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    การวจิยัเรื่อง การศึกษาสถานภาพและวถิีชวีิตสตรไีทยภาคเหนือจากงานบนัทกึและ

จติรกรรมลา้นนา มวีตัถุประสงคส์ามประการ คอื เพื่อศกึษาถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อสถานภาพและวถิชีวีติ

ของสตรภีาคเหนือ เพื่อศกึษางานบนัทกึเกี่ยวกบัสถานภาพและวถิชีวีติสตรไีทยภาคเหนือ และเพื่อ

ศกึษาจติรกรรมเกี่ยวกบัสถานภาพและวถิชีวีติสตรภีาคเหนือ ผลการวจิยัพบว่า สภาพสงัคมในสมยั

จารตี ขนบธรรมเนียมไทยในภาคกลางมผีลทําใหส้ตรไีม่มสีทิธเิท่าเทยีมกบัชาย เน่ืองจากอทิธพิล

ของคตทิางพุทธศาสนา การกําหนดสทิธทิางกฎหมาย ในสมยันัน้ มรีากฐานความคดิว่าสตรเีป็นผู้

ก่อให้เกิดกิเลสแก่บุรุษซึ่งเป็นอุปสรรคสําคญัที่เกี่ยวกบัการหลุดพ้น   ทําให้สตรมีโีอกาสแตกต่าง

จากบุรุษ สตรไีม่สามารถบวชเป็นภกิษุได้  ขนบธรรมเนียมไทยได้วางบทบาทและสถานภาพของ

สตรต่ีางจากบุรุษ ส่วนใหญ่บุรุษได้รบัการฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้มคีวามรู้เพื่อเป็นผู้นํา ส่วนสตรมีี

หน้าทีร่องลงไป เช่น ปรนนิบตัสิามแีละดูแลครอบครวั หรอืการประกอบอาชพีซึง่ไม่จาํเป็นต้องมวีชิา

ความรูม้ากนัก สตรจีงึไม่ค่อยมโีอกาสทางการศกึษา อกีทัง้กฎหมายยงักําหนดสถานภาพของสตรี

ไทยในวยัเยาว์ให้เป็นทรพัย์สนิของบดิามารดา และเมื่อเติบโตมคีรอบครวัสตรไีทยก็ถูกกฎหมาย

กําหนดให้เป็นเสมอืนทรพัยส์นิของสาม ีสําหรบัสตรไีทยภาคเหนือ พบว่ากฎหมายมงัรายศาสตร์

และกฎหมายล้านนาโบราณมบีางข้อที่ได้ให้ความประนีประนอมแก่สถานภาพของสตรอียู่หลาย

ประการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายทีเ่กีย่วกบัลกัษณะครอบครวั  

              ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัการเขา้มาของชาติตะวนัตกทัง้ใน

สยามและภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ทําให้อทิธพิลตะวนัตกเริม่ปรากฏมากขึน้ในสงัคมสยาม    

ชาวตะวนัตกเหล่าน้ีได้ทําการบนัทึกการดํารงชวีิตของสตรไีทยภาคเหนือทัง้สตรชีัน้สูงและสตรี

สามญัชน นอกจากงานบนัทกึทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ ยงัมบีนัทกึรปูแบบอื่น เช่น ภาพจติรกรรม

ฝาผนังวดัในภาคเหนือ  ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาวดัในพืน้ที ่2 จงัหวดั คอืจงัหวดัเชยีงใหม ่

และจงัหวดัน่าน สําหรบัจงัหวดัเชยีงใหม่ มคีวามสําคญัในฐานะเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรลา้นนา

ตะวนัตก ส่วนจงัหวดัน่าน เป็นศูนยก์ลางล้านนาตะวนัออก และมหีลกัฐานภาพจติรกรรมฝาผนังที่

บ่งชีส้ถานภาพของสตรลีา้นนาในจงัหวดัน่านทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเอง การถ่ายทอดสถานภาพสตรี

ไทยภาคเหนือของจติรกรในจติรกรรมฝาผนังมคีวามสอดคล้องกบัสถานภาพสตรไีทยภาคเหนือที่

บนัทกึอยู่ในกฎหมายโบราณ มุมมองเกี่ยวกบัสตรใีนวรรณกรรมชาดกซึง่เป็นอทิธพิลในแนวคดิทาง

พุทธศาสนา และเรื่องราวของสตรไีทยภาคเหนือที่ถูกบนัทกึโดยชาวตะวนัตกที่เดนิทางเข้ามาใน
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This research is a study of the status and a way of life of northern Thai women 

through documents and Lanna mural paintings. The three objectives of this work are:  

1) to study the factors that influenced the status and way of life of northern women; 2) to 

study the records of the status and way of life of Thai women in northern Thailand; and 3) 

to study the paintings that portray the status and way of life of women in the north. The 

research found that due to social conditions, conventions and traditions, Thai women in the 

central region of the country were not equal to men due to certain Buddhist values. The 

definitions of legal rights were then based on the concept that women were the root cause 

of the desires of men, which were obstacles to enlightenment. This prevented women from 

having equal opportunities for example, they could not be ordained. Traditionally, men and 

women had different roles and statuses. Most men were educated and trained to be the 

leader, while women played a supporting role by serving their husbands and taking care of 

the family. They had less chances for education and their jobs were rarely required much 

knowledge. Moreover, Thai laws defined women as property, of their parents when they 

were young, and after marriage, of their husbands. As for the women in the northern region, 

it was found that certain clauses in the “Mangraisart” Code and the “Laws of Lanna”, 

especially those about family affairs, were more lenient when it came to women. 

During the reign of King Rama the Fifth and the arrival of westerners to Siam and 

Southeast Asia, the western influence became more prominent in Siamese society. These 

people wrote about the way of life of northern Thai women, both noble ladies and common 

women. Apart from written documents, there were also other types or records, including 

mural paintings. This research chose to study temples in two provinces - Chiengmai and 

Nan - because of their importance, the former was the center of Western Lanna Kingdom 

and the latter was that of the Eastern Lanna Kingdom. Additionally, the fact that there are 

mural paintings in Nan depicting the unique status of Lanna women. The portrayal of the 

status of northern Thai women in murals is consistent with the ancient laws, with the view 

of women in allegorical literature, which was influenced by Buddhist concepts and the 

stories of northern Thai women were recorded by westerners in Thailand in the reign of 

King Rama the Fifth. 



ประกาศคณูุประการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสําเรจ็ลุล่วงได้ดว้ยความกรุณาอ่านและตรวจแก้จากคณาจารยห์ลาย

ท่าน ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.สาธติ  ทมิวฒันบรรเทงิ  อาจารยท์ี่ปรกึษา

หลัก  อาจารย์ผู้ชี้แนะงานศิลปวัฒนธรรมในเชิงทัศนศิลป์  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ  

อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม ผูค้อยดูภาพรวมในการนําเสนอ การวเิคราะห ์ รองศาสตราจารยส์มโชต ิ อ๋อง

สกุล  อาจารย์ที่ปรกึษาร่วม ผู้ให้ความรู้ล้านนาศึกษากบัผู้วจิยัตลอดเวลา รวมถึงแนะนําหนังสือ 

แหล่งความรูม้ากมายเพื่อใหผู้ว้จิยัเพิม่พนูความรูอ้ยูต่ลอดเวลา ผูว้จิยัซาบซึง้ในความอนุเคราะหแ์ละ

เสยีสละเวลาของอาจารยท์ัง้สามท่านอย่างยิง่ 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์พฤทธิ ์ ศุภเศรษฐศริ ิประธานหลกัสตูรศลิปศาสตร-

ดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวฒันธรรม  เมื่อผู้วิจยัเข้ามาเรยีนในปีแรก ผู้แนะนํากรอบวิจยัและคอย

กระตุ้นเตือนลูกศิษย์ทุกคนเสมอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะ

ศลิปกรรมศาสตร ์ในการใหค้าํชีแ้นะและสนบัสนุนใหส้าํเรจ็การศกึษาโดยเรว็  

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดอืน  นาราสจัจ ์ประธานกรรมการสอบ

ปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์ในการชีแ้นะแก้ไขผลงานวจิยัใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้ อกีทัง้เป็นอาจารยผ์ูส้อน

ประวตัศิาสตรนิ์พนธแ์ละการวจิยัประวตัศิาสตรใ์หแ้ก่ผูว้จิยั ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.

จกัรพงษ์  แพทย์หลกัฟ้า  กรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ์ และกรรมการสอบเค้าโครง

ปรญิญานิพนธ ์และอาจารย ์ดร.ปรารถนา คงสําราญ กรรมการและเลขานุการหลกัสูตรศลิปศาสตร-

ดุษฎบีณัฑติ สาขาศลิปวฒันธรรม ในการใหค้วามเขา้ใจ ช่วยเหลอืแก้ไขปัญหา และส่งเสรมิงานวจิยั

ฉบบัน้ี ขอขอบพระคุณอย่างสูงสําหรบัผู้ช่วยศาสตราจารยว์าร ี  ตณัฑุลากร ในการให้ความกรุณา

ตรวจแกไ้ขภาษาองักฤษ 

 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะ

สงัคมศาสตร ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวติร ี พิสณุพงศ์  หวัหน้าภาควชิาประวตัิศาสตร์ คณะ

สงัคมศาสตร ์ผู้บงัคบับญัชาที่สนับสนุน ส่งเสรมิ ผลกัดนั ทัง้ทุนการศกึษา เอื้อเฟ้ือเวลาเรยีนและ

เวลาในการทําการวิจ ัยเสมอมา  ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 งานวิจยัน้ีจะสําเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากผู้วิจยัไม่ได้รบัความรู้ล้านนาศึกษาเพิ่มเติมจาก 

ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ สรสัวด ี อ๋องสกุล ผูเ้ริม่สรา้งองคค์วามรูใ้หผู้ว้จิยัจากหนังสอืประวตัศิาสตร์

ลา้นนา และตดิตามมาด้วยตําราลา้นนาศกึษาอกีหลายเล่ม  ขอ้มูลเฉพาะประวตัศิาสตรท์้องถิน่และ

ศลิปวฒันธรรมเมอืงน่าน จากอาจารยว์นิัย  ปราบรปิู  ผู้ก่อตัง้หอศลิป์รมิน่าน ไดท้ําการอนุเคราะห์

ให้ผู้วจิยัได้สมัภาษณ์ และชี้แนะทุกครัง้ที่ผู้วจิยัลงพื้นที่เก็บขอ้มูล ณ จงัหวดัน่าน ผู้วจิยัขอกราบ

พระคุณอาจารยท์ัง้สองท่าน ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ทรงศกัดิ ์ ปรางค์วฒันากุล   ศูนย์

ลา้นนาศกึษา คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และอาจารย ์ดร.สุรชยั จงจติงาม อาจารย์

ประจําสาขาวชิาศลิปะไทย คณะวจิติรศิลป์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในความอนุเคราะห์ใหค้วามรู้



เกี่ยวกบัล้านนาศกึษาเมื่อครัง้ทีผู่ว้จิยัลงพื้นที่ ขอขอบพระคุณอาจารยเ์ผ่าทอง  ทองเจอื ในการให้

สมัภาษณ์องคค์วามรูแ้ละใหค้าํปรกึษาเรือ่งผา้ 

 ความสนใจในงานวิจยัน้ีเกิดขึ้นจากการสร้างองค์ความรู้ทางประวตัิศาสตร์ไทยและสตรี
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บทนํา 

 

ภมิูหลงั  

สถานภาพสตรไีทยในอดีต  นับตัง้แต่สมยัอยุธยาจนมาถึงสมยัรตันโกสนิทรย์ุคปรบัปรุง

ประเทศ ยงัไมไ่ดร้บัการยกยอ่งหรอืเปิดโอกาสใหม้สีทิธเิท่าเทยีมกบัชาย เน่ืองมาจากอทิธพิลคตทิาง

พุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมไทย และการกําหนดสิทธิทางกฎหมาย ในด้าน

อทิธพิลคตทิางพุทธศาสนา มรีากฐานความคดิทีว่่าสตรเีป็นผูก่้อใหเ้กดิกเิลสแก่บุรษุซึง่เป็นอุปสรรค

สําคญัในการที่บุรุษจะเอาชนะสู่การหลุดพ้น  เมื่อคตทิางพุทธศาสนาได้กําหนดสถานภาพของสตรี

ให้เป็นเช่นนัน้ ไดเ้กดิความคดิตามมาอกีว่าการเกดิมาเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิเกดิมาจากผลบุญ

และผลกรรม ผลจากคติทางพุทธศาสนาจงึทําให้ฐานะของสตรถีูกกําหนดให้ตํ่ากว่าบุรุษ ในสมยั

พุทธกาล สตรสีามารถบวชเป็นภกิษุณีได้ แต่ต่อมาการบวชเป็นภกิษุณีได้ถูกยกเลกิ ทําให้สตรมีี

โอกาสแตกต่างจากบุรุษ จึงทําให้สตรีไม่สามารถบวชเป็นภิกษุได้  ส่วนด้านขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย ได้วางบทบาทและสถานภาพของสตรแีตกต่างจากบุรุษเช่นเดยีวกนั  ในขณะที่บุรุษ

ได้รบัการฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้มคีวามรูใ้นด้านต่างๆ เพื่อเหมาะสมในการเป็นผู้นํา ประกอบอาชพี

นอกบา้น รบัใชง้านราชการ รวมทัง้การถูกเกณฑไ์ปรบยามเกดิศกึสงครามและถูกเกณฑแ์รงงานใน

ฐานะไพร ่ ส่วนสตรมีหีน้าทีป่รนนิบตัสิามแีละดแูลงานบา้นงานเรอืน หรอืการประกอบอาชพีทําไรท่ํา

นาซึ่งไม่จําเป็นต้องมวีชิาความรู ้สตรจีงึไม่มโีอกาสทางการศึกษา และได้รบัการฝึกฝนเพียงวชิา

แม่บ้านแม่เรือนเท่านั ้น  อีกทัง้กฎหมายยงักําหนดสถานภาพของสตรไีทยในวัยเยาว์ให้เป็น

ทรพัยส์นิของบดิามารดา และเมื่อเตบิโตมคีรอบครวัสตรไีทยก็ถูกกฎหมายกําหนดให้เป็นเสมอืน

ทรพัยส์นิของสาม ีขอ้กําหนดหลายขอ้ในกฎหมายตราสามดวงสะทอ้นว่าสตรไีทยในอดตี มไิดม้สีทิธิ

และอํานาจในการตัดสินใจชีวิตของตนเองหรือสามารถปกป้องเรียกร้องสิทธิของตนเองได ้

นอกจากน้ีสงัคมไทยยงัยอมรบัให้ชายมภีรรยาได้หลายคน โดยจะเหน็ได้ว่าในพระไอยการลกัษณะ

ผวัเมยี ซึ่งต่อมาเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายตราสามดวงอนัมผีลบงัคบัใช้กบัสตรสี่วนกลางหรอืสตรี

ภาคกลาง ไดร้ะบุประเภทของภรรยาไว ้3 ประเภท ไดแ้ก่ เมยีกลางเมอืง หมายถงึภรรยาหลวง เมยี

กลางนอก หมายถึงอนุภรรยา และเมยีกลางทาสี หมายถึง ภรรยาทาส แต่สงัคมไม่ยอมรบัหรอื

อนุญาตให้หญงิมสีามเีกนิหน่ึงคนได้ ในพระไอยการลกัษณะผวัเมยีกล่าวถงึบทลงโทษหญงิที่มชีูไ้ว้

หลายสถาน ตัง้แต่เอาเฉลวปะหน้า ทดัดอกชบาแดงสองห ูสกัรปูชายชูท้ีแ่กม้ หรอืแมก้ระทัง่อนุญาต

ให้สามฆี่าชายชู้และภรรยาของตนได้โดยไม่มคีวามผดิ  ในกรณีที่จบัชายชู้ขณะร่วมประเวณีกับ

ภรรยาของตนได้  มกีารระบุว่าสามสีามารถขายภรรยาเป็นทาสไดเ้ช่นเดยีวกบัทีบ่ดิามารดามสีทิธใิน

การขายลกูเป็นทาสได ้(ในกรณทีีล่กูสาวยงัไมไ่ดแ้ต่งงาน) กล่าวไดว้่าพระไอยการดงักล่าวเป็นปัจจยั

หน่ึงต่อการกําหนดวถิชีวีติของสตรไีทยภาคกลาง  
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สําหรบัสตรไีทยภาคเหนือ มรีากฐานกฎหมายล้านนาโบราณหลายฉบบัที่เป็นตวักําหนด

สถานภาพ สทิธแิละหน้าที ่ในเบือ้งต้นผูว้จิยัทําการศกึษาจากกฎหมายลา้นนาโบราณฉบบัหลกั คอื 

กฎหมายมงัรายศาสตร ์มงัรายศาสตรเ์ป็นกฎหมายที่ใช้ในสมยัราชวงศ์มงัราย ซึง่ยงัมแียกย่อยอกี

หลายฉบับกฎหมายมังรายศาสตร์ ได้กล่าวถึงฐานะสตรีไว้ในหลายหมวดของกฎหมาย    

ในกฎหมายลักษณะครอบครวั กฎหมายได้ให้ความประนีประนอมแก่สตรอียู่หลายประการ 

ตวัอย่างเช่น ลกัษณะการแบ่งสนิสมรสในมงัรายศาสตร ์ได้กล่าวไวว้่า ถ้าสามตีาย สมบตักิ็ตกเป็น

ของภรรยา ไมใ่ช่ญาตสิาม ียกเวน้แต่ภรรยาอยากจะแบ่งใหญ้าตสิาม ีดงัขอ้ความว่า 

 

 ...สามตีายของกต็กเป็นของภรยิา  แมห้ากผูต้ายสัง่เสยีไวใ้หข้องแก่ญาตพิีน้่อง 

เขาแต่เขาตายทีเ่รอืนภรยิา  กไ็มเ่ป็นไปตามทีเ่ขาสัง่   เพราะสมบตัทิีห่าไดด้ว้ย 

กนัน้ี บงัเกดิทีเ่รอืนภรยิาไมเ่ป็นของสาม ีแต่ถา้ภรยิานัน้รกัสามไีมอ่ยากใหส้าม ี

เสยีคาํพดูทีส่ ัง่ไว ้จะแบ่งใหญ้าตสิามกีต็ามใจหญงินัน้ ตามประเพณบีา้นเมอืง  

กค็วรใหไ้ดแ้ล...1   

 

ในลกัษณะการแบ่งสนิสมรสที่ปรากฏในมงัรายศาสตร ์ยงัให้สตรไีทยล้านนาไดร้บัสทิธกิาร

รบัมรดกในฐานะภรรยา นอกจากนัน้บุตรที่เกิดจากอนุภรรยาหรอืภรรยาน้อย มสีทิธิไ์ด้รบัมรดก

เช่นเดยีวกบับุตรของภรรยาหลวง นับว่าในประเดน็น้ีกฎหมายเปิดกวา้งในเรื่องสทิธขิองบุตรภรรยา

หลวงและบุตรของอนุภรรยามคีวามเท่าเทยีมกนั ดงัปรากฏขอ้ความในกฎหมายมงัรายศาสตรว์่า “...

ลกูเมยีน้อยและลกูเมยีหลวงมชีาตเิสมอกนั ควรไดร้บัส่วนแบ่งเท่ากนั...”2 

ในเรื่องของการกู้หน้ียมืสนิ สงัคมไทยโบราณเมื่อสามไีปกู้หน้ียมืสิน ภรรยามกัไม่รู้เรื่อง 

เน่ืองจากสามสีามารถกู้หน้ียมืสนิได้ตามลําพงั ไม่ต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากภรรยา ในกฎหมาย

ตราสามดวงกล่าวถงึการชดใชห้น้ีของภรรยาเมื่อสามไีปกู้หน้ียมืสนิไว ้พอสามตีาย ถงึแมภ้รรยาจะ

ไม่รูเ้ร ื่องมาก่อน ภรรยากต็้องชดใช้หน้ีเงนิต้น แต่กฎหมายใหย้กเวน้การเกบ็ดอกเบีย้ เพราะผูห้ญงิ

ทาํงานไดน้้อยกว่าผูช้าย ส่วนกฎหมายมงัรายศาสตร ์ว่าดว้ยลกัษณะหน้ี ใหค้วามยุตธิรรมแก่สตรใีน

ฐานะภรรยาอย่างเหน็อกเหน็ใจว่า  “...ผวัไปกู้หน้ีท่าน โดยเมยีไม่ทราบเรือ่ง ถ้าผวัตาย เมยีไม่ต้อง

ใชห้น้ี...”3 ดงันัน้เมือ่สามตีาย ภรรยาซึง่ไมไ่ดรู้เ้ร ือ่งการกู้ยมืหน้ีสนิ จงึไมต่อ้งชดใชห้น้ีสนิแทนสาม ี

ในส่วนกฎหมายของล้านนาโบราณนัน้ อจัฉราภรณ์  จนัทรส์ว่าง ได้อธบิายว่า กฎหมาย

ลา้นนาโบราณมทีัง้หมด 25 ฉบบั ในส่วนของหมวดครอบครวัและมรดก นับว่ากฎหมายไดใ้ห้สตรมีี

สถานภาพที่สูงกว่าผู้ชาย แต่ในหมวดอื่นส่วนใหญ่สตรมีสีถานภาพที่ตํ่ากว่าผู้ชาย มกีฎหมายที่

น่าสนใจนํามายกเป็นตวัอย่าง กฎหมายลา้นนาโบราณไดก้ล่าวถงึ กรณผีวัหายสาบสูญ เมยีแต่งงาน

1ประเสรฐิ ณ นคร.  (2521).  กฎหมายมงัรายศาสตร.์  หน้า 16. 
2แหล่งเดมิ.  หน้า 26. 
3แหล่งเดมิ.  หน้า 30.  
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ใหม่ ต่อมาภายหลงัผวัเก่ากลบัคนืมา กฎหมายอธบิายความว่าผู้หญงิแต่งงานใหม่เพราะสําคญัผดิ 

คดิว่าสามเีก่าเสยีชวีติ กฎหมายไมเ่อาโทษกบัผูห้ญงิ ทัง้ยงัไดใ้หส้ทิธแิก่ผูห้ญงิว่าจะเลอืกอยู่กบัผูใ้ด 

“...หากจะอยู่กบัสามใีหม ่ใหข้อขมาสามเีก่า ทรพัยส์นิต่างๆ ใหแ้บ่งกนัตามธรรมเนียมปฏบิตั ิหากจะ

อยู่กบัสามเีก่า ใหข้อขมาสามใีหม่ ทรพัยส์นิทีส่ามใีหม่นํามาคนืใหไ้ป...”  บทบญัญตัดิงักล่าวปรากฏ

ในกฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดนันทาราม กฎหมายธรรมศาสตร์สัพพสอน ฉบับวัดตุ่นใต ้

กฎหมายธรรมศาสตรห์ลวง ฉบบัวดัลอ้มแรด และกฎหมายธรรมศาสตรร์าชกอืนา ฉบบัวดัหวัขว่ง1 

จากการศกึษาในหวัขอ้  บนัทกึเรือ่งผูห้ญงิในประวตัศิาสตรนิ์พนธไ์ทย  ของ  จริานุช  โสภา      

เป็นการศึกษาจากประวตัิศาสตร์นิพนธ์ 3 ประเภท คือ จารกึ ตํานาน พงศาวดาร มกีารบนัทึก

เรื่องราวของสตรใีนแง่มุมต่างๆ คอื กิจกรรมด้านการศาสนา การเมอืง การประกอบกจิกรรมทาง

ศาสนามกีารบนัทกึไวใ้นจารกึ 31 หลกั ในตํานาน 6 เรือ่ง ในพระราชพงศาวดาร 3 ฉบบั ทัง้ในฐานะ

ผูร้ว่มทําบุญหรอืมสี่วนสําคญัในการทาํบุญ ส่วนกจิกรรมทางการเมอืง ซึง่สตรไีดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมทัง้

ทางตรงและทางออ้ม  บนัทกึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัสตรไีทยภาคเหนือ ปรากฏอยู่ 2 ประเภท คอื จารกึ 

และตํานาน   

ในภาคเหนือหรอือาณาจกัรล้านนาเดมิ ปรากฏการบนัทกึเป็นจารกึล้านนา มทีัง้หมด 96 

หลกั มกีารบนัทกึเรือ่งราวของสตรทีีส่าํคญัจาํนวน 18 หลกั ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งทางศาสนา จารกึหลกั

ที่ 10 มทีัง้เรื่องการเมอืงและศาสนา สตรสี่วนใหญ่ที่มบีทบาทในการทําบุญ เป็นกลุ่มสตรชีัน้สูง 

ไดแ้ก่ พระราชมารดา พระมเหส ีมกัจะทําบุญอย่างยิง่ใหญ่และเป็นผูนํ้าในการทําบุญ เช่น การสรา้ง

วดั สรา้งทีบ่รรจพุระธาตุ พรอ้มทัง้กลัปนาคนและทีด่นิใหแ้ก่วดั ในขณะทีส่ตรรีาชวงศร์ะดบัรองลงมา

และสตรใีนกลุ่มขุนนางจะทําบุญทัว่ไปและมทีัง้ที่เป็นผู้นําและร่วมกบับุคคลในตระกูลทําบุญ เช่น 

สรา้งพระพุทธรปู  กลัปนาคนและทีด่นิใหว้ดั  โดยมสีตรชีัน้ล่าง ไดแ้ก่  ไพร ่ทาส   รว่มบุญโดยการ 

เป็นส่วนหน่ึงของการทําบุญ2  หากพจิารณาจารกึลา้นนาทัง้ 18 หลกั  ซึง่ไดบ้นัทกึเรือ่งราวเกี่ยวกบั

สตรทุีกระดบัในการทําบุญโดยมลีกัษณะต่างกัน มกีารกล่าวถึงสตรชีัน้สูง ทัง้การสร้างยอดเจดีย ์

สรา้งวดั ฝังสมีา อุทศิถวายคนทัง้ชายและหญงิใหว้ดั ส่วนสตรกีลุ่มขุนนางจะมสี่วนร่วมในการทําบุญ 

สรา้งพระพุทธรปู  สตรชีัน้ล่างหรอืสามญัชนจะเป็นส่วนหน่ึงของการทําบุญด้วยการถูกอุทศิตนให้

เป็นขา้พระ หมายถงึ ขา้รบัใช้พระในวดั ส่วนการอธษิฐานของสตรใีนการทําบุญเหมอืนกนัทุกกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ขอใหถ้งึนิพพาน เกดิในภพหน้าอยูใ่นฐานะทีด่ ีและเกดิทนัโลกยคุพระศรอีารยิเมตไตรย  

ส่วนสตรไีทยภาคเหนือที่ปรากฏในตํานาน มีทัง้หมด 7 เรื่อง ได้แก่ ตํานานมูลศาสนา 

ตํานานจามเทววีงศ์ ชนิกาลมาลปีกรณ์ ตํานานเมอืงสุวรรณโคมคํา ตํานานเมอืงเงนิยางเชยีงแสน 

ตํานานสงิหนวตักุิมาร และตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม่  นอกจากบทบาทในการทํานุบํารุงพุทธศาสนา

แล้ว ปรากฏบทบาทสตรชีัน้สูงที่ได้รบัการยอมรบัเป็นผู้นําเทยีบเท่ากบัพระมหากษัตรยิ์อยู่หลาย

1อจัฉราภรณ์  จนัทรส์ว่าง.  (2548).  การศกึษาสถานภาพสตรใีนกฎหมายลา้นนาโบราณ.  หน้า 85.  
2จริานุช  โสภา.  (2542).  บนัทกึเรือ่งผูห้ญงิในประวตัศิาสตรนิ์พนธไ์ทย.  หน้า 44.  
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พระองค์ ได้แก่ พระนางจามเทววีงศ์ พระนางจริประภาเทว ีรวมไปถงึผู้มคีวามสามารถในการรบ 

เช่น พระราชมารดาของพญาตโิลกราช ทีเ่ป็นผูนํ้าทพัไปรบเพื่อยดึเมอืงแพร่1  

เมือ่มาถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่5) (พ.ศ.2411– 2453)  

จากปัจจยัภายนอก อนัได้แก่การเขา้มาล่าอาณานิคมของลทัธจิกัรวรรดนิิยม เป็นผลใหเ้กดิการเดนิ

ทางเขา้มาของชาตติะวนัตกทัง้ในสยามและภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ไดม้ชีาวตะวนัตกทีเ่ดนิ

ทางเขา้มาดว้ยภาระหน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนั ทัง้นักการทูต มชิชนันาร ีนกัสํารวจ นกัวชิาการ และพ่อคา้ 

สําหรับในกลุ่มพ่อค้าและมิชชันนารี ได้มีชาวตะวันตกหลายคนที่ เดินทางสู่หัวเมืองเหนือ 

ชาวตะวนัตกเหล่าน้ีได้ทําการบนัทึกการดํารงชวีิตของสตรไีทยภาคเหนือทัง้สตรชีัน้สูงและสตรี

สามญัชน สําหรบัสตรสีามญัชนนัน้อาชพีทีม่กีารกล่าวถงึอยู่บ่อยครัง้ ไดแ้ก่ คา้ขายหรอืแม่คา้ ทําไร่

นา ไร่สวน เลีย้งสตัว ์การทอผา้ และการทอเสื่อจกัสาน  การคา้ขายมทีัง้ตลาดทางบกและตลาดทาง

น้ํา ซึง่เป็นสภาพทีพ่บเหน็ไดท้ัง้ในกรงุเทพฯ และหวัเมอืง   

ศาสนาจารยเ์ดเนียล แมคกลิวาร ี (Daniel Mc. Gilvary)  มชิชนันารอีเมรกินัทีรู่จ้กักนัในนาม

หมอแมคกลิวาร ีได้เดนิทางมาสํารวจมณฑลพายพัในพ.ศ.2410 หมอแมคกลิวารไีด้เดนิทางมายงั

เชยีงใหม่พรอ้มกบัครอบครวัเพื่อมาเผยแผ่ครสิต์ศาสนา จากการเดนิทางมาสู่มณฑลพายพั ทําให้

หมอแมคกลิวารไีดบ้นัทกึสิง่ทีเ่ขาพบเหน็และถ่ายทอดในงานบนัทกึถงึความเป็นชุมชนลา้นนาทัง้ใน

ระดบัชนชัน้สูงและชนชัน้สามญัชน สําหรบัชนชัน้สูงหมอแมคกิลวารไีด้มโีอกาสเข้าเฝ้าเจ้าเมอืง

เชยีงใหม่ ได้พบปะกบัสตรชีัน้สูงซึ่งหมอแมคกิลวารไีด้กล่าวถงึ เจา้นางบวัคํา พระมารดาของเจ้า

หลวงเชยีงใหม่ หมอแมคกลิวารบีรรยายว่าเจา้นางบวัคํา เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครดั หมัน่ไป

ทําบุญที่วดัอยู่เสมอ จากการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดทีําให้เจา้นางบวัคํามคีวามเมตตาและมน้ํีาใจต่อ

หมอแมคกลิวารี2 เจา้ทพิเกสร ธดิาองคโ์ตของพระเจา้กาวโิลรสสุรยิวงศ์ และเป็นชายาของพระเจา้

อินทวิชยานนท์ โดยกล่าวถึงเจ้าทิพเกสรว่ามีฐานะตามกําเนิดสูงกว่าเจ้าอินทวิชยานนท์ มี

คุณลกัษณะงามพรอ้มเหมาะสมกบัพระยศของเจา้เมอืง นอกจากนัน้แลว้พระนางยงัมคีวามสามารถ 

ฉลาดหลกัแหลมทีจ่ะสนับสนุนอํานาจของพระสวามไีด ้หมอแมคกลิวารไีดก้ล่าวถงึฐานะของสตรใีน

ครอบครวัทางหวัเมอืงเหนือว่า 

 

 ...ฐานะของสตรภีายในครอบครวั  กไ็ดร้บัการยอมรบักนัไปทัว่ในช่วงเวลา 

ทีพ่วกเรากําลงัพดูถงึอยูน้ี่ (สมยัรชักาลที ่5 : ผูว้จิยั) ฐานะของสตรเีป็นทีย่อม 

รบัในหน่วยงานของรฐับาลดว้ยเช่นกนั  จงึไมเ่ป็นทีน่่าสงสยัเลยว่าอทิธพิล 

ของสตรใีนทางดา้นวเิทโศบายต่างๆ  จงึเพิม่ทวขีึน้อยา่งมากมายมาตัง้แต่ 

ครัง้เจา้หลวงองคก่์อนยงัทรงครองราชยอ์ยูท่ ัง้น้ีเนือ่งจากพระองคไ์มม่ ี

1จริานุช  โสภา.  (2542).  เล่มเดมิ.  หน้า 56 - 59. 
2เดเนียล แมคกลิวาร.ี  (2544).  กึง่ศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว.  แปลโดย จติราภรณ์ ตนัรตันกุล   

หน้า 89 – 90. 
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พระราชโอรส  จงึเป็นธรรมดาอยูเ่องทีพ่ระธดิากลายเป็นผูม้อีํานาจและยงัได ้

รบัการฝึกฝนใหเ้ขา้ถงึงานต่างๆ ของรฐัดว้ย...1 

 

ลลิเลยีน จอหน์สนั เคอรต์สิ (Lillian Johnson Curtis) สตรชีาวอเมรกินัผูส้อนศาสนาในคณะ

เพรสไบทเีรยีนฝ่ายเหนือ ซึ่งเดนิทางเขา้มาปฏบิตัหิน้าที่เผยแผ่ครสิต์ศาสนาโดยประจําอยู่ที่เมอืง

ลครหรือลําปางในปัจจุบันระหว่าง พ.ศ. 2438 - 2442 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ เขียนหนังสือ เรื่อง The Laos of North Siam ขึ้น  ตีพิมพ์ ในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2446 ที่เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) เคอรต์สิเป็นมชิชนันารทีี่ไปปฏบิตัหิน้าที่

ทางหวัเมอืงเหนือทีเ่มอืงลคร (ปัจจบุนัคอื ลาํปาง) แพร ่น่าน และเชยีงราย เธอจงึไดเ้ล่าถงึการเรยีน

การสอนของโรงเรยีนเดก็หญงิทีค่ณะผูส้อนศาสนาตัง้ขึน้ทีเ่มอืงลครว่า    

 

    …โรงเรยีนเดก็หญงินัน้เจรญิเตบิโตเช่นเดยีวกบังานดา้นการศกึษาทัง้หมด 

    ของคณะผูส้อนศาสนา ...  นางสาวฟลสีนัและนางสาววลิสนั (Miss Wilson)  

    ช่วยกนัพฒันาปัจจยัพืน้ฐานทางดา้นการฝึกแรงงาน เพื่อการผลติของ 

    โรงเรยีนมาโดยลาํดบั จนกระทัง่บดัน้ีเป็นจดุเด่นของงานสอนหนงัสอืทีม่ ี

    ความสาํคญัอย่างชดัแจง้เดก็ผูห้ญงิจะไดร้บัการสอนใหรู้จ้กัการปัน่ ทอ ตดั 

    เยบ็ และการดแูลรกัษาหอพกัใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  ตลอดจนไดร้บัการ 

ฝึกใหรู้จ้กัความรบัผดิชอบในหน้าทีป่ระจาํ  ซึง่เป็นทีเ่กลยีดชงัสาํหรบัพวก 

เธอ…2 

 

คารล์ บ็อค (Carl Bock) นักธรรมชาติวทิยาชาวนอรเ์วย์ ได้เดนิทางเข้ามาสํารวจดนิแดน

ดา้นภูมศิาสตรข์องสยามใน พ.ศ. 2424 และไดเ้ขยีนเล่าสภาพการเดนิทางและการสํารวจขึน้ คารล์ 

บอ็ค ไดบ้รรยายลกัษณะการแต่งกายและความงามของสตรไีทยภาคเหนือว่า  “... ไม่มผีูห้ญงิชาตใิด

ในทางตะวนัออกทีจ่ะสวมเสื้อผา้อย่างงา่ยๆ และเหมาะสมไดเ้หมอืนดงัทีผู่ห้ญงิชาวเหนือนุ่งซิน่และ

ห่มผา้ตองเพราะสเีขา้กนัไดม้าก และเพือ่เป็นการใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูห้ญงิกต็อ้งขอพดูว่าสวยมาก 

ดว้ยเสื้อผา้แบบน้ีช่วยใหเ้หน็รปูรา่งอนัไดส้ดัส่วนตรงงามของผูห้ญงิ และไม่เกะกะต่อท่าเดนิอนัอ่อน

ชอ้ยตามธรรมชาตดิว้ย...ทรงผมก็มไิด้ทําให้รปูร่างอนังามอยู่แลว้ของผูห้ญงิชาวเหนือดูงามน้อยไป

  1เดเนียล แมคกลิวาร.ี  (2544).  เล่มเดมิ.  หน้า 163 – 164. 
2ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล.  (2557).  บทความวจิยั เรื่อง “สตรไีทยกบัการประกอบอาชพีในสมยัรชักาลที ่

5 – รชักาลที ่6” ในรวมบทความวจิยั การประชุมวชิาการระดบัชาต ิSMARTS ครัง้ที ่4 อตัลกัษณ์แหง่เอเชยี Asian 

Identities 2014.   
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เลย ...”1 ด้านการประกอบอาชพีของสตรไีทยภาคเหนือ คารล์ บอ็ค ไดแ้สดงความคดิเหน็ว่าตลาด

ในภาคเหนือจะพบว่าสตรเีป็นผูม้บีทบาทมากกว่าชาย โดยบอ็คไดบ้รรยายบรรยากาศตลาดในเมอืง

เชยีงใหม่ยามเชา้ว่า     “… ภาพชวีติประจาํวนัทีน่่าดูในเมอืงกค็อืตลาด ... ตามสองฟากถนนใหญ่มี

ผู้หญงิทีนํ่าของจากรมิฝัง่น้ําและจากตําบลใกล้เคยีงมานัง่ขายเรยีงกนัอยู่เต็ม ผู้หญิงทีนี่ค่้าขายเก่ง

เหมอืนกบัผู้หญิงในเกาะบาล ี... ของทีข่ายส่วนมากก็เป็นพวกอาหาร ผลไม้ ผกั ยาสูบ หมาก ปูน 

ปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลารา้ ... เน้ือควายและหนังควายเป็นแผ่นๆ ... ตวัแมลงแกลบ ... เห็ด ... ขี้ผึ้ง 

เทยีนไข หมอ้ดนิ โอ่ง คนโทน้ํา และมดีอกไมข้ายมากมายจนชาวปารสีคงจะอจิฉาทเีดยีว ขา้งหลงั

แถวแม่คา้พวกน้ีกม็รีา้นแผงลอย มพีวกจนีและพม่าปนอยู่บา้ง ...”2  ในเรือ่งของสนิคา้ทีนํ่ามาขาย มี

อาหาร ผลไม้ สินค้าต่างเมอืง และของป่า คาร์ล บ็อคได้สํารวจของป่าที่สตรไีปหามา เล่าว่า “... 

ขา้พเจา้เห็นพวกผู้หญิงเดนิกลบัมาจากป่า ขา้พเจา้อยากทราบว่าในกระจาดของเขามอีะไรบ้าง ... 

ส่วนใหญ่เป็นกบ เหด็ แมงดานา ...หอยน้ําจดืตวัใหญ่ ... รากไมบ้างชนิด ... และแมงมมุชนิดหนึง่...”3 

นอกจากงานบนัทกึที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว ยงัมบีนัทกึที่ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่

เป็นการบนัทกึด้วยการวาดทีป่รากฏเป็นภาพจติรกรรมฝาผนังวดัในภาคเหนือ ซึ่งเป็นงานฝีมอืช่าง

สมยัรชักาลที ่5   ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาจติรกรรมฝาผนงัวดัจาก 2 จงัหวดั คอืจงัหวดัเชยีงใหม ่

และจงัหวดัน่าน สําหรบัจงัหวดัเชยีงใหม่ มคีวามสําคญัในฐานะเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรลา้นนา 

ส่วนจงัหวดัน่าน มทีัง้การรบัวฒันธรรมร่วมสมยัเช่นเดยีวกบัเมอืงเชยีงใหม่ แต่มเีอกลกัษณ์เฉพาะ

เมอืงน่าน ซึง่เกดิจากความสมัพนัธร์ะหว่างเมอืงน่านกบัเมอืงหลวงพระบางของอาณาจกัรลา้นชา้ง4 

จงึไดนํ้ามาศกึษารวมทัง้สิน้ 6 วดั   ไดแ้ก่  1) วหิารลายคํา วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม ่2) วดัเสาหนิ ตําบลหนองหอย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  3) วดับวกครกหลวง 

ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม่ 4) วดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดั

เชยีงใหม ่5) วหิารวดัภูมนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน  6) วดัหนองบวั ตําบลป่าคา 

อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  

ในกลุ่มงานจติรกรรมฝาผนังทัง้ 4 วดัในจงัหวดัเชยีงใหม่ มทีัง้ฝีมอืงานระดบัช่างหลวงและ

ฝีมอืช่างท้องถิ่น มลีกัษณะผสมผสานทัง้การรบัอิทธพิลงานจติรกรรมร่วมสมยัจากภาคกลาง ใน

ขณะเดยีวกนักม็กีารสอดแทรกเอกลกัษณ์ของชาวลา้นนา เช่น การแต่งกาย วถิชีวีติ อาชพี เป็นต้น 

ไปตามเน้ือเรื่องชาดกที่เป็นแกนกลางของเรื่อง จติรกรรมฝาผนังวหิารลายคํา วดัพระสงิห์ จงัหวดั

เชยีงใหม่ แสดงให้เห็นชดัเจนถึงอทิธพิลวรรณกรรมจากภาคกลางที่ถูกนําไปถ่ายทอดเป็นเน้ือหา

เรือ่งสงัขท์อง  วดัเสาหนิ ตําบลหนองหอย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นเรื่องราวพระเวสสนัดร

1คารล์ บอ็ค.  (2550).  ทอ้งถิน่สยามยุคพระพุทธเจา้หลวง.  แปลโดย เสฐยีร พนัธรงัษ;ี และ อมัพร  

ทขีะระ. หน้า 296. 
2แหล่งเดมิ.  หน้า 206. 
3แหล่งเดมิ.  หน้า 80.   
4วนิยั  ปราบรปิ.ู  (2559, 21 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีห่อศลิป์รมิน่าน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน. 

                                                           



7 

 

ชาดก ทีม่อีทิธพิลจติรกรรมจากภาคกลาง ส่วนบุคคลประกอบฉากตามเน้ือเรือ่งจะมลีกัษณะของชาว

ลา้นนาทีน่่าสนใจ วดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา  อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นงานฝีมอืช่าง

ทอ้งถิน่ เป็นเรื่องราวทศชาดกทัง้หมด 6 เรื่อง 18ได้แก่ เตมยีชาดก สุวรรณสามชาดก เนมริาชชาดก 

มโหสถชาดก วธิรูบณัฑติชาดก และเวสสนัดรชาดก18

1  ซึง่ในเน้ือเรือ่งจะปรากฏภาพสตรใีนลกัษณะ 

18สตรไีทยภาคเหนือที่แสดงถงึอทิธพิลไทใหญ่ผสมผสานอยู่ 18 ส่วนจติรกรรมฝาผนังวดัป่าแดด ตําบล

ท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ มเีน้ือหาเล่าเรื่องพุทธประวตัิและชาดก ได้แก่ วธิูรบณัฑติ

ชาดกเวสสนัดรชาดก  รวมถงึชาดกนอกนิบาต เรื่อง จนัทคาธชาดก ซึง่เป็นปัญญาสชาดก หรอืมุข

ปาฐะในทอ้งถิน่ภาคเหนือ จติรกรรมฝาผนังทัง้วดับวกครกหลวงและวดัป่าแดดนัน้ เป็นงานฝีมอืช่าง

ที่มคีวามใกล้เคยีงกนัมาก ปรากฏอทิธพิลงานช่างไทใหญ่จากการแต้มภาพ เช่น การแต่งกายของ

บุคคลตามเน้ือหา ลกัษณะรปูทรงปราสาท เป็นตน้ 

สาํหรบัภาพจติรกรรมทีว่หิารวดัภูมนิทรต์ําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน เป็นการเล่า

เรื่อง คทัธณะกุมารชาดก อนัเป็นชาดกที่แพร่หลายหรอืเป็นที่นิยมในการถ่ายทอดเป็นมุขปาฐะทัง้

ลา้นนาและลา้นชา้ง แต่ปรากฏเป็นภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่หิารวดัภูมนิทรเ์พยีงแห่งเดยีว ลกัษณะ

ของภาพเป็นการเล่าเรื่องคทัธณะกุมารชาดก สอดแทรกประเพณี ความเชื่อและวถิชีวีติของลา้นนา

ได้อย่างงดงาม  ภาพจติรกรรมวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เป็นการเล่า

เรื่อง จนัทคาธชาดก ตลอดทัง้เรื่องซึ่งนับว่าเป็นชาดกที่หาภาพชมทัง้เรื่องได้ยากเช่นกัน ภาพ

จติรกรรมทัง้สองวดัน้ีเป็นงานฝีมอืช่างทอ้งถิน่หลกัทีช่ื่อว่า หนานบวัผนั มลีกัษณะพเิศษคอืศลิปินได้

สอดแทรกภาพบุคคลสําคญัทางประวตัศิาสตร ์คอื พระเจา้อนันตวรฤทธเิดชและพระเจา้สุรยิพงศ์

ผรติเดช ผู้ครองนครเมอืงน่านในช่วงระยะเวลาที่สยามในช่วงสมยัรชักาลที่ 5 ได้แผ่อิทธพิลการ

ปกครองมายงัหัวเมืองเหนือ ภาพจติรกรรมฝาผนังในจงัหวดัน่าน มีลกัษณะวิถีชีวิตล้านนาที่มี

ลกัษณะผสมผสานอทิธพิลไทลือ้อยูม่าก และยงัแสดงใหเ้หน็อทิธพิลไทใหญ่ปรากฏอยู่2 

 สําหรบัจารีตประเพณีและกฎหมายอาจกล่าวได้ว่าสตรีไทยภาคเหนือได้รบัสิทธิและ

สถานภาพที่ด ีดงัปรากฏตามหลกัฐานกฎหมายมงัรายศาสตร ์กฎหมายหลกัที่ใหก้ารคุม้ครองสตรี

ไทยภาคเหนือ อกีทัง้ในงานบนัทกึเอกสารชัน้ต้นของลา้นนาและงานบนัทกึของชาวต่างชาต ิรวมไป

ถงึการถ่ายทอดเรื่องราวจากงานจติรกรรมฝาผนังวดัภาคเหนือที่อยู่ในพื้นทีว่จิยั ได้แสดงให้เหน็ว่า

สตรไีทยภาคเหนือมชีีวิตค่อนข้างอิสระ ดงัจะเห็นได้จากสถานภาพในสงัคมที่มกัมีการเล่าเรื่อง 

บนัทกึ และปรากฏภาพสตรสีามญัชนพบปะสงัสรรคใ์นกลุ่มผูช้าย และมวีถิชีวีติทีไ่ม่ตอ้งเกบ็เน้ือเกบ็

ตวัมาก ด้านการประกอบอาชพี มทีัง้การทําเกษตรกรรมและค้าขายซึ่งบนัทึกของชาวต่างชาติที่

เดนิทางมากรงุเทพฯ และหวัเมอืงต่างๆ กล่าวไวว้่า สตรไีทยภาคเหนือมคีวามชํานาญในการคา้ขาย

1สมโชต ิ อ๋องสกุล.  (2541, เมษายน).  จติรกรรมฝาผนงัวดับวกครกหลวง เชยีงใหม่ : จา้จดัของสสีนั

และพลงัแห่งพู่กนั.  ศลิปวฒันธรรม. 19 (6)  : 73.  
2วนิยั  ปราบรปิ.ู  (2559, 21 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีห่อศลิป์รมิน่าน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน. 
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เป็นอย่างยิง่ ส่วนอาชพีทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ ไดแ้ก่ การทอผา้ การหาของป่า ตวัอย่างเช่น ภาพสตรี

คาบบุหรีข่ ีโ้ย (บุหรีม่วนใหญ่ทําจากเปลอืกมะขามบดหยาบ ห่อดว้ยใบตองแหง้) ซึง่สูบเพื่อเป็นการ

ไล่ยุงและแมลง สะท้อนให้เห็นถงึลกัษณะภูมปิระเทศภาคเหนือที่มป่ีาอุดมสมบูรณ์ มยีุงและแมลง

เยอะ การจะเขา้ไปหาของป่ามาขายหรอืดาํเนินชวีติประจาํวนั จาํเป็นจะตอ้งสูบบุหรีข่ ีโ้ยเพื่อไล่แมลง 

สตรไีทยภาคเหนือทัง้ทีป่รากฏในงานบนัทกึและภาพจติรกรรมฝาผนัง จงึเป็นประเดน็ทีน่่าศกึษาถงึ

ปัจจยัทีส่่งผลต่อสถานภาพและลกัษณะวถิชีวีติของสตรไีทยภาคเหนือ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. ศกึษาถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อสถานภาพและวถิชีวีติของสตรไีทยภาคเหนือ 

2. ศกึษางานบนัทกึและจติรกรรมเกีย่วกบัสถานภาพและวถิชีวีติของสตรไีทยภาคเหนือ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

งานวจิยัน้ี มุ่งศึกษาวเิคราะห์จากงานบนัทึกที่เป็นงานบนัทกึทัว่ไปทัง้เอกสารชัน้ต้นและ

เอกสารชัน้รอง งานบนัทกึของชาวต่างชาต ิ ศกึษางานบนัทกึสทิธสิตรไีทยภาคเหนือทีป่รากฏอยู่ใน

กฎหมายมงัรายศาสตร ์ซึง่เป็นกฎหมายเดมิของลา้นนา และกฎหมายลา้นนาโบราณฉบบัอื่นๆ ทีใ่ช้

ในสมยัจารตี รวมไปถงึศกึษาจากภาพจติรกรรมวดัสําคญัทีป่รากฏภาพสะทอ้นแสดงถงึวถิชีวีติของ

สตรไีทยภาคเหนือ ทัง้ดา้นการแต่งกาย ดา้นวถิชีวีติ โดยนํามาประกอบกบัหลกัฐานทีเ่ป็นงานบนัทกึ

ด้วยลายลกัษณ์อักษร สําหรบัภาพจติรกรรมฝาผนังได้กําหนดพื้นที่ในการศึกษา 2 จงัหวดั คือ

จงัหวดัเชยีงใหม่ และจงัหวดัน่าน การศึกษาภาพจติรกรรมในจงัหวดัเชยีงใหม่ มุ่งเน้นความเป็น

ศูนยก์ลางของล้านนาเดมิ ส่วนจงัหวดัน่าน เป็นการรบัวฒันธรรมจากศูนยก์ลางคอื เมอืงเชยีงใหม ่

และการรบัวฒันธรรมจากล้านช้างซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กันมาแต่อดีต นํามาผสมผสานกับลกัษณะ

ทอ้งถิน่ของชาวน่าน จนเกดิเป็นลกัษณะเฉพาะของเมอืงน่าน ภาพจติรกรรมวดัสําคญัทีนํ่ามาศกึษา

ในจงัหวดัเชียงใหม่ มจีํานวน 4 วดั ได้แก่ วหิารลายคํา วดัพระสงิห์ ตําบลพระสงิห์ อําเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ่งรบัอิทธพิลจติรกรรมจากภาคกลางไปมากที่สุด วดัเสาหิน ตําบลหนองหอย 

อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ปรากฏฝีมอืงานช่างท้องถิ่นที่ได้รบัอิทธพิลจติรกรรมภาคกลางไป

ผสมผสานกบัจติรกรรมแบบลา้นนา1 วดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

และวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ที่ปรากฏงานฝีมอืช่างท้องถิ่น และ

สะทอ้นภาพวถิชีวีติสตรชีาวบ้านไดเ้ป็นอย่างด ีวดัสําคญัในจงัหวดัน่าน จาํนวน 2 วดั ไดแ้ก่  วหิาร

วดัภูมนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน เป็นภาพคทัธณะกุมารชาดก และวดัหนองบวั 

ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เป็นภาพจนัทคาธชาดก ทีแ่สดงใหเ้หน็คตคิวามเชื่อและวถิี

ชวีติของสตรไีทยภาคเหนือทัง้ในสมยัจารตีและการปรบัตวัเขา้สู่ความเป็นสมยัใหม่ในสมยัรชักาลที ่

1สมโชต ิ อ๋องสกุล.  (2559, 17 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีศ่นูยล์า้นนา

ศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. 
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5 (พ.ศ.2411 – 2453) ภาพจติรกรรมฝาผนงัทัง้ 6 วดัน้ี เป็นภาพจติรกรรมทีอ่ยูใ่นช่วงเวลาใกลเ้คยีง

กนั โดยปรากฏการวาดภาพจติรกรรมขึน้ช่วงก่อนการปฏริปูครัง้ใหญ่ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั 

 ผลของการวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัคาดว่าจะเป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการศกึษา สงัคม วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี และประวตัศิาสตร ์ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานภาพและวถิชีวีติของสตรี

ไทยภาคเหนือดงัน้ี 

1.  เป็นการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูงานบนัทกึและภาพจติรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตร ี

ไทยภาคเหนือ 

2.  เป็นงานวจิยัเผยแพรค่วามรูท้ีเ่กีย่วกบัสถานภาพและวถิชีวีติสตรไีทยภาคเหนือจาก 

หลกัฐานหลายประเภท 

3.  เป็นแนวทางศกึษาสาํหรบัผูท้ีส่นใจงานดา้นสตรศีกึษาหรอืทอ้งถิน่ศกึษาต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 การวิจยัเรื่อง การศึกษาสถานภาพและวิถีชีวิตสตรีไทยภาคเหนือจากงานบันทึกและ

จติรกรรมลา้นนา  ผูว้จิยัไดศ้กึษาจากหลกัฐานทัง้ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และหลกัฐานทีไ่ม่เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร (ภาพจติรกรรม) ในส่วนหลกัฐานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรผู้วจิยัแบ่งหลกัฐานเป็น 2 

กลุ่ม คือ เอกสารชัน้ต้น (Primary Sources) และเอกสารชัน้รอง (Secondary Sources) เอกสาร

ชัน้ต้น ไดแ้ก่ ตํานาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ  ส่วนเอกสารชัน้รอง ไดแ้ก่ งานวจิยั ปรญิญานิพนธ ์

รวมถงึงานบนัทกึของชาวต่างชาตทิีไ่ดบ้นัทกึเกี่ยวขอ้งกบัสถานภาพและวถิชีวีติสตรไีทยภาคเหนือ   

โดยมกีรอบแนวคดิในการวจิยัเป็น 3 ประเด็นใหญ่ คอื คตคิวามเชื่อในพุทธศาสนา ข้อกําหนดใน

กฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณี จากนัน้นําขอ้มลูทีค่น้ควา้ไดท้ัง้หมดมาสงัเคราะหข์อ้มลูตาม

กรอบแนวคดิของผูว้จิยัเพื่ออธบิายถงึสถานภาพและวถิชีวีติของสตรไีทยภาคเหนือ ภายใต้พืน้ฐาน

แนวคดิทางสตรศีกึษาและแนวคดิทางคตชินวทิยา 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 งานบนัทกึ (documents) หมายถึง การเขยีน การบนัทกึที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร มุ่งศกึษา

จากประวตัศิาสตรนิ์พนธไ์ทย ไดแ้ก่ ตํานาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ รวมไปถงึศกึษาจากกฎหมาย

โบราณทีใ่ชใ้นภาคเหนือ  โดยศกึษาจากกฎหมายมงัรายศาสตร ์ซึง่เป็นกฎหมายหลกัทีใ่ชใ้นลา้นนา 

และกฎหมายลา้นนาโบราณฉบบัอื่นๆ 

จติรกรรมฝาผนัง (mural painting)  เป็นงานบันทึกด้วยภาพ เล่าเรื่องด้วยการวาดและ

ระบายสบีนฝาผนังโบราณสถานภายในวดั ส่วนใหญ่ช่างวาดจะถ่ายทอดเรื่องราวทางพุทธประวตั ิ

พุทธชาดก ตามคตินิยม โดยมีการสอดแทรกวิถีชีวิตผู้คนในสมยันัน้ผ่านภาพจติรกรรม ทําให้
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สามารถเขา้ใจเรื่องได้ภายในภาพ ทัง้องค์ความรูท้างวรรณกรรม คตทิางพุทธศาสนา พุทธประวตั ิ

และจารตีประเพณ ี 

สถานภาพ (status) 18หมายถงึ สถานภาพในสงัคมหรอืชุมชน สถานะการเป็นศาสนิกชนและ

สถานภาพภายในครอบครวั ทัง้ครอบครวัตนเองและครอบครวัของคู่สมรส ที่อยู่ในฐานะลูก ฐานะ

ภรรยา หรอืฐานะแม ่ซึง่มสีถานภาพแตกต่างกนั 

วถิชีวีติ (way of life)  หมายถงึ  การดาํเนินชวีติ อุปนิสยัในการดาํรงชวีติ ทัง้ดา้นนามธรรม 

ไดแ้ก่ ภาษา คตคิวามเชื่อ ขนบประเพณ ี และดา้นรปูธรรม ไดแ้ก่ อาคารบา้นเรอืน การประกอบ

อาหาร อาชพี  การแต่งกาย 

สตรไีทยภาคเหนือ (Northern Thai Women) หมายถึง สตรไีทยที่มภีูมลิําเนาและถิ่นที่อยู่

อาศยัในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้นขอ้มลูเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งในพืน้ทีท่ี่เป็นอาณาเขต

ของอาณาจกัรลา้นนาเดมิบรเิวณมณฑลพายพัหรอืมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือของไทยตามการแบ่ง

เขตการปกครองในสมยัรชักาลที ่5   

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

สตรศีึกษา เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ความสําคัญเกี่ยวกับสตรหีรอืเพศหญิง สตรศีึกษาอยู่

ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีหลายประการ แนวคิดและทฤษฎีที่มคีวามเกี่ยวข้องกับสตรศีึกษา ทัง้

บทบาท สถานภาพ สทิธแิละหน้าทีข่องสตร ีสามารถจดัแบ่งตามแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสตรเีป็น

กลุ่มใหญ่ได ้2 กลุ่ม คอืแนวคดิและทฤษฎทีางตะวนัตก  ซึง่เป็นจุดเริม่ต้นของการกล่าวถงึคาํว่าสตรี

นิยม นักสตรีนิยม แนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ทฤษฎีทาง

มานุษยวทิยา และอกีกลุ่มหน่ึง คอื แนวคดิและทฤษฎทีางตะวนัออก ทีม่โีครงสรา้งมาจากกฎหมาย

ที่ใช้กนัมาตัง้แต่สมยัจารตี อิทธพิลคติความเชื่อทางศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนใน

ภมูภิาคตะวนัออกค่อนขา้งยดึมัน่และปรบัเปลีย่นไดย้าก 

 

แนวคิดและทฤษฎีทางตะวนัตก 

 ความเสยีเปรยีบของผู้หญิงในดา้นการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ทํา

ให้มีความพยายามในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อผู้หญิงเริม่รู้ตัวว่ามกีารเสียเปรยีบกัน

ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ผู้หญิงมีความเสียเปรยีบในฐานะทางสังคม การประกอบอาชีพ 

โอกาสในชีวิต จงึทําให้เกิดการเคลื่อนไหวเรยีกร้องเรื่องสทิธสิตร ีจงึเกิดกลุ่มคนและองค์กรที่มี

แนวคดิในการศกึษาเฉพาะว่าดว้ยเรือ่งสตรแีละการต่อสูข้องสตร ีจงึเกดิคําว่า สตรนิียม (Feminism) 

คอืการศกึษาในปัจจยัและผลทีจ่ะนํามาซึง่ความเสมอภาคในสงัคมระหว่างบุรษุกบัสตร ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัสตรีนิยม  

      1.1 ความหมายของสตรีนิยม 

       คาํว่า สตรนิียม หรอื Feministism  คอืกระบวนการศกึษาและเรยีกรอ้งสทิธขิอง

ผู้หญิงทัง้เรื่องสิทธิส่วนตัว สิทธิทางการเมือง สิทธิทางสถานภาพในสังคม เพื่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสงัคม ให้มกีารยอมรบัผู้หญิงและเกดิการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้หญิงให้ดขีึ้น 

สตรนิียมมหีลายแนวทาง  อาจมคีวามเหมอืนกนัในบางประเดน็ทีจ่ะต่อสูเ้พื่อขจดัการกดขีต่่อผูห้ญงิ

และเปลี่ยนแปลงสงัคมเพื่อให้ผู้หญิงมชีวีติ สทิธทิี่เสมอภาคกบัผู้ชายและได้รบัสทิธขิองความเป็น

มนุษย์01  

                          1.2 ประเภทของแนวคิดสตรีนิยมแบบตะวนัตก 

    ในแนวคดิสตรนิียมตามการศกึษาแบบตะวนัตก สามารถแบ่งเป็นกลุ่มสตรนิียม 

ตามแนวคดิ ดงัน้ี 

1วริะดา สมสวสัดิ.์  (2549).  นิตศิาสตรแ์นวสตรนิียม. หน้า 28 – 29. 
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   1) สตรนิียมแนวเสรนิียม (Liberal Feminism) เป็นทฤษฎทีีเ่สนอเสรภีาพ 

ส่วนบุคคลให้แก่ผู้หญงิซึง่ถอืว่าเป็นหน่ึงในทฤษฎสีตรนิียมที่ว่าดว้ยการเมอืงและสงัคมกระแสหลกั 

และมปีระวตัศิาสตรย์าวนานทีส่ดุ  

2) สตรนิียมแนวลทัธมิารก์ซ ์(Marxist Feminism) แนวคดิน้ีเสนอว่าการที ่

ผูห้ญงิต้องตกอยู่ในสภาวะทีข่ ึน้ต่อผูช้ายหรอืตกอยู่ภายใต้การครอบงาํของผู้ชายกเ็น่ืองมาจากลทัธิ

ทุนนิยมและการมกีรรมสทิธสิ่วนตวัในทรพัยส์นิซึง่เป็นปัจจยัในการผลติ  

3) สตรนิียมแนวสงัคมนิยม (Socialist Feminism)นกัสตรนิียมแนวสงัคมนิยม 

เกดิขึน้เน่ืองจากนักสตรนิียมแนวลทัธมิารก์ซไ์มพ่อใจกบัลกัษณะมดืบอดทางความคดิของสายมารก์

ซสิต์เรื่องเพศสภาวะกล่าวคอืมคีวามโน้มเอยีงว่ามารก์ซสิต์ยงัคงยดึมัน่ในลทัธชิายเป็นใหญ่ และไม่

เหน็ความสาํคญัของการกดขีผู่ห้ญงิเท่ากบัความสาํคญัของการกดขีก่รรมกร  

4) สตรนิียมแนวสภาวะแวดลอ้ม (Eco – Feminism) สตรนิียมแนวสภาวะแวด 

ล้อมน้ีจะนําเสนอกรอบคิดที่ครอบคลุมเรื่องสันติภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย สภาวะ

แวดลอ้ม และมุมมองทางสงัคมนิยม   ซึ่งตัง้อยู่บนฐานของการวเิคราะหแ์บบวตัถุนิยมและจากการ

ใชท้ฤษฎแีนววพิากษ์การเมอืงเป็นเครือ่งมอืของมมุมอง  

5) สตรนิียมแนวรากเหงา้ (Radical Feminism) สตรนิียมแนวรากเหงา้ 

เสนอว่าการกดขีผู่ห้ญงิเกดิจากการแบ่งแยกจดัประเภทผูห้ญงิ  เป็นชนชัน้ทีด่อ้ยกว่าชนชัน้ผูช้ายบน 

ฐานของเพศภาวะ ดงันัน้เป้าหมายของกลุ่มน้ีคอื การทําลายระบบเพศและชนชัน้ทีเ่ป็นรากฐานของ

การที่ผูช้ายครอบงําผูห้ญงิ และเหน็ว่าเป็นการกดขีทุ่กรปูแบบ เป็นการขยายมาจากความเป็นใหญ่

ของผูช้าย  

6) สตรนิียมแนวหลงัยคุสมยัใหม ่(Postmodern Feminism) นกัสตรนิียม 

กลุ่มน้ีเสนอว่าพระผูเ้ป็นเจา้ไม่ใช่ผูใ้หค้วามหมายหรอืสารตัถะของสิง่ต่างๆ แต่มนุษยเ์ป็นผู้สรา้งขึน้

ความหมายทัง้หลายนัน้มนุษยเ์ป็นผู้สรา้งขึน้เอง กลุ่มน้ีเห็นด้วยในเรื่องคู่ขนานของความแตกต่าง

ระหว่างชายหญงิว่าเป็นการจดัแบ่งประเภททีท่รงพลงัในสงัคม1   

ชลดิาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์ ได้กล่าวถงึสตรนิียมในแต่ละแนวคดิว่า มคีวามแตกต่างในการมอง

ความเกี่ยวขอ้งระหว่างระบบความเชื่อ ความหมาย และวถิปีฏบิตัเิรื่องเพศกบัโครงสรา้งเชงิอํานาจ

ในระบบสองเพศสภาพ ในขณะทีส่ตรนิียมบางกลุ่มอยา่งแนวเสรนิียม/ปัจเจกชนนิยมมองเรือ่งเพศว่า 

เป็นเรื่องสทิธแิละความพงึพอใจของปัจเจก ในขณะทีส่ตรนิียมแนวรากเหงา้มองว่า กรอบเรื่องเพศ

เกี่ยวขอ้งอย่างใกล้ชดิกบัความไม่เท่าเทยีมระหว่างชายหญิง แต่การทําความเข้าใจเรื่องเพศโดย

เชื่อมโยงกับเพศสภาพมองข้ามประเด็นสําคญัที่ว่าเรื่องเพศม ี“การเมอืง” ภายในที่เป็นเรื่องของ

อํานาจในการนิยามและกํากบัความไม่เท่าเทยีมและการกดขีท่ีไ่ม่ไดเ้ป็นเรื่องเกี่ยวกบัระบบสองเพศ

สภาพและความไม่เท่าเทยีม นอกจากนัน้สตรนิียมแนวรากเหงา้ไดร้บัอทิธพิลจากการมองเรื่องเพศ

1วริะดา สมสวสัดิ.์  (2549).  เล่มเดมิ. หน้า 29 – 44. 
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ในทางลบ รากฐานความเชื่อทางศาสนาของตะวนัตกทีเ่หน็ว่าเรือ่งเพศเป็นส่วนหน่ึงของบาปผดิและ

การลงโทษ1 

ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัมพีืน้ฐานความคดิแบบผสมผสานโดยมฐีานความคดิสตรนิียมในแนว 

หลังยุคสมัยใหม่โดยมีบริบทประวัติศาสตร์จากสมัยจารีตมาสู่ร ัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั (รชักาลที่ 5) เป็นกรอบกําหนด ในขณะเดยีวกนับรบิทประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่

ภาคเหนือ กเ็ป็นตวัขบัเคลื่อนทีม่ผีลต่อสถานภาพสตรไีทยภาคเหนือ โดยอาศยัการตคีวามจากงาน

บนัทกึทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและการตคีวามจากภาพจติรกรรมทีม่เีน้ือหาสอดคลอ้งกนั 

2. แนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยา 

   คตชินวทิยา  ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า  Folklore  ซึง่แปลว่า    “the Knowledge of  

people” เป็นคําที่นักอนุรกัษ์นิยมชื่อว่า William Thoms นําเสนอใหใ้ช้ตัง้แต่ ค.ศ.1846 เพื่อใช้แทน

คําว่า “Popular Antiques and Popular Literature” คําว่า Folklore จงึมคีวามหมายว่า “ความรูข้อง

ปวงชน” เพราะเป็นศาสตรท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัขนบธรรมเนียม ประเพณ ีโชคลาง บทเพลง และสุภาษติ

ของปวงชน2 ในประเทศไทย กิ่งแก้ว อตัถากร ได้กล่าวไว้ว่า เริม่ต้นมกีารแปลแล้วใช้คําว่า “คติ

ชาวบ้าน” ส่วนวชิาใชค้ําว่า “คตชินวทิยา” ซึ่งกิง่แก้ว อตัถากร มคีวามคดิเหน็ว่าคําว่า คตชิาวบ้าน 

เป็นการสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ว่าเป็นการศึกษาเฉพาะชาวชนบท แต่ในความเป็นจรงิ  

Folklore เกี่ยวข้องกับคนทุกสถานภาพ ชาวชนบทเป็นกลุ่มชนประเภทหน่ึง คติชาวบ้านจงึเป็น

เพยีงส่วนหน่ึงทีน่กัคตชินวทิยาทาํการศกึษา3 ดงันัน้คาํว่า คตชินวทิยา จะมคีวามหมายตรงกบัคาํว่า 

Folklore มากที่สุด ภาณุพงศ์   อุดมศิลป์  ได้อธิบายคําตามความหมายพจนานุกรม ฉบับ

ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 คําว่า คต ิหมายถงึ แบบอย่าง วถิ ีและแนวทาง คําว่า ชน หมายถงึ 

คน และคําว่า วิทยา หมายถึง ความรู้ ดังนัน้ คติชนวิทยา ตามความหมายของคําจงึหมายถึง 

การศกึษาหาความรูเ้กี่ยวกบัแนวทาง และวถิชีวีติของคน สรุปได้ว่า คตชินวทิยาเป็นการศกึษาหา

ความรูเ้กี่ยวกบัวถิชีวีติ และขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของคนในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงทัง้

ในอดตีและปัจจบุนั4 

   เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์ไดก้ล่าวถงึแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัคตชินวทิยา   มทีัง้ 

หมด 13 แนวคดิ ดงัน้ี5   

1. แนวคดิวเิคราะหเ์ชงิจนิตนิยม – ชาตนิิยม 

  2. แนวคดิวเิคราะหเ์ชงิอนิโด – ยโุรเปียน หรอื ทฤษฎกีารแพรก่ระจาย 

1ชลดิาภรณ์  สง่สมัพนัธ.์  (2547).  ภาษาเพศ : อาํนาจ เรือ่งทางเพศ กบัพหุนิยมทางจรยิศาสตร.์  หน้า 

74 -75. 
2วนิยั ภู่ระหงษ์.  (2538 – 2539, ประจาํภาคเรยีนทีห่น่ึง – สอง).  คตชินวทิยา.  วารสารมนุษยศาสตร์

ปรทิรรศน์.  17 – 18 : 15. 
3กิง่แกว้ อตัถากร.  (2519).  คตชินวทิยา.  หน้า 4. 
4ภาณุพงศ ์อุดมศลิป์.  (2549).  เอกสารประกอบการสอนคตชินวทิยา.  หน้า 2. 
5เสาวลกัษณ์  อนนัตศานต.์  (2552).  ทฤษฎคีตชินวทิยาร่วมสมยั.  หน้า 2 ของบทนํา. 
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   3. แนวคดิวเิคราะหข์องนกัมานุษยวทิยา หรอื ทฤษฎกีําเนิดจากหลายแหล่ง 

   4. แนวคดิวเิคราะหเ์ชงิภมูศิาสตร ์– ประวตัศิาสตร ์หรอื ระเบยีบวธิฟิีนนิช 

   5. แนวคดิวเิคราะหส์าํนกันกัมนุษยวทิยาอเมรกินั   

   6. แนวคดิวเิคราะหเ์ชงิการหน้าทีนิ่ยม 

   7. แนวคดิวเิคราะหเ์ชงิจติวทิยา 

   8. แนวคดิวเิคราะหเ์ชงิรปูแบบนิยม 

   9. แนวคดิวเิคราะหเ์ชงิโครงสรา้งนิยม 

  10. แนวคดิวเิคราะหค์ลงัขอ้มลู 

  11. แนวคดิวเิคราะหม์ขุปาฐะ 

  12. แนวคดิวเิคราะหเ์ชงิภาวะแวดลอ้มนิยม 

  13. แนวคดิวเิคราะหก์ระบวนการแสดง 

 ศิราพร ณ ถลาง กล่าวถึงแนวคิดวิเคราะห์ของคติชนวิทยาในเชิงการหน้าที่นิยม หรอื

เรยีกว่า ทฤษฎบีทบาทหน้าทีข่องคตชินในสงัคมว่า วลิเลยีม บาสคอม (William Bascom) ได้เขยีน

บทความเรื่อง “Four Functions of Folklore” ซึ่งชี้ให้เห็นถึงบรบิททางสงัคมของคติชน บาสคอม

จาํแนกบทบาทหน้าที่ของคตชินไว ้4 ประการ คอื ประการแรก ใชอ้ธบิายที่มาและเหตุผลในการทํา

พิธกีรรม ประการที่ 2 ทําหน้าที่ให้การศึกษาในสงัคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่า ประการที่ 3 รกัษา

มาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสงัคม และประการที่ 4 ให้ความเพลดิเพลนิและเป็น

ทางออกใหก้บัความคบัขอ้งใจของบุคคล ซึง่ศริาพร ณ ถลาง ไดเ้สนอว่าบทบาทหน้าทีท่ีอ่ยูใ่นสงัคม

ในฐานะทีเ่ป็นขอ้มลูทางวฒันธรรม โดยการนําเสนอบทบาทหน้าทีข่องคตชินม ี3 ประการ ดงัน้ี  

1. บทบาทคตชินในการอธบิายกําเนิดและอตัลกัษณ์ของกลุ่มชนและพธิกีรรม 

2. บทบาทคตชินในการใหก้ารศกึษา อบรมระเบยีบสงัคมและรกัษามาตรฐาน 

พฤตกิรรมของสงัคม 

3. บทบาทคตชินการเป็นทางออกใหก้บัความคบัขอ้งใจของบุคคลอนัเกดิจาก 

กฎเกณฑท์างสงัคม1 

   ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัยดึหลกัแนวคดิและทฤษฎทีางคตชินวทิยาในประเภทแนวคดิวเิคราะห์

เชิงรูปแบบนิยม แนวคดิวเิคราะห์เชิงโครงสร้างนิยม ซึ่งมบีรบิทในสงัคมเดยีวกนัเป็นตัวกําหนด 

โดยเฉพาะในดา้นวถิชีวีติ และขนบธรรมเนียมประเพณี และแนวคดิวเิคราะหม์ขุปาฐะ ซึง่จะนํามาใช้

ในการวเิคราะหก์ารบนัทกึเรือ่งราวเกีย่วกบัสตรไีทยภาคเหนือในตํานาน 

3. ทฤษฎีทางสงัคมวิทยา 

    การศึกษาทางสงัคมวิทยา ประกอบไปด้วยทฤษฎีหลากหลายทฤษฎี ในงานวจิยัน้ีจะ

กล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัการศึกษาในเรื่องของสถานภาพและวถิีชวีติของสตร ี

1ศริาพร ณ ถลาง.  (2557).  ทฤษฎคีตชินวทิยา วธิวีทิยาในการวเิคราะหต์ํานาน – นิทานพื้นบา้น.  หน้า 

361 – 363. 
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ไดแ้ก่  ทฤษฎทีศันคต ิ(Attitude Theory) ทฤษฎคีวามสมัพนัธข์องบุคคล (Theory of Interpersonal 

Relations)  และทฤษฎกีารจดัลาํดบัชัน้ทางสงัคม (Social Stratification Theory) 

1) ทฤษฎทีศันคต ิ(Attitude Theory) นกัสงัคมวทิยา Gordon Allport (1954) ไดใ้ห ้

ความหมายของทศันคตวิ่าเป็นสภาวะความพรอ้มทางด้านจติ ซึ่งเกดิขึน้จากประสบการณ์ สภาวะ

ความพร้อมน้ีเป็นแรงที่จะกําหนดทิศทางของปฏิกิรยิาของบุคคลที่จะมต่ีอบุคคลอื่น สิง่ของหรอื

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทศันคติต่างๆ ของบุคคลนัน้สร้างขึ้น หรอืมขีึ้นจากการที่ได้พูดจากับ

สมาชิกในครอบครวัของตนและจากเพื่อนฝูง ทศันคติสามารถเรยีนรู้จากประสบการณ์โดยตรง 

ทศันคตมิคีวามสาํคญั และมอีทิธพิลทีอ่าจจะทาํใหบุ้คคลแสดงออกซึง่พฤตกิรรม คอืความพรอ้มทีจ่ะ

กระทําหรอืการร่วมมอื ซึ่งองค์ประกอบในการสรา้งทศันคตทิี่สําคญัม ี3 ประการ คอื องค์ประกอบ

ทางความคิด (Cognitive Component) องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective Component) และ

องคป์ระกอบทางพฤตกิรรม (Behavioral Component)1 

2) ทฤษฎคีวามสมัพนัธข์องบุคคล (Theory of Interpersonal Relations) Heider  

(1958) ไดอ้ธบิายถงึสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลต่อบุคคลอนัจะมผีลต่อการกระทําและความคดิของ

บุคคล ในการศึกษาของ Heider นัน้ สิง่ที่เขานํามาใช้ในการอธบิายถึงสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 

คอื ความเชื่อ หรอืค่านิยมจะเป็นตวันําพฤตกิรรมจากบุคคลหน่ึงไปยงัอกีบุคคลหน่ึง เขากล่าวว่าถ้า

ความเชื่อของคน หรอืแนวทางที่จะบอกถงึอนาคตของคนได้ ความเชื่อนัน้จะสามารถอธบิายความ

คาดหมาย และการกระทําของเขาได้เช่นเดียวกัน มีภาษาเป็นแนวความคิด Heider พบว่า

สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลอนัมผีลต่อความรูส้กึนึกคดิ และการกระทําของบุคคลนัน้ขึ้นอยู่กบัสิง่

ต่างๆ ดงัน้ี 1) ความเขา้ใจต่อบุคคลอื่น 2) ความเขา้ใจของบุคคลอื่น 3) การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมหรอื

การกระทาํในขณะมสีมัพนัธภาพ 4) การมผีลตอบแทนในขณะมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น 5) สิง่แวดลอ้ม

ทีม่ผีลต่อสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 6) อารมณ์ ความรูส้กึหรอืเจตคต ิ7) ความคาดหวงัและค่านิยม 

8) การขอรอ้งและการบงัคบัทีม่ผีลต่อสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 9) การคํานึงถงึประโยชน์และโทษ 

10) การเกดิผลต่อคนส่วนใหญ่ ซึง่มผีลต่อสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเช่นเดยีวกนั2 

3) ทฤษฎกีารจดัลาํดบัชัน้ทางสงัคม (Social Stratification Theory) การจดัลาํดบัชัน้ 

ทางสงัคม คอืการทีบุ่คคลในสงัคมถูกประเมนิใหอ้ยูใ่นลาํดบัชัน้ทีแ่ตกต่างกนั โดยอาศยัตําแหน่งทาง

สงัคมเป็นเครื่องวดับุคคลที่อยู่ในตําแหน่งสูงที่มเีกียรติ หรอืสถานภาพที่สูงกว่าบุคคลที่มอียู่ใน

ตําแหน่งตํ่า ดงันัน้จงึมคี่านิยม  ทศันคติ  โอกาสในชวีติ  แบบแผนการดําเนินชวีติที่แตกต่างกับ

บุคคลทีอ่ยู่ในตําแหน่งทีต่ํ่ากว่า Karl Marx กล่าวถงึการแบ่งบุคคลในแนวคดิของคอมมวินิสต์ไวเ้ป็น 

2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มดาํเนินการทางเศรษฐกจิและทรพัยส์นิ คอืพวกพ่อคา้ นายทุน และกลุ่มเอกชนที่

1ทศันีย ์ ทองสว่าง.  (2549).  สงัคมวทิยา.  หน้า 302 – 303. 
2แหล่งเดมิ.  หน้า 304 – 305. 
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ทุกคนทํางานเพื่อส่วนรวมตามความสามารถ Young & Mack (1956) กล่าวว่าชนชัน้ทางสงัคมที่

แตกต่างกนัยอ่มจะก่อใหเ้กดิความแตกต่างกนัในเรือ่งแบบแผนการดาํเนินชวีติและโอกาสของชวีติ1 

4. ทฤษฎีมานุษยวิทยา 

   ทฤษฎีทางมานุษยวิทยามีหลายทฤษฎี เน่ืองจากนักมานุษยวิทยารวบรวมจากการ

ประมวลขอ้เทจ็จรงิของพฤตกิรรมดา้นต่างๆ ของมนุษยท์ีม่หีลายดา้น ทฤษฎทีางมานุษยวทิยามทีัง้

ทฤษฎแีม่บทและทฤษฎยี่อย ทฤษฎใีหญ่หรอืทฤษฎแีม่บทเป็นทฤษฎรี่วมสําหรบัใชศ้กึษาวชิาการ

ทุกสาขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางสาขาสงัคมศาสตร ์เช่น ทฤษฎหีน้าทีนิ่ยม (Functionalism) ทฤษฎี

โครงสรา้งนิยม (Structuralism) เป็นต้น  นอกจากทฤษฎีแม่บทแล้วยงัมทีฤษฎีปลกีย่อยในแต่ละ

แขนงวชิาและแง่มุมอกีมากมายหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎ ีSymbolic ใช้ศึกษาชนกลุ่มน้อย ศาสนา 

ภาษา และระบบสญัลกัษณ์  ทฤษฎี Politicalism ใช้ศกึษามานุษยวทิยาการปกครอง ชนกลุ่มน้อย 

เศรษฐกิจ  ทฤษฎี Relativism ใช้ศกึษาศลิปะในทุกแขนง เป็นต้น2 ทฤษฎทีางมานุษยวทิยาที่เป็น

ทฤษฎหีลกั มดีงัน้ี 

 4.1 ทฤษฎีววิฒันาการ (Evolutionism) เป็นทฤษฎีววิฒันาการของวฒันธรรมหรอื

พฤตกิรรมของมนุษย ์นักมานุษยวทิยาคดิว่าพฤติกรรมที่มนุษยค์ดิกลัน่กรองออกมาจากความคดิ

ของมนุษยเ์อง โดยมธีรรมชาตหิรอืสิง่แวดล้อมเป็นตวักระตุ้นให้เกิดความคดินัน้ เป็นพฤตกิรรมที่

นํามาตอบสนองความจาํเป็นพืน้ฐานของมนุษยเ์อง มกีารปรบัเปลีย่นมาถงึความเจรญิงอกงามทีสุ่ด3 

 4.2 ทฤษฎปีระวตัศิาสตร ์(Historicalism) เป็นการศกึษาวฒันธรรมหรอืพฤตกิรรม

ของมนุษย์ที่สืบย้อนไปในอดีตที่มนุษย์ได้สร้างวฒันธรรมขึ้นมาให้ความสําคัญว่าการเข้าใจใน

เหตุการณ์ปัจจุบนัได้จําเป็นจะต้องสืบค้นย้อนเหตุการณ์ในอดีต การศึกษาวฒันธรรมในทฤษฎี

ประวตัศิาสตรน้ี์ จงึมมีติขิองเวลาเขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารศกึษา ประเภทที ่1 ศกึษาเหตุการณ์ใน

ช่วงเวลาเดยีวกนั และประเภทที ่2 ศกึษาเหตุการณ์ในหลายช่วงเวลา4  

 4 .3 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Diffusionism)เป็นการศึกษา

มานุษยวทิยาโดยศกึษาว่าวฒันธรรมหน่ึงจะแพรก่ระจายไปยงัวฒันธรรมแหล่งอื่นๆ ได ้ต้องยดึหลกั

ว่าวัฒนธรรมคือความคิด พฤติกรรมที่ติดตัวบุคคลไป เมื่อบุคคลไปถึงที่ใด วัฒนธรรมก็จะ

แพร่กระจายไปยงัทอ้งถิน่นัน้ๆ โดยมปัีจจยั ได้แก่ หลกัภูมศิาสตร ์ ปัจจยัทางเศรษฐกจิ  ปัจจยัทาง

สงัคม และการคมนาคมขนส่ง5 มกีารจดักลุ่มของวฒันธรรมตามระดบัความเจรญิ ดงัน้ี 

4.3.1 วฒันธรรมดัง้เดมิ (Primitive Culture) เป็นวฒันธรรมพืน้ฐาน 

แรกเริม่สุดของมนุษย ์ไดแ้ก่ วฒันธรรมคนป่า วฒันธรรมเผ่าดัง้เดมิ  

1ทศันีย ์ ทองสว่าง.  (2549).  เล่มเดมิ.  หน้า 309 – 310. 
2นิยพรรณ  วรรณศริ.ิ  (2550).  มานุษยวทิยาสงัคมและวฒันธรรม.  หน้า 72.  
3แหล่งเดมิ.  หน้า 73.  
4แหล่งเดมิ.  หน้า 83.  
5แหล่งเดมิ.  หน้า 85. 
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         4.3.2 วฒันธรรมปฐมภูม ิ(Primary Culture) วฒันธรรมขัน้ต้นที่พฤติกรรม

ของมนุษยเ์ริม่มรีะบบขึน้มา เป็นการเริม่ต้นวฒันธรรมสมยัใหม่ แต่ยงัไม่ทิง้ลกัษณะของวฒันธรรม

ดัง้เดมิ  

4.3.3 วฒันธรรมทุตยิภมู ิ(Secondary Culture) วฒันธรรมระดบัเจรญิแลว้  

เป็นพฤตกิรรมเริม่ตน้ของยคุศวิไิลซ ์ระบบต่างๆ ของพฤตกิรรมมนุษยไ์ดร้บัการพฒันาไปมาก 

 ทฤษฎกีารแพร่กระจายทางวฒันธรรมน้ี เหน็ว่าการแพร่กระจายตวัของวฒันธรรม

ออกไปรอบทิศทางย่อมไปสมัผัสเข้ากับวฒันธรรมเดิมของสงัคมแหล่งใหม่ การสัมผัสกันของ

วัฒนธรรมที่ต่างกัน จึงทําให้เกิดการสังสรรค์ทางวัฒนธรรมขึ้นมา เรียกว่า วัฒนธรรมสัมผัส 

(Cutural Contact) สามารถทําให้เกดิการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมได้หลายประการ ได้แก่ การหยบิ

ยมืทางวฒันธรรม (Cultural Borrowing or Interchange)  การผสมผสานทางวฒันธรรม (Cultural 

Integration) การกลนืกลายทางวฒันธรรม (Cultural Assimilation) เป็นตน้1  

 

แนวคิดและทฤษฎีทางตะวนัออก  

 การศกึษาเกี่ยวกบัสตรทีีนิ่ยมกนัในเชงิปรชัญามกัจะเป็นการศกึษาเหตุผลตามแนวของนัก

สตรนิียมตะวนัตก เป็นลทัธสิตรนิียมทีใ่ชเ้หตุผลเกี่ยวกบัฐานะ สทิธ ิหน้าที ่และสิง่ทีส่ตรคีวรปฏบิตัิ

ตามหลกัจรยิศาสตร ์เริม่เกิดแนวคดิสตรนิียมในไทยหลงัการประกาศสทิธมินุษยชนขององค์การ

สหประชาชาตใินพ.ศ.2491 เป็นสมยัรฐับาลของจอมพล ป.พบิลูสงคราม มแีนวคดิสตรนิียม 2 กลุ่มที่

มผีลต่อความคดิสตรแีละองคก์รสตรทีีอ่อกมาเคลื่อนไหวในสมยันัน้ คอืแนวคดิสตรแีบบเสรนิียมและ

แนวคดิสตรแีบบสงัคมนิยมอาจเป็นจุดเริม่ต้นในเรื่องของสตรนิียมหรอืสตรศีึกษาในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตามการศกึษาในกลุ่มตะวนัตกแมจ้ะมหีลายกลุ่มหลายทฤษฎแีต่ทัง้หมดมรีากฐานในทาง

เดียวกัน คือ วัตถุนิยม ในขณะที่การศึกษาในแนวคิดทางตะวันออก จะเน้นในเรื่อง จิตนิยม 

โดยเฉพาะศาสนานับเป็นระบบปรชัญาจตินิยมที่สําคญั เป็นรากฐานในระบบความคดิที่มากําหนด

รปูแบบการอยูร่วมกนัในสงัคมแต่ละทอ้งถิน่ นอกจากความคดิทีก่่อตวัมาจากความเชื่อ ความศรทัธา 

และคําสัง่สอนในศาสนาของตนแล้ว ยงัมขีนบธรรมเนียมประเพณีที่มคีวามคดิแตกต่างกนัในโลก

ตะวนัตกและโลกตะวนัออก 

 ก่อนที่แต่ละประเทศในเอเชียจะปฏิรูปกฎหมายเป็นสากลในแบบตะวันตก มีการใช้

กฎหมายเดมิซึง่ความจรงิแลว้ก็มโีครงสรา้งมาจากคตคิวามเชื่อดัง้เดมิผสมผสานกบัคตคิวามเชื่อใน

ศาสนา สําหรบัในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โครงสรา้งกฎหมายส่วนใหญ่มรีากฐานมาจากพระมนู

ธรรมศาสตรข์องอนิเดยี และได้รบัอทิธพิลพุทธศาสนามาจากอนิเดยีและลงักา ดงันัน้ในการศกึษา

สถานภาพและบทบาทสตรไีทยจงึควรศกึษาแนวคดิทัง้ 5 ประการ คอื 1) แนวคดิเกี่ยวกบัสตรใีน

พุทธศาสนา  2) แนวคิดในปรชัญาตะวันออก 3) แนวคิดทางขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

4) แนวคดิและขอ้กําหนดทางกฎหมายไทยในสมยัจารตี 5) ทฤษฎวี่าดว้ยสงัคมชนบทไทย 

1นิยพรรณ  วรรณศริ.ิ  (2550).  เล่มเดมิ.  หน้า 58 – 62.  
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แนวคดิเรือ่งสทิธถิอืกําเนิดจากนกัสตรนิียมในแนวคดิแบบตะวนัตก แต่ในขณะเดยีวกนัทาง

ตะวนัออกกม็แีนวคดิทีม่พีืน้ฐานหลกัคดิปรากฏอยู่ในแนวปรชัญาตะวนัออกทัง้ปรชัญาจากจนี ไดแ้ก่ 

ลทัธขิงจือ้ ความสมดุลในแบบหยนิ-หยางของลทัธเิต๋า โครงสรา้งทางสงัคม ขอ้กําหนดในกฎหมาย 

และแนวคดิในพุทธศาสนาจากอนิเดยี ปรชัญาและแนวคดิตะวนัออกเหล่าน้ี ก็มสี่วนหล่อหลอมให้

เกดิการกําหนดสถานภาพของสตรไีทยเช่นกนั  

คาํว่า สทิธ ิหรอื การเรยีกรอ้งสทิธสิตร ีเป็นแนวคดิกระแสสงัคมตะวนัตกทีอ่าจกล่าวไดว้่ามี

แนวความคดิทางการเมอืงและระบบเศรษฐกจิเป็นตวัขบัเคลื่อน ตวัอย่างเช่น แนวคดิสตรแีบบทุน

นิยม เริม่กําเนิดขึน้หลงัการปฏวิตัอุิตสาหกรรมในยโุรป ผูห้ญงิและเดก็ตอ้งออกจากบา้นไปทํางานใน

โรงงานอุตสาหกรรม การออกจากบ้านทําให้สตรเีริม่มสีงัคมนอกบ้านและที่สําคญัคอืมรีายได้เลีย้ง

ตนเอง ไม่ต้องพึ่งพิงการเลี้ยงดูจากผู้ชายอีกต่อไป ซึ่งแนวคิดแบบทุนนิยมน้ีมองความสมัพันธ์

ระหว่างสามแีละภรรยาว่าคล้ายเป็นการจา้งแรงงาน1 ส่วนแนวคดิสตรแีบบมารก์ซสิม ์ มองว่าสตรี

ถูกนํามาใชเ้ป็นเครื่องมอืทางเพศและสตรถีูกกดขี ่ สตรนิียมในสายมารก์ซสิมพ์ยายามจะแยกหญงิ

ชายออกจากกนั มคีวามคิดอยู่บนพื้นฐานของการเอาประโยชน์และเอาเปรยีบ จงึทําให้มองข้าม

ความสมัพนัธใ์นครอบครวัไป2  

สว่นปรชัญาตะวนัออกทีม่แีนวความคดิต่างๆ อยู่นัน้ ถูกปลูกฝังอยู่ในศาสนาและลทัธต่ิางๆ 

หล่อหลอมมารวมกนัเป็นลกัษณะสงัคมเฉพาะของโลกตะวนัออกที่มคีวามแตกต่างกับสงัคมโลก

ตะวนัตกอยู่หลายประการ สงัคมโลกตะวนัตกนิยมการแข่งขนั หรอืการเป็นผู้ชนะ ซึ่งอาจเริม่มา

พรอ้มกบัระบบทุนนิยม ในขณะที่สงัคมโลกตะวนัออกผู้คนถูกสอนให้รูจ้กัละวางหรอืปล่อยวางต่อ

กเิลสตณัหา ความอยากได้อยากมทีัง้ปวง และให้มคีวามเมตตา ช่วยเหลอืต่อผู้อื่น พระเวสสนัดร

ชาดก ทศชาติชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า จึงปรากฏบทบาททัง้ทางวรรณกรรมที่มีคุณค่า  

ทางประเพณีทางพุทธศาสนาที่ถอืการเทศน์มหาชาติเป็นงานบุญใหญ่ รวมถงึเป็นชาดกที่ปรากฏ

ภาพจติรกรรมมากที่สุด เพราะพระเวสสนัดรชาดก เป็นการถ่ายทอดคําสอนในพุทธศานาที่ว่าด้วย

การทาํทาน หรอืการให ้ 

สถานภาพของสตรไีทยในสมยัจารตี บทบาทและหน้าที่ของสตรจีะอยู่ภายในบ้านเป็นหลกั 

การทํางานและกิจกรรมใดๆ นอกบ้านเป็นหน้าที่ของผู้ชาย สําหรบัสตรสีามญัชนจะต้องออกมา

ทํางานนอกบ้านเพื่อเลี้ยงครอบครวัในยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรบในการสงครามหรอืถูกเกณฑ์

แรงงาน ซึ่งสงัคมในปัจจุบนัจะมองว่าสตรไีทยในสมยัจารตีถูกกดขีอ่ย่างยิง่ นํามาสู่คําถามว่าทําไม

สตรใีนสมยันัน้จงึยอมรบัสถานภาพของตน ปัจจยัหน่ึงที่อธบิายได้ถงึการยอมรบัสถานภาพเช่นน้ี 

คอืหลกัคิดในการละวาง จากแนวคิดในพุทธศาสนา เมื่อสตรเีหล่านัน้ได้รบัผิดชอบทํางานและดู

กจิการในบา้นเรอืนแลว้ การออกนอกบา้นไปทาํหน้าทีเ่ช่นผูช้ายกถ็ูกสอนใหล้ะวางไป เพื่อทําหน้าที่

ทีต่นได้รบัมอบหมายใหด้แีละเหมาะสม มคีวามหมายว่ากจิการธุระนอกบา้นเป็นของเพศชาย ส่วน

1ปรชีา  ชา้งขวญัยนื. (2557).  สตรใีนคมัภรีต์ะวนัออก.  หน้า 5.  
2แหล่งเดมิ. หน้า 6. 
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กจิการธุระในบ้านจงึเป็นหน้าที่ของเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องในแนวคดิเรื่องความสมดุล ความเป็นห

ยนิและหยางซึ่งเป็นของคู่กนัตามกฎธรรมชาติ อนัเป็นแนวคดิในลทัธเิต๋าซึ่งเป็น แนวคดิหน่ึงที่มี

อทิธพิลในสงัคมตะวนัออก 

1. แนวคิดเก่ียวกบัสตรีในพทุธศาสนา 

   การบนัทกึในพระไตรปิฎกเป็นความทรงจาํสบืต่อกนัมา เป็นการบนัทกึขึน้หลงัพุทธกาล 

ดงันัน้บางเรื่องก็อาจเป็นเรื่องที่แต่งเติมขึ้น โดยเฉพาะชาดกซึ่งกล่าวถึงการบําเพ็ญบารมีของ

พระพุทธเจา้ในอดตีชาต ิน่าจะเป็นส่วนที่มผีู้แต่งเตมิขึน้ภายหลงั แต่ถ้าขอ้ความในพระไตรปิฎกใน

ส่วนดงักล่าวซึง่มเีรื่องของสตรนีัน้ กอ็าจอยู่ในความคดิของคนในสงัคม อาจมขีอ้ความดูหมิน่สตรใีน

ชาดกบางเรื่อง รวมถงึการปฏบิตัขิองพระพุทธเจา้ต่อสตรบีางคนในชาดก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

พระพุทธเจา้มอีคตกิบัสตรทีัง้หมด นอกจากนัน้ยงัต้องพจิารณาว่าพระพุทธเจา้ทรงสอนเช่นนัน้ใน

สถานการณ์ใด เช่น สอนว่าสตรเีป็นศตัรขูองพรหมจรรย ์แปลว่าเป็นศตัรขูองการหลุดพน้ คําว่าศตัรู

ไมไ่ดห้มายความว่า สตรคีอยจอ้งจะทําลายพรหมจรรยข์องพระภกิษุ แต่หมายถงึความเป็นสตรนีัน้มี

อทิธพิล สามารถชกัจงูหรอืครอบงาํจติใจบุรษุเพศใหห้ลงใหลได ้เน่ืองจากธรรมชาตสิรา้งสตรมีาคู่กบั

บุรุษ ดงันัน้การใกลช้ดิกบัสตรยี่อมทําให้การฝึกตนเพื่อตดักเิลสเป็นไปได้ยาก แสดงถงึว่าสตรเีพศ

ไม่ไดน่้ารงัเกยีจ แต่กลบัมเีสน่หส์รา้งความพงึพอใจไดม้าก จนกลายเป็นศตัรขูองพรหมจรรยส์ําหรบั

บุรุษเพศที่จะทําการถือบวช ดังนัน้หากบุรุษไม่ตัง้มัน่ให้หนักแน่น ก็จะขาดจากพรหมจรรย์ได้

โดยง่าย  ในพุทธชาดกมทีัง้การกล่าวถึงสตรทีี่ประพฤติตนไม่ด ีหรอืเรยีกว่า สตรแีพศยา  พุทธ

ชาดกบางเรื่องมกีารกล่าวถงึสตรทีี่มนิีสยัชัว่ มัว่เมาและคบชู ้เช่น พระนางกณัหา ซึง่เป็นพระชายา

ของเจา้ชายปาณฑพทัง้ 5 แลว้ ยงัไปคบชูก้บับุรุษเปลีย้ คอืชายพกิารซึง่เป็นคนรบัใชพ้ระนางอุรุงค

เทวชีายาของเอฬกกุมาร คบชู้กบัฉฬงัคกุมารและคนรบัใช้ของฉฬงัคกุมาร พระนางปิงคยิานีมเหสี

ของพระเจา้พรหมทตัเป็นชูก้บัคนเลีย้งมา้ ชาดกเช่น กุณาลชาดกและกุณฑรกิชาดกไดก้ล่าวถงึการ

นอกใจสามขีองหญงิไวม้าก เพราะเป็นเรื่องทีต่ ัง้ใจเล่าถงึสตรปีระเภทดงักล่าวเพื่อเป็นการสัง่สอนให้

สตรปีระพฤตตินในทางทีด่แีละเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึบารมแีละโพธญิาณของพระสมัมาสมัพุทธเจา้  แต่

ในพุทธชาดกไม่ไดก้ล่าวถงึสตรแีพศยาอย่างเดยีว มกีารกล่าวถงึสตรทีี่ประพฤตดิเีป็นทีย่กย่องด้วย 

เช่น พระนางมทัรตีามเสดจ็พระเวสสนัดรไปอยู่ป่าแทนทีจ่ะอยู่สุขสบายในวงั นางจาปาภรยิาอุปกาชี

วกมสีามเีที่ยวเมาสุราเป็นอาจณิ แม้นางจะไม่พอใจแต่ก็ไม่เคยประพฤตนิอกใจสาม ีและการเป็น

อุบาสกิาทีด่น่ีายกยอ่งของนางวสิาขา 

ในพระไตรปิฎกมกีารกล่าวยกย่องสตรใีนฐานะผู้ให้กําเนิดบุตร ได้มกีารยกย่องให้ผู้หญิงมี

บุญคุณเหนือกว่าผู้ชาย กล่าวไว้ว่า  “...บรรดามารดาบิดา มารดาเท่านัน้มอุีปการะมากกว่า...”1  

เรื่องการยกย่องสตรน่ีาจะเป็นประเพณีปฏบิตักินัในสงัคมอนิเดยีโบราณ ซึ่งเป็นสงัคมฮนิดู เพราะ

เมื่อพระพุทธเจา้ตรสัสอนอปรนิิยธรรมที่คุม้ครองรฐัของพวกวชัช ีไดก้ล่าวถงึการข่มเหงสตรไีวเ้ป็น

เรื่องสําคญัเรื่องหน่ึงว่า  “...ดูกรอานนท ์พวกเจา้วชัชไีม่ฉุดคร่าขนืใจสตรหีรอืกุมารในสกุลใหอ้ยู่ร่วม

1ปรชีา  ชา้งขวญัยนื.  (2557).  เล่มเดมิ.  หน้า 81. 
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ด้วยเพยีงใด พงึหวงัได้ซึง่ความเจรญิอย่างเดยีวไม่มเีสือ่มเพยีงนัน้ฯ...”1 แสดงให้เหน็ว่าการที่สตรี

ได้รบัการคุ้มครองดูแลอย่างเข้มงวดมใิช่ต้องการกักขงัอย่างทาส แต่เพราะจติใจที่อ่อนไหวและ

รา่งกายทีอ่่อนแอกว่าชาย จงึตอ้งเกบ็รกัษาไวใ้นบา้น การฉุดครา่ขม่ขนืผูห้ญงิเป็นการทําความเสื่อม

เสยีใหแ้ก่ครอบครวัของสตรแีละผูเ้ป็นสาม ีซึง่จะถูกตอบโตอ้ยา่งรุนแรง พระพุทธเจา้ทรงยกยอ่งสตรี

ให้เป็นอุบาสกิา อนัเป็นหน่ึงในพุทธบรษิทัสี ่พระพุทธเจา้ทรงแสดงให้เหน็ว่าไม่ทรงรงัเกยีจสตรแีม้

จะมฐีานะตํ่า เช่น กรณีทีน่างอมัพปาลซีึง่เป็นหญงิโสเภณีนิมนต์พระองคแ์ละพระสาวกไปฉันอาหาร

ทีบ่้านของนาง ภายหลงัพวกกษตัรยิล์จิฉวแีห่งเวสาลไีปนิมนต์พระพุทธเจา้ใหไ้ปฉันอาหารยงัที่อยู่

ของพวกตน แต่พระพุทธเจา้กเ็สดจ็ไปฉนัอาหารทีบ่า้นนางอมัพปาลตีามทีนิ่มนตไ์วก่้อนโดยมไิดท้รง

รงัเกยีจว่านางเป็นหญงิมฐีานะทางสงัคมตํ่า 

ส่วนในแง่มุมฆราวาส พระพุทธเจา้สอนความสําคญัของสตรใีนครอบครวั ความเป็นภรรยา 

เป็นมารดา และเป็นบุตร ีผูห้ญงิในฐานะมารดานัน้ จดัว่าเป็นฐานะที่ไดร้บัความยกย่องมาตัง้แต่ยุค

ของศาสนาพราหมณ์ คอื ยุคก่อนพุทธกาล พระพุทธศาสนาถอืว่าทัง้มารดาและบดิาเป็นพรหมของ

บุตร เพราะเป็นผู้มพีรหมวหิาร 4 ประการ คอื เมตตา กรุณา มุทติา และอุเบกขา แสดงให้เห็นว่า 

มารดาและบดิาเป็นผูใ้ห ้ไมม่ขีอ้ใดทีแ่สดงว่ามารดาบดิาตอ้งการไดร้บัอะไรจากลกู 

ในสมยัพุทธกาล จะเหน็ได้ว่าพระพุทธเจา้ทรงอนุญาตให้ผู้หญงิบวชเป็นภกิษุณีได้ ซึง่พระ

นางปชาบดีมหาโคตม ี(พระแม่น้าของพระพุทธเจ้า) เป็นผู้ออกบวชเป็นภิกษุณีรูปแรกโดยพระ

อานนท์ทูลขอพระพุทธเจ้าหลายครัง้และใช้เวลานานมาก กว่าที่พระพุทธเจ้าจะอนุญาตให้บวช 

เพราะเกรงความยุง่ยากทีจ่ะตามมา อย่างไรกต็ามการอนุญาตใหผู้ห้ญงิบวชเป็นภกิษุณไีด ้เท่ากบัว่า

พระพุทธเจ้าได้ให้การยกย่องผู้หญิงให้มสีถานะเทียบเท่ากับชายในการเข้าสู่การหลุดพ้น ทรง

อนุญาตใหผู้ห้ญงิบวชแมก้ระทัง่ผูห้ญงิทีม่าจากวรรณะตํ่า เช่น ศูทร กส็ามารถบวชเป็นภกิษุณไีด ้ 

 แต่สําหรบัเรือ่งราวเกีย่วกบัอดตีชาตพิระพุทธเจา้นัน้ อดตีพระพุทธเจา้ในศาสนาพุทธ นิกาย

หนิยานที่เคยมมีาแลว้ทัง้สิน้ 28 พระองค์ ไม่พบว่ามอีงค์ใดที่เกดิมาเป็นสตรก่ีอนการออกบวชและ

สําเรจ็สมัมาพระโพธญิาณ  ดงันัน้การที่ไม่มผีู้หญงิเป็นศาสดานัน้ ถ้าพจิารณาตามพุทธประวตั ิจะ

เหน็ไดว้่าการเป็นพระพุทธเจา้นัน้ เป็นการบําเพญ็เพยีรดว้ยตนเอง คน้หาทางเอง ต้องออกแสวงหา

ครูบาอาจารย ์พจิารณาและบําเพ็ญเพยีรเพยีงลําพงั สตรเีพศย่อมไม่สะดวกที่จะปฏบิตัเิช่นนัน้ได ้

เพราะอาจถูกทํารา้ยหรอืถูกนําไปขายเป็นโสเภณีได้ แม้ภกิษุณีพระพุทธเจ้าก็ทรงห่วงใยในเรื่อง

ความปลอดภยั จงึทรงบญัญตัพิระวนิัยมใิหภ้กิษุณีบาํเพญ็เพยีรอยูต่ามลาํพงัในป่า2 ดงันัน้ความเป็น

เพศหญิงจงึเป็นอุปสรรคต่อการจะบรรลุให้ถึงการเป็นศาสดา หากผู้หญิงมคีวามปรารถนาจะเป็น

ศาสดา ต้องกําหนดจติภาวนามุ่งไปเกดิเป็นชายเพราะความเป็นหญงิไม่ไดถู้กกําหนดไวทุ้กภพทุก

ชาต ิแต่การทีจ่ะเป็นพระพุทธเจา้ยงัต้องบําเพญ็บารมมีาหลายชาต ิมใิช่จะเป็นไดโ้ดยงา่ย ดงันัน้การ

บําเพญ็บุญบารมขีองสตรใีนสมยัจารตีส่วนใหญ่ จงึตัง้จติอธษิฐานขอใหช้าตหิน้าได้เกดิเป็นชาย จะ

1ปรชีา  ชา้งขวญัยนื.  (2557).  เล่มเดมิ.  หน้า 82. 
2แหล่งเดมิ.  หน้า 90. 
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ได้มบุีญสามารถปฏบิตัธิรรมในเพศบรรพชติได ้ดว้ยเหตุน้ีจงึทําใหเ้กดิคตนิิยมว่าการเกดิเป็นชายมี

ความเหนือกว่าการเกดิเป็นเพศหญงิ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณาโดยส่วนรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาก็ได้แก้ปัญหา

ความตํ่ าต้อยของสตรีเพศเป็นอย่างมาก และทําให้สังคมพุทธไม่ค่อยมีข้อกําหนดพิเศษ 

พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ เช่น ศาสนาเชน และศาสนาอสิลาม ในสงัคมอนิเดยีโบราณซึง่เป็น

ตน้กําเนิดโครงสรา้งสงัคมไทยนัน้ ไดช่้วยใหส้ตรอีนิเดยีซึง่เขา้มาเป็นศาสนิกชนในศาสนาเหล่านัน้มี

ฐานะสงูขึน้ และยงัเป็นพลงัใหส้งัคมฮนิดผู่อนคลายความเขม้งวดต่อสตรลีง แมศ้าสนาฮนิดเูองกป็รบั

ใหเ้ป็นไปตามคําสอนทีแ่ทจ้รงิมากขึน้ แทนทีจ่ะตคีวามคาํสอนทางศาสนาไปในทางใหร้า้ยแก่สตรจีน

ผดิความมุง่หมายของคาํสอน  

2. แนวคิดในปรชัญาตะวนัออก 

    ปรชัญาตะวนัออกทีย่ ิง่ใหญ่ ไดม้กีารเผยแพร่สู่ดนิแดนอื่นในเอเชยี ไดแ้ก่ ลทัธขิงจือ้ และ

ลทัธเิต๋า ปรชัญาเมธเีหล่าน้ีไม่ได้ปรากฏเป็นโครงสรา้งใหญ่เช่นพระพุทธศาสนา แต่แทรกซมึใน

แนวคดิของผู้คนในสงัคมตะวนัออกมาอย่างยาวนาน  ประวตัคิวามเป็นมาลทัธขิงจือ้ และลทัธเิต๋า 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า เหลาจือ้ ปราชญ์เมธจีนีผูใ้หก้ําเนิดหลกัคดิในคมัภรีเ์ต๋าเต๋อจงิของลทัธเิต๋านัน้ มี

อายุมากกว่าขงจือ้ นักปรชัญาจนี ผูเ้ป็นต้นกําเนิดของลทัธขิงจือ้ แต่คมัภรีใ์นลทัธขิงจือ้มกีารบนัทกึ

และเผยแพร่ก่อนคมัภรีเ์ต๋าเต๋อจงิของลทัธเิต๋า1 บนัทกึประวตัศิาสตรข์องซอืหม่าเชยีนได้กล่าวถึง

เหลาจือ้ว่า  “เหลาจื้อปฏบิตัเิต๋า (Tao) (ทางหรอืสจัธรรม) และเต๋อ (Te) (คุณธรรมหรอืพลงัอํานาจ) 

ปรชัญาของท่านมุ่งไปทีก่ารซ่อนเรน้ตวัเอง (Self-Concealment) และการไรช้ือ่ (Namelessness)”2 

คัมภีร์เต๋าเต้อจิง โดยรวมเป็นการกล่าวถึงจกัรวาล โลก ชีวิตและสังคมอย่างกว้างๆ “เต๋า” มี

ความหมายว่า ทาง เส้นทาง ถนน แต่ความหมายสูงสุดหมายถงึ สิง่สมบูรณ์สูงสุด3 “เต๋อ” คอื พลงั

ชวีติที่ทําให้ชวีติดํารงอยู่ สําหรบัมนุษยเ์ต๋อหมายถงึพลงัชวีติที่ทําให้ชวีติดํารงอยู่และจรยิธรรมอนั

สูงสุดของมนุษย ์ ดงันัน้ ชวีติที่รูจ้กัเต๋อและเขา้ถึงเต๋าย่อมอยู่เหนือความดแีละความชัว่ อยู่เหนือ

ความเป็นคู่ของสิง่ทัง้หลาย คาํสอนทีอ่ธบิายเรือ่งเต๋าและเต๋อทีเ่หลาจือ้ในสอนไว ้มดีงัน้ี “...ชนในโลก

เมือ่รู้จกัความงามว่าเป็นความงามแล้ว ความไม่งามก็เกิดขึ้น เมือ่รู้จกัความดีว่าเป็นความดีแล้ว 

ความชัว่ก็เกิดขึ้น...” “...เมือ่เต๋อสูญเสยีไป มนุษยธรรมจงึได้เกิดขึ้น เมือ่มนุษยธรรมได้สูญเสยีไป 

ความชอบธรรมจงึไดเ้กดิขึน้ เมือ่ความชอบธรรมไดสู้ญเสยีไป พธิรีตีองจงึเกดิขึน้ พธิรีตีองเป็นความ

ตกตํา่ของความซือ่ตรงและความเชือ่มัน่ทีด่ ีและเป็นจดุเริม่ตน้ของความยุง่ยากในโลก...”4 

1เฝิงอิว่หลนั. (2553).  ปรชัญาจนีจากขงจือ่ถงึเหมาเจ๋อตง.  ส.สวุรรณ แปลและเรยีบเรยีง.   

หน้า 123 – 124. 
2ทววีฒัน์  ปุณทรกิววิฒัน์.  (2545).  ศาสนาและปรชัญาในจนี ทเิบต และญีปุ่่ น.  หน้า 106. 
3แหล่งเดมิ. หน้า 108. 
4แหล่งเดมิ.  หน้า 118 – 119. 
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จากคาํสัง่สอนในคมัภรีเ์ต๋าเต๋อจงิ ของลทัธเิต๋า มคีวามคดิทีอ่ธบิายเรือ่งเพศไวห้ลายประการ 

เช่น หลกัคดิเรื่อง “การกระทํา-การไม่กระทํา” เมื่อเพศชายแสดงพลงัอนัยิง่ใหญ่และแขง็แกร่ง ถูก

นําเสนอออกมาในลกัษณะ อํานาจเชงิแขง็ เพศหญงิจะมลีกัษณะตรงกนัขา้ม เรยีกว่า “พลงัเชงิอ่อน” 

ซึง่ในคมัภรีเ์ต๋าเต๋อจงิไดอ้ธบิายว่าความอ่อนน้อมของเพศหญงิจะมชียัเหนืออํานาจเชงิแขง็ของเพศ

ชาย “...ประเทศใหญ่ควรเป็นเหมอืนตอนปลายของแม่น้ําใหญ่อนัตัง้อยู่ในที่ตํ่าซึง่สายน้ําเลก็ๆ ไหล

มารวมกนั เป็นที่รวมของหมู่ชนในโลก เป็นสตรเีพศของโลก สตรมีชียัเหนือบุรุษด้วยอาศยัความ

สงบ และบรรลุผลดว้ยความสงบและตํ่าต้อย...”1 สุวรรณา สถาอานันท ์ไดอ้ธบิายคําสัง่สอนในคมัภรี์

เต๋าเต๋อจงิในประเด็นน้ีว่า พลงัเพศหญิงเป็นพลงัที่อดทน ต่อเน่ือง ลู่ไหลตามสถานการณ์ ไม่มี

ลกัษณะหกัโค่นทําลาย เป็นพลงัซึ่งออมพลงัไว้ เมื่อนํามาปรบัใช้ในสถานการณ์เชิงอํานาจ ย่อม

แสดงใหเ้หน็ว่าอํานาจทีไ่ม่ตอ้งใชย้่อมมศีกัยภาพสงูกว่าอํานาจทีต่้องใช ้อํานาจเมือ่ใชย้่อมลดพลงัลง 

เมือ่ใชม้ากกย็ิง่มพีลงัน้อย อํานาจทีด่ทีีสุ่ดคอือํานาจทีไ่มต่้องใช ้แนวความคดิเช่นน้ีอาจมสี่วนทีท่ําให้

สตรไีทยสมยัจารตี ยอมรบัในสถานภาพทีส่งัคมสมยันัน้กําหนดทัง้บทบาทและหน้าทีใ่หแ้ก่สตร ีสตรี

ไทยในสมยัจารตีจงึแสดงบทบาทและหน้าที่ของตนตามฐานะในลกัษณะครอบครวั ไดแ้ก่ ฐานะแม ่

ฐานะภรรยา และฐานะลกู สตรทีีอ่ยู่ในฐานะทัง้สามประการน้ี มภีาระหน้าทีท่ีต่อ้งจดัการและดแูลมาก

อยู่แล้ว จึงทําให้สตรีในสมัยจารตียอมรบัสถานภาพของตนถึงแม้ว่าเพศชายจะเป็นผู้กําหนด

สถานภาพนัน้ก็ตาม   ส่วนหลกัคดิสําคญัในลทัธขิงจือ้ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดและปลูกฝังในสงัคมไทย 

คอื ความกตัญ�ูและการให้ความเคารพตามระบบอาวุโส ดงันัน้ สตรใีนสงัคมไทยสมยัจารตีถูก

ปลูกฝังในเรื่องความกตัญ�ู เมื่ออยู่ในฐานะลูก สตรมีีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีอยู่ในโอวาท 

ปรนนิบตัแิละดูแลพ่อแม่ เมื่อแต่งงานแล้ว สตรอียู่ในฐานะภรรยา มหีน้าทีป่รนนิบตัสิาม ีรวมถงึพ่อ

แม่ของสามตีามสงัคมที่ให้ความสําคญัต่อระบบผู้อาวุโส สตรไีทยจงึมลีกัษณะอ่อนน้อมถ่อมตน 

ต่อมาสตรใีดให้กําเนิดบุตร สตรนีัน้อยู่ในฐานะแม่ แม่เป็นผู้มบุีญคุณในการให้กําเนิด เลี้ยงดูและ

อบรมบุตร สตรใีนฐานะแม่จงึไดร้บัการยกย่องสูงกว่าสตรใีนฐานะลูกและภรรยา ความคดิและธรรม

เนียมปฏิบัติเช่นน้ีจึงแทรกซึมอยู่ในความคิดของคนในสังคมจารตี และ มีส่วนในการกําหนด

สถานภาพของสตรไีทยในอดตี 

3.  แนวคิดทางขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

   ในดา้นของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนัน้ สตรถีูกวางบทบาทและสถานภาพทีแ่ตกต่าง

ไปจากบุรษุ เริม่ต้นตัง้แต่แรกเกดิถ้าเป็นเดก็ชายในพธิลีงอู่หรอืทําขวญัเดก็ จะมกีารนํากระดานและ

ดนิสอไปวาง ในขณะทีถ่้าเป็นเดก็หญงิจะนําด้ายและเขม็เยบ็ผ้าไปวางเอาเคลด็ ส่วนเครื่องรางของ

ขลงัถ้าเป็นเดก็ชายนิยมผกูปลดัขกิ ส่วนเดก็หญงิจะใหผ้กูดา้ยสามส ีและเมือ่เตบิโตชายนิยมสกัยนัต ์

ห้อยตะกรุด คาดผ้าประเจยีด หรอืพกเครื่องรางบางประเภท ส่วนผู้หญิงจะไม่มกีารห้อยเครือ่งราง

ดงักล่าว ในด้านการศกึษาผู้ชายจะได้รบัโอกาสให้ได้รบัการศกึษาและการอบรมให้เป็นผู้มคีวามรู้

1สวุรรณา สถาอานนัท.์  (2556).  กระแสธารปรชัญาจนี : ขอ้โตแ้ยง้เรือ่งธรรมชาต ิอาํนาจ และจารตี.  

หน้า 152. (อา้งจาก พจนา จนัทรสนัต.ิ  (2525). วถิแีหง่เต๋า. (พมิพค์รัง้ที ่5)). 
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ความสามารถเพื่อเตรยีมพรอ้มในการเป็นผูนํ้า ประกอบอาชพีนอกบา้น หรอืรบัราชการ ส่วนผูห้ญงิ

กล่าวไดว้่าไม่ไดร้บัโอกาสในการศกึษาเน่ืองจากขนบธรรมเนียมเดมิเหน็ว่าไม่มคีวามจาํเป็น จะเน้น

ใหส้ตรไีดร้บัการฝึกฝนงานบ้านงานเรอืน งานฝีมอื ทัง้ในกลุ่มสตรชีัน้สูงและสตรสีามญัชน งานฝีมอื

เหล่าน้ีจะมคีวามประณีตแตกต่างกนั สําหรบัสตรชีัน้สูงยงัมโีอกาสในการเล่าเรยีนเขยีนอ่านอกัขรวธิี

บา้ง บางท่านมคีวามถนัดและสนใจมคีวามรูใ้นอกัขรวธิขี ัน้สูงก็มแีต่จํานวนน้อย ส่วนสตรสีามญัชน

จะอ่านออกเขยีนได้เท่าใดขึ้นอยู่กบัญาติผู้หญิงในบ้าน เช่น แม่ ย่า ยายที่จะถ่ายทอดให้แก่บุตร

หลานของตน การใหค้วามสําคญักบัการเป็นแม่บา้นแมเ่รอืนของสตรไีทยใน ในสมยัก่อนนัน้ จงึมคีาํ

จาํแนกเพื่ออธบิายสตรตีามลกัษณะทีไ่ดร้บัการฝึกฝนและอบรม ไดแ้ก่ แม่ผูห้ญงิ  แมผู่ย้งั แม่กระชงั

ก้นรัว่ แม่ขนครวัลงล่าง แม่ย่าง มา้เหาะ แม่เลาะขอบรัว้ แม่ซุกหวั แม่ต่างหมอน แม่นอนลาดพาด 

เป็นต้น คําว่า แม่ผู้หญิง เป็นคํายกย่องสตรทีี่มคีวามสามารถในกิจการบ้านเรอืนดี มีคุณสมบัติ

เพยีบพรอ้มประดุจนางแก้ว  คําว่า แมผู่ย้งั หมายถงึผูห้ญงิทีช่อบผลดัการทาํงาน เฉื่อยชา ถามกีท่กี็

ยงัทําไม่เสรจ็  คําว่า แม่กระชังก้นรัว่ หมายถึงผู้หญิงที่ใช้จ่ายเงนิเก่ง คําว่า แม่ขนครวัลงล่าง 

หมายถงึ ผู้หญิงที่เป็นคนขีโ้มโห เวลาโมโหกข็นขา้วของลงขา้งล่าง แม่ย่างมา้เหาะ หมายถงึ คนที่

โลดโผน หุนหนัพลนัแล่น คําว่า แม่เลาะขอบรัว้ หมายถึง ผู้หญิงที่ไม่ชอบทํางานในบ้านของตน 

ชอบเกาะขอบรัว้คุยเรื่องบ้านของคนอื่น  ส่วนแม่ซุกหวั แม่ต่างหมอน แม่นอนลาดพาด มคีวาม

หมายถงึ ผูห้ญงิทีม่อุีปนิสยัเกยีจครา้น เอาแต่นอน คําทีก่ล่าวจาํแนกสตรดีงักล่าวไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า 

สงัคมในสมยัจารตีนัน้ใหค้วามสาํคญักบัความสามารถในกจิการบา้นเรอืนของสตรมีากทีสุ่ด1 

ในการที่สงัคมมอบหมายหน้าที่แม่บ้านแม่เรอืนให้เป็นสทิธขิาดของผู้หญงิ จงึทําให้สตรใีน

สมยัจารตีขาดโอกาสในการประกอบอาชพีด้วย เมื่อชวีติต้องพึ่งพาสามโีดยไม่มโีอกาสที่จะมกีําลงั

และสติปัญญาในการดําเนินชีวิตของตนเอง ทําให้สตรีขาดสิทธิและเสรีภาพไปโดยปริยาย  

ภาระหน้าทีเ่ป็นเจา้แม่เรอืนที่ถูกมอบหมายว่าสตรนีัน้ต้องเกบ็ตวัอยู่ในบา้นในขณะทีผู่้ชายออกไปมี

บทบาทนอกบา้น จงึทําใหเ้กดิสํานวนทีแ่สดงสถานภาพสตรไีทยสมยัก่อนว่าผูช้ายเป็นช้างเท้าหน้า 

ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลงั ด้วยบทบาทที่ถูกมอบหมายดงักล่าว จงึทําให้สถานภาพสตรไีทยในสมยั

จารตีถูกขนบธรรมเนียมประเพณคีรอบไว ้

4. แนวคิดและข้อกาํหนดทางกฎหมายในสมยัจารีต 

   กฎหมายไทยในสมยัจารตีได้รบัอิทธพิลกฎหมายพระมนูธรรมศาสตรข์องอินเดยีมาใช ้

ดว้ยอุปสรรคทางภาษาไม่ไดเ้ป็นการรบัโดยตรงแต่เป็นการรบัผ่านคมัภรีธ์รรมสตัถมัของมอญมาอกี

ท ียงัคงโครงสรา้งทัง้หมดมาจากพระมนูธรรมศาสตรข์องอนิเดยี ในเรื่องของสทิธสิตรทีางกฎหมาย

นัน้ปรากฏหลกัฐานในพระไอยการลกัษณะผวัเมยี ซึง่ตราขึน้มาตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี่ 1 

(พระเจา้อู่ทอง) ปฐมกษตัรยิใ์นสมยัอยุธยา ซึง่ต่อมาพระไอยการเหล่าน้ีถูกชําระและรวบรวมใหม่ใน

สมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น เรยีกว่า กฎหมายตราสามดวง ในกฎหมายดงักล่าวกําหนดว่าหากสตรี

1ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล.  (2556).  อทิธพิลตะวนัตกทีม่ผีลต่อการปรบัเปลีย่นของสตรใีนราชสาํนกัใน

สมยัรชักาลที ่5 – รชักาลที ่6. วารสารประวตัศิาสตร ์2556. หน้า 70. 

                                                           



24 

 

ไทยคนใดยงัไม่แต่งงาน การดูแล ครอบครอง และการตดัสนิใจขึน้อยู่กบับดิามารดา บดิามารดามี

สทิธทิีจ่ะขายบุตรเป็นทาสไดโ้ดยเจา้ตวัมไิดส้มคัรใจ เมื่อแต่งงานไปแลว้การดแูลดงักล่าวกเ็ปลีย่นไป

อยู่ในอํานาจคุ้มครองของสาม ีสงัคมไทยสมยัก่อนผู้ชายนิยมมภีรรยาหลายคน กฎหมายจงึมกีาร

จาํแนกสทิธสิตรตีามการแบ่งประเภทของสตรทีีแ่ต่งงานแลว้ม ี3 ประเภท คอื 

1. เมยีกลางเมอืง หมายถงึ ภรรยาหลวงซึง่จะมเีพยีงคนเดยีว ไดแ้ก่ หญงิอนับดิา 

มารดากุมมอืให้เป็นเมยีชาย คอืผู้หญงิที่บดิามารดาของฝ่ายชายไปทําการสู่ขอและจดังานแต่งงาน

ให้ ตามกฎหมายเมยีกลางเมอืงหรอืภรรยาหลวงจะได้รบัการคุ้มครองและมสีทิธมิากกว่าภรรยา

ประเภทอื่น 

2. เมยีกลางนอก หมายถงึ ภรรยาน้อย ซึง่ไดแ้ก่ ชายขอหญงิมาเลีย้งเป็นอนุภรรยา 

ลดหลัน่เมยีหลวงลงมา หมายถงึหญงิทีช่ายพงึพอใจหลงัการแต่งงานกบัภรรยาหลวง อาจมกีารสู่ขอ

และจดังานแต่งงานดว้ยตนเองหรอืไม่มกีไ็ด ้ภรรยาประเภทน้ีจะไดร้บัสทิธไิม่เกนิกึ่งหน่ึงของภรรยา

หลวง 

3. เมยีกลางทาส ี หมายถงึภรรยาทีเ่ป็นทาส ไดแ้ก่ หญงิใดมทุีกขย์าก ชายช่วยไถ่ 

ได้มา เหน็หมดหน้าเลี้ยงเป็นเมยี หมายถงึหญิงที่ได้มาจากการขายตวัเป็นทาส หรอืมาขดัดอกให้

บดิามารดา เมื่อมาเป็นเมยีกลางทาสแีลว้ มเีสรภีาพมากกว่าความเป็นทาส แต่ไดร้บัสทิธน้ิอยที่สุด

ในภรรยาทัง้ 3 ประเภท1 

   นอกจากภรรยาทัง้ 3 ประเภทแลว้ ยงัมภีรรยาอกีประเภทหน่ึงซึ่งในกฎมณเฑยีรบาลได้

กล่าวถึง คือ ภรรยาพระราชทาน ซึ่งพระมหากษัตรยิ์พระราชทานให้ตามความดคีวามชอบหรอื

ความเสน่หา อนัเกดิจากการรบัราชการของฝ่ายชาย ตามกฎมณเฑยีรบาลภรรยาพระราชทานเป็น

บุคคลที่ผู้อื่นแตะต้องมไิด้ ซึ่งมฐีานะสูงกว่าเมยีกลางเมอืงที่มอีํานาจเหนือมากที่สุดในภรรยาทัง้ 3 

ประเภท แต่ในทางปฏบิตับิางครัง้ภรรยาพระราชทานกอ็าจถูกทาํรา้ยหรอืกลัน่แกลง้จากทัง้เมยีกลาง

เมอืงและเมยีกลางนอกได้ตามที่ปรากฏในวรรณกรรมสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น เช่น เสภาขุนช้าง

ขนุแผน 

5. ทฤษฎีว่าด้วยสงัคมชนบทไทย 

 ทัศนีย์ ทองสว่าง ได้อธิบายถึงสังคมชนบทว่ามีลักษณะเด่นที่สําคัญ คือ บุคคลมี

ความสมัพนัธ์กนัแบบคุ้นเคยเห็นหน้ากนัและกนัเป็นประจํา ผู้คนส่วนใหญ่มชีวีติร่วมกนัในสงัคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา และบรกิารจําเป็นทางเจตคตแิละพฤตกิรรมพื้นฐานในสงัคม ซึ่งเป็น

แนวคดิและการปฏบิตัขิองคนทัว่ไปในสงัคม  

1) ลกัษณะทางนิเวศวิทยาของสงัคมชนบท – สงัคมชนบทมลีกัษณะแตกต่างจาก 

สงัคมเมอืง ดงัน้ี 

1.1) ทีต่ ัง้ ทีต่ ัง้ของสงัคมชนบทอยูน่อกเขตเทศบาล   หรอืเขตทีห่่างไกลความเจรญิ  

  1ลาํพรรณ  น่วมบุญลอื.  (2519).  สทิธแิละหน้าทีข่องสตรตีามกฎหมายไทยในสมยักรุงรตันโกสนิทร.์  

หน้า 28 – 30. 
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มกัจะตัง้บ้านเรอืนตามแนวธรรมชาตทิี่อํานวยประโยชน์ในการดํารงชวีติ ได้แก่ ใกล้เชงิเขา มทีี่ดนิ

อุดมสมบูรณ์ หรอืใกล้แม่น้ําหรอืรมิฝัง่น้ํา แต่ในสมยัปัจจุบนัมกัจะตัง้บ้านเรอืนตามแนวเส้นทาง

คมนาคม 

1.2) ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยับา้นเรอืนส่วนใหญ่นําวสัดุก่อสรา้งมาจากธรรมชาต ิแบบบา้น 

หรอืแปลนเป็นแบบง่ายๆ และมลีกัษณะคล้ายกนั บรเิวณบา้นกวา้งขวางและขยายตวัของบา้นตาม

แนวนอน บา้นเรอืนอยูก่นัเป็นกลุ่ม ละแวกบา้นลอ้มรอบดว้ยสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละทีท่ํากนิ 

2) ลกัษณะทางสงัคมวิทยาของสงัคมชนบท 

                 2.1) ขนาดของชุมชน โดยทัว่ไปสังคมชนบทจะมีขนาดเล็ก ความหนาแน่นของ

ประชากรน้อย (ตํ่ ากว่า 2,500 คน : ตารางกิโลเมตร) อยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามขนาดของไร่นา 

ลกัษณะหมู่บ้านเป็นแบบดัง้เดมิ กลุ่มของสงัคมหรอืสถาบนัมขีนาดเลก็ เช่น ครอบครวั เครอืญาต ิ

การปะทะสงัสรรคเ์ป็นไปอยา่งแน่นแฟ้น 

   2.2)  ระบบเครอืญาตเิป็นระบบพืน้ฐานของสงัคมชนบทซึง่มคีวามผกูพนัต่อกนัใน 

ลกัษณะครอบครวัและเครอืญาต ิบรรยากาศของความสมัพนัธเ์ตม็ไปดว้ยความเป็นกนัเองและมัน่คง 

กลุ่มรว่มมอืกนัทาํกจิกรรมทีส่นองความตอ้งการในการดําเนินชวีติทางสงัคมและเศรษฐกจิของกลุ่ม 

   2.3) การประกอบอาชพีเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม   

ประกอบอาชพีตามสภาพท้องถิน่ ไดแ้ก่ การเพาะปลูกและเลี้ยงสตัว์ในบรเิวณที่ราบและเชงิเขาที่มี

ดนิและน้ําอุดมสมบูรณ์ หรอืทําการประมงในเขตรมิฝัง่น้ํา เป็นต้น เทคนิคการผลติเป็นแบบเก่า ขาด

เครือ่งมอืและเทคโนโลยสีมยัใหม ่และต้องตกอยู่ภายใต้อทิธพิลของพ่อคา้คนกลางในการจดัการ ไม่

มกีารแบ่งแรงงานอย่างชดัเจน เพราะครอบครวัเป็นหน่วยทางเศรษฐกจิ ทุกคนในครอบครวัจะต้อง

ทํางานทุกอย่างจงึมคีวามชํานาญไม่มากนัก การแบ่งงานจะแบ่งในลกัษณะชาย หญิง เด็ก ความ

แตกต่างทางเพศและอายุจะกําหนดชนิดของงาน สมาชกิทุกคนรูแ้ละเขา้ใจงานเหล่าน้ีเป็นอย่างด ีผู้

ทีไ่ม่ไดท้ํางานดา้นการเกษตรมกัจะทํางานบรกิารเกี่ยวกบัการเกษตร เช่น รา้นคา้ สหกรณ์ ธนาคาร 

และการเงนิ เป็นตน้ 

   2.4) วฒันธรรมแบบเดยีวกนัในสงัคมชนบทผูอ้าวุโสจะเป็นผูอ้บรมสัง่สอนฝึกหดัและ 

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เยาว์และถ่ายทอดซึ่งกนัและกนั จงึทําให้มาตรฐานของพฤติกรรมทัว่ไปและ

วฒันธรรมเป็นแบบเดยีวกนั เพราะการผสมผสานและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ขนบธรรมเนียม

ประเพณีผูกพนัชาวสงัคมชนบทใหม้คีวามรูส้กึนึกคดิ ความสนใจ พฤตกิรรม ความเชื่อ และค่านิยม

หรอืความศรทัธาในแบบเดยีวกนั ผูใ้ดทาํอะไรผูอ้ื่นกท็าํอยา่งนัน้ ดงันัน้การควบคุมสงัคมจงึขึน้อยูก่บั

วถิปีระชาและจารตีประเพณมีากกว่ากฎหมายของบา้นเมอืง 

   2.5) การฝักใฝ่ทางธรรมชาวชนบทส่วนใหญ่มคีวามเชื่อและศรทัธาทางศาสนาอย่าง 

กวา้งขวาง กจิกรรมพืน้บา้นเกอืบทัง้หมดของชาวชนบทโดยเฉพาะงานประเพณีและพธิกีารต่างๆ ที่

รบัการถ่ายทอดกนัมาตามกลุ่มโดยปราศจากความเคลอืบแคลงและมเีหตุผลจากความเลื่อมใสทาง

ศาสนาทีส่บืต่อกนัมาเป็นเวลานานตัง้แต่ในอดตีจนถงึปัจจบุนั 
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3) ลกัษณะทัว่ไปของสงัคมชนบทไทย สงัคมไทยถอืเอาเขตการปกครองทอ้งถิน่ที ่

อยู่นอกเขตการปกครองของเทศบาลเป็นเกณฑ์ ได้แก่ หมู่บ้าน ภายในเขตตําบลซึ่งยงัไม่ได้จดัตัง้

เป็นเทศบาล ลกัษณะทัว่ไปของสงัคมชนบทไทย มดีงัน้ี 

                   3 .1) ลักษ ณ ะก ารตั ้งบ้ าน เรือนมีการตั ้งบ้ าน เรือน เป็นหลายลักษณ ะตาม

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ การตัง้บ้านเรอืนอยู่รมิฝัง่แม่น้ําลําคลอง อาศัยน้ําในการ

เพาะปลูก บรโิภค ทําความสะอาดและการคมนาคมขนส่ง บางหมู่บา้นตัง้กระจายกนัทัว่ไปและราย

รอบในทีน่าทีส่วน หรอืตัง้อยูเ่ป็นกลุ่มและมไีรน่าลอ้มโดยรอบ 

     3.2) ครอบครวัและการแต่งงาน ครอบครวัของสงัคมไทยมกัจะมขีนาดใหญ่หรอื 

ครอบครวัขยาย คอื ประกอบดว้ย พ่อ แม่ ลูก และเครอืญาต ิถ้าไม่อาศยัอยู่ในบา้นเดยีวกนักพ็กัอยู่

รวมกนัในบรเิวณเดยีวกนั คนในครอบครวัครึง่หน่ึงเป็นเดก็และคนชรา ครอบครวัมคีวามมัน่คง การ

หย่ารา้งมน้ีอยกว่าสงัคมเมอืง งานเกษตรกรรมทีต่้องช่วยกนัทํางาน ทําใหค้นในครอบครวัมชีวีติอยู่

กนัอยา่งใกลช้ดิ 

     3.3) การนบัถอืพุทธศาสนาประมาณรอ้ยละ 95 ประชากรนบัถอืศาสนาพุทธ มวีดั 

เป็นศูนยก์ลางของกจิกรรมต่างๆ ชวีติชาวชนบทจะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัวดัมาก วดัเป็นที่ประกอบ

พธิกีรรมทางศาสนาและตัง้อยู่กระจายทัว่ไป ระยะทางจากบ้านไปสู่วดัไม่ไกลนัก การปกครองของ

หมู่บ้านสามารถจดัทําได้สะดวกในอาณาเขตของวดั ชาวชนบทยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี

อยา่งเครง่ครดั 

     3.4) ความเชือ่ถอืโชคลางและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ความผกูพนักบัธรรมชาตมิอีทิธพิลเหนือ 

ความรูส้กึนึกคดิและการดํารงชวีติของสงัคมชนบทไทย โดยเฉพาะก่อให้เกดิความเชื่อถอืพเิศษใน

ด้านโชคลาง การเชื่อในอํานาจศกัดิส์ทิธิข์องธรรมชาติ ด้วยเชื่อว่าจะนําความสุขและความเป็นสริิ

มงคลมาสู่ นอกจากน้ียงัมพีิธกีารเพื่อนําความเจรญิรุ่งเรอืงและความอุดมสมบูรณ์ของงานอาชีพ

เกษตรกรรม เช่น พธิแีรกนาขวญั ประเพณขีอฝน การเซ่นผ ีเป็นตน้1 

   ในด้านทฤษฎีทางสงัคมวทิยา   ผู้วจิยัต้องคํานึงถึงบรบิทในความเป็นสงัคมชนบทของ

ภาคเหนือที่มคีวามแตกต่างจากภูมภิาคอื่น ทัง้สภาพที่ตัง้ทางภูมศิาสตร์ ลกัษณะทางธรรมชาติ

วทิยา วถิชีวีติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี อนัเป็นทีย่อมรบัและแพร่กระจายภายในทอ้งถิน่

ของตน เพื่อทาํความเขา้ใจถงึทีม่าทีไ่ปทีท่าํใหเ้กดิสถานภาพสตรไีทยภาคเหนือในดา้นต่างๆ 

 

 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

        เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการคน้ควา้เรื่อง การศกึษางานบนัทกึสถานภาพและวถิี

ชวีติของสตรไีทยภาคเหนือ ทัง้ดา้นประวตัศิาสตร ์ดา้นวรรณกรรม และดา้นศลิปวฒันธรรม มดีงัน้ี 

1ทศันีย ์ ทองสว่าง.  (2549).  เล่มเดมิ.  หน้า 8 – 11. 
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จิรานุช  โสภา. (2542). บันทึกเรือ่งผู้หญิงในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย.  วิทยานิพนธ ์

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาประวตัศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี

กล่าวถงึการบนัทกึเรื่องผูห้ญงิหรอืสตรใีนประวตัศิาสตรนิ์พนธไ์ทย โดยทําการแบ่งเป็น 2 สมยั คอื 

ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ไทยแบบจารตีเดิม และประวตัิศาสตร์นิพนธ์ไทยแบบสมยัใหม่ ทัง้สองสมยั

มุ่งเน้นในแง่ของการให้ความสําคญัของการบนัทกึเรื่องผู้หญิงในประวตัศิาสตรนิ์พนธ์ ซึ่งในแต่ละ

สมยัมุ่งเน้นความสําคญัในด้านที่แตกต่างกัน  ประวตัิศาสตร์นิพนธ์แบบจารตีเดิม ได้แก่ จารกึ 

ตํานาน และพงศาวดาร  มกีารบนัทึกที่ไม่เหมอืนกนั ในจารกึจะทําการบนัทกึเฉพาะสตรทีี่อยู่ใน

ระดบัผูป้กครองเท่านัน้และเน้นในเรือ่งของการเป็นผูนํ้าในการประกอบพธิกีรรมต่างๆ ตามความเชื่อ

ในศาสนา ส่วนตํานานจะบนัทกึเรื่องสตรใีนระดบัผูป้กครองทัง้ทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารราชการและ

การมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ทางเครอืญาติซึ่งมีผลต่อความมัน่คงทางการเมืองและ

ทางดา้นศาสนายงัคงบนัทกึในดา้นการเป็นผูนํ้าในการทาํบุญ พงศาวดารหรอืพระราชพงศาวดารนัน้ 

เป็นการบนัทกึถึงสตรใีนแง่มุมที่เกี่ยวข้องกบัการเมอืงมากที่สุด นอกจากบทบาทด้านการบรหิาร

ราชการและการสรา้งความสมัพนัธ์ทางเครอืญาติแล้ว ยงัมบีทบาทในราชการสงครามด้วย  ส่วน

ประวตัศิาสตรนิ์พนธไ์ทยแบบสมยัใหม่ ทีไ่ดร้บัอทิธพิลการเขยีนจากโลกตะวนัตก จะใหค้วามสําคญั

ในการบนัทกึเฉพาะบทบาทของสตรใีนดา้นการทาํสงครามเท่านัน้ และลดบทบาทดา้นอื่นลงไป 

บุญยงค์  เกศเทศ. (2517). งานวิจัยเรื่อง สถานภาพของสตรไีทยในวรรณกรรมสมัย

รตันโกสนิทรช่์วงปี พ.ศ.2325 – 2394 (ร.1 – ร.3). งานวจิยัเรื่องน้ีไดก้ล่าวถงึสถานภาพของสตรไีทย

ผ่านงานวรรณกรรม ที่มีคุณค่าในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น บทละครเรื่องอิเหนาของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้านภาลยั กฤษณาสอนน้องคําฉันท์ของกรมสมเดจ็พระปรมานุชติ

ชโินรส ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัสถานภาพของสตร ีไม่มสีทิธแิละโอกาสทางสงัคม ไม่ได้รบั

การยกย่อง โดยใช้วรรณกรรมเป็นตวัหลกัในการดําเนินเรื่องเช่น เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบบั

หอสมุดแห่งชาต ิ หรอืแมแ้ต่เรื่อง กากกีลอนสุภาพ ของเจา้พระยาพระคลงั (หน) ต่างกไ็ด้กล่าวถงึ 

สถานสภาพของสตรใีนสงัคมว่ามคีวามเป็นอยู่ที่แตกต่างไปจากบุรุษ ต้องทํางานหนักแต่ไม่ได้รบั

ความรู้ในด้านของการศึกษาอบรม  สิทธิในการได้รบัความคุ้มครองจากรฐั หรอืแม้แต่ ในหญิง

ดว้ยกนัเองกย็งัมคีวามแตกต่างทางชนชัน้ รวมทัง้ในเรือ่งของการแต่งงานสตรนีัน้กเ็สยีเปรยีบมาโดย

ตลอด 

ลําพรรณ น่วมบุญลือ. (2519). สิทธิและหน้าทีข่องสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุง

รตันโกสนิทร.์ วทิยานิพนธ ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  วทิยานิพนธฉ์บบัน้ี

มุ่งเสนอใหเ้หน็ถงึสทิธแิละหน้าทีข่องสตรผี่านทางกฎหมายที่สําคญั คอื พระอยัการลกัษณะผวัเมยี

ในกฎหมายตราสามดวง ได้อธบิายถึงความเสยีเปรยีบของสตรไีทยโดยผ่านความเชื่อทางศาสนา       

ทางคมัภรีธ์รรมศาสตร ์   การแบ่งชนชัน้ของสตรตีามระบบศกัดนิาทําใหเ้กดิการเสยีเปรยีบของสตร ี

มาจนถงึการแกไ้ขกฎหมายเกี่ยวกบัสทิธสิตร ีในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรง

แก้ไขปรบัปรุงกฎหมายเดมิให้ดขีึน้โดยเฉพาะในเรือ่งของสทิธสิตร ีเช่น การถวายฎกีารอ้งทุกขซ์ึ่ง
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ถอืได้ว่าเป็นจุดเริม่ต้นที่ด ีในการเรยีกรอ้งสทิธแิละเสรภีาพให้แก่สตร ีและนําไปสู่การใช้กฎหมาย

แรงงานและการประกอบอาชพีของสตร ี

 อภชิยั  น้อยอุ่นแสน. (2543).  สถานภาพทางกฎหมายของสตรใีนสงัคมลา้นนา พ.ศ.1839 

– 2442  ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา.   วิทยานิพนธ์  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีมุ่งศกึษาถงึสถานภาพทางกฎหมายของสตรใีนสงัคม

ลา้นนา โดยจาํกดัขอบเขตการศกึษาทางดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างสามภีรรยา และเป็นการวเิคราะห์

ถึงสทิธ ิหน้าที่ ของสตรตีามกฎหมายล้านนาที่เกี่ยวกับความสมัพนัธ์ในครอบครวั และกฎหมาย

เกี่ยวกบัการทําชูต้ ัง้แต่สมยัเริม่ก่อตัง้อาณาจกัรลา้นนา  จนถงึการผนวกเขา้กบัสยามในสมยัรชักาล

ที ่5  

 อจัฉราภรณ์  จนัทร์สว่าง. (2548). การศึกษาสถานภาพสตรใีนกฎหมายล้านนาโบราณ.  

วทิยานิพนธ ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวรรณกรรมลา้นนา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีมุ่งศกึษารปูแบบเน้ือหา และสถานภาพสตรใีนกฎหมายล้านนาโบราณ 25 ฉบบั 

ในด้านสถานภาพสตรนีัน้ พบว่าในหมวดครอบครวัมรดก สตรมีีสถานภาพสูงกว่าบุรุษ สตรมีี

บทบาทเด่นชัดในเรื่องครอบครวั บ้านเรอืน และมีอํานาจในการจดัการดูแลทรพัย์สิน ลักษณะ

ดงักล่าวมาจากการแต่งงานทีผู่้ชายยา้ยมาอยู่บ้านผูห้ญงิ โดยมคีวามเชื่อเรื่องผปีู่ ย่าเป็นตวัควบคุม 

ส่วนกฎหมายหมวดอื่น สตรมีีสถานภาพตํ่า ในด้านทางการปกครองผู้หญิงถูกกําจดัสิทธิหลาย

ประการ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับกฎหมายตราสามดวง พบว่าในกฎหมายล้านนาโบราณ มี

สถานภาพที่ดกีว่าสตรไีทยในกฎหมายตราสามดวง เช่น  การแบ่งทรพัยส์นิหลงัการหย่า กฎหมาย

ลา้นนาจะใหส้ตรไีดร้บัทรพัยส์นิสามส่วน ฝ่ายชายจะไดร้บัสองส่วนในขณะทีใ่นกฎหมายตราสามดวง

จะใหผู้ห้ญงิรบัทรพัยส์นิสองส่วน ฝ่ายชายรบัทรพัยส์นิสามส่วน เป็นตน้ 

 นิธอิร  พรอําไพสกุล. (2557). เวสสนัดรชาดก : การสรา้งสรรค์ “สือ่” ศิลปวฒันธรรมและ

บทบาทในสงัคมไทยร่วมสมยั. ปรญิญานิพนธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาศิลปวฒันธรรมวจิยั 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ปรญิญานิพนธ์ฉบบัน้ีมุ่งศกึษาลกัษณะการสรา้งสรรค์และบทบาท

ของสื่อเวสสนัดรชาดกในสงัคมไทยร่วมสมยั เพื่อใหเ้หน็ความนิยมและการดํารงอยู่ของชาดกเรื่องน้ี

ในสงัคมวฒันธรรมไทย ขอ้มูลที่ใช้ในการศกึษาคอืสื่อเวสสนัดรชาดกในศลิปวฒันธรรม 5 ประเภท 

ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อจติรกรรมฝาผนัง และภาพสื่อบนัเทิงร่วมสมยั  สื่อพุทธศิลป์  และสื่อการ

ท่องเทีย่ว โดยใชก้รอบแนวคดิทางคตชินวทิยารวมทัง้สงัคมวทิยามาวเิคราะห ์จากการศกึษาพบว่า

สื่อจติรกรรมฝาผนังและภาพมคีวามโดดเด่นด้านการใชภ้าพเพื่อนําเสนอเน้ือหา โดยเลอืกวาดภาพ

ตอนสาํคญัของชาดก  

 ก้องเกยีรติ  มหาอนิทร.์ (2559). ผ้าซิน่ตนีจกแม่แจ่มจงัหวดัเชยีงใหม่ : สถานภาพในการ

ดาํรงอยู.่  ปรญิญานิพนธ ์ศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาศลิปวฒันธรรมวจิยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิ- 

ทรวโิรฒ  ปรญิญานิพนธ์ฉบบัน้ีมุ่งศึกษาสถานภาพการดํารงอยู่ของผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม จงัหวดั

เชยีงใหม ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการดํารงอยูข่องผา้ซิน่ตนีจกแมแ่จม่ ในประเดน็ของการอนุรกัษ์และ

พฒันา ผลการวจิยัพบว่า  ผา้ซิน่ตนีจกแม่แจ่มยงัคงสถานภาพการในการดํารงอยู่ ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
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การดํารงอยู่คอื ความเชื่อในการนุ่งผา้ซิน่ การได้รบัการส่งเสรมิจากภาครฐั ภาคเอกชน และบุคคล

ต่างๆ การรณรงคใ์ห้มกีารนุ่งผ้าซิน่ตนีจก รวมทัง้การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง

สงัคมและวฒันธรรมในกระแสโลกโลกาภวิตัน์ 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

ในงานวจิยัเรื่อง การศึกษาสถานภาพและวถิีชีวติสตรไีทยภาคเหนือจากงานบนัทึกและ

จติรกรรมล้านนา เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพใช้วิธีวิจยัทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach)   

เรยีบเรยีงการวจิยัในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห์เป็นหลกั (Analytical Description) โดยการศึกษา

จากเอกสาร (Documentary Research) ทัง้เอกสารชัน้ต้นของไทย ได้แก่ ตํานาน พงศาวดาร 

จดหมายเหตุ  เอกสารชัน้รอง ได้แก่ หนังสอื บนัทึกของชาวต่างชาติ  งานวิจยั ปรญิญานิพนธ ์

บทความ รวมถึงหลกัฐานจากภาพจติรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวข้อง และวิธีวจิยัแบบประวตัิศาสตร์

ทอ้งถิน่ ดว้ยการลงพืน้ทีส่าํรวจแหล่งขอ้มลูและสมัภาษณ์ผูรู้ใ้นทอ้งถิน่ภาคเหนือ 

 

ปรากฏการณ์ของการศึกษา 

ในสมยัจารตีโอกาสทางการศึกษาของสตรไีทยมน้ีอยมาก ถ้าเป็นสตรสีามญัชนแทบไม่มี

โอกาสเรยีนหนังสอื ยงัไม่มโีรงเรยีน หรอืหาครมูาสอนหนังสอืเดก็ผู้หญิงในขณะที่เดก็ผู้ชายจะได้

เรยีนหนังสอืกบัพระทีว่ดั ผูถ่้ายทอดความรูใ้หแ้ก่สตรสีามญัชนคอืญาตฝ่ิายหญงิ ไดแ้ก่ แม่ ย่า ยาย 

ซึง่จะเน้นไปทางงานฝีมอืและงานบ้านงานเรอืน ส่วนจะอ่านอกัขรวธิไีด้หรอืไม่ขึน้อยู่กบัพื้นความรู้

เดิมของผู้เป็นแม่ ย่า หรอืยาย เท่านัน้ ส่วนสตรชีัน้สูงจะมโีอกาสดกีว่าสตรสีามญัชน จะได้เรยีน

อกัขรวธิแีละงานฝีมอืประณีตขัน้สูงอยู่ภายในวงั แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความสามารถและความชํานาญ

เฉพาะบุคคล ดงัปรากฏหลกัฐานผลงานของสตรชีัน้สูงบางคนในงานวรรณกรรม จากปัจจยัทาง

การศึกษาดงักล่าวและกรอบแนวคดิตามขนบธรรมเนียมไทย จงึทําให้สตรไีทยถูกมอบหมายให้

รบัผดิชอบหน้าที่ดูแลกิจการบ้านเรอืนเป็นหลกั รวมทัง้หน้าที่ในการปรนนิบตัคินในครอบครวั ทัง้

บดิามารดา และสาม ีสําหรบัสตรสีามญัชนนอกจากหน้าที่หลกัแล้ว ยงัต้องประกอบอาชพีเพื่อช่วย

เลี้ยงดูสมาชกิในครอบครวัอกีแรงหน่ึง มกัจะเป็นอาชพีที่ใชแ้รงงานหรอืงานฝีมอื ได้แก่ การรบัจา้ง

ทําไร่ทํานา การหาบของ แม่ค้า การทอผา้ ส่วนสตรชีัน้สูง เป็นกลุ่มทีไ่ม่ต้องประกอบอาชพี ทกัษะ

ความรูจ้งึเป็นการแสดงระดบัฝีมอืของตนหรอืตระกูลของตน 

นับตัง้แต่รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ.2394 – 2411) ภายหลงัการ

ทําสนธสิญัญาเบาว์รงิในพ.ศ.2398 ทําให้อทิธพิลตะวนัตกเขา้มาในสงัคมไทยและส่งผลกระทบต่อ

บทบาทและสถานภาพของสตรไีทย การปรบัปรุงประเทศให้ทันสมยัต้องปรบัทัง้โครงสร้างการ

บรหิารประเทศ ระบบเศรษฐกจิ รวมถงึประเพณีบางอย่างที่ชาวตะวนัตกมองว่าล้าหลงั ดงันัน้ในรชั

สมยัน้ีจงึเป็นสมยัเริม่ต้นการพัฒนาประเทศให้มคีวามเป็นอารยะเทียบเท่ากับประเทศตะวนัตก 

สําหรบัสตรไีทยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงเริม่ต้นจากสตรใีนวงั ทรงเลง็เหน็การณ์

ไกลและตระหนักดวี่าการเรยีนภาษาองักฤษจะทําให้สามารถเจรจาตดิต่อกบัชาวตะวนัตกได ้ดงันัน้

พระองคจ์งึทรงพระราชดํารวิ่าควรจะเปิดโอกาสให้สตรไีด้รบัการศึกษาภาษาองักฤษด้วย โดยเริม่
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จากทรงจา้งภรรยามชิชนันารเีขา้ไปสอนภาษาองักฤษแก่บรรดาเจา้จอมและบาทบรจิารกิาในวงั ซึ่ง

แสดงให้เหน็ถงึแนวความคดิของพระองค์ในการให้ความสําคญักบัการศกึษาของสตรวี่าควรได้รบั

เช่นเดยีวกบับุรุษ และแสดงใหเ้หน็ว่าพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงเหน็ว่าสตรเีป็นส่วน

หน่ึงของสงัคมที่ต้องมคีวามเจรญิรุดหน้าเทยีบเท่ากบับุรุษ ประกอบกบัแนวความคดิในเรื่องความ

เสมอภาคและเสรภีาพจากตะวนัตกเริม่ส่งผลต่อสงัคมไทย 

 การวางรากฐานในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดส้่งผลใหเ้กดิการพฒันา

ต่อเน่ืองและขยายผลในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411 – 2453)    

นอกจากจะมกีารผลกัดนัทางดา้นการศกึษาของสตรมีากขึน้แลว้ ความคาดหวงัหรอืการวางบทบาท

ของสตรใีนสงัคมไทยเริม่เปลีย่น จากเดมิในสมยัจารตี สตรมีอียู่ 2 สถานะ คอื แม ่และเมยี แต่เมื่อมี

การเปิดประเทศตดิต่อกบัชาตติะวนัตก ทําให้บทบาทของสตรไีทยในสมยัพฒันาประเทศเปลี่ยนไป

ในทางที่ดขี ึน้ ทางด้านสถานภาพการเป็นภรรยาหรอืเมยี ยงัคงคาดหวงัให้สตรไีทยเป็นแม่บ้านแม่

เรอืนผูร้อบรู ้แต่สิง่ทีเ่พิม่ขึน้คอื การเป็นภรรยาทีเ่ป็นเพื่อนคู่คดิ มคีวามพรอ้มทีจ่ะก้าวไปขา้งหน้าที่

กําลงัมกีารเปลีย่นแปลงหลายดา้น ส่วนสถานะความเป็นแม ่สงัคมไทยในสมยัน้ีไม่ไดก้ําหนดใหส้ตรี

เป็นเพียงแม่ที่ ให้กําเนิดบุตร เลี้ยงดู แต่เพิ่มความเป็นแม่ในฐานะครูคนแรกของบุตรด้วย  

สภาพการณ์ภายหลงัการทําสนธสิญัญาเบาวร์งิสตรไีทยไดร้บัสทิธทิีด่ขี ึน้ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเริม่มกีารวางการศกึษาให้แก่สตร ีเริม่จากสตรชีัน้สูงทัง้ในราชสํานักและ

บุตรขีองขุนนาง โดยมชิชนันารเีป็นผูบุ้กเบกิการก่อตัง้โรงเรยีน จนมกีารจดัตัง้โรงเรยีนสตรขีึน้โดย

รฐั จากการไดร้บัการศกึษาแบบสมยัใหม่ทาํใหเ้กดิสตรชีัน้กลางทีม่คีวามคดิทนัสมยัขึน้  

 กล่าวไดว้่าการศกึษาเป็นรากฐานกบัการปรบัเปลีย่นความคดิและวถิชีวีติของสตรใีนสมยันัน้ 

สตรภีาคกลางจะได้รบัโอกาสทางการศึกษาโดยมมีชิชนันารมีาก่อตัง้โรงเรยีน สตรทีี่เข้าศึกษาใน

โรงเรยีนมชิชนันารใีนระยะแรกเป็นกลุ่มสตรชีัน้สูง ต่อมาไดข้ยายเขา้สู่สตรชีัน้กลาง และสตรสีามญั

ชนเป็นลําดบัทา้ยสุด ในขณะทีม่ชิชนันารกีไ็ดเ้ขา้ไปบุกเบกิก่อตัง้โรงเรยีนในภาคเหนือเช่นกนั ทาํให้

สตรไีทยภาคเหนือไดร้บัโอกาสทางการศกึษาทัง้สตรชีัน้สูงและสตรสีามญัชน สําหรบัจารตีประเพณี

และกฎหมายอาจกล่าวได้ว่าสตรไีทยภาคเหนือได้รบัสิทธิและสถานภาพที่ดีกว่า จากหลกัฐาน

กฎหมายมงัรายศาสตรใ์ห้การคุ้มครองสตรลี้านนา เช่น สทิธกิารรบัมรดกบุตรของภรรยาน้อยที่มี

สทิธเิช่นเดยีวกบับุตรของภรรยาหลวง ภาพจติรกรรมเล่าเรื่องวดัสาํคญัในภาคเหนือ และบนัทกึของ

ชาวต่างชาต ิจะปรากฏภาพสตรไีทยภาคเหนือที่ค่อนขา้งอสิระกว่าสตรไีทยภาคกลาง มภีาพสตรี

สามญัชนพบปะสงัสรรคใ์นกลุ่มผูช้าย รวมไปถงึไดบ้อกเล่าการเขา้มาตัง้หลกัแหล่งของชาตพินัธุอ์ื่น 

อทิธพิลจากการปกครอง  การตดิต่อคา้ขาย ความสมัพนัธร์ะหว่างเมอืงในอาณาจกัรลา้นนากบัพม่า

หรอืชาวไทใหญ่ อทิธพิลจากชาวไทลือ้ทีม่ผีลมาจากความสมัพนัธก์บัลาว เช่น ภาพจติรกรรมวหิาร

วดัภูมนิทร ์จงัหวดัน่าน ภาพจติรกรรมวดัหนองบวั จงัหวดัน่าน ภาพจติรกรรมวหิารลายคํา วดัพระ

สงิห ์จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นต้น รวมถงึเมื่อสยามมนีโยบายทางการปกครอง ไดผ้นวกลา้นนาเขา้เป็น

ส่วนหน่ึงของสยามในสมยัรชักาลที่ 5 จงึทําให้วฒันธรรมจากส่วนกลางและวฒันธรรมตะวนัตก

แพร่กระจายเขา้สู่ลา้นนา ดงันัน้วฒันธรรมที่ปรากฏในลา้นนา จงึมลีกัษณะวฒันธรรมดัง้เดมิของตน 
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คอืวฒันธรรมไทยวน มกีารหยบิยมืและผสมผสานทางวฒันธรรมจากทัง้ไทลือ้ ไทใหญ่ ชาวเขาเผ่า

ต่างๆ เช่น ลวัะ ปรากฏใหเ้หน็ทัง้จงัหวดัเชยีงใหม่และจงัหวดัน่าน และปรากฏวฒันธรรมตะวนัตกให้

เหน็บา้งในวฒันธรรมลา้นนา 

 

วิธีการศึกษาปรากฏการณ์ 

 งานวจิยัน้ีใช้วธิกีารศึกษาปรากฏการณ์ในการวจิยัแบบผสมผสาน ได้แก่ 1) วธิวีจิยัแบบ

ประวตัศิาสตร ์2) วธิวีจิยัแบบประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ 3) วธิวีจิยัทางศลิปวฒันธรรม 

1) วิธีวิจยัแบบประวติัศาสตร ์

การศกึษาตามระเบยีบวธิวีจิยัทางประวตัศิาสตร ์มขี ัน้ตอนในการศกึษา ดงัน้ี 

1.1 การกําหนดหวัขอ้ในการทาํการวจิยัศกึษา วชิาประวตัศิาสตรเ์ป็นศาสตรท์ีม่ ี

พื้นฐานเกิดขึ้นจากความสงสัย จึงเกิดการตัง้คําถาม โดยมีองค์ประกอบในเรื่องของประเด็น 

ช่วงเวลา และความสมัพนัธก์บับุคคล สถานที ่ปัจจยัและบรบิทของเหตุการณ์ โดยนักประวตัศิาสตร์

คาํนึงถงึหลกัฐานในการศกึษาเป็นสาํคญั 

1.2 การคน้ควา้รวบรวมหลกัฐาน ในทางประวตัศิาสตรน์ัน้ นกัประวตัศิาสตรจ์าํแนก 

หลกัฐานเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ หลกัฐานชัน้ต้นหรอืหลกัฐานปฐมภูม ิและหลกัฐานชัน้รองหรอื

หลกัฐานทุติยภูม ิสําหรบัหลกัฐานชัน้ต้น แบ่งย่อยได้เป็น หลกัฐานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ได้แก่ 

ตํานาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ บันทึกต่างๆ และหลกัฐานที่ไม่เป็นลายลกัษณ์อักษร ได้แก่ 

โบราณวตัถุ โบราณสถาน ศลิปวตัถุ ภาพจติรกรรม ส่วนหลกัฐานชัน้รอง เป็นการคน้ควา้ศกึษาจาก

หลกัฐานชัน้ต้นแล้วมกีารเรยีบเรยีงใหม่ ได้แก่ หนังสอื ตํารา งานวจิยั ปรญิญานิพนธ์ บทความ

วชิาการ บทความวจิยั  

1.2 การตรวจสอบและประเมนิหลกัฐาน กระบวนการน้ีเป็นการนําหลกัฐานทัง้หมด 

มาตรวจสอบ น้ําหนกัและความน่าเชื่อถอืของหลกัฐาน  

1.3 การวเิคราะหแ์ละตคีวามหลกัฐาน เป็นการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เพื่อหาคาํตอบ 

จากทีผู่ว้จิยัตัง้ประเดน็คาํถามในการศกึษา  

1.4 การเขยีนเรยีบเรยีงและนําเสนอ  เป็นการนําผลทีว่เิคราะหจ์ากหลกัฐานที ่

คน้ควา้ นํามาเขยีนและเรยีบเรยีงเพื่ออธบิายในสิง่ที่ตัง้คําถามในการศกึษา และประมวลผลคําตอบ

ในการศกึษา โดยนกัประวตัศิาสตรท์ีด่ตีอ้งนําเสนอขอ้มลูใหค้รบหลากหลายดา้นโดยปราศจากความ

เอนเอยีง  

2) วิธีวิจยัแบบประวติัศาสตรท้์องถ่ิน 

 ส่วนสําคญัในวธิวีจิยัแบบประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่เหมอืนกบัการวจิยัแบบประวตัศิาสตรท์ัว่ไป 

คอืให้ความสําคญักบัหลกัฐาน ประเมนิหลกัฐานและวเิคราะห์หลกัฐาน   นอกจากหลกัฐานแลว้ วธิี

วจิยัแบบประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ทีเ่ป็นจดุแขง็ คอืการสมัภาษณ์คนในทอ้งถิน่ 
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2.1 หลกัฐาน 

ในส่วนหลกัฐานทีเ่ป็นเอกสารชัน้ตน้แบบลายลกัษณ์อกัษร สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3  

ประเภท คอื เอกสารทางราชการ เอกสารทอ้งถิน่ และเอกสารบุคคล ดงัน้ี 

2.1.1 เอกสารทางราชการเอกสารทางราชการเป็นหลกัฐานสําคญัในการวจิยัศกึษา

เรือ่งของทอ้งถิน่เน่ืองจากเอกสารดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์บัทอ้งถิน่ในรปูแบบต่างๆ โดยเฉพาะการ

บังคับบัญชาให้ท้องถิ่นปฏิบัติตาม ดังนัน้เรื่องราวของท้องถิ่นจงึได้รบัการบันทึกเฉพาะส่วนที่

เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางอํานาจของรัฐ เรื่องราวที่ปรากฏมักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองและ

ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ การขยายและการคุมอํานาจหัวเมืองของพระมหากษัตริย ์

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความสมัพนัธ์ทางศาสนา เอกสารทางราชการปรากฏในหลายรูปแบบ 

ไดแ้ก่ สารตราตัง้ ใบบอก จดหมายเหตุ พงศาวดาร รายงานประจาํปี1  

  2.1.2 เอกสารทอ้งถิน่ ในทอ้งถิน่ผูท้ีจ่ะบนัทกึเรือ่งราวไวส้่วนใหญ่เป็นผูป้กครอง 

เมอืงหรอืนักปราชญ์ผู้รูใ้นท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ ์งานบนัทกึประเภทน้ีมกัเป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับพื้นบ้าน เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมือง หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับบรรพบุรุษ ได้แก่ ตํานาน 

พงศาวดารทอ้งถิน่ เช่น พงศาวดารโยนก พงศาวดารน่าน ตํานานพื้นเมอืงเชยีงใหม ่พื้นเมอืงน่าน 

ฉบบัวดัพระเกดิ เป็นตน้2 

2.1.2 เอกสารบุคคล เอกสารประเภทน้ีเป็นการจดบนัทกึ 

เรือ่งราวของบุคคลหรอืเรือ่งราวในวงศต์ระกูลซึง่มกัเป็นชนชัน้สงูหรอืกลุ่มคนทีม่ฐีานะทางสงัคม 

         2.2 การสมัภาษณ์ 

   การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคล เรยีกว่า ประวัติศาสตร์บอกเล่า  

(Oral History) เป็นวธิกีารสื่อสารสองทาง (Two – Way communication) ซึง่มกีารสนทนาระหว่างผู้

ที่มีข้อมูลกับผู้วิจยัที่ต้องการทราบข้อมูล สามารถถามตอบได้โดยตรง ซึ่งเป็นจุดแข็งของการ

สมัภาษณ์ หากมขีอ้สงสยัระหว่างการถามตอบ ผูว้จิยัสามารถทําความเขา้ใจจนชดัเจนไดท้นัท ี การ

สมัภาษณ์ยงัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื การสมัภาษณ์บุคคล (นักวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ) และ

เวทชีาวบา้น ขัน้ตอนในการสมัภาษณ์ ไดแ้ก่ เตรยีมหาขอ้มลูในบรบิททีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิยั เตรยีม

เครื่องมอืในการลงพืน้ที ่เช่น เทปบนัทกึเสยีง กลอ้งถ่ายรปู สมุดจดบนัทกึ เป็นต้น นัดหมายกบัผู้ที่

จะไปขอสมัภาษณ์  และเตรยีมแบบสมัภาษณ์หรอืคําถามทีต่อ้งการทราบขอ้มลู3 ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยั

มจีุดมุ่งหมายในการสมัภาษณ์นักวชิาการท้องถิน่ในจงัหวดัเชยีงใหม่และจงัหวดัน่าน ทัง้ที่เกี่ยวกบั

ลา้นนาศกึษาและทางจติรกรรม 

 

 

1ทวศีลิป์  สบืวฒันะ.  (2554).  แนวคดิและแนวทางการศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่.  หน้า 65 – 66. 
2แหล่งเดมิ.  หน้า 82. 
3แหล่งเดมิ.  หน้า 94 – 95. 
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3) วิธีวิจยัทางศิลปวฒันธรรม 

 ในการศกึษาวเิคราะหภ์าพจติรกรรมฝาผนงัในพืน้ทีศ่กึษา 2 จงัหวดั คอื จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

และจงัหวดัน่าน ผูว้จิยัมเีกณฑก์ารวเิคราะห ์2 ประการ ดงัน้ี 

3.1 การอธบิายภาพ เป็นการอธบิายลกัษณะการเล่าเรือ่งของภาพ ช่วงเวลาทาง 

ประวตัศิาสตรท์ีป่รากฏในภาพ บรบิทของสงัคม อทิธพิลทีป่รากฏอยู่ในภาพ เช่น อทิธพิลทางพุทธ

ศาสนา อทิธพิลทางวรรณกรรม (พุทธชาดก) อทิธพิลของการตดิต่อกบัอาณาจกัรอื่น เป็นตน้  

3.2 ศลิปวฒันธรรมทีป่รากฏในภาพ เป็นการอธบิายรายละเอยีดทีป่รากฏในภาพ 

จติรกรรมฝาผนัง ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มคนในภาพ ชาติพันธุ์ต่างๆ การแต่งกาย ลวดลายผ้า  

ทรงผม เครือ่งประดบั อาชพี ลกัษณะของบา้นเรอืน เครื่องมอืใชส้อย วถิชีวีติทัว่ๆ ไป การถ่ายทอด

อารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มคน รวมถึงลกัษณะในเชิงทัศนศิลป์ เช่น การใช้สี สกุลช่าง การวาง

กายภาพ เป็นตน้ 

 

ข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

 เมื่อผ่านกระบวนการตัง้คําถามในการวจิยัแลว้ ผูว้จิยัต้องทําการเกบ็ขอ้มลู การเกบ็ขอ้มลูมี

ทัง้การเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารลายลกัษณ์อักษร โดยเริม่จากเอกสารหลกัในส่วนของราชการที่

สามารถสบืคน้ไดก่้อนการลงเกบ็ขอ้มลูในพืน้ที ่ภายหลงัจากทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง

แล้ว เป็นการเก็บข้อมูลในพื้นที่ จําเป็นจะต้องมีระบบในการจดบันทึก การอัดเสียง และการ

บนัทกึภาพสําหรบัขอ้มลูจากบุคคลทีส่มัภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กต้องและแม่นยาํ จะตอ้งพยายาม

หาผูรู้เ้พิม่เตมิในหวัขอ้เดยีวกนัเพื่อเป็นการสอบทวนขอ้มลูใหถู้กต้อง และการบนัทกึภาพจติรกรรม

ฝาผนงัจากโบราณสถานภายในวดัทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องการวจิยั 

 



บทท่ี 4 

สถานภาพสตรีไทยภาคเหนือจากจิตรกรรมฝาผนังในวดั 

เมืองเชียงใหม่และเมืองน่าน 
 

งานวิจยัเรื่อง การศึกษาสถานภาพและวิถีชีวิตสตรไีทยภาคเหนือจากงานบันทึกและ

จติรกรรมล้านนาน้ี ผู้วิจยัได้กําหนดขอบเขตของพื้นที่ในการศึกษาเป็น 2 จงัหวัด คือ จงัหวัด

เชยีงใหม่ และจงัหวดัน่าน ศูนยก์ลางลา้นนาตะวนัตกและลา้นนาตะวนัออก การกําหนดขอบเขตของ

การศกึษาไว้เช่นน้ี เป็นการจดัแบ่งตามลกัษณะของภาพจติรกรรมฝาผนังที่ปรากฏสถานภาพสตรี

ไทยภาคเหนือทีม่ลีกัษณะโดดเด่นตามวดัต่างๆ ในจงัหวดัเชยีงใหม่และจงัหวดัน่าน การศกึษาภาพ

จติรกรรมฝาผนังในวัดที่จงัหวดัเชียงใหม่ มุ่งเน้นความเป็นศูนย์กลางของล้านนาเดิม ปรากฏ

วฒันธรรมไทยวนหรอืวฒันธรรมล้านนาที่เป็นวฒันธรรมหลกั ผสมผสานกับวฒันธรรมไทใหญ่ 

วฒันธรรมไทลื้อ รวมถึงวฒันธรรมจนีที่ปรากฏอิทธพิลให้เห็นบางในภาพจติรกรรม อกีทัง้ได้รบั

อทิธพิลวฒันธรรมภาคกลาง รวมถงึอทิธพิลตะวนัตกผ่านภาคกลางในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั (รชักาลที่ 5) จากการที่สยามมนีโยบายผนวกล้านนาเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ

สยาม ส่วนจงัหวดัน่าน เป็นการรบัวฒันธรรมจากศูนยก์ลางล้านนาคอื เมอืงเชยีงใหม่ และการรบั

วฒันธรรมจากล้านชา้งซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กนัมาแต่อดตีระหว่างเมอืงน่านกบัเมอืงหลวงพระบาง ได้

ปรากฏอิทธพิลวฒันธรรมไทลื้อที่โดดเด่นเน่ืองจากมคีรวัไทลื้ออพยพเข้ามาอยู่ในเมอืงน่านเป็น

จาํนวนมาก และพบวฒันธรรมไทใหญ่ปะปนอยู่บ้างในเมอืงน่าน รวมถงึอทิธพิลจากวฒันธรรมลวัะ

ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ที่ตัง้ถิ่นฐานในน่านมายาวนาน วฒันธรรมเหล่าน้ีได้ถูกนํามาผสมผสานกับ

ลกัษณะทอ้งถิน่ของชาวน่าน จนเกดิเป็นลกัษณะเฉพาะหรอืเป็นอตัลกัษณ์ของเมอืงน่านในปัจจุบนั  

 

กรณีศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1. ประวติัศาสตรแ์ละความสาํคญัของเมืองเชียงใหม่ 

เชยีงใหมเ่ป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัมาตัง้แต่ราวพุทธศตวรรษที ่19  พญามงัรายได ้

เสดจ็จากเมอืงเชยีงราย ยดึแควน้หรภุิญไชยแห่งลุ่มน้ําปิงไดใ้นพ.ศ.1835 แลว้โปรดใหส้รา้งเวยีงกุม

กามขึน้ในบรเิวณชุมชนโบราณสมยัหรภุิญไชย รมิฝัง่แม่น้ําปิงราวพ.ศ.1837  สรสัวด ีอ๋องสกุล ได้

สนันิษฐานไวว้่า มลูเหตุของการสรา้งเวยีงกุมกามของพญามงัราย คงจะทรงประสงคส์รา้งเมอืงหลวง

แห่งใหม่แทนที่เมืองหรภุิญไชย และการสร้างเมอืงรมิแม่น้ํา ก็คงได้รบัอิทธิพลจากหรภุิญไชย1  

ต่อมาพญามงัรายไดเ้ดนิทางมาถงึดอยสุเทพเหน็ว่าบรเิวณนัน้เป็นชยัภมูทิีด่ ีจงึใหส้รา้งเมอืงใหม่ขึน้

โดยเริม่สร้างใน พ.ศ.1839  พระราชทานนามว่า “นพบุรศีรนีครพิงค์เชียงใหม่”  และได้ตัง้เมอืง

เชยีงใหมข่ึน้เป็นราชธานีของอาณาจกัรลา้นนา 

1สรสัวด ี อ๋องสกุล.  (2537).  เวยีงกุมกาม.  หน้า 33 - 35.  
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ดนิแดนสาํคญัของลา้นนาอยูใ่นเขตภาคเหนือของประเทศไทย     แบ่งตามสภาพ 

ภูมศิาสตรป์ระวตัศิาสตรอ์อกเป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มเมอืงล้านนาตะวนัตก ได้แก่ เชยีงใหม่ ลําพูน 

ลาํปาง เชยีงราย พะเยา และกลุ่มเมอืงลา้นนาตะวนัออก ไดแ้ก่ แพร ่น่าน ในปัจจบุนัดนิแดนลา้นนา

หมายถงึบรเิวณ  8 จงัหวดัภาคเหนือ คอื เชยีงใหม่ ลาํพนู ลําปาง เชยีงราย พะเยา แพร่ น่าน  และ

แมฮ่่องสอน ศูนยก์ลางสาํคญัของดนิแดนลา้นนานับจากอดตีถงึปัจจบุนัคอื เชยีงใหม่1 

2. วฒันธรรมล้านนา 

จากการทีเ่มอืงเชยีงใหมเ่ป็นราชธานีของอาณาจกัรลา้นนา    จงึทาํใหเ้ชยีงใหมเ่ป็น 

ศูนย์กลางทางวฒันธรรมของล้านนา ซึ่งมวีฒันธรรมไทยวน เป็นวฒันธรรมหลกั ไทยวนหรอืไท

โยนก เป็นการเรยีกวฒันธรรมดัง้เดมิเมื่อครัง้มกีารก่อตัง้อาณาจกัรโยนกเชยีงแสน ที่มเีมอืงเชยีง

แสน ในเขตพื้นที่จงัหวดัเชียงรายในปัจจุบนั เป็นศูนย์กลางของอาณาจกัร ต่อมาเมื่ออาณาจกัร

ล้านนาได้ก่อตัง้ขึน้ พญามงัรายได้รวมอาณาจกัรโยนกเชยีงแสนเข้ากบัอาณาจกัรล้านนา จงึมคีํา

เรยีกชาติพันธุ์ในบรเิวณน้ีว่า ไทโยนก หรอื ไทยวน นอกจากวฒันธรรมไทยวนที่ปรากฏอยู่ใน

วฒันธรรมของลา้นนาแลว้  ไดป้รากฏวฒันธรรมอื่นปะปนผสมผสานในวฒันธรรมล้านนา   ถ้าแยก

ตามชาตพินัธุท์ีเ่หน็เด่นชดั    ไดแ้ก่  จนี ไทใหญ่  ไทลือ้ ชนพืน้เมอืงเดมิ และกลุ่มคนทีม่กีารอพยพ

มาจากดนิแดนอาณาจกัรลา้นชา้งในอดตี (ลาวในปัจจบุนั) 

2.1 วฒันธรรมไทยวน 

  ชาวไทยวนหรอืชาวล้านนา ผู้ชายนิยมสกัหมกึหรอืสกัยนัต์เป็นลวดลายประดบั

ผวิหนังตัง้แต่บรเิวณพุงจนไปถงึต้นขายาวลงมาถงึบรเิวณเข่า จงึมคีําเรยีกชาวไทยวนว่า ลาวพุงดํา 

มทีีม่าจากการนิยมสกัยนัตเ์ป็นป้ืน แต่สําหรบัเดก็ชายแรกรุน่กจ็ะยงัสกัยนัต์น้อยอยู ่ผูช้ายนิยมนุ่งผา้

ต้อยขนาดสัน้ เรยีกว่า  เคด็หมา้ม (การนุ่งผ้าต้อยแบบสัน้ก็เพื่ออวดลวดลายสกัยนัต์ของตน) และ

เปลอืยอก  ในโอกาสพเิศษหรอืเวลาไปในงานพธิ ีผู้ชายจะมผีา้พาดไหล่ เรยีกว่า ผ้าเชด็ เป็นผนืผ้า

ขนาดเลก็ ซึ่งภรรยาจะทอให้สามไีว้ใช้หรอืเป็นของฝากของสาวๆ ที่จะทอให้หนุ่มคนรกั หนุ่มๆ จะ

ใช้ไปแอ่วสาวด้วย2 มกีารใส่ลานหู (ตุ้มหูขนาดใหญ่)  ผูช้ายจะมอีาวุธและเครือ่งมอืหากนิประจาํตวั

ซึง่นับว่าเป็นส่วนหน่ึงของเครื่องแต่งกาย เช่น มดีพก ดาบ ธนู หน้าไม ้เป็นต้น รวมไปถงึมภีาชนะ

ใส่น้ําไว้ใช้ในยามเดนิทาง ถุงย่ามหรอืร่ม3  ซึ่งเป็นสิง่ที่พบเหน็ได้บ่อยๆ ในภาพจติรกรรมฝาผนัง

ของภาคเหนือ  

 

 

1สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2551).  ประวตัศิาสตรล์า้นนา.  หน้า 29. 
2ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล และแพททรเิซยี แน่นหนา.  (2533).  ผา้โบราณแห่งนครเชยีงใหม่.  

หน้า 20. 
3ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล และแพททรเิซยี แน่นหนา.  (2530).  ผา้ลา้นนา ยวน ลื้อ ลาว.  หน้า 13. 
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ภาพประกอบ 1 ลกัษณะการสกัยนัตข์องเดก็หนุ่มลา้นนาทีห่ยอกลอ้พระสงัขใ์นรปูเจา้เงาะ 

            ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่ 3 วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ ตําบลพระสงิห ์ อําเภอเมอืง  

            จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

           ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 การแต่งกายนุ่งผา้ตอ้ย ส่วนบนมผีา้เชด็หรอืผา้พาดไหล่ และการสกัยนัตข์องชาย 

       ดา้นซา้ยพระประธาน  ผนงัที ่4 วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง  

       จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

                        ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 
 

ส่วนผูห้ญงิไทยวน นิยมนุ่งผา้ซิน่ยาวเกอืบครอ่มเทา้ผา้ซิน่เป็นลายขวางตลอดตวั 

ไมส่วมเสือ้ แต่มผีา้คลอ้งคอทีจ่ะใชพ้นัหน้าอก พาดบ่า หรอืโพกศรีษะกไ็ดต้ามการใชง้าน บางทมีผีา้

คลุมไหล่ที่เรียกว่า ผ้าตุ๊ม เกล้าผมมวยสูง ปักป่ิน ใส่ลานหู สร้อย กําไล แหวน เข็มขัด และ

เครือ่งประดบัต่างๆ 
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ภาพประกอบ  3 การแต่งกายของสตรีชาวบ้านแบบไทยวน ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 2   

     วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล   ไดก้ล่าวว่าการเปลอืยอกเป็นเรือ่งปกตขิองสตรไีทยวน 

ยกเวน้เวลาเขา้วดั จงึจะใช้ผา้ห่มแบบเฉียงทีเ่รยีกว่า  ผ้าสะหวา้ยแล่ง  ในโอกาสพเิศษสตรไีทยวน

ในลา้นนานิยมนุ่งผา้ซิน่ตนีจก คอืซิน่ทีม่กีารต่อเชงิให้ดูงดงามกว่าธรรมดา1 ลกัษณะเด่นของผา้ซิน่

ไทยวน คอืลกัษณะช่วงกลางของตวัซิน่จะเป็นผ้าลายทาง ซึ่งมขีนาดของลายเท่าๆ กนัโดยตลอด 

ลายทางมลีกัษณะเป็นลายขวาง ส่วนเอวมกัต่อด้วยผ้าพื้นสแีดง ส่วนตนีซิน่มกัเป็นสดีําหรอืสแีดง 

ถ้ามกีารทําตนีจกในผา้ซิน่ มกัมลีวดลายจกอยู่ตรงส่วนบนของซิน่ ตนีซิน่ส่วนล่างสุดจะเป็นผา้พืน้สี

แดงธรรมดา2 

  การแต่งกายของผู้ชายและผู้หญิงล้านนา รวมถึงธรรมเนียมการสกัยนัต์ยงัคงพบ

เหน็ได้ทัว่ไปในสมยัรชักาลที่ 5 ดงัที่ลลิเลยีน จอห์นสนั เคอรต์ิส สตรมีชิชนันารอีเมรกินัได้กล่าว

เปรยีบเทยีบถงึลกัษณะของสตรลีาว (หมายถงึสตรลีา้นนา) กบัสตรสียาม (หมายถงึสตรภีาคกลาง) 

ไวด้งัน้ี  

 

 

1ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล และแพททรเิซยี แน่นหนา.  (2530).  เล่มเดมิ.  หน้า 13 - 15. 
2แหล่งเดมิ. หน้า 65.  
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   ... ประชาชนทัง้สองเชือ้ชาตน้ีิมขีอ้แตกต่างทีเ่หน็ไดช้ดัหลายประการ ...  

   ผูช้ายลาวมกัจะสกัทีบ่รเิวณขาของตน  สาํหรบัขา้พเจา้ขณะน้ีแลว้ดปูระ 

   หน่ึงเป็นประเพณทีีห่ยาบคายและป่าเถื่อน      ซึง่ขา้พเจา้จกัตอ้งคน้หา 

   สาเหตุใหไ้ดว้า่  ทาํไมพวกเขาถงึทาํเช่นนัน้    ผูห้ญงิลาวดสูงา่และสงบ 

   เสงีย่มเมือ่สวมผา้ซิน่ทีย่าวลงมาถงึขอ้เทา้   และดว้ยผมดกยาวทีข่ดอยู ่

   บนศรีษะซึง่ไดร้ปูทรงของพวกเธอ    ซึง่ตรงกนัขา้มอยา่งยิง่กบัผมทีส่ ัน้ 

   และการแต่งตวัเหมอืนผูช้ายของผูห้ญงิสยาม     ผูห้ญงิสยามมลีกัษณะ 

   แขง็แกรง่และรปูรา่งท่าทางเหมอืนผูช้าย...1 

 

ตวัอยา่งภาพลกัษณ์สตรไีทยภาคกลาง ทีป่รากฏอยูใ่นจติรกรรมฝาผนังวดัพระเชตุ- 

พนวมิลมงัคลาราม ราชวรมหาวหิาร ทางผนังทศิเหนือของพระอุโบสถ บรเิวณหอ้งภาพพุทธชาดก

เรื่อง นันทกเถรวตัถุ กล่าวถงึพระอรหนัต์นามว่า พระนันทกเถระไดเ้ทศกใ์หก้ษตัรยิส์ากยราชฟังจน

กษัตรยิ ์เจา้นายทัง้ชายและหญิงได้พากนัออกบวชเป็นภกิษุและภกิษุณีจํานวนหลายร้อยรูป2 ใน

ภาพน้ีสะท้อนให้เหน็กลุ่มสตรสียามหรอืสตรภีาคกลางทัง้กลุ่มเจา้นายชนชัน้สูง และกลุ่มนางกํานัล 

ขา้รบัใช้ สําหรบัสตรชีัน้สูงซึ่งเป็นราชวงศ์ เครื่องแต่งกายจะเป็นการแต่งแบบตวันาง สวมชฎาบน

ศรีษะ ประดบัเครือ่งถนิมพมิพาภรณ์เตม็ยศ ลกัษณะรปูทรงเลก็บางอ่อนชอ้ยราวเทพธดิา ส่วนกลุ่ม

สตรนีางกํานัล ขา้รบัใช้ จะไว้ทรงผมสัน้ ท่อนล่างนุ่งผ้าลวดลายสวยงาม ท่อนบนห่มสไบเฉียง ไม่

ท่าทีจรติแบบชาววงั แต่ผู้วาดยงัมกีารวาดนางกํานัลทัง้ตัวเล็กอ่อนช้อยและมนีางกํานัลที่มอีาย ุ

รปูทรงอว้นใหญ่ ตามธรรมชาตขิองมนุษยแ์ทรกอยูด่ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ลลิเลยีน จอห์นสนั เคอรต์สิ .  (2543).  ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม ตอนที ่1.  แปลโดย 

ชรตัน์ สงิหเดชากุล.  หน้า 76 – 77. 
2น.ณ ปากน้ํา (นามแฝง).  (2537) . ชุดจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม.  

หน้า 54.  
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ภาพประกอบ 4 เรือ่งนนัทกเถรวตัถุ สตรชีัน้สงูกลุ่มเจา้นายกําลงัพากนัไปบวชเป็นภกิษุณ ี

            ขา้งหน้ามกีลุ่มสตรนีางกํานลัทีก่ําลงัพดูคุยกนัอยา่งมชีวีติชวีาผนงัดา้นเหนือพระอุโบสถ  

           วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามฯ 

 

           ทีม่า: น.ณ ปากน้ํา (นามแฝง).  (2537) . ชุดจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วดัพระเชตุ-

พนวมิลมงัคลาราม.  หน้า 55. 

 

ภาพจติรกรรมฝาผนงัวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม ราชวรมหาวหิาร   ทางผนงัทศิ 

เหนือ ยงัมภีาพแสดงวถิชีวีติสตรภีาคกลางไวอ้ย่างน่าสนใจ เป็นภาพเล่าเรือ่งพุทธชาดก ตอน กุมาร

กสัสปเถรวตัถุ กล่าวถงึสตรนีางหน่ึงทีม่าบวชเป็นภกิษุณอียูใ่นคณะพระเทวทตั โดยตัง้ครรภข์ณะมา

บวชดว้ย พระเทวทตัตดัสนิว่านางปาราชกิและใหท้าํการสกึ ขบัไล่ไป สตรน้ีีจงึไปทูลแก่พระพุทธเจา้ 

เมื่อพระพุทธเจา้โปรดฯ ให้ทําการไต่สวนและพสิูจน์ จงึรูว้่าเป็นการตัง้ครรภ์ตัง้แต่เป็นฆราวาส คอื

ก่อนที่จะมาบวชเป็นภกิษุณี  จงึถอืว่าเป็นผู้บรสิุทธิ ์ต่อมานางได้คลอดบุตรนามว่า กุมารกสัสปะ1 

ซึง่ภายหลงัได้ออกบวชและเป็นพระอรหนัต์ ภาพน้ีได้ถ่ายทอดสตรใีนฐานะแม่ที่กําลงัทําการคลอด

บุตรภายในเรอืน สตรทีัง้หลายที่อยู่ในละแวกใกล้เคยีง มาช่วยกนัเพื่อให้นางคลอดบุตรปลอดภยั 

เป็นการแสดงวถิชีวีติสตรสีมยัโบราณ การแต่งกายของภกิษุณีห่มผ้าเหลอืงเช่นเดยีวกบัพระภกิษุ 

โกนศรีษะ ส่วนการแต่งกายของสตรชีาวบา้น นุ่งผา้นุ่ง ห่มสไบเฉียง ทรงผมสัน้   

 

1น.ณ ปากน้ํา (นามแฝง).  (2537) . เล่มเดมิ.  หน้า 49. 
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ภาพประกอบ 5 เรือ่งกุมารกสัสปเถรวตัถุ ภกิษุณแีละชาวบา้นกําลงัช่วยมารดาของกุมารกสัสปะ 

        ทีก่ําลงัจะคลอดบุตร ผนงัดา้นเหนือ พระอุโบสถ วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม  

        ราชวรมหาวหิาร 

 

        ทีม่า: น.ณ ปากน้ํา (นามแฝง).  (2537) . ชุดจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วดัพระเชตุพน-

วมิลมงัคลาราม.  หน้า 48. 

 

ดงันัน้ในภาพจติรกรรมฝาผนงัวดัทีไ่ดท้าํการแตม้หรอืวาดภาพในช่วงสมยัรชักาลที ่ 

5 ของล้านนา ผู้ชายและผูห้ญงิจะมบุีคลกิการแต่งกาย ทรงผม เครื่องประดบั และนิยมการสกัยนัต ์

ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพความเป็นเอกลักษณ์ในวฒันธรรมล้านนา ในขณะเดียวกันก็ได้ปรากฏ

วฒันธรรมภาคกลางสอดแทรกตามเน้ือเรื่อง ทัง้ลกัษณะเครื่องแต่งกาย ทรงผม รูปร่างใบหน้า ได้

สะท้อนการรบัอิทธพิลภาคกลางที่ไปถึงล้านนาผ่านการถ่ายทอดจากศิลปินผู้วาด สิง่น้ีทําให้ภาพ

จติรกรรมภาคเหนือมเีสน่ห ์คอืการแสดงใหเ้หน็ว่าสงัคมลา้นนาในขณะนัน้มกีารรบัรูถ้งึวฒันธรรมอื่น 

ทัง้วฒันธรรมจากสยามและวฒันธรรมตะวนัตก แต่ยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์ในวฒันธรรมลา้นนาไดเ้ป็น

อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 6 ลกัษณะสตรภีาคกลางหรอืสตรสียามไวท้รงผมสัน้ในเวสสนัดรชาดก   

              ดา้นซา้ยพระประธาน ในวหิารวดัเสาหนิ ตําบลหนองหอย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

               ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 นางกํานลั สตรภีาคกลางทีป่รากฏในเรื่องสงัขท์อง ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่4   

      วหิารลายคํา วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 
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ภาพประกอบ 8 วถิชีวีติของสตรชีาวบา้นแบบลา้นนา ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่3   

วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

             ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

2.2 วฒันธรรมไทใหญ่ 

  การแต่งกายของชาวไทใหญ่ในสมยัจารตีทีป่รากฏตามภาพวาดในวรรณกรรมหรอื

ภาพจติรกรรมฝาผนัง ผูช้ายในชนชัน้สงูมกัสวมเสือ้ทีม่อีนิทรธนูแบบไทใหญ่มลีกัษณะตวดัขึน้อยูบ่น

บ่า และนุ่งกางเกงหยกัรัง้หรอืนิยมนุ่งผา้ชกัชายยาว มผีา้คาดรดัหรอืผา้โพกอยู่บนศรีษะ ส่วนผูห้ญงิ

จะมกีารนุ่งผ้าซิน่ยาวที่เรยีกว่า ผ้าลุนตยา สวมเสือ้คลุมทบัผ้าขา้งใน คําว่า ลุนตยา เป็นคําสัน้จาก

การเรยีกผ้าลุนตยาอะชคิ สตรชีัน้สูงจะนุ่งผ้าลุนตยาที่มชีายลากยาวถงึพื้น ยงัปรากฏการแต่งกาย

เช่นน้ีมาจนถึงสมยัรชักาลที่ 5 ตามที่ปรากฏหลักฐานบนภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัที่ได้รบัการ

ปฏสิงัขรณ์ในสมยัรชักาลที ่5 ทัง้ในจงัหวดัเชยีงใหม่และจงัหวดัน่าน และสามารถเทยีบเคยีงไดจ้าก

การแต่งกายของพระเจ้าธบีอ (พ.ศ.2421 – 2428)  และพระนางศุภยาลตัแห่งราชวงศ์อลองพญา  

หรอืราชวงศ์คองบอง1 และเป็นกษัตรยิ์ ราชินีองค์สุดท้ายในประวตัิศาสตร์พม่าซึ่งภายหลงัถูก

ประเทศองักฤษยดึครองเป็นอาณานิคม 

 

 

 

 

 

 

1หม่องทนิอ่อง.  (2557).  ประวตัศิาสตรพ์ม่า. แปลโดย เพช็ร ี สมุติร.  หน้า 228.  
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ภาพประกอบ 9 ภาพวาดราชนีิศุภยาลตันุ่งผา้ลุนตยายนืคู่กบัพระเจา้ธบีอแหง่ราชวงศค์องบอง 
 

               ทีม่า: H.Fielding. (2558).  ราชนีิศุภยาลตั จากนางกษตัรยิส์ู่สามญัชน.  

แปลโดย สุภตัรา ภูมปิระภาส และสุวติา แกว้สุขสมบตั.ิ หน้า 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ภาพประกอบ 10 เจา้ชายแต่งกายแบบไทใหญ่ทีม่าเสีย่งทายเลอืกคู่ในเรือ่งสงัขท์อง  

          ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่4  วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง  

          จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

          ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2560 
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ภาพประกอบ 11 ภาพพุทธประวตัิที่แสดงให้เห็นถึงอิทธพิลการแต่งกายแบบไทใหญ่มกีารนุ่งผ้า 

      ชกัชายยาว โพกผา้บนศรีษะแบบไทใหญ่ ดา้นขวาพระประธาน ผนงัที ่10  

      ในวหิารวดับวกครกหลวง อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

 

      ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2560 

 

อาณาจกัรลา้นนา ไดม้กีารเขา้มาตดิต่อคา้ขายของชาวไทใหญ่หรอืพวกเงีย้ว    โดย 

เฉพาะในสมยัรชักาลที ่5 พวกไทใหญ่เขา้มาเป็นลูกจา้งขององักฤษเพื่อเขา้มาทาํงานสมัปทานป่าไม้

ในมณฑลพายพั เครือ่งแต่งกายแบบไทใหญ่ จงึปรากฏในจติรกรรมลา้นนา คอืการแต่งกายของชาย

ดว้ยการสวมเสือ้คอกลมแบบจนีสอ่ีอน มเีชอืกผกูแทนกระดุม สวมกางเกงจนีทีเ่รยีกว่า “เตีย่วสะตอ” 

ทอดว้ยผา้ฝ้ายพืน้เมอืงยอ้มสดีาํ1  

การแต่งกายของสตรชีัน้สงู พระราชชายาเจา้ดารารศัมทีรงนิยมนุ่งซิน่ไหมแบบพม่า 

ทีเ่รยีกว่า ลุงก ีอะชคี ต่อตนีจกยกดิน้แบบเชยีงใหม ่หรอืต่อตนีซิน่แบบเชยีงตุง2  ผา้ลุงก ีอะชคี หรอื

ผา้ลุนตยาอเชะ หรอืปัจจุบนัเรยีกว่า ผา้ลุนตยาอะชคิ สําหรบัคําว่า ลุนตยาอเชะ  มผีูใ้ห้ความหมาย

ไวว้่า ผา้ทอรอ้ยกระสวยลายคลื่น เน่ืองจากในวธิกีารทอจะใชก้ระสวยเป็นจาํนวนมากในการเชื่อมต่อ

เสน้พุ่งใหเ้กดิเป็นลวดลายต่างๆ ไปตามหน้าผา้ คาํว่า “ลุน” หรอื “โลน” แปลว่า กระสวยทอผา้ คาํว่า 

“ตยา” หรอื “ตะหยา่” แปลว่า รอ้ย (จาํนวน) ส่วนคําว่า “อเชะ” แปลว่า ลวดลายเสน้ทีเ่ป็นคลื่นเชื่อกนั

ว่าผูเ้ริม่ตน้ออกแบบไดร้บัแรงบนัดาลใจจากเกลยีวคลื่นและกระแสน้ําของแม่น้ําอริวด ีหรอืความเชื่อ

ทางศาสนาทีส่มมตุเิป็นลายคลื่นของทะเลสทีนัดรทีล่อ้มเขาสตัตบรภิณัฑ ์ ตามคตคิวามเชื่อมาจาก 

จกัรวาลวทิยา           ผา้ลุนตยาอะชคิน้ี จงึเป็นอทิธพิลจากไทใหญ่หรอืพมา่โดยมลีกัษณะใชเ้ป็น 

1ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล และแพททรเิซยี แน่นหนา.  (2530).  เล่มเดมิ.  หน้า 16. 
2ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล และแพททรเิซยี แน่นหนา.  (2533).  เล่มเดมิ.  หน้า 14. 
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ผ้าพนัรอบร่างกายท่อนล่างของสตร ี ทอด้วยกรรมวธิเีกาะหรอืล้วงเต็มตลอดทัง้ผืนผ้า เป็นลาย

เกลยีวคลื่นสลบักบัลายพรรณพฤกษา นิยมใชไ้หมในการทอเพื่อแสดงฐานะของผูนุ่้ง1 

เผ่าทอง ทองเจอื ไดอ้ธบิายเรือ่งผา้ซิน่ลุนตยาอะชคิไวว้่าถา้จาํแนกชนชาตขิองพมา่ 

ใหล้ะเอยีดกว่าเดมิ ผา้ซิน่ลุนตยาอะชคิน้ีเริม่ตน้เป็นทีนิ่ยมกนัในชนชาตมิะหม่า ซึง่ประเทศเมยีนมาร์

ในปัจจุบนันัน้ ประกอบด้วยหลายชนชาต ิอาทเิช่น มอญ กะเหรีย่ง ยะไข่ ไทใหญ่ มะหม่า ชนชาติ

มะหม่าเป็นชนชาติดัง้เดิม เป็นชนชาติป่าเถื่อน มาจากทางเหนือของมองโกล อพยพมาจาก

ภาคเหนือสุด ทางตอนใต้ของจนีลงมาสู่ประเทศเมยีนมาร ์ผ้าลุนตยาอะชคิเป็นที่นิยมมากในราช

สํานักมณัฑเลย์ในยุคสมยัเมอืงมณัฑเลย์ตัง้แต่สมยัรชักาลที่ 3 จนถึงต้นรชักาลที่ 5 ของสยาม

กรรมวธิกีารทอแบบเกาะลว้งนัน้มคีวามแตกต่างจากการทอแบบขดิ จก ยก หรอืมดัหมี ่เป็นการทอ

ที่จะทําให้ผ้าและลวดลายที่ปรากฏบนผ้าและตัวผืนผ้าที่ได้ มคีวามแขง็แรงมากกว่าการทอด้วย

ประเภท การทอแบบเกาะลว้ง คอืการใชเ้สน้พุ่งปกต ิพุง่พนัลงไป พุ่งผ่านเสน้ดา้ยเสน้ยนื เป็นช่วงๆ 

คลา้ยกบัการจก การจกเวลาทอต้องเป็นเส้นเดยีวกนั การเกาะลว้งคอืเสน้พุ่งจะผ่านเสน้ยนืทลีะเส้น 

พนัรอบเส้นยนือย่างทลีะหน่ึงเส้น จงึทําให้ผ้าที่ทอแบบเกาะล้วงมคีวามแข็งแรงกว่าผ้าที่ทอด้วย

กรรมวธิอีื่น เทคนิคการเกาะลว้งในพืน้ทีว่จิยั ปรากฏการทอแบบเกาะลว้งของชาวลือ้ทีเ่มอืงน่าน แต่

เป็นการเกาะล้วงที่แตกต่างจากลุนตยาอะชคิของพม่า เพราะลุนตยาอะชคิของพม่าสามารถทําลาย

ให้เป็นเสน้คดโคง้ได ้เลยีนแบบธรรมชาต ิทําเป็นลายคลื่นได ้ในขณะที่ลายเกาะลว้งของคนไทลือ้ที่

เมอืงน่านทําเฉพาะลายเรขาคณิต ทําลายคดโคง้ไม่เป็น ซึง่ในปัจจุบนัมกีลุ่มทอผา้รุ่นใหม่ทีพ่ยายาม

จะทาํเป็นลายคดโคง้ใหไ้ด้2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1เผ่าทอง  ทองเจอื.  (2558).  ภูษา แพรพรรณ สายสมัพนัธอ์าเซยีน.  หน้า 149 – 150.  
2เผ่าทอง ทองเจอื.  (2560, 27 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีบ่า้นเลขที ่24/1 

ซอยสขุมุวทิ 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร. 
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ภาพประกอบ 12 พระราชชายาเจา้ดารารศัมสีวมเสือ้ลกูไม ้นุ่งผา้ลุนตยา ทรงผมเกลา้มวย 

 

ทีม่า: ชมพูนุท  นาครีกัษ์, วงเดอืน  นาราสจัจ ์และสุวรรณา สจัจวรีวรรณ.  

(2553). ธริาชเจา้จอมสยาม. หน้า 60. 

 

  อทิธพิลไทใหญ่ยงัแทรกอยู่ในรายละเอยีดของผา้ซิน่ชาวไทยวนทีบ่รเิวณตนีซิน่จะมี

ลวดลายเส้นตรงเรยีงกนั เรยีกว่า หางสะเปา คําว่า สะเปา หมายถึง เรอืสําเภา ซึ่งเป็นคติในพุทธ

ศาสนาของชาวไทใหญ่ที่แสดงออกถึงความศรทัธาในพุทธศาสนามาก เน่ืองจากภายหลงัพุทธ

บัญญัติไม่อนุญาตให้สตรบีวชได้ เพราะฉะนัน้ทัง้สตรไีทใหญ่ต้องการแสดงเจตจํานงที่จะสร้าง

อานิสงส์ให้กบัตวัเองด้วยการอุทศิร่างกายกบัพุทธศาสนา โดยอุทศิร่างของตวัเองกบัศรีษะให้เป็น

เครือ่งรองรบัเขาพระสุเมร ุซึง่ในทางคตทิางพุทธศาสนา เขาพระสุเมรคุอืศูนยก์ลางของจกัรวาล สตรี

ไทยวนก็รบัเอาคตทิางพุทธศาสนาน้ีมาจากชาวไทใหญ่ ดงันัน้ทัง้สตรไีทใหญ่และสตรไีทยวนหรอื

สตรลี้านนาจะทําการทอผ้าซิ่นให้มลีวดลายที่มคีวามเกี่ยวข้องกับป่าหิมพานต์และทะเลสีทนัดร

เพราะฉะนัน้กจ็ะทอลายพนัธุพ์ฤกษามคีวามหมายแทนป่าหมิพานต์ ส่วนลายคลื่นแทนทะเลสทีนัดร

ทีอ่ยู่ลอ้มรอบเขาสตัตบรภิณัฑแ์ต่ละชัน้ และล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ส่วนการทอลายหางสะเปาหรอื

หางสําเภาทีบ่รเิวณตนีซิน่ เป็นสญัลกัษณ์ของเรอืสําเภา หมายถงึ พาหนะทีจ่ะนําพามนุษยท์ัง้หลาย

ใหห้ลุดพน้ไปจางหว้งวฏัสงสาร1   

1เผ่าทอง ทองเจอื.  (2560, 27 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีบ่า้นเลขที ่24/1 

ซอยสขุมุวทิ 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร. 
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  นอกเหนือจากการแต่งกายแบบไทใหญ่ทีป่รากฏใหเ้หน็ในจติรกรรมฝาผนังของวดั

ในพืน้ทีศ่กึษา สิง่ทีบ่่งบอกถงึอทิธพิลวฒันธรรมไทใหญ่อย่างชดัเจน คอื รปูเครื่องบนยอดปราสาท1 

ซึ่งเป็นการแกะสลกัไมซ้้อนกนัหลายชัน้ ภาพเครื่องบนยอดปราสาท หรอืลกัษณะปราสาทไทใหญ่

เช่นน้ี มกัจะปรากฏในเน้ือเรือ่งทีเ่ป็นการเล่าถงึพระราชวงัอนัเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิเ์สมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 เรือ่งสงัขท์อง ภาพกลุ่มคนทีม่างานเสีย่งคู่อยูใ่นปราสาทแบบไทใหญ่ 

        ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่4 วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง  

              จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

             ทีม่า: ถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

2.3 วฒันธรรมไทล้ือ 

         ชาวไทลื้อหรอืไตลื้อ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในถิ่นฐานเดมิคอืแคว้นสบิสองพนันา 

เป็นชนเผ่าดัง้เดิมที่บรรพบุรุษได้ตัง้ถิ่นฐานอยู่ในดินแดนที่เรยีกว่า สิบสองปันนาในปัจจุบนั ใน

เอกสารจนีเรยีกว่า “เยว่”์ แต่พวกเยว่เ์รยีกตวัเองว่า ไต2  

  การแต่งกายของชาวไทลือ้ในสมยัก่อน ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล ไดก้ล่าวว่า สตรี

ไทลือ้สวมเสือ้ทีเ่รยีกว่า “เสื้อบัค้” เป็นเสือ้สดีําคราม แขนยาว ตวัเสือ้รดัรปู เอวลอย มสีาบหน้าเฉียง

มาผูกตดิกนัดว้ยดา้ยฟัน่หรอืแถบผา้เลก็ๆ ตรงบรเิวณมุมซา้ยหรอืขวาของลาํตวั บางทใีชก้ระดุมเงนิ

ขนาดใหญ่หรอืแผ่นเงนิดุนลายเป็นรปูวงกลมหรอืรปูดอกไมเ้กีย่วกนัไว ้ชายเสือ้จะนิยมยกลอยขึน้ทัง้

สองขา้ง สาบเสื้อนิยมขลบิด้วยแถบผ้าสต่ีางๆ ประดบัด้วยกระดุมเงนิเมด็เลก็ๆ เรยีงกนั ส่วนการ

แต่งกายของชายไทลือ้ นิยมสวมเสือ้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัเสือ้หมอ้หอ้มของชาวไทยวน เป็นเสือ้แขน

1น.ณ ปากน้ํา (นามแฝง).  (2544).  จติรกรรมฝาผนังวดับวกครกหลวง ชุดจติรกรรมฝาผนังในประเทศ

ไทย. หน้า 9. 
2ณชัชา เลาหศรินิาถ.  (2541). สบิสองพนันา : รฐัจารตี. หน้า 4.  
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ยาวสดีาํครามเอวลอย ทรงคอของเสือ้เป็นคอตัง้ ตวัเสือ้ขลบิดว้ยแถบผา้สต่ีางๆ เยบ็ต่อจากสาบหน้า

ป้ายมาตดิกระดุมเงนิทัง้ส่วนตรงใกลร้กัแรแ้ละตรงเอว ชาวไทลือ้ทัง้ชายและหญงินิยมโพกผา้ขาว 

แบบเคยีนรอบบนศรีษะ1 

2.4 วฒันธรรมจีน 

  การติดต่อและเข้ามาของกลุ่มคนจนี ได้ปรากฏว่าจนีติดต่อกับล้านนาตัง้แต่ก่อน

สร้างเชียงใหม่ และติดต่อกับเชียงใหม่ตัง้แต่เริม่ต้นเรื่อยมา ชาวจนีที่เข้ามาเชียงใหม่ ระยะแรก

แบ่งเป็น 2 สาย คือ เข้ามาทางด้านเหนือจากเส้นทางการค้าทางบก เชยีงใหม่-เชียงรุ่ง-ตาล-ียูน

นาน2  และเส้นทางการค้าทางน้ําทางด้านใต้ อยุธยา ปากน้ําโพ ตาก ลําพูนมาจนถึงเชยีงใหม่3 

อทิธพิลวฒันธรรมจนีได้ปรากฏอยู่ในภาพจติรกรรมวดัเก่าแก่ เช่น วดัอุโมงคเ์ถรจนัทร ์ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ เป็นการรบัคติลวดลายดอกไม้และสัตว์มงคลประเภทนก นกยูง

หมายถงึความงามและเกยีรตยิศ ส่วนนกแก้วหมายถงึความสงบ4   นอกจากน้ีไดป้รากฏภาพกลุ่ม

ชาวจนีในเรื่องมโหสถชาดก จติรกรรมฝาผนังวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงใหม ่เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล และแพททรเิซยี แน่นหนา.  (2530).  เล่มเดมิ.  หน้า 58 - 59. 
2สมโชต ิอ๋องสกุล.  (2559). เชยีงใหม่ 60 รอบนกัษตัร : อดตี ปัจจุบนั และอนาคต.  หน้า 98 – 99.  
3แหล่งเดมิ. หน้า 101.   
4สรุชยั จงจติงาม.  (2555).  ลา้นนา Art & Culture.  หน้า 33. 
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ภาพประกอบ 14 ลวดลายพนัธุพ์ฤกษา นกแกว้ ดอกโบตัน๋ นกยงู ตามอทิธพิลศลิปะแบบจนี 

           ถํ้าวหิารวดัอุโมงคเ์ถรจนัทร ์ตําบลสุเทพ อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

ทีม่า: ภาณุพงษ์ เลาหสม. (2541). จติรกรรมฝาผนงัลา้นนา. หน้า 28. 
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ภาพประกอบ 15 เรือ่งมโหสถชาดก กลุ่มช่างชาวจนีกําลงัสรา้งศาลาสะทอ้นการเขา้มามบีทบาทของ 

      ชาวจนีในสงัคมลา้นนา ดา้นซา้ยพระประธาน ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา  

      อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

ทีม่า: ภาณุพงษ์ เลาหสม. (2541). จติรกรรมฝาผนงัลา้นนา. หน้า 84. 
 

2.5 การผสมผสานทางวฒันธรรม 

  ความน่าสนใจหรอืเสน่หข์องจติรกรรมฝาผนังวดัทางภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่

ศกึษา ในเน้ือเรือ่งหน่ึงตอนหรอืฉากเดยีวทีจ่ติรกรกําลงัดําเนินเรือ่ง จติรกรไดส้ื่อถงึวฒันธรรมต่างๆ 

ทีป่รากฏในลา้นนา ปรากฏภาพบุคคลในกลุ่มชาวบา้นเป็นแบบพืน้เมอืงลา้นนา ในขณะทีภ่าพบุคคล

กลุ่มเจา้ มกันิยมแต่งกายแบบไทใหญ่ ตวัอยา่งเช่น ภาพเจา้ชายทรงมา้มาเขา้งานเลอืกคูใ่นเรือ่งสงัข์

ทอง ณ วหิารลายคํา วดัพระสงิห์ จงัหวดัเชยีงใหม่ ในฉากน้ีปรากฏเจา้ชายต่างเมอืงที่ทรงเครื่อง

แต่งกายแบบไทใหญ่โดยมอีนิทรธนูแบบไทใหญ่บนบ่าทีเ่หน็เด่นชดั สวมชฎามงกุฎ นัง่อยู่บนมา้ มี

ขา้รบัใช้คนหน่ึงจูงมา้ คนหน่ึงกางร่มให้เจา้ชาย ชายผู้เป็นขา้รบัใชท้ัง้สองคนสกัยนัต์มาถงึขาตาม

แบบนิยมของผูช้ายไทยวนแต่มกีารไวห้นวดทรงไกเซอรซ์ึง่เป็นอทิธพิลตะวนัตกทีแ่พร่หลายในสมยั

รชักาลที่ 5 และปรากฏชายแต่งตวัในลกัษณะอิทธพิลไทใหญ่อีกจํานวนหน่ึง แสดงให้เห็นถึงการ

ถ่ายเททางวฒันธรรมจากต่างถิน่ เขา้มาผสมผสานกบัวฒันธรรมพืน้เมอืงอย่างชดัเจน บางภาพสตรี

ชัน้สูง เช่น นางรจนา ตวัพระ เช่น พระสงัข์ แต่งกายอิทธพิลไทใหญ่ แต่มสีตรนีางกํานัลหรอืสตรี

ชาวบ้านเป็นแบบไทยวน มทีัง้อยู่ในปราสาทอิทธพิลไทใหญ่ และปราสาทที่มอีิทธิพลภาคกลาง 

ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั 
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ภาพประกอบ 16 การผสมผสานทางวฒันธรรมที่ปรากฏอยู่ในเรื่องสงัขท์อง ด้านซ้ายพระประธาน  

      ผนงัที ่2 วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่
 

                  ทีม่า: ถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพประกอบ 17 ภาพบุคคลมกีารนําเสนอทัง้ในแบบวฒันธรรมภาคกลางและภาคเหนือ  

          ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่4 วหิารลายคํา วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง 

              จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

              ทีม่า: ถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 
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ภาพประกอบ 18 สตรนีางกํานลัแบบไทยวนอยูใ่นปราสาทอทิธพิลแบบภาคกลาง 

                ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่2  วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง  

                 จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

                 ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2560 

 

3. จิตรกร ช่างแต้มภาพจิตรกรรมวิหารลายคาํ วดัพระสิงห์  วดัเสาหิน  วดับวกครก

หลวง และวดัป่าแดด 

จติรกรรมในพืน้ทีก่รณศีกึษาในจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็ขอ้มลูภาพ 

จติรกรรมฝาผนังในวดัรวมทัง้สิ้นจํานวน 4 แห่ง ได้แก่ วหิารลายคํา วดัพระสงิห์ ตัง้อยู่ตําบลพระ

สงิห ์อําเภอเมอืง  วดัเสาหนิ ตัง้อยู่ตําบลหนองหอย อําเภอเมอืง วดับวกครกหลวง ตัง้อยู่ตําบลท่า

ศาลา  อําเภอเมอืง และวดัป่าแดด ตัง้อยู่ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม ของจงัหวดัเชียงใหม่ ตาม

ลกัษณะของภาพจติรกรรมที่ปรากฏในจติรกรรมฝาผนังที่ทําการศกึษาทัง้  4 วดั สามารถจําแนก

ตามลกัษณะการวาดภาพของจติรกรหรอืที่ชาวล้านนา เรยีกว่า ช่างแต้ม ได้เป็น 2 กลุ่ม คอื ช่าง

ภายในท้องถิ่น และช่างภายนอกท้องถิ่น (ช่างที่มาจากท้องถิ่นอื่น) หากจําแนกตามฝีมือใน

รายละเอยีดและความประณตีของภาพแบ่งเป็น กลุ่มช่างหลวงและกลุ่มช่างราษฎร ์

3.1 ช่างภายในท้องถ่ิน 

     ภาพจติรกรรม ณ วดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

และวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ มลีกัษณะของงานท้องถิน่เด่นชดั ทัง้

โครงร่างใบหน้า ตวัคน กายภาพของสิง่แวดลอ้ม วธิกีารกําหนดขอบเขตของผนัง โทนของการใช้ส ี

และมติขิองภาพ จติรกรรมทัง้สองวดัน้ี ปรากฏอทิธพิลจากภาคกลางและไทใหญ่เช่นกนัแต่เป็นฝีมอื

แบบช่างพื้นบา้น หรอืช่างราษฎร ์ความแตกต่างกนัที่เหน็ไดช้ดัเจนคอื การใชส้ ีสําหรบัวดับวกครก
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หลวง จติรกรได้ใช้สีสดจดัจ้าน1 ส่วนวดัป่าแดดนัน้ภาพจติรกรรมอยู่ภายในพระวิหารที่มคีวาม

เก่าแก่และมขีนาดเลก็กว่าทีอ่ื่น เป็นการใชส้ทีีอ่่อนกว่า สมีคีวามละเมยีดละไมกลมกลนืทัง้ภาพ เน้น

การใชส้ฟ้ีาและสสี้มอ่อน มกีารสอดแทรกวถิชีวีติพื้นบ้านอย่างชดัเจน เช่น การทํานาไถนา เป็นต้น 

ปัจจุบนัสขีองภาพทีผ่นงัวดัป่าแดดนัน้มคีวามซดีจางมากเน่ืองจากหลงัคารัว่ จงึทาํใหภ้าพโดนน้ําฝน

ชะลา้งจนเกดิความเสยีหาย2  

3.2 ช่างภายนอกท้องถ่ิน 

   ภาพจติรกรรม ณ วหิารลายคาํ วดัพระสงิหแ์ละวดัเสาหนิสนันิษฐานว่าผูว้าด 

เป็นช่างภายนอกท้องถิน่ อนัเน่ืองมาจากภาพจติรกรรมที่ปรากฏเน้ือเรื่องเป็นอทิธพิลวรรณกรรม

จากภาคกลาง ทีว่หิารลายคํา วดัพระสงิหเ์ป็นการเล่าเรือ่งสงัขท์องในผนังดา้นซา้ยพระประธานและ

สุวรรณหงสช์าดกในผนังดา้นขวาพระประธาน (ในปัจจุบนัชํารุดเลอะเลอืนไปมาก)   ส่วนวดัเสาหนิ

เป็นการเล่าเรื่องพระเวสสนัดรชาดกในผนังดา้นซา้ยพระประธาน ทัง้สองวดัแสดงใหเ้หน็ว่าต้องเป็น

ฝีมอืช่างหลวง ซึ่งเจ้าเมอืงหรอืบุคคลในราชวงศ์เป็นผู้ประสงค์ให้ทําการวาด มกีารให้สดัส่วนของ

ภาพบุคคลทีม่คีวามอ่อนชอ้ย สวยงาม มรีายละเอยีดทัง้เครือ่งแต่งกาย วถิชีวีติ องคป์ระกอบในภาพ 

ทัง้ภาพปราสาท วดั บ้านเรอืน ทวิทศัน์ การให้สทีี่มคีวามประณีตในรายละเอียด ซึ่งแสดงให้เห็น

ชดัเจนว่าตอ้งเป็นฝีมอืช่างหลวง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 19 วรรณกรรมเรือ่งสงัขท์อง ดา้ยซา้ยพระประธาน ผนงัที ่4  

       วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

                ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

1สมโชต ิ อ๋องสกุล.  (2541, เมษายน).  จติรกรรมฝาผนังวดับวกครกหลวง เชยีงใหม่ : จา้จดัของสสีนั

และพลงัแห่งพู่กนั. ศลิปวฒันธรรม. 19 (6) : 73.  
2น.ณ ปากน้ํา (นามแฝง).  (2544).  เล่มเดมิ.  หน้า 10 – 11.  
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นอกจากเน้ือหาวรรณกรรมภาคกลางแล้วอิทธพิลจากต่างถิน่มปีรากฏให้เหน็ตาม

ฉากบางตอนของเรื่อง มีทัง้ลักษณะการวาดบางฉากตามเน้ือเรื่อง ภาพบุคคลชัน้สูง ได้แก่ 

พระมหากษัตรยิ ์เจา้ชาย พระธดิา ปราสาทราชมณเฑยีร ภาพสอดแทรกประกอบด้วยทหาร นาง

กํานัล ชาวบ้าน ปรากฏทัง้อทิธพิลภาคกลาง พม่าหรอืไทใหญ่ ตลอดจนอทิธพิลตะวนัตก หรอืเป็น

การผสมผสานเขา้ด้วยกนั เช่น ทหารทีเ่ขา้ฉากในการสู้รบขีม่า้มาตามแบบสมยัจารตี แต่มกีารแต่ง

กาย ไวท้รงผม และมกีารถอือาวุธทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากตะวนัตก ตวัอย่างเช่น เวสสนัดรชาดก ณ วดั

เสาหนิ ปรากฏภาพทหารในขบวนนําพระเวสสนัดรและนางมทัรกีลบัเขา้เมอืง แต่งกายแบบตะวนัตก 

มีการไว้หนวดทรงไกเซอร์ซึ่งเป็นที่นิยมในสมยัรชักาลที่ 5 (ตามแบบของพระเจ้าไกเซอร์ที่ 2 

จกัรพรรดแิห่งเยอรมนี : ผูว้จิยั)  และถอืปืนยาวแบบตะวนัตก เป็นตน้ 

  จากการศึกษาของสน สีมาตรงั ได้เสนอว่าจติรกรรมเรื่องสังข์ทองที่ปรากฏใน 

ภาพจติรกรรม ณ วหิารลายคํา วดัพระสงิห์ เป็นฝีมอืของช่างนอกท้องถิ่นชื่อว่า เจ๊กเสง็ โดยเป็น

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผู้สูงอายุที่อยู่ในละแวกวดัพระสงิหแ์ละมชีวีติผูกพนักบัวดัพระสงิห์มาตัง้แต่

วยัเดก็ เป็นผูสู้งอายทุีไ่ดร้บัรูเ้ร ื่องราวจากประวตัศิาสตรบ์อกเล่า จดจาํและถ่ายทอดกนัมา มกีารระบุ

ภาพบุคคลทีว่าดอยูบ่รเิวณดา้นบนของผนงัที ่4 เหนือกรอบหน้าต่าง1 เป็นภาพสอดแทรกทีไ่ม่ไดอ้ยู่

ในเน้ือหาของวรรณกรรมสงัขท์อง สนันิษฐานว่าเป็นการตัง้ใจวาดภาพเหมอืนของจติรกรเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 20 อิทธิพลตะวันตกที่ปรากฏในเน้ือหาเวสสันดรชาดก ด้านซ้ายพระประธาน  

       ในวหิารวดัเสาหนิ ตําบลหนองหอย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

1ชยัยศ  วษิฏ์วรพนัธุ์ และภาณุพงษ์ เลาหสม.  (2543).  วหิารลายคํา วดัพระสงิห์ สถาปัตยกรรมและ

จติรกรรมฝาผนงั.  หน้า 87. 
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ภาพประกอบ 21 ภาพทีส่นันิษฐานว่าเป็นเจก๊เสง็ผูว้าดจติรกรรมเรือ่งสงัขท์อง ดา้นซา้ยพระประธาน  

       ผนงัที ่4 เหนือหน้าต่าง วหิารลายคํา วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

             ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2560 

 

   ส่วนจติรกรรมฝาผนงั ณ วดัเสาหนิ มคีวามชดัเจนว่าเป็นช่างภายนอกทอ้งถิน่แต่ 

ไม่ทราบชื่อของจติรกร ภาพจติรกรรมได้รบัอทิธพิลการวาดแบบภาคกลาง เพราะปรากฏอทิธพิล

ตะวนัตกปะปนในเน้ือเรื่องเวสสนัดรชาดกอยู่หลายที ่ท่าทางของบุคคลที่ปรากฏเป็นแบบธรรมชาติ

มากกว่าการทําตัวอ่อนช้อยในแบบการวาดสมยัจารตี รวมถึงการใช้สีทึบในภาพทิวทัศน์ เป็น

อทิธพิลตะวนัตกที่เริม่นํามาใชใ้นการวาดภาพจติรกรรมไทยในสมยัรชักาลที่ 4 ดงัปรากฏฝีมอืของ

ขรวัอนิโข่งที่วดับวรนิเวศ และเริม่แพร่หลายในกรุงเทพฯ หรอืในฝีมอืช่างหลวงสมยัรชักาลที่ 5 มี

การวาดภาพสอดแทรกวถิชีวีติแบบล้านนาเขา้มาผสม เช่น การใหส้ตรชีาวบา้นในภาพหาบภาชนะ

จกัสานทีเ่รยีกว่า เป้ียด หรอื บุง มลีกัษณะเดยีวกบักระบุงของภาคกลางทีไ่วห้าบน้ํา การนุ่งซิน่แบบ

ลา้นนาหรอืไทยวน เป็นต้น การวาดภาพทหารผูนํ้าขบวนเสดจ็ของพระเวสสนัดร กเ็ลอืกใหแ้ต่งกาย

แบบภาคกลาง คอืสวมเสือ้กระดุมผ่าหน้า คลา้ยเสือ้ราชปะแตน นุ่งผา้ม่วง และมกีารไวห้นวดทรงไก

เซอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 22 สตรชีาวบา้นนุ่งผา้ซิน่แบบสตรไีทยวน กําลงัหาบเป้ียดหรอืบุง (กระบุง) 

         ดา้นซา้ยพระประธาน ในวหิารวดัเสาหนิ ตําบลหนองหอย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
    

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 23 เครือ่งแต่งกายของทหารในเวสสนัดรชาดก แต่งกายตามอทิธพิลภาคกลาง 

ดา้นซา้ยพระประธาน วดัเสาหนิ ตําบลหนองหอย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

             ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 
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   การวาดภาพสอดแทรกทีว่ถิชีวีติเช่นน้ี มคีวามแตกต่างจากภาพสอดแทรกของภาคกลาง

มากเพราะทําให้ภาพสอดแทรกถึงแม้ไม่ใช่เน้ือเรื่องสําคัญแต่มีความโดดเด่นสะดุดตา และ

กลายเป็นอตัลกัษณ์ทีม่คีวามน่าสนใจอยา่งยิง่ในจติรกรรมฝาผนงัภาคเหนือ  

 

4.  ภาพจิตรกรรมวิหารลายคาํ วดัพระสิงห ์

    วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร ตัง้อยู่บรเิวณตําบลพระสงิห์ อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็น

วดัเก่าแก่ทีป่รากฏหลกัฐานในตํานานมลูศาสนา ตํานาน 15 ราชวงศ ์กล่าวว่าพญาผาย ูกษตัรยิอ์งค์

ที ่5 แห่งราชวงศ์มงัราย (พ.ศ.1879 – 1898) เป็นผูโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งในพ.ศ.1887 เพื่อสรา้งเจดยี์

บรรจุพระบรมอฐัขิองพญาคําฟู พระราชบดิา เดมิเรยีกว่า วดัลเีชยีงพระ ให้เป็นวดัสําคญัในเมอืง

เชยีงใหม่1 ต่อมาไดม้กีารอญัเชญิพระพุทธสหิงิคจ์ากเมอืงเชยีงรายมาประดษิฐาน จงึเรยีกวา่ วดัพระ

สหิงิ2 และกลายเป็นวดัพระสงิหใ์นปัจจบุนั  

    สาํหรบัผนังภายในวหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

เริม่นับจากบรเิวณทางเขา้ประตูวนขวา ผนังแรกเป็นผนังที ่1 ไปจนถงึผนังสุดท้ายเป็นผนังที ่7 ซึ่ง

อยู่ด้านซ้ายพระประธานทัง้หมด (ผนังที่ 1 – ผนังที่ 7) เริม่นับผนังใหม่จากด้านขวาพระประธาน

ผนังแรก (ตรงข้ามกับผนังที่ 7) เป็นผนังที่ 8 ไปจนถึงประตูทางเข้า-ออก เป็นผนังที่ 14 ซึ่งอยู่

ดา้นขวาพระประธานทัง้หมด (ผนงัที ่8 – ผนงัที ่14) 

4.1 วรรณกรรมท่ีปรากฏ 

4.1.1 สงัขท์อง 

   วรรณกรรมเรื่องสงัขท์อง ปรากฏอยู่บนผนังดา้นซา้ยของพระประธาน เน้ือ

เรื่องเริม่ต้นทีท่า้วยศวมิล ผูม้มีเหส ี2 องค ์คอืนางจนัทรเ์ทว ีและนางจนัทาเทว ีนางจนัทาเทวผีูเ้ป็น

มเหสรีองได้ใส่ความนางจนัทรเ์ทวมีเหสเีอกว่าเป็นกาลบี้านกาลเีมอืง เพราะประสูตพิระโอรสเป็น

หอยสงัข ์นางจนัทรเ์ทวถีูกขบัไล่ออกจากเมอืง นางไดพ้าพระโอรสไปอาศยัอยู่กบัตายายคู่หน่ึง วนั

หน่ึงนางจนัทรเ์ทวไีดเ้หน็พระสงัขอ์อกจากเปลอืกหอย นางจงึทุบเปลอืกหอยใหแ้ตก ส่วนนางจนัทา

เทวเีมื่อรูว้่าพระสงัขย์งัไม่ตาย นางได้ส่งคนมาจบัพระสงัขถ่์วงน้ําแต่พระสงัขก์ร็อดตาย ระหว่างหนี

พระสงัขไ์ดพ้บกบันางพนัธุรตั นางมคีวามเอน็ดูพระสงัขแ์ลว้เลีย้งพระสงัขเ์หมอืนลกูโดยไมใ่หรู้ว้่าตน

เป็นยกัษ์ วนัหน่ึงพระสงัขไ์ปพบกองกระดกูมนุษย ์ของวเิศษของนางพนัธุรตั ไดแ้ก่ บ่อทอง รปูเงาะ 

เกือกแก้ว ไมเ้ท้า ต่อมาเมื่อนางพนัธุรตัไม่อยู่พระสงัขไ์ด้แอบไปชุบตวัในบ่อทอง สวมรูปเงาะ ใส่

เกือกแก้ว แล้วถือไม้เท้าเหาะออกจากเมอืงยกัษ์ เมื่อนางพนัธุรตักลบัมาไม่พบพระสงัข์ นางรบี

ตามมาจนทนัพรอ้มอ้อนวอนใหพ้ระสงัขก์ลบั เมื่ออ้อนวอนอย่างไรเจา้เงาะหรอืพระสงัขไ์ม่ยอมกลบั 

สุดทา้ยนางจงึเขยีนมนตรเ์รยีกเน้ือเรยีกปลาใหแ้ลว้นางกต็รอมใจตาย  

1สรสัวด ี อ๋องสกุล.  (2529).  ประวตัศิาสตรล์า้นนา.  หน้า 29.  
2สมโชต ิอ๋องสกุล. (2559). วดัในนครเชยีงใหม่. หน้า 89 - 90. 
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   เจ้าเงาะได้เหาะมาถึงเมืองของท้าวสามล ผู้มีพระธิดาจํานวน 7 องค ์

ขณะนัน้พระธดิาของทา้วสามลกําลงัทําพธิเีสีย่งพวงมาลยัเลอืกคู่ครอง เหลอืแต่พระธดิาองคส์ุดทอ้ง 

นางรจนาทีย่งัไม่พอพระทยัชายใด เมือ่เหน็เจา้เงาะนางได้เสีย่งทายเลอืกเจา้เงาะเป็นคู่ครอง ทําให้

ทา้วสามลทรงพโิรธมาก ขบัไล่ให้ทัง้สองคนไปอยู่กระท่อมที่ปลายนา ท้าวสามลคอยหาโอกาสทีจ่ะ

ฆ่าเจ้าเงาะให้ได้ โดยมีลูกเขย 6 องค์ให้ความร่วมมือ แต่เจ้าเงาะมีมนตร์คาถาจึงทําให้เป็นผู้

ไดเ้ปรยีบอยูเ่สมอและรอดพน้จากภยัอนัตรายมาไดทุ้กครัง้  

   เจ้าเงาะไม่ยอมถอดรูปตวัตนที่แท้จรงิให้ปรากฏแก่คนทัว่ไป ว่าเป็นพระ

สงัข ์ชายหนุ่มรปูงาม ไมไ่ดอ้ปัลกัษณ์ เป็นเหตุใหน้างรจนาทุกขใ์จ ทําใหพ้ระอนิทรย์กทพัมาทา้พนัน

ตคีลกีบัท้าวสามล ท้าวสามลได้ส่งลูกเขยทัง้ 6 องค์ไปสู้ก็ได้รบัความพ่ายแพ้กลบัมา  สุดท้ายท้าว

สามลต้องไปอ้อนวอนขอให้เจา้เงาะไปตีคล ีในครัง้น้ีเจ้าเงาะได้ยอมถอดรปูแล้วออกตีคลเีป็นฝ่าย

ชนะ จงึได้ครองเมอืงต่อมา ฝ่ายท้าวยศวมิลได้มาตามหานางจนัทรเ์ทวโีดยปลอมตวัมาตามหาลูก 

จนมาพบพระสงัขท์ีเ่มอืงท้าวสามล เมื่อพบกนัพระสงัขไ์ดเ้สดจ็กลบัมาครองเมอืงสบืต่อจากท้าวยศ

วมิล1 

4.1.2 สวุรรณหงสช์าดก 

   วรรณกรรมเรื่องสุวรรณหงส์ชาดกปรากฏอยู่บนผนังด้านขวาของพระ

ประธานเป็นเรื่องราวของพระสุวรรณหงส์ซึ่งเป็นโอรสของท้าวสุทณัฑ์นุราชแห่งนครไอยรตัน์ วนั

หน่ึงพระสุวรรณหงสท์รงสุบนิว่าพระองคส์ิ้นพระชนมแ์ต่มผีูแ้ก้ไขให้ฟ้ืนคนืชพีได ้โหรทํานายว่า จะ

ไดช้ายารปูงาม และจะถูกศตัรทูํารา้ยจนสิน้พระชนม ์แต่ภายหลงัสตรงีามนัน้จะเป็นผูช่้วยใหค้นืพระ

ชนมช์พีได ้ต่อมาวนัหน่ึงพระสุวรรณหงส์เสดจ็ไปสรงน้ํานอกเมอืง ได้พบผอบทองคําลอยน้ํามา มี

พวงมาลยัรอ้ยกรองบอกว่า ผอบทองคําน้ีเป็นของนางเกศสุรยิงลอยเสีย่งทายมา ถ้าผูใ้ดเกบ็ไดผู้น้ัน้

คอืคู่ครองของนาง ให้รบีไปพบนางที่นครมตัตงั พระสุวรรณหงส์จงึขึน้ว่าวเสี่ยงทายให้ว่าวลอยไป

พนัทีย่อดปราสาทของนางเกศสุรยิง ผูเ้ป็นราชธดิาของทา้วสุวรรณวกิ พญายกัษ์แห่งนครมตัตงั  

   เมื่อว่าวได้ไปพนัยอดปราสาทของนางเกศสุรยิง พระสุวรรณหงส์ได้เสด็จ

ตามสายป่านเขา้ไปในปราสาท แลว้ไดน้างเกศสุรยิงเป็นชายา เมื่อรุ่งสางกไ็ต่สายป่านกลบัเมอืง คนื

ถดัมากเ็สดจ็มาหานางอกีครัง้ นางยกัษ์พีเ่ลีย้งจงึผูกหอกยนตรด์กัไวท้ีช่่องพระบญัชร ดงันัน้ในคนืที่

สามเมื่อพระสุวรรณหงสเ์สดจ็มา จงึถูกหอกยนตรปั์กเขา้ที่พระอุระทนัท ีพระสุวรรณหงส์รบีไต่สาย

ป่านกลบัไปเมอืงไอยรตัน์แลว้สิ้นพระชนม ์ฝ่ายนางเกศสุรยิงเมื่อไม่พบพระสุวรรณหงส์ก็เสยีใจจน

สลบ พระอนิทรไ์ด้เสดจ็มาช่วยแก้ไขให้นางฟ้ืนขึน้มา แล้วมอบศรศกัดิส์ทิธิ ์น้ํามนัทพิย ์และแปลง

กายให้นางเป็นเพศชายในร่างของพราหมณ์เล็ก นางได้ออกเดินทางติดตามหาพระสุวรรณหงส์

พรอ้มด้วยนางยกัษ์รบัใชใ้นร่างของพราหมณ์โต พราหมณ์ทัง้สองเดนิทางมาถงึเมอืงไอยรตัน์ นาง

เกศสุรยิงได้ชุบชวีติพระสุวรรณหงสใ์ห้ฟ้ืนคนืพระชนมช์พีตามคําทํานาย สุวรรณหงสค์รํ่าครวญถงึ

1วยิะดา ทองมติร และ น. ณ ปากน้ํา (นามแฝง).  (2526).  วดัพระสงิห ์ชุดจติรกรรมฝาผนังในประเทศ

ไทย.  หน้า 52 – 53. 
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นางเกศสุรยิงซึ่งมหีน้าตาคล้ายพราหมณ์เลก็ พราหมณ์ทัง้สองจงึหนีกลบัเมอืง พระสุวรรณหงส์ได้

เดนิทางตดิตามมาแลว้ฆ่าทา้วสุวรรณวกิตาย เป็นผูค้รองนครมตัตงัแทน ต่อมาพระสุวรรณหงสท์รง

คดิถงึพระราชบดิาและพระราชมารดา จงึเดนิทางกลบัเมอืงไอยรตัน์ ไดพ้บนางยกัษ์ตนหน่ึงซึง่หลง

รกัพระสุวรรณหงส ์นางยกัษ์ไดท้ํารา้ยนางเกศสุรยิงแลว้แปลงกายเป็นนางเกศสุรยิงแทน ไม่นานนัก

นางยกัษ์ก็ถูกจบัได้และฆ่าตายในที่สุด จากนัน้พระสุวรรณหงส์และนางเกศสุรยิงจงึครองเมอืงไอย

รตัน์สบืมา1 

4.2 สถานภาพสตรีท่ีปรากฏในจิตรกรรมวิหารลายคาํ วดัพระสิงห ์

4.2.1 การแต่งกายของสตรี 

           สตรลีา้นนาหรอืสตรไีทยวนทัว่ไปนิยมนุ่งซิน่ลายขวาง ดงัทีท่รงศกัดิ ์ปรางคว์ฒันา

กุล  ไดก้ล่าวถงึการแต่งกายของสตรลีา้นนาโบราณว่า นุ่งซิน่ลายขวางต่อหวัซิน่สดีาํ เชงิดําซอ้นดว้ย

ซิน่ชัน้ในสขีาว ไม่สวมเสือ้ แต่มผีา้คลอ้งคอ และผา้โพกหวัสอ่ีอน เกลา้ผมมวยอยู่กลางศรีษะ ปักป่ิน

และดอกไมส้ดตามแต่โอกาส2 สําหรบัผา้ห่มแบบเฉียงเรยีกว่า “สะหวา้ยแล่ง” หรอื “เบีย่งบ้าย” ส่วน

ผา้หม่คลุมไหล่ หรอืคลุมตวัเพื่อกนัหนาว เรยีกว่า “ผา้ตุ๊ม” 3 ทัง้หญงิและชายจะนิยมเจาะหใูส่ “ลาน” 

คอืต่างหูขนาดใหญ่ มลีกัษณะเป็นกระบอกทาํด้วยแผ่นเงนิหรอืทองคํามว้น ใชเ้สยีบเขา้จงึทําใหรู้ที่

เจาะมขีนาดใหญ่ดว้ย4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 24 สตรชีาวบา้นลา้นนานุ่งผา้ซิน่ลายขวาง มผีา้คลอ้งคอ เปลอืยอก เกลา้ผมมวย 

ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่2  วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง  

         จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

               ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

1วยิะดา ทองมติร และ น. ณ ปากน้ํา (นามแฝง).  (2526).  เล่มเดมิ.  หน้า 53. 
2ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล และแพททรเิซยี แน่นหนา.  (2530).  เล่มเดมิ.  หน้า 15. 
3แหล่งเดมิ. หน้า 101. 
4ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล และแพททรเิซยี แน่นหนา.  (2533).  เล่มเดมิ.  หน้า 10. 
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4.2.2 สตรีในฐานะแม่ 

   ตามสถานภาพของสตรใีนฐานะแม่ที่ปรากฏทางกฎหมาย มสีภาพที่ดกีว่า

ในฐานะภรรยาและในฐานะลูก กฎหมายใหส้ทิธกิารครอบครองหญงิที่ยงัไม่ได้แต่งงาน คอืให้ถอืว่า

เป็นทรพัยส์นิของทัง้บดิาและมารดา ในทางพุทธศาสนา ใหก้ารยกย่องแก่สตรทีีอ่ยู่ในฐานะแม่ โดย

พระพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าบิดามารดา เป็นพรหมวิหาร 4 ของลูก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ

อุเบกขา พระพุทธเจา้ยงัได้กล่าวยกย่องว่ามารดามบุีญคุณในฐานะผู้ให้กําเนิดบุตรและเลี้ยงดูบุตร 

และการนับถอืผขีองชาวลา้นนา กเ็ป็นการถอืผสีายแม่ ซึง่จะเหน็ไดว้่าเป็นการใหค้วามสาํคญัสตรใีน

ฐานะมารดา ดงันัน้ในภาพจติรกรรมที่สะท้อนสภาพสงัคมของลา้นนา ดงันัน้ในสงัคมลา้นนา ยงัคง

เหน็ภาพการเลีย้งดบุูตรอยูข่า้งกายของมารดาอยูเ่สมอ 
 

4.2.3 สตรีในฐานะภรรยา 

   กฎหมายได้กล่าวไว้ว่าสตรทีี่ยงัไม่ได้แต่งงาน อยู่ในความดูแลของบิดา

มารดาและผบีรรพบุรุษ บดิามารดาเป็นผูต้ดัสนิใจใหทุ้กเรือ่ง รวมไปถงึการเลอืกคู่ครอง เมือ่แต่งงาน

สตรกี็อยู่ในความดูแลของสามี ดังนัน้หน้าที่ของสตรเีมื่ออยู่ในฐานะลูก ก็ปรนนิบัติดูแลพ่อแม ่

โดยเฉพาะสตรชีาวบ้านต้องช่วยพ่อแม่หุงหาอาหาร  ตระเตรยีมขา้วของเครื่องใช้   เตรยีมอาหาร

และสิง่ของในการทําบุญ     ช่วยพ่อแม่ประกอบอาชพีทัง้การทําไร่ทํานา ค้าขาย และหาบของ แต่

เมื่อแต่งงานไปแล้ว หญิงนัน้ก็จะต้องดูแลปรนนิบัติสามี ถือเป็นหน้าที่ของภรรยาที่ดี การดูแล

ปรนนิบตัสิามเีป็นหน้าที่ทีส่ตรไีทยโบราณจะต้องถอืปฏบิตัมิใิหบ้กพร่องทัง้ยามที่ยงัไม่มบุีตรหรอืมี

บุตรแลว้ ดงันัน้ในยามทีส่ตรใีดมบุีตร กจ็ะตอ้งดแูลเลีย้งบุตรและปรนนิบตัสิามไีปพรอ้มๆ กนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพประกอบ 25 สุวรรณหงสช์าดก สตรชีาวบา้นผูเ้ป็นแมก่ําลงัทําหน้าทีเ่ลีย้งดูบุตร  

   ดา้นขวาพระประธาน ผนังที ่10 วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง  

           จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

            ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 
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ภาพประกอบ 26 สตรชีาวบา้นลา้นนาทีม่บุีตรอยู่ขา้งกาย ปรนนิบตัสิามซีึง่กําลงัสงัสรรคก์นิเหลา้ 

ดา้นซา้ยพระประธาน  ผนงัที ่4 วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง  

         จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

         ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 
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4.2.4  การประกอบอาชีพ 

   อาชพีของสตรลี้านนาที่มคีวามโดดเด่น ปรากฏบนจติรกรรมฝาผนังอย่าง

ชดัเจนไดส้ะทอ้นการเปิดโอกาสในสงัคมใหส้ตรมีบีทบาท คอื อาชพีคา้ขาย ไดม้ภีาพสตรลีา้นนาใน

อริยิาบถอยูใ่นวงลอ้มเดยีวกนักบัผูช้ายทัง้วงสนทนาและกําลงัประกอบอาชพีแมค่า้ ขณะผูห้ญงิอยูใ่น

อริยิาบถกาํลงันัง่ขายของหรอืกําลงัสนทนากจ็ะมกีารต่อบุหรีข่ ีโ้ยกบัผูช้าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 27 แมค่า้นุ่งผา้ซิน่ มผีา้ตุ๊มทีบ่รเิวณไหล่ นัง่ขายของพรอ้มต่อบุหรีข่ ีโ้ย  

             ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่4  วหิารลายคํา วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง  

                จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

               ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

 

4.2.5 วิถีชีวิตทัว่ไป 

สตรสีามญัชนหรอืสตรชีาวบา้นในสมยัจารตี มหีน้าทีด่แูลงานบา้นงานเรอืน 

ทัง้การหุงหาอาหาร ทําบา้นเรอืนใหส้ะอาด และจดัหาขา้วของเครื่องใชใ้นเรอืน เช่นเดยีวกนักบัสตรี

ภาคกลางที่หาบกระบุง เมื่อออกจากบา้นเพื่อไปตลาด เขา้ป่า หรอืเดนิทาง สตรไีทยวนมกัจะมกีาร

หาบภาชนะบุงกลมเพื่อไว้ใส่ของ ใส่อาหาร หรอืแบกน้ํา บุงกลม (กระบุงกลม) มชีื่อเรยีกอีกอย่าง

หน่ึงว่า เป้ียด พจนานุกรมไทย-ล้านนา ใช้คําว่า เพยีด หมายถงึ กระบุง ภาชนะสานทบึรูปกลมสูง 

แต่ที่ก้นเป็นสี่เหลี่ยม มสีายสําหรบัใช้ไม้คานหาบ1 เป็นเครื่องใช้ในชวีติประจําวนัของชาวล้านนา 

1อุดม  รุ่งเรอืงศร.ี   (2533).  พจนานุกรมลา้นนา – ไทย ฉบบัแม่ฟ้าหลวง เล่มที ่2.    หน้า 893.  
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ลกัษณะของบุงกลมน้ีสานดว้ยไมไ้ผ่เหลาเป็นเสน้เลก็ๆ มคีวามบางทัง้เสน้ยนืและเสน้ตัง้ ขดัแม่ลาย

สีเ่หลีย่มลาย 2 ดา้นบน ถกัดว้ยดอกเหลาเป็นเสน้กลมๆ เลก็ๆ ขอบและหูขดัทําดว้ยหวาย ภายนอก

บุงลงรกัสดีําเขยีนลายดาํสลบัทอง ภายในบุงจะลงดว้ยหางสแีดง ส่วนคานหาบนัน้ทําจากไมไ้ผ่เหลา

ดา้นปลายงอนสลกัเป็นลวดลาย1 หรอือาจใชภ้าชนะประเภทเครื่องเขนิเป็นภาชนะใส่ของซึง่เป็นวถิี

ชวีติชาวลา้นนาทีส่ามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไป  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 28 ภาชนะบุงกลม หรอื เป้ียด เครือ่งใชใ้นชวีติประจาํวนัของชาวลา้นนา 
 

               ทีม่า: ทรงพนัธ ์ วรรณมาศ. (2536). พจนานุกรมภาพศลิปวฒันธรรมลา้นนาและ 

หวัเมอืงฝ่ายเหนือ เล่ม 1.  หน้า 51. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 29 สตรชีาวบา้นภาคกลางกําลงัหาบกระบุงซึง่เป็นเครือ่งเขนิทีใ่ส่ของและน้ํา  

            ดา้นซา้ยพระประธาน  ผนงัที ่ 3  วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ ตําบลพระสงิห ์ อําเภอเมอืง  

            จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

                     ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

1ทรงพนัธ ์ วรรณมาศ. (2536). พจนานุกรมศลิปวฒันธรรมลา้นนาและหวัเมอืงฝ่ายเหนือ เล่ม 1. หน้า 51. 
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นอกจากเป้ียดแลว้  ชาวลา้นนามภีาชนะจกัสานอกีประเภทหน่ึงเพื่อตกัน้ํา 

เรยีกว่า ครุ เป็นเครื่องจกัสานที่สานด้วยไมไ้ผ่ ยาด้วยชนัและน้ํามนัยางเพื่ออุดรอยรัว่ใช้ตกัน้ําได ้

การสานครุจะต้องจกัตอกเป็นเส้นบางๆ ใช้ไม้เน้ือแขง็ไขว้เป็นรูปกากบาท เพื่อทําเป็นฐานรองคร ุ

ส่วนที่เป็นที่หิ้วหรอืสําหรบัจบัถือ เรยีกว่า งวงครุ ทําด้วยไม้เหลาเป็นรูปโค้งงอคล้ายคอมควาย

สาํหรบัใส่ไถนา ในสมยัก่อนชาวลา้นนานิยมใชค้รตุกัน้ําใชใ้นครวัเรอืนหรอืตกัน้ําไปรดพชืผกั1  

การทาํภาชนะไวต้กัน้ําประเภทคร ุ  ยงัแยกยอ่ยเป็นขนาดเลก็มไีวใ้ชม้อืหิว้ 

มากกว่าการหาบดว้ยคาน เรยีกว่า ครุโพง มาจากการเป็นภาชนะเพื่อไวส้ําหรบัโพงน้ํา (กวกัน้ําหรอื

ตกัน้ํา : ผูว้จิยั) การทําครุโพงขนาดเลก็ๆ ชาวลา้นนาจะเรยีกว่า น้ําทุ่ง ในสมยัก่อนการทําน้ําทุ่ง ใช้

กาบหมากมาผูกมดัดว้ยตอก มลีกัษณะคลา้ยถุงใชต้กัน้ํา ต่อมาใชเ้สน้หวายสานเป็นลายขดัสลบักนั

แทนกาบหมากทีผุ่พงังา่ย ต่อมาเสน้หวายหาไดย้ากจงึเปลีย่นมาใชไ้มไ้ผ่เหลาเป็นตอก2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 30 (ซา้ย) สตรชีาวบา้นกําลงัหาบคร ุภาชนะทีใ่ชใ้ส่น้ําหรอือาหาร 

ภาพประกอบ 31 (ขวา) ภาชนะครโุพงทีเ่รยีกว่า น้ําทุ่ง ชาวลา้นนามไีวใ้ชต้กัน้ํา 
 

                   ทีม่า: สนม  ครฑุเมอืง. (2534). สารานุกรมของใชพ้ื้นบา้นไทยในอดตี.  

หน้า 57 – 58. 

 

1สนม  ครุฑเมอืง.  (2534).  สารานุกรมของใชพ้ื้นบา้นไทยในอดตี.  หน้า 57.  
2แหล่งเดมิ.  หน้า 58.  

                                         



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 32 สตรสีามญัชนกําลงัใชภ้าชนะน้ําทุ่งตกัเทน้ําหรอือาหารไปในกระบุงใบใหญ่ 

   ดา้นซา้ยพระประธาน  ผนงัที ่4 วหิารลายคํา วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง  

           จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

           ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 33 สตรลีา้นนาเปลอืยอกกําลงัส่งภาชนะน้ําทุ่งใหช้ายลา้นนาทีม่กีารสกัยนัตท์ีข่า 

ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่5  วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง  

         จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 
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การเตรยีมขา้วของไปทาํบุญทีว่ดั เป็นกจิปฏบิตัขิองสตรไีทยโดยเฉพาะสตรใีนฐานะ 

ลกู จะเป็นผูต้ระเตรยีมขา้วของไวใ้หบ้ดิามารดาใส่บาตรหรอืทําบุญ การทีส่ตรหีมัน่ไปทําบุญทีว่ดั ก็

เน่ืองจากขอ้จาํกดัตามคตใินพุทธศาสนา ที่ใหผู้ช้ายออกบวชเป็นภกิษุได้ แต่ผูห้ญงิไม่สามารถออก

บวชได ้ดงันัน้การหมัน่ทําบุญอย่างสมํ่าเสมอ ก็เป็นการแสดงความเชื่อความศรทัธาในพุทธศาสนา

ของสตร ีและมคีวามเชื่อว่าเมื่อหมัน่ทาํบุญ รกัษาศลี สรา้งแต่กรรมด ีสะสมไวใ้นชาตน้ีิ กจ็ะมโีอกาส

เกิดเป็นชายในชาติหน้า และจะมโีอกาสได้ออกบวชภายใต้บวรพุทธศาสนา เวลาที่สตรพีากนัไป

ทาํบุญทีว่ดั จะมกีารนําอาหารใส่บุงหรอืครุแลว้หาบไปวดั และมกีารถอืภาชนะใส่น้ําทางภาคเหนือมี

ลกัษณะเหมอืนขนัน้ํา เรยีกว่า โอ  มกัเป็นเครือ่งเขนิ1 ใชใ้ส่น้ําไปทาํบุญทีว่ดัดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 34 สตรชีาวบา้นลา้นนาหาบคร ุและสตรใีส่เสือ้และคาดผา้ นุ่งผา้ซิน่เรยีบรอ้ย 

       ถอืโอหรอืขนัน้ํา และถอืเครือ่งเขนิกําลงัจะไปทําบุญทีว่ดั ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่2   

       วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

            ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 
 

ภาพจติรกรรมสอดแทรกในเน้ือหาเรือ่งสงัขท์อง   มกัพบเหน็สตรสีามญัชน 

หรอืสตรชีาวบ้านพบปะสงัสรรค์ในกลุ่มผู้ชายในอริยิาบถที่ผ่อนคลายและมวีถิชีวีติที่ไม่ต้องเก็บเน้ือ

เก็บตัวมากตามคติการถือผ ีแสดงให้เห็นว่าสตรไีทยภาคเหนือมชีวีติค่อนข้างอิสระในบางแง่มุม 

ปรากฏภาพทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ของสตรภีาคเหนือ คอือริยิาบถทีส่ตรคีาบบุหรีข่ ีโ้ย (บุหรีม่วนใหญ่

ทําจากเปลือกมะขามบดหยาบ ห่อด้วยใบตองแห้ง) ซึ่งสูบเพื่อเป็นการไล่ยุงและแมลง อัน

เน่ืองมาจากลกัษณะภมูปิระเทศภาคเหนือทีม่ป่ีาอุดมสมบรูณ์ มยีงุและแมลงเยอะ โดยเฉพาะสตรทีีม่ ี

1อุดม  รุ่งเรอืงศร.ี   (2533).  เล่มเดมิ.  หน้า 1613. 
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อาชพีหาของป่ามาขาย หรอืบางคนกเ็ป็นดําเนินวถิชีวีติประจาํวนั จงึจาํเป็นจะต้องสูบบุหรีข่ ีโ้ยเพื่อ

ไล่แมลง การสบูบ่อยๆ สตรบีางคนสามารถเลกิไดเ้มือ่จาํเป็น แต่บางคนกส็บูจนตดิถงึวยัชรา1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 35 สตรชีาวบา้นลา้นนาใส่เสือ้ห่มผา้ตุ๊มและชายลา้นนาห่มผา้เชด็ นัง่สบูบุหรีข่ ีโ้ย   

ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่2  วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง  

         จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

           ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

5. ภาพจิตรกรรมวดัเสาหิน 

  วดัเสาหิน ตัง้อยู่บรเิวณ ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ ภาพ

จติรกรรมภายในวหิารตามที่ปรากฏ ทําให้ทราบว่าเป็นจติรกรรมที่วาดขึน้ในสมยัรชักาลที่ 5 โดย

สนันิษฐานจากภาพจติรกรรมที่มทีัง้ลกัษณะรายละเอยีดของภาพ เทคนิคการวาดภาพ การให้ส ีที่

เริม่นิยมในสมยัรชักาลที ่5 แทนการวาดภาพจติรกรรมแบบจารตี 

5.1  วรรณกรรมท่ีปรากฏ 

เวสสนัดรชาดก 

  เวสสนัดรชาดก เป็นมหานิบาตในนิบาตชาดก ซึ่งเป็นทศชาตชิาตสิุดท้ายของพระ

โพธสิตัวห์รอือดตีชาตขิองพระพุทธเจา้ ในชาตน้ีิพระพุทธองค์ทรงบําเพญ็ทานบารม ีคอืการบรจิาค

ทาน มเีน้ือความทัง้หมดในภาษาบาล ี13 กณัฑ์ ได้แก่ กณัฑ์ทศพร กณัฑ์หมิวนัตวณัณนา ทาน

กัณฑ์ กัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลวนวัณณนา กัณฑ์มหาวนวัณณนา กัณฑ์กุมาร 

กณัฑม์ทัร ีกณัฑส์กักบรรพ กณัฑม์หาราช กณัฑฉ์กษตัรยิ ์และนครกณัฑ์2 

1วนิัย  ปราบรปิู.  (2559, 21 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ที่หอศิลป์รมิน่าน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน. 
2กรมศลิปากร.  (2540).  นิบาตชาดก เล่ม ๙. หน้า (14) – (17). 

                                         



69 

 

  พระโพธสิตัว์จุติมาเป็นพระเวสสนัดร พระราชโอรสของพระเจา้สญชยัฯ และพระ

นางผุสดแีห่งสพิรีฐั เมื่อพระเวสสนัดรมพีระชนมายไุด ้8 พรรษา ขณะกําลงัประทบันัง่เหนือพระแท่น

บรรทม ทรงดาํรวิ่า  

 

     ...เราใหแ้ต่ทานภายนอก   ทานนัน้ไมท่าํเราใหเ้อบิอิม่ได ้  เราตอ้งการจะให ้

   ทานภายใน แมถ้า้ใครพงึขอดวงหทยักะเรา เรากจ็ะผา่อุรประเทศนําเอาดวง 

   หทยัออกใหแ้ก่เขา ถา้ขอนยัน์ตาทัง้สองกะเรา  กจ็ะควกันยัน์ตาทัง้สองออก 

   ให ้ถา้ขอเน้ือรา่งกาย เรากจ็ะเชอืดเน้ือรา่งกายทัง้สิน้ให ้ถา้แมใ้ครขอเลอืด 

   กะเรา เรากจ็ะเถอืเอาเลอืดให ้หรอืแมใ้ครจะพงึบอกกะเราว่า ท่านจงเป็น 

   ทาสของเราดงัน้ีไซร ้เรากจ็ะปลอบตนทาํใหเ้ป็นทาสใหแ้ก่เขาฯ...1 

 

  เมื่อพระเวสสนัดรมพีระชนมายุได ้16 พรรษา ทรงรํ่าเรยีนวชิาจนหมดสิน้ พระชนก

และพระชนนีก็ได้จดัพิธเีสกสมรสให้กับพระนางมทัรพีระธดิาของกษัตรยิ์เมอืงอื่นในมทัราชสกุล  

พระนางมทัรไีด้รบัการสถาปนาเป็นอคัรมเหส ีได้ให้กําเนิดพระราชโอรส นามว่า ชาลกุิมารฯ และ

พระราชธดิา มนีามว่า กณัหาชนิาฯ ต่อมาแควน้กาลงิครฏัฐไดเ้กดิฝนแลง้ ขาดแคลนอาหาร เกดิโจร

ปลน้สะดม ราษฏรไดร้บัความเดอืดรอ้น ชาวเมอืงไดก้ราบทูลกษตัรยิใ์หส้่งพราหมณ์ไปขอชา้งเผอืก

จากพระเวสสนัดร ผู้มคีวามยนิดใีนการให้ทาน โดยหวงัว่าเมื่อได้ช้างเผอืกมาจะทําให้บ้านเมอืง

กลบัมาอุดมสมบูรณ์อกีครัง้ พระเวสสนัดรก็พระราชทานช้างเผอืกให้ตามคําขอ ทําให้ชาวสพิรีฐัมี

ความโกรธแค้นพระเวสสนัดรมาก2    จงึทําให้พระเวสสนัดรต้องถูกขบัไล่ออกจากเมอืงไปอยู่ในป่า 

โดยพระนางมทัร ีชาลกุิมาร (ชาลี) และกัณหาชินาฯ กุมาร ีได้ติดตามพระเวสสนัดรไปอยู่ในป่า

ดว้ยกนั ทัง้สีพ่ระองคไ์ดอ้าศยัประทบัอยูบ่รเิวณเขาวงกต  

  ในบรเิวณเขาวงกตนัน้ มพีราหมณ์ผู้หน่ึงชื่อว่า ชูชก อยู่ในกาลงิครฐัตําบล ชูชกมี

ภรรยาสาวนามว่า อมติตตาปนา หรอืเป็นที่รูจ้กัในนาม นางอมติตา บดิามารดาของนางยกให้เพื่อ

ชดใช้หน้ีสิน นางอมติตาได้ทําการปรนนิบัติชูชกด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี พราหมณ์หนุ่ม

ทัง้หลายจงึว่ากล่าวภรรยาของตนทีด่แูลพวกตนไม่ดเีหมอืนนางอมติตาดแูลพราหมณ์แก่ชูชก ทาํให้

ภรรยาพราหมณ์เหล่านัน้มารมุด่านางอมติตาขณะทีน่างมาตกัน้ํา นางรอ้งไหเ้ล่าใหชู้ชกฟังว่านางจะ

ไมไ่ปตกัน้ําอกี จงึเป็นสาเหตุทีชู่ชกต้องหาทาสหรอืทาสมีาปรนนิบตัตินและภรรยา ดงันัน้ชูชกจงึไป

ขอชาลแีละกณัหาเพื่อไปเป็นทาสและทาสี3  ต่อมาทา้วสกักราชไดจ้ําแลงกลายเป็นพราหมณ์แกล้ง

มาขอพระนางมทัร ีพระเวสสนัดรก็ทรงทําทานด้วยการยกพระนางมทัรใีห้แก่พราหมณ์นัน้ การทํา

ทานที่ยิง่ใหญ่ของพระเวสสนัดรหลายครัง้ จงึทําใหเ้ทพยดาดลบนัดาลใหพ้ระเจา้สญชยัฯ ไดพ้บกบั

1กรมศลิปากร.  (2540).  นิบาตชาดก เล่ม ๙. หน้า 240. 
2แหล่งเดมิ. หน้า 240 - 246. 
3แหล่งเดมิ. หน้า 287 - 290.  
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ชาลแีละกณัหา พระกุมารและพระกุมารไีดเ้ล่าใหพ้ระเจา้สญชยัฯ ไดส้ดบัฟังถงึการทําทานทีย่ ิง่ใหญ่ 

ดงันัน้พระเจา้สญชยัจงึมพีระราชโองการให้แต่งขบวนทพัอย่างสมเกยีรต ิแล้วไปรบัพระเวสสนัดร 

และพระนางมทัรกีลบัสู่เมอืง จนกระทัง่เมือ่พระเวสสนัดรสวรรคตกไ็ดอุ้บตัใินสวรรคช์ัน้ดุสติ1 

  นิธอิร พรอําไพกุล ได้กล่าวว่า เวสสนัดรชาดกถูกเน้นยํ้าความสําคญัของการเป็น

ทศชาดกชาตสิุดทา้ยของพระพุทธองค ์เป็นการเน้นยํ้าโดยผ่านประเพณีเทศน์มหาชาตทิีม่กีารเทศน์ 

13 กัณฑ์   ในทางพระพุทธศาสนามคีติความเชื่อว่าหากใครได้นัง่ฟังเทศน์มหาชาติครบทัง้ 13 

กณัฑ ์จะเป็นผูม้บุีญมาก สมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น (รชักาลที ่1 – รชักาลที ่3)  พระมหากษตัรยิไ์ด้

โปรดเกล้าฯ ใหม้กีารจดังานเทศน์มหาชาตเิป็นเวลา 3 วนั มกีารเทศน์คาถาพนั เทศน์มหาชาต ิ13 

กัณฑ์ และเทศน์อรยิสจัจ์ 4 อีก 4 กัณฑ์ รวมทัง้สิ้น 30 กัณฑ์ จงึนับเป็นประเพณีมหาชาติโดย

สมบูรณ์ 422 ดงันัน้เวสสนัดรชาดกซึ่งเป็นมหานิบาตในชาตสิุดท้ายของพระพุทธเจา้ จงึปรากฏอยู่ใน

จติรกรรมฝาผนังวดัหลายแห่ง เน่ืองจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงการบําเพ็ญทานบารมทีี่ให้การ

ยอมรบัว่าเป็นการบาํเพญ็บารมทีีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

  เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ลกัษณะการเขยีนภาพจติรกรรมลา้นนาทีป่รากฏในสมยัรชักาลที ่

5 นัน้  ถึงแม้ว่าจะได้รบัอิทธิพลจากภาคกลางหรอืส่วนกลาง เข้ามาผสมผสานทางวัฒนธรรม       

แต่จติรกรล้านนายงัคงมรีูปแบบการถ่ายทอดเรื่องราวทางพุทธศาสนาในส่วนพุทธชาดก ทศชาต ิ

และพุทธประวตั ิที่มรีปูแบบตามคตนิิยมของชาวล้านนา ประการแรก ช่างล้านนาไม่นิยมเขยีนทศ

ชาติชาดกครบทัง้สบิชาติ แต่เรื่องที่นิยมเขยีนมากที่สุด คอื เวสสนัดรชาดก  ประการที่สอง ช่าง

ล้านนา ไม่มรีูปแบบตายตวั ไม่นิยมเขยีนเป็นเรื่องชาดกเรื่องเดยีวกนัทัง้ผนัง มกัสอดแทรกชาดก

หลายเรื่องปะปนกนัในผนังเดยีวกนั ประการสุดท้าย นอกจากเรื่องราวทศชาตชิาดกในนิบาตชาดก

แลว้ ชาวลา้นนายงันิยมเรือ่งราวจากปัญญาสชาดก ซึง่เป็นชาดกนอกนิบาต เป็นเน้ือเรื่องจากนิทาน

พืน้บา้น มุขปาฐะทีถ่่ายทอดสบืต่อกนัมา ปรากฏเป็นเรือ่งราวสําคญัหรอืโดดเด่นอย่างยิง่ในชุดภาพ

จติรกรรมฝาผนังวดับางแห่ง เช่น คทัธณกุมารชาดก ในจติรกรรมวหิารวดัภูมนิทร ์ตําบลในเวยีง 

อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน จนัทคาธชาดก ในจติรกรรมวดัหนองบัว ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา 

จงัหวดัน่าน เป็นตน้ 

5.2 สถานภาพสตรีท่ีปรากฏในจิตรกรรมวดัเสาหิน 

5.2.1 การแต่งกายของสตรี 

   ภาพจติรกรรมฝาผนังทีป่รากฏในเวสสนัดรชาดกของวดัเสาหนิ มกีลุ่มสตรี

นางกํานัลทีแ่ต่งกายดว้ยการนุ่งผา้ซิน่ลายขวางตรงบรเิวณกลางของผนืผา้ซิน่ ไม่มตีนีจกต่อตรงตนี

1กรมศลิปากร.  (2540).  เล่มเดมิ.  หน้า 404.  
2นิธอิร พรอาํไพสกุล.  (2557).  เวสสนัดรชาดก : การสรา้งสรรค ์“สือ่” ศลิปวฒันธรรมและ 

บทบาทสงัคมไทยร่วมสมยั. หน้า 52. 
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ผ้า เป็นเพียงผ้าสพีื้น  มผี้าบางๆ คาดเฉียงเพื่อปกปิดบรเิวณอก ที่เรยีกว่า ผ้าสะหว้ายแล่ง หรอื 

เบีย่งบา้ย  และไวผ้มทรงเกลา้มวยตามลกัษณะของสตรลีา้นนา ใบหน้ากลม คิว้โก่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 36 สตรนีางกํานลัทีน่ัง่เป็นกลุ่มนุ่งผา้ซิน่ลายขวาง มผีา้คาดเฉียง ทรงผมเกลา้มวย 

      ดา้นซา้ยของพระประธาน ในวหิารวดัเสาหนิ ตําบลหนองหอย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

5.2.2 สตรีในฐานะแม่ 

   พระนางมทัรอุี้มชาลเีดนิตดิตามพระเวสสนัดรเขา้ไปใช้ชวีติในป่า ในฐานะ

มารดาผูใ้หก้ําเนิด พระนางมทัรมีคีวามรกัและความผกูพนักบักุมารและกุมารทีัง้สององคม์าก ในการ

ที่พระเวสสนัดรเอ่ยปากยกลูกให้พราหมณ์ชูชกตามคําขอเพื่อนําไปเป็นทาสให้กบัภรรยาของตน   

เมื่อกลบัมาอาศรมแล้วทราบความจรงิ พระนางมทัรมีคีวามเศร้าโศกเสยีใจมาก แม้ท้ายที่สุดจะ

ยอมรบัการทําทานของพระเวสสนัดรในฐานะภรรยา แต่ในคํากล่าวอนุโมทนาของพระนางมทัร ีเป็น

การพรรณนาถงึความผกูพนัและการเลีย้งดบุูตรของผูเ้ป็นแม ่ดงักล่าวไวใ้นเวสสนัดรชาดกว่า  

 

        ...ขา้แต่พระองคผ์ูป้ระเสรฐิ หมอ่มฉนัขอถวายอนุโมทนาบุตรทานอนั 

      อุดมของพระองคฯ์ พระอรรถกถาจารยส์งัวรรณนาว่า พระนางเธออุม้ 

      พระครรภม์าถงึ 10 เดอืน จงึประสตู ิ ครัน้แลว้คอยประคบัประคองให ้

      สรงใหด้ื่ม ใหเ้สวย วนัละ 2-3 ครัง้ กกใหบ้รรทมอยูแ่ทบพระอุระ  เมือ่ 

      พระโพธสิตัวท์รงบรจิาคพระราชบุตรเป็นทานไปพระนางทรง 

   อนุโมทนาผลทีจ่ะพงึไดส้่วนพระองค.์..1 

1กรมศลิปากร.  (2540).  เล่มเดมิ.  หน้า 361. 
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   การพรรณนาความรกัของแม่ที่ผูกพนักบัลูกทัง้สองตัง้แต่พระนางมทัรอุี้ม

พระครรภ์มา เป็นการบ่งบอกถึงการรบัภาระของมารดาในการมบุีตรและเลี้ยงดูบุตรที่มบีทบาท

มากกว่าบดิา แต่เน่ืองด้วยพระนางมทัรเีคารพ เชื่อฟัง พระเวสสนัดรผู้เป็นพระสวาม ีประกอบกบั

ความศรทัธาในการตัง้ใจบําเพ็ญทานบารมขีองพระเวสสนัดร พระนางมทัรจีงึต้องตดัใจแมจ้ะต้อง

เศรา้โศกเสยีใจและเป็นห่วงลกูกต็าม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 37 พระนางมทัรอุีม้กุมารตดิตามพระเวสสนัดรเขา้ป่า ดา้นซา้ยพระประธาน 

      ในวหิารวดัเสาหนิ ตําบลหนองหอย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

5.2.3  สตรีในฐานะภรรยา 

   การถูกเน้ือตอ้งตวักนัระหว่างชายหนุ่มกบัหญงิสาว เป็นการปฏบิตัทิีไ่ม่ถูก

จารตีประเพณี สงัคมลา้นนาถอืเป็นการผดิผ ีดงันัน้ ภาพจติรกรรมทีเ่หน็ผูช้ายโอบไหล่หรอืแตะเน้ือ

ต้องตวัผู้หญิง เป็นการแสดงสถานะให้ทราบว่าทัง้คู่ต้องเป็นสามภีรรยากนั ตามเน้ือเรื่องเวสสนัดร

ชาดก สามภีรรยาคู่น้ี คอืพราหมณ์แก่ชูชก และนางอมติตา ภรรยาสาวที่มอีายุห่างกบัชูชกหลายปี 

นางอมติตาไดท้าํหน้าทีภ่รรยาโดยการดแูลปรนนิบตัพิราหมณ์ชชูกผูเ้ป็นสามอีย่างดมีาโดยตลอด 
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ภาพประกอบ 38 พราหมณ์ชชูกกบันางอมติตาคู่สามภีรรยาในเวสสนัดรชาดก ดา้นซา้ยพระประธาน  

       ในวหิารวดัเสาหนิ ตําบลหนองหอย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

             ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 
 

5.2.4 วิถีชีวิตทัว่ไป 

   ภาพสตรชีาวบา้นทีอ่ยู่ในสถานะไพร ่เดนิหาบน้ํา ของป่า อาหาร ผกัผลไม ้

และสิ่งของ เป็นภาพที่เห็นเป็นวถิีชีวติประจําวนั เมื่อออกจากบ้านจะเดินทางไปเข้าป่า ไปกาด 

(ตลาด) ไปทาํบุญทีว่ดั กจ็ะตอ้งมภีาชนะจกัสานหาบตดิตวัไปดว้ยเพื่อไวใ้ส่ของ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 39 สตรชีาวบา้น กําลงัหาบภาชนะใส่ของเวลาเดนิทาง ดา้นซา้ยพระประธาน ในวหิาร 

      วดัเสาหนิ ตําบลหนองหอย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่
 

           ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 
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6. ภาพจิตรกรรมวดับวกครกหลวง 

  วดับวกครกหลวง ตัง้อยู่บรเิวณตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ไม่

ปรากฏหลกัฐานว่าสรา้งในสมยัใด แต่ปรากฏปีทีท่ําการปฏสิงัขรณ์ทีบ่รเิวณหน้าจัว่ทางเขา้ของวหิาร

ที่มภีาพจติรกรรม ได้ระบุพ.ศ.2468 สมโชติ อ๋องสกุล ได้อธบิายว่าวดับวกครกหลวงไม่ปรากฏปีที่

สรา้ง มวีหิารแบบพื้นเมอืงล้านนา ได้รบัการบูรณะครัง้สําคญัในสมยัเจา้แก้วนวรฐั ผู้เป็นเจา้หลวง

เชยีงใหม่คนที่ 9 (พ.ศ.2452 – 2482)1 จากการสํารวจพบว่ามอุีโบสถเก่า วดับวกครกหลวงอยู่ห่าง

จากทีต่ ัง้วดัปัจจุบนัประมาณ 1 กโิลเมตร มแีหล่งน้ําทีปั่จจุบนัใชเ้ป็นสถานีประปาหนองป่าครัง่ แสดง

ถึงการย้ายวดัจากวดัเดิมมาตัง้ที่แห่งน้ีใน พ.ศ.2468 ช่วงสมยัเจ้าแก้วนวรฐัเป็นเจ้าหลวงเมือง

เชยีงใหม่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 40 บรเิวณหน้าจัว่ของวหิาร ปรากฏปีพ.ศ.2468 ปีทีท่าํการบรูณะ วดับวกครกหลวง  

      ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

             ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2559 
 

คาํว่า  บวกครกหลวง เป็นภาษาพืน้เมอืง บวก หมายถงึ แอ่งน้ําหรอืปลกั3   ส่วน    

คาํว่า หลวง หมายถงึ ใหญ่หรอืโต4  สนันิษฐานว่ามาจากสภาพแวดลอ้มในอดตีทีบ่รเิวณทีต่ ัง้วดัแห่ง

เดมิคงมแีอ่งน้ําคลา้ยรปูครกทีม่ขีนาดใหญ่ 

   สําหรบัผนังภายในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จงัหวดั

เชยีงใหม่ เริม่นับจากบรเิวณทางเขา้ประตูวนขวา ผนังแรกเป็นผนังที ่1 เป็นภาพอบายภูม ิผนังที ่2 

เตมยีชาดก ผนังที่ 3 สุวรรณสามชาดก ผนังที่ 4 เนมริาชชาดก ผนังที่ 5 มโหสถชาดก ผนังที่ 6 

1สมโชต ิอ๋องสกุล. (2559). วดัในนครเชยีงใหม่. หน้า 162.  
2สมโชต ิ อ๋องสกุล.  (2560, 10 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีศู่นยล์า้นนาศกึษา 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่.  
3อุดม รุ่งเรอืงศร.ี  (2533).  พจนานุกรมลา้นนา – ไทย ฉบบัแม่ฟ้าหลวง เล่มที ่1.  หน้า 662.  
4อุดม รุ่งเรอืงศร.ี  (2533).  พจนานุกรมลา้นนา – ไทย ฉบบัแม่ฟ้าหลวง เล่มที ่2.  หน้า 1402.   
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เวสสนัดรชาดก ผนังที ่7 (ตดิกบัองคพ์ระประธาน) ภาพชํารดุเลอะเลอืน ซึง่อยูด่า้นซา้ยพระประธาน

ทัง้หมด (ผนังที ่1 – ผนังที ่7) เริม่นบัผนงัใหม่จากดา้นขวาพระประธานผนังแรก (ตรงขา้มกบัผนังที ่

7) เป็นผนังที่ 8  การสรา้งวดับวกครกหลวง  ผนังที ่9 พุทธประวตั ิ ผนังที ่10 วธิูรชาดก ผนงัที ่11 

- 13 พุทธประวตั ิผนังที ่14 ขบวนพธิ ีบรเิวณตดิกบัประตูทางเขา้-ออก ซึง่อยู่ดา้นขวาพระประธาน

ทัง้หมด (ผนงัที ่8 – ผนงัที ่14) 

วดับวกครกหลวง ปรากฏเน้ือหาในชาดกมากกว่าวดัอื่นๆ โดยมเีน้ือหาชาดก 

จํานวน 6 เรื่อง ได้แก่ เตมยีชาดก สุวรรณสามชาดก เนมริาชชาดก มโหสถชาดก วธิูรชาดก และ

เวสสนัดรชาดก โดยปรากฏภาพนรกเพื่อสัง่สอนเรือ่งการทาํบุญและทําบาปดว้ย 

6.1 วรรณกรรมท่ีปรากฏ  

6.1.1 เตมียชาดก 

   พระโพธสิตัว์เสวยชาตเิป็นพระเตมยีกุมาร เป็นการบําเพญ็เนกขมัมบารม ี

คอืการออกบวช 0  ในอดตีกาลมพีระราชานามว่า กาสกิราชแห่งเมอืงพาราณส ีมพีระสนมมากมายแต่

ไม่มพีระโอรสหรอืพระธดิาสกัองคเ์ดยีว ชาวเมอืงไดก้ราบทูลใหพ้ระราชาขอเทวดาในการปรารถนา

บุตร กาสกิราชจงึให้พระสนมทุกพระองค์ รวมทัง้พระนางจนัทเทว ีอคัรมเหส ีทําการบูชาขอจาก

เทวดา พระนางจนัทเทวเีป็นผูส้มบูรณ์ดว้ยศลีาจารวตั  นางไดก้ระทําสจัจกริยิาว่าจะรกัษาศลีไม่ขาด  

ทา้วสกักราชจงึใหบุ้ตรแก่นาง เป็นพระโอรสนามว่า เตมยิกุมาร  

เมือ่แรกประสตูพิระราชบดิาไดอุ้ม้เตมยิกุมารไวบ้นพระเพลา       ขณะนัน้ 

ราชบุรุษนําโจรทัง้สี่มาหน้าพระที่นัง่ กาสิกราชมพีระราชดํารสัสัง่ให้ลงพระอาญาโจร โดยให้เอา

หวายทัง้หนามเฆีย่นโจรคนหน่ึงพนัท ีให้จําโจรคนหน่ึงด้วยโซ่ตรวน แล้วส่งเขา้เรอืนจําให้เอาหอก

แทงในสรรีะโจรคนหน่ึง และให้เอาหลาวเสยีบโจรคนหน่ึง เตมยีราชกุมารได้ยนิดงันัน้ก็ทรงตกใจ

กลวั และมคีวามเศรา้สลดใจในการทํากรรมอนัหนักของพระราชบดิา จงึไม่ปรารถนาในราชสมบตั ิ

แต่อยากออกบวช มนีางเทพธดิามาปรากฏ แนะนําให้เตมยีราชกุมารแกล้งทําเป็นคนง่อยเปลี้ย  

หูหนวก และเป็นคนใบ้1 เตมียราชกุมารได้แกล้งทําเช่นนัน้มา 16 ปี ตลอดระยะเวลานัน้ได้ถูก

ทดลองมาตลอด  เหล่าอํามาตยไ์ดแ้นะนําใหนํ้าเตมยีราชกุมารไปฝังเสยี พระราชมารดาทรงคดัคา้น

กไ็ม่สําเรจ็ ไดทู้ลขอใหพ้ระราชกุมารครองราชยส์กั 7 วนั แต่พระราชกุมารก็ไม่ยอมพูด เมื่อครบ 7 

วนัแล้ว สารถีนําราชกุมารขึ้นสู่รถเพื่อจะฝังตามรบัสัง่พระราชา ขณะที่ขุดหลุมอยู่พระราชกุมารก็

เสดจ็ลงจากรถ ตรสักบันายสารถ ีทําใหน้ายสารถทีราบว่า แทจ้รงิพระเตมยีราชกุมารมพีระประสงค์

จะออกบวช นายสารถเีกดิความเลื่อมใสในคําสอนจงึขอออกบวชด้วย พระเตมยีราชกุมารจงึตรสัให้

นํารถกลบัไปคนืก่อน นายสารถไีดนํ้าความไปเล่าถวายพระราชมารดาและพระราชบดิาใหท้รงทราบ 

ทัง้สองพระองค์พร้อมด้วยอํามาตย์ราชบรพิารจงึได้เสด็จออกไปหา เชิญให้พระราชกุมารเสด็จ

กลบัไปครองราชยส์มบตั ิแต่พระราชกุมารกลบัถวายหลกัธรรมใหย้นิดใีนเนกขมัมะ คอืการออกจาก

1กรมศลิปากร.  (2540).  นิบาตชาดก เล่ม ๘. หน้า 1 – 4. 
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กาม พระชนกชนนีพรอ้มดว้ยบรวิารทรงเลื่อมใสในคําสอน กเ็สดจ็ออกผนวชและบวชตาม และได้มี

พระราชาอื่นอกีเป็นอนัมากสดบัพระราชโอวาทแลว้กข็อออกผนวชตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 41 เรือ่งเตมยีชาดก นายสารถจีะนําพระเตมยีไ์ปฝัง พระเตมยีจ์งึบอกว่าอยากบวช 

         ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่2 ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง  

         จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

            ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2559 

 

6.1.2 สวุรรณสามชาดก 

   พระโพธสิตัวเ์สวยชาตน้ีิเพื่อการบาํเพญ็เมตตาบารม ีคอืการแผ่ไมตรจีติคดิ

จะให้สตัว์ทัง้ปวง  ในเมอืงพาราณสมีีครอบครวันายพราน 2 ครอบครวัมีความสนิทสนมกัน จงึ

สญัญากนัว่าถ้าต่างฝ่ายมบุีตรชายและหญงิจะให้ทัง้คู่แต่งงานกนั นายพรานคนแรกได้บุตรชาย ชื่อ

ว่า ทุกูลกุมาร ส่วนนายพรานอกีคนไดบุ้ตรใีหช้ื่อว่า ปารกิากุมาร ีเดก็ทัง้สองคนน้ีมาจากพรหมโลก 

ถอืเพศพรหมจรรย ์ไม่มคีวามปรารถนาจะแต่งงาน  โตขึน้ก็ชกัชวนกนับวชเป็นฤาษไีปถอืศลีอยู่ใน

ป่าหมิวนัตประเทศ  วนัหน่ึงทา้วสหสันัยน์หรอืพระอนิทร ์ทราบดว้ยญาณถงึอนัตรายของดาบสและ

ดาบสนีิทัง้สองคนว่าดวงตาจะมดืบอด จงึคดิว่าควรมบุีตรไว้เพื่อดูแลเมื่อตาบอด พระอนิทรม์าบอก

ให้ทัง้สองมลีูกโดยไม่ต้องมอีะไรกนั ให้ทุกูลบณัฑติเอามอืลูบท้องนางปารกิาดาบสนีิเมื่อนางมรีะด ู

ผ่านไปสบิเดอืนนางกค็ลอดบุตรมผีวิพรรณดงัทองคาํ จงึใหช้ื่อว่า สุวรรณสามกุมาร เวลาทีด่าบสและ

ดาบสินีไม่อยู่ที่อาศรม ออกไปหาผลไม้ นางกินรทีัง้หลายในป่าก็เลี้ยงน้ํานมแก่กุมารนัน้ สัตว์

ทัง้หลายในป่าต่างก็รกัใคร่สุวรรณสามกุมาร วนัหน่ึงขณะที่ฝนตกดาบสและดาบสนีิไปหลบฝนบน

ยอดจอมปลวก อสรพษิทีอ่ยูใ่นจอมปลวกไดพ้่นลมในจมกูถูกจกัษุทัง้สองขา้งของทัง้สองคน เป็นเหตุ

ให้ตาบอด สุวรรณสามจึงเป็นผู้หาอาหารเลี้ยงดูพ่อแม่มาโดยตลอด วันหน่ึงพระราชานามว่า  
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ปิลยกัขราช ชอบล่าสตัว ์อยากได้เน้ือมฤค (เน้ือกวาง) จงึเขา้มาล่าสตัว์ในป่าหมิวนัตประเทศ เมื่อ

เหน็สุวรรณสามมลีกัษณะรปูรา่งผวิพรรณไม่เหมอืนมนุษยธ์รรมดาทัว่ไป กเ็ลง็ศรธนูอาบยาพษิ ก่อน

ตายสุวรรณสามไม่มคีวามโกรธ แต่เป็นห่วงบดิามารดา เมื่อทรงทราบว่าสุวรรณสามเลีย้งดูพ่อแม่ที่

ตาบอดกร็ูส้กึผดิ จงึตัง้ใจจะไปดแูลแทนสุวรรณสาม เมือ่ไปถงึอาศรมไดเ้ล่าเรื่องทัง้หมดใหด้าบสและ

ดาบสนีิฟัง ทัง้สองไม่ไดก้ล่าวด่าทอปิลยกัขราชแต่ประการใด และขอใหพ้าไปหาร่างของสุวรรณสาม 

ดาบสนีิผูเ้ป็นมารดาแตะร่างกายสุวรรณสามพบว่ายงัมคีวามอบอุ่นอยู ่จงึทาํสจักริยิาว่าบุตรนัน้  

“...เป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปรกติ ได้เป็นผู้ประพฤติดงัพรหมเป็นปรกติ ได้เป็นผู้กล่าวคําจรงิเป็น

ปรกตมิาแต่ก่อน ไดเ้ป็นผูเ้ลี้ยงมารดาบดิา ไดเ้ป็นผูป้ระพฤตยิาํเกรงต่อท่านผูเ้จรญิในสกุล เป็นผูเ้ป็น

ทีร่กัอย่างยิง่ราวกะชวีติของเราโดยอนัจรงิใดๆ ด้วยอนักล่าวจรงินัน้ๆ ขอพษิของสามหายไป...”1 

สุวรรณสามก็ฟ้ืนคนืชวีติ และบดิามารดาดวงตาก็หายมดืบอดกลบัมาเหน็เป็นปกตปิิลยกัขราชเกดิ

ความเลื่อมใสศรทัธากล่าวถามสุวรรณสามถงึหนทางสู่เทวโลก สุวรรณสามบณัฑติจงึกล่าวใหท้รงตัง้

มัน่ในทศพธิราชธรรม ประพฤตธิรรมแก่บดิามารดา มติรอํามาตย ์และราษฎร2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 42 เรือ่งสุวรรณสามชาดกการบาํเพญ็เมตตาบารม ีดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่3   

       ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

           ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2559 

 

1กรมศลิปากร.  (2540).  นิบาตชาดก เล่ม ๘. หน้า 101. 
2แหล่งเดมิ.  หน้า 104 – 105. 
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6.1.3 เนมิราชชาดก 

    ในชาตน้ีิพระโพธสิตัวเ์สวยชาตเิป็นเนมริาชกุมาร เพื่อการบําเพญ็อธษิฐาน

บารม ีคอืมคีวามตัง้มัน่คง 0 ในอดตีกาลมพีระราชาองค์หน่ึงพระนามว่า มฆเทวบรมกษัตรยิ์ ครอง

เมอืงมถิลิาในแควน้วเิทหะ ทรงครองราชยม์ายาวนาน จงึมพีระราชดํารสักบัเจา้พนักงานภูษามาลา

ว่า เมื่อใดเจา้เหน็ผมหงอกแห่งเศยีรเรา เจา้จงบอกขา้เมื่อนัน้ เมื่อถงึเวลาที่เจา้พนักงานภูษามาลา

เหน็ผมหงอกของมฆเทวบรมกษตัรยิ ์ทรงมพีระราชดํารวิ่าบดัน้ีเป็นกาลที่จะทรงผนวช แลว้ยกราช

สมบตัิให้แก่พระราชโอรส กษตัรยิผ์ู้ครองราชยส์บืมาหลายรุ่นก็ทําเป็นประเพณีเช่นน้ีมาโดยตลอด 

คือเมื่อกษัตริย์นัน้ทรงมีพระเกศาหงอก จะสละราชสมบัติเพื่อทรงผนวช จนกระทัง่มาถึงการ

ครองราชยข์องเนมริาชกุมาร ขึน้เป็นกษตัรยิน์ามว่า พระเนมริาชเจา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 43  เรือ่งเนมริาชชาดก เทพบุตรมารบัพระเนมริาชชมเมอืงนรก ดา้นซา้ยพระประธาน                    

      ผนงัที ่4 ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2560 

 

เมือ่ครัง้ยงัทรงเป็นเนมริาชกุมาร    ทรงเป็นผูย้นิดใีนการบาํเพญ็ทานรกัษา 

ศลีและอุโบสถกรรมมาตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว ์เมื่อขึน้ครองราชยเ์ป็นพระเนมริาชเจา้ โปรดเกลา้ฯ ให้

สร้างศาลาทาน 5 แห่ง และทรงพระราชทานทรพัย์ บรจิาคทรพัย์ที่ศาลาทาน และทรงสมาทาน

อุโบสถศีล คนืหน่ึงทรงคดิว่า “...เราให้ทานไม่มปีระมาณแก่ประชุมชนแลรกัษาศีล ผลานิสงส์แห่ง
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ทานบรจิาคหรอืแห่งพรหมจรรยม์ผีลมากหนอ...”1 พระอนิทรจ์งึใหม้าตลเีทวบุตรผูเ้ป็นเทพสารถ ีให้

เทยีมเวชยนัตรถไปกรุงมถิลิา เชญิเสดจ็พระเจา้เนมริาชขึน้ทพิยานเพื่อมาชมเทวโลก แต่พระเนมิ

ราชมปีระสงค์จะชมทัง้เทวโลกและนรก โดยไปเยีย่มชมนรกก่อน มาตลเีทพสารถไีด้พาไปถงึแม่น้ํา

เวตรณี ไปไปยงัแดนนรกได้เหน็ความทุกขท์รมานของผู้ทํากรรมเป็นบาปในนรกหลายขุม ต่อมาก็

เดนิทางสู่เทวโลก ไดเ้หน็วมิานชัน้ต่างๆ  อนัเป็นดนิแดนทีม่แีต่เทพบุตรและเทพธดิาทีป่ระกอบกุศล

กรรมมา เมื่อกลบัสู่โลกมนุษย์พระเจ้าเนมริาชได้ทรงแสดงธรรม ให้คนทัง้หลายหมัน่ทําความด ี

ทําบุญทําทาน ถอืศลีอย่างสมํ่าเสมอจะได้ไปเกดิในเทวโลก เมื่อพนักงานภูษามาลาเห็นพระเกศา

หงอก จึงทรงถอนพระเกศาหงอกด้วยพระแหนบทองคํา ทรงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรส 

ประทับอยู่ ณ อัมพวัน เจรญิพรหมวิหารทัง้สี่มีฌานไม่เสื่อมเป็นผู้บังเกิดในพรหมโลกเหมือน

พระราชาทัง้หลายทีม่ใีนกาลก่อน2 

6.1.4 มโหสถชาดก 

 ในมโหสถชาดก  เป็นการแสดงถงึการบาํเพญ็ปัญญาบารมขีองพระพุทธองค ์ 

คอื ความทัว่ถงึสิง่ที่ควรรู ้ ในกรุงมถิิลาวเิทหรฐัฯ มพีระราชานามว่า วเิทหะ มบีณัฑติ 4 นาย ชื่อ

เสนกะ1 ปุกกุสะ1 กามนิทะ1 เทวนิทะ1 เป็นผูถ้วายอนุศาสน์อรรถธรรมแด่พระเจา้วเิทหะ อยู่มาวนั

หน่ึงทรงพระสุบนิเห็นกองเพลงิกองหน่ึงประมาณหิง่ห้อยท่ามกลางกองเพลงิใหญ่ 4 กอง โลกทัง้

เทวดาทัง้มารทัง้พรหมมาบูชากองไฟน้อยด้วยของหอมและดอกไม้ บัณฑิตทัง้ 4 ได้ทํานายว่า

บณัฑติคนที่ 5 ได้ถือกําเนิด เป็นเวลาเดยีวกับที่พระโพธสิตัว์ประสูติจากครรภ์มารดาพร้อมแท่ง

โอสถ 1 แท่ง แท่งโอสถนัน้สามารถรกัษาอาการปวดศรีษะทีป่วดมาถงึ 7 ปีของเศรษฐผีูเ้ป็นบดิาได ้

และรกัษาอาการเจบ็ป่วยใหแ้ก่ทุกคนได ้จงึไดน้ามว่า มโหสถกุมาร  เมือ่มโหสถกุมารมอีาย ุ 7 ปี ได้

คดิสรา้งศาลาเพื่อไว้กําบงัฝนและแดด และเป็นผู้ขงึเชอืกศาลาด้วยตนเอง มโหสถกุมารได้จดัแบ่ง

พืน้ทีใ่นศาลา คอืหอ้งสาํหรบัหญงิอนาถาคลอดบุตรหอ้งหน่ึง หอ้งสําหรบัสมณพราหมณ์ผูอ้าคนัตุกะ

มาพกัห้องหน่ึง ห้องสําหรบัคฤหสัถ์ผู้อาคนัตุกะมาพกัห้องหน่ึง ห้องสําหรบัเก็บขา้วของสนิคา้ของ

พาณิชอาคนัตุกะมาพกัห้องหน่ึง และให้ขุดสระโบกขรณี สระนัน้เต็มไปด้วยปทุมชาต ิ5 อย่างเป็น

ดุจนันทโบกขรณีฯ  ให้สร้างสวนปลูกต้นไม้ต่างๆ ทรงดอกและผลรมิฝัง่สระเป็นอุทยาน นามว่า 

นนัทวนัฯ3  การแสดงถงึปัญญาบารมหีลายครัง้ของมโหสถจงึทาํใหไ้ดเ้ป็นบณัฑติคนที ่5  ของพระ 

เจา้วเิทหะ มโหสถบณัฑติมคีวามฉลาด สตปัิญญาแตกฉาน สามารถแนะนําในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

ไดอ้ยา่งถูกต้องรอบคอบ จงึทําใหบ้ณัฑติทัง้ 4 เกดิความรษิยาและไดใ้ส่ความว่า มโหสถบณัฑติเป็น

กบฏ แต่ด้วยการใช้สตปัิญญาและความดทีี่ไม่พยาบาทอาฆาตใคร จงึทําให้มโหสถบณัฑติรอดพ้น

จากภยัทุกครัง้ 

1กรมศลิปากร. (2540).  นิบาตชาดก เล่ม ๘. หน้า 108. 
2แหล่งเดมิ.  หน้า 149.  
3แหล่งเดมิ.  หน้า 152 – 154. 
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ภาพประกอบ 44 เรือ่งมโหสถชาดก การบาํเพญ็ปัญญาบารม ีพระมโหสถไขปรศินาเรือ่งขา้ว 

   ดา้นซา้ยพระประธาน ผนังที ่5  ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง  

           จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

                 ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2559 
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6.1.5 วิธรูชาดก 

   ในวธิรูชาดกพระโพธสิตัวไ์ดเ้สวยชาตเิป็นวธิูรบณัฑติ เป็นการแสดงถงึการ

บําเพญ็สจัจบารมขีองพระโพธสิตัว ์คอืความสตัย ์ จรงิใจ   วธิูรบณัฑติเป็นราชเสวก ดํารงตําแหน่ง

อรรถธรรมานุศาสก ์คอืผูถ้วายคําแนะนําในอรรถธรรมใหแ้ก่พระเจา้ธนัญชยัโกรพยราช ผูค้รองนคร

อนิทปัตแห่งกุรุรฐั วธิูรบณัฑติเป็นผู้กล่าววาจาสตัยจ์รงิ ไพเราะ ฉลาดในการอธบิายอย่างมเีหตุมี

ผล1 คํากล่าวของวธิรูบณัฑติจงึเป็นทีพ่งึพอใจและปรารถนาแก่พระเจา้ธนัญชยัโกรพยราช และเป็น

ทีศ่รทัธาของผูค้นในนครอนิทปัต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 45 เรื่องวิธูรชาดก วิธูรบัณฑิตถูกปุณณกยะยกัษ์จบัตัวไป ผนังที่ 10 ด้านขวา 

      พระประธาน ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

 

           ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2559 

 

  วนัหน่ึงขณะที่พระเจ้าธนัญชยัโกรพยราชกําลงันัง่เจรญิสมาธิในพระราชอุทยาน 

ทา้วสกักเทวราช ท้าววรุณนาคราช และพระยาครุฑ ได้มานัง่บําเพญ็สมณธรรมในสถานที่เดยีวกนั 

จงึมกีารถกเถยีงกนัว่า ศลีขององคใ์ดจะประเสรฐิกว่ากนั จงึใหว้ธิูรบณัฑติช่วยตดัสนิ วธิูรบณัฑติได้

กล่าวว่า “...เพราะว่าคุณธรรม 4 ประการน้ีตัง้มัน่อยูใ่นนรชนใด เป็นดงักําเกวยีนทีร่วมกนัอยูถู่กทีใ่น

ดุมเกวยีน บณัฑติเรยีกนรชนผูป้ระกอบพรอ้มดว้ยธรรม 4 ประการนัน้แลว่าเป็นผูส้งบในโลก...”2 จงึ

ทาํใหท้า้ววรณุนาคราชเกดิความประทบัใจในอรรถธรรมและเลื่อมใสในตวัวธิรูบณัฑติ และไดก้ลบัไป

เล่าใหพ้ระนางวมิาลา ชายาฟัง ทําให้พระนางวมิาลาอยากฟังธรรมของวธิูรบณัฑติบ้าง นางจงึออก

1พลตร ีหลวงวจิติรวาทการ.  (2551).  วรรณคดชีาดก.  หน้า 170. 
2กรมศลิปากร.  (2540).  นิบาตชาดก เล่ม ๙. หน้า 144.  
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อุบายแกลง้ป่วย มคีวามปรารถนาอยากไดห้วัใจของวธิรูบณัฑติ ถ้าไม่ไดน้างจะสิน้ชวีติ นางอรินัทต ี

พระธดิาของทา้ววรณุนาคราชและพระนางวมิาลา เมื่อเหน็บดิามารดาทุกขใ์จ จงึฟ้อนราํหาผูอ้าสาไป

นําวธิูรบณัฑติมา ปุณณกะยกัษ์เป็นผูอ้าสาและสามารถนําตวัวธิูรบณัฑติมาได้1 ดว้ยการออกอุบาย

พนนัเล่นสกากบัพระเจา้ธนญัชยัโกรพยราช ทาํใหพ้ระเจา้ธนญัชยัโกรพยราชตอ้งสญูเสยีวธิูรบณัฑติ

ให้แก่ปุณณกะยกัษ์โดยไม่เต็มใจ สุดท้ายการแสดงธรรมหลายครัง้ของวิธูรบัณฑิตจงึทําให้วิธูร

บณัฑติไดก้ลบัสู่เมอืงอนิทปัต 

6.1.6 เวสสนัดรชาดก 

   ในเวสสันดรชาดก กล่าวถึงการเสวยชาติของพระโพธิสัตว์ว่าเป็นชาติ

สุดท้าย เป็นการแสดงทานบารม ีกษัตรยิแ์ห่งเมอืงสพิรีฐัทรงมพีระราชโอรสนามว่า พระเวสสนัดร 

ตัง้แต่ยงัทรงเยาวว์ยั พระเวสสนัดรได้แสดงความมุ่งมัน่ในการบรจิาคทาน ต่อมาพระราชบดิาไดจ้ดั

พธิเีสกสมรสกบัพระนางมทัร ีทรงมบุีตรและบุตร ีคอื กณัหาและชาล ีเมื่อเจ้าเมอืงเมอืงอื่นมาขอ

ชา้งเผอืกซึง่เป็นสตัวม์งคลคู่บา้นคู่เมอืง พระเวสสนัดรกย็กให ้เป็นสาเหตุใหช้าวเมอืงไมพ่อใจ จนทํา

ใหพ้ระราชบดิาตอ้งขบัไล่พระเวสสนัดรใหเ้ขา้ไปอยูใ่นป่า พระนางมทัร ีกณัหา และชาลไีดต้ดิตามไป

อยู่ในป่าดว้ย พราหมณ์แก่คนหน่ึงชื่อว่า ชูชก มภีรรยาสาวชื่อว่า นางอมติตา กไ็ด้มาขอกณัหาและ

ชาลเีพื่อไปเป็นทาสรบัใชใ้หแ้ก่ภรรยาของตนซึง่พระเวสสนัดรกย็อมยกใหไ้ปเป็นทาส เมือ่แสดงทาน

บารมสีูงสุดแลว้ เคราะหก์รรมของพระเวสสนัดรกส็ิน้สุด พระราชบดิาและพระราชมารดาไดม้ารบัทัง้

สีพ่ระองคก์ลบัไปอยูใ่นเมอืง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพประกอบ 46 เรือ่งเวสสนัดรชาดก การบําเพญ็ทานบารม ีดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่6 

        ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

             ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2559 

1พลตร ีหลวงวจิติรวาทการ.  (2551).  เล่มเดมิ. หน้า 176.  
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6.2 สถานภาพสตรีท่ีปรากฏในจิตรกรรมวดับวกครกหลวง 

6.2.1 การแต่งกายของสตรี 

   ในฝาผนังเรื่องเนมริาชชาดกของวดับวกครกหลวง ผนังที่ 4 ปรากฏสตรี

แต่งกายดว้ยการนุ่งผา้ซิน่ลายขวาง มผีา้คลุมไหล่ทีเ่รยีกว่า ผา้ตุ๊ม  และเกลา้ผมมวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 47 สตรแีต่งกายแบบลา้นนาในเนมริาชชาดก นุ่งซิน่ลายขวาง เกลา้ผมมวย  

      ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่4 ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง  

             จงัหวดัเชยีงใหม่ 

    

                ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2559 

 

6.2.2 สตรีในฐานะภรรยา 

   ในผนังเวสสนัดรชาดกของวดับวกครกหลวง ได้แสดงภาพนางมทัรไีด้

อุ้มกณัหา เดนิตดิตามพระเวสสนัดรที่อุ้มชาล ีกุมารและกุมารขีองทัง้สององค์ เดนิทางเขา้ไปในป่า 

ได้แสดงให้เห็นถึงสถานะของภรรยาในสมยัจารตี เมื่อแต่งงานแล้ว มคีวามซื่อสตัย์ เชื่อฟัง และ

ดาํเนินชวีติตามทีส่ามเีป็นผูก้ําหนด ประกอบกบัการเป็นภรรยาทีด่หีรอืการเป็นนางแก้ว คอืเกือ้หนุน

บุญบารมีของสามี นางมทัรแีม้ไม่เห็นด้วยและทุกข์ทรมานใจกับการสูญเสียกุมารและกุมารใีห้

พราหมณ์ชูชก นางมทัรกี็ไม่เคยต่อต้านหรอืขดัแยง้กบัพระเวสสนัดร ดงันัน้ภาพของนางมทัรจีงึสื่อ

ถงึภรรยาทีด่ทีีพ่รอ้มจะตดิตามพระสวามไีปทุกหนทุกแห่ง และอยู่เคยีงขา้งเพื่อปรนนิบตัสิามพีรอ้ม

กบัทาํหน้าทีแ่มใ่นการเลีย้งดบุูตรดว้ย 
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ภาพประกอบ 48 นางมทัรอุีม้กณัหาขณะตดิตามพระเวสสนัดรเขา้ป่า ดา้นซา้ยพระประธาน  

         ผนงัที ่6 ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2559 
 

6.2.3 สตรีในฐานะแม่ 

   เมื่อสตรแีต่งงานแล้ว สตรนีั ้18นก็ทําหน้าที่ภรรยาโดยปรนนิบตัสิาม ีทัง้การ

หุงหาอาหาร ดูแลบ้านเรอืน และงานฝีมอื จนกระทัง่สตรใีห้กําเนิดบุตร สตรนีัน้ก็จะทําหน้าที่ทัง้

ภรรยาและมารดาไปพรอ้มๆ กนั ผู้เป็นมารดาจะเลี้ยงดูบุตรตัง้แต่แรกเกดิเป็นทารกจนถงึเดก็เล็ก 

มกัจะอุม้บุตรตดิตวัไปทุกหนทุกแห่ง เมือ่บุตรเตบิโตเดนิเองได ้จะเหน็ภาพมารดาจงูบุตรอยูเ่สมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 49 สตรผีูเ้ป็นมารดาเลีย้งดบุูตรอยู่ขา้งกายเสมอ ขณะพากนัไปฟังธรรมจากพระเตมยี ์

      ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่2 ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง  

      จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

            ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2559 
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6.2.4 สตรีในฐานะลกู 

   กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีในสมยัจารตี สตรทีีย่งัไม่ไดแ้ต่งงาน 

อยู่ในความดูแลของบดิามารดา บดิามารดาเป็นผู้ตดัสนิใจ รวมถงึการเลอืกหรอืการกําหนดคู่ครอง

ให ้ตามเน้ือเรื่องของวธิรูชาดก ผูเ้ป็นมารดาปรารถนาจะไดห้วัใจของวธิูรบณัฑติจงึทาํใหน้างอรินัทต ี

พระธดิาของพญานาคและออกมาฟ้อนราํบวงสรวงเพื่อหาผูอ้าสาจะไปนําตวัวธิูรบณัฑติมาใหม้ารดา

ของตน หากผูใ้ดทําไดพ้ระราชบดิาและพระราชมารดาจะมอบพระธดิาอรินัทตใีหเ้ป็นชายา แสดงถงึ

สถานภาพของสตรใีนฐานะลูกว่า การเลอืกคู่ครองบิดามารดาเป็นผู้กําหนด เป็นการแสดงความ

กตญั�ูต่อบิดามารดาหรอืตอบแทนบุญคุณ สตรจีงึมไิด้เลอืกคู่ครองเอง ตามที่ท้าววรุณนาคราช

กล่าวแก่บุตร ีพระธดิาอรินัทตีว่า “...ดูกรแม่ บุคคลผู้สามารถเพือ่จะนําพระวธิูรบณัฑติมาในสํานัก

ของเราได้กไ็ม่ม ีเจา้จงให้ชวีติแก่มารดาของเจา้ จงไปแสวงหาภสัดาผู้สามารถนําดวงหทยัของพระ

วธิูรบณัฑติมาใหไ้ด.้..”1 นางอรินัทตจีงึเกบ็ดอกไมท้ีม่สีสีวยและกลิน่หอมมาประดบัยอดเขา ทําการ

ฟ้อนราํดว้ยท่าทางทีง่ดงามพรอ้มขบัรอ้งเพลงเพื่อบวงสรวง จติรกรไดนํ้าเสนอภาพนางอรินัทต ีเป็น

สตรภีาคเหนือนุ่งผา้ซิน่ลายขวาง มผีา้คลอ้งคอบางๆ ซึ่งนางไดใ้ชใ้นท่าร่ายราํดว้ย ไวท้รงผมเกล้า

มวย ซึง่เป็นลกัษณะเด่นของสตรภีาคเหนือ เป็นการถ่ายทอดว่าเมื่อนางอรินัทตทีราบถงึความทุกข์

ใจของมารดา คอื การอยากไดห้วัใจวธิรูบณัฑติ และความทุกขใ์จของทา้ววรณุนาค ผูเ้ป็นบดิา ทีห่า

หนทางในการนําตัววิธูรบัณฑิตมา นางไม่รอช้าแสดงความกตัญ�ูของลูกด้วยการฟ้อนรําเพื่อ

อธษิฐานขอโดยทนัท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 50 เรือ่งวธิรูชาดก นางอรินัทต ีฟ้อนราํหาผูอ้าสาไปนําตวัวธิรูบณัฑติมาถวาย  

     ดา้นขวาพระประธาน ผนงัที ่10 ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง  

           จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

                  ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2560 

1กรมศลิปากร.  (2540).  นิบาตชาดก เล่ม ๙. หน้า 148.   
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6.2.5 วิถีชีวิตของสตรี  

   ในเรื่องมโหสถบณัฑติ กล่าวถงึการทดสอบเพื่อพจิารณามโหสถบณัฑติใน

การเป็นบณัฑติคนที่ 5 ของพระราชาวเิทหะ มปีรศินามากมายให้มโหสถบณัฑติแก้ไขด้วยเชาวน์

ปัญญา ภาพน้ีเน้ือหาอาจหมายถึงการไขปรศินาเรื่องข้าว คือ พระราชาให้ส่งข่าวไปยงัมโหสถ

บัณฑิตว่า ได้ยินว่าชาวบ้านปาจีนยวมัชฌคามเป็นคนฉลาด จงให้ชาวบ้านหุงข้าวเปรี้ยวให้

ประกอบด้วยองค์ 8 มาให้เรา ได้แก่ ไม่ให้หุงด้วยข้าวสาร ไม่ให้หุงด้วยน้ํา ไม่ให้หุงด้วยหมอ้ขา้ว 

ไม่ให้หุงด้วยเตาหุงขา้ว ไม่ให้หุงด้วยไฟ ไม่ให้หุงด้วยฟืน ไม่ให้หญิงหรอืชายยกมา ไม่ให้นํามาส่ง

โดยทาง มโหสถจงึใหช้าวบา้นหุงดว้ยขา้วแหลกอนัไม่ชื่อว่าขา้วสาร ใหหุ้งดว้ยน้ําคา้งอนัไมช่ื่อว่าน้ํา

ปกติ ให้หุงด้วยภาชนะดนิใหม่ อนัไม่ชื่อว่าหม้อข้าว ให้ตอกตอไมต้ัง้ภาชนะนัน้หุงอนัไม่ชื่อว่าหุง

ด้วยเตา ให้หุงด้วยเพลงิที่สเีกดิขึน้ชื่อว่าไม่ใช่ไฟปกติ ให้หุงด้วยใบไมอ้นัไม่ชื่อว่าฟืนชื่อว่าหุงขา้ว

เปรีย้ว แลว้บรรจุในภาชนะใหม่ ผกูดว้ยประทบัตราอย่างใหห้ญงิหรอืชายยกไป ใหก้ระเทยยกไป ไป

โดยทางน้อยละทางใหญ่เสยีอนัชื่อว่าไมม่าโดยทาง นําขา้วไปถวายพระราชา1 

   อย่างไรกต็าม การไขปรศินาเรื่องขา้วน้ี ผูท้าํหน้าทีหุ่งหาอาหารถูกนําเสนอ

เป็นหน้าที่ของผู้หญิงทัง้หมดในการตระเตรยีมการหุงหาอาหาร เน้นยํ้าถงึหน้าที่หุงหาอาหาร การ

เป็นแม่บ้านแม่เรอืนของสตร ีผู้หญิงทุกคนในภาพกําลงัช่วยกนัตระเตรยีมอาหาร ศิลปินผู้วาดได้

ถ่ายทอดภาพน้ีไดอ้ย่างมชีวีติชวีา ดเูหมอืนมคีวามเคลื่อนไหว ไม่มใีครนัง่ว่าง บ่งบอกว่าสตรทุีกคน

มหีน้าที ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 51 การหุงหาอาหารในเรือ่งขา้วของมโหสถชาดกถูกสื่อว่าเป็นหน้าทีข่องสตร ี

    ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่5 ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง  

           จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

                 ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2559 

1กรมศลิปากร. (2540).  นิบาตชาดก เล่ม ๘. หน้า 162 - 163. 
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6.2.6 สตรีในแง่มมุพทุธศาสนา 

   สตรทีีป่รากฏในพุทธประวตัแิละสตรทีีป่รากฏในพุทธชาดก กล่าวไดว้่ามทีัง้

แง่ดแีละแง่ลบ ในแง่ดเีป็นการกล่าวถึงอุบาสกิา คอืสตรทีี่ตัง้มัน่ในศลี ทํานุบํารุงพุทธศาสนา และ

สร้างแต่กรรมดี เช่น นางสุชาดา นางวิสาขา เป็นต้น นอกจากนั ้นยังมีการกล่าวถึงสตรีที่มี

ความสมัพนัธท์างเครอืญาตหิรอืใกลช้ดิกบัพระพุทธเจา้ ไดแ้ก่ พระนางสริมิหามายา พระนางปชา- 

บดโีคตม ีพระนางพมิพา เป็นผูม้บีารมแีละตัง้มัน่ในศลี สําหรบัพระนางสริมิหามายาเมือ่สวรรคตกไ็ด้

ขึน้ไปอยู่บนสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ส่วนพระนางปชาบดโีคตมแีละพระนางพมิพาเมือ่ไดฟั้งพระธรรมจาก

พระพุทธองค ์ในทีสุ่ดกต็ดัสนิใจออกบวชเป็นภกิษุณีและไดไ้ปถงึซึง่นิพพาน ส่วนในแงล่บ สตรทีีถู่ก

กล่าวถึงในพุทธประวัติ จะเป็นผู้มายัว่ยวนโดยมุ่งหวังในการขดัขวางการสําเร็จมรรคผลของ

พระพุทธเจา้ เช่น ธดิาของพญามารวสัวด ีเป็นต้น รวมถงึในพุทธชาดกที่มกีารกล่าวถงึวบิากกรรม

ต่างๆ ของพระพุทธเจา้ในอดตีชาต ิโดยวบิากกรรมนัน้มกัเกดิจากภรรยาทีเ่ป็นคู่ครองในอดตีชาตทิัง้

ชาตทิีเ่กดิเป็นคนและสตัว ์

   ความสวยงามของสตรเีพศทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรคม์าใหม้คีวามแตกต่างจาก

บุรุษเพศ โดยแท้จรงิพุทธศาสนามมีุมมองว่าเป็นสิง่ที่ธรรมชาติสรา้งให้มาเป็นคู่กนั ความคดิน้ีจะ

เหน็ได้ว่าสอดคล้องกบัหลกัการสมดุลในหยนิและหยางของลทัธเิต๋าด้วยเช่นกนั ดงันัน้จงึเป็นเรื่อง

ยากทีเ่พศชายจะไม่ใหค้วามสนใจกบัเพศหญงิ แต่สําหรบัเพศบรรพชติสิง่น้ีเป็นสิง่ทีต่้องกา้วขา้มพน้

ไปใหไ้ด ้คอืการตดักเิลสทัง้ปวง จงึจะนําพาไปสู่หนทางปฏบิตัเิพื่อใหบ้รรลุนิพพาน ในมุมมองเช่นน้ี

พระพุทธเจา้จงึกล่าวถงึสตรเีพศว่า สตรเีป็นศตัรแูห่งพรหมจรรย์1  เมื่อเพศชายมุ่งหวงัจะเขา้สู่เพศ

บรรพชติ จะต้องเอาชนะจติใจทัง้กเิลส ตณัหา และราคะให้ได้ สตรจีงึเป็นอุปสรรคต่อการหลุดพ้น

ของเพศบรรพชิต แต่สําหรบัฆราวาส พระพุทธเจ้าจะกล่าวถึงสถานภาพทางครอบครวัของสตรี

บทบาทและหน้าทีข่องสตรทีัง้ในฐานะมารดา และฐานะภรรยา ในทางพุทธศาสนาใหค้วามสาํคญัและ

ยกย่องสตรใีนฐานะแม่ ว่ามบุีญคุณต่อลูกยิง่กว่าบิดา โดยมกีารกล่าวในพระไตรปิฎกว่า “บรรดา

มารดาบดิา มารดาเท่านัน้มอุีปการะมากกว่า”2 

   ในพุทธชาดกหลายเรื่อง จงึมกัมกีารเล่าเรื่องราวถึงการแสดงให้เห็นบุญ

บารมีของพระพุทธองค์ในการเอาชนะกิเลสทัง้ปวงถึงแม้ในยามที่มีสตรมีายัว่ยวนอยู่ตรงหน้า 

จติรกรรมฝาผนังในส่วนเตมยีชาดกของวดับวกครกหลวง ไดป้รากฏภาพทีพ่ระเตมยีถ์ูกสตรยี ัว่ยวน 

พระเตมยีก์ท็รงน่ิงเฉย ตดักเิลสทัง้ปวงไดส้ําเรจ็ ดงันัน้ภาพสตรแีสดงอาการยัว่ยวน อาจกล่าวไดว้่า

เป็นภาพเชงิสญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมายถงึ การเอาชนะกเิลส หรอืการตดักเิลส เป็นการนําเสนอภาพ

สตรใีนเชงิลบ ในขณะเดยีวกนัภาพสญัลกัษณ์น้ีก็สามารถสื่อสารในเชงิบวก คอืเป็นการยอมรบัว่า

สตรมีคีวามงามตามธรรมชาติอันเป็นสิง่ดึงดูดใจหรอืน่าสนใจ และสตรถีูกมอบบทบาทให้เป็นผู้

พสิจูน์การบรรลุของพระพุทธองค ์

1ปรชีา  ชา้งขวญัยนื.  (2541).  สตรใีนคมัภรีต์ะวนัออก.  หน้า 77.  
2แหล่งเดมิ. หน้า 81. 
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ภาพประกอบ 52 เรือ่งเตมยีชาดก พระเตมยีก์ําลงัถูกยัว่ยวนจากสตร ีกท็รงน่ิงเฉย ไมม่กีเิลส 

  ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่2 ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง  

          จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

                 ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2560 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 53 พุทธประวตั ิตอนเจา้ชายสทิธตัถะ ตดัสนิใจจากพระนางยโสธราและพระราหุลเพื่อ   

      ไปออกบวช ในขณะทีม่มุซา้ยมภีาพชายหญงิอยูคู่่กนัตามธรรมชาตสิรา้งมา แต่สาํหรบัชายทีจ่ะ  

      ถอืเพศบรรพชติแลว้ สตรจีงึเป็นศตัรแูห่งพรหมจรรย ์ดา้นขวาพระประธาน ผนังที ่11  

      ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

                 ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2559 
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7. ภาพจิตรกรรมวดัป่าแดด 

  วดัป่าแดด ตัง้อยู่บรเิวณตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลกัฐานการ

สร้างวดัไม่ปรากฏแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดน้ีมีการสร้างมาตัง้แต่สมัยรชักาลที่ 3 วิหารที่มีภาพ

จติรกรรมมขีนาดเล็กคล้ายคลงึกบัวดับวกครกหลวง ภายในค่อนขา้งทบึ จติรกรรมฝาผนังภายใน

วหิารวาดในสมยัรชักาลที่ 5 ปรากฏหลกัฐานชดัเจนในบรเิวณห้องภาพที่เขยีนพุทธประวตัิ เป็น

ขอ้ความจารกึถึงเจา้ศรทัธา (ผู้ทําบุญในค่าใช้จ่ายการวาด นิยมแบ่งเป็นผนัง : ผู้วจิยั) จารกึไว้ว่า 

“จลุศกัราช 1250 ปีเบกิไจ”้ ตรงกบั พ.ศ.2431 เป็นปีทีก่ารวาดภาพแลว้เสรจ็1  

จากการศกึษาของ สุรสวสัดิ ์สุขสวสัดิ ์ทีไ่ดท้าํการศกึษาพุทธศลิปกรรมในแมแ่จม่ 

จาํนวนหลายวดั เช่น วดัยางหลวง วดัพุทธเอิ้น วดัช่างเคิง่ วดักองกาน เป็นต้น อทิธพิลสกุลช่างที่

ปรากฏในศิลปกรรมวดัต่างๆ ในแม่แจ่ม ม ี2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรก คอืงานสกุลช่างพม่า-เชยีงแสน 

ปรากฏผสมผสานอยู่ในโครงสรา้งสถาปัตยกรรม และอิทธพิลพม่าหรอืไทใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นใน

ด้านจิตรกรรม ส่วนอีกกุล่ม คือ งานสกุลช่างเชียงใหม่-ลําปาง เห็นเด่นชัดในลวดลายปูนปั้น 

โดยเฉพาะลายมกรคายนาคสามเศยีร ลายกนินร-กนิรี2  

กล่าวโดยสรปุ  ภาพจติรกรรมวดัป่าแดดเป็นฝีมอืช่างทอ้งถิน่  ทีไ่ดร้บัอทิธพิลศลิปะ 

แบบพมา่หรอืแบบไทใหญ่ค่อนขา้งมากโดยดจูากเครื่องแต่งกายของบุคคลในชนชัน้สงู องคป์ระกอบ

ของปราสาท การใช้สเีป็นการใช้คู่สเีหมอืนกบัวดับวกครกหลวง คอืสน้ํีาเงนิและสแีดง แต่มคีวาม

แตกต่างด้วยการปรบัสใีห้อ่อนและเบาบางลง สทีี่ปรากฏเป็นสหีลกัจงึเป็นสฟ้ีาอ่อนและสสี้มอ่อน 

แตกต่างจากวดับวกครกหลวงทีใ่ชส้จีดัจา้นดว้ยการเน้นสน้ํีาเงนิเขม้กบัสแีดง ลกัษณะเด่นของภาพ

จติรกรรมทีว่ดัป่าแดด คอืการสอดแทรกวถิชีวีติทอ้งถิน่  

  จากการศกึษาของ สุรสวสัดิ ์ สุขสวสัดิ ์มขีอ้สนันิษฐานว่า คําว่า แม่แจ่ม เป็นการ

เพีย้นเสยีงตามสาํเนียงภาคกลาง ซึง่แต่เดมิชื่อว่า เมอืงแจม ตามลําน้ําแจมทีไ่หลผ่านตวัเมอืง และที่

ถูกตอ้งออกเสยีงตามสาํเนียงลา้นนาว่า แจม๋ แปลว่า สดใส สว่าง3 สาํหรบัชื่อแมแ่จ่ม ไดม้ผีูศ้กึษาอกี

ท่านหน่ึง คอื ฝอยทอง (สมบตัิ) สมวถา  ได้กล่าวถึงบนัทกึในพระใบฎีกาสุทศัน์ วชิรญาโณ เจ้า

อาวาสวดัป่าแดด ได้เล่าเรื่องเมอืงแจ๋มตามคําเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ชาวแม่แจ่มว่า ในสมยัก่อน

เสบยีงอาหารขาดแคลนจงึมกีารเรยีกบรเิวณน้ีว่า แจม ซึง่คําว่า แจม ในภาษาลวัะ หมายถงึ มน้ีอย 

ไม่พอเพียง ขาดแคลน ต่อมาเมื่อชาวไทยวนขยายขึ้นไปตัง้ถิ่นฐานบรเิวณแม่แจ่ม ชื่อ แจม ได้

1คลอดนี  ทรโีอโล.  (2544, มกราคม – มนีาคม).  การค้นพบครัง้ล่าสุดในจติรกรรมฝาผนังวดัป่าแดด 

อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่. แปลโดย ภาณุพงษ์ เลาหสม. เมอืงโบราณ.  27 (1) : 57. 
2สรุสวสัดิ ์ สุขสวสัดิ.์   (2537, มกราคม – มนีาคม).  แม่แจ่มกบักระแสวฒันธรรมโลก อดตี – ปัจจุบนั : 

มุมมองหน่ึงจากพุทธศลิปกรรมทอ้งถิน่.  เมอืงโบราณ.  20 (1) : 33 – 35. 
3สรุสวสัดิ ์ สขุสวสัดิ.์  (2535, กรกฎาคม – ธนัวาคม).  กจิกฎวดัยางหลวง : การคน้หาประวตัศิาสตรแ์ม่

แจ่มจากงานศลิปกรรม.  เมอืงโบราณ. 18 (3,4) : 155.  
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เปลี่ยนมาเป็น แจ๋ม และกลายเป็น แจ่ม ในภาษาปัจจุบนั1  นอกจากน้ียงัได้กล่าวถงึชาติพนัธุ์เดมิ

ที่มาตัง้รกรากอยู่ในบรเิวณอําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ว่า ประกอบด้วย กลุ่มลวัะ  หรอืละว้า 

กลุ่มชาวเขาทีเ่คยครอบครองดนิแดนบรเิวณน้ี นอกจากลวัะแลว้กย็งัมชีนเผ่าอื่น ไดแ้ก่ ปกาเกอะญอ 

หรอืยาง (กะเหรีย่ง) เมง็หรอืมอญ ซึง่เป็นชนกลุ่มน้อยไม่มอีํานาจ ชาวยางหรอืกะเหรีย่งยงัคงรกัษา

ความเป็นชนเผ่าของตนไดอ้ยา่งเหนียวแน่น2 สําหรบัชาวมอญเคยแผ่อทิธพิลอยู่ในแควน้หรภุิญไชย

ซึ่งเป็นแคว้นโบราณที่ เก่าแก่ที่สุดในบริเวณภาคเหนือ กลุ่มมอญหริภุญไชยที่ลําพูนยังมี

ความสมัพนัธก์บัชาวมอญทีห่งสาวด ีซึง่เป็นเสน้ทางการคา้และเสน้ทางเดนิทพัทัง้ฝ่ายพม่าและฝ่าย

ลา้นนามาจนถงึพุทธศตวรรษที ่243  

สาํหรบัผนังภายในวหิารวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหมเ่ริม่

นับจากบรเิวณทางเขา้ประตูวนขวา ผนังแรกเป็นผนังที ่1 เวสสนัดรชาดก ผนังที ่2 เวสสนัดรชาดก 

ผนังที ่3 พุทธประวตั ิผนังที ่4 วธิูรชาดก ซึ่งอยู่ด้านซา้ยพระประธานทัง้หมด (ผนังที ่1 – ผนังที ่4)  

ผนังที่ 5 พุทธประวตั ิผนังที ่6 จนัทคาธชาดก ผนังที่ 7 มโหสถชาดก ผนังที่ 8 พุทธประวตั ิซึ่งอยู่

ดา้นขวาพระประธานทัง้หมด (ผนงัที ่5 – ผนงัที ่8) 

7.1 วรรณกรรมท่ีปรากฏ  

  จติรกรรมฝาผนังวดัป่าแดด เป็นการเล่าเรื่องวธิูรชาดก เวสสนัดรชาดก มโหสถ

ชาดก จนัทคาธชาดก ไตรภูม ิและพุทธประวตัิตอนสําคญั สําหรบัเน้ือเรื่องวธิูรชาดก เวสสนัดร

ชาดก มโหสถชาดก เหมอืนเน้ือหาตามทีก่ล่าวไวใ้นวดับวกครกหลวงส่วนจนัทคาธชาดกจะกล่าวถงึ

เน้ือหาโดยละเอยีดในวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เน่ืองจากในวหิารวดัป่า

แดดน้ี เป็นการวาดชาดกหลายเรื่อง ในเน้ือหาจนัทคาธชาดกเป็นเพยีงต้นเรื่องที่กล่าวถึงพ่อแม่ที่

ครอบครวัขดัสนครอบครวัหน่ึง มบุีตรชายสองคน คอืสุรยิคาธและจนัทคาธ (เน่ืองจากเกดิในวนัสุรยิ

คราสและวนัจนัทคราส แสดงใหเ้หน็ถงึการเป็นผูม้บุีญญาธกิารมาเกดิ : ผูว้จิยั)  ในภาวะขาดแคลน

อาหารเมื่อพ่อแม่หาอาหารได้น้อยลง จะเก็บไว้กินเอง ปล่อยให้ลูกอดอาหาร เป็นจุดเริม่ต้นการ

เดนิทางผจญภยัของสุรยิคาธและจนัทคาธ สําหรบัการเล่าเรื่องพุทธประวตัมิคีวามน่าสนใจในการจดั

วางตําแหน่งของภาพที่อยู่ในระดับล่างหรอืระดับสายตา มขีนาดสดัส่วนของภาพค่อนข้างใหญ่ 

แตกต่างจากวดับวกครกหลวงทีพุ่ทธประวตับิางตอนแทรกอยูใ่นผนงัชาดก 

7.2 สถานภาพสตรีท่ีปรากฏในจิตรกรรมวดัป่าแดด 

7.2.1 การแต่งกายของสตรี 

   จากการที่เมอืงแจ๋มหรอืแม่แจ่มเป็นเขตที่ชาวลวัะเคยมอีํานาจครอบครอง

มาก่อน การนุ่งผา้ซิน่ของสตรใีนอําเภอแม่แจ่มของจงัหวดัเชยีงใหม ่จงึปรากฏใหเ้หน็ว่าในเวลาปกติ

1ฝอยทอง (สมบตั)ิ  สมวถา.  (2553).  เล่าขานตํานานเมอืงแจ๋ม.  หน้า 18 - 19.  
2แหล่งเดมิ.  หน้า 25.  
3สรุสวสัดิ ์ สุขสวสัดิ.์  (2535, กรกฎาคม – ธนัวาคม).  กจิกูฎวดัยางหลวง : การคน้หาประวตัศิาสตรแ์ม่

แจ่มจากงานศลิปกรรม.  เมอืงโบราณ. 18 (3,4) : 153.   
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จะนุ่งผา้ซิน่ทีเ่รยีกว่า “ซิน่ลวัะ” เป็นซิน่สหีมอ้หอ้มหรอืสดีํา มลีายมดัหมีส่ขีาวบนเสน้ยนื ซึง่เวลานุ่ง

จะเหน็ลายมดัหมีน้ี่เป็นลายขวาง การทาํลวดