ที่ได้ทาํ การศึกษาในเบื้องต้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยในการศึกษาชิ้นนี้ได้
เน้นทําการศึกษาด้านการอนุ รักษ์ภาพพระบฏในเชิ งกายภาพเป็ นหลัก จากการศึกษาผูเ้ ขียนได้ตีความ
เรื่ องราวภาพจิตรกรรมใหม่ โดยกล่าวว่าจิตรกรรมทั้งสองผืนแสดงเรื่ องราวพุทธประวัติ โดยจิตรกรรม
ผืนที่ 1 เป็ นตอนที่ พระพุทธเจ้าเสด็จนิ วตั ินครกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดประยูรญาติ ส่ วนจิตรกรรมผืนที่ 2
สภาพชํารุ ดมากแต่ยงั เห็นภาพประธานคือเป็ นภาพขบวนเสด็จของคนชั้นสู ง ผูเ้ ขียนได้ตีความเรื่ องราว
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ว่าเป็ นภาพขบวนของกษัตริ ยเ์ มืองโมรี เดินทางไปอันเชิญพระอังคารของพระบรมศาสดากลับเมือง ใน
พุทธประวัติตอนแจกพระบรมสารี ริกธาตุ (ทิพวรรณ และคณะ, 2554: 64-89)
จากแนวทางการศึกษาพระบฏที่กล่าวถึงข้างต้นพบว่าการศึกษาส่ วนใหญ่ทาํ การศึกษาพระ
บฏหรื อตุงค่าวธรรมในประเด็นเกี่ยวกับรู ปแบบศิลปกรรม เทคนิ คทางงานช่ าง และคติการสร้างหรื อ
เรื่ องราวที่แสดงผ่านภาพจิตรกรรม เพื่อทราบที่มารวมถึงกําหนดอายุศิลปกรรม ซึ่ งส่ วนใหญ่เน้นศึกษา
รายละเอี ย ดหรื อ องค์ป ระกอบหลัก ของภาพเป็ นหลัก อย่า งไรก็ ต ามภาพพระบฏยัง ประกอบด้ว ย
รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ที่แม้จะมิใช่ องค์ประกอบสําคัญของภาพแต่ภาพเหล่านี้ ได้แสดงให้เห็ นถึง
สภาพวิ ถี ชี วิ ต และวัฒ นธรรมในด้ า นต่ า งๆ ของผู ้ค นในสั ง คม ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ชุมชนได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังเป็ นการเปิ ดประเด็นการศึกษาในมุมมองด้านอื่นๆ ต่อไปใน
อนาคต เช่น การอนุรักษ์ศิลปกรรม หรื อการฟื้ นฟูประเพณี ต้ งั ธรรมหลวงให้กลับคืนสู่ ชุมชนอีกครั้ง เป็ น
ต้น
การจัดกิจกรรมรวมถึงโครงการลักษณะนี้ ในยุคปั จจุบนั มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความสําคัญ
รวมถึงเล็งเห็นคุณค่าทางโบราณวัตถุศิลปวัตถุ คุณค่าด้านประเพณี วฒั นธรรม คุณค่าด้านองค์ความรู ้ทาง
พุทธศาสนาที่สื่อออกมาในรู ปแบบต่างๆ อันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะวิถีชิวิตความเป็ นอยู่ เครื่ องใช้ไม้
สอย ทั้งความงดงามด้านศิลปกรรม เทคนิ ควิธีกรรม การสื่ อถึงคติความเชื่ อและความเปลี่ยนแปลงของ
บ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เป็ นอย่างดี แสดงถึงความเจริ ญงอกงามของพุทธศาสนาที่เป็ นบ่อเกิด
ของขนบประเพณี นิยม วัฒ นธรรม และวิถีการดํารงชี วิตของคนในอดี ต ตุงค่าวธรรมจึงเป็ นมรดกที่
สําคัญของชาติ ที่ควรค่าแก่การดู แล รักษา เชิ ดชู และหวงแหนไว้เป็ นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศูนย์
โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2553) จึงเห็นควรที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาวิจยั และจัดการอนุ รักษ์ตุงค่าวธรรม ในเขตพื้นที่จงั หวัดลําปาง ให้ได้เห็ นถึงคุณค่าความสําคัญ
พร้อมนําเสนอให้กบั ชุมชนนั้นๆ ให้ได้รับรู ้พร้อมกับการพัฒนาตุงค่าวธรรม ต่อยอดจากองค์ความรู ้เดิม
เพื่อปรับรู ปแบบการสื่ อความหมาย การสร้างตุงค่าวธรรมขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนของเดิมให้เข้ากับสังคม
ยุคปั จจุบนั โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ ให้
จัดทําโครงการ “การปลูกจิตสํานึก
ในการอนุ รักษ์ที่ยงั่ ยืนผ่านการสร้างสื่ อผสม(Mixed Media) ร่ วมกับชุ มชน”นําโดย รศ.ดร. วรลัญจก์
บุณยสุ รัตน์ เป็ นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.ดร. สุ ภาพร นาคบัลลังก์ เป็ นผูค้ วบคุมการดําเนินงาน และ อ.
อนุกลู ศิริพนั ธุ์ ผูใ้ ห้การสนับสนุนความรู ้ดา้ นพิธีกรรม
โดยการวาดภาพตุงค่าวธรรมให้วดั วังหม้อเพื่อนําใช้ประกอบพิธีเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ ได้
มีอาจารย์ทวี เสรี วาศ อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์ในการวาดภาพ
ทั้ง 13 กัณฑ์ รวมทั้งหมด 28 ผืน ซึ่งวัตถุประสงค์สาํ คัญก็เพื่อปลูกจิตสํานึกของคนในชุมชนและเยาวชน
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รุ่ นใหม่ให้หนั กลับมามองงานศิลปกรรมอันมีค่าและอนุรักษ์ดูแลรักษา หวงแหนงานพุทธศิลป์ ที่มีอยูใ่ น
ชุมชนของตนเอง ดึงดูดให้คนเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้พร้อมทั้งอนุ รักษ์งานตุงค่าวธรรมและที่สาํ คัญเยาวชน
ยุคใหม่จะได้มีความภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตน ที่ได้สร้างสรรค์งานศิลป์ ไว้กบั พุทธศาสนาไว้
ให้ลูกหลานได้ศึกษา

ประเพณีฟังเทศน์ มหาชาติ (ประเพณีต้งั ธรรมหลวง)
เทศน์มหาชาติเป็ นการพรรณนาถึง “เรื่ องพระเวสสันดรชาดก” คําว่า “ชาดก” นั้นเป็ นชื่อเรี ยก
คัมภีร์ประเภทหนึ่งของพุทธศาสนา ที่กล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เป็ นคําสอนประเภท
บุคลาธิษฐาน คือยกตัวละครขึ้นมาเล่าแล้วสอดแทรกคําสอนเข้าไปในการเล่าเรื่ องนั้นๆ ชาดกมีอยู่
มากมาย แต่ที่นบั ว่าสําคัญที่สุดมีอยู่ 10 ชาดก หรื อสิ บชาติ ตามที่นิยมเรี ยกกันว่า “ พระเจ้าสิ บ
ชาติ”ในแต่ละชาติพระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญบารมีต่าง ๆ กัน เพื่อมุ่งหวังที่จะให้สาํ เร็ จพระสัมมาสัมโพธิ
ญาณ
วิถี พานิชพันธ์ (2548) กล่าวในวิถีลา้ นนาว่า ทางภาคเหนือนิยมจัดเทศน์มหาชาติในเดือนยีเ่ ป็ ง
ซึ่ งเรี ยกว่า “ประเพณี ต้ งั ธัมม์หลวง” หมายถึงการฟั งพระธรรมเทศนาเรื่ องใหญ่หรื อเรื่ องสําคัญ เพราะ
ธรรมหลวงที่ใช้เทศน์มกั จะเป็ นเวสสันดรชาดก อันเป็ นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิ สัตว์ก่อนจะได้มา
ประสู ติแล้วตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา มีท้ งั หมด 13 กัณฑ์ คําว่า “ตั้ง” แปลว่า เริ่ มต้น การ
ตั้งธรรมหลวง ก็อาจแปลว่าการสดับพระธรรมเทศนาจากคัมภีร์ที่จารขึ้นใหม่เป็ นครั้งแรกด้วย ประเพณี
นี้ ตรงกับงานประเพณี ฟั งเทศน์มหาชาติของภาคกลาง การตั้งธรรมหลวงนี้ จะจัดขึ้นในเดื อนเพ็ญ ที่
เรี ยกว่าเดือนยีเ่ ป็ ง คือวันเพ็ญเดือน 12 จะมีการเตรี ยมงานมากมาย นับตั้งแต่การเตรี ยมสถานที่ในการ
เทศน์และการเตรี ยมตัวของผูจ้ ะมาฟั งเทศน์ ถือเป็ นพิธีใหญ่คู่งานทานสลากภัตต์ ดังนั้นจึงมีคตินิยมว่า
ในวัดหนึ่งนั้นปี ใดที่จดั งานทานสลากภัตต์กจ็ ะไม่จดั งานตั้งธรรมหลวง และปี ใดที่จดั งานตั้งธรรมหลวง
ก็จะไม่จดั งานทานสลากภัตต์
นอกจากเทศน์มหาชาติหรื อเวสสันดรชาดกแล้ว ธรรมหรื อคัมภีร์ที่นาํ มาเทศน์ในงานตั้งธรรม
หลวงนี้ อาจเป็ นคัมภีร์ขนาดยาวเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งซึ่งทางวัดและคณะศรัทธาจะช่วยกันพิจารณา โดยอาจ
เป็ นเรื่ องในหมวด ทศชาติชาดกปั ญญาสชาดก หรื อชาดกนอกนิ บาตเรื่ องอื่น แต่ที่นิยมกันมากคือเรื่ อง
“มหาชาติ” หรื อเวสสันดรชาดก ซึ่ งมีความเชื่อกันว่า หากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์ จะได้
ไปเกิดในแผ่นดินยุคของพระศรี อาริ ยะเมตไตรยในอนาคตนอกจากนี้ มณี พยอมยงค์(2548) ได้เสริ มว่า
หากเป็ นธรรมที่ มีใช่ เรื่ องมหาชาติ แล้วก็มกั จะฟั งกัน ไม่เกิ น 3 วัน แต่ห ากเป็ นเวสสันดรชาดกหรื อ
มหาชาติแล้วอาจมีการฟั งเทศน์ต่อเนื่องกันไปถึง 7 วัน โดยแบ่งการเทศน์เป็ นวันแรกเทศน์ธรรมวัตร
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วันที่สองเทศน์คาถาพัน ก่อนที่จะเทศน์มหาชาติกจ็ ะเทศน์เรื่ องอื่นไปเรื่ อยๆ พอถึงวันสุ ดท้ายก็จะเทศน์
ด้วยคัมภีร์ชื่อ มาลัยต้น มาลัยปลายและอานิสงส์มหาชาติ รุ่ งขึ้นเวลาเช้ามืดก็จะเริ่ มเทศน์มหาชาติต้ งั แต่
กัณฑ์ทศพรเรื่ อยไป จนครบทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่ งมักจะไปเสร็ จเอาในเวลาทุ่มเศษ แล้วจะมีการเทศนา
ธรรมพุทธาภิเษกปฐมสมโพธิ สวดมนต์เจ็ดตํานานย่อ ธัมมจักกัปปวัตณสู ตร และสวดพุทธาภิเษก ซึ่ ง
ปัจจุบนั นิยมเทศน์จบภายในวัน
เดียว
การฟั งเทศน์มหาชาติ นิ ยมแต่งเครื่ องบูชาครบตามที่ได้ปฏิบตั ิกนั มา โดยเจ้าของกัณฑ์จะต้อง
จัดเตรี ยมเครื่ องกัณฑ์อย่างใหญ่โต มีสิ่งของต่างๆ ที่เหมาะสมกับสมณะวิสัยที่จะใช้เป็ นเครื่ องอุปโภค
บริ โภค ตลอดจนจัดแต่งเครื่ องไทยทานเครื่ องบูชา ดังนี้ คือ ช่อพันผืน (ธงเล็กหรื อตุง) ผ้าคัมภีร์สาม
หน้า ช้างร้อย ม้าร้อย รู ปพระอาทิตย์ รู ปพระจันทร์ ธงเงิน ดอกคํา ฆ้อง กลอง ฉาบฉิ่ ง มัดไว้กบั ต้นคา
ฉางเงิน ฉางทอง ธูปเทียนอย่างละพันดอก ดอกปี บ บัวแดง ผักตบ รู ปสัตว์ป้ ั นด้วยขี้ผ้ งึ เต่า ปู ปลา
จระเข้ ตะพาบนํ้า มังกร ใส่ ไว้ในอ่ างนํ้า มี พ วกใบบัว ผัก ตบ มี ด อกบัว ลอยไว้ด้ว ย ตั้งไว้ที่ ห น้า
ธรรมาสน์ มีโคมไฟ มีค่าวพระเวสสันดรหรื อภาพเขียนเรื่ องพระเวสสันดรแขวนตามผนังโบสถ์เพื่อให้
ประชาชนมาดู และจัดให้มีราชวัตรฉัตรธง ต้นกล้วย ต้นอ้อย ช่อช้างธงไชย (ตุงไชย) เป็ นต้น
วิถี พานิชพันธ์ (2548) ยังกล่าวเพิ่มอีก ว่าก่ อนจะถึงวันฟั งเทศน์มหาชาติ ทุกวัดวาอารามจะ
เตรี ยมสถานที่ ทําซุม้ ประตูวดั เรี ยกกันว่าซุม้ ประตูป่า สมมุติวา่ เป็ นประตูเข้าสู่ ป่าหิ มพานต์ อันเป็ นด่านที่
พรานเจตบุตรคอยเฝ้าระวังมิให้คนใดผ่านเข้าไปรบกวนพระเวสสันดร ต่อจากประตูวดั เข้าไปจะทําราช
วัตรปลูกกล้วยอ้อยประดับช่อตุงและฉัตร บริ เวณลานวัดจะผังค้างโคมแขวน โคมทําด้วยกระดาษ โครง
ทําด้วยไม้ไผ่หักเป็ นเหลี่ยมเป็ นมุม หุ ม้ รอบป้องกันมิให้ลมพัดไฟดับ ด้านล่างของโคมจะใช้กระดาษตัด
ขนาดเท่าผ่ามือ ยาวเหมาะสมกับโคมนั้น ทําเป็ นชายห้อยลงมาหลายชาย เวลาแขวนอยูบ่ นค้างชายโคมนี้
จะถูกลมพัดพริ้ วน่าดูมาก หน้าวิหารจะมีโคมกระดาษรู ปร่ างแปลก ๆ แขวนเป็ นระยะ ถ้ามีโคมมากก็จะ
แขวนถึงในวิหาร ส่ วนในวิหารนั้นประดับด้วยธงราวและเครื่ องบูชามหาชาติ
มณี พยอมยงค์ (2548) ได้ให้กาํ หนดการวันตั้งธรรมหลวงในประเพณี สิบสองเดือนล้านนาไทย
ว่า การจัดงานจะไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กบั ความสะดวกของทางวัดและคณะศรัทธา โดยต้องใช้เวลาสอง
หรื อสามวันเป็ นอย่างน้อย แต่ไม่เกิ นเจ็ดวัน กําหนดการมีดงั ไปนี้ คือ วันแรกเทศน์ธรรมวัตร คือการ
เทศน์ถึงอานิ สงส์ของการเทศน์มหาชาติและธรรมอื่นๆเช่น “ธรรมมาลัยโปรด” ซึ่ งมีเนื้ อหาว่าด้วยการ
อุทิศส่ วนกุศลให้แก่ญาติโยมบิ ดามารดาและบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว วันที่สองนิ ยมเทศน์คาถาพัน ซึ่ ง
นักปราชญ์โบราณได้รวบรวมเอาคาถาภาษาบาลีมาจากมหาชาติท้ งั 13 กัณ ฑ์ มารวมเป็ นผูกเดี ยวกัน
เพื่อแสดงความเคารพต่อพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ชาวล้านนาเชื่ อกันว่าการแสดงธรรม
เทศนาหากไม่มีภาษาบาลีเลยจะไม่ศกั ดิ์สิทธิ์ วันที่สามเป็ นวันเทศน์มหาชาติ จะเทศน์เรี ยงลําดับกันไป
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จนครบ 13 กัณฑ์ เชื่อกันว่าผูท้ ี่ฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียวจะได้พบพระศรี อาริ ย ์ ดังนั้น จึงต้อง
เริ่ มเทศน์ต้ งั แต่เช้าตรู่ พระจะผลัดกันเทศน์ตามลําดับ เมื่อเทศน์จบกัณฑ์หนึ่ งๆ เจ้าของกัณฑ์ก็จะถวาย
กัณฑ์เทศน์และพระก็จะให้จากนั้นก็จะมี การตีกลองที่เรี ยกว่า “กลองปู่ จา” (กลองบูชา) เสี ยครั้งหนึ่ ง
และอาจจะมีการจุดประทัดและประโคมฆ้องกลองอื่นๆ ด้วย เพื่อให้คณะศรัทธาและผูม้ าฟั งเทศน์เกิด
ความปี ติโสมนัส
เมื่อเทศน์จบทั้ง 13 กัณฑ์แล้ว ก็จะมีการเทศน์ธรรมที่เรี ยกว่า “พุทธาภิเษกปฐมสมโพธิ ” สวด
มนต์เจ็ดตํานานย่อย และสวดธรรมจักรกัปวัตนสู ตร ต่อจากนั้นก็จะสวด “เบิก” คือการสวดพุทธาภิเษก
ภาษาบาลี ใช้พระสงฆ์สวดประมาณ 10 – 15 รู ป การสวดเบิกนี้ เมื่อจบต้องกะเวลาให้ได้รุ่งอรุ ณพอดี
จากนั้นจึงมีการถวายข้าวมธุ ปายาสแด่พระพุทธรู ปจํานวน 49 ก้อน ตามแบบอย่างที่นางสุ ชาดาถวายแด่
พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนจะตรัสรู ้ ครั้นแล้วพระให้พร อุบาสก อุบาสิ กากรวดนํ้าเป็ นอันเสร็ จพิธี จึงแยกย้าย
กันกลับบ้าน ในงานเทศน์มหาชาติน้ ี ยงั มีพิธี “บวชพระเจ้า” คือการที่ชาวบ้านนําพระพุทธรู ปมาสมโภช
ด้วย โดยจัดเครื่ องบูชาเฉพาะ ได้แก่ ข้าวสุ ก กล้วย อ้อย หมาก ขนมข้าวต้ม เป็ นต้น
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เธียรชาย อักษรดิษฐ์ (2551) ได้เสนอผ้าตั้งธรรมหลวง ว่าแต่เดิมมีบทบาทและหน้าที่ในการเป็ น
ที่ประดิ ษฐานพระธรรมเทศนาเรื่ อง “พระเวสสสันตระ” หรื อ พระเวสสันดรชาดก อันเป็ นมหาชาติ
สุ ดท้ายของพระโพธิ สัตว์ ก่ อนเสด็จมาอุบตั ิเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นการที่จะอัญเชิ ญใบลาน
เรื่ อง “พระเวสสันตระ” มาประดิษฐานยังมณฑลพิธี จึงต้องมีที่จดั ให้อยูอ่ ย่างพิเศษ ด้วยการกางโครงไม้
กลึงสามขาไขว้ที่เรี ยกว่า “ก๊างธรรม” หรื อ “กากะเยีย” แต่ความพิเศษจะอยู่ตรงที่ ทั้งสามด้านของก๊าง
ธรรมนั้น จะมีผา้ ปั กเป็ นรู ปภาพเทวดาพนมมืออยูด่ า้ นละผืน โดยมีความยาวตั้งแต่ส่วนบนของก๊างธรรม
จรดถึงพื้น และมีความกว้างเท่ากันทั้งสามด้านของหน้าผ้าและก๊างธรรมด้วย โดยจากหลักฐานจารึ กสมัย
สุ โขทัยได้กล่าวถึงการใช้ผา้ ตั้งธรรมหลวงมาแล้ว โดยอาจมีความแตกต่างหรื อคล้ายคลึงกันกับรู ปแบบ
ที่ปรากฏในวัฒนธรรมล้านนาไปบ้าง ดังนี้
“...แต่น้ ีนกั บุญช่วยสร้างไว้กบั พระเป็ นเจ้าแพรส...
บรรทัดที่ 28 ...ดกากะเยีย(4) ผืนหนึ่ง ค่าหกบาทอ าแดงกอนซื้อไว้รองพระธรรมคัมภีร์
บรรทัดที่ 29 . .พรสมุดชายปักผืนหนึ่ง ค่าต าลึงหนึ่งอ าแดงหอมซื้อไว้รองมหาเวสสันดร.”
(จารึ กวัดเขมา สุ โขทัย 2079)
ผ้าตั้งธรรมหลวงของล้านนานั้น จะเป็ นงานประณี ตศิลป์ ที่สร้างสรรค์โดยสตรี อันประกอบไป
ด้วยงานเย็บปั กถักและร้อย โดยเลือกสรรวัสดุมาจากผ้าเนื้ อดีจากแดนไกลจําพวกผ้าไหมผ้าแพร ผ้ายกด
อก ตลอดจนผ้ากํามะหยี่เนื้ อดีสีสดใส นํามาจัดองค์ประกอบด้วยงานฉลุและดุนแผ่นเงิน เป็ นภาพของ
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เทวดาพนมมือหรื อถื อช่ อพันธุ์พ ฤกษชาติ หากเป็ นชิ้ น งานโดยผูม้ ีจิตศรั ทธาและพรั่ งพร้อมทางด้าน
สถานภาพทางสังคม ก็จะประดิษฐ์สร้างภาพเทวดานั้นด้วย “แผ่นค าใบ” หรื อทองใบ และอาจมีการใช้
เนื้อทองคําเฉพาะใบหน้าและศิราภรณ์ของเทวดานั้นได้อีกรู ปแบบหนึ่ง
นอกจากนี้ยงั มีการสอดสลับกับการปั กไหมสี ถมลายแวดล้อมเป็ นเครื อดอกนานาชนิด หรื ออาจ
สร้างเป็ นภาพพุทธประวัติในฉากสําคัญต่างๆ
ในปั จจุบนั การสร้างผ้าตั้งธรรมหลวงได้เลือนหายไปจากวัฒนธรรมล้านนา เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรม อันส่ งผลให้เกิดการลดทอนบทบาทหน้าที่ของประเพณี
พิธีกรรมโบราณที่เคยจัดอย่างเต็มรู ปแบบ ดังประเพณี ต้ งั ธรรมหลวง หรื อเทศน์มหาชาติในอดีต ที่เคยมี
การสร้างผ้าตั้งธรรมหลวง ไว้สําหรับรองรับประดิ ษฐานใบลานเรื่ อง “มหาเวสสันตระชาดก” ทั้ง 13
กัณ ฑ์ สําหรั บใช้เทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิ กชนได้สดับฟั งให้ครบถ้วนในเวลาหนึ่ งวัน อัน ถื อว่าได้
อานิสงส์สูงสุ ดถึงกับจะมีโอกาสมาเกิดร่ วมสมัยในยุคพระศรี อาริ ยภ์ ายหน้านี้
การศึกษาของ ภาณุ พงษ์ เลาหสม(2541) ในจิตรกรรมฝาผนังล้านนา พบจิตรกรรมบนผืนผ้า ณ
วัดทุ่งคา อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง เรื่ องเวสสันดรชาดก จํานวน 27 ผืน สิ่ งที่น่าสนใจเป็ นพิเศษของ
งานจิตรกรรมชุดนี้ คือหน้าที่การใช้สอย ซึ่ งโดยปรกติจะถูกนําออกแขวนปี ละครั้ง รอบพระวิหารด้าน
นอก ในงานประเพณี ต้ งั ธรรมหลวง ในเดือนยี่เป็ ง นับเป็ นพิธีกรรมทางศาสนาที่เราจะเห็นถึงบทบาท
ของงานจิตรกรรมบนผืนผ้าที่มีการติดตั้งในลักษณะคล้ายกับงานจิตรกรรมฝาผนังชัง่ คราว เข้าใจว่าคง
จะเป็ นการเน้นให้การเทศน์มีบรรยากาศและอารมณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ตลอดจนเป็ นการเสริ มสร้าง
ให้พ้ืนที่ประกอบพิธีมีความหมายเฉพาะ โดยมีภาพเป็ นตัวกําหนดส่ วนหนึ่ ง และเมื่อเสร็ จพิธีต้ งั ธรรม
หลวงแล้ว ผ้าเหล่านี้ จะถูกม้วนเก็บ จะไม่นาํ มาดูหรื อติดประดับในที่ใดๆ ทั้งสิ้ น งานจิตรกรรมเหล่านี้
จึงนับเป็ นอุปกรณ์อนั เนื่องในพิธีกรรมตั้งธรรมหลวงอย่างแท้จริ ง
ส่ วน สุ รชัย จงจิตงาม(2552) ได้เสนองานจิตรกรรมภาพพระบฏซึ่ งค้นพบใหม่ ที่วดั นาคตหลวง
อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ซึ่ งเขียนเรื่ องเวสสันดรชาดก อันเป็ นชาดกเรื่ องสําคัญที่สุดของพุทธศาสนา
โดยเขียนสี ฝุ่นบนผืนผ้าด้วยสี แดง ส้ม เขียว ดํา ขาว นํ้าตาล นํ้าเงิน และม่วง เวสสันดรชาดกเป็ นชาดก
เรื่ องสุ ดท้ายของนิ บาตชาดก ในมหาชาติชาดก ขุททกนิ กาย ชาดก พระสุ ตตันตปิ ฎก และมีการแต่งขยาย
ความเพิ่ มเติ มขึ้ น ในคัม ภี ร์อรรถกถาชาดก ซึ่ งเป็ นที่ ม าสําคัญ ส่ วนหนึ่ งของเวสสัน ดรชาดกสํานวน
ท้องถิ่นในภายหลัง ในล้านนา ค้นพบคัมภีร์ใบลานเรื่ องเวสสันดรชาดกสํานวนท้องถิ่นจํานวนมาก เป็ น
หลักฐานยืนยันความนิ ยมเรื่ องเวสสันดรชาดก เฉพาะวัดนาคตหลวงเพียงแห่ งเดียว สํารวจพบคัมภีร์ใบ
ลานเรื่ องเวสสันดรชาดกไม่นอ้ ยกว่าสิ บผูก
เวสสันดรชาดกเป็ นชาติที่พระโพธิ สัตว์พระเวสสันดรทรงบําเพ็ญทานบารมี ถือว่าเป็ นชาดก
สําคัญที่สุด เพราะเป็ นพระชาติที่ได้ทรงบําเพ็ญบารมีเต็มเปี่ ยมก่อนจะได้ตรัสรู ้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธ
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เจ้าในชาติต่อมาและนิ ยมกันแพร่ หลายในศิลปกรรมอันเนื่ องในพุทธศาสนา นอกจากพระบฏวัดนาคต
หลวงจะเป็ นจิตรกรรมล้านนาที่ มีความงดงามของฝี มื อช่ างแล้ว ยังเป็ นพระบฏที่ ยาวที่ สุดของศิ ลปะ
ล้านนาเท่าค้นพบในปัจจุบนั ด้วย โดยมีความยาวกว่า 23 เมตร
รู ปแบบศิลปกรรมของจิตรกรรมพระบฏวัดนาคตหลวงนั้น ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นได้ว่าแสดงถึง
ที่มาทางศิลปกรรมหลากหลาย ทั้งความสัมพันธ์เชิงรู ปแบบจากจิตรกรรมในศิลปะรัตนโกสิ นทร์ ของ
สยาม ผสมผสานอิทธิ พลจิตรกรรมศิลปะพม่าที่แพร่ หลายในเมืองลําปางและเชียงใหม่ในช่วงครึ่ งแรก
ของพุทธศตวรรษที่ 25 ทั้งยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ของล้านนาในช่ วงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 25 ผ่านเรื่ องราวการแต่งกาย สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตแบบพื้นเมืองล้านนาที่ไม่ปรากฏแล้ว
ในปั จจุบนั
จารึ กบนภาพทําให้ทราบว่า โบราณเรี ยกพระบฏผืนนี้ ว่า “ผ้าฅ่าวเวสสันตร” และจารึ กยังกล่าว
ว่า ภาพพระบฏผืนนี้ เขียนขึ้นเมื่อจุลศักราช 1261 (พ.ศ. 2442) โดยมี “คูเจ้าสี วิไชย” เป็ นประธาน เพื่อ
อุทิศถวายแก่ศาสนาไว้จนตราบเท่าอายุของพระศาสนาครบ 5,000 ปี
ในอดีต ระหว่างพิธีต้ งั ธรรมหลวงหรื อเทศน์มหาชาติ หลังวันออกพรรษาของทุกปี พระบฏหรื อ
ทุงพระบด ดังกล่าวจะถูกแขวนไว้ภายในวิหารวัดนาคตหลวง ตลอดช่วงการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์
ประเพณี น้ ีปฏิบตั ิสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน เชื่อกันว่าผูท้ ี่ฟังครบทั้งหมดจะได้อานิสงส์สูงยิง่
อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ ท้ งั ประเพณี การเทศน์มหาชาติ และการแขวนพระบฏในระหว่างพิธีการ
เทศน์มหาชาติ ณ วัดนาคตหลวงไม่มีอีกแล้ว ดังนั้น ในปั จจุบนั จึงมีการจัดตั้ง “โครงการวิจยั อนุ รักษ์
พระบฏและฟื้ นฟูประเพณี ต้ งั ธรรมหลวง วัดนาคตหลวง อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง” ขึ้น โดยความ
ร่ วมมือระหว่างคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชุมชนนาคตหลวงนอกเหนือจากการอนุรักษ์
จิตรกรรมภาพพระบฏในเชิงกายภาพตามหลักวิชาการแล้ว จะได้คดั ลอกจิตรกรรมพระบฏขึ้นใหม่อีก
หนึ่งผืน เพื่อใช้ฟ้ื นฟูประเพณี ต้ งั ธรรมหลวง หรื อเทศน์มหาชาติ ซึ่ งเป็ นประเพณี ทอ้ งถิ่นล้านนาที่หาชม
ไม่ได้ในปั จจุบนั และได้รับการฟื้ นฟูข้ ึนอีกครั้ง แนวคิดดังกล่าวนอกจากจะสามารถรักษาจิตรกรรมอัน
ทรงคุณค่าไว้ได้แล้ว การอนุ รักษ์ยงั ได้คืนชี วิตของงานจิตรกรรมกลับไปสู่ วิถีชีวิตของชุ มชนโดยผ่าน
การฟื้ นฟูประเพณี ทอ้ งถิ่น อันนับเป็ นการอนุรักษ์
จิตรกรรมอย่างยัง่ ยืน
การจัดกิจกรรมรวมถึงโครงการลักษณะนี้ ในยุคปั จจุบนั มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความสําคัญ
รวมถึงเล็งเห็นคุณค่าทางโบราณวัตถุศิลปวัตถุ คุณค่าด้านประเพณี วฒั นธรรม คุณค่าด้านองค์ความรู ้ทาง
พุทธศาสนาที่สื่อออกมาในรู ปแบบต่างๆ อันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะวิถีชิวิตความเป็ นอยู่ เครื่ องใช้ไม้
สอย ทั้งความงดงามด้านศิลปกรรม เทคนิ ควิธีกรรม การสื่ อถึงคติความเชื่ อและความเปลี่ยนแปลงของ
บ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เป็ นอย่างดี แสดงถึงความเจริ ญงอกงามของพุทธศาสนาที่เป็ นบ่อเกิด
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ของขนบประเพณี นิยม วัฒ นธรรม และวิถีการดํารงชี วิตของคนในอดี ต ตุงค่าวธรรมจึ งเป็ นมรดกที่
สําคัญของชาติ ที่ควรค่าแก่ การดูแล รักษา เชิ ดชู และหวงแหนไว้เป็ นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศูนย์
โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2553) จึงเห็นควรที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาวิจยั และจัดการอนุ รักษ์ตุงค่าวธรรม ในเขตพื้นที่จงั หวัดลําปาง ให้ได้เห็ นถึงคุณค่าความสําคัญ
พร้อมนําเสนอให้กบั ชุมชนนั้นๆ ให้ได้รับรู ้พร้อมกับการพัฒนาตุงค่าวธรรม ต่อยอดจากองค์ความรู ้เดิม
เพื่อปรับรู ปแบบการสื่ อความหมาย การสร้างตุงค่าวธรรมขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนของเดิมให้เข้ากับสังคม
ยุคปั จจุบนั โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ ให้
จัดทําโครงการ “การปลูกจิตส านึ กในการอนุรักษ์ที่ยงั่ ยืนผ่านการสร้างสื่ อผสม(Mixed Media) ร่ วมกับ
ชุมชน”นําโดย รศ.ดร. วรลัญจก์ บุณยสุ รัตน์ เป็ นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.ดร. สุ ภาพร นาคบัลลังก์ เป็ น
ผูค้ วบคุมการดําเนินงาน และ อ.อนุกลู ศิริพนั ธุ์ ผูใ้ ห้การสนับสนุนความรู ้ดา้ นพิธีกรรม
โดยการวาดภาพตุงค่าวธรรมให้วดั วังหม้อเพื่อนําใช้ประกอบพิธีเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ ได้มี
อาจารย์ทวี เสรี วาศ อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ให้ความอนุ เคราะห์ในการวาดภาพ
ทั้ง 13 กัณฑ์ รวมทั้งหมด 28 ผืน ซึ่งวัตถุประสงค์สาํ คัญก็เพื่อปลูกจิตสํานึกของคนในชุมชนและเยาวชน
รุ่ นใหม่ให้หนั กลับมามองงานศิลปกรรมอันมีค่าและอนุรักษ์ดูแลรักษา หวงแหนงานพุทธศิลป์ ที่มีอยูใ่ น
ชุมชนของตนเอง ดึงดูดให้คนเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้พร้อมทั้งอนุ รักษ์งานตุงค่าวธรรมและที่สาํ คัญเยาวชน
ยุคใหม่จะได้มีความภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตน ที่ได้สร้างสรรค์งานศิลป์ ไว้กบั พุทธศาสนาไว้
ให้ลูกหลานได้ศึกษา
ในด้านของ สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ท้องถิ่น (สกว)(2552)ได้จดั โครงการสื บสาน
และถ่ายทอดภูมิปัญญา การทําโคมบ้านวังหม้อ ลําปาง ความเป็ นมาของการรื้ อฟื้ นประเพณี การแห่ โคม
เข้าวัด โดยเห็ นว่าชุ มชนบ้านวังหม้อเป็ นชุ มชนเก่าแก่มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามสื บทอดมาเป็ นเวลาช้า
นาน ผูค้ นในชุมชนล้วนสื บเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่มาตั้งถิ่นฐานแต่ด้ งั เดิมสื บต่อมาหลายชัว่ อายุคน
ทุกคนในชุมชนจึงมีความสนิ ทสนมคุน้ เคยกันเป็ นอย่างดี แต่ดว้ ยสภาพสังคมปั จจุบนั ทําให้วิถีชีวิตคน
เริ่ มเปลี่ยน จากวิถีชีวิตดั้งเดิมในสังคมเกษตรกรรมที่กลายเป็ นวิถีชีวิตของคนในเมืองมากขึ้น เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาในการเรี ยนมากขึ้น ผูใ้ หญ่ ตอ้ งออกจากบ้านทุกเช้าเพื่อไปทํางานและกลับเข้าบ้านใน
ตอนเย็นหรื อคํ่า แต่ดว้ ยความรักท้องถิ่นความยึดมัน่ ศรัทธาในศาสนาอย่างไม่เสื่ อมคลาย ตลอดจนความ
เข้ม แข็งของชุ ม ชนทําให้ ก ารรื้ อ ฟื้ นวัฒ นธรรมประเพณี ก ารทําโคมและการแห่ โ คมเข้าวัด ซึ่ งเป็ น
ประเพณี ด้ งั เดิมของชาวชุมชนบ้านวังหม้อสามารถเป็ นจริ งได้ โดยการริ เริ่ มของอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสล่ ามณฑล ปิ นตาสี สล่าพื้น บ้านซึ่ งได้สืบทอดองค์ความรู ้ มาจาก
บรรพบุ รุษ ด้วยความภาคภู มิใจในศิ ลปะที่ งดงาม คนในชุ มชนจึ งอยากเห็ น องค์ความรู ้ ที่เขามี อยู่ถูก
ถ่ายทอดไปยังอนุชนรุ่ นหลังและคนอื่นๆ ในชุมชนที่มีความรักความสนใจในศิลปะการทําโคม
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การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
จะเห็นได้วา่ ที่ผา่ นมานั้นมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์รวมถึงการจัดการกับ
ประเพณี ที่มีอยู่ภายในชุ มชนต่างๆ ในเขตจังหวัดลําปางพอสมควร ส่ งผลให้การจัดการกับประเพณี
บางครั้งไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร เนื่ องจากการให้ความสําคัญกับคนในชุมชนนั้นๆ ซึ่ งบางครั้ง
อาจทําให้ประเพณี พิธีกรรม เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งวิวฒั น์ เตมียพันธ์(2547) พูดถึงเรื่ องประเพณี ในสาระ
ของชนบทในบางมิติ ว่าประเพณี น้ ันสะท้อนให้เห็ นวิถีทางของการดําเนิ นชี วิตในองค์รวมของแต่ละ
สังคมที่เป็ นกายภาพหรื อรู ปธรรม บ่งชี้ถึงภูมิปัญญาที่เป็ น “มรดกทางวัฒนธรรม” (Cultural Heritage)
ของสังคมอันได้จดั การวางระบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี
การรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้มีสภาพคงคุณค่าต่อไปท่ามกลางการพัฒนาซึ่ งมุ่งเน้นการนํา
ความเจริ ญสมัยใหม่ไปสู่ เมือง การอนุ รักษ์ดงั กล่าวเป็ นสิ่ งที่กระทําได้ยาก แต่หากจะปฏิบตั ิให้ได้ผล
จะต้องใช้วิธีการที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของหลักวิชาการ และอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ ง
กรมศิลปากร(2544)ได้เสนอวิธีการจัดการไว้ในรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่ งแวดล้อม ดังข้อเสนอแนะ
ต่อไปนี้
ควรให้ความรู ้และสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้ประชาชนเห็นคุณค่า
ความสําคัญของงานศิลปกรรมในท้องถิ่น มีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของแหล่งศิลปกรรมในท้องถิ่นที่ ตอ้ ง
ร่ วมมือกันอนุรักษ์ โดยปลูกฝังและเผยแพร่ ความรู ้เรื่ องของท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งทางด้านประวัติความเป็ นมา
วิถีชีวิต การอนุ รักษ์และพัฒ นา ซึ่ งอาจกระทําผ่านสื่ อท้องถิ่น เช่ น หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น ผูน้ ําชุ มชน
รวมทั้ งในสถาบัน การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ชั้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง โบราณคดี แ ละ
ประวัติศาสตร์ให้ยงั่ ยืนต่อไป
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งในภาครั ฐ ควรพิ จารณากําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒ นาและ
อนุ รักษ์งานศิ ลปกรรมให้นําไปสู่ การปฏิ บตั ิ และติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผลการอนุ รักษ์งาน
ศิ ลปกรรมอย่างต่ อเนื่ อง รวมทั้งควรดําเนิ นการตามมติคณะรั ฐมนตรี เพื่อแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นอย่าง
เร่ งด่วนเพื่อประโยชน์ในการคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การคุ ม้ ครองอนุ รัก ษ์ และพัฒ นา ทั้งหน่ วยงานผูก้ าํ หนดนโยบาย
ส่ วนกลางและท้องถิ่นต้องทําความเข้าใจร่ วมกันและกําหนดรู ปแบบการดําเนินการ “พัฒนาเชิงอนุรักษ์”
พร้อมเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การพัฒนาเชิงอนุ รักษ์” ให้กบั หน่ วยงานราชการ องค์กร
และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อกระตุน้ และส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการคุม้ ครองอันควรแก่การ
อนุ รักษ์ศิลปกรรม รวมทั้งเป็ นแนวทางหนึ่ งในการสร้างความเข้าใจร่ วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการ
ดําเนินโครงการพัฒนาของรัฐในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรประชาชน
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ความหมายของการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
การมีส่วนร่ วมของชุมชนนั้นมีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
โคเฮนและอัฟฮอฟ(Cohen and Uphoff. 1981 : 6) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่ วมของชุมชน
ว่า สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่
1. การมีส่วนร่ วมการตัดสิ นใจว่าควรทําอะไรและทําอย่างไร
2. การมีส่วนร่ วมเสี ยสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบตั ิตามที่ได้ตดั สิ นใจ
3. การมีส่วนร่ วมในการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลโครงการ
โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่ วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพล
ต่อกระบวนการดําเนิ นกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอ
ภาค องค์ ก ารสหประชาชาติ ( United Nation. 1981 : 5) และรี เดอร์ ( Reeder. 1974 : 39) ได้ ใ ห้
ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่ วม ว่าการมีส่วนร่ วมเป็ นการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งในลักษณะ
การมีส่วนร่ วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่ วมของกลุ่ม
นอกจากนี้ สุ ช าดา จัก รพิ สุ ท ธิ์ (ออนไลน์ . 2547) ศึ ก ษาเรื่ อ งชุ ม ชนกับ การมี ส่ ว นร่ ว มจัด
การศึกษา สรุ ปได้วา่ การมีส่วนร่ วมของชุมชน แบ่งได้ออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. ลัก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มจากความเกี่ ย วข้อ งทางด้านเหตุ ผ ล โดยการเปิ ดโอกาสให้ สั งคม
องค์ก รต่ างๆ ในชุ ม ชน ประชาชนมี บ ทบาทหลัก ตามสิ ท ธิ หน้าที่ ในการเข้ามามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดําเนิ นงาน ตั้งแต่การคิดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสิ นใจ วางแผน การร่ วมปฏิบตั ิและการรับผิดชอบใน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่ งเสริ ม ชักนํา สนับสนุ นให้การดําเนิ นงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนตาม
จุดมุ่งหมายที่กาํ หนดด้วยความสมัครใจ
2. ลักษณะการมีส่วนร่ วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ เป็ นการมีส่วนร่ วมของชุมชน ที่การ
เกี่ ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทั้ง ค่านิ ยมของประชาชนเป็ นเครื่ องชี้ นาํ ตนเองให้เข้ามามีส่วน
ร่ วม แสดงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การกระทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ ทําให้ผูท้ ี่เข้ามามี
ส่ วนร่ วมเกิดความผูกพันรู ้สึกรับผิดชอบต่อกิ จกรรมที่ดาํ เนิ นงานด้วยความสมัครใจ จากแนวคิดและ
ทัศนะที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุ ปได้ว่า การมี ส่วนร่ วมของประชาชน
เกิ ดขึ้นจาก เป้ าหมายที่ ตอ้ งการ ค่านิ ยม ความเชื่ อ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน การเสริ มแรง
โอกาส ความสามารถ การสนับสนุน ความคาดหมายในสิ่ งที่ตอ้ งการ โดยมีพ้นื ฐานของการมีส่วนร่ วม
ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมบนพื้นฐานของเหตุผล

29

2. การมีส่วนร่ วมบนพื้นฐานของค่านิยม
3. การมีส่วนร่ วมบนพื้นฐานของประเพณี
4. การมีส่วนร่ วมบนพื้นฐานของความผูกพัน ความเสน่หา
โดยสรุ ป การมีส่วนร่ วมของชุมชนนั้น เกิดจากจิตใจที่ตอ้ งการเข้าร่ วมในกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ ง เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่ งการเร้าให้คนใน
ชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมนั้น ผูด้ าํ เนิ นงานจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการดําเนิ นชี วิต ค่านิ ยม ประเพณี
ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่ วมกิจกรรม
ปัจจัยทีท่ าํ ให้ เกิดการมีส่วนร่ วม
การที่ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่ วมนั้น มีปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่งมี
นักวิชาการได้เสนอแนวคิด ดังนี้
คูฟแมน (Koufman. 1949 : 7) ศึ กษาปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒ นาชุ มชนในชนบท พบว่า
อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้และระยะเวลาการอยูอ่ าศัยในท้องถิ่น มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
นอกจากนี้ ประยูร ศรี ประสาธน์ (2542 : 5) ได้นาํ เสนอปั จจัยของการมีส่วนร่ วม ว่าปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วม มีดว้ ยกัน 3 ปัจจัย คือ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ
2. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได้และเป็ นสมาชิกกลุ่ม
3. ปั จจัยด้านการสื่ อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่ อมวลชนและสื่ อบุคคล
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปปัจจัยต่อการมีส่วนร่ วมทํากิจกรรมได้ ดังนี้
1. ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ต่างๆ
2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้
3. การได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ความถี่ในการรับรู ้ข่าวสาร และแหล่งที่มาของข่าวสาร
ขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
การเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชน เพื่อการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนนั้น มีนกั วิชาการได้เสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ดังนี้
ฟอร์ นารอฟ (Fornaroff. 1980 : 104) เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน มีข้ นั ตอนการมีส่วน
ร่ วม ดังนี้
1. การวางแผน รวมถึ งการตัด สิ น ใจในการกําหนดเป้ าหมาย กลวิ ธี ทรั พ ยากรที่ ต ้อ งใช้
ตลอดจนการติดตามประเมินผล
2. การดําเนินงาน
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3. การใช้บริ การจากโครงการ
4. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
นอกจากนี้ อภิญญา กังสนารักษ์ (2544 : 14 – 15) ได้นาํ เสนอขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ว่า ชุมชนต้องมีส่วนร่ วมใน 4 ขั้นตอน คือ
1. การมีส่วนร่ วมในการริ เริ่ มโครงการ ร่ วมค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาภายใน ชุมชน
ร่ วมตัดสิ นใจกําหนดความต้องการและร่ วมลําดับความสําคัญของความต้องการ
2. การมีส่วนร่ วมในขั้นการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทาง การดําเนิ นงาน
รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ
3. การมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่ วม
ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน
4. การมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลโครงการ เพื่ อ ให้ รู้ ว่ า ผลจากการดํา เนิ น งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเป็ นระยะต่อเนื่องหรื อประเมินผล
รวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได้
ส่ วน อคิน รพีพฒ
ั น์ (2547 : 49) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดปัญหา สาเหตุของปั ญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข
2. การตัดสิ นใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหา
3. การปฏิบตั ิงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
ขั้นตอนการเข้ามามีส่วนร่ วมของชุมชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (ออนไลน์ . 2547) ได้สรุ ปและ
นําเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่ วมใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่ 1 มีข้นั ตอน ดังนี้
1. การคิด
2. การตัดสิ นใจ
3. การวางแผน
4. การลงมือปฏิบตั ิ
ลักษณะที่ 2 มีข้นั ตอน ดังนี้
1. การกําหนดปั ญหา
2. การวางแผน
3. การดําเนินงาน
4. การประเมินผล
5. การบํารุ งรักษา และพัฒนาให้คงไว้
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จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุมชนทั้งหมดสรุ ปได้วา่ ขั้นตอนของการ
เข้ามามีส่วนร่ วมของชุมชนนั้นมี 6 ขั้นตอน ได้แก่
1. การค้นหาปั ญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไข
2. ตัดสิ นใจกําหนดความต้องการ
3. ลําดับความสําคัญ
4. วางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากร
5. วางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากร
6. ดําเนินงานตามโครงการ และ/หรื อ สนับสนุนการดําเนินงาน
7. ประเมินผล
รูปแบบการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
จากขั้นตอนของการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน เพื่ อการร่ วมทํากิ จกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ ง ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อชุมชนนั้น บนพื้นฐานของการเข้ามามีส่วนร่ วม ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (ออนไลน์.
2547) ได้นาํ เสนอความคิดเห็นผ่านบทความ “แลหน้าเศรษฐกิจสังคมไทย” สรุ ปการเข้ามีส่วนร่ วมของ
ประชาชนได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
1. การมีส่วนร่ วมของประชาชนที่รัฐเป็ นผูน้ าํ การมีส่วนร่ วมในลักษณะนี้ เป็ นการมองมาจาก
เบื้องบนหรื อมาจากรัฐ ประชาชนเป็ นเพียงผูค้ อยรับนโยบายและปฏิบตั ิตาม
2. การมี ส่ ว นร่ ว มที่ เกิ ด จากความต้อ งการของประชาชนด้ว ยความสมัค รใจโดยที่ รั ฐ คอย
ช่วยเหลือให้คาํ แนะนําหรื อคอยอํานวยความสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ต้องดู
ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความ
ต้องการภายในท้องถิ่น โดยมีรูปแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมดังนี้
1. รู ปแบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุ มชน การจัดการในลักษณะนี้ ต้องเกิด
จากความสามารถและความต้องการของคนภายในชุ มชน ที่มุ่งให้เกิ ดการสื บทอดประเพณี และการ
เรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและตอบสนองความต้องการของสมาชิ กในชุมชน โดยยึดหลักให้คนใน
ชุ มชนได้เรี ยนรู ้ อย่างไม่มีขีดจํากัดของระยะเวลา สถานที่ เพศ และอายุ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้คนใน
ชุมชนได้แสดงออกด้านความคิด ความสามารถและเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัยที่แท้จริ ง ซึ่ งจะทําให้คนชุมชน
ได้เข้ามามีบทบาทหลักในการจัดการประเพณี ทั้งนี้ รู ปแบบการมีส่วนร่ วมตามแนวทางนี้ ต้องอาศัย
องค์ป ระกอบ 3 อย่า งที่ มี อ ยู่ใ นชุ ม ชน ซึ่ งได้แ ก่ ไ ด้แ ก่ คน องค์ค วามรู ้ และทรั พ ยากร โดยผ่าน
กระบวนการดําเนินการ คือ
1. การวิเคราะห์ – สังเคราะห์ ปัญหาชุมชน
2. หาทางออกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมยุคปัจจุบนั
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3. ดําเนินการสร้างกิจกรรม(ประเพณี ต้ งั ธรรมหลวง) เพื่อให้คนในชุมชน ได้แก้ไขปั ญหาที่มีอยู่
4. ประเมินผลกิจกรรม โดยการจัดประเพณี ต้ งั ธรรมหลวงขึ้น ซึ่งถือเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
จะเริ่ ม จากจุ ด หลัก เล็ ก ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การบริ จ าคทาน รวมไปถึ ง รู ป แบบของงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
ชี วิตประจําวันแล้วขยายออกไปสู่ เนื้ อหาหรื อ กิ จกรรมที่ซับซ้อน และเกี่ ยวข้องกับประเพณี ต้ งั ธรรม
หลวงทั้งหมด
2. รู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการจัดการประเพณีต้ังธรรมหลวงของคนในชุ มชน ชุมชนมีส่วน
ร่ วมกับวัดและโรงเรี ยนในการสร้างองค์ความรู ้ทอ้ งถิ่นที่สัมพันธ์ และสอดคล้องกับความเป็ นจริ งของ
สภาพชุมชน สนองความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น โดยบุคคลในท้องถิ่น เช่น พระผูน้ าํ
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผูร้ ู ้ผนู ้ าํ ชุมชน ผูป้ กครอง มาร่ วมจัดงานประเพณี ทอ้ งถิ่นและสร้างองค์ความรู ้
หลักพร้อมทั้งประเมินผล
3. รูปแบบการเชื่ อมประสานการจัดการประเพณีต้งั ธรรมหลวงระหว่ างวัดกับชุ มชน การมีส่วน
ร่ วมของชุมชนในรู ปแบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับชุมชนที่มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เข้มแข็ง มีองค์กรชุมชน
เพื่อจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน มีเครื อข่ายการเรี ยนรู ้เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ชุมชนอื่น
รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าวธรรมเพื่อ
การพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง ตามที่ได้กล่าวมานั้น สรุ ปได้ว่า
รู ปแบบการมี ส่วนร่ วมในการจัดการ นอกจากจะเป็ นการมี ส่วนร่ วมระหว่างคนในชุ มชน วัด และ
โรงเรี ยน ในการพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็ นไปในลักษณะของการ
ร่ วมกันจัดการองค์ความรู ้เกี่ยวกับความสําคัญของภาพตุงค่าวธรรมที่ปรากฏในจังหวัดลําปางให้แก่คน
ในชุมชน เพื่อสร้างคุณค่าและความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนนั้นๆ ด้วยบนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่ วมในระดับสู ง
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั มุ่งที่จะปลูกจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์และพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ศิ ล ปกรรมทางพุ ท ธศาสนา ในเรื่ อ งราวของภาพตุ ง ค่ า วธรรมที่ ย งั่ ยืน อี ก ทั้ง ฟื้ นฟู อ งค์ค วามรู ้ อ ัน
เกี่ ยวเนื่ องกับการทําหน้าที่ของตุงค่าวธรรมในอดี ตจากประเพณี ต้ งั ธรรมหลวง เพื่อการสื บทอดและ
พัฒนาตนเอง โดยมุ่งหมายให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วม เพื่อการพัฒนาองค์ความรู ้ภาพ
ตุงค่าวธรรมเพื่อการพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง ซึ่งจะได้รับจาก
การศึกษาครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนได้ต่อไปอย่างยัง่ ยืน
จากการศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สรุ ปได้วา่
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าวธรรมเพื่อการพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทาง
พุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง ต้องมีการดําเนิ นการที่มีส่วนร่ วมของชุมชน เกิดจากจิตใจที่ตอ้ งการเข้า
ร่ วมในกิจกรรมพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดผลต่อความต้องการของ
กลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม ทั้งนี้ในการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งนั้นการ
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จัดการอย่างมีส่วนร่ วมต้องคํานึ งถึง วิถีการดําเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิด
ความสมัค รใจเข้าร่ ว มกิ จ กรรม เพราะกลุ่ ม คนในชุ ม ชนมี ค วามแตกต่ างกัน ในลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล
ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการได้รับข้อมูลข่าวสารสะดวกเท่านั้น

บทที่ 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประเภทและแบบการวิจัย
งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าวธรรม
เพื่อการพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง รวมทั้งศึกษาองค์ความรู ้
ประวัติความเป็ นมา ร่ วมกับวิธีการสํารวจภาคสนาม รวมทั้งศึกษาเพื่อบูรณาการความรู ้ในด้านปรัชญา
ศาสนา ศิลปกรรม สังคมวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการเขียนอธิบายความพรรณนาและบันทึกภาพถ่าย โดย
ใช้ก ารวิจ ัยเชิ งปฏิ บ ัติก ารอย่างมี ส่ วนร่ วม (Participatory Action Research-PAR) ซึ่ งเป็ นการวิจยั ใน
ลักษณะที่มุ่งสร้างความสํานึ กและความตระหนักของคนในชุมชน ให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ใน
ฐานะเป็ นส่ ว นหนึ่ งของชุ ม ชน ให้ มี ส่ ว นรั บ รู ้ แ ละเรี ย นรู ้ ในเรื่ อ งต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยการลงพื้ น ที่
ภาคสนาม เข้าไปคลุกคลีและมี ปฏิ สัมพันธ์กับชุ มชนด้วยตนเองของนักวิจยั โดยมี กระบวนการวิจยั
ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตการวิจยั
1.1 ด้านเนื้อหา
1.2 ด้านพื้นที่ในการวิจยั
1.3 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. วิธีดาํ เนินการวิจยั
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3 การจัดข้อมูล
2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.5 การนําเสนอผลการวิจยั
2.6 การพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรม
ขอบเขตการวิจัย
1.1 ด้ านเนื้อหา
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1. ศึกษาคติแนวความคิด ความเชื่อ วิถีชิวิตความเป็ นอยูแ่ ละการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองใน
แต่ละยุคสมัยที่ถูกบันทึกลงบนภาพตุงค่าวธรรม
2. ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า และความสํ า คัญ ของภาพตุ ง ค่ า วธรรม จากอานิ ส งส์ ข องการสร้ า งถวาย
ตลอดจนค่านิยมของสังคมเกี่ยวกับคติความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับตุงค่าวธรรม
3. ศึ กษารู ปแบบภาพตุงค่าวธรรม รวมถึ งศึ กษางานจิ ตรกรรมที่ ปรากฏบนภาพตุ งค่าวธรรม
เกี่ยวกับคุณลักษณะทางกายภาพของตัวงานศิลปกรรม ตําแหน่งที่ต้ งั วัสดุ เทคนิค วิธีการสร้าง การ
ประดับตกแต่ง หน้าที่ใช้สอย
1.2 ด้ านขอบเขตพืน้ ที่
งานวิจยั ชิ้นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าวธรรมเพื่อการ
พัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง ตลอดจนศึกษาการใช้งานผ้าตุงค่าว
ธรรมในงานประเพณี ต้ งั ธรรมหลวง ที่ปรากฏขึ้นในปั จจุบนั โดยมีขอบเขตพื้นที่ศึกษาได้แก่ วัดลําปาง
กลางตะวันออก วัดบ้านเอื้อม วัดบ้านสัก วัดปงสนุก และวัดสบลี ซึ่ งมีขอบเขตพื้นที่อยูใ่ นเขตจังหวัด
ลําปาง
1.3 ด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้กลุ่มประชากรที่เป็ นรายบุคคลเพื่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จํานวน 30 รู ป/คน ดังนี้
กลุ่มผูร้ ู ้ (Key Informant) ได้แก่ กลุ่มผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถที่จะให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์
และถูกต้อง ได้แก่
1. พระสงฆ์ ภายในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 5 รู ป
2. ผูน้ ําท้อ งถิ่ น (Local leaders) ได้แ ก่ ผูใ้ หญ่ บ ้าน, กํานั น , นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบล
จํานวน 5 คน
3. ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ผทู ้ ี่มีความรู ้เกี่ยวกับประวัติและความเป็ นมาต่างๆของชุมชน ประเพณี ต้ งั
ธรรมหลวงในพื้นที่ที่ทาํ การศึกษา จํานวน 10 คน
4. ประชาชนทั่วไป(General Informant) ชาวบ้านทั้งชายและหญิ ง ที่ มี อายุต้ งั แต่ 30 ปี ขึ้ น ไป
และมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นพื้นที่ที่ทาํ การศึกษา ชาย 5 คน, หญิง 5 คน รวม 10 คน
กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ 5 วัดเป้ าหมาย ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดลําปาง ปรากฏ
ภาพตุงค่าวธรรม ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเป็ นการสํารวจเบื้องต้นในงานบริ การวิชาการสู่ ชุมชน โดยศูนย์โบราณคดี
ภาคเหนื อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552-2554) ซึ่ งแต่ละวัดจะมีภาพตุงค่าวธรรมที่แตกต่างกัน บางวัด
เขี ย น เป็ นผื น ยาว บางวัด จะเขี ย นแยกผื น การบรรยายภาพที่ ป ระกอบด้ ว ย เรื่ องราว วิ ถี ชี วิ ต
สภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชนในภาพตุงค่าวธรรม (พระบฎ) ที่มีความแตกต่างกัน จึงได้คดั เลือกวัดที่

35

จะทําการศึกษาในครั้งนี้ จากเส้นทางที่สามารถเดินทางเข้าไปได้สะดวก และมีแนวโน้มที่จะสร้างเป็ น
ศูนย์การเรี ยนรู ้ภายในชุมชน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาของแต่ละชุมชน และสภาพของภาพตุง
ค่าวธรรมที่มีความสมบูรณ์ รวมถึงศักยภาพของพระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะเจ้าอาวาส ผูน้ าํ ชุมชน ปราชญ์
ชุมชน การนําข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการอนุ รักษ์ คุณค่าและประโยชน์ของตุงค่าวธรรมของแต่ละชุมชน
ความเป็ นหนึ่ งเดียวของชิ้ นงาน การใช้วสั ดุทอ้ งถิ่น ข้อมูลด้านการจัดเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ และข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเป็ นแนวทางการจัดตั้งเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ของชุมชน โดยกําหนดพื้นที่ใน
การศึกษาทั้งหมด 5 วัด ดังนี้
6. วัดลําปางกลางตะวันออก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
7. วัดบ้านเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
8. วัดบ้านสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
9. วัดปงสนุก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
10. วัดสบลี อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
ภาพตุงค่าวธรรมทั้งหมด เขียนด้วยสี ฝุ่นบนผืนผ้าด้วยสี แดง ส้ม เขียว ดํา ขาว นํ้าตาล นํ้าเงิน
เขียวและม่วง โดยเขียนเรื่ องเวสสันดรชาดก อันเป็ นชาดกเรื่ องสําคัญที่สุดของพุทธศาสนาและมีการแต่ง
ขยายความเพิ่มเติมขึ้นในคัมภีร์อรรถกถาชาดก ซึ่ งเป็ นที่มาสําคัญส่ วนหนึ่ งของเวสสันดรชาดกสํานวน
ท้องถิ่นในภายหลังในล้านนา ถือเป็ นจิตรกรรมล้านนาที่มีความงดงามของฝี มือช่างพื้นบ้าน
เครื่ องมือและการรวบรวมข้ อมูล
1. การสํ า รวจเพื่ อ บั น ทึ ก และจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล แหล่ ง ที่ จ ั ด เก็ บ ภาพตุ ง ค่ า วธรรม จาก
เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง และการสอบถามผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
2. การสัมภาษณ์ ใช้ประกอบการวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวคุณค่าและความสําคัญของภาพตุง
ค่าวธรรม อานิสงส์ของการสร้าง ตลอดจนค่านิยมของสังคม คติความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
3. กล้องถ่ายภาพ เครื่ องอัดเสี ยงและ GPS ใช้ในการเก็บบันทึกภาพนิ่ง รวมถึงบันทึกพิกดั วัดที่
พบภาพตุงค่าว เพื่อนํามาทําแผนที่ตามระบบ GPS

การเก็บข้ อมูล
การศึ กษาข้อมู ลภาคเอกสาร เพื่ อศึ กษาประวัติความเป็ นมา องค์ความรู ้ เกี่ ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรมที่ ปรากฎบนภาพตุงค่าวธรรม เครื่ องใช้ในพิธีกรรมและกิ จกรรมต่ างๆ ที่ ได้รับการศึ กษา
มาแล้ว จากนั้นรวบรวมและสรุ ปเพื่อใช้ในขั้นตอนการจัดการต่อไป
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การศึกษาข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ บุคคลภายในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัด
ลําปาง คณะผูว้ ิจยั ทําการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ที่เคยพบเห็นภาพตุงค่าว
ธรรม ในเขตพื้น ที่ จงั หวัดลําปาง รวมถึ งวิถีชีวิต สังคมและวัฒ นธรรมที่ ป รกฎบนภาพวาด เพื่ อเก็บ
ข้อมูลภาพตุงค่าวธรรมปรากฏอยูใ่ นวัด/ชุมชนนั้นๆ โดยใช้วิธีการ ดังนี้
การสังเกตการณ์ โดยการสํารวจภาคสนามและทําการบันทึกข้อมูลรายละเอียดจํานวนภาพตุง
ค่าวธรรม ภาพเรื่ องราวด้านสังคมและวัฒนธรรม และงานพุทธศิลป์ เครื่ องใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการดําเนิ นการวิจยั ประกอบเพื่อให้ได้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับที่ มาของตุงค่าว
ธรรม ใครเป็ นผูส้ ร้าง ขนาด ปี ที่สร้าง การใช้งานในปั จจุบนั การเก็บรักษา การจัดงานประเพณี ต้ งั ธรรม
หลวงในอดีต ตลอดจนคติความเชื่อที่เกี่ยวข้อง
วิธีการดําเนินการวิจัยและการรวบรวมข้ อมูล มีข้นั ตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ระยะก่ อนท าการวิจัย โดยการ
1.1 การคัดเลือกชุมชนและการเข้าถึงชุมชน ใช้แนวคิดที่ว่าคณะวิจยั เข้าไปช่ วยแก้ปัญหา คือ
การทําการอนุ รักษ์ภาพตุงค่าวธรรมให้กบั วัดและชุ มชนนั้นๆ โดยทําให้ชาวบ้านรับรู ้ ว่าคณะวิจยั จะ
ร่ วมมือกันกับชาวบ้านในกระบวนการช่วยกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าว
1.2 การบูรณาการนักวิจยั เข้ากับชุมชน พาตัวไปทําความคุน้ เคย รู ้จกั สนิ ทสนมกับคนในชุมชน
โดยการพูดคุย สัมภาษณ์ และค้นหาทีมงานในชุมชนที่เห็นว่าสามารถทํางานในกระบวนการแบบ PAR
ได้
1.3 สํารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุ มชน โดยการประชุ มหมู่บา้ น มีการทําสนทนา (focus group)
เกี่ยวกับสภาพความรับรู ้และความเข้าใจของคนในชุมชนเกี่ยวกับศิลปวัตถุ/โบราณวัตถุที่มีในชุมชน
1.4 จัดประชุมชี้แจง สรุ ปผลการสํารวจข้อมูลและการอนุ รักษ์เบื้องต้นกับผูน้ าํ และผูอ้ าวุโสใน
หมู่บา้ น เพื่อให้ทราบถึงสภาพปั ญหาและความเป็ นจริ งที่เผชิญอยู่ อันจะนําไปสู่ การพิจารณาและ
ปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
2. ระยะทําการวิจัย
2.1 ประสานงานกับชุ มชน เพื่อเข้าทําการศึ กษาบริ บทต่างๆ ของชุ มชนนั้น ๆ .ค้นหาสภาพ
สังคม พร้ อ มสร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจในเรื่ อ งศิ ล ปกรรมท้อ งถิ่ น ของคนในชุ ม ชน จากการประชุ ม
หมู่บา้ น การเสวนากลุ่ม
2.2 การประมวลผลข้อมูลและจัดหมวดหมู่แต่ละชุมชน ของข้อมูลทั้งหมดที่ได้
2.3 พัฒนาและสร้างจิตสํานึ ก ด้วยการให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ภาพตุง
ค่าวธรรม อันเป็ นศิลปกรรมที่มีในท้องถิ่น รวมถึงการให้ผทู ้ รงคุณวุฒิในชุมชนที่สามารถอ่านจารึ กได้
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เป็ นผู ถ้ อดความจากตัว อัก ษรพื้ น เมื อ งที่ ป รากฏบนภาพวาด เพื่ อ ข้อ มู ล เหล่ านี้ จะได้นํามาอธิ บ าย
ความหมายที่ชดั เจนมากขึ้น
2.4 . การศึกษาข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับคุณ ค่าและความสําคัญของภาพตุงค่าวธรรม โดยการ
สัมภาษณ์คนในชุมชน พร้อมทั้งจดบันทึกขนาดและภาพถ่ายของตุงค่าวธรรมศึกษารู ปแบบภาพตุงค่าว
ธรรม รวมถึงศึกษางานจิตรกรรมที่ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรม เกี่ยวกับคุณลักษณะทางกายภาพของตัว
งานศิ ล ปกรรม ตําแหน่ ง ที่ ต้ ัง วัส ดุ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสร้ าง การประดับ ตกแต่ ง หน้ าที่ ใ ช้ส อย คติ
แนวความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัยที่ถูก
บันทึกลงบนภาพตุงค่าวธรรม
3. ระยะทําแผน เพื่อกําหนดทิศทางโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจะนําไปปฏิบตั ิ โดย
การวางแผนและแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่ วม
3.1 จัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ คือ การอนุรักษ์ภาพตุงค่าวธรรมที่ปรากฏใน 5
ชุมชนที่คดั เลือก
3.2 การศึกษาความเป็ นไปได้และวางแผนแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ภาพตุงค่าวธรรม
และนําไปสู่ การท่องเที่ยวที่ต่อไปในอนาคต
4. ระยะนําแผนไปสู่ การปฏิบัติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่ วมไปยังสมาชิกทุกคนในชุ มชน โดย
การสร้ างและพัฒ นากลุ่มผูน้ ําในการอนุ รักษ์ศิลปกรรมในท้องถิ่ น อัน จะส่ งผลให้เกิ ดกระบวนการ
อนุรักษ์และการดําเนินงานด้านศูนย์การเรี ยนรู ้ต่อไปอย่างเป็ นระบบ รวมถึงการให้บุคคลในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อธิบาย บรรยายภาพตุงค่าวธรรม ถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน
ที่สร้างภาพตุงค่าวธรรม เพื่อนําไปเติมเต็มกับภาพสังคมใหญ่ของลําปาง เพื่อบันทึกเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงของสังคม
5 ระยะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็ นระยะๆ ทุกเดือน รวมถึงการลงพื้นที่พบปะกับคน
ในชุ มชน เพื่อการเสวนาพูดคุยและสัมผัสถึงสังคมวัฒนธรรมภายในชุ มชน นอกจากนั้น ต้องมี การ
นําเสนอผลการดําเนิ น งานสู่ ว งกว้าง ผ่า นการจัด นิ ท รรศการ การจัด งานเสวนา แก่ ก ลุ่ ม พระสงฆ์
นักวิชาการ และอุดมศึกษานําร่ องในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยใช้วดั ปงสนุ กเหนื อ เป็ นศูนย์กลาง
ของแหล่งข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าวธรรมเพื่อการพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาใน
จังหวัดลําปาง
วิธีการประมวลผล/สั งเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (concern analysis) เป็ นเชิงพรรณนา
ถึง ผลของการวิจยั และผลของการดําเนิ นการ รวมไปถึงแหล่งข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าวธรรม ที่ ได้
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ทําการศึกษาวิจยั ไว้ในเบื้องต้น โดยแสดงภาพกิจกรรม และงานศิลปกรรมประกอบการบรรยาย เพื่อให้
ง่ายต่อการรับรู ้และเข้าใจ

บทที่ 4
สภาพสั งคมและวัฒนธรรม 5 ชุมชนทีม่ ตี ุงค่ าวธรรม
งานจิ ต รกรรมเป็ นผลงานที่ ป รากฏอยู่ใ นศาสนา ที่ ป รากฏอยู่ท ั่ว ไปในประเทศไทย งาน
จิตรกรรมแต่ละแห่ งมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามสกุลช่างในแต่ละพื้นที่ งานจิตรกรรมยุคแรก
จะปรากฏที่กรุ ใต้ฐานเจดียห์ รื อมณฑป เช่น วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพหลังมีปรับเปลี่ยนสถานที่
ไปอยูใ่ นวิหารและโบสถ์ เนื้อหาของจิตรกรรมส่ วนใหญ่จะเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก ซึ่งเป็ นสิ่ งที่
ถ่ า ยทอดให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ เข้า ใจในพุ ท ธศาสนาได้ ม ากขึ้ น นอกจากนี้ สามารถศึ ก ษาถึ ง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ ในตัวงานจิตรกรรมได้
พระบฏ คือจิตรกรรมประเภทหนึ่งที่เขียนขึ้นบนผืนผ้า ลักษณะการใช้งานคือห้อยตามความยาว
ของผืนผ้า ส่ วนหัวและส่ วนท้ายมีไม้สอดให้ตึงคล้ายภาพเขียนของจีน ในอดีตผ้าที่นาํ มาเขียนภาพมัก
เป็ นของคนตายหรื อเป็ นผ้าขาวสําหรับคลุมหี บศพ โดยเชื่อว่าผูต้ ายจะได้กุศลจากภาพที่วาดขึ้นเพื่อถวาย
แก่วดั โดยทัว่ ไปมักจะเขียนรู ปพระพุทธเจ้าเพื่อใช้ประดับภายในวิหารหรื ออุโบสถ ชาวล้านนามักจะ
ประดับพระบฏไว้ดา้ นหลังทั้งสองข้างของพระประธาน นอกจากนี้ ยงั ใช้พระบฏแทนพระพุทธรู ปเมื่อมี
การประกอบพิธีกรรมนอกสถานที่ ดังเช่น พิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ ซึ่ งบริ เวณชายผืนผ้านั้นมีขอ้ ความว่า
“พุทธพิมพา”แปลว่าพระพุทธรู ป
นอกจากพระบฏที่นิยมเขียนเป็ นรู ปพระพุทธเจ้าแล้ว ยังพบว่ามีความนิยมเขียนภาพพระบฏเป็ น
เรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่ น พุทธประวัติหรื อชาดก เป็ นต้น ในสังคมล้านนาเรี ยกว่า
“ตุงค่าวธรรม” ส่ วนใหญ่มกั จะเขียนเรื่ องราวเวสสันดรชาดก แบ่งเป็ นตอน ตอนละ 1 ผืน ชุดหนึ่ งมี 24
ถึง 35 ผืน ขึ้นอยูก่ บั การจัดสร้างของแต่ละวัด ภาพตุงค่าวธรรมมักจะนํามาแขวนรอบพระวิหารด้านนอก
ในงานเทศน์ ม หาชาติ หรื อ ประเพณี ต้ ัง ธรรมหลวงในช่ ว งเดื อ นยี่ เป็ ง หน้ าที่ ก ารใช้ส อยคล้ายกับ
จิตรกรรมฝาผนังชัว่ คราว เพื่อสร้างพื้นที่ประกอบพิธีกรรมให้มีความหมายเฉพาะ รวมถึงช่วยให้พิธีการ
เทศน์มีบรรยากาศและอารมณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยหลังจากเสร็ จพิธีตุงค่าวธรรมจะถูกม้วนเก็บ
และจะไม่นาํ มาแขวนประดับในที่ใดๆ ภาพตุงค่าวธรรมจึงเป็ นพุทธศิลป์ เนื่ องในพิธีการตั้งธรรมหลวง
อย่างแท้จริ ง
“ตุงค่าวธรรม”คืองานพุทธศิลป์ อีกชนิดหนึ่งในรู ปของภาพพระบฏ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นจิตรกรรม
บนผืนผ้า เขียนเล่าเรื่ องเวสสันดรชาดก หรื อมหาชาติ มีท้ งั แบบที่เป็ นภาพเขียนเล่าเรื่ องจนจบบนผืนผ้า
เดียวกันที่มีความยาวหลายสิ บเมตร และเล่าเรื่ องจบเป็ นตอนๆ บนผ้าผืนเล็กรวมกันเป็ นภาพชุดๆ ละ 24
ผืน บ้าง 35 ผืนบ้าง ตุงค่าวธรรมทําขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมตั้งธรรมหลวงในล้านนาที่จดั ขึ้นเป็ นประจํา
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน- มกราคม ของทุกปี ในการทําพิธีต้ งั ธรรมหลวงจะมีประเพณี เทศน์มหาชาติท้ งั
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13 กัณฑ์ ภายในวันเดียวกัน คนล้านนาเชื่อว่าใครได้ฟังเทศน์มหาชาติจบทั้ง 13 กัณฑ์ จะได้ข้ ึนสวรรค์
ภาพเหล่านี้จะถูกนําไปแขวนไว้ในวิหารเพื่อให้ผฟู ้ ังเทศน์ได้ซึมซับภาพไปพร้อมกับการฟังเทศน์
งานศึกษาเกี่ยวกับพระบฏหรื อตุงค่าวธรรมในดินแดนล้านนายังคงมีไม่มากนัก เนื่ องจากภาพ
พระบฏเป็ นจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ข้ ึนบนผืนผ้า ซึ่ งเป็ นวัสดุที่เกิดความชํารุ ด เสี ยหาย และเสื่ อมสภาพ
ได้ง่าย อีกทั้งพระบฏเป็ นพุทธศิลป์ ที่ใช้ประกอบในพิธีกรรม เช่น พิธีเทศน์มหาชาติหรื อตั้งธรรมหลวง
พิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ ฯลฯ ทําให้พระบฏมีบทบาทและหน้าที่การใช้งานตามวาระโอกาส หากไม่มีการ
ประกอบพิธีต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น ทางวัดมักจะเก็บรักษาพระบฏไว้ รวมถึงปั จจุบนั ไม่นิยมแขวนพระ
บฏประดับอาคารศาสนสถานดังเช่นในอดีต จึงทําให้หลักฐานเกี่ยวกับจิตรกรรมบนผืนผ้าหลงเหลืออยู่
ไม่มากนักในปัจจุบนั
ดังที่กล่าวแล้วว่า ตุงค่าวธรรมเป็ นงานเขียนภาพเล่าเรื่ องเวสสันดรชาดกเป็ นองค์ประกอบหลัก
แต่เพื่อให้ภาพมีความสมบูรณ์ผเู ้ ขียนมักจะแทรกภาพวิถีชีวติ ของชุมชนที่ตนเองพบเห็นอยูท่ ุกเมื่อเชื่อวัน
ลงไปด้ว ย เช่ น ลัก ษณะบ้านเรื อน ผูค้ น การแต่ งกาย อาหารการกิ น สภาพแวดล้อ ม ความเชื่ อ และ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของชุมชน เป็ นต้น ภาพองค์ประกอบย่อยเหล่านี้ เรี ยกว่า ภาพกาก ซึ่ งเป็ นทั้ง
ภาพกากและเทคนิ ควิธีการสร้างภาพ ต่อมาได้กลายเป็ นหลักฐานสําคัญในการศึกษาเรื่ องราวต่างๆ ของ
ชุมชน ทั้งเรื่ องวิถีชีวิต รู ปแบบศิลปะและความสัมพันธ์กบั ชุมชนภายนอก ในสมัยที่มีการเขียนภาพตุง
ค่าวธรรมนั้นๆ ได้เป็ นอย่างดี
ฉะนั้นตุงค่าวธรรมจึงมีความสําคัญอย่างสู งทั้งในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และใน
ฐานะหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเรื่ องราวต่างๆ ของชุมชนในสมัยที่ภาพเหล่านั้นได้ถูกสร้างขึ้นมา ภาพ
ตุ งค่าวธรรมเหล่ านี้ จึ งควรค่าที่ จะต้องดู แลรั กษาและหวงแหนไว้เป็ นมรดกทางวัฒ นธรรมที่ สําคัญ
เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้และเข้าใจถึงความเป็ นมาของผูค้ นในอดีตแต่ละยุคสมัย
จากการสํารวจเบื้องต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 -2558 และเข้าไปทําการอนุ รักษ์ภาพตุงค่าวธรรม
ในจังหวัดลําปางทั้งหมด 12 วัด ซึ่ งแต่ละวัดจะมีภาพตุงค่าวธรรมที่แตกต่างกัน บางวัด เขียน เป็ นผืน
ยาว บางวัดจะเขียนแยกผืน การบรรยายภาพที่ประกอบด้วย เรื่ องราว วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมของแต่ละ
ชุ ม ชนในภาพตุ งค่ าวธรรม ที่ มี ค วามแตกต่ างกัน จึ งได้คดั เลื อ กวัด ที่ จะทําการศึ ก ษาในครั้ งนี้ จาก
เส้นทางที่สามารถเดินทางเข้าไปได้สะดวก และมีแนวโน้มที่จะสร้างเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ภายในชุมชน
ซึ่ งจะเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาของแต่ละชุมชน และสภาพของภาพตุงค่าวธรรมที่มีความสมบูรณ์
รวมถึงศักยภาพของพระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะเจ้าอาวาส ผูน้ าํ ชุมชน ปราชญ์ชุมชน การนําข้อมูลเกี่ยวกับ
ขบวนการอนุ รักษ์ คุ ณ ค่าและประโยชน์ ของตุ งค่าวธรรมของแต่ละชุ มชน ความเป็ นหนึ่ งเดี ยวของ
ชิ้ นงาน การใช้วสั ดุทอ้ งถิ่น ข้อมูลด้านการจัดเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ และข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อ
สร้างเป็ นแนวทางการจัดตั้งเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ของชุมชน โดยคัดเลือกพื้นที่ในการศึกษาทั้งหมด 5 วัด
ดังนี้
1. วัดลําปางกลางตะวันออก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. วัดบ้านเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
3. วัดบ้านสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
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4. วัดปงสนุก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. วัดสบลี อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 วัดลําปางกลางตะวันออก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วัดลําปางกลางตั้งอยูเ่ ลขที่ 355 บ้านลําปางกลาง หมู่ที่ 11 ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิ กาย เนื้อที่ต้ งั วัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา จดที่ธรณี สงฆ์ ที่ธรณี สงฆ์
จํานวน 2 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 50 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรี ยญ กุฏิ และ
ศาลา ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ ก่ออิฐถือปูนศิลปะเชียงแสน

ภาพที่ 2 วัดลําปางกลางตะวันออก
จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทราบว่าวัดลําปางกลางตะวันออก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2263 โดยครู
บาเจ้ามณี วรรณ เป็ นผูน้ าํ คณะศรัทธาสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2502 เขตวิสุงคามสี มากว้าง 11 เมตร ยาว 21 เมตร การบริ หารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส 9 รู ป คือ
พระมณี วรรณ พระราช พระชื่ น พระคํา พระจันทร์ พระกันธวงค์ กนฺ ทวํโส ระหว่าง พ.ศ. 2498-2504
พระเจ้าอุตฺตธมฺ โม ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 พระครู สีนวล กิตฺติวณฺ โณ เป็ นเจ้าอาวาส2 ปั จจุบนั มีพระอธิ การ
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วรรณ สิ กขาสโภ ดํารงตําแหน่ งเป็ นเจ้าอาวาส2 ถานที่ต้ งั วัดดังกล่าว ในอดี ตเป็ นที่จุดกลางการค้าขาย
ทางเรื อ โดยคมนาคมการค้าขายทางนํ้า รวมถึงการเป็ นจุดกลางรวมพลคณะศรัทธา และเจ้าหลวงลําปาง
ไปไหว้พระธาตุลาํ ปางหลวง วัดลําปางกลางตะวันออก3
จากการศึกษาพบว่า ภาพตุงค่าวของวัดลําปางกลางตะวันออก มีอยู่จาํ นวน 2 ชุด พบอยูท่ ้ งั สิ้ น
จํานวน 31 ผืน เป็ นการเขียนจิ ตรกรรมบนผืนผ้าฝ้ายและบนผืนผ้าใบ 13 กัณฑ์ เป็ นเรื่ องราวของพระ
เวสสันดรชาดก แบ่งออกเป็ น 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 มีจาํ นวน 17 ผืน ซึ่ งบางกัณฑ์ได้หายไป เช่น มาลัยปลาย กัณฑ์ทศพร กัณฑ์วณ
ั ประเวศ
กัณฑ์กมุ าร เป็ นต้น โดยเป็ นงานจิตรกรรมวาดด้วยสี ฝนบนผ้
ุ่
าฝ้ายทอจากโรงงานยุคแรก ซึ่งมีสภาพเรี ยบ
บาง ตัวภาพเป็ นงานจิตรกรรมผสมผสานระหว่างงานช่างพื้นถิ่น กับรู ปแบบตัวภาพจากไทยภาคกลาง
จากการเปรี ยบเทียบสภาพของงานจิตรกรรม และขนาดของผ้า พบว่าจิตรกรรมภาพตุงค่าวธรรมชุดนี้ มี
อายุประมาณ 100 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยใดไม่มีปรากฏหลักฐานที่แน่ชดั

2
3

กรมการศาสนา, ประวัตวิ ดั ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532), ...
สัมภาษณ์, พระอธิการวรรณ สิ กขาสโภ, เจ้าอาวาสวัดลําปางกลางตะวันออก. วันที่ 5 มิถุนายน 2558.
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ภาพที่ 3 ตุงค่าวธรรมชุดที่ 1
ชุดที่ 2 มีจาํ นวน 14 ผืน คือมี ผืนแรกเป็ นเรื่ องพระมาลัย และตามด้วย 13 กัณฑ์ กัณฑ์ละ 1 ผืน
รวมเป็ น 14 ผืน โดยชุดนี้ ไม่ได้แยกเป็ นพระมาลัยเก๊า และพระมาลัยปลาย รวมถึงแต่ละกัณฑ์ ก็ไม่ได้
วาดเสริ มความอธิ บายเหมือนชุดแรก วาดด้วยสี น้ าํ มันบนผ้าใบทอจากโรงงานยุคแรก ตัวภาพเป็ นงาน
จิตรกรรมไทยภาคกลาง จากการเปรี ยบเทียบสภาพของงานจิตรกรรมและขนาดของผ้า พบว่าจิตรกรรม
ภาพตุงค่าวธรรมชุ ดนี้ มีอายุไม่ต่าํ กว่า 50 ปี และมีอายุไม่เกิ น 70 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยใดไม่มีปรากฏ
หลักฐานที่แน่ชดั

ภาพที่ 4 ตุงค่าวธรรมชุดที่ 2
จิ ตรกรรมภาพพระบฏวัด ลําปางกลางตะวัน ออก แบ่ งพื้ น ที่ ก ารเขี ย นแค่เพี ยงส่ วนเดี ย ว คื อ
ส่ วนตัวภาพ และไม่พบส่ วนหางตุงเหมือนที่อื่นๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เขียนเรื่ องชาดกในแต่ละกัณฑ์ ลักษณะ
งานจิตกรรมเป็ นงานพื้นบ้านที่ได้รับอิทธิ พลการเขียนจิตรกรรมแบบทางภาคกลาง แต่ได้แสดงออก
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บริ บทต่างๆ ของท้องถิ่นออกมา เช่น เครื่ องแต่งกาย ข้าวของเครื่ องใช้ เป็ นต้น ส่ วนงานสถาปั ตยกรรม
นั้น บางฉากเป็ นมหา
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ปราสาทแบบไทยภาคกลาง ช่ อ ฟ้ า ใบระกา นาคสะดุ ้ง ซึ่ งล้ว นแล้ว เป็ นเครื่ อ งบนแบบ
สถาปั ตยกรรมสยาม รวมไปถึงราชรถ ลายกระหนกแบบสยามล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิ พลการเขียนงาน
แบบไทยภาคกลางแทบทั้งสิ้ น

ภาพที่ 5 ภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี แบบไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก

ภาพที่ 6 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก
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ภาพที่ 7 ซุม้ ประตูเข้าพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก
ในส่ วนของภาพการจําลองวิถีชีวิต พิธีกรรมและเรื่ องราวต่างๆ ยังเป็ นแบบคนพื้นถิ่น มีการใช้
เทคนิ คการเขียนภาพใช้สีฝนุ่ แบ่งองค์ประกอบฉากได้ 2 ที่ คือ ฉากในป่ า และฉากในพระราชวัง สิ่ งที่
สําคัญที่น่าสนใจซึ่งปรากฏในภาพเขียนจิตรกรรมพระบฏ คือ ภาพบุคคล สถาปั ตยกรรม วัฒนธรรมต่าง
ๆ ที่มีความหลากหลายแตกต่างออกไป และความเป็ นพิเศษของภาพพระบฏ คือ สามารถเคลื่อนย้ายได้
และนําไปใช้ประกอบการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เพื่อเป็ นองค์ประกอบในการฟั งเทศน์ และมองตัว
ภาพจิตรกรรมในกัณฑ์น้ ัน ๆ ให้เกิดความเข้าใจในการเทศน์มหาชาติมากขึ้น ซึ่ งจากการสอบถามเจ้า
อาวาสวัด และชาวบ้านลําปางกลางตะวันออก พบว่าไม่มีการตั้งธรรมหลวงหรื อเทศน์มหาชาติชาดก มา
เป็ นเวลานานหลายสิ บปี แล้ว ซึ่งอนาคตอาจจะมีการรื้ อฟื้ นประเพณี ดงั กล่าวกลับมาสู่ ชุมชนอีกครั้ง
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ภาพที่ 8 การวาดบ้านของชูชก แบบศิลปะพื้นบ้าน ตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก

ภาพที่ 9 วงกลองมโหรี แบบสยาม ตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก
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จากการลงพื้นที่ สํารวจและร่ วมกันอนุ รักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดลําปาง
กลางตะวันออก ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2558 นั้น พบว่าคนในชุมชนมีความตื่นตัวที่จะช่วยกันและ
ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในกิ จกรรมในครั้งนี้ เพื่อทํานุ บาํ รุ งรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุ มชนตนเองไว้
โดยถือเป็ น 1 ในชุมชนที่มีศกั ยภาพ ทั้งทางด้านสภาพสังคม ชุมชน และพลังของคนในชุ มชน และที่
สําคัญคือการเห็ นคุณค่าและพลังศรัทธาที่ชาวบ้านทีให้แต่ผูน้ าํ ทั้งตัวของผูน้ าํ ชุ มชนและเจ้าอาวาสวัด
ลําปางกลางตะวันออก ทําให้เวลาจัดกิ จกรรมจะได้รับความร่ วมมือจากในในท้องถิ่นเป็ นอย่างดี และ
ทุกคนล้วนมีความสุ ขกับงานที่ตนได้ร่วมกันทํา ซึ่งทําให้คณะผูว้ ิจยั ทํางานได้ง่ายขึ้นและจะสามารถเดิน
ไปสู่ จุดมุ่งหมายได้อย่างดี

ภาพที่ 10 - 11 สํารวจและร่ วมกันอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก
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ภาพที่ 12 - 13สํารวจและร่ วมกันอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก
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4.2 วัดบ้ านเอือ้ ม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วัดบ้านเอื้อมตั้งอยู่เลขที่ 51 บ้านเอื้อม ตําบลบ้านเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิ กาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้ อที่ 8 ไร่ 68 ตารางวา อาคารเสนาสนะที่สําคัญ ประกอบด้วยวิหาร หอ
ธรรม และกุฏิ มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่สาํ คัญคือ พระพุทธรู ปทองสําริ ด หี บธรรม เป็ นต้น

ภาพที่ 14 วัดบ้านเอื้อม
จากการสอบถามเจ้าอาวาส ทําให้ทราบว่าวัดบ้านเอื้อมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2380 ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสี มา พ.ศ. 2385 การบริ หารและการปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีเจ้าอาวาสจํานวน 4 รู ป
เท่ าที่ ทราบนามคื อ ครู บากันทา ครู บาอภิ วงค์ คนฺ ธวํโส ระหว่าง พ.ศ. 2516-2526 ครู บาสังวรญาณ
โสภณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 พระพินิจ คมฺ ภีโร และปั จจุบนั มีพระอธิ การสวัสดิ์ โสตฺ ถิโก เป็ นเจ้าอาวาส
จากการศึกษาพบว่า ภาพตุงค่าวของวัดบ้านเอื้อม มีอยูจ่ าํ นวน 1 ชุด พบอยูท่ ้ งั สิ้ นจํานวน 35 ผืน โดยเป็ น
งานจิ ต รกรรมวาดด้ว ยสี ฝุ่ นบนผ้า ฝ้ า ยทอจากโรงงานยุ ค แรก และมี ต รายี่ ห้ อ ของผ้า จากเมื อ ง
แมนเชสเตอร์ ที่ นาํ เข้ามาเป็ นวัสดุ หลักในการใช้วาดภาพชุ ดนี้ ซึ่ งมีสภาพเรี ยบบาง ตัวภาพเป็ นงาน
จิตรกรรมเป็ นงานช่ างพื้นถิ่น จากการเปรี ยบเทียบสภาพของงานจิตรกรรม และขนาดของผ้า พบว่า
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จิตรกรรมภาพตุงค่าวธรรมชุดนี้ มีอายุประมาณ 120 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยใดไม่มีปรากฏหลักฐานที่แน่
ชัด
จิตรกรรมภาพพระบฏวัดบ้านเอื้อม ถือเป็ นงานจิตรกรรมตุงค่าวธรรมที่สมบูรณ์ และมีสีสัน
ชัดเจนที่สุดรองลงมาจากตุงค่าวธรรมวัดปงสนุ กเหนื อ กล่าวคือ มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ตัวภาพ
สี สัน ลายเส้นยังชัดเจน รวมไปถึงสภาพของผ้าตุงค่าวธรรม ไม่ค่อยชํารุ ดขาดหาย และที่สาํ คัญคือ เป็ น
ชุ ดตุงค่าวธรรมที่เล่าเรื่ องเวสสันดรชาดก แบ่งตอนเล่าเรื่ องครบตามจํานวนทั้งหมด 35 ผืน โดยไม่มี
กัณฑ์ไหน ตอนไหนหายไปเลย

ภาพที่ 15 ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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การแบ่งพื้นที่ในการเขียนงานจิตรกรรมชุดนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนตัวภาพ และส่ วน
หางตุง พื้นที่ ส่วนใหญ่ เขียนเรื่ องชาดกในแต่ละกัณ ฑ์ ลักษณะงานจิ ตกรรมเป็ นงานพื้นบ้านที่ ได้รับ
อิทธิพลการเขียนจิตรกรรมจากช่างจีน แต่ได้แสดงออกบริ บทต่างๆ ของท้องถิ่นออกมา เช่น เครื่ องแต่ง
กาย ข้าวของเครื่ องใช้ เป็ นต้น ลักษณะของตัวภาพยึดหลักสัดส่ วนอานาโตมี่อย่างถูกต้อง ส่ วนงาน
สถาปั ตยกรรมนั้นเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมล้านนาผสมผสานกับงานสถาปั ตยกรรมไทยภาคกลางบ้าง
เล็กน้อย

ภาพที่ 16 ภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี แบบย่อมุมไม้ 12 ไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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ภาพที่ 17 ปราสาทพระอินทร์มีกาํ แพงล้อมรอบ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
ชาวไทยวนมี เอกลักษณ์ ดา้ นการแต่งกายที่ มีความพิ เศษ จากหลักฐานที่ ปรากฏอยู่ในตุงค่าว
ธรรม ทําให้ทราบได้ว่าชาวไทยวน มีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ของตนเอง แตกต่างไปจากกลุ่มไท
อื่นๆ โดยแสดงให้เห็นชัดในเครื่ องแต่งกายของสตรี ที่เรี ยกว่า “ผ้าซิ่ น” ซึ่ งเป็ นเครื่ องแต่งกายหลักของ
สตรี ในแถบภูมิภาคนี้ ผ้าซิ่ นในชีวิตประจําวันของไทยวนส่ วนใหญ่เป็ นซิ่ นที่ประกอบจากผ้าริ้ วลายขวา
ต่อตีนด้วยผ้าสี แดงหรื อดํา และต่อหัวซิ่ นด้วยผ้าสี ขาว สี แดงหรื อดํา และอาจจะเป็ นผ้าสี เดียวก็ได้ โดย
การเย็บเข้าด้วยกัน เรี ยกซิ่ นชนิ ดนี้ ว่า “ซิ่ นต๋ า” หรื อ “ซิ่ นต่อตีนต่อเอว” ซึ่ งภาพตุงค่าวธรรมที่ศึกษาใน
ครั้งนี้มีการวาดภาพกลุ่มคนเมืองไว้ได้เป็ นอย่างดี แต่ที่แสดงให้เห็นชัดเจนมากที่สุด ได้แก่ ตุงค่าวธรรม
วัดบ้านสัก ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม และตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
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ภาพที่ 18 ภาพวาดหญิงชาวไทยวน(คนเมือง) ใส่ ซิ่นลายต๋ า ภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม

ในส่ วนของภาพการจําลองวิถีชีวิต พิธีกรรมและเรื่ องราวต่างๆ ยังเป็ นแบบคนพื้นถิ่น มีการใช้
เทคนิ คการเขียนภาพใช้สีฝุ่น สิ่ งที่สําคัญที่น่าสนใจซึ่ งปรากฏในภาพเขียนจิตรกรรมพระบฏ คือ ภาพ
บุคคล สถาปั ตยกรรม วัฒ นธรรมต่าง ๆ ที่ มีความหลากหลายแตกต่างออกไป จากการสอบถามเจ้า
อาวาสวัด พบว่าไม่มีการตั้งธรรมหลวงหรื อเทศน์มหาชาติชาดก มาเป็ นเวลานานหลายสิ บปี แล้ว ซึ่งด้วย
เหตุน้ ีจึงทําให้สภาพของตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม ยังอยูค่ รบและยังอยูใ่ นสภาพดีจนถึงทุกวันนี้
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ภาพที่ 19 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม

ภาพที่ 20 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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ภาพที่ 21 อาศรมพระเวสสันดร ศิลปะพื้นบ้านผสมผสานกับศิลปะไทย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม

ภาพที่ 22 การใช้ขนั แอวเป็ นขันสํารับอาหารของกัญหา ชาลี ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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ภาพที่ 23 ภาพวาดกลุ่มคนเงี้ยวที่สวมหมวกปี กกว้าง ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
จากการลงพื้นที่สาํ รวจและร่ วมกันอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
ตําบลบ้านเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2558 นั้น พบว่าภาพตุงค่าว
ธรรมชุดดังกล่าว ค่อนข้างมีสภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน และเมื่อเปรี ยบเทียบกับตุงค่าวธรรมวัดบ้านสักแล้ว
พบว่าเป็ น
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ลักษณะการเขียนตัวภาพของช่ างคนเดียวกัน เพราะตัวภาพ การแบ่งตอนเล่าเรื่ อง ขนาด และ
รู ปแบบของการเล่าเรื่ องมีลกั ษณะที่เหมือนกัน ซึ่ งชุมชนทั้งสองก็เป็ นชุมชนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งเป็ นไป
ได้มากที่ช่างจะเป็ นคนคนเดียวกันในการวาดรู ปทั้งสองชุดนี้ นอกจากนี้ คนในชุมชนมีความตื่นตัวที่จะ
ช่วยกันและร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในกิจกรรมทํานุ บาํ รุ งรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง และมี
ความตื่นตัวเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากคนในชุมชนไม่ทราบมาก่อนว่าวัดบ้านเอื้อม มีงานจิตรกรรมภาพตุง
ค่าวธรรมชุดนี้อยูภ่ ายในชุมชน จึงทําให้คณะทํางานวิจยั ได้รับความร่ วมมือจากคนในท้องถิ่นเป็ นอย่างดี

ภาพที่ 24-25 การลงพื้นที่สาํ รวจและร่ วมกันอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม

58

ภาพที่ 26 การดูดฝุ่ น ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม

ภาพที่ 27 การอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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4.3 วัดบ้ านสั ก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วัดบ้านสัก ตั้งอยู่เลขที่ 154 บ้านสัก หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
สังกัดคณะสงฆ์มหานิ กาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้ อที่ 1 ไร่ 25 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร
ศาลาการเปรี ยญ วิหาร ศาลารอบกําแพง กุฏิและโรงครัว ปูชนี ยวัตถุมีพระพุทธรู ปก่ออิฐถือปูนปางมาร
วิชยั และพระพุทธรู ปสําริ ดศิลปะเชียงแสน

ภาพที่ 28 วิหารวัดบ้านสัก
จากการลงพื้นที่ ทราบว่า วัดบ้านสักสร้างเมื่อ พ.ศ. 2200 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา วันที่
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 การบริ ห ารและการปกครอง มี เจ้า อาวาสจํา นวน 13 รู ป ระหว่ า ง พ.ศ.
2246-2286 ครู บาหลวง ระหว่าง พ.ศ. 2286-2306 ครู บามโน ระหว่าง พ.ศ. 2306-2356 ครู บาขัตติ ยะ
ระหว่าง พ.ศ. 2356-2414 ครู บาชมพู ระหว่าง พ.ศ. 2416-2446 ครู บามูล ระหว่าง พ.ศ. 2446-2496 ครู
บาโพธิ ระหว่ า ง พ.ศ. 2496-2506 ครู บ าตุ ้ม ระหว่ า ง พ.ศ. 2506-2511 พระไข่ ระหว่ า ง พ.ศ.
2511-2516 พระคํา ปั น ระหว่ า ง พ.ศ. 2516 -2517 พระบิ๊ ก ระหว่ า ง พ.ศ. 2517-2518 พระด้ ว ง
ระหว่ าง พ.ศ. 2518-2522 พระรั ต น์ ระหว่ าง พ.ศ. 2522 พระนิ พ นธ์ พุ ทฺ ธ ธมฺ โ ม เป็ นเจ้าอาวาส 4
ปั จจุบนั มีพระครู วิมลธรรมคุณ ดํารงตําแหน่ งเจ้าอาวาสวัดบ้านสัก จากการศึกษาพบว่า ภาพตุงค่าวของ
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วัดบ้านสัก พบว่ามีอยูจ่ าํ นวน 25 ผืน โดยเป็ นงานจิตรกรรมวาดด้วยสี ฝุ่นบนผ้าฝ้ายทอจากโรงงานยุค
แรก ซึ่ งมีลกั ษณะร่ วมรุ่ นกันกับตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม4 ตัวภาพเป็ นงานจิตรกรรมเป็ นงานช่างพื้นถิ่น
จากการเปรี ยบเทียบสภาพของงานจิตรกรรมและขนาดของผ้า พบว่าจิตรกรรมภาพตุงค่าวธรรมชุดนี้ มี
อายุประมาณ 120 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยใดไม่มีปรากฏหลักฐานที่แน่ ชดั แต่เป็ นช่างเดี ยวกันกับช่างที่
วาดไว้ที่วดั บ้านเอื้อม

ภาพที่ 29 สภาพการค้นพบแรกเริ่ มจากการสํารวจ
จิตรกรรมภาพพระบฏวัดบ้านสัก ถือเป็ นงานจิตรกรรมตุงค่าวธรรมที่ค่อนข้างมีสภาพชํารุ ด
เสี ยหายมากที่สุด กล่าวคือ มีสภาพที่ฉีกขาด รวมถึงสภาพสี สันที่จางหายเลอะเลือนเป็ นอย่างมาก และ
บางผืนบางกัณฑ์ได้หายไปจากวัด ทั้งนี้ เนื่ องจากวัดบ้านสักมีการใช้ตุงค่าวธรรมชุดดังกล่าว ในการตั้ง
ธรรมหลวงหรื อเทศน์มหาชาติเป็ นประจําทุกๆ 3 ปี จะมีการจัดงาน 1 ครั้ง และทุกครั้งก็จะนําภาพตุงค่าว
ธรรมดังกล่าวมา

4

กรมการศาสนา, ประวัตวิ ดั ทัว่ ราชอาณาจักร เล่ม 8 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532), หน้า 143-144.
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ประกอบพิธีกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และบางครั้งเจ้าอาวาสเล่าว่าวัดใกล้เคียงก็มายืมภาพตุงค่าว
ธรรมไปจัดงานตั้งธรรมหลวงที่วดั อื่นบ้าง จนทําให้ตุงค่าวธรรมบางผืนบางกัณฑ์หายไป

ภาพที่ 30 ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
การแบ่งพื้นที่ในการเขียนงานจิตรกรรมชุดนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนตัวภาพ และส่ วน
หางตุง พื้นที่ ส่วนใหญ่ เขียนเรื่ องชาดกในแต่ละกัณ ฑ์ ลักษณะงานจิ ตกรรมเป็ นงานพื้นบ้านที่ ได้รับ
อิทธิ พลการเขียนจิตรกรรมจากช่างจีนซึ่ งเป็ นคนเดียวกันกับที่วาดไว้ที่วดั บ้านเอื้อม การวาดภาพของ
ช่ างนั้นได้แสดงออกบริ บทต่ างๆ ของท้องถิ่ นออกมา เช่ น เครื่ องแต่งกาย ข้าวของเครื่ องใช้ เป็ นต้น
ส่ วนงานสถาปัตยกรรมนั้น
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เป็ นแบบสถาปั ตยกรรมล้านนาผสมผสานกับงานสถาปั ตยกรรมไทยภาคกลางบ้างเล็กน้อย ใน
ส่ วนของภาพการจําลองวิถีชีวิต พิธีกรรมและเรื่ องราวต่างๆ ยังเป็ นแบบคนพื้นถิ่น มีการใช้เทคนิ คการ
เขี ย นภาพใช้สี ฝุ่ น สิ่ งที่ สําคัญ ที่ น่ าสนใจซึ่ งปรากฏในภาพเขี ยนจิ ต รกรรมพระบฏ คื อ ภาพบุ ค คล
สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายแตกต่างออกไป

ภาพที่ 31 อาศรมฤาษี ศิลปะพื้นบ้านผสมผสานกับศิลปะไทย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก

ภาพที่ 32 ภาพชายล้านนาสับหมึกขาดํา ทั้งแบบสับขาก้อมและสับขายาว ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
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ภาพที่ 33 ภาพชายล้านนาสับหมึกขาดํา ไล่ตีชูชก ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก

ภาพที่ 34 รู ปแบบการวาดผ้าซิ่นพื้นเมืองที่ถูกต้องตามแบบแผน ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
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ภาพที่ 35 ทหารม้าสวมหมวกแฟร์ชนั่ แบบต่างๆ ประจําตําแหน่งขุนนาง วัดบ้านสัก
จากการลงพื้นที่สํารวจและร่ วมกันอนุ รักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
ตําบลบ้านเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธุ์ 2558 นั้น พบว่าภาพตุงค่าว
ธรรมชุ ด ดังกล่ าว อยู่ในสภาพค่ อนข้างชํารุ ด ทรุ ด โทรม และพับ เก็ บ รั ก ษาไว้ในหี บ ธรรม และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อมแล้ว พบว่าเป็ นลักษณะการเขียนตัวภาพของช่างคนเดียวกัน
เพราะตัวภาพ การแบ่งตอนเล่าเรื่ อง ขนาด และรู ปแบบของการเล่าเรื่ องมีลกั ษณะที่เหมือนกัน ชุมชนทั้ง
สองก็เป็ นชุมชนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งเป็ นไปได้มากที่ช่างจะเป็ นคนคนเดียวกันในการวาดรู ปทั้งสองชุดนี้
นอกจากนี้ คนในชุ ม ชนบ้านสั ก มี ค วามตื่ น ตัว ที่ จ ะช่ ว ยกัน และร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ่ งในกิ จ กรรมทํานุ
บํารุ งรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง และมีความตื่นตัวเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากคนในชุมชน
เห็ น คุ ณ ค่ า และความสํ า คัญ ของงานจิ ต รกรรมภาพตุ ง ค่ า วธรรมชุ ด นี้ อยู่ภ ายในชุ ม ชน ซึ่ งทํา ให้
คณะทํางานวิจยั ได้ทาํ กิจกรรมและได้รับความร่ วมมือจากคนในท้องถิ่นเป็ นอย่างดี
พระครู วิมลธรรมคุณากร กล่าวว่า ภาพตุงค่าวธรรมจะเขียนถึงเรื่ องราวจากพระเวสสันดรชาดก
13 กัณฑ์ ซึ่ งในอดีตที่ผา่ นมา ถ้ามีการจัดงานตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ ก็จาํ นะภาพตุงค่าวธรรมชุดนี้
มาแขวนไว้รอบวิหาร โดยการฟั งเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก เป็ นธรรมเนี ยมประเพณี ที่ปฏิบตั ิมาช้า
นานของคนล้านนาผูใ้ ดฟั งเทศน์มหาชาติได้ครบ 13 กัณฑ์ ถือว่าได้รับอานิสงส์จะได้เกิดในยุคของพระ
ศรี อริ ยเมตไตย ซึ่ งการฟั งเทศน์มหาชาติในอดีตนั้น จะเขียนภาพเรื่ องราวประกอบของพระเวสสันดรที่
เรี ยกว่าภาพตุงค่าวธรรม ซึ่งปั จจุบนั นี้จะเห็นการวาดภาพติดฝาผนังวิหาร5
5

สัมภาษณ์, พระครูวมิ ลธรรมคุณากร, เจ้าอาวาสวัดบ้านสัก. วันที่ 12 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2558.
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ภาพที่ 36-37 การลงพื้นที่สาํ รวจและร่ วมกันอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
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ภาพที่ 38 - 39การลงพื้นที่สาํ รวจและร่ วมกันอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
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สําหรับภาพงานจิตรกรรมภาพตุงค่าวธรรมทั้ง 25 ภาพของวัดบ้านสักนั้น แต่ละภาพจะมาขนาด
เท่ ากัน คื อ มี ค วามกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.65 เมตร ซึ่ งถื อ ว่าเป็ นเขี ยนที่ ส วยงามและเป็ นธรรมชาติ
สามารถเล่าเรื่ องราวภาพได้เป็ นอย่างดี ภาพเขียนโบราณนี้ ใช้สีจากธรรมชาติเขียนลงเนื้ อผ้าทอ จึงทํา
ให้มีความสวยงาม เป็ นธรรมชาติ และมีความคงทน หลังจากการศีกษาวิจยั เก็บตัวอย่างและรายละเอียด
ของภาพเรี ยบน้อยแล้ว พระครู วิมลธรรมคุณากร เจ้าอาวาสวัดบ้านสัก ได้ให้คณะทํางานนําภาพเขียน
โบราณทั้งหมดมาทําความสะอาด ตามวิธีการและนําภาพใส่ กรอบแบบมาตรฐาน เพื่อนํามาเก็บไว้ในที่ที่
เหมาะสม เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษาเรี ยนรู ้ภาพ เขียนโบราณ ที่ถือว่ามีคุณค่าและหายากต่อไป ซึ่ งทาง
คณะผูว้ ิจยั ได้แนะนําให้ชุมชนอัดสําเนาภาพแล้วพิมพ์ภาพจําลองตุงค่าวธรรมลงบนผ้าใบไวนิล เพื่อใช้
ในการตั้งธรรมกลวงต่ อ ไป โดยไม่ ไ ปยุ่งกับ ตุ ง ค่ าวธรรมผืน เดิ ม ที่ มี ส ภาพชํารุ ด และเสี่ ย งต่ อ การ
เสื่ อมสภาพต่อไปในอนาคต

ภาพที่ 40 การจําลองตุงค่าวธรรมขึ้นมาใหม่ โดยพิมพ์ลงบนผ้าใบไวนิล โดยไม่นาํ ของเดิมกลับมาใช้
ในงานตั้งธรรมหลวง วัดบ้านสัก
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4.4 วัดปงสนุก อําภอเมือง จังหวัดลําปาง
วัดปงสนุก เหนือเป็ นวัดโบราณวัดหนึ่ งในลําปาง สันนิษฐานว่าสร้างร่ วมสมัย พระเจ้าอนันตยศ
เสร็ จมาทรงสร้างเมืองเขลางค์นคร เมื่อ พ.ศ. 1223 วัดปงสนุก เดิมมีชื่อเรี ยกอยูห่ ลายชื่อ ตามหลักฐานใน
จารึ กที่พบในที่ต่าง ๆ มีอยู่ 4 ชื่อ คือ วัดศรี จอมไคล วัดศรี เชียงภูมิ วัดดอนแก้ว วัดพะยาว(พะเยา) ชุมชน
เดิมบริ เวณวัดปงสนุ กเป็ นผูค้ นที่อพยพมาจาก 2 ที่ดว้ ยกัน คือจากการกวาดต้อนครั้งที่ลาํ ปางไปรบกับ
เมืองเชียงแสน ราว พ.ศ. 2364 และจากเมืองพะเยาเมื่อชาวเมืองคราวหนี ศึกพม่า ด้วยเหตุน้ ีชาวเมืองเชียง
แสนและเมืองพะเยา แม้เมื่อมาตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่ใหม่ ก็ยงั รําลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนเดิม จึงได้เอานามชื่อ
วัดและชื่อบ้านมาเรี ยก โดยชาวพะเยาก็เรี ยกวัดพะยาว(พะเยา) ชาวเชียงแสนก็เรี ยกวัดปงสนุก ซึ่ งเป็ นชื่อ
บ้านเดิมของตนในเชียงแสน ซึ่งปัจจุบนั วัดปงสนุก ใน อ.เชียงแสน ก็ยงั มีอยู่
ปั จจุบนั วัดปงสนุก แยกเป็ น 2 วัด ทั้งที่อาณาเขตก็ไม่กว้างขวางเท่าใด คือ วัดปงสนุกเหนือ และ
วัดปงสนุ กใต้ สาเหตุที่แยกเนื่ องมาจากพระสงฆ์ สามเณร ในอดี ต มีจาํ นวนมาก จึงแบ่งกันช่ วยดู แล
รักษาวัด แต่ถึงอย่างไรทั้งสองวัดก็นบั ถือกันว่าเป็ นวัดพี่วดั น้องอาศัยช่วยเหลือกัน มาโดยตลอด วัดปง
สนุกในอดีตถือว่าเป็ นวัดที่มีสาํ คัญและมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับ เมืองลําปาง อาทิ เป็ นสถานที่ดาํ นํ้า
ชิงเมืองบริ เวณหน้าวัดระหว่างเจ้าฟ้าชายแก้วและเจ้าลิ้น ก่าน ราวปี พ.ศ. 2302 และยังเป็ นสถานที่ฝังเสา
อินทขิลหรื อเสาหลักเมือง หลักแรก เมื่อ พ.ศ. 2400 สมัยเจ้าหลวงเจ้าวรญาณรังษีราชธรรม เสาหลักเมือง
ดังกล่าว ถูกย้ายไปฝังไว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในปั จจุบนั

ภาพที่ 41 วัดปงสนุกเหนือ
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วัดปงสนุ ก เป็ นวัดหนึ่ งที่มีหีบธัมม์อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก เนื่องจากในอดีตเคยเป็ นวัดหลวงในเขต
นครเขลางค์เมืองรุ่ นที่สอง ของจังหัดลําปาง ซึ่ งในขณะนั้นถือเป็ นยุคที่นครเขลางค์มีความเจริ ญรุ่ งเรื่ อง
ในด้านการติดต่อค้าขายระหว่างเมืองต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนสิ นค้า และการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชน
ชาติพนั ธุ์ต่างๆ จนทําให้พระพุทธศาสนามีความเจริ ญรุ่ งเรื่ องตามไปด้วย สิ่ งสําคัญอย่างหนึ่ งที่ปรากฏ
ในวัด ปงสนุ ก คื อ งานพุ ท ธศิ ล ป์ เครื่ อ งถวายต่ างๆ ที่ ถู ก เก็ บ รั ก ษาไว้ต้ งั แต่ อ ดี ต ซึ่ งมี เหลื อ อยู่ม าก
พอสมควร ควรแก่ การเก็บรั กษาและศึ กษารู ปแบบลวดลาย โครงสร้าง รวมไปถึ งองค์ประกอบทาง
วัฒนธรรม ความเชื่อพิธีกรรมที่สืบทอดต่อกันมา อันเกี่ยวเนื่ องกับงานพุทธศิลป์ ภายในวัด เพื่อเป็ นการ
อนุ รักษ์ รักษาไว้ซ่ ึ งงานศิ ลป์ ของชุ มชน ภาพ ตุงค่าว ของวัดปงสนุ ก ก็เป็ นอีกหนึ่ งงานพุทธศิลป์ ที่ มี
ความสําคัญมาก มีอายุประมาณ 120 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยครู บาอาโนชัยธรรมจินดามุนี อันเป็ นยุคทอง
ของวัดปงสนุก ปัจจุบนั พบอยูท่ ้ งั สิ้ นจํานวน 59 ผืน เป็ นการเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า และบนกระดาษสา
ทั้งหมด 13 กัณฑ์ เป็ นเรื่ องราวของพระเวสสันดรชาดก แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ตุงค่าวที่เขียน
บนกระดาษสา มี 35 ฝื น ทั้งหมด 12 กัณฑ์ เนื่องจากตุงค่าวกัณฑ์ฉกษัตริ ยไ์ ด้หายไป

ภาพที่ 42 ตุงค่าวธรรม ชุดที่ 1 เขียนบนกระดาษสา
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กลุ่มที่ 2 ตุงค่าวที่เขียนบนผืนผ้ามี 24 ผืน จากเนื้ อหาทั้งหมด 12 กัณฑ์ แต่ละกัณฑ์มีจาํ นวนตุง
ค่าวประกอบอยูไ่ ม่เท่ากัน โดยมีจาํ นวนตั้งแต่ 1-8 ผืน ขึ้นอยูก่ บั ความสําคัญของแต่ละกัณฑ์

ภาพที่ 43 ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง
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ภาพที่ 44 ภาพวาดพระเวสสันดรและนางมัทรี สวมรองเท้าประดับยศ กัณฑ์วณั ประเวศ วัดปงสนุกเหนือ
จิตรกรรมภาพพระบฏวัดปงสนุกแบ่งพื้นที่การเขียนออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนตัวภาพ และส่ วน
หางตุง พื้นที่ส่วนบนเขียนเรื่ องชาดกในแต่ละกัณฑ์ ลักษณ์งานจิตกรรมเป็ นงานพื้นบ้านที่ได้รับอิทธิพล
การเขียนจิตรกรรมแบบทางภาคกลาง แต่ได้แสดงออกบริ บทต่าง ๆ ของท้องถิ่นออกมา เช่น เครื่ องแต่ง
กาย สถาปั ตยกรรม วิถีชีวิต พิธีกรรม และเรื่ องราวต่าง ๆ อีกเป็ นจํานวนมาก มีการใช้เทคนิ คการเขียน
ภาพใช้สีฝนุ่ และมีการใช้เทคนิ คการกระทุง้ สี วาดเป็ นรู ปต้นไม้ แบ่งองค์ประกอบฉากได้ 2 ที่ คือ ฉาก
ในป่ า และฉากในพระราชวัง ที่น่าสนใจคือรู ปสถาปั ตยกรรมบางรู ปมีลกั ษณะคล้ายกับวิหารพระเจ้าพัน
องค์ และธรรมาสน์วดั ปงสนุก
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ภาพที่ 45 ภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี แบบไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ

ภาพที่ 46 รู ปแบบปราสาทพระอินทร์บนหลังช้างเอราวัณ ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
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ภาพที่ 47 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ

ภาพที่ 48 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
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73

ภาพที่ 49 ภาพวาดหญิงชาวไทยวน(คนเมือง) ใส่ ซิ่นลายต๋ า ภาพตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
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ภาพที่ 50 ภาพการแต่งกายหญิงในราชสํานัก ที่ใช้ผา้ สไบพาดพันอก ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ

ภาพที่ 51 การวาดเครื่ องประดับของเจ้านาย วัดปงสนุกเหนือ
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สิ่ งที่สาํ คัญที่น่าสนใจซึ่งปรากฏในภาพเขียนจิตรกรรมพระบฏ คือ ภาพบุคคล สถาปั ตยกรรม
วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายแตกต่างออกไป และความเป็ นพิเศษของภาพพระบฏ คือ สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ และนําไปใช้ประกอบการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เพื่อเป็ นองค์ประกอบในการฟั งเทศน์
และมองตัวภาพจิตรกรรมในกัณฑ์น้ นั ๆ ให้เกิดความเข้าใจในการเทศน์มหาชาติมากขึ้น
จากการศึกษาเฉพาะภาพพระบฏวัดปงสนุ ก เป็ นการศึกษาเรื่ องราวของตัวภาพ หน้าที่การใช้
สอย องค์ประกอบทางศิ ลปะที่ น่าสนใจ และภาพจิตรกรรมตุงค่าวธรรมนี้ เกิ ดจากความศรั ทธาของ
พุทธศาสนิกชน ให้ช่างเขียนภาพพื้นเมืองรังสรรค์ผลงานไว้เป็ นเรื่ องพระเวสสันดรชาดก เพื่ออุทิศไว้ใน
พระบวรพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยงั เป็ นประโยชน์เพื่อความงามประดับศาลาบาตร ในพิธีเทศน์มหาชาติ
หรื อตั้งธรรมหลวงเป็ นเรื่ องราวพระชาติสุดท้าย ก่อนที่จะบังเกิดเป็ นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
ถือว่าเป็ นการสร้างมหากุศลที่ยงิ่ ใหญ่ เพื่อการสื บทอดพระศาสนา
พระน้อย นรุ ตฺตโม ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดปงสนุ ก กล่าวว่า ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุ กนั้น ปั จจุบนั ได้
เก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดี โดยการสร้างตูเ้ ก็บซึ่งออกแบบเป็ นลิ้นชักเป็ นชั้นๆ แต่ละชั้นจะสามารถวางเก็บ
ตุงค่าวธรรมไว้ได้เพียง 1 ผืน เพื่อความปลอดภัยของงานศิลปกรรม และง่ายต่อการชมภาพตุงค่าวธรรม
ดังกล่าว จากหน่วยงานที่ตอ้ งการเข้าชม นอกจากนี้ทางวัดยังได้ปริ้ นส์ภาพจําลองตุงค่าวธรรมลงบนผืน
ไวนิ ล เพื่อสามารถนําไปใช้ในงานตั้งธรรมหลวง โดยไม่จาํ เป็ นต้องนําของจริ งที่มีอายุและคุณค่าทาง
วัฒนธรรมมาใช้ให้เสี่ ยงต่อการเสื่ อมสลาย ซึ่งถือเป็ นแนวทาวการอนุรักษ์และรักษาตุงค่าวธรรมของวัด
ปงสนุกเหนือ ที่ได้กระจากความคิดดังกล่าวไปสู่ ชุมชนอื่นๆ เช่น วัดบ้านสัก วัดนาคตหลวง เป็ นต้น
จากการลงพื้นที่สํารวจภาพตุงค่าวธรรมวัดปงสนุ กเหนื อ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ระหว่าง
วันที่ 7-9 สิ งหาคม 2558 นั้น พบว่าภาพตุงค่าวธรรมชุดดังกล่าว ถูกเก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดีดงั ที่กล่าวไว้
ในเบื้องต้น คนในชุมชนปงสนุ กรับรู ้ถึงคุณค่าและความสําคัญของภาพตุงค่าวธรรมชุดนี้ มีความตื่นตัว
ในการทํานุ บาํ รุ งรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุ มชนตนเอง ซึ่ งทําให้คณะทํางานวิจยั ได้ทาํ กิจกรรม
และได้รับ ความร่ วมมื อจากคนในท้องถิ่ น เป็ นอย่างดี และถื อว่าชุ ม ชนวัด ปงสนุ ก ที่ ต้ งั วัด ปงสนุ ก
สามารถพัฒนาให้เป็ นพื้นที่หลัก ที่จะสามารถจัดทําแผนและผลักดันให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม
เรื่ องตุงค่าวธรรมนครลําปางต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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4.5 วัดสบลี อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
วัดสบลี ตั้งอยูท่ ี่บา้ นสบลี หมู่ที่ 6 ตําบลแจ้ซอ้ น อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง สังกัดคณะสงฆ์
มหานิ ก าย ที่ ดิ น ตั้งวัด มี เนื้ อ ที 4 ไร่ สร้ างเมื่ อ พ.ศ. 2436 ได้รับ พระราชทานวิสุ งคามสี ม า วัน ที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2530 เป็ นวัดขนาดเล็กอยูใ่ นหุ บเขา เป็ นวัดเก่าแก่สร้างโดยเจ้ากาวิละมาละกาเจ้าอาวาส
องค์แรก วัดนี้ มีอายุหลายร้อยปี แล้ว เป็ นวัดที่หลงเหลืออยูใ่ นตําบลแจ้ซอ้ นเพียงไม่กี่วดั และมีความงาม
ทางศิลปะล้านนาแบบดั้งเดิม พระประธานศิลปะล้านนาในวิหารหลวงเป็ นพระที่มีความงดงามที่สุดองค์
หนึ่ ง อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่ องราวพุทธชาดกที่สวยงามลงบนแผ่นไม้คอสอง วัดแห่ งนี้
เป็ นวัดที่ครู บาศรี วิชยั ได้เดินทางมาบูรณะปฏิสังขรณ์ ปั จจุบนั วัดสบลีได้รับการอนุ รักษ์ไว้ให้คงความ
งามโดยไม่ พ ยายามเปลี่ ย นแปลงเอกลัก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ของศิ ล ปะล้านนา และได้ข้ ึ น ทะเบี ย นเป็ น
โบราณสถานของชาติ เมื่อปี พ.ศ.2531

ภาพที่ 52 วิหารวัดสบลี
ภาพเขียนฝาผนังในวิหารวัดสบลีถือว่ามีความสวยงามและสมบูรณ์ไม่แพ้ภาพเขียนสี จากวัดอื่น
ภาพเขียนฝาผนังที่วดั สบลีดูจะพิเศษและแตกต่างจากวัดอื่นที่นิยมเขียนลงบนผนังปูน แต่ภาพเขียนของ
วัดสบลี จะเขียนลงบนผนังไม้ที่เรี ยกว่าแผงคอสอง ซึ่ งเป็ นแผ่นไม้กระดานระหว่างช่ วงตับหลังคาใน
วิหาร งานจิตรกรรมดังกล่าวเขียนด้วยสี ฝุ่นใช้สีน้ าํ เงิน แดง ขาว และเหลือง เป็ นหลัก ตัดเส้นด้วยสี น้ าํ

78

เงิน เป็ นฝี มือช่างแบบพื้นบ้าน อายุของภาพอยูป่ ระมาณร้อยปี มาแล้ว เป็ นภาพเรื่ องพระเวสสันดรชาดก
และชาดกนอกนิ บาติปะปนกัน ซึ่ งงานจิตรกรรมดังกล่าวนี้ เองถูกเขียนขึ้นหลังจากภาพตุงค่าวธรรมมี
สภาพที่ชาํ รุ ดทรุ ดโทรม ทางวัดและศรัทธาจึงให้มีการเขียนจิตรกรรมบนฝาผนัง เพื่อให้ง่ายต่อการใช้
งานในประเพณี ต้ งั ธรรมหลวง

ภาพที่ 53 จิตรกรรมฝาผนังวัดสบลี
พ่อคําหล้า อ่อนน้อม อายุ 78 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดสบลีที่ปัจจุบนั ผันตัวเองมาเป็ นปู่ จารย์ หรื อ
มัคธายก นอกจากนั้นท่านยังเป็ นผูเ้ ฒ่าที่เหลืออยู่ไม่กี่คนของหมู่บา้ นที่สามารถอ่านปั๊ บสา(ค่าวธรรม)
อักษรล้านนา ท่ านเล่าว่า วัดสบลี แห่ งนี้ สร้ างขึ้น เมื่ อราวหลายร้ อยปี ก่ อน โดยเจ้ากาวิละมาละกา เจ้า
อาวาสองค์แรก ได้สร้างวิหารขึ้นประดิษฐานพระประธานศิลปะล้านนา ภายในวิหารยังมีภาพเขียนสี
จิตรกรรมบนผนังไม้เรื่ องราวนิ ทานพื้นบ้านเรื่ อง “วรวงศ์หงษ์อามาตย์” โดยสล่าคําตาน หลังจากที่
วิหารวัดสบลีผา่ นฤดูกาลมาหลายร้อยปี ก็เกิดการชํารุ ดผุพงั หลังคารั่วจนไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้
ศรัทธาชาวบ้านสบลีได้จึงคิดทําการรื้ อวิหารเพื่อจะสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2528 แต่ได้รับการยับยั้งจาก
อาจารย์นคร พงษ์น้อย ซึ่ งท่านเกิ ดความเสี ยดายในคุณค่าของศิลปกรรมล้านนาที่สวยงามและหายาก
ท่ านจึ งได้ให้ ช าวบ้านช่ วยกัน บู รณะรั ก ษาให้ คงสภาพเดิ ม เอาไว้ ซึ่ งในครั้ งนั้น ก็ไ ด้มี การซ่ อ มแซม
บางส่ วนให้คงสภาพรู ปแบบเดิม เช่น ไม้ที่นาํ มาทําเสาวิหารก็มีการทําขึ้นเหมือนของเดิมคือเป็ นเสาแปด
เหลี่ยม
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พ่อคําหล้าเล่าให้ฟังอีกว่า ภาพเขียนในวิหารนี้ เป็ นภาพเขียนเก่าเมื่อหลายร้อยปี สมัยที่พ่อของ
ตนเป็ นเด็กท่านเล่าให้ฟังว่าก็เห็ นภาพเขียนนี้ มานานแล้ว ปั จจุบนั พ่อของท่านเสี ยชี วิตไปได้ 60 กว่าปี
แล้ว ท่านยังเล่าอีกว่า สี ฝุ่นที่ ใช้เขียนภาพจิตรกรรมนั้นนํามาจากดิ นใกล้ ๆ นํ้าแม่ลี ซึ่ งเป็ นแม่น้ าํ สาย
ใหญ่ที่ไหลผ่านหมู่บา้ น ในบริ เวณนั้นจะมีดินสี ที่สามารถนํามาใช้เขียนแทนดินสอได้ พ่อคําหล้ายังเล่า
ย้อนถึงอดีตว่า สมัยที่ท่านเป็ นเด็กก็ได้นาํ ดินบริ เวณนี้ มาใช้ทาํ ดินสอ ปั จจุบนั เมื่อแม่น้ าํ เปลี่ยนเส้นทาง
บริ เวณดังกล่าวก็กลายเป็ นไร่ นาของชาวบ้าน
สําหรับงานจิตรกรรมที่มีความเก่าแก่ของวัดสบลีน้ ัน คือภาพตุงค่าวของวัดสบลี พบว่ามีอยู่
จํานวน 12 ผืน โดยเป็ นงานจิ ตรกรรมวาดด้วยสี ฝุ่น(สี จากหิ น ตามธรรมชาติ ผสมยางไม้) บนผ้าฝ้ าย
พื้นเมืองทอมือ ซึ่งเนื้อผ้ามีลกั ษณะหยาบ ตัวภาพเป็ นงานจิตรกรรมเป็ นงานช่างพื้นถิ่น พบว่าจิตรกรรม
ภาพตุงค่าวธรรมชุดนี้มีอายุเก่าแก่ที่สุดในบันดาลตุงค่าวธรรมพี่พบในจังหวัดลําปาง มีอายุไม่ต่าํ กว่า 120
ปี และไม่เกิน 150 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยใดไม่มีปรากฏหลักฐานที่แน่ ชดั แต่เชื่อว่าเป็ นงานจิตรกรรมยุค
แรกของวัดสบลี ก่อนที่จะมีจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร

ภาพที่ 54 การลงพื้นที่สาํ รวจตุงค่าวธรรมวัดสบลี
จากการลงพื้ น ที่ สํารวจและร่ วมกัน อนุ รัก ษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุ งค่าวธรรมวัด สบลี
อําเภอเมื องปาน จังหวัดลําปาง ระหว่างวัน ที่ 26-28 กัน ยายน 2558 นั้น พบว่าภาพตุงค่าวธรรมชุ ด
ดังกล่าว อยู่ในสภาพค่อนข้างชํารุ ด ทรุ ดโทรม และม้วนเก็บรักษาไว้ในหี บธรรม มีขนาดเท่ากัน คือ
กว้างประมาณ 60 เมตร ยาวประมาณ 80 เมตร ซึ่ งถือว่าเป็ นเขียนที่สวยงามและเป็ นธรรมชาติ สามารถ
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เล่าเรื่ องราวภาพได้เป็ นอย่างดี ภาพเขียนโบราณนี้ ใช้สีจากธรรมชาติเขียนลงเนื้ อผ้าทอพื้นเมืองเพียงที่
เดียว โดยภาพตุงค่าวธรรมดังกล่าว ไม่มีการแบ่งพื้นที่การเขียนออกเป็ น 2 ส่ วนเหมือนวัดอื่นๆ ดังที่ได้
กล่าวไว้ในข้างต้น แต่จะมีการวาดภาพเต็มพื้นที่ เขียนเรื่ องชาดกในแต่ละกัณฑ์ ลักษณ์งานจิตกรรมเป็ น
งานพื้ น บ้านแสดงออกบริ บ ทต่ างๆ ของท้องถิ่ นออกมา เช่ น เครื่ อ งแต่งกาย สถาปั ตยกรรม วิถีชีวิต
พิธีกรรมและเรื่ องราวต่างๆ อีกเป็ นจํานวนมาก

ภาพที่ 55 ตุงค่าวธรรมวัดสบลี
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ภาพที่ 56 อาศรมพระเวสสันดร ศิลปะพื้นบ้าน ตุงค่าวสบลี

ภาพที่ 57 รู ปแบบการวาดผ้าซิ่นของนางกษัตริ ย ์ ที่ถูกต้องตามแบบแผน ตุงค่าวธรรมวัดสบลี
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ภาพที่ 58 กัณฑ์กมุ าร วัดสบลี

ภาพที่ 59 กัณฑ์ทานกัณฑ์ วัดสบลี
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แต่ดว้ ยสภาพผ้าฝ้ายทอมือที่มีความถี่ของผ้าที่ทองไม่แน่น เส้นหยาบ และขนาดของเส้นด้ายที่
ไม่สมํ่าเสมอ ทําให้เนื้อสี ที่ทารองพื้น ที่ใช้วาดรู ปภาพ แตกกะเทาะหลุดออกไปมาก อีกทั้งการใช้งานใน
อดีตที่ไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่ องการอนุรักษ์ ทําให้สภาพตุงค่าวธรรมชุดนี้ ชํารุ ดมากที่สุด จึงทําให้ตอ้ ง
เร่ งทําการซ่อมแซมและชะลอความเสี ยหายในเบื้องต้น โดยการรอผ้าพื้นเพื่อลดการรั้งดึงของผ้าโบราณ
จากนั้นเย็บเนาของตลอดทั้งผืน นอกจากนี้คนในชุมชนบ้านสบลีมีความตื่นตัวที่จะร่ วมช่วยกันเป็ นส่ วน
หนึ่ งในกิจกรรมทํานุ บาํ รุ งรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง ซึ่ งทําให้คณะทํางานวิจยั ได้ทาํ
กิจกรรมและได้รับความร่ วมมือจากคนในท้องถิ่นเป็ นอย่างดี

ภาพที่ 60- 61การอนุรักษ์ตุงค่าวธรรมวัดสบลี
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ภาพที่ 62- 63การอนุรักษ์ตุงค่าวธรรมวัดสบลี
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ภาพที่ 64 การบรรยาย สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตุงค่าวธรรมวัดสบลี
หลังจากการ เก็บตัวอย่างและรายละเอียดของภาพเรี ยบร้อยแล้ว คณะทํางานได้นาํ ภาพเขียนตุง
ค่าวธรรมทั้งหมดทําความสะอาด ตามวิธีการและนําภาพใส่ กรอบแบบมาตรฐาน เพื่อนํามาเก็บไว้ในที่ที่
เหมาะสม เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษาเรี ยนรู ้ภาพ ซึ่ งทางคณะผูว้ ิจยั ได้แนะนําให้ชุมชนอัดสําเนาภาพ
แล้วพิมพ์ภาพจําลองตุงค่าวธรรมลงบนผ้าใบไวนิ ล เพื่อใช้ในการตั้งธรรมหลวงต่อไป โดยไม่ไปยุง่ กับ
ตุงค่าวธรรมผืนเดิม ที่มีสภาพชํารุ ดและเสี่ ยงต่อการเสื่ อมสภาพต่อไปในอนาคต
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บทที่ 5
บทวิเคราะห์ ผล สภาพสั งคมวัฒนธรรมนครลําปาง ผ่ านตุงค่ าวธรรม
งานจิตรกรรมพื้นบ้าน เป็ นงานสร้างสรรค์ทางศิลปะด้วยการถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิดออกมา
เป็ นรู ปภาพเพื่อสื่ อความหมายก่อให้เกิดความรู ้สึกยอมรับ ความพึงพอใจและมีความสุ ข ซึ่งทั้งนี้สิ่งที่สื่อ
ออกมานั้น ย่อมแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและสภาพสังคมของยุคและสังคมนั้นๆ ได้เป็ นอย่างดี
ในบทนี้ จะเป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ ความเคลื่อนไหวในสังคมท้องถิ่ น โดยเฉพาะสังคม
ชนบทและสังคมชาวลําปางในอดี ต ผ่านงานจิตรกรรมภาพวาดตุงค่าวธรรม ซึ่ งเน้นความสําคัญของ
แนวความคิดและประเด็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ของชุมชนใน
สังคม ด้วยการใช้วิธีการศึกษาและอธิ บายความที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ สังคมในยุคนั้นและ
มานุษยวิทยา
การเขียนรู ปภาพจิตรกรรมพื้นบ้านเพื่อรับใช้พระศาสนานั้น ในอดีตจนถึงปั จจุบนั มักเขียนขึ้น
เพื่อนํามาใช้อธิ บายพรรณนา หรื อลําดับเรื่ องราวเกี่ยวกับศาสนา โดยเฉพาะเกี่ยวกับพุทธประวัติ การ
พรรณนาและลําดับเรื่ องอดี ตชาติของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าเมื่อยังเสวยชาติเป็ นพระโพธิ สัตว์หรื อ
อธิ บายความเชื่ อและเหตุผลแห่ งหลักธรรมต่างๆ ให้คนทัว่ ไปเกิ ดความเข้าใจและยอมรับได้โดยง่าย
นอกจากนั้นยังแสดงพฤติกรรมและความเป็ นไปในวิถีชีวิตของ คนในท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี ซึ่งข้อมูลที่
นํามาวิเคราะห์ ในบทนี้ ได้จากการเก็บ ข้อมู ลภาคสนามแบบปฏิ บตั ิ ก ารอย่างมี ส่ วนร่ วม การศึ ก ษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และการวิพากษ์ทางทฤษฎี ควบคู่กันไป ซึ่ งสามารถจําแนกเนื้ อหาและ
แนวทางในการวิเคราะห์ผลออกเป็ น 9 กลุ่ม ดังนี้
1. งานสถาปัตยกรรม วัด, วัง, และบ้านเรื อน 2.กลุ่มชาติพนั ธุ์ 3.การบันทึกประวัติศาสตร์
4. เครื่ องแต่งกาย 5. เครื่ องประดับ 6. เครื่ องไม้ใช้สอย 7. อาชีพ, การทํามาหากิน
8. สัตว์ต่างๆ และ 9. พืชพรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ด้ านงานสถาปัตยกรรม
สถาปั ตยกรรม เป็ นผลทางวัตถุที่ได้รับการสร้างสรรค์ดว้ ยศิลปะและวิทยาการในการก่อสร้าง
เป็ นสิ่ งที่อาํ นวยประโยชน์แก่มนุ ษย์ท้ งั ในด้านความสะดวกสบาย ปลอดภัย และพึงพอใจ ซึ่ งในงาน
จิตรกรรมตุงค่าวธรรมนั้น ไม่ได้จาํ กัดเพียงแต่การวาดสิ่ งก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยเท่านั้น แต่ยงั พบอาคารทาง
พุทธศาสนา ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดจากจินตนาการที่มีความเชื่อและศรัทธาในศาสนา เป็ นเหตุสาํ คัญ
ที่ทาํ ให้ช่างพื้นบ้าน สร้างสรรค์ออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรมขึ้น
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ประเภทของสถาปั ตยกรรมที่ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรม จะเกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต ของคน
ในสังคม ชุมชนนั้นๆ จําแนกได้ 3 ประเภท กล่าวคือ
1. การวาดงานสถาปั ตยกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดเป็ นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นตามวัดวา
อารามต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางพุทธศาสนา มีดงั นี้ เจดียต์ ่างๆ, ศาลา, กําแพง, ศาลา เป็ นต้น
1.1.1 เจดีย์
ในงานภาพวาดตุงค่าวธรรมนี้ ในส่ วนภาพมาลัยปลาย จะมีการวาดรู ปพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี
ที่ บรรจุพระเกศาของพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้า บนสวรรค์ช้ ันดาวดึ งส์ รู ป แบบเจดี ยด์ ังกล่าวจะมี ความ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงฝี มือช่าง ซึ่ งจากการศึกษาจะพบว่ามีฝีมือช่างหลายกลุ่ม คือกลุ่ม
พื้นบ้าน, กลุ่มช่างจีน, และกลุ่มช่างที่เรี ยนมาจากสยาม

ภาพที่ 65 ภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี แบบไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
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ภาพที่ 66 ภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี แบบไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก

ภาพที่ 67 ภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี แบบย่อมุมไม้ 12 ไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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1.1.2 วิหาร, ศาลา
ลักษณะวิหารหรื อศาลาดังกล่าว เป็ นรู ปแบบของศาลาการเปรี ยญ เป็ นห้องโถงและชานโล่ง
เครื่ องบนประดับด้วยช่อฟ้า ปั้ นลม มีการวาดกําแพงล้อมรอบ

ภาพที่ 68 วิหารหรื อศาลา ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้าง
1.2 การวาดงานสถาปั ตยกรรมประเภทวัง การวาดงานสถาปั ตยกรรมที่จดั สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่
อยู่อาศัยของเจ้านายหรื อเจ้าเมือง จําแนกเป็ นพระราชวัง, คุม้ เจ้า, หอคํา, ตําหนัก, กําแพงวัง, ท้องพระ
โรง เป็ นต้น
ปราสาทราชวัง
รู ปแบบปราสาทพระราชวังส่ วนใหญ่ จะถูกเขียนในกัณฑ์ทศพร ซึ่ งเป็ นรู ปแบบปราสาทพระ
อินทร์ ตั้งอยูบ่ นหลังช้างเอราวัณ , กัณฑ์มหาราช, และกัณฑ์นครกัณฑ์ ที่เป็ นลักษณะของพระราชของ
พระเจ้ากรุ งสั ญ ชัย ซึ่ งอาคารพระราชวังดังกล่ าว จะวาดเป็ นอาคารปราสาทหลังคาซ้อนชั้น กัน ไป
ประดับเครื่ องบนด้วยช่อฟ้ า ปั้ นลม ซึ่ งรู ปแบบของอาคารปราสาทดังกล่าว เป็ นการผสมผสานระหว่าง
ปราสาทแบบพื้นเมืองและปราสาทแบบวัฒนธรรมสยาม
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1.2.1 รู ปแบบปราสาทพระอินทร์

ภาพที่ 69 ปราสาทพระอินทร์บนหลังช้างเอราวัณ ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ

ภาพที่ 70 ปราสาทพระอินทร์มีกาํ แพงล้อมรอบ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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1.2.2 รู ปแบบปราสาท, พระราชวัง
งานสถาปั ตยกรรมระราชวังในงานตุงค่าวธรรมนั้น พบว่ารู ปแบบของอาคารมีลกั ษณะของงาน
ช่ างพื้น ถิ่ น ที่ เลี ยนแบบอาคารสถาปั ตย์กรรมแบบภาคกลาง(สยาม) โดยภาพตุ งค่าวธรรมของวัดที่ มี
รู ปแบบการวาดโครงสร้างองค์ประกอบด้านงานสถาปั ตย์กรรมที่ค่อนข้างถูกต้องและสวยงาม พบที่วดั
ปงสนุกเหนื อ, วัดลําปางกลางตะวันออก และวัดบ้านเอื้อม เมื่อดูพ้ืนที่ทางกายภาพแล้ว วัดกลุ่มดังกล่าว
ตั้งอยูใ่ นตัวอําเภอเมือง ซึ่ งวัดปงสนุ กเหนื อและวัดลําปางกลางตะวันออก ถือเป็ นวัดที่มีเจ้านายอุปถัมภ์
มาโดยตลอด ส่ วนวัดบ้านเอื้อม ถือเป็ นชุมชนที่มีกลุ่มพ่อค้าต่างแดนเข้าไปติดต่อค้าขายจนทําให้ชุมชน
บ้านเอื้อมเป็ นชุมชนของกลุ่มคนมีฐานะ ดังนั้นวัดกลุ่มดังกล่าว จึงมีความสามารถในการจัดหาช่างวาด
ภาพหรื อการไปดูงานจากสถานที่จริ งแล้วนําหลับมาวาด ซึ่งถือว่าวัดในกลุ่มนี้มีโอกาสและสามารถผลิต
งานได้ดีกว่าชุมชนอื่น

ภาพที่ 71 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
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ภาพที่72 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ

ภาพที่73 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก
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ภาพที่74 ซุม้ ประตูเข้าพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก
ตัวอยางซุม้ ประตูเข้าพระราชวังพระเจ้ากรุ งสัญชัย ในงานจิตรกรรมตุงค่าวธรรมวัดลําปาง กลาง
ตะวันออก ได้เลียนแบบซุ ้มประตูจากภาคกลาง(เสาโล้ชิงช้า) มาทําเป็ นซุ ้มประตูของพระราชวัง โดย
รู ป แบบการเขี ยนงานดังกล่ าว ทําให้เห็ น ได้วาศิ ลปิ นหรื อช่ างที่ วาดภาพชุ ด นี้ เคยไปเห็ น ของจริ ง ที่
กรุ งเทพ และนํามาวาดภาพในงานจิตรกรรม

ภาพที่75 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสญชัย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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ภาพที่76 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
ในส่ วนของภาพวาดตุงค่าวธรรมด้านงานสถาปั ตยกรรมวัดนาคตหลวงนั้น จะมีลกั ษณะของ
งานแบบไทยภาคกลางผสมผสานกบลักษณะของความเป็ นงานพื้นบ้าน ที่ค่อนข้างจะยึดลักษณะของ
องค์ประกอบงานสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น เช่ น รู ปแบบช่ อฟ้ าแบบพื้นเมือง ปั้ นลมแบบหางวัน รวมถึง
ระเบียงที่ ประดับด้วยซี่ ลูกติ่งโดยรอบ อาคารมีแผงไม้คอสองเป็ นส่ วนประกอบโดยรอบ นอกจากนี้
รู ปแบบหลังคาของตัวอาคาร ยังเป็ นอาคารซ้อนชั้น ซึ่ งส่ วนหนึ่ งน่ าจะได้รับอิทธิ พลจากรู ปแบบงาน
สถาปัตยกรรมของช่างไทใหญ่ซ่ ึงคนกลุ่มนี้กพ็ บได้โดยทัว่ ไปในลําปางเมื่อร้อยสองรอยปี ก่อน
ส่ วนปราสาทราชวังแบบพื้นบ้าน ที่ปรากฏในตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา วัดทุ่งผึ้ง วัดทุ่งฮ้างศรี ดอน
มูล และวัดสบลีน้ นั เป็ นการวาดขึ้นมาในลักษณะของงานช่างพื้นบ้าน ที่ไม่ได้เน้นองค์ประกอบ สัดส่ วน
รวมถึงรู ปแบบที่ถูกต้อง แต่วาดโดยใช้จินตนาการการนึ กคิด รวมถึงการพยายาม ลอกเลียนแบบจาก
รู ปแบบของศิลปะแบบกรุ งเทพ แต่ไม่ลงตัว ซึ่ งบางครั้งอาจจะมองวาเป็ นการวาด ขึ้นมาเชิงสัญลักษณ์
โดยไม่เน้นรู ปแบบ องค์ประกอบที่สมบูรณ์และถูกต้อง เพราะระดับฝี มือของ ช่างยังไม่ดีเท่าที่ควร
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ภาพที่77 พระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล

ภาพที่78 ท้องพระโรง ในพระราชวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
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จากรู ปแบบของปราสาทราชวัง รวมถึงท้องพระโรง ที่ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้าง ศรี
ดอนมูลนั้น จะมียอดปราสาทและชานยื่นออกมาเป็ นห้องท้องพระโรง ทําให้เห็ นวาช่างพยายามที่ จะ
เลี ย นแบบองค์ป ระกอบทางสถาปั ตยกรรมแบบสยาม ทั้งช่ อ ฟ้ า นาคสะดุ ้ง รวมไปถึ งยอดมณฑป
ปราสาท มาวาดในงานภาพตุงค่าวธรรม ซึ่ งค่อนข้างที่จะผิดเพี้ยนไปจากองค์ประกอบแบบ วัฒนธรรม
หลวง โดยสิ่ งที่ ช่างวาดออกมาจะเป็ นการผสมผสานระหว่างรู ปแบบแบบสยามเข้ากับ รู ปแบบงาน
พื้นบ้าน รวมถึงสี ที่ใช้ยงั เป็ นสี ที่ฉูดฉาด เป็ นการเขียนด้วยลายเส้นแล้วถมด้วยสี พ้ืน โดน เน้นสี เชียว สี
ฟ้ า สี เหลือง สี แดงและสี ส้ม ซึ่ งในการวาดลักษณะนี้ เองมักจะเป็ นการวาดของช่ าง พื้นบ้านในแต่ละ
ท้องถิ่น
1.2.3 รู ปแบบของอาศรมของฤาษี และพระเวสสันดร นอกจากปราสาทราชวังที่เป็ นที่ประทับ
ของเหล่ากษัตริ ยแ์ ละพระเวสสันดรแล้ว ในท้องเรื่ อง
เวสสั น ดรชาดกยังมี อ าคารสถาปั ต ยกรรมอี ก 1แบบ ที่ ถู ก วาดขึ้ น มาเป็ นที่ ป ระทับ ของพระ
เวสสันดร และฤาษีคือ อาศรม ที่พกั ในป่ าหิ มพานต์ซ่ ึ งรู ปแบบของอาคารหลังดังกล่าว ส่ วนใหญ่จะมี
รู ป แบบ หารสร้ า งเหมื อ นกนั ก ล่ า วคื อ การสร้ างอาศรมต่ อ ยื่น ออกมาจากปากถํ้า แต่ ล ัก ษณะของ
องค์ประกอบ ทางสถาปั ตยกรรมนั้น จะมีความแตกต่างกนด้านฝี มือเชิงช่าง

ภาพที่79 อาศรมพระเวสสันดร แบบไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
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ภาพที่80 อาศรมฤาษีแบบไทยภาคกลาง(สยาม) ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ

ภาพที่81 อาศรมพระเวสสันดร ศิลปะพื้นบ้านผสมผสานกบศิลปะไทย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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ภาพที่82 อาศรมฤาษีศิลปะพื้นบ้านผสมผสานกบศิลปะไทย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก

ภาพที่83 อาศรมพระเวสสันดร ศิลปะพื้นบ้าน ตุงค่าวสบลี
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1.3 การวาดงานสถาปั ตยกรรมประเภทบ้านเรื อน ว่าด้วยการก่อสร้างที่ชาวบ้านยึดถือปฏิบตั ิเป็ น
แบบอยางที่สืบทอดต่อกันมา คือ สิ่ งก่อสร้างเพื่อใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาวบ้าน คนในชุมชน มีรูปแบบ
เป็ น เรื อนอันเป็ นที่ อยู่อาศัยประจําซึ่ งรู ปแบบเรื อนพักที่วาดขึ้นนั้น สร้างโดยวัสดุ ธรรมชาติที่พบใน
ชุมชนนั้นๆ เช่น ไม้ไผ่, มุงหลังคาด้วยหญ้าคา, กระเบื้องดินขอ, รั้วบ้านที่ทาํ จากไม้ไผ่สานเป็ นต้น ซึ่ ง
ประกอบด้วยคติ นิ ยมในการเลือกใช้วสั ดุ กรรมวิธีการสรรหาใช้รูปแบบและ องค์ประกอบสําคัญที่มุ่ง
ประโยชน์ใช้สอยของ สิ่ งก่อสร้างและการตกแต่งสิ่ งเหล่านี้ จะต้องปรากฏให้เห็นเป็ นลักษณะร่ วมของ
ชุมชนนั้นอย่างปกติ

ภาพที่ 84 การวาดบ้านของนางอมิตดา แบบศิลปะพื้นบ้าน ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
จากการศึ ก ษาลัก ษณะของการวาดงานสถาปั ต ยกรรมพื้ น บ้านในภาพตุ งค่ าวธรรมนี้ จะมี
ความสัมพันธ์กบั สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติในเขตของท้องถิ่น เทคนิ ควิทยาการของชุมชน
คติความเชื่อพื้นฐานของชุมชน ตลอดจนคติของศาสนา และวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติพนั ธุ์อื่น ที่พบ
ในชุมชนนั้นๆ ถึงแม้ว่าช่างจะวาดงานจิตรกรรมไทยแบบภาคกลาง แต่ในส่ วนของฉากบ้านและวิถีชีวิต
ชุมชนนั้น มักจะนิยมวาดความเป็ นสังคมชนบทไว้ได้เป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 85 การวาดบ้านของชูชก แบบศิลปะพื้นบ้าน ตุงค่าวธรรมวัดลําปางกลางตะวันออก
2. กลุ่มชาติพนั ธุ์
งานจิตรกรรมที่ถูกวาดขึ้นมา ถือมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทั้งด้านงานศิลปะ
และด้านอื่นๆ ซึ่ งเปรี ยบเสมือนห้องสมุดที่รวมรวมความรู ้แขนงต่างๆไว้เพื่อให้อนุ ชนรุ่ นหลังได้ศึกษา
ค้นคว้า ที่นอกจากจะทรงคุณค่าด้านสุ นทรี ยศาสตร์ ตามแบบฉบับของฝี มือช่างหลวงและช่างพื้นบ้าน
แล้ว ภาพจิตรกรรมตุงค่าวธรรมยังได้บนั ทึกองค์ความรู ้ดา้ นต่างๆไว้มากมาย
หากเราพิจารณา ภาพกาก เราจะพบว่า ภาพเหล่านี้เป็ นสื่ อสะท้อนสังคมในมิติต่างๆของยุคสมัย
แห่ งการสร้างงาน เช่น สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในสังคมในวิถีชีวิตของคนปกติสามัญ ภูมิ
ประเทศ อาคารบ้านเรื อน ตลอดจนเครื่ องใช้ไม้สอย ไว้อย่างน่าสนใจ
การวาดภาพกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ก็ถือเป็ นการบันทึงประวัติศาสตร์ ของชุมชน สังคมนั้นไว้ดว้ ย
ซึ้งแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ต่างๆในชุมชน การเดินทาง การติดต่อค้าขาย รวมถึง
ความสัมพันของสังคมด้านต่างๆ โดยภาพตุงค่าวธรรมที่ปรากฏในเมืองลําปางนั้น ได้บนั ทึกเรื่ องราว
ต่างๆเหล่านนี้ไว้ ทําให้ผศู ้ ึกษาเห็นว่ามีชนชาติพนั ธุ์กลุ่มใดบ้างที่เข้ามามีบทบาทในสังคมลําปางยุคนั้น
คําว่า "ชาติพนั ธุ์" และ "ชาติพนั ธุ์วิทยา" เป็ นคําใหม่ในภาษาไทยการทําความเข้าใจเรื่ องชาติพนั ธุ์จาํ เป็ น
จะต้องพิจารณาเปรี ยบเทียบกับเรื่ องเชื้อชาติและสัญชาติ อาจเปรี ยบเทียบเชื้อชาติ สัญชาติ และชาติพนั ธุ์
ได้ดงั นี้
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เชื้อชาติ (race) คือ ลักษณะทางชีวภาพของคน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากลักษณะรู ปพรรณ สี ผวิ
เส้นผม และตา การแบ่งกลุ่ม เชื้ อชาติ (racial group) มักแบ่งออกเป็ น ๓ กลุ่ม คือ นิ กรอยด์ (Negroid)
มองโกลอยด์ (Mongoloid) และคอเคซอยด์ (Caucasoid) ในตอนหลังได้เพิ่มออสตราลอยด์ (Australoid)
โพลินีเชียน (Polynesian) ฯลฯ อีกด้วย
กลุ่มชาติพนั ธุ์หรื อกลุ่มวัฒนธรรมมีลกั ษณะเด่น คือ เป็ นกลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
เดียวกัน บรรพบุรุษ ในที่น้ ีหมายถึงบรรพบุรุษทางสายเลือด ซึ่ งมีลกั ษณะทางชีวภาพและรู ปพรรณ (เชื้อ
ชาติ) เหมือนกัน รวมทั้งบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมด้วย ผูท้ ี่อยู่ในกลุ่มชาติพนั ธุ์เดี ยวกันจะมีความรู ้สึก
ผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมพร้อมๆ กันไปเป็ นความรู ้สึกผูกพันที่ช่วยเสริ มสร้างอัตลักษณ์
ของบุ ค คลและของชาติ พ นั ธุ์ และในขณะเดี ยวกัน ก็ส ามารถเร้ าอารมณ์ ค วามรู ้ สึ กให้เกิ ด ความเป็ น
อันหนึ่ งอันเดี ยวกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผูท้ ี่ อยู่ในกลุ่มชาติพนั ธุ์นับถือศาสนาเดี ยวกันความรู ้สึก
ผูกพันนี้อาจเรี ยกว่า "สํานึก" ทางชาติพนั ธุ์
สังคมล้านนาในอดีต มีที่มาจากการผสมผสานและดํารงชี พอยูร่ ่ วมกันมาของชนชาติต่างๆ ใน
บริ เวณแอ่งที่ราบ ที่ถือได้วา่ เป็ นบรรพบุรุษของชาวล้านนา ได้แก่ ชาวไทลื้อ ชาวไทเขิน ชาวไทยวน ชาว
ไทใหญ่(เงี้ยว) ชาวเม็ง(มอญ) ชาวลัวะ จากแอ่งที่ราบขึ้นสู่ บริ เวณภูเขาสู งก็จะพบกลุ่มชนชาติต่างๆ ตั้ง
หมู่บา้ นกระจายอยูท่ วั่ ไปตามพื้นที่สูงในดินแดนล้านนา ได้แก่ กะเหรี่ ยง(ยาง) เมี่ยน(เย้า) ม้ง(แม้ว) อาข่า
(อีกอ้ ) ลาหู่ (มูเซอ) ลีซอ นอกจากนี้ ยงั มีชนบางกลุ่มที่อยูใ่ นบริ เวณชายขอบของล้านนา ได้แก่ ขมุ มลาบ
รี (ตองเหลือง) และยังมีชนอีกหลายกลุ่ม ที่เข้ามาผสมผสานในสังคมล้านนา ซึ่งช่างหรื อศิลปิ นที่วาดภาพ
ตุงค่าวธรรมได้วาดสอดแทรกเข้าไปในท้องเรื่ องเวสสันดรชาดกในฉากต่างๆ ทําให้เราเห็ นถึงสภาพ
สังคมลําปางในอดีต ว่ามีชนชาติพนั ธุ์ไหนบ้างที่เข้ามามีบทบาทในสังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ไทยวน
ชาวไทยวนหรื อ คนเมื อ ง อาศัย อยู่ท ั่ว ไปในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ าํ ปิ งในเมืองเชียงใหม่ ซึ่ งถือเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ลุ่มแม่น้ าํ วังในเมือง
ลําปาง หลังจากได้อพยพโยกย้ายมาจากเมืองเชี ยงแสน อันเป็ นแหล่งต้นกําเนิ ดของกลุ่มชาติพนั ธุ์ชาว
ไทยวน ชาวไทยวนมีเอกลักษณ์ดา้ นการแต่งกายที่มีความพิเศษ จากหลักฐานที่ปรากฏอยูใ่ นตุงค่าวธรรม
ทําให้ทราบได้วา่ ชาวไทยวน มีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง แตกต่างไปจากกลุ่มไทอื่นๆ โดย
แสดงให้เห็นชัดในเครื่ องแต่งกายของสตรี ที่เรี ยกว่า “ผ้าซิ่น” ซึ่งเป็ นเครื่ องแต่งกายหลักของสตรี ในแถบ
ภูมิภาคนี้ ผ้าซิ่นในชีวิตประจําวันของไทยวนส่ วนใหญ่เป็ นซิ่นที่ประกอบจากผ้าริ้ วลาย
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ขวาต่อตีนด้วยผ้าสี แดงหรื อดํา และต่อหัวซิ่ นด้วยผ้าสี ขาว สี แดงหรื อดํา และอาจจะเป็ นผ้าสี เดี ยวก็ได้
โดยการเย็บเข้าด้วยกัน เรี ยกซิ่ นชนิ ดนี้ ว่า “ซิ่ นต๋ า” หรื อ “ซิ่ นต่อตีนต่อเอว” ซึ่ งภาพตุงค่าวธรรมที่ศึกษา
ในครั้งนี้ มีการวาดภาพกลุ่มคนเมืองไว้ได้เป็ นอย่างดี แต่ที่แสดงให้เห็ นชัดเจนมากที่สุด ได้แก่ ตุงค่าว
ธรรมวัดบ้านสัก ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม และตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ

ภาพที่ 86 ภาพวาดหญิงชาวไทยวน(คนเมือง) ใส่ ซิ่นลายต๋ า ภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม

ภาพที่ 87 ภาพเปรี ยบเทียบการแต่งกาย หญิงชาวไทยวน(คนเมือง) ใส่ ซิ่นลายต๋ า ในอดีต

103

ภาพที่ 88 ภาพวาดหญิงชาวไทยวน(คนเมือง) ใส่ ซิ่นลายต๋ า ภาพตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ

ภาพที่ 89 ภาพวาดหญิงชาวไทยวน(คนเมือง) ใส่ ซิ่นลายต๋ า ใส่ ผา้ มัดนม เกล้าผมปล่อยชายทัดดอก
ภาพตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ้ง
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2.2 ไทใหญ่ (เงีย้ ว)
จากประวัติความเป็ นมาไทใหญ่เป็ นสาขาหนึ่งของกลุ่มตระกูลไตหรื อไท พวกเขาเรี ยกตนเองว่า
“ไตโหลง” หมายถึ ง “ไตหลวง” อัน เป็ นที่ มาของชื่ อชนชาติ ที่เป็ นทางการว่า “ไทใหญ่ ” ซึ่ งอาจเป็ น
เพราะชนชาติไทใหญ่ เป็ นตระกูลไทกลุ่มใหญ่มากกว่าไทกลุ่มอื่นๆ แต่คนเมืองจะเรี ยกคนไทใหญ่ว่า
“ชาวเงี้ยว” และเนื่ องจากพรมแดนที่แบ่งแยกแคว้นฉานกับล้านนาไทยในอดีตกาลไม่ชดั เจน ไทใหญ่จึง
อพยพไปมาระหว่างสองฟากฝั่งแม่น้ าํ สาย กรอปกับการเข้ามาเป็ นคนงานทําไม้ ในการควบคุมของคน
อังกฤษ จนกลายเป็ นกลุ่มคนเงี้ยวและตั้งถิ่นฐานในลําปางมาจนถึงปั จจุบนั แม้จะต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด
มา แต่ ไ ทใหญ่ (เงี้ ย ว) ก็ มิ ไ ด้ล ะทิ้ งเอกลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมเกี่ ย วกับ การแต่ งกาย และยัง คงยึด ถื อ
ปฏิบตั ิงานบุญ ประเพณี สําคัญ สื บต่อกันมาได้เป็ นอย่างดี โดยภาพตุงค่าวธรรมที่พบว่ามีการวาดกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์เงี้ยวคือ วัดบ้านสัก วัดบ้านเอื้อม วัดทุ่งคา และ

ภาพที่ 90 กลุ่มคนเงี้ยวที่สบั หมึกดําที่ขา โพกผ้าที่หวั ที่ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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ภาพที่ 91 ภาพเปรี ยบเทียบการแต่งกาย กลุ่มคนเงี้ยวที่โพกผ้าที่หวั ในรัฐฉาน ประเทศพม่า

ภาพที่ 92 ภาพวาดกลุ่มทหารเงี้ยวที่สวมหมวกปี กกว้าง ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
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ภาพที่ 93 ภาพถ่ายเปรี ยบเทียบกลุ่มชาวเงี้ยวที่สวมหมวกปี กกว้าง ในรัฐฉาน ประเทศพม่า

ภาพที่ 94 ภาพวาดกลุ่มคนเงี้ยวที่สวมหมวกปี กกว้าง ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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.3 ชาวพม่ า(ม่ าน)
ชาวพม่า หรื อคนเมืองเรี ยกว่า คนม่าน ก็เป็ นอีกหนึ่ งชาติพนั ธุ์ที่เข้ามามีบทบาทในดินแดนแห่ ง
นี้ เช่นเดียวกับการเข้ามาของชาวเงี้ยว คือการเข้ามาเป็ นคนงานทําไม้ ในการควบคุมของคนอังกฤษ จน
กลายเป็ นกลุ่มคนเงี้ยวและตั้งถิ่นฐานในลําปางมาจนถึงปั จจุบนั โดยภาพตุงค่าวธรรมที่พบว่ามีการวาด
กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า หรื อคนม่าน คือ วัดบ้านสัก และวัดบ้านเอื้อม

ภาพที่ 95 ภาพวาดขุนนางของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ขี่มา้ สวมหมวกแบบทหารพม่า ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้าน
เอื้อม

ภาพที่ 96 ภาพหมวกของขุนนางพม่า ที่นาํ มาเปรี ยบเทียบกับภาพวาดที่ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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2.4 ชาวแขก
ชาวไทเชื้อสายอินเดีย หรื อ คนล้านนาเรี ยกกันว่า “แขก” ในประเทศไทยนอกจากใช้เรี ยกชาว
มุสลิมแล้ว ยังใช้เรี ยกอีกกลุ่มคนอีก 3 กลุ่ม ได้แก่ แขกซิ กข์ แขกนามธารี และแขกพราหมณ์ ซึ่ งอพยพ
หนีความยากลําบากจากอินเดีย มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ของไทย
ซึ่ งภาพแขกที่ปรากฏบนตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อมนั้น จะเป็ นแขกพราหมณ์ ที่มีหนวดเครา ผม
ยาว และผิวดํา ในฉากที่เข้ามาขอช้างสําคัญกับพระเวสสันดร กัณฑ์ทานกัณฑ์ ตามท้องเรื่ องเวสสันดร
ชาดก

ภาพที่ 97 ภาพวาดกลุ่มแขกพราหมณ์ ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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2.5 ชาติพนั ธุ์กะเหรี่ยง(ยาง)
กะเหรี่ ยง เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์หนึ่ ง เดิมอาศัยอยู่แถบบริ เวณต้นแม่น้ าํ สาละวินของพม่า ต่อมาได้
อพยพเข้าสู่ ประเทศพม่าและทางเหนื อและชายแดนไทย มีภาษาพูดเรี ยกว่าภาษากะเหรี่ ยง จัดในตระกูล
ภาษาจีน-ทิเบต ชาวกะเหรี่ ยงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง นอกเหนื อจากภาษาพูดแล้ว ยังมีการแต่ง
กาย ศิลปะการแสดง และประเพณี ต่างๆ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ “กะเหรี่ ยง” คนล้านนาและคนทางภาคตะวันตกมักเรี ยกกะเหรี่ ยงว่า “ยาง” พม่า
เรี ยกพวกนี้ ว่า “กะยิ่น ” ฝรั่ งเรี ยกว่า “กะเรน”(บางที่ เขียนว่า กะเร็ น ) อย่างไรก็ตามเรื่ องของชื่ อเรี ยก
“กะเหรี่ ยง” นี้ ยงั เป็ นปั ญหาไม่เป็ นที่ยตุ ิ หลายคนในปั จจุบนั เข้าใจว่าชื่อเรี ยกกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ ี ไม่สมควร
จะเรี ยกว่า “กะเหรี่ ยง” อีกต่อไป เพราะมีความหมายไปเชิงดูถูก โดยสมควรให้เรี ยกว่า “ปกาเกอะญอ”
แทน กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ถูกเรี ยกว่ากะเหรี่ ยงมีหลายกลุ่มแตกต่างกันไป กลุ่มชาติพนั ธุ์กลุ่มใหญ่ๆ มี ปกา
เกอะญอ (สกอว์) โพล่ง (โปว์) ตองสู ้ (ปะโอ) และบะแก (บะเว)
ในส่ วนของการวาดภาพชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงหรื อที่คนเมืองเรี ยกว่า “ยาง” ลงบนภาพตุงค่าวธรรม
นั้น จะวาดโดยกําหนดให้คนกลุ่มนี้ เป็ นเพียงไพร่ พล ชาวบ้าน ประกอบกับฉานนครกัณฑ์ ซึ่ งไม่ได้ให้
ความสําคัญเท่าที่ควร แต่ยงั คงวาดโดยแสดงเอกลักษณ์ของการแต่งกาย และการกําหนดหน้าที่ได้อย่าง
น่าสนใจ ซึ่ งการวาดภาพชาวกะเหรี่ ยงบนตุงค่าวธรรมนั้น ปรากฏที่วดั บ้านเอื้อม วัดบ้านสัก และวัดทุ่ง
คา

ภาพที่ 98 ภาพวาดชาวกะเหรี่ ยง ที่ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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2.6 ชาวจีนฮ่ อ
ชาวจีนฮ่อ หรื อ ห้อ แต่พวกเขาเรี ยกตัวเองว่า "ยูนนานเย่อ" เดิมอาศัยอยูท่ างตอนใต้ของจีน ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่อยู่ในมณฑลยูนนาน พรมแดนระหว่างไทย-ลาว มีท้ งั อาศัยอยู่บนเทื อกเขาและในเมือง ใน
ประเทศไทยชาวจีนฮ่อมักอาศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง และพะเยา
ชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามานั้นพอจะแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือกลุ่มพ่อค้าคาราวาน ที่ใช้มา้
ต่างหรื อ ล่อ เป็ นพาหนะในการบรรทุกสิ นค้าผ่านมาทางฮ่องลึก หรื อด่านแม่สาย เดินทางตามช่องทางนี้
มาตั้งแต่โบราณ กลุ่มที่สอง คือกลุ่มจีนฮ่อลี้ภยั ในช่วงปราบปรามกบฏพันเธย์ ในช่วงปี ค.ศ.1856–1873
และกลุ่มสุ ดท้าย คือ กลุ่มทหารกูช้ าติจีนอพยพเข้ามา หลังจากการปฏิวตั ิประเทศจีนประสบความสําเร็ จ
ในปี ค.ศ. 1949 ภายใต้การนําของเหมาเจ๋ อตง ทําให้ทหาร ของจีนคณะชาติหรื อพรรคก๊กมินตัง๋ ต้องถอย
ร่ นลงมาอยูต่ ามแนวชายแดนไทย-พม่า และต่อมาส่ วนหนึ่ งได้เดินทางไปอยูท่ ี่ประเทศไต้หวัน อีกส่ วน
หนึ่งปักหลักอยูท่ างภาคเหนือของไทย
ในส่ วนของชาวจี น ฮ้อที่ เป็ นที่ คุน้ ชิ นชองสังคมล้านนานั้น ส่ วนมากจะเป็ นชาวจี น ฮ้อที่ เป็ น
พ่อค้าคาราวานวัวต่าง ม้าต่าง ทําการค้าขายและแลกเปลี่ยนสิ นค้ากับคนพื้นเมือง เช่น ผ้าแพร ผ้าไหม ยา
จีน กระดาษ รวมไปถึงฝิ่ น ที่ในอดีตเป็ นสิ นค้าที่นิยมกันมากในพื้นที่บริ เวณภาคเหนื อตอนบนของไทย
จึงเป็ นชาวต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาในล้านนา ทําให้สงั คมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนถ่ายซึ่งกันและ
กัน และถูกช่างศิลปิ นวาดและบันทึกเหตุการณ์ลงบนตุงค่าวธรรมในเมืองลําปาง
ภาพชาวจีนที่ถูกบันทึกลงบนภาพวาดนั้น มักจะอยูใ่ นฉากนครกัณฑ์ โดยชาวจีนเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของประชากรของนคร อยูร่ วมกับชาติพนั ธุ์อื่นและเป็ นทหาร รวมไปถึงชาวจีนที่เป็ นลักษณะของพ่อค้า
สวมหมวกกุ๊บแบบจีน และที่น่าสนใจคือฉากการเฉลิมฉลองการกลับพระนครของพระเวสสันดร ที่มี
การแสดงกายกรรมโดยชาวจีน ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงวิวฒั นาการของจีนที่เข้ามามีบทบาทและเป็ นที่สนใจ
ของคนท้องถิ่ น โดยวัดที่ มีการวาดภาพชาวจีน คือ ภาพตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวงที่ วาดชาวจีน เป็ น
นายทหาร, ภาพตุงค่าวธรรมวัดสัก วัดทุ่งคา วาดชาวจีนเป็ นประชากรในพระนคร, และภาพตุงค่าวธรรม
วัดบ้านเอื้อม วัดทุ่งผึ้ง วาดชาวจีนกําลังแสดงกายกรรม

111

ภาพที่ 99 การวาดภาพชาวจีน ไว้ผมเปี ย ภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม

ภาพที่ 100 การวาดภาพชาวจีนที่กาํ ลังแสดงกายกรรม ภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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3. เครื่ องแต่ งกาย
การเขียนภาพจิตรกรรมสี ฝุ่นเป็ นงานที่ใช้เวลามาก งานบางแห่ งใช้เวลาหลายสิ บปี ครู ช่างซึ่ ง
เป็ นนายงานของการเขียนภาพ เป็ นผูว้ างโครงการของงานทั้งหมด ในขณะเดี ยวกันก็มีช่างเขียนที่เป็ น
ศิษย์ เป็ นลูกมือช่วยอยู่ ครู ช่างจะต้องสอนลูกศิษย์ เพื่อสื บทอดวิชาความรู ้ให้สามารถทํางานแทนตนได้
จนกว่าจะแล้วเสร็ จ ดังนั้นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมผ้าตุงค่าวธรรมแต่ละครั้ง จึงเปรี ยบเสมือนเป็ น
โรงเรี ยนศิ ลปะของช่ างต่างๆ โดยลูกศิ ษย์จะเริ่ มต้น ด้วยการคอยปรนนิ บตั ิ รับใช้ครู ครู จะใช้งานทุ ก
ประเภทและสอนเทคนิคต่างๆ ซึ่งเป็ นเรื่ องเฉพาะของแต่ละสกุลช่างซึ่งแตกต่างกัน เช่น เทคนิคการบดสี
ผสมสี การเตรี ยมพื้น จนศิษย์มีความรู ้ความสามารถ ศรัทธา และมีฝีมือช่างที่ใช้การได้ ต่อไปครู ช่างจึง
จะอนุ ญาตให้เริ่ มเขียน เริ่ มจับพู่กนั ได้ การสอนเป็ นไปอย่างเป็ นขั้นตอน จนศิษย์มีความรู ้ความชํานาญ
จึงให้แสดงฝี มือในบางส่ วนของภาพเขียนตุงค่าวธรรมได้
ระบบการทํางานดังกล่าว เป็ นสิ่ งสําคัญในการร่ างเรื่ องราวต่างๆ ของงานวาดภาพตุงค่าวธรรม
เนื่ องจากครู ช่างต้องร่ างภาพด้วยจินตนาการที่ตอ้ งอิงเนื้ อเรื่ องตามท้องเรื่ องเวสสันดรชาดก และอาศัย
สภาพเหตุการณ์ สภาพสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้นมาเป็ นส่ วนประกอบของรายละเอียดในการ
เล่าเรื่ องที่สมบูรณ์ ซึ่ งครู ช่างต้องร่ างเองทั้งหมด ก่อนจะให้ศิษย์ช่วยถมสี และตัดเส้นในขั้นตอนต่อไป
โดยส่ วนการเล่าเรื่ องที่ สําคัญ สุ ดคือการบัน ทึ กรายละเอียดของเครื่ องแต่ งกายของตัวละครต่ างๆ ใน
ท้องเรื่ อง เพื่อสื่ อและเล่าเรื่ องเวสสันดรชาดกโดยไม่มีคาํ อธิ บาย เป็ นสิ่ งที่ช่างต้องสังเกตการณ์เครื่ องแต่ง
กาย เครื่ องประดับ และรายละเอียดอีกมากมายในช่วงเวลานั้นก่อนนํามาเขียนและถ่ายทอดออกมาเป็ น
ภาพวาด
การแต่งกายของชาวล้านนา แม้จะเป็ นชนกลุ่มใดก็ตาม ก็จะมีลกั ษณะร่ วมกันอยูโ่ ดยเฉพาะ จะ
ประกอบด้วยเครื่ องนุ่งและเครื่ องห่ ม ย่อมมีลกั ษณะไม่ต่างกัน ในแง่ของผ้าที่ทอขึ้นในท้องถิ่นและการ
ใช้งานที่ไม่ต่างกัน จึงน่ าจะมีความคล้ายคลึงกันอยูใ่ นแง่ของรู ปแบบและประเพณี นิยม ซึ่ งการแต่งกาย
ของชายหญิงชาวพื้นเมือง ที่ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมเมืองลําปาง มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
3.1 เครื่ องนุ่งห่ มชาย
ชายล้านนา เมื่อเข้าสู่ วยั หนุ่ ม ชายชาวล้านนานิ ยมการสักขาลาย ซึ่ งสับขายาว จะเป็ นการสัก
ตั้งแต่เอวลงมาเสมอเข่าหรื อตํ่ากว่าเข่าเล็กน้อย ส่ วนสับขาก้อม จะเป็ นการสักในช่วงเอวถึงกลางขาการ
สับหมึกคือการสักยันต์ดว้ ยหมึกดํา กล่าวกันว่าหญิงสาวจะเมินชายหนุ่ ม ที่ปล่อยสะโพกขาว เพราะถือ
ว่าเป็ นคนขี้ขลาด ซึ่ งภาพตุงค่าวธรรมที่แสดงให้เห็นภาพที่ชดั เจน ปรากฏที่ภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
วัดบ้านเอื้อม และวัดนาคตหลวง
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ภาพที่ 101 ภาพชายล้านนาสับหมึกขาดํา ทั้งแบบสับขาก้อมและสับขายาว ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก

ภาพที่ 102 ภาพชายล้านนาสับหมึกขาดํา ไล่ตีชูชก ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
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ภาพที่ 103 ภาพชายล้านนาสับขายาวนุ่งผ้าต้อย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
ส่ วนผ้านุ่งของชายเป็ นผ้าพื้นซึ่ งเป็ นผ้าฝ้ายทอมือ เรี ยกว่า ผ้าตาโก้ง คือผ้าลายดําสลับขาว หรื อ
บางทีกจ็ ะเป็ นผ้าสี พ้นื ซึ่งมีวิธีนุ่งสามแบบ คือ
1. การนุ่งแบบปกติจะจับรวบตรงเอวแล้วเหน็บตรงกึ่งกลาง มีบางส่ วนเหลือปล่อยห้อยลงมา
จากเอว
2. อีกวิธีหนึ่ งจับรวบเหน็บตรงเอว ส่ วนชายอีกด้านหนึ่ งดึงไปเหน็บไว้ดา้ นหลังคล้ายกับนุ่ ง
โจงกระเบน เรี ยกว่า นุ่งผ้าต้อย
3. เป็ นการนุ่ งผ้าที่มุ่งความกระชับรัดกุมจนมองเห็นสะโพกทั้งสองข้างเผยให้เห็น รอยสักได้
ชัดเจนเรี ยกว่า เฅว็ดม่าม หรื อ เฅ็ดม่าม ในเมื่อต้องการความกระฉับกระเฉงสะดวกในการ
ต่อสู ้ ทํางาน ขุดดิน ทําไร่ ทํานา ขี่ควาย ดังที่ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม ใน
กัณฑ์นครกัณฑ์ ซึ่งเป็ นฉากการแสดงเจิง(ต่อสู )้ ของชายล้านนา
ซึ่งส่ วนใหญ่ การแต่งกายของชายล้านนาจะไม่นิยมสวมเสื้ อ โดยการนุ่งผ้าทั้ง 3 แบบนี้ส่วนบน
จะเปลือยอก นอกจากกรณี งานสําคัญ จะมีการสวมเสื้ อบ้าง ขึ้นอยูก่ บั งานและความเหมาะสมเป็ นกรณี ๆ
ไป
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ภาพที่ 104 ภาพชายล้านนาสับขายาวนุ่งเค็ดม่าม กําลังเล่นเจิงมวยกันอยู่ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
การสับหมึกดําที่ขาของชายล้านนานั้น นอกจากจะมีการสักที่สบบูรณ์แล้ว ยังมีชายบางกลุ่มที่
สับหมึกดําไม่สาํ เร็ จ กล่าวคือขั้นตอนของการสับหมึกดํานั้น ช่างสับหมึกจะทดลองสับนกให้ก่อน เพื่อ
เป็ นการทดสอบความอดทนและความเจ็บปวด ถ้าทนไหวจะได้รับการสบหมึกจนเต็มพื้นที่หน้าขา แต่
ถ้าชายใดทนไม่ไหว ก็จะได้แค่นกตัวที่ทดสอบนั้นแค่ตวั เดียว
ส่ วนเตี่ยว หรื อ กางเกงที่ใช้นุ่งนั้นมีรูปแบบคล้ายกับกางเกงจีนคือตัวโต เป้ าหลวม เตี่ยวนี้ จะมี
ทั้งขาสั้น(ครึ่ งหน้าแข้ง) ที่เรี ยกเตี่ยวสะดอ และชนิ ดขายาวถึงข้อเท้าเรี ยกว่า เตี่ยวยาว เตี่ยวนี้ ตดั เย็บจาก
ผ้าฝ้ายทอมือ แต่ในส่ วนของการวาดเจ้านาย(กษัตริ ย,์ พระเวสสันดร)และผูม้ ีอนั จะกิน(เหล่าขุนนาง) นั้น
แม้เสื้ อผ้าจะถูกวาดให้มีรูปแบบเช่นเดียวกับชาวบ้านทัว่ ไปก็ตาม แต่ก็มกั เลือกสรรวัสดุที่ประณี ต มีค่า
รวมไปถึงลวดลายผ้าอีกด้วย
ภาพวาดพื้นบ้านส่ วนใหญ่ ชายจะไม่สวมเสื้ อ และเมื่อถึงฤดูหนาวก็จะใช้ผา้ ทุม้ (“ผ้าตุ๊ม”) ปก
คลุมร่ างกาย ผ้าทุม้ นี้เป็ นที่นิยมใช้ท้ งั ชายและหญิง สี ของผ้าจะย้อมด้วยสี จากพืช เช่น คราม มะเกลือ ซึ่ ง
ให้สีน้ าํ เงินและดํา และ ครั่งที่ให้สีแดงเป็ นต้น ซึ่งจะถูกถักทอให้เป็ นเหมือนผ้าห่ม โดยพื้นเป็ นฝ้ายสี ขาว
สับช่วงกับเส้นฝ้ายสี ดาํ แดง ถ้าผ้าตุ๊มเป็ นฝ้ายขาว สลับขั้นกับเส้นฝ้ายดํา เรี ยกผ้า “แซงดํา” และถ้าผ้าตุ๊ม
เป็ นฝ้ายขาว สลับขั้นกับเส้นฝ้ายแดง เรี ยกว่าผ้าแซงแดง พบได้ทวั่ ไปในเขตอําเภอวังเหนือ อําเภอแจ้ห่ม
อําเภอเมืองปานและอําเภอแม่ทะ ซึ่ งผ้าตุ๊มนี้ ก็ถูกช่ างวาดบันทึกไว้ในภาพตุงค่าวธรรมตามวัดในเขต
อําเภอนั้นด้วย ซึ่งปัจจุบนั ยังพบว่ามีการเก็บรักษาผ้าตุม๊ แบบนี้อยู่ แต่ไม่มีการทอขึ้นมาใหม่อีกแล้ว
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ภาพที่ 105 ภาพช่างปี่ คลุมผ้าตุม๊ ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ้ง

ภาพที่ 106 ภาพชาวบ้าน ห่มคลุมผ้าตุม๊ ในช่วงฤดูหนาว ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
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สําหรับการวาดคนสวมเสื้ อนั้นมานิ ยมกันในตอนหลัง(ไม่รวมการวาดเสนาอามาตย์ที่อยู่ใน
พระราชวัง) คือตุงค่าวธรรมที่มีอายุไม่เกิน 100 ปี ซึ่ งพบหลักฐานชัดเจนในงานวาดตุงค่าวธรรมวัดทุ่ง
ฮ้างศรี ดอนมูล, วัดนาคตหลวง, วัดป่ าแขม เป็ นต้น มีลกั ษณะเป็ นเสื้ อคอกลมซึ่งมีอยู่ 2 แบบ
แบบแรก เป็ นเสื้ อคอกลมแขนสั้นหรื อแขนยาวผ่าหน้าตลอด ผูกเชือก มีกระเป๋ าปะทั้งสองข้างสี
ของเสื้ อเป็ นสี พ้ืนทอจากใยฝ้าย มีบา้ งที่วาดเป็ นสี น้ าํ เงินซึ่ งแสดงถึงการย้อมครามที่เรี ยกว่า หม้อห้อม
และแบบที่สอง เป็ นเสื้ อคอกลมผ่าครึ่ งอก ติดกระดุม มีกระเป๋ าหรื อไม่ก็เรี ยบทั้งตัว ซึ่ งการวาดชาวบ้าน
สวมเสื้ อนั้น ถือเป็ นงานยุคหลังที่วาดสังคมที่ปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัย

ภาพที่ 107 ภาพดุริยางค์ทหาร แต่งกายแบบทหารสยาม ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
นอกจากรู ปแบบการแต่งตัวของชาวบ้านแล้ว เรื่ องของการวาดข้าราชการ ทหาร เสนาขุนนาง
ต่างๆ ก็เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ ซึ่ งตัวบุคคลดังกล่าว ช่ างได้วากดารแต่งกายที่แตกต่างไปจากชาวบ้าน โดย
เน้นรู ปแบบการแต่งกายที่มาจากวัฒนธรรมสยาม ช่วงประมาณรัชกาลที่ 7-9 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ชาย
ที่เป็ นขุนนางจะนุ่ งกางเกงขายาว และนิ ยมสวมเสื้ อซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นเสื้ อคอกลม ผ่าครึ่ งอก ติดกระดุม
ในบรรดาตัวละครเจ้านาย เสื้ อผ้าที่ใช้ในโอกาสพิเศษหรื อเป็ นพิธีการจะนุ่งผ้าไหมโจงกระเบน เสื้ อแขน
ยาวคล้าย “เสื้ อพระราชทาน” และที่น่าสนใจสุ ดคือการวาดของท่านยมฑูตในฉากนรก ของตุงค่าวธรรม
วัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมู ลและวัดทุ่ งผึ้ง จะให้ยมฑู ตนุ่ งผ้าม่วง สวมเสื้ อราชปะแตน สวมถุงเท้ายาวสี ขาว
พร้อมด้วยรองเท้าคัทชูสีดาํ อันเป็ นวัฒนธรรมข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่เช่นเดียวกับทางกรุ งเทพฯ
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3.2 เครื่ องนุ่งห่ มหญิง
การวาดภาพเครื่ องแต่งกานผูห้ ญิงนั้น นิ ยมวาดการมัดเกล้ามวยสู งกลางศีรษะแล้วปั กปิ่ นหรื อ
เสี ยบดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะภาพวาดที่เป็ นกลุ่มชาวบ้านมักจะไม่สวมเสื้ อ เพราะการเปลือยอกของ
หญิ งในอดี ตเป็ นเรื่ องธรรมดา แต่อาจจะมีผา้ สไบ(ผ้าสะหว้าย) เป็ นผ้าสี อ่อนพันพาดเพื่อปกปิ ด ซึ่ งมี
วิธีใช้หลายอย่าง เช่ น การพันผ้าไว้ใต้ทรวงอกหรื อปิ ดอก, ใช้คล้องคอ, ปล่อยชายผ้าไว้ดา้ นหน้าหรื อ
คล้องทิ้งชายไปด้านหลัง, ใช้ห่มเฉี ยงแบบสไบเรี ยกว่าสะหว้ายแหล้งหรื อเบี่ยงบ้าย ซึ่ งเป็ นการวาดที่อิง
รู ปแบบการแต่งการตามวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งตุงค่าวธรรมที่มีรูปแบบการวาดภาพเครื่ องแต่งกายผูห้ ญิง
ที่มีความสมบูรณ์ เช่น พบที่วดั ปงสนุกเหนือ, วัดบ้านสัก, วัดบ้านเอื้อม,วัดทุ่งผึ้ง เป็ นต้น

ภาพที่ 108 ภาพการแต่งกายหญิงในราชสํานัก ที่ใช้ผา้ สไบพาดพันอก ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
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ภาพที่ 109 ภาพการเกล้าผมวิดว้องของหญิงชาวบ้าน ที่ใช้ผา้ สไบพาดบ่าเปลือยอก ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา

ภาพที่ 110 ภาพการเกล้าผมแล้วเหน็บดอกของหญิงช่างฟ้อน ที่ใช้ผา้ สไบคล้องคอเปลือยอก ตุงค่าว
ธรรมวัดทุ่งผึ้ง
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ในส่ วนของการวาดการนุ่งผ้าซิ่ นนั้น ผ้าซิ่ นคนเมืองจะเป็ นผ้าทอลายขวางยาวกรอมเท้าเรี ยกว่า
ซิ่นต่อตีนต่อแอว องค์ประกอบของซิ่นมี 3 ส่ วนคือ ส่ วนหัวซิ่น, ส่ วนตัวซิ่น, และส่ วนตีนซิ่น
ผ้าซิ่ นแบบที่ใช้งานปกติเป็ นตัวซิ่ นที่ทอลายขวางเย็บตะเข็บเดี่ยว สี ของผ้าซิ่ นจะย้อมด้วยสี จาก
ธรรมชาติเป็ นสี ต่างๆ เช่น สี แดงย้อมจากครั่ง, สี น้ าํ เงินย้อมจากต้นคราม, สี ดาํ ย้อมจากลูกมะเกลือ เป็ น
ต้น และมีผา้ ตีนสิ้ น คือ เชิงผ้าซิ่ นสี อื่น เช่นสี ดาํ กว้างประมาณหนึ่ งคืบ นํามาต่อเข้ากับส่ วนชาย ส่ วนผ้า
ที่นาํ มาต่อกับส่ วนเอวแม้จะกว้างประมาณหนึ่งคืบแต่ก็มกั ใช้สีขาว ซึ่งส่ วนต่างๆของผ้าซิ่ นพื้นเมืองที่ได้
กล่าวไว้น้ ี ช่างวาดภาพตุงค่าวธรรมได้วาดได้ถูกต้องตามแบบแผนผ้าซิ่นล้านนา โดยเฉพาะการวาดของ
ช่างที่วดั สบลี วัดบ้านสักและวัดบ้านเอื้อม ถือเป็ นตัวอย่างที่ดีและสมบูรณ์แบบ

ภาพที่ 111 รู ปแบบการวาดผ้าซิ่นพื้นเมืองที่ถูกต้องตามแบบแผน ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก

ภาพที่ 112 รู ปแบบการวาดผ้าซิ่นพื้นเมืองที่ถูกต้องตามแบบแผน ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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ภาพที่ 113 รู ปแบบการวาดผ้าซิ่นของนางกษัตริ ย ์ ที่ถูกต้องตามแบบแผน ตุงค่าวธรรมวัดสบลี
นอกจากการวาดภาพหญิงสาวนุ่งซิ่นที่มีองค์ประกอบที่ถูกต้องแล้ว ในส่ วนของตุงค่าวธรรมวัด
ทุ่งฮ้างศรี ดอนมูลยังว่าหญิงนุ่งผ้าซิ่ นที่มีรูปแบบที่ไม่ใช่ซิ่นลายต๋ า กล่าวคือช่วงเวลาของการวาดภาพตุง
ค่าวธรรมของวัดทุ่งฮ้าง เป็ นช่วงเวลาของคนจึงหันไปนิ ยมนุ่งซิ่ นตีนลวด คือผ้าซิ่ นที่ทอได้ต้ งั แต่เชิงถึง
เอวรวดเดียว โดยไม่มีการเย็บต่อเช่นที่ผา่ นมา และระยะนี้ ยงั เริ่ มนิ ยมนุ่งซิ่ นมีเชิงเป็ น ลวดลายดอกสลับ
สี ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่นิยมมาถึงปัจจุบนั อีกด้วย

ภาพที่ 114 การนุ่งซิ่นตีนลวดของหญิงชาวบ้านสมัยใหม่ ภาพตุงค่าวธรรมของวัดทุ่งฮ้าง
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ทั้งนี้ ในระดับผูม้ ีอนั จะกินนั้น มักจะแต่งกายเลียนแบบเจ้านายทั้งในแง่รูปแบบเสื้ อผ้าและทรง
ผมที่ดดั เป็ นลอนซึ่ งเมื่อสามัญชนเห็นว่าสวยงามก็มกั จะรับแบบอย่างไปแต่งบ้าง ซึ่ งวัฒนธรรมแต่เดิ ม
นั้น หญิงสามัญชนหรื อชาวบ้านและตามชนบทอื่นๆ ไม่สวมเสื้ อ แต่จะใช้ผา้ ผืนยาวคล้ายผ้าแถบ พันรอ
บอก หรื อคล้องคอปล่อยชายปิ ดส่ วนอก หรื อพาดไหล่ปล่อยชายทั้งสองข้างไปด้านหลัง แต่ผา้ ด้านหน้า
จะปิ ดคลุมทรวงอกหรื อไม่ก็ได้ หรื อจะห่ มเฉี ยงที่เรี ยกว่าสะหว้ายแหล้งก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของผู ้
แต่ง ถ้าหากอาศหนาวก็จะใช้ ผ้าทุม้ อ่านว่า ผ้าตุม๊ (ผ้าคลุมไหล่) เช่นเดียวกับผูช้ าย
สําหรับการสวมเสื้ อคงจะเป็ นความนิ ยมในระยะหลัง เสื้ อจะเป็ นเสื้ อที่ตดั เย็บจากผ้าทอด้วยมือ
สี ขาวตุ่น ซึ่ งเป็ นสี ของฝ้ายพันธุ์พ้ืนเมือง รู ปแบบของเสื้ อมีหลายแบบคือ เสื้ อคอกลม ตัวหลวม แขน
กระบอกต่อแขนตํ่า ผ่าอกตลอด ผูกเชือกหรื อติดบ่าต่อมแต็บ (กระดุมแป๊ บ) มีกระเป๋ าทั้งสองข้าง เสื้ อคอ
กลมตัวหลวม แขนกระบอก ต่อแขนตํ่า ผ่าครึ่ งอก ติดบ่าต่อมแต็บ
เสื้ อชั้น ใน ถ้าเป็ นผูใ้ หญ่ จะเป็ นเสื้ อคอกลมตํ่า เว้าแขน เป็ นเสื้ อพอดี ตวั เสื้ อชั้นในไม่ มีแขน
เรี ยกว่า เสื้ อบ่าห้อย ซึ่งช่างวาดภาพบางคนวาดชาวบ้านผูห้ ญิงเมื่อแต่งตัวไปวัด ผูห้ ญิงสู งอายุจะสวมเสื้ อ
บ่าห้อยแล้วใช้ผา้ ทุม้ ห่ มเฉี ยงบ่าอีกที หนึ่ ง เสื้ อสําหรับเด็กหญิ งสาว เสื้ อชั้นในจะเป็ นเสื้ อ บ่าห้อย ตัว
หลวม ๆ

ภาพที่ 115 การสวมเสื้ อบ่าห้อยในระยะหลังของหญิงชาวบ้าน ตุงค่าวธรรมสัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
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ในส่ วนของการวาดแฟร์ชนั่ การสวมหมวกนั้น จะถูกวาดและนําเสนอเมื่อตัวกากภาพไปอยูน่ อก
บ้าน ซึ่ งในยุคแรกๆ ชาวล้านนาจะสวมกุบตามลักษณะงาน เช่น ในการไปศึกก็จะสวม กุบเสิ ก คือใส่
หมวกปี กกว้างยอดแหลม หมวกประจําตําแหน่ งสําหรับออกศึก, เมื่อไปทํางานกลางแดดก็สวมหมวก
อย่างงอบปี กกว้าง, หากหนาวนัก ทั้งเด็ก คนแก่และพระสงฆ์จะใส่ ว่อม คือหมวกผ้าที่ไม่มีปีก เป็ นต้น
แต่การวาดภาพคนใส่ หมวกในยุคหลังๆ เช่นที่ภาพตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้าง จะเป็ นการสวมหมวกที่เป็ น
แฟร์ชนั่ ยุค 70 ซึ่งนิยมสวมหมวกแบบฝรั่งกันมากขึ้น

ภาพที่ 116 ทหารม้าสวมหมวกปี กกว้างยอดแหลม(กุบเสิ ก) หมวกประจําตําแหน่งขุนนาง วัดบ้านเอื้อม

ภาพที่ 117 ทหารสวมหมวกปี กกว้างยอดแหลม(กุบเสิ ก) หมวกประจําตําแหน่งขุนนาง วัดทุ่งคา
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ภาพที่ 118 ทหารม้าสวมหมวกแฟร์ชนั่ แบบต่างๆ ประจําตําแหน่งขุนนาง วัดบ้านสัก

ภาพที่ 119 พระสงฆ์จะใส่ วอ่ มหรื อหมวกผ้าที่ไม่มีปีก ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
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การวาดคนสวมใส่ รองเท้า หรื อเครื่ องสวมที่เท้าของชาวล้านนา สามารถแยกได้สามลักษณะ ได้
3 ประเภท คือ
1. รองเท้าที่ใช้ในการเดินป่ าหรื อเดินทาง
2. รองเท้าที่สวมใส่ ในบ้านและ
3. รองเท้าที่เป็ นเครื่ องประกอบยศ
รองเท้าที่ใช้ในการเดินทางหรื อเดินป่ า นั้นเรี ยกว่ากว้านหรื อกว้านตีน มีพ้ืนทําด้วยหนังควาย มี
สายสําหรับคีบระหว่างหัวแม่เท้าและนิ้ วชี้ กว้านนี้ โดยมากไม่มีส่วนหุ ้มส้น ส่ วนรองเท้าที่สวมใส่ ใน
พื้นที่ใกล้บา้ น เพื่อใช้อย่างลําลอง เรี ยกเขียงตีน ทําด้วยไม้ มีลกั ษณะพอดีกบั ฝ่ าเท้า มีปุ่มระหว่างหัวแม่
เท้ากับนิ้วชี้ ผูส้ วมจะวางเท้าลงบนเขียงตีนแล้วใช้นิ้วทั้งสองคีบปุ่ มนั้นแล้วพาเดิน ทั้งนี้รองเท้าลําลองใน
ลักษณะหลังนี้ มักเรี ยกตามเสี ยงที่ ดงั กระทบพื้นว่า ค็อบแค็บ (อ่าน “ก๊อบแก๊บ”) และสุ ดท้ายรองเท้า
ประดับ ยศ ซึ่ งปรากฏระบุ ในคัม ภี ร์ในกลุ่ ม ที่ ว่าด้วยเครื่ อ งท้าวห้าประการ คื อ เครื่ อ ง ราชู ป โภคว่า
ั ชัย ไม้เท้า วีชนี และเกิ บตีนทิพย์ ใช้สําหรับเจ้านายและ
ประกอบด้วย กระโจมหัว(มงกุฎ) ดาบสรี กญ
กษัตริ ยเ์ ท่ านั้น ดังนั้น รองเท้าประดับ ยศนี้ ช่ างจะวาดให้แต่ เจ้านาย กษัตริ ยส์ วมใส่ เท่ านั้น เช่ น พระ
เวสสันดร, นางมัทรี เป็ นต้น

ภาพที่ 120 ภาพวาดพระเวสสันดรและนางมัทรี สวมรองเท้าประดับยศ กัณฑ์วณั ประเวศ วัดปงสนุก
เหนือ
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4. เครื่ องประดับ
การวาดรู ปเจ้านาย กษัตริ ย ์ มักจะประดับตกแต่งด้วยเครื่ องแต่องค์มากมาย นิ ยมสวมสร้อยคอ
ลูกทับ ลายดอกหมาก ซึ่งลงสี ให้เป็ นเครื่ องประดับที่ทาํ จากทอง จํานวนมากน้อยขึ้นอยูก่ บั ฐานันดร เช่น
การประดับทับทรวง กรรเจียกจร ชฎา ข้อแขน ข้อเท้า เป็ นต้น

ภาพที่ 121 การวาดเครื่ องประดับของเจ้านาย วัดบ้านเอื้อม

ภาพที่ 122 การวาดเครื่ องประดับของเจ้านาย วัดปงสนุกเหนือ
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ส่ วนชาวบ้านมักจะประดับแค่การสวมตุม้ หู ที่เรี ยกว่า “ลานหู ” ซึ่งหญิงชาวบ้านโดยทัว่ ไปจะใช้
ใบลานม้วนกลมสอดในรู หูที่เจาะไว้ นอกจากนี้สาํ หรับคนมีฐานะก็อาจใช้แผ่นโลหะเช่น เงิน ทอง นาก
ทองเหลือง มาทําเป็ นแผ่นแล้วม้วนในลักษณะเดียวกับใบลานและอาจจะประดับอัญมณี โดยวิธีฝังเข้า
กับโลหะ คล้ายการทําหัวแหวน แล้วปิ ดครอบม้วนโลหะหรื อก้านโลหะ ที่ปลายก้านมีเกลียวสําหรับ
หมุดยึดเครื่ องประดับหูแบบนี้เรี ยกว่า ละคัด (อ่าน”ละกัด๊ ”)

ภาพที่ 123 หญิงชาวบ้านใส่ลานหู ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ้ง
รู ปแบบทรงผม เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่จะบอกสภาพสังคม วัฒนธรรมในช่วงเวลานั้น ผูห้ ญิงล้านนา
จะรวบผมเกล้ามวยไว้เหนื อท้ายทอย หรื อตํ่าบริ เวณท้ายทอยพอดี โดยดึงผมด้านหน้าตึงเรี ยบ สําหรับ
มวยผมจะเสี ยบด้วยดอกไม้ หรื อเครื่ องประดับโลหะ เช่นปิ่ นปั กผม ซึ่งอาจจะทําด้วย เงิน ทอง นาก หรื อ
โลหะอื่นๆ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ฐานะของผูใ้ ช้ นอกจากนี้ พบว่าการวาดผูห้ ญิงบางคนบางกลุ่ม ยังวาดแบบการ
เกล้าผมมวยแล้วชักหนีบ หรื อเรี ยกว่า “จ๊อกว้อง”

ภาพที่ 124 การเกล้าผมมวยแล้วชักหนีบ หรื อเรี ยกว่า “จ๊อกว้อง” ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
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ในเวลาต่อมา ทรงผมแบบใหม่ คือ แบบอี่ปุ่นหรื อแบบญี่ปุ่น ก็ได้รับความนิ ยมกันแพร่ หลาย
โดยเฉพาะเมื่อมีการแต่งกายในโอกาสพิเศษ ทรงผมนี้จะเกล้ามวยสู งเหนื อท้ายทอย ผมตรงท้ายทอยอาจ
ดึงให้ตึงหรื อโป่ งแล้วแต่ความพอใจของผูแ้ ต่ง ส่ วนด้านหน้าจะใช้หมอนหนุ นผมด้านหน้าให้มองดูสูง
ตั้ง ปั กปิ่ นตรงมวยด้านใดด้านหนึ่ ง แล้วเหน็ บ หวีเขาควาย ถ้าเป็ นโอกาสพิเศษหญิ งที่ มีฐานะดี ห รื อ
เจ้านายจะติดช่อดอกไม้เงินหรื อทอง ถ้าเป็ นหญิงชาวบ้านก็อาจจะติดดอกไม้ เช่น ช่อดอกเอื้อง ดอกมะลิ
ดอกสลิด(ขจร) เป็ นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งวนรอบมวยเพิ่มเข้าไปอีก
นอกจากนี้ บางครั้งยังมีการวาดภาพหญิงชาวบ้านที่ตดั ผมบ๊อบ ดัดเป็ นลอนซึ่ งเป็ นที่นิยมและ
เป็ นสิ่ งแปลกใหม่ในช่วง 50-70 ปี ก่อน ผมทรงดังกล่าวนี้ จะพบว่ามีความนิ ยมในยุคหลัง ซึ่ งปรากฏบน
ภาพตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล เป็ นต้น

ภาพที่ 125 ภาพวาดพื้นบ้าน หญิงชาววังที่ตดั ผมบ๊อบ ดัดเป็ นลอน ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
5. เครื่ องใช้ ไม้ สอย
เครื่ องใช้มาสอย ถือเป็ นภูมิปัญญาและ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ที่สะสมและถ่ายทอดต่อๆกัน
ผ่านประสบการณ์ จนเป็ นความเข้าใจของกลุ่มคนในสังคมนั้น รับรู ้และเข้าใจว่าเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดํารงอยู่อย่างปกติสุข ของตน ชุ มชน และสังคมของตน ถือเป็ นความรู ้ที่ติดอยู่กบั วัตถุสิ่งของที่มนุ ษย์
สร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อรับใช้ในชีวิตประจําวัน
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เครื่ องใช้ต่างๆ นี้ ชนพื้นบ้านนิ ยมใช้วสั ดุ หรื อวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ซึ่ งหาได้ตามท้องถิ่น
เช่น ใช้พืชเป็ นวัตถุดิบในงานจักสาน หรื อทําเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการเกษตร เครื่ องมือจับหรื อดักสัตว์
และภาชนะใช้สอยในครัวเรื อน สําหรับไว้ใช้สอยเท่าที่จาํ เป็ น ในการดํารงชีวิตประจําวัน เครื่ องมือ หรื อ
ภาชนะเหล่ านั้น จะมี ลกั ษณะเฉพาะถิ่ น ที่ บ่ งบอกถึ งงานฝี มื อของกลุ่ ม ชนต่ างๆ เครื่ องมื อเครื่ องใช้
บางอย่าง มีการผลิตอย่างประณี ตหรื อมีลวดลายสวยงาม อันเป็ นงานฝี มือพื้นบ้าน ที่ได้รับการถ่ายทอด
ต่อกันมาหลายรุ่ น ซึ่ งบางครั้งเครื่ องใช้หรื อภาชนะพื้นบ้านบางอย่างได้กลายมาเป็ นของใช้สําหรับคน
ชั้นสู งในยุคปั จจุบนั
จากการศึ กษาภาพวาดตุงค่าวธรรม ในเขตเมืองลําปาง สามารถพบการวาดเครื่ องใช้ไม้สอย
ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันของคนในชุมชนนั้นๆ ซึ่งสามารถจําแนกหมวดหมู่ได้ดงั นี้
- หมวดเครื่ องใช้เกี่ยวกับพิธีกรรม
- หมวดเครื่ องใช้เกี่ยวกับอาหาร
- หมวดเครื่ องใช้เกี่ยวกับนํ้า
- หมวดเครื่ องใช้ส่วนตัว
- หมวดเครื่ องใช้เกี่ยวกับดนตรี
- หมวดเครื่ องใช้เกี่ยวกับยานพาหนะ
- หมวดเครื่ องใช้เกี่ยวกับอาวุธ
โดยมีรายละเอียดและการเปรี ยบเทียบดังต่อไปนี้
หมวดเครื่ องใช้ เกีย่ วกับพิธีกรรม
หมวดเครื่ องใช้ในพิ ธีก รรมนี้ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นพานใส่ ดอกไม้และเครื่ องเซ่ น ไหว้ของชาว
ล้านนาเรี ยกว่า ขันดอก มีลกั ษณะคล้ายจานที่มีฐานยกสู งขึ้นไป ทํามาจากไม้สักกลึงสองหรื อสามตอน
มาสวมต่อกันเป็ นรู ปพาน ทาด้วยยางรั กและตกแต่งด้วยการเขียนลวดลายสี ดาํ สี แดงเป็ นกลีบบัว ใช้
สําหรับใส่ ขา้ วตอกดอกไม้ธูปเทียนไปวัดหรื อในพิธีกรรม บางทีก็ใช้ใส่ เครื่ องเซ่ นไหว้และของที่มอบ
ให้เป็ นทางการในพิธีสาํ คัญ
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การวาดขัน ดอกในภาพตุ งค่ าวธรรมนี้ จะเป็ นในลัก ษณะของขัน เชิ ญ หรื อ ขัน ไหว้เจ้านาย
กษัตริ ยใ์ นรู ปแบบต่างๆ กล่าวคือตอนที่เสนาอํามาตย์อญั เชิญพระเวสสันดรออกจากพระนคร ก็จะมีการ
เตรี ยมขันดอก ใส่ ขา้ วตอกดอกไม้ธูปและเทียนไปไหว้อญั เชิญพระเวสสันดรออกจากเมือง หรื อในฉาก
การไปอัญเชิญพระเวสสันดรกลับเมือง ก็จะใช้ขนั ดอกทําหน้าที่เป็ นขันเชิญพระเวสสันดรกลับพระนคร
เช่นกัน

ภาพที่ 126 ขันเชิญพระเวสสันดรออกจากเมือง ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
ซึ่ งขัน ดอกที่ ถู ก วาดลงบนตุ งค่ าวธรรมดังกล่ าวนั้น พบว่าแต่ ล ะพื้ น ที่ แต่ ล ะชุ ม ชนมี ค วาม
แตกต่างกันไป และมีหลายลักษณะดังนี้
ขันดอกไม้กลึง หรื อ “ขันแอว” เป็ นขันดอกประเภทหนึ่ งที่ชาวล้านนาทําจากไม้เนื้ อแข็ง กลึง
ขึ้นรู ปก่อนทายางรัก ทาชาด ซึ่งพบได้โดยทัว่ ไปในพื้นที่ลา้ นนา นอกจากนี้ยงั มีขนั ดอกอีกหนึ่ งประเภท
ที่ ค นพื้ น เมื อ งได้รับ อิ ท ธิ พ ลและรู ป แบบ จากขัน ดอกของชาวไทเขิ น เรี ย กว่า “ขัน ซี่ ” ซึ่ งมี ล ัก ษณะ
เฉพาะที่เด่นมาก กล่าวคือช่วงที่เชื่อมระหว่างตัวพานกับฐานไม้กลึง แทนที่จะเป็ นไม้กลึงทรงบัวลูกแก้ว
ก็จะเป็ นซี่ ไม้กลึงขนาดเล็ก ๆ เรี ยงชิดกันเป็ นแถวรอบฐานทรงกลมคล้ายขันโตก โดยขันซี่ ทวั่ ไปจะทา
ชาดสี แดง เท่านั้น ไม่นิยมมีลวดลายประดับเหมือนขันดอกแบบพื้นเมือง ขันซี่บางชุดมีการกลึงลวดบัวที่
มีสัดส่ วนสวยงาม แปลกตา บางชุดก็มีความกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 18 นิ้ ว หรื อมากกว่า
นั้น ซี่ ไม้ที่เป็ นขามีการเหลาเป็ นปล้องๆ ถูกเรี ยงเป็ นแถวมีลกั ษณะคล้ายลูกกรงระเบียงบ้าน ใช้สาํ หรับ
เป็ นขันตั้งหรื อภาชนะในพิธีสาํ คัญทางศาสนา
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ภาพที่ 127 ขันแอว

ภาพที่ 128 การใช้ขนั แอวเป็ นขันสํารับอาหารของกัญหา ชาลี ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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ภาพที่ 129 ลักษณะของขันซี่ที่ถูกทําเป็ นขันเชิญพระเวสสันดรออกจากเมือง ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม

ภาพที่ 130 ขันซี่ไม้กลึง
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โคมกระดาษงานหัตถกรรมอีกหนึ่ งประเภทของเครื่ องใช้ ที่ชาวล้านนาในอดีตนิ ยมสร้างขึ้น
มาแล้วนําไปถวายเป็ นพุทธบูชา ซึ่งโครงโคมนั้นทําจากไม้ไผ่ เหลาให้แบนเรี ยบแล้วนําไปหักและดัดขึ้น
โครงเป็ นโครงโคม ก่อนจะปะด้วยกระดาษสา ประดับตกแต่งด้วยกระดาษสี ใช้ถวายพระพุทธรู ปใน
วิหารในเทศการยีเ่ ป็ ง ซึ่งปั จจุบนั บริ เวณอําเภอรอบนอกของจังหวัดลําปางก็ยงั คงมีการสื บทอดประเพณี
นี้อยู่
ในส่ วนของการวาดโคมไฟกระดาษบนภาพตุงค่าวธรรมนั้น พบว่าเป็ นฉากการชักโคมแขวนไว้
ในศาลาหรื อวิหาร ที่ประทับของพระมาลัย ซึ่งพบอยูแ่ ห่งเดียว คือตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล

ภาพที่ 131 การชักโคมแขวนไว้ในศาลาหรื อวิหาร ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล

ภาพที่ 132 การชักโคมแขวนเสาหงส์ในวันยีเ่ ป็ ง วัดทุ่งคา อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง
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การส่ งเคราะห์เป็ นความเชื่ อและพิธีกรรม ซึ่ งได้ถือปฏิบตั ิสืบทอดกันมาเป็ นเวลาช้านานแล้ว
โดยเชื่อว่าการส่ งเคราะห์น้ นั สามารถขจัดปัดเป่ าสิ่ งชัว่ ร้ายหรื ออันตรายต่างๆ ออกไปได้ ทําแล้วจะปลอด
โปร่ ง โล่งใจสบายใจ ทําให้ผทู ้ ี่ได้รับการส่ งเคราะห์แล้วมีขวัญและกําลังใจในการประกอบกิจการงาน
ต่อไปด้วยความมัน่ ใจ ไม่เป็ นห่ วงหรื อพะวงว่าจะเกิ ดภัยอันตรายใดๆ เพราะตนเองได้กระทําพิธีส่ง
เคราะห์แล้ว
การส่ งเคราะห์ของผูค้ นในท้องถิ่นเมืองลําปาง เท่าที่มีการประกอบพิธีและทํากันต่อๆ มา จนทุก
วันนี้ น้ ันจะนิ ยมทํากันในวันขึ้นปี ใหม่(วันสงกรานต์ของทุกๆ ปี ) คือ วันปากปี หรื อวันที่ 16 เมษายน
เป็ นต้นไปประการหนึ่ ง และอีกประการหนึ่ งจะส่ งเคราะห์ในกรณี ที่ฝันร้าย ฝันไม่ดี หรื อในกรณี ได้รับ
บาดเจ็บ เนื่ องจากอุ บตั ิ เหตุถึงขั้น เลื อดตกยางออก คนเมื องก็จะนิ ยมทําพิธีส่งเคราะห์ และในกรณี ที่
เจ็บป่ วย เรื้ อรังไม่รู้จกั หายก็จะนิยมส่ งเคราะห์
โดยการส่ งเคราะห์น้ นั อาจารย์ผทู ้ าํ พิธีส่งเคราะห์ข้ ึนขันครู จะกล่าวคําส่ งเคราะห์ จากนั้นจะทํา
พิธีรดนํ้าส้มป่ อยให้ผทู ้ ี่รับการส่ งเคราะห์ ให้รับการส่ งเคราะห์กม้ หัวลงตรงสะตวงให้น้ าํ ส้มป่ อยไหลลง
สะตวง จากนั้นก็จะนําสะตวงไปวางไว้นอกบ้านเป็ นเสร็ จพิธี โดยพิธีกรรมดังกล่าวยังพบเห็นได้ในการ
ที่ร่างทรงผีปู่ย่าลงมาปั ดเป่ าเคราะห์ให้กบั ลูกหลานในวงศ์ตระกูลในชุมชนบ้านปงสนุ กเหนื อ จังหวัด
ลําปาง ซึ่งการวาดภาพส่ งเคราะห์น้ ีได้ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง เป็ นการส่ งเคราะห์ของ
ชูชก โดยพรานบุญเป็ นผูท้ าํ พิธีให้ เนื่ องจากชูชกขวัญหนีรีฝ่อและได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกหมาพราน
บุญไล่กดั นัน่ เอง

ภาพที่ 133 ทรงผีปู่ย่าลงมาส่ งเคราะห์ให้กบั ลูกหลานในวงศ์ตระกูลในชุมชนบ้านปงสนุกเหนือ
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ภาพที่ 134 การส่ งเคราะห์ของชูชก โดยพรานบุญเป็ นผูท้ าํ พิธี ภาพตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง
หมวดเครื่ องใช้ เกีย่ วกับอาหาร
ในหมวดนี้ เป็ นการกล่าวถึงรู ปแบบเครื่ องใช้ที่เกี่ยวข้องกับภาชนะใส่ อาหาร ทั้งที่เป็ นงานที่ทาํ
จากไม้, เครื่ องจักรสาน, และเครื่ องปั้ นดินเผา ที่ถูกวาดขึ้นมาบนภาพตุงค่าวธรรม ซึ่ งจะปรากฏในฉาก
งานจัดเลี้ยงชูชกในกัณฑ์มหาราช และฉากการเฉลิมฉลอง กัณฑ์นครกัณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขันโตกเป็ นภาชนะที่มีโครงสร้างและวัสดุเช่ นเดี ยวกับขันดอก แต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่า รวมไปถึงการ
ตกแต่งและประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งปกติขนั โตกจะเป็ นไม้กลึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 15 -20 นิ้ ว มีขาเป็ นไม้กลึงเรี ยกว่าลูกติ่ง จํานวน 6 หรื อ 8 ขา เชื่อมระหว่างตัวใบฝาโตกและ
ฐาน ขันโตกทีชาวบ้านใช้กนั ทัว่ ไปเป็ นโตกไม้ธรรมดา หรื อทายางรักสี ดาํ สําหรับเป็ นภาชนะรองถ้วยใส่
อาหาร ขันโตกสําหรับชนชั้นสู งและพระสงฆ์ ส่ วนมากนิ ยมทาชาดสี แดงมีขนาดใหญ่กว่าขันโตกของ
ชาวบ้าน บางครั้งมีฝาชีครอบทําด้วยเครื่ องสานหรื อไม้จริ งเรี ยกว่า ขันข้าว
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ภาพที่ 135 ขันข้าวที่จดั เลี้ยงให้กบั ชูชก ในกัณฑ์มหาราช ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม

ภาพที่ 136 ขันโตกไม้กลึง
ขันโตกทาชาดสี แดง บางครั้งก็ใช้ในพิธีกรรม เช่น การจัดขันตั้ง(ขันไหว้ครู ) ขันขวัญ(บายศรี )
และขันใส่ เครื่ องไทยทานถวายพระ ซึ่ งในส่ วนของการวาดขันข้าวในตุงค่าวธรรมนั้น มักจะเป็ นขันข้าว
ที่ใช้ในวังใช้เป็ นภาชนะที่ใส่ อาหารคาวหวานไว้รับประทานสํารับของพระเจ้ากรุ งสัญชัย รวมไปถึงขัน
ข้าวที่พระเจ้ากรุ งสัญชัยให้ขา้ ราชบริ ภารเตรี ยมจัดเลี้ยงให้กบั ชูชก ในกัณฑ์มหาราช
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ภาพที่ 137 ขันข้าวที่มีฝาชีครอบจัดเลี้ยงให้กบั ชูชก ในกัณฑ์มหาราช ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ

ภาพที่ 138 ขันข้าวที่มีฝาชีครอบที่พบในล้านนา
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ภาพที่ 139 ขันข้าวมีฝาชีครอบ วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมืองลําปาง

ภาพที่ 140 ขันข้าวที่มีฝาชีครอบจัดเลี้ยงให้กบั ชูชก ในกัณฑ์มหาราช ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ้ง
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ก่ องข้าว เป็ นอีกหนึ่ งภาชนะสําหรั บใส่ ขา้ วเหนี ยว สานด้วยไม้ไผ่หรื อใบตาลและใบลาน มี
ขนาดและรู ปทรงต่างๆ กัน ก่องข้าวของล้านนาทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือส่ วนฐาน มักจะทําด้วยไม้
เป็ นรู ปกากบาทติดอยูก่ บั ส่ วนก้นเพื่อใช้เป็ นฐานสําหรับตั้ง ตัวก่อง มักสานก้นเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมหรื อกลม
ต่อขึ้นมาเป็ นทรงกระบอกคอคอดเข้าเล็กน้อย ส่ วนที่สามคือฝา มีลกั ษณะเป็ นฝาครอบ มักจะมีหูสาํ หรับ
ร้อยเชือกที่ใช้เป็ นที่หิ้วหรื อแขวนมาจากตัวก่องข้าว ซึ่ งปั จจุบนั ยังปรากฏการทํากล่องข้าวในลักษณะนี้
อยู่ ที่บา้ นไผ่ ตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

ภาพที่ 141 กล่องข้าว ตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
ก่องข้าวตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง มีลกั ษณะเฉพาะท้องถิ่น คือ สานด้วยตอก
ผิวไม้ไผ่มี 2 ชั้น ชั้นในสานด้วยตอกที่ทาํ จากผิวไม้ไผ่ไม่ยอ้ มสี ใด ๆ ส่ วนชั้นนอกสานด้วยตอกผิวไม้ไผ่
หุ ้มทับชั้นในโดยตอกที่ใช้แต่ละเส้นนั้น ย้อมสี ดาํ ครึ่ งเส้น อีกครึ่ งหนึ่ งไม่ยอ้ มสี ใด ๆ เมื่อสานหรื อไป่
(ไปล่) ให้เป็ นก่องข้าวแล้วจึงเป็ นสี ดาํ สลับขาว และมีลวดลายต่าง ๆ หลากหลาย
ก่องข้าวตําบลเมืองมายนี้ ในอดี ตเป็ นที่รู้จกั และนิ ยมของคนลําปาง เรี ยกกันว่า “ก่องข้าวแจ้ห่ ม” หรื อ ก่องข้าวบ้านไผ่ ปั จจุบนั นี้ ยงั มีการผลิตก่องข้าวกันอยู่ทุกหมู่บา้ นของตําบลเมืองมาย ได้แก่
บ้านไผ่แพะ, บ้านไผ่งาม, บ้านนางาม, บ้านนาไหม้ และบ้านแม่เป็ น การจักสานก่องข้าวตําบลเมืองมาย
ยังคงรักษารู ปทรงและลวดลายแบบดั้งเดิ มไว้ เพราะพบภาพก่องข้าวแบบหนึ่ ง เป็ นภาพเขียนลายเส้น
ฝี มือของคาร์ ลบ็อก (Carl Bock) ชาวนอร์ เวย์ ได้วาดไว้เมื่อครั้งมาสํารวจดินแดนไทย และหัวเมืองฝ่ าย
เหนื อ ตรงกับ พ.ศ.2424 ในรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว รั ช กาลที่ 5แห่ งกรุ ง
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รัตนโกสิ นทร์ ปรากฏว่าภาพก่องข้าวดังกล่าวมีรูปทรงและลวดลายตรงกับก่องข้าวของชาวตําบลเมือง
มาย อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปางในปัจจุบนั นี้
รู ปแบบก่องข้าวดังกล่าวนี้ ก็ปรากฏบนภาพวาดตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ่ง อ.วังเหนื อ ซึ่ งถือเป็ นการ
วาดบันทึกเครื่ องใช้ในช่วง 80 ปี ที่ผา่ นมาได้อย่างน่าสนใจ

ภาพที่ 142 ลายเส้นก่องข้าว ฝี มือของคาร์ลบ็อก ครั้งมาสํารวจลําปาง

ภาพที่ 143 ภาพวาดก่องข้าวลาย แบบของตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
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นอกจากนี้ ยงั มีแอบข้าว หรื อ แอ๊บข้าว ภาชนะใส่ ขา้ วเหนี ยวเช่นเดียวกับก่องข้าว แต่มีขนาดเล็ก
กว่าสําหรับพกพาติดตัวเวลาไปทํางานนอกบ้าน แอบข้าวส่ วนใหญ่นิยมสานจากใบลานและใบตาลโดย
มีส่วนประกอบสําคัญคือ ตัวแอบรู ปร่ างคล้ายกล่องสี่ เหลี่ยมผืนผ้าหรื อเป็ นวงกลม ฝาแอบรู ปร่ างเหมือน
ตัวแอบแต่ขนาดใหญ่กว่า เพราะใช้ครอบแอบข้าว แอบข้าวเหมาะสําหรับพกใส่ ถุงย่าม ห่ อผ้าคาดเอว
ออกไปทํานา ทําไร่ ดังนั้นในการอ่านภาพตุงค่าวธรรมนี้ เราจึงพบแอ๊บข้าวในยามของชูชก ในการออก
เดินทางไปขอกัญหาชาลีกบั พระเวสสันดร
จากการอ่านภาพตุงค่าวธรรม ยังสามารถพบวิถีชีวิตของคนในชุมชนในการหุ งหาอาหารแบบ
ชาวบ้าน ทั้งการนึ่ งข้าวเหนี ยว, การก่อไฟ, การตํานํ้าพริ ก, การปรุ งอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งภาพดังกล่าวถูก
วาดขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งส่ วนใหญ่จะเป็ นฉากการทําอาหารเลี้ยงชูชกในกัณฑ์มหาราช และการหุ ง
หาอาหารในการเฉลิมฉลองการกลับพระนครของพระเวสสันดร ในกัณฑ์นครกัณฑ์

ภาพที่ 144 ภาพวาดวิถีชีวิตของคนในชุมชนในการหุงหาอาหาร วัดทุ่งผึ้ง

ภาพที่ 145 ภาพวาดวิถีชีวิตของคนในวัง ในการหุ งหาอาหาร วัดปงสนุกเหนือ

142

ภาพที่ 146 ภาพวาดวิถีชีวิตของคนในชุมชนในการหุงหาอาหาร วัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล

ภาพที่ 147 การหุงหา และปรุ งแต่งอาหารของคนเมืองในอดีต
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หมวดเครื่ องใช้ เกีย่ วกับนํา้
ภาชนะที่ ใ ช้ บ รรจุ น้ ํ าของชาวบ้ า นตามท้ อ งถิ่ น รอบนอกในอดี ต จะเป็ นลั ก ษณะของ
เครื่ องปั้นดินเผา ที่ถูกทํากันขึ้นมาใช้ในท้องถิ่นนั้นๆ มีหลากหลายชนิดและมีรูปทรงแตกต่างกันไป เช่น
หม้อนํ้า ดินเผามีลวดลายต่างๆ มีวตั ถุประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกันไป ซึ่ งเครื่ องใช้ชนิดนี้ ก็ถูกวาด
ขึ้นมาบนภาพตุงค่าวธรรม แสดงถึงการเป็ นสิ่ งที่ใช้ในชีวิตประจําวันของคนชนบท โดยมีรูปแบบและ
ลักษณะที่ต่างออกไป ได้แก่
หม้อนํ้ากิน เรี ยกว่า นํ้าหม้อบน ชาวบ้านจะตั้งหม้อนํ้าไว้บนเฮือนนํ้า ทําเป็ นร้านยกสู งออกไป
นอกชานบ้านเล็กน้อยและมุงหลังคา เป็ นที่วางหม้อนํ้าสําหรับกินและมีกระบวยตักนํ้าแขวนไว้ เฮือนนํ้า
จะประดับตกแต่งให้สวยงาม เช่ น หลังคาจะใส่ กาแลหรื อบางที่จะแขวนดอกกล้วยไม้ป่าไว้ใกล้ๆ ซึ่ ง
ตัวอย่างของเฮือนนํ้าจะเห็นได้จากตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคาและวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล

ภาพที่ 148 เฮือนนํ้าบ้านชูชก ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา

ภาพที่ 149 เฮือนนํ้าบ้านชูชก ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
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เฮือนนํ้า จะเป็ นสถานที่ต้ งั นํ้าไว้บนบ้านอย่างถาวร แต่ถา้ เป็ นการตั้งหม้อนํ้าไว้ชวั่ คราวยามหน้า
เทศกาลต่าง ๆ เช่น งานบวช งานปอย หรื องานสําคัญอื่น ๆ ที่มีแขกมาที่บา้ นมาก ชาวบ้านจะเอาหม้อนํ้า
ใส่ ในซ่อล่อ หรื อซองใส่ หม้อนํ้า ทําจากไม้ไผ่ โดยตัดไม้ไผ่ เช่น ไผ่รวก ยาว 1-1.5 เมตร ด้านบนผ่าเป็ น
ร่ องให้กว้างสานเป็ นรู ปทรงกลมกลวงเพื่อใส่ หม้อนํ้า ส่ วนด้านล่างใช้ปักลงไปในดิน เพื่อให้ต้ งั ได้ ซ่ อ
ล่อใส่ น้ าํ จะปั กไว้ตามใต้ตน้ ไม้เพื่อให้คนได้ดื่มกิน

ภาพที่ 150 เฮือนนํ้าหน้าบ้าน ตามชนบท

ภาพที่ 151 เฮือนนํ้าหน้าวัง ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
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หม้อสาว เป็ นหม้อดินเผาขนาดใหญ่ ปากกว้างกว่าหม้อนํ้าดื่ม ใช้บรรจุน้ าํ สําหรับล้างมือ ล้างผัก
หรื อชําระล้างสิ่ งต่างๆ สําหรับทํากับข้าว จะตั้งอยู่ใกล้ห้องครัว เรี ยกว่า “หม้อนํ้าซั๊วะ” (ซั๊วะ คือ ล้าง)
บางครั้งใช้ทาํ เป็ นหม้อแกงในงานเลี้ยงงานบุญต่างๆ หรื อเป็ นหม้อนึ่ง เพราะสามารถใส่ อาหารได้มากจะ
เห็นได้จากตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ้ง ที่ใช้หม้อสาวเป็ นหม้อนึ่ง
หม้อลุ่ม ทําเป็ นหม้อใส่ น้ าํ ไว้ที่บนั ไดก่อนขึ้นบ้าน บางคนเรี ยกว่า “หม้อโซ่ยติ๋น” (หม้อล้างเท้า)
ซึ่ งหม้อดินเผาเหล่านี้ ในอดีตหญิงชาวบ้านโดยเฉพาะในชนบท จะปั้ นหม้อไว้ใช้เอง โดยใช้ใต้ถุนบ้าน
เป็ นสถานที่ป้ ั นหม้อ ดังปรากฏภาพตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง ที่วาดใต้ถุนบ้านของชูชกมีการปั้ นหม้อ
ดินไว้ใช้เองของนางอมิตดา เป็ นต้น

ภาพที่ 152 หม้อประเภทต่างๆ บริ เวณใต้ถุนเรื อนที่นางอมิตดาปั้ นไว้ วัดนาคตหลวง
นํ้าต้น(คนโท) เป็ นภาชนะขนาดเล็ก รู ปทรงสู ง ด้านล่างจะอ้วนสําหรับใส่ น้ าํ บริ เวณ
ด้านบนทําเป็ นคอสําหรับถือ ด้านข้างจะเขียนลวดลายไว้อย่างสวยงาม ทํามาจากดินเผามีสีแดงของดิน
และสี ดาํ คนพื้นเมืองเหนือเรี ยกภาชนะนี้วา่ “นํ้าต้น” แต่เดิมนํ้าต้นถือว่าเป็ นงานหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่
กับวิถีชีวิตของชาวล้านนาเป็ นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่า นํ้าต้นเป็ นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมอย่าง
หนึ่ งของชาวล้านนา นํ้าต้นนอกจากจะใช้เป็ นภาชนะบรรจุน้ าํ ดื่มเพื่อรับรองแขกเหมือนเหยือกนํ้าของ
คนในปั จจุบนั แล้ว ยังเป็ นส่ วนหนึ่งของภาชนะใส่ ดอกไม้ในแท่นบูชาในพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจน
เป็ นเครื่ องประกอบยศของเจ้านายชั้นสู งอีกด้วย
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ภาพที่ 153 ทหารของพระเวสสันดร ถือนํ้าต้น ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล

ภาพที่ 154 นางรับใช้ของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ถือนํ้าต้น ตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง
นอกจากนี้ยงั มีภาชนะที่ใช้บรรจุน้ าํ อีกชนิดหนึ่ง เรี ยกว่า “บ่านํ้า” ซึ่งทําจากลูกนํ้าเต้า โดยทิ้งนํ้า
เต้าให้แก่คาต้นจนผิวหยิกไม่เข้า นํามาตัดตรงขั้วแล้วคว้านเอาไส้ในออกให้หมด ใส่ น้ าํ ทิ้งไว้ให้เนื้ อใน
เน่าเปื่ อยเทนํ้าทิ้งแล้วเติมใหม่ ทําอย่างนี้เรื่ อยๆ จนกระทัง่ ได้น้ าํ เต้าที่มีแต่เปลือกแข็งบรรจุน้ าํ ดื่มได้
บ่านํ้าจะสานซาหุ ้มไว้ ซึ่ งทํามาจากไม้ไผ่สานเป็ นรู ปตาข่ายหุ ้มนํ้าเต้าไว้ เพื่อสะดวกในการจับ
ถือและทําให้น้ าํ ต้นตั้งได้ ใช้ไม้มาเหลาทําเป็ นจุกปิ ดฝา นํ้าเต้าใช้เชือกร้อยเป็ นที่หิ้วหรื อสะพาย
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นิ ยมพกพาไปที่ต่างๆ เช่น ไร่ นา เป็ นต้น ดังตัวอย่างเช่นนํ้าเต้าที่ชูชกพกพาติดตัวไป ตอนออกเดินทาง
ไปตามหากัญหาชาลี ในภาพตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง

ภาพที่ 155 ชูชกสะภายนํ้าเต้าออกเดินทาง ตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง
ภาชนะบรรจุ น้ ําอี ก ชนิ ด หนึ่ งที่ ป รากฏในภาพตุ งค่ า วธรรมวัด บ้านเอื้ อ ม ซึ่ งเป็ นภาชนะที่
ชาวบ้านนิ ยมทํากันเพื่อพกพายามเข้าไปไร่ นา เนื่ องจากเบาและบรรจุน้ าํ ได้เยอะ ภาชนะนี้ ทาํ มาจากไม้
ไผ่ลาํ โต ร้อยด้วยเชือกสําหรับสะพาย เรี ยกว่า “นํ้าคอก” สามารถตั้งไว้ตามที่ต่างๆ หรื อแขวนตามกิ่งไม้
กันมด แมลงต่างๆ ได้ หรื อจะนําไปแช่ในลําห้วยให้เย็นเพื่อดื่มได้ชื่นใจ
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ภาพที่ 156 ชูชกสะพายนํ้าคอกในการออกเดินทาง ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
นอกจากนี้ ในภาพตุงค่าวธรรม ยังมีภาชนะที่ใช้ตกั นํ้า เรี ยกว่า “นํ้าคุ” (ถังนํ้า) ทํามาจากไม้ไผ่
สาน มีขาทั้งสี่ มุม ก่อนทาด้วยชันเพื่อกันนํ้ารั่วไหล หรื อในยุคหลังๆ จะทําจากสังกะสี เจาะรู ดา้ นข้าง
สองรู เพื่อเป็ นหู หิ้ว ซึ่ งชาวบ้านจะใช้ตะขอด้านหนึ่ งเกี่ ยวกับหู หิ้วของนํ้าคุ อีกด้านหนึ่ งเกี่ ยวกับด้าน
ปลายสุ ดของไม้คานทั้งสองด้าน ใช้สาํ หรับหาบนํ้าจากลําห้วยมาไว้ใช้ดื่มกินที่บา้ น สมัยก่อนนํ้าดื่มนํ้า
ใช้ะอาศัยแหล่งนํ้าสําคัญจากลําห้วยหรื อท่านํ้า ตอนเย็นสาวๆ ของแต่ละบ้านจะมีหน้าที่ตกั นํ้า มาใช้ จะ
ชวนกันไปเป็ นกลุ่ม พากันไปที่ลาํ ห้วยหรื อท่านํ้า ขุดทรายให้ลึกแล้วจะมีน้ าํ ซึ มออกมา เรี ยกว่า “บ่อนํ้า
ซึ มทราย” รอจนกระทัง่ ปริ มาณนํ้าเพียงพอก็ใช้กระบวยที่ทาํ จากกะลามะพร้าวเจาะด้านข้างใส่ ไม้สลัก
และด้ามสําหรับจับ ตักนํ้าใส่ ในนํ้าคุให้เต็มแล้วหาบกลับบ้าน หญิงสาวตักนํ้า ชายหนุ่มจะไปเล่นนํ้าเพื่อ
รอดู ส าวๆ ที่ ลาํ ห้ว ย เพื่ อมี โอกาสได้คุยกัน เป็ นการนัด พบที่ ป ลอดจากสายตาผูใ้ หญ่ ไ ด้วิธีห นึ่ ง ซึ่ ง
ลักษณะการตักนั้นแบบนี้เองได้ถูกวาดออกมาเป็ นรู ปภาพบนตุงค่าวธรรมเกือบทุกวัด ในฉากตอนที่นาง
อมิตดาไปตักนํ้าที่ท่านํ้า ก่อนจะถูกหญิงสาวชาวบ้านรุ มด่าและทําร้ายนางอมิตดา เนื่ องจากหญิ งสาว
ชาวบ้านเห็นว่านางอมิตดาปรนนิบตั ิชูชกผูเ้ ป็ นสามีดีเกินไป จนเป็ นสาเหตุให้นางต้องออกอุบายให้ชูชก
ไปขอกัญหาและชาลีมาเป็ นเด็กรับใช้แทน
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ภาพที่ 157นางอมิตดาขุดบ่อนํ้าซึมทราย ก่อนใช้กระบวยตักนํ้าซึมใส่ ในนํ้าคุ วัดนาคตหลวง

ภาพที่ 158 หญิงชาวบ้านล้านนาในอดีต จะนิยมจับกลุ่มซักผ้าและตักนํ้าที่ท่านํ้าเป็ นกิจวัตร
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ภาพที่ 159 คุตกั นํ้าในอดีต
นํ้าทุง้ เป็ นอุปกรณ์ อีกชนิ ดหนึ่ งที่ใช้ตกั นํ้า สานจากไม้ไผ่ เป็ นรู ปครึ่ งวงกลม แล้วยาด้วยชัน
และนํ้ามันยาง มีไม้ไขว้กนั ด้านบนตรงปากสําหรับเกี่ยวขอใช้เชือกยาวร้อยตรงหู จบั ใช้ตกั นํ้าจากบ่อนํ้า
ลึกเพื่อใส่ ในนํ้าคุอีกที
รู ปร่ างของนํ้าทุ่งเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยเป็ นอย่างดีคือ ลักษณะคล้ายกรวยป้ อมๆ ส่ วน
ก้นมนแหลม ที่ปากมีไม้ไขว้กนั เป็ นหูสาํ หรับผูกกับเชือกเพื่อสาวนํ้าทุ่งขึ้นมาจากบ่อนํ้า ความมน แหลม
ของก้นนํ้าทุ่งจะช่วยให้น้ าํ ทุ่งโคลงตัวควํ่าลงให้น้ าํ เข้าเมื่อโยนลงไปในบ่อ นอกจากนี้ลกั ษณะการสานที่
แข็งแรงยังช่วยให้น้ าํ ทุ่งมีความทนทาน แม้ในปั จจุบนั จะมีผผู ้ ลิตนํ้าทุ่งด้วยสังกะสี แต่ความคงทนและ
ประโยชน์ใช้สอยสู ้น้ าํ ทุ่งที่สานด้วยไม้ไผ่ไม่ได้ แสดงว่าเครื่ องจักสานพื้นบ้านที่คนโบราณผลิตขึ้นนั้น
เลือกใช้วตั ถุดิบท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม และใช้ประโยชน์ได้เป็ นอย่างดี ดังตัวอย่างที่ปรากฏบน
ภาพตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา

ภาพที่ 160 นํ้าทุง้
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ภาพที่ 161 นํ้าทุง้ ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
ภาชนะบรรจุน้ าํ ที่มีหลากหลายชนิ ดเกิดจากภูมิปัญญาของคนเมือง โดยใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวให้
เกิดประโยชน์ เป็ นการเลือกใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า ไม่วา่ จะเป็ นดิน ต้นไม้ พืช สัตว์ ไม่สิ้นเปลือง ไม่
ต้องซื้อหา ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ถูกคิดค้นและใช้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั

หมวดเครื่ องใช้ ส่วนตัว
เมืองลําปางเป็ นอีกดินแดนหนึ่ ง ที่มีศิลปวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเป็ นของตนเอง ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเหล่านี้ เป็ นเหตุให้เครื่ องมือเครื่ องใช้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
ไปจากแห่ งอื่น นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่ในอดีตเป็ นศูนย์กลางของภาคเหนื อ มีการติดต่อค้าขายกับหลาย
ชนชาติพนั ธุ์ ทําให้มีรูปแบบวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานจนเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ดังมีหลักฐาน
ปรากฏในภาพวาดตุงค่าวธรรม
เครื่ องมือเครื่ องใช้หรื อภาชนะที่ มีลกั ษณะเป็ นของใช้ส่วนตัว เช่ น กระเป๋ าหรื อตะกร้า, ย่าม
หรื อ แม้แ ต่ ร่ ม ฝรั่ ง ล้ว นเป็ นวัฒ นธรรมใหม่ ๆ ในช่ ว ง 100 ปี ให้ ห ลัง มานี้ ที่ ช าวลํา ปางรั บ มาจาก
วัฒนธรรมต่างถิ่น แสดงให้เห็นถึงความนิยมและความทันสมัยของชาวลําปางในช่วงนั้น ดังปรากฏบน
ภาพวาดตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล เป็ นต้น
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ภาพที่ 162 หญิงสาวชาววังถือกระเป๋ าหิ้วแบบสยาม ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล

ภาพที่ 163 หญิงสาวชาววังกางร่ มแบบฝรั่ง ตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง
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ภาพที่ 164 ชูชกสะพายย่าม สําหรับใส่ เครื่ องใช้ส่วนตัว

ภาพที่ 165 นางมัทรี หาบซ้า สําหรับใส่ เครื่ องใช้ส่วนตัว
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หมวดเครื่ องใช้ เกีย่ วกับดนตรี
เครื่ องดนตรี ลา้ นนานั้น แพร่ กระจายในแถบล้านนาและไทยมาช้านาน และอาจจะกล่าวได้ว่า
ดนตรี ลา้ นนาในอดี ต มักมี บทบาทที่โยงใยกับชี วิตความเป็ นอยู่และที่ สําคัญยังโยงใยกับศาสนาและ
กษัตริ ยโ์ ดยเฉพาะการใช้ดนตรี ในการประกอบพิธีกรรม
ในการวาดภาพดนตรี พ้ืนเมืองล้านนา หรื อการบรรเลงเครื่ องดนตรี และการขับซอในภาพตุง
ค่าวธรรม เรื่ องเวสสันดรชาดกนั้น แสดงให้เห็ นว่าเครื่ องดนตรี ลา้ นนามีบทบาททั้งในการประกอบ
พิธีกรรม ประกอบการแสดง และประกอบในกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งอาจแยกกล่าวได้ดงั นี้
1. การประกอบพิธีกรรม ในแง่พิธีกรรมของคนพื้นเมืองแล้ว มีพิธีเพียงสองแนวคือ แนวพุทธ
กับแนวผี คือ พิธีกรรมเชิ งพุทธศาสนาและพิธีกรรมเกี่ ยวกับผี ซึ่ งทั้งสองแนวนี้ ดนตรี มี
บทบาทเป็ นเพียงส่ วนประกอบ เช่ น การตีกลองปู่ จาในงานพิธีกรรมในพุทธศาสนา, ใน
งานฉลองรื่ นเริ งหรื อในงานศพ ซึ่ งมีพิธีทางพุทธศาสนานั้น พบว่าดนตรี เป็ นเพียงส่ วนที่
ช่ ว ยให้ ง านคึ ก คัก หนัก แน่ น ขึ้ น ซึ่ งหากจะไม่ มี ด นตรี ใ นกิ จ กรรมนั้ น ๆ แล้ว กิ จ กรรม
ดังกล่าวก็ยงั สามารถดําเนิ นต่อไปได้ ในกิจกรรมเกี่ยวกับผีน้ นั ในการบูชาผีหรื อแก้บนนั้น
ไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องมีดนตรี ประกอบก็ได้ แต่ในการฟ้อนผีน้ นั ที่ตอ้ งมีดนตรี เข้ามาเกี่ยวข้อง
ก็เพราะมีการฟ้อนรําอัน เป็ นส่ วนประกอบในพิธีเลี้ยงผีเท่านั้น ซึ่ งในภาพตุงค่าวธรรมใน
นครลําปางนั้น แสดงถึ งการใช้ดนตรี ในงานศพ ซึ่ งในท้องเรื่ องเวสสัน ดรชาดก ดนตรี
พื้นเมืองใช้แห่ ในงานศพชูชกเท่านั้นเอง
2. การประกอบการแสดง ในการวาดภาพตุงค่าวธรรม ดนตรี จะมีบทบาทสําคัญต่อการแสดง
หลายอย่ าง ที่ เป็ นทั้ง การแสดงเพื่ อ ประกอบในงานเฉลิ ม ฉลองการกลับ มาของพระ
เวสสันดร เพื่อความบันเทิงในงาน ดังจะเห็นได้ว่าการฟ้อนรําหรื อการขับซอในงานเฉลิม
ฉลองนั้น จะต้องมีดนตรี ประกอบเสมอ
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เครื่ องดนตรีทใี่ ช้ ประกอบพิธีกรรม
ก๋ องปู่ จาหรื อที่เรี ยกกันในภาษากลางว่า กลองบูชาหรื อกลองปูจานั้น เป็ น 1 ใน 5 ของกลองใน
ตํานานประวัติศาสตร์พ้นื บ้านภาคเหนือ
กลองบูชา คือ กลองหลวงบูชา เป็ นดนตรี ชนิ ดเครื่ องกระทบประเภทเครื่ องหนัง ใช้ตีบรรเลง
ด้วยท่อนไม้ หรื อค้อนไม้ตีกลอง ก๋ องปู่ จา เป็ นกลองสองหน้าขนาดใหญ่แขวนหรื อวางอยูบ่ นหอกลอง
หรื อศาลาตามวัดต่ างๆ ในเขตภาคเหนื อตอนบน กลองที่ มีขนาดใหญ่ ชื่อว่า “กลองหลวง” หรื อบาง
ท้องที่เรี ยกว่า “กลองตึ้ง” นอกจากนี้ยงั มีกลองขนาดเล็ก จํานวน 2 ใบ - 3ใบ ผูกไว้ใกล้ๆ กลองหลวงเพื่อ
ตีสอดแทรกสลับเสี ยงกลองหลวงเรี ยกว่า “กลองลูกตุบ๊ ”
ก๋ องปู่ จา เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทตี เป็ นกลองมี ลกั ษณะเป็ นกลองสองหน้า ขนาดใหญ่ ตัว
กลองใช้ไม้จริ ง เช่น ไม้สกั ,ไม้ขนุน, ไม้ประดู่, ไม้แดง, ไม้ชิงชัน ขุดเป็ นโพรงขึ้นหน้าด้วยหนัง ใช้หมุด
ไม้หรื อภาษาพื้นบ้านเรี ยกว่า “แส้” เป็ นตัวขึงหนังหน้ากลองให้ตึง หน้ากว้างประมาณ 90 ซ.ม. ขึ้นไป
ยาวประมาณ 1.5 เมตร ขนาดไม่แน่ นอนแล้วแต่ไม้ที่ทาํ ก่อนหุ ้มกลองต้องทําการบรรจุหัวใจกลองไว้
ข้างในตัวกลอง แล้วจึงหุ ้มกลองด้วยหนังวัวหรื อหนังควาย ใช้น้ าํ เต้าแห้งลงอักขระโบราณ คาถาเมตตา
มหานิ ยม ผ้ายันต์และของมีค่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ บรรจุรวมลงไปในนํ้าเต้า นําไปแขวนไว้ในตัวกลองใบ
ใหญ่ ส่ วนกลองใบเล็กอีก 3 ใบที่เรี ยกว่ากลองลูกตุ๊บนั้น ทําเหมือนกับกลองใบใหญ่แต่ขา้ งในตัวกลอง
ไม่มีการบรรจุหัวใจกลอง มีขนาดหน้าหน้ากว้าง 12 - 18 นิ้ ว ความยาวของกลองลูกตุ๊บ 18 - 24 นิ้ ว ชุด
ของกลองปู่ จา ประกอบด้วยกลองขนาดใหญ่ 1 ใบ และกลองเล็ก(กลองลูกตุ๊บ) อีก 3 ใบ กลองลูกตุ๊บใช้
วางเรี ยงซ้อนกันข้างล่าง 2 ใบ และข้างบน 1 ใบ วางไว้ทางซ้ายกลองแม่หรื อกลองใหญ่ ถ้าเห็นกลองลูก
ตุบ๊ วางซ้อนกันไว้ดา้ นขวากลองใหญ่ ใช้ตีในโอกาสต่างๆ ดังนี้
1. ตีเรี ยกประชุม ให้ญาติโยม ชาวบ้านรับทราบหรื อนัดหมายเช่นการนําเอาเครื่ องไทย
ธรรมไปถวายร่ วมทําบุญงานฉลองหรื อตีเป็ นสัญญาณ วิธีตีคือ ตีทุม้ ทุม้ ทุม้ รัว 3
รา (ตีแบบรัว)
2. ตียามมีเหตุด่วน เหตุร้ายเกิดขึ้น เช่น อัคคีภยั วาตะภัย อุทกภัย เสนาสนะล้มโค่นพัง
หรื อเสี ยหายจากภัยอุบตั ิเหตุต่างๆ ตี 3 ตั้ง ตีทุม้ ทุม้ ทุม้ .......
3. ตีตอนพระภิ กษุ สามเณรเทศนาจบ หรื อพิธีทางศาสนาเสร็ จสิ้ นเช่ น งานตานก๋ วย
สลากหรื องานฉลองเสนาสนะงานบุญจบแล้ว เป็ นการโมทนาทานวันนั้น หรื อที่
นิยมกันมากคือในงานเทศน์มหาชาติ หลังจากที่พระภิกษุสามเณรเทศนาธรรมกัณฑ์
มหาชาติในธรรมมหาเวสสันดรชาดกจบในแต่ละกัณฑ์ โดยใช้เพลงสุ ดธรรม ผูต้ ี 2
คน คนหนึ่งตีคอ้ น อีกคนหนึ่งตีไม้แซะ(ไม้แส้)
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4. ตีบูชาแก้วทังสาม หรื อบูชาพระรัตนตรัย มีคนตีก๋องเพิ่มอีก 2 คน คือ ตีฆอ้ งและตี
ฉาบ(สว่า) ตีในวันขึ้นหรื อแรม 7 คํ่า 14 คํ่า ตีเวลาประมาณ สองทุ่มถึงสี่ ทุ่ม(เพลง
พุทธบูชา) เสี ยงก๋ องปู่ จาแก้วทังสามตีเพื่อเป็ นการบอกให้ทราบว่าวันรุ่ งขึ้นเป็ นวัน
พระหรื อวันธรรมสวนะ6
จากการศึกษาอ่านภาพตุงค่าวธรรมในนครลําปางนั้น พบว่ากลองปูจาถูกสร้างและวาดขึ้น
เพื่อให้เป็ นกลองบอกเหตุ และบอกเวลาประจําวังของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ซึ่ งพบการวาดหอกลองกลวง
ในตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง, วัดทุ่งคา และวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล

ภาพที่ 166 ภาพทหารหลวงตีกลองปูจา แจ้งข่าวการตายของชูชก ตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง

6

พ่อหนานน้อย ไชยทะนุ. สล่ากลองบ้านวังหม้อ, สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2555.
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ภาพที่ 167 ภาพหอกลองหลวง ในวังพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
ดนตรี ล ้านนาวงปี่ พาทย์เมื อ ง หรื อ วงพาทย์ฆ ้อ ง หรื อ ป้ าดก๊ อ ง(ภาษาถิ่ น ลําปาง) ซึ่ งได้รับ
แบบอย่างมาจากเครื่ องดนตรี พม่า ซึ่ งเห็นได้จากการใช้ปี่มอญ และกลองตะโพนมอญ(กลองเท่งทิ่ง)มา
ใช้ประกอบในวง ซึ่ งต่อมาเมื่ออิทธิ พลจากสยามขึ้นมาแพร่ หลายในหัวเมืองฝายเหนื อ จึงรับแบบอย่าง
การจัดการตามแบบวงปี่ พาทย์ภาคกลางผสมผสานกับเครื่ องดนตรี พ้นื เมือง
ปี่ พาทย์พ้ื น เมื อ งจะบรรเลงตามงานต่ างๆ แต่ งานที่ บ รรเลงกัน บ่ อ ยคื อ งานฟ้ อ นผี ซึ่ งเป็ น
ประเพณี มีช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม(หลังออกพรรษา) จนถึงเดือนพฤษภาคม รวมไปถึงการแห่ ในงานศพ
ของคนเมือง ซึ่งปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรม ในฉากแห่ศพชูชกไปเผา เป็ นต้น
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ภาพที่ 168 วงป้าดแห่งานศพชูชก ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล

ภาพที่ 169 วงป้าดแห่งานศพชูชก ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
นอกจากปี่ พาทย์พ้ืนเมืองจะบรรเลงตามงานศพแล้ว ในตุงค่าวธรรมยังวาดการบรรเลงปี่ พาทย์
พื้นเมืองในการเฉลิมฉลองการกลับมาของพระเวสสันดรในกัณฑ์นครกัณ ฑ์ ซึ่ งเป็ นการบรรเลงเพื่อ
ความคึกครื้ นภายในงาน ตัวอย่างเช่น ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ้ง เป็ นต้น

159

ภาพที่ 170 การบรรเลงปี่ พาทย์พ้นื เมืองในการเฉลิมฉลองการกลับมาของพระเวสสันดร วัดบ้านเอื้อม

ภาพที่ 171 การบรรเลงปี่ พาทย์พ้นื เมืองในปัจจุบนั
เครื่ องดนตรี ประเภทเป่ าที่ปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมในนครลําปางนั้น คือ แน หรื อปี่ แน เป็ น
เครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องลมไม้ ใช้ในการเกิดทํานองในวงปี่ พาทย์หรื อวงพาทย์และวงกลองตึงโนงที่
แพร่ หลายอยูใ่ นล้านนา ซึ่ งชื่อของปี่ แนดังกล่าวนี้ น่าจะเรี ยกตามชื่อที่ได้รับอิทธิ พลมาจากเครื่ องดนตรี
ชนิดเดียวกับพม่า ลิ้นของแนทําด้วยใบลานหรื อใบตาล เป็ นลิ้นคู่ประกบกันอยูร่ อบๆ ท่อโลหะเล็กๆ ท่อ
นี้เสี ยงเข้าไปในท่อไม้กลมยาวซึ่งค่อยๆ มีขนาดใหญ่ข้ ึน ท่อไม้น้ ีกลวงตลอดและรู
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ภายในค่อยๆ โตขึ้นตามขนาดของไม้ดว้ ย รู ที่เจาะบนท่อไม้เป็ นระยะสําหรับปิ ดเปิ ดด้วยนิ้วมือ
ทั้งสองข้าง ซึ่ งมี จาํ นวน 6 รู ปากลําโพงทําด้วยทองเหลื อง ผูเ้ ป่ าที่ ชาํ นาญอาจใช้ปี่แนทําเสี ยงให้ได้
อารมณ์ต่างๆ หลายชนิด มีการแบ่งปี่ แนออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. แนหน้อย ใช้บรรเลงนํามีเสี ยงสู งพลิ้ว ภาษาล้านนาเรี ยกว่าเสี ยง “อิ้ว” หรื อ “ลิ้ว” สามารถ
เลียนแบบเสี ยงธรรมชาติได้เกือบทุกอย่าง
2. แนหลวง มีขนาดใหญ่กว่า และเสี ยงทุม้ ตํ่า เวลาเล่นประสมวงจะเป่ าเสี ยงเลอๆ คือเป่ าตาม
ทํานองหลักไม่มีลูกเล่น ปี่ แนไม่นิยมบรรเลงเดี่ยว แต่จะเป็ นส่ วนใหญ่ในวงพาทย์หรื อปี่ พาทย์ลา้ นนา
ซึ่ งจะบรรเลงร่ วมกับระนาดและฆ้องวง มี กลองเต่งถิ้งหรื อตะโพนมอญ และฉาบเป็ นเครื่ องจังหวะ
สํา คัญ ปี่ แนจะเป็ นเครื่ อ งดนตรี ท่ี นํา วงเสมอ นอกจากนั้ นยัง ใช้บ รรเลงร่ ว มกับ วงตึ่ ง โนงในการ
ประกอบการฟ้ อนพื้นเมือง ใช้บรรเลงร่ วมกับกลองเต่งถิ้งและฉาบ ประกอบการชกมวยโดยบรรเลง
เพลงมวยของท้องถิ่น ในปั จจุบนั ก็ยงั นิยมอยู่

ภาพที่ 172 สล่าปี่ แน ในวงกลองแห่ ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
นอกจากนี้ ยังมีภาพการประโคมกลองชนะบนตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ ซึ่งกลองดังกล่าวมี
รู ปร่ างเหมือนกลองแขก แต่ส้ ันกว่า หน้าหนึ่ งใหญ่ อีกหน้าหนึ่ งเล็ก ใช้ตีดว้ ยไม้งอๆ หรื อหวาย ทาง
ด้านหน้าใหญ่ เดิ มกลองชนะน่ าจะใช้ในกองทัพ หรื อในการสงคราม ต่อมาใช้เป็ นเครื่ องประโคมใน
กระบวนพยุหยา
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ตรา และใช้ประโคม พระบรมศพ พระศพ และศพ ตามเกียรติยศของงาน จํานวนที่ใช้บรรเลง มีต้ งั แต่ 1
คู่ ขึ้นไป ซึ่ งในตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกนั้น เป็ นขบวนกลองชนะ ที่ใช้ประโคมในขบวนพยุหยาตราของ
พระเจ้ากรุ งสัญชัย เสด็จออกไปรับพระเวสสันดรกลับคืนเมือง ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงช่างที่วาดภาพตุงค่าว
ธรรมชุดนี้ มีความรู ้ดา้ นประเพณี และวัฒนธรรมแบบไทยภาคกลางเป็ นอย่างดี

ภาพที่ 173 ทหารกองเกียรติยศ ประโคมกลองชนะ ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
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ภาพที่ 174 ทหารกองเกียรติยศ ประโคมกลองชนะ ในริ้ วขบวนพระอิสริ ยยศในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระ
ศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์

ดนตรีทใี่ ช้ ประกอบการแสดง
กลองแอว หรื อ กลองตึ่งโนง คําว่า “แอว” แปลว่า สะเอว เรี ยกตามลักษณะกลองที่มีเอวคอด
กลาง ส่ วนคําว่า “ตึ่งโนง” เรี ยกตามลักษณะเลียนเสี ยงตีกลองและฆ้อง กลองแอวมีรูปทรงแบบเดียวกับ
กลองหลวงแต่ มี ข นาดเล็ก กว่า คื อ ยาวประมาณ 170 เซนติ เมตร ขนาดหน้ากลองเส้ น ผ่าศู น ย์ก ลาง
ประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้หามหรื อใช้ต้ งั กับที่ตี ใช้ตีประสมวงกลองแอวและฆ้องใบใหญ่(ฆ้องอุย้ ) ซึ่ ง
ในภาพวาดตุงค่าวธรรมนี้ จะมี ขบวนแห่ โดยใช้วงกลองตึ่ งโนง แห่ ไปตามขบวนเสด็จของพระเจ้า
กรุ งสัญชัย ในการออกเดนทางไปเชิญพระเวสสันดรกลับเมือง ดังปรากฏบนตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา

ภาพที่ 175 วงกลองตึ่งโนง ขบวนเสด็จของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา
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กลองสิ้ งหม้อง คือ กลองยาวขึ้นหนังหน้าเดียวแบบของภาคกลาง รู ปร่ างคล้ายกลองปูเจ่ และ
หน้ากลองมีขนาดเท่าๆ กัน แต่มีรูปทรงสั้นกว่า คือยาวประมาณ 80-90 เซนติเมตร คนตีกลองสามารถใช้
สะพายบ่าได้ ใช้ในขบวนแห่ ต่างๆ ตีผสมกับฆ้องโหม่ง ฉาบ และบางทีอาจจะมีปี่แนประกอบด้วย ซึ่ ง
ในภาพวาดตุงค่าวธรรมนี้ จะมีขบวนแห่ โดยใช้วงกลองสิ้ งหม้อง แห่ ไปตามขบวนเสด็จของพระเจ้า
กรุ งสัญชัย ในการออกเดนทางไปเชิญพระเวสสันดรกลับเมือง ดังปรากฏบนตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง
วัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูลและวัดบ้านเอื้อม

ภาพที่ 176 วงกลองสิ้ งหม้อง ขบวนเสด็จของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง

ภาพที่ 177 วงกลองสิ้ งหม้อง ขบวนเสด็จของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
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ภาพที่ 178 วงกลองสิ้ งหม้อง ของชุมชนบ้านวังหม้อ อําเภอเมืองลําปางในงานสลุงหลวง ปี 2552
เครื่ องดนตรี ในการประกอบการแสดงอีกชนิดหนึ่งคือ ปี่ ชุม(อ่านว่า-ปี่ จุม) เป็ นดนตรี ลา้ นนา ซึ่ง
ไม่ ท ราบประวัติ ค วามเป็ นมาที่ ชัด เจน สาเหตุ ที่ เรี ย กว่า ปี่ ชุ ม เพราะใช้บ รรเลงเป็ นชุ ม หรื อ ชุ ด คื อ
ประกอบไปด้วยปี่ ตั้งแต่ 3 เลาขึ้นไป ใช้เป่ าประกอบกับการขับซอ คือ การขับเพลงแบบล้านนา ปี่ ชุ ม
แบ่งตามขนาด มี 4 ชนิด ได้แก่
1. ปี่ แม่ หรื อปี่ เค้า เป็ นปี่ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีเสี ยงทุม้ ตํ่า ทําหน้าที่ประสานเสี ยงมิให้เสี ยงของวง
แหลมเกินไป
2. ปี่ กลาง เป็ นปี่ ที่มีขนาดกลางๆ มีระดับเสี ยงกลาง
3. ปี่ ก้อย มีเสี ยงพอดี ผูเ้ ป่ าปี่ ทุกเลาในวงต้องฟั งเสี ยงปี่ ก้อย การขึ้นหรื อการลงทุกเพลงนั้นปี่ ก้อย
จะเป็ นผูน้ าํ ทั้งสิ้ น
4. ปี่ เล็ก มีขนาดเล็กที่สุด มีเสี ยงเล็กแหลม ใช้ตดั เสี ยงปี่ เลาอื่น
โดยวงปี่ จุมนี้ จะใช้บรรเลงประกอบการขับซอ ในงานเฉลิมฉลอง งานประเพณี ต่างๆ ซึ่ งใน
การศึ ก ษาภาพตุ งค่ า วธรรมนี้ พบว่ าจะช่ า งได้ว าดวงปี่ จุ ม ในงานเฉลิ ม ฉลองการกลับ มาของพระ
เวสสันดร ในกัณฑ์นครกัณฑ์ ดังปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ้ง, วัดทุ่งคาและวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
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ภาพที่ 179 วงปี่ จุมและช่างซอ ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล

ภาพที่ 180 วงปี่ จุมและช่างซอ ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งผึ้ง

ภาพที่ 181 วงปี่ จุมและช่างซอ ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา

166

หมวดเครื่ องใช้ เกีย่ วกับยานพาหนะ
เกวียนเป็ นพาหนะที่สาํ คัญที่สุดในการเดินทางและบรรทุกสิ่ งของตั้งแต่อดีตหรื อแม้กระทัง่ สมัย
ปัจจุบนั เกวียนก็ยงั เป็ นปั จจัยสําคัญในการเดินทางของชาวชนบทอันเป็ นท้องถิ่น ช่วงการคมนาคมยังหา
ความสะดวกได้ยาก ทั้งนี้ เพราะเกวียนสามารถใช้บรรทุกหรื อเป็ นพาหนะเดินทางได้แม้แต่ในผิวถนนที่
ขรุ ขระหรื อ ถนนที่เต็มไปด้วยโคลนตม ซึ่งรถยนต์ไม่สามารถจะผ่านไปได้
เกวียน เป็ นยานพาหนะชนิ ดหนึ่ งที่มีลอ้ เลื่อน มี 2 ล้อ เคลื่อนที่ไปโดยใช้ววั หรื อควายเทียมลาก
ไป โดยปกติใช้ 2 ตัว ซึ่งในอดีตในสมัยที่ยงั ไม่มีรถยนต์ใช้ในการไปตรวจราชการท้องที่ของข้าราชการ
ได้ใช้ส่วนกลางของเกวียน เป็ นที่นอน ใช้ส่วนหน้าเป็ นโต๊ะเขียนหนังสื อ ใช้ใต้ถุนเกวียนเป็ นที่หุงหา
อาหาร

ภาพที่ 182 วัวเทียมเกวียน พบเห็นได้ตามชนบทในภาคเหนือ
เกวียนแบ่งเป็ น 2 ชนิ ดคือ เกวียนเทียมวัวและเทียมควาย เกวียนเทียมวัวจะเตี้ยกว่า ทางภาคใต้
จะนิ ยม ใช้ควายเทียมเกวียน ส่ วนภาคเหนื อนิ ยมใช้ววั เที ยมซึ่ งยานพาหนะหลักก็มกั จะใช้เกวียนกัน
เกวียนจึ งถู กวาดในรู ป แบบของราชรถของพระเวสสัน ดรบ้าง หรื อรถตามขบวนเสด็จของพระเจ้า
กรุ งสัญชัย ดังปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ เป็ นต้น
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ภาพที่ 183 ราชรถพระเวสสันดร เป็ นรู ปแบบเกวียนเทียมกวาง ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
นอกจากช่างจะวาดเกวียนที่ใช้เป็ นราชรถ และยานพาหนะแล้ว ในภาพตุงค่าวธรรมลําปางช่าง
ยังได้วาดภาพราชรถและยานพาหนะที่เป็ นรถม้าไว้อีกด้วย ซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวข้องด้านประวัติศาสตร์
ของการเข้ามาของรถม้าในนครลําปาง ซึ่งอยูใ่ นช่วงปี พ.ศ. 2458 ในสมัยของเจ้าบุญวาทย์มานิ ต ซึ่งตรง
กับสมัยรัชกาลที่ 5 รถม้าคันแรกที่เมืองลําปางได้มาถูกซื้ อมาจากกรุ งเทพฯ เนื่ องจากสมัยก่อนรถม้าจะ
นิ ยมใช้อยูใ่ นกรุ งเทพฯ ในหมู่ของเจ้าขุนมูลนาย ซึ่ งถูกใช้เป็ นรถประจําตําแหน่ งของข้าราชบริ พารชั้น
ผูใ้ หญ่ในราชสํานัก และยังได้กระจายไปสู่ เมืองหลักของภาคต่าง ๆ ซึ่ งในปี ต่อมา พ.ศ. 2459 ตรงกับ
สมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีรถม้าที่เรี ยกกันว่ารถม้าแท็กซี่ คอยรับผูโ้ ดยสารจากสถานี รถไฟเข้าสู่ ตวั เมืองนคร
ลําปาง รถมาแท็กซี่ ได้ประกอบกิจการเรื่ อยมาจนถึง ปี พ.ศ. 2492 กิจการรถม้าได้ดาํ เนินต่อเนื่องเรื่ อยมา
ตั้งแต่ตน้ เป็ นระยะเวลาได้ 34 ปี จึงได้มีผกู ้ ่อตั้งสมาคมล้อเลื่อนจังหวัดลําปางขึ้น โดยขุนอุทานคดี เป็ นผู ้
ริ เริ่ มและดํารงตําแหน่งนายกสมาคมคนแรกที่ได้ร่างกฎระเบียบว่าด้วยสมาคมขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2495
เจ้าบุญส่ ง ณ ลําปาง เข้ามาบริ หารงานและได้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็ นสมาคมรถม้าจังหวัดลําปาง และได้
ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมคนที่สอง รถม้าลําปางได้เจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ในปี พ.ศ.2500 รถม้าของจังหวัดลําปางมี ถึง 185 คัน ซึ่ งถื อได้ว่ามี มากที่ สุด ตั้งแต่เริ่ มก่ อตั้ง
สมาคมรถม้าขึ้น รถม้าในจังหวัดลําปางจะ มีลอ้ 4 ล้อ เบาะหลังเป็ นเก๋ ง เป็ นเบาะใหญ่ นัง่ ได้ 2 คน และ
ม้านัง่ เสริ ม สามารถนัง่ ได้อีก 2 คน รวมแล้วนัง่ ได้ 4 คน
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จากประวัติศาสตร์ ของการเข้ามาของรถม้าดังกล่าว ทําให้รถมาเป็ นที่นิยมและเป็ นพาหนะที่
แปลกใหม่ของคนยุคสมัยนั้น(ตั้งแต่ 2459-2500) ซึ่ งเชื่ อได้ว่าช่ างที่ วาดภาพตุงค่าวธรรมลําปาง ก็ได้
สัมผัสและรั บ รู ้ เรื่ องราว รวมถึ งร่ วมสมัยกับยุครถม้าที่ เข้ามาในเมื องนครลําปาง ดังปรากฏการวาด
ยานพาหนะที่เป็ นรู ปแบบของรถม้าลาก ของตุงค่าวธรรมวัดนาคตหลวง, วัดบ้านสัก, วัดบ้านเอื้อม, วัด
ทุ่งคา และวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล เป็ นต้น

ภาพที่ 184 รถม้าราชรถ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก

ภาพที่ 185 รถม้าราชรถ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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นอกจากการนัง่ ยานพาหนะที่ใช่สตั ว์เทียมลากแล้ว ในการวาดตุงค่าวธรรม ยังมีการวาดพาหนะ
ที่ใช้สัตว์เดินทาง คือการนั่งช้าง การนั่งช้างโดยทัว่ ไปจะใช้สําหรับเจ้านายชั้นสู ง กษัตริ ย ์ และเจ้าเมือง
เท่านั้น ซึ่งมักจะมีอุปกรณ์เสริ มที่เรี ยกว่าแหย่งช้าง หรื อสัปคับ ที่ใช้พาดวางบนหลังช้างเพื่อให้คนนัง่
การเดินทางด้วยช้าง จะต้องมีที่นงั่ บนหลังช้างซึ่งเรี ยกว่า แหย่ง หรื อสัปคับ จะทําจากไม้ หรื อหวายและ
เชือก สอดสานขัดกันคล้ายเก้าอี้สําหรับวางบนหลังช้าง รวมทั้งประทุนหลังช้างที่เรี ยกว่า กูบ หรื อ กูบ
ช้าง ให้ครบชุ ด เพื่อให้คนนั่งหรื อบรรทุกสิ่ งของ ก่อนนําแหย่งวางบนหลังช้าง ต้องนําผ้าหนาๆ หรื อ
เปลือกไม้ที่ทุบจนอ่อนนุ่มวางรองระหว่างหลังช้างกับขาแหย่ง
ในการวาดภาพตุ งค่ าวธรรมในกัณ ฑ์น ครกัณ ฑ์ทุ ก วัด ในส่ วนของขบวนเสด็จของพระเจ้า
กรุ งสัญชัย ได้เสด็จออกพระนครเพื่อไปตามพระเวสสันดรและนางมัทรี โดยเสด็จโดยนัง่ บนหลังช้าง
ประทับนัง่ บนกูบช้าง(แหย่งช้างมีหลังคา) ซึ่ งแสดงถึงฐานันดรศักดิ์ของความเป็ นกษัตริ ยด์ ว้ ยไปในตัว
ช่างหรื อศิลปิ นที่วาดภาพ มักจะให้ความสําคัญกับภาพในฉากนี้ มาก ดังปรากฏในภาพตุงค่าวธรรม วัด
นาคตหลวง, วัดบ้านเอื้อม, วัดบ้านสัก, วัดปงสนุกเป็ นต้น

ภาพที่ 186 ขบวนเสด็จโดยช้างของเจ้านครลําปางในอดีต

170

ภาพที่ 187 ขบวนเสด็จโดยช้าง ของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก

ภาพที่ 188 ขบวนเสด็จโดยช้าง ของพระเจ้ากรุ งสัญชัยและมเหสี กัญหาและชาลี ตุงค่าวธรรมวัดบ้าน
เอื้อม
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ภาพที่ 189 ขบวนเสด็จโดยช้าง ของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ
นอกจากจะใช้ยานพาหนะที่เป็ นสัตว์แล้ว ในยุคหลัง ช่วงเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา ประมาณปี พ.ศ.
2470 ตุงค่าวธรรมที่สร้างในยุคนี้ ได้มีการวาดรู ปรถยนต์แบบฝรั่งเข้าไว้ดว้ ย เป็ นรถยนต์ที่ประทับของ
เจ้านาย ในตอนที่ออกเสด็จไปรับพระเวสสันดรกลับเมือง ตอนกัณฑ์นครกัณฑ์ เช่นที่พบที่ตุงค่าวธรรม
วัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล

ภาพที่ 190 ขบวนเสด็จโดยรถยนต์ ของพระเจ้ากรุ งสัญชัยและเหล่านางใน ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้าง
ศรี ดอนมูล
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หมวดเครื่ องใช้ เกีย่ วกับอาวุธ
เครื่ องใช้อีกประเภทที่พบในงานภาพวาดตุงค่าวธรรม คืออาวุธ ที่เป็ นสิ่ งที่ถูกวาดขึ้นมาเพื่อใช้
ประกอบยศ ตําแหน่ ง รวมไปถึงหน้าที่ของทหารรักษาพระองค์(พระเจ้ากรุ งสัญชัย ในเวสสันดรชาดก)
โดยอาวุธที่ถูกวาดขึ้นมาส่ วนมากจะเป็ นดาบ, ง้าว, หอก, และเครื่ องป้องกันต่าง ๆ เช่น โล่ เป็ นต้น โดย
การวาดภาพทหารถืออาวุธดังกล่าว มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แบบ ดังจะเห็ นได้จากตุงค่าวธรรม ใน
กัณฑ์นครกัณฑ์ของทุกวัด จะปรากฏภาพทหารถืออาวุธประจํากาย ในการตามเสด็จพระเจ้ากรุ งสัญชัย
ซึ่งสามารถจําแนกอาวุธออกเป็ นประเภท ดังนี้
ดาบ เป็ นชื่อเรี ยกของอาวุธที่มีขนาดยาวและมีคมที่ดา้ น มีการใช้ทวั่ ไปในดินแดนล้านนาโดยมี
ชื่อเรี ยกและลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ส่ วนประกอบหลักของดาบจะประกอบด้วยสามส่ วนหลักคือ
ฝักดาบ, ใบดาบ, และด้ามดาบ

ภาพที่ 191 ดาบหลูบเงินแบบต่างๆ ที่พบในเขตล้านนา
ฝักดาบ คือเครื่ องห่ อหุ ้มตัวดาบ เพื่อไม่ให้เป็ นอันตรายต่อผูพ้ าพา และสามารถสะพายดาบ ไป
ไหน ๆ ได้โดยสะดวก ฝักดาบเป็ นที่ผูกยึดติดกับสายดาบสําหรับคล้องไหล่สะพายบ่า และนอกจาก นี้
กล่าวกันว่ายังใช้เป็ นอาวุธในยามต่อสู ้ได้อีกด้วย ฝักดาบทําด้วยไม้สองชิ้น ที่มีลกั ษณะและขนาด ความ
กว้างไล่เลี่ยกับความกว้างของตัวดาบ นิยมใช้ไม้ที่มีน้ าํ หนักเบา เหนียวและคงรู ป เช่น ไม้สัก เป็ นต้น ซึ่ง
เมื่อนําไม้มาประกบกันแล้ว จะพันหรื อสวมทับด้วยวัสดุ ต่างๆ เพื่อให้คงรู ป เช่ น ใช้แถบโลหะ หรื อ
หวาย มีลกั ษณะการสานถักคล้ายวงแหวน เรี ยกว่า ปอบหรื อปลอก บางฝักจะใช้เชือกหรื อผ้าพันทับแล้ว
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ลงรัก ส่ วนปลายฝักจะตอกตะปู หรื อ หมุดยึดไว้ ตรงโคนฝักเป็ นส่ วนที่จะสัมผัสกับคมดาบจะใช้ปลอก
โลหะหุ ม้ รัดไว้ หรื อใช้หนังสัตว์พนั รอบแล้วพันทับ ด้วยสายดาบให้มนั่ คงแข็งแรง
แต่ที่น่าสนใจในการวาดภาพตุงค่าวธรรมของวัดบ้านเอื้อมและวัดนาคตหลวงนั้น ฝั กดาบจะ
เป็ นแบบที่เรี ยกว่า “ฝักดาบยศ” ซึ่ งเป็ นดาบประจําตําแหน่ งบางเล่มจะหุ ้มด้วยโลหะมีค่า เช่น ทองคํา
หรื อเงิ น เรี ยก “ดาบหลูบคําหลูบเงิน” มีท้ งั ที่ตกแต่งลวดลายดวงดอกงดงาม หรื อเป็ นทองเกลี้ยงเงิน
เกลี้ยง ลวดลายและ วิธีการทําฝั กจะสัมพันธ์กบั ด้ามดาบด้วย กล่าวคือเมื่อสอดดาบเข้าฝักแล้ว ดาบทั้ง
เล่มจะกลมกลืนกันเป็ นชิ้นเดียวไม่มีลกั ษณะแปลกแยกด้านเทคนิ คและฝี มือ ซึ่ งศิลปิ นวาดภาพตุงค่าว
ธรรมชุดนี้ ได้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 192 ทหารกับดาบประจําตําแหน่ง “ดาบหลูบคํา” ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
นอกจากจะมีอาวุธเป็ นดาบแล้ว ในภาพตุงค่าวธรรมยังปรากฏง้าว อาวุธอีกชนิดหนึ่งที่เป็ นอาวุธ
โบราณ สําหรับต่อสู บ้ นหลังม้าซึ่งพบว่าส่ วนใหญ่งา้ วจะใช้โดยผูท้ ี่รับตําแหน่งแม่ทพั
ง้าวมีลกั ษณะเป็ นอาวุธด้ามยาว แต่จะมีความยาวด้ามจับสั้นกว่า คือสู งเท่าลําตัว ส่ วนใหญ่หัว
ของง้าวนั้นคล้ายจะมีลกั ษณ์ คล้ายลิ้นของมังกร และมีความโค้งเป็ นเสี้ ยวพระจันทร์ ลักษณะการต่อสู ้
โดยการใช้งา้ วนั้นจะใช้โจมตีโดยการฟัน และด้วยลักษณะเด่นของง้าวที่มีส่วนหัวที่ใหญ่จึงมักจะใช้ปัด
เบี่ยง หรื อ รับการโจมตีจากศัตรู ดังนั้นผูใ้ ช้งา้ วส่ วนใหญ่จึงเป็ นผูท้ ี่มีกาํ ลังมากเท่านั้นเพราะเป็ นอาวุธที่มี
ขนาดใหญ่ ยาวและมีน้ าํ หนักมาก ผูท้ ี่ใช้จึงต้องได้รับการฝึ กฝนในวิชากระบี่กระบอง รวมทั้งวิชาดาบ
ผสมผสานกัน
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ภาพที่ 193 ง้าวหลูบเงินในล้านนา

ภาพที่ 194 ง้าวหลูบเงินในล้านนา
สําหรับง้าวที่ถูกวาดขึ้นมานี้ เป็ นอาวุธที่ทหารถือตามเสด็จของเจ้านาย เป็ นง้าวหลุบคําตรงด้าม
ดังปรากฏบนภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม เป็ นต้น
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ภาพที่ 195 ทหารพระเจ้ากรุ งสัญชัยถือง้าวหลูบคํา ตามขบวนเสด็จ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
อาวุธที่พบในภาพตุงค่าวธรรมอีกชนิ ดหนึ่ งคือ หอก ถือเป็ นอาวุธอีกชนิ ดหนึ่ งที่มีหลายแบบ
และใช้กนั มากอย่างแพร่ หลายในล้านนา มีลกั ษณะคล้ายกับทวนแต่หอกจะมีความยาวด้ามจับสั้นกว่า
และใช้ต่อสู ้กนั บนภาคพื้นดิน หอกนั้นมีหลายแบบ เช่น หัวหอกแบบกางเขน, หัวหอกแบบ L, หัวหอบ
ใบมีด เป็ นต้น
หอกเป็ นอาวุธที่ในอดีตจะมีไว้ติดบ้านทุกหลัง แต่จะพบน้อยกว่าดาบ ซึ่งในการวาดภาพตุงค่าว
ธรรมนั้น ช่างก็ได้วาดภาพทหารถือหอกไว้ดว้ ย เช่นที่ภาพวาดตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม, วัดบ้านสัก, วัด
นาคตหลวง เป็ นต้น

ภาพที่ 196 หอกในลักษณะต่างๆ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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หน้าไม้ เป็ นอาวุธประจําหมู่บา้ นในสมัยโบราณ ช่วยป้ องกันตัวป้ องกันทรัพย์สินที่จะถูกโจน
ปล้นหรื อแย่งชิ ง จะใช้หน้าไม้เป็ นอาวุธยิงโจรที่ปลายลูกดอก(ลูกหน้า) อาจอาบด้วยยาพิษ หรื อที่เรี ยก
กันว่าน่ อง นอกจากนี้ แล้วหน้าไม้ยงั เป็ นเครื่ องมือจับสัตว์ที่จะเป็ นอาหารด้วย เช่น ใช้ยิงกบ ยิงงู ไก่ป่า
นก อีเห็น ฯลฯ
หน้าไม้ ทํามาจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้ชิงชัง มายาวประมาณ 80 ซม. ความกว้าง
ประมาณ 10 ซม. ใสด้วยกบให้เกลี้ยงเกลา แล้วใช้พร้าถากตรงบริ เวณหัวและลําตัวให้ได้รูปทรงตามที่
ต้องการ แล้วเจาะตรงกลางตัวเพื่อทําเป็ นไก ทําร่ องสําหรับใส่ ลูกหน้า แล้วเจาะที่สําหรับใส่ ขาหน้าไม้
ให้ทะลุ ขาหน้าไม้ทาํ ด้วยตอไม้ไผ่นาํ มาเหลา มี ความยาวประมาณ 1 เมตร เหลาให้เรี ยวได้สัดส่ วนที่
ปลายขาบากปลายเพื่อผูกสายแล้วเอาเขาสอดเข้า ให้ทางซ้ายและขวายาวเท่ากันใช้เชือกที่เหนียว เช่น ปอ
มะนิ ลา ขึ้นสายไว้มีลกั ษณะคล้ายคันธนู ลูกหน้าใช้ไม้ไผ่เหลาให้ยาวเล็กเท่าๆ กัน กับแท่งดินสอใช้มีด
แหลมตรงปลายตรงกลางบาก ใส่ ใบไม้หรื อกระดาษเพื่อบังคับทิศทางของลูกหน้า
หน้าไม้ดงั กล่าว เป็ นอาวุธแบบชาวบ้าน ดังนั้นในการวาดภาพตุงค่าวธรรม ผูท้ ี่ใช้หน้าไม้มกั
เป็ นพรานป่ า โดยในท้องเรื่ องเวสสันดรชาดกนี้ พรานเจตบุตรได้ใช้หน้าไม้ยงิ ไล่ชูชก จนชูชกวิ่งหนี ข้ ึน
บนต้นไม้

ภาพที่ 197 พรานเจตบุตร ใช้หน้าไม้ไล่ยงิ ชูชก ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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ปื นเป็ นอาวุธชนิ ดสุ ดท้ายที่พบในการวาดภาพตุงค่าวธรรมของนครลําปาง ถือเป็ นอาวุธสําหรับ
ยิงลูกกระสุ นปื น เพื่อให้เข้าสู่ เป้ าหมาย โดยอาศัยหลักการเผาไหม้ของดิ นปื นให้เกิ ดแก๊สผลักดันลูก
กระสุ นให้ออกจากปากลํากล้องด้วยความเร็ วสู ง ลูกกระสุ นที่ออกจากปากลํากล้องจะการเคลื่อนที่ใน
แนววิถีราบ
ซึ่ งการวาดรู ปืนนั้น ช่างได้วาดภาพทหารถือปื นยาวตามขบวนเสด็จของพระเจ้ากรุ งสัญชัย ใน
กัณฑ์นครกัณฑ์ ซึ่ งในฉากนี้ เองทุกวัดจะวาดทหารถือปื นเดินตามขบวนเสด็จ ซึ่ งทําให้เห็นว่าช่วงเวลา
ดังกล่าว ปื นเป็ นอาวุธที่มีอานุภาพสู งสุ ดในยุคนั้น เป็ นที่รู้จกั และยอมรับ จนช่างได้วาดและบันทึกไว้ได้
อย่างน่าสนใจ

ภาพที่ 198 ทหารสวมหมวกแบบฝรั่ง เดินถือปื นในขบวนเสด็จ ตุงค่าวธรรมวัดปงสนุกเหนือ

ภาพที่ 199 ทหารสวมหมวกแบบเงี้ยว เดินถือปื นในขบวนเสด็จ ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม
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ภาพที่ 200 ชาวบ้านเดินแบกปื น ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งคา

ภาพที่ 201 ทหาร เดินถือปื นในขบวนเสด็จ ตุงค่าวธรรมวัดทุ่งฮ้างศรี ดอนมูล
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บทที่ 6
บทสรุป การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลรู ปแบบภาพตุงค่ าวธรรมเพื่อการพัฒนาเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง
ภาพตุงค่าวธรรม ถื อเป็ นงานจิตรกรรมพื้นบ้าน ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลําปางที่
สําคัญชิ้นหนึ่ง ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัด
ลําปาง ซึ่ งปั จจุบนั ได้ทาํ การศึกษาไว้แล้วจํานวน 5 แห่ ง และจากการสํารวจพบอีกประมาณ 7 วัด ซึ่ ง
สามารถนํากระบวนการที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ไปปรับใช้ต่อไป
ในบทนี้ จะเป็ นบทสรุ ปการวิจยั การศึกษาและรวบรวมข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าวธรรมเพื่อการ
พั ฒ นาเป็ นแหล่ ง เรี ยนรู ้ ศิ ล ปกรรมทางพุ ท ธศาสนาในจั ง หวัด ลํา ปาง จากการศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต
สภาพแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนที่ปรากฏหลักฐานภายในภาพตุงค่าวธรรม อันจะ
เป็ นส่ วนเติมเต็มบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของลําปางและล้านนาในอดี ต เพื่อบันทึกเป็ นข้อมูล
พื้นฐานด้านการเปลี่ยนแปลง ศึกษารู ปแบบของภาพจิตรกรรม เทคนิ ควิธีการเขียนภาพและลวดลาย
ต่างๆ ที่มีคุณค่าความสําคัญในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสํารวจเก็บข้อมูลโดยการบันทึกภาพถ่าย
จากนั้นจะทําการบรรยายให้ความรู ้ เรื่ องคุ ณ ค่าความสําคัญ ของภาพตุ งค่าวธรรม อัน เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่ น ก่ อนจะทําการอนุ รักษ์ซ่อมแซมภาพตุ งค่าวธรรมที่ มีการสํารวจพบให้กับ คนใน
ชุมชนนั้นๆ ร่ วมกับคนในชุมชนซึ่งเป็ นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมเอง
จากการศึกษาเก็บข้อมูล ผ่านกระบวนการบริ การวิชาการด้วยการอนุ รักษ์ซ่อมแซมภาพตุงค่าว
ธรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2557- ปี พ.ศ. 2559 ปรากฏชุมชน/วัด ที่มีภาพตุงค่าวธรรม จํานวน 12 ชุมชน/วัด
รวมแล้วกว่า 270 ผืน ที่ ปรากฏในจังหวัดลําปาง ถือเป็ นงานพุทธศิลป์ ที่ทรงคุ ณค่า เป็ นหลักฐานทาง
สังคมและวัฒ นธรรมที่ สําคัญ ซึ่ งทุ กผืนล้วนมี สภาพที่ ชาํ รุ ดทรุ ดโทรม ล้วนแล้วต้องทําการอนุ รักษ์
ซ่อมแซม เพื่อชะลอความเสี ยหายให้ได้ระยะหนึ่ง
นอกจากการอนุรักษ์ซ่อมแซมแล้ว สิ่ งสําคัญคือการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นดังกล่าว โดย
ให้เก็บรักษาภาพตุงค่าวธรรมของเดิมไว้ให้ถูกหลักวิชาการ และได้มีการเสนอแนะให้ชุมชนคัดลอกภาพ
ตุงค่าวธรรมต้นฉบับไว้ ลงบนผืนผ้าใบเพื่อการนําไปใช้งานในยุคปั จจุบนั ทั้งนี้ ยงั มีส่วนร่ วมในการ
ฟื้ นฟูประเพณี ต้ งั ธรรมหลวง ประเพณี ที่สาํ คัญที่ทาํ ให้ภาพตุงค่าวธรรมในอดีตกลับมามีบทบาทหน้าที่
อีกครั้งในยุคปัจจุบนั
นอกจากนี้ จากการสํารวจเบื้องต้นพบว่าในภาคเหนื อของประเทศไทย พบภาพตุงค่าวธรรมใน
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ และจังหวัดลําปาง ซึ่ งในจังหวัดเชี ยงใหม่และจังหวัดแพร่ มีจาํ นวนน้อย
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มากเมื่อเทียบกับจังหวัดลําปางที่มีการเก็บรักษาภาพตุงค่าวธรรมไว้ในวัด จํานวนสิ บกว่าแห่ง แต่ละผืนมี
อายุราว 100 – 200 ปี อยู่ในเขตอําเภอเมื อง อําเภอแม่ทะ อําเภอเมื องปาน อําเภอแจ้ห่มและอําเภอวัง
เหนื อ ภาพตุงค่าวธรรมที่พบบางภาพได้บนั ทึกเหตุการณ์ในช่วงยุคสมัยสงครามโลก การเดินทางเข้ามา
ค้าขายของกลุ่มชนต่างๆ เช่นชาวต่างชาติ ชาวไทใหญ่ และชาวจีนฮ่อ ซึ่ งสังเกตได้จากการแต่งกายและ
รู ปพรรณสัณฐาน อีก
ทั้งยังแสดงภาพวิถีชีวิตของชาวล้านนาด้านการแต่ งกายและการรั บ ประทานอาหารโดยใช้
ขันโตก เป็ นต้น จึงควรเร่ งทําการศึกษาภาพตุงค่าวธรรมไว้เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐาน เนื่ องจากภาพตุงค่าว
ธรรมอยูใ่ นสภาพชํารุ ด ตัวผ้าฉี กขาดและมีร่องรอยถูกแมลงกัดกิน อีกทั้งสี ของภาพก็เลือนหายไป เพราะ
ผ่านการใช้งานมานานและไม่มีการเก็บรักษาที่ดี
การศึกษาในครั้งนี้ จากเส้นทางที่สามารถเดิ นทางเข้าไปได้สะดวก และมีแนวโน้มที่จะสร้าง
เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ภายในชุมชน ซึ่ งจะเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาของแต่ละชุมชน และสภาพของ
ภาพตุงค่าวธรรมที่มีความสมบูรณ์ รวมถึงศักยภาพของพระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะเจ้าอาวาส ผูน้ าํ ชุมชน
ปราชญ์ชุมชน การนําข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการอนุรักษ์ คุณค่าและประโยชน์ของตุงค่าวธรรมของแต่ละ
ชุมชน ความเป็ นหนึ่ งเดียวของชิ้นงาน การใช้วสั ดุทอ้ งถิ่น ข้อมูลด้านการจัดเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ และ
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเป็ นแนวทางการจัดตั้งเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ของชุ มชน โดยกําหนด
พื้นที่ในการศึกษาทั้งหมด 5 วัด ดังนี้
1. วัดลําปางกลางตะวันออก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. วัดบ้านเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
3. วัดบ้านสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
4. วัดปงสนุก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
5. วัดสบลี อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
จากการลงพื้นที่วิจยั ที่ผา่ นมา สามารถถ่ายทอดงามรู ้จนทําให้คนในชุมชนนั้นๆ ได้เห็นถึงคุณค่า
ความสําคัญ พร้ อ มนําเสนอให้กับ ชุ ม ชนนั้น ๆ ให้ไ ด้รับ รู ้ พร้ อมกับ การพัฒ นาภาพตุ งค่ าวธรรมต่ อ
ยอดจากองค์ความรู ้เดิ ม โดยการจัดหาแนวทางปลูกจิตสํานึ กของคนในชุมชนและเยาวชนรุ่ นใหม่ให้
ตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์ดูแลรักษา หวงแหนงานพุทธศิลป์ ที่มีอยูใ่ นชุมชนของตนเอง รวมถึง
เป็ นแรงผลักดันให้คนเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ พร้อมทั้งขบวนอนุรักษ์ภาพตุงค่าวธรรม การส่ งเสริ มประเพณี
ท้องถิ่น ตลอดจนถึงเครื่ องประกอบพิธีกรรมที่ใช้ในการตั้งธรรมหลวง นําไปสู่ การพัฒนาเพื่อให้เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ทางด้านศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในชุมชน ทําให้เกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ที่ได้รับการรื้ อ
ฟื้ นให้กบั คนในชุมชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่ งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เกิ ดความหวงแหนและให้
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ความสนใจต่อการทํานุบาํ รุ งรักษามรดกต่างๆ เอาไว้อย่างยัง่ ยืนสื บไป พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดหรื อส่ ง
ต่อแนวคิดเหล่านี้แก่ชุมชนอื่น
นอกจากนี้ ยงั มีการอนุ รักซ่ อมแซมภาพตุงค่าวธรรม ที่พบในจังหวัดลําปางเพื่อให้ยงั คงสภาพ
ชะลออายุการใช้งาน เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ และได้สร้างศูนย์ขอ้ มูลตุงค่าวธรรมนคร
ลําปาง ไว้ ณ วัดปงสนุ ก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตุงค่าวธรรมของนครลําปาง
ต่ อ ไปในอนาคต ทําให้ ห น่ ว ยงานราชการระดับ จังหวัด สามารถใช้ป ระโยชน์ จ ากศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้
ศิลปกรรมทางพุทธศาสนา ทั้งในด้านเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรมนครลําปาง และพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่ งใหม่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนั้น แล้ว ด้ว ยการที่ วัด ปงสนุ ก อําเภอเมื อ ง จังหวัด ลําปาง เป็ นที่ ต้ ังของศู น ย์แ หล่ งเรี ย นรู ้
ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง จึงได้มีการจัดรื้ อฟื้ นประเพณี ต้ งั ธรรมหลวงขึ้นมาอีกครั้ง
ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2560 เพื่อให้พุทธศาสนิ กชนและประชาชนชาวลําปาง ได้มีส่วน
ร่ วมในการสร้างจิตสํานึ กในการอนุรักษ์ภาพตุงค่าวธรรมและประเพณี ต้ งั ธรรมหลวง ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่ ง
กิจกรรมที่ทาํ ให้ผูท้ ี่สนใจได้รับความรู ้และเห็ นความสําคัญของภาพตุงค่าวธรรม(พระบฎ) ในด้านภูมิ
ปั ญญาและคุณค่าทางความงามอันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม และสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดกิจกรรม
การอนุรักษ์ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาต่อไป

ภาพที่ 202 รู ปงานตั้งธรรมหลวง วัดปงสนุก 13-15 มค 59

182

บทสรุปของการทํางาน
จากการที่ได้ลงเก็บข้อมูลแล้ว สามารถทําให้คณะทํางานรับรู ้ถึงสภาพ และสาเหตุของการขาด
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องศิลปกรรมท้องถิ่นของคนในชุ มชน ซึ่ งเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมในชุ มชนยุคปั จจุบนั ที่มีการดํารงชี วิตแบบชุมชนเมือง กล่าวคือมีการทํางานนอกบ้าน เด็กและ
เยาวชนไปศึ ก ษานอกชุ ม ชน ซึ่ งทํา ให้ เกิ ด การลดบทบาทและความสํ า คัญ ระหว่ า งการดํา เนิ น
ชีวิตประจําวันกับประเพณี พิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่ งเป็ นผลที่ทาํ ให้เกิดการสํานึ กที่ลดน้อยลง
ตามมา
โครงการวิจยั ดังกล่าว จึงเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์ซ่อมแซมและสร้างจิตสํานึก ด้วยการให้
เข้ามาทําความรู ้จกั งานศิลปกรรมภายในชุมชนและมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ศิลปกรรมที่มีในท้องถิ่น
ดังโครงการ ที่ได้จดั ทําขึ้นตามชุมชนต่างๆ เช่นการอนุรักษ์และทําทะเบียน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่พบ
ภายในวัดวังหม้อ โดยอาศัยคนในชุ มชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนรุ่ นใหม่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการ
อนุ รักษ์งานศิลปกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้ผอู ้ าวุโสภายในชุมชน เข้ามาร่ วมวิภาคและแสดง
ความคิ ด เห็ น รวมทั้งเล่ าเกร็ ด ประวัติ ศ าสตร์ ข องชุ ม ชน เพื่ อ ได้รับ รู ้ แ ละเข้าใจร่ ว มกัน อัน เป็ นการ
กระบวนการปลุกจิตสํานึกร่ วมกับชุมชน

ภาพที่ 203 การลงพื้นที่สาํ รวจและร่ วมกันอนุรักษ์ ชะลอความเสื่ อมของภาพตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก
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ภาพที่ 204 คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ รักษามรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง
นอกจากนี้ ยัง ได้ส ร้ า งกลุ่ ม ผู ้นํ า ในการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปกรรมในท้อ งถิ่ น โดยส่ ง ผลให้ เกิ ด
กระบวนการอนุรักษ์ต่อไปได้อย่างมีระบบ โดยอาศัยกลุ่มประธานชุมชน กลุ่มแม่บา้ น และกลุ่มเยาวชน
เข้ามามี บ ทบาทหน้าที่ ในการแสดงความสามารถและแสดงความคิ ด เห็ น ในการจัด การมรดกทาง
วัฒนธรรมภายในชุ มชน มีสิทธิ เสรี ภาพในการจัดกิ จกรรมต่างๆ โดยอาศัยแนวทางการปฏิบตั ิตามที่
คณะวิจยั ได้เสนอแนะ คือการทํางานร่ วมกับชุมชน
บทเรี ยนสําคัญจากการทํางานร่ วมกับชุมชนนั้น คือการสร้างความรู ้สึกร่ วมให้ได้ โดยลําดับแรก
ของการทํางานนั้น ต้องทําให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่ตนมีให้
ได้ โดยอธิ บายทั้งในด้านรู ปแบบทางศิลปกรรม สถานะภาพในปั จจุบนั และการใช้งานในอดีต รวมไป
ถึงสร้างความรู ้สึกรักและหวงแหนในงานศิลปกรรม ว่าชุมชนดังกล่าวเป็ นหนึ่ งในชุมชนที่มีเพียงไม่กี่
แห่ง ที่มีภาพตุงค่าวธรรมชุดนั้น ซึ่งมีความสําคัญมากในทางวิชาการ
ต่อจากนั้นจะเป็ นกระบวนการสร้างความไว้วางใจระหว่างคนในชุมชน และทีมงานวิจยั ว่าที่
ผ่านมาได้เข้าไปทํางานในพื้นที่ใดแล้วบ้าง รวมไปถึงแสดงรู ปแบบของการทํางานในชุมชนต่างๆ ที่ผา่ น
มา ให้คนในชุมชนรับรู ้และเข้าใจถึงกระบวนการการทํางานทั้งหมด นอกจากนี้ การมีพระสงฆ์เข้าเป็ น
หนึ่งในทีมงานวิจยั สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ในวงการสงฆ์ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเมื่อพระสงฆ์ในชุมชน
นั้นไว้วางใจแล้ว นัน่ หมายถึงความไว้วางใจจากคนในชุมชนนั้นๆด้วย
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การสร้างสํานึ กร่ วม ถึงเป็ นการกระตุน้ ให้ตระหนักถึงคุณค่าและอยากเป็ นส่ วนหนึ่งในการดูแล
รักษามรดกทางวัฒนธรรมตนเอง ทั้งนี้ ส่วนหนึ่ งเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแล
รักษา ในการทํางานแต่ละครั้ง ทีมนักวิจยั จะให้เกียรติคนในชุมชนในการซ่อมแซมภาพตุงค่าวธรรมด้วย
ตัวเอง ทั้งนี้ ทีมงานจะเป็ นผูแ้ นะนําวิธีการในเบื้องต้น โดยเป็ นกระบวนการที่ง่ายไม่สลับซับซ้อน ถือ
เป็ นกระบวนการที่
คนในชุมชนคุน้ เคย และสามารถร่ วมกับคณะวิจยั ในการทํางานได้อย่างมัน่ ใจ การสร้างสํานึ ก
ร่ วมดังกล่าว เป็ นกระบวนการสําคัญที่สามารถนําไปสู่ การรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมตนเอง
ให้กบั คนในพื้นที่ได้เป็ นอย่างดี
กระบวนการสุ ดท้ายคือ การสร้างบทบาทหน้าที่ให้คนในชุ มชน ถือเป็ นกระบวนการที่ไม่ได้
เน้นความรู ้ทางวิชาการ แต่เน้นให้ทุกคนมีหน้าที่ปฏิบตั ิ ต่องานงานศิลปกรรมชิ้นนั้นๆ เช่นการจัดเก็บ
ในที่ ๆจัดเตรี ยมไว้ การให้ชาวบ้านช่ วยกันถื อ เพื่อบัน ทึ กภาพร่ วมกัน หรื อแม้กระทัง่ การขอขมาสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษางานศิลปกรรมชิ้นนั้นๆ ก่อนจะนําถวายคืนให้กลับวัด และจัดเก็บเป็ นกระบวนการ
สุ ดท้าย

ภาพที่ 205 อนุรักษ์ซ่อมแซมภาพตุงค่าวธรรม วัดศรี ดอนมูลทุ่งฮ้าง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

ภาพที่ 206 อนุรักษ์ซ่อมแซมภาพตุงค่าวธรรม วัดทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
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จากโครงการการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าวธรรมเพื่อการพัฒนาเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัดลําปาง ถือเป็ นการที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชน โดย
การการอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมร่ วมกับคนในชุมชน เพื่อสร้างจิตสํานึ กให้กบั คนในท้องถิ่น ด้วย
การสนับสนุ นให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ศิลปกรรม และมุ่งเน้นการสร้ างสื่ อด้านการ
อนุ รักษ์ร่วมกับคนในชุ มชน เพื่ อถ่ายทอดแนวคิดสู่ คนภายในและภายนอกชุ มชน ซึ่ งผลของการทํา
โครงการนี้ จะสามารถนําไปเป็ นต้นแบบสู่ การสร้างสํานึ กในการอนุ รักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นในชุมชน
อื่นๆ รวมถึงการเข้าใจบริ บททางวัฒนธรรมและสังคมของเมืองลําปาง ในช่วงหนึ่ งของประวัติศาสตร์
ภาพตุงค่าวธรรมที่ปรากฏในนครลําปางต่อไป
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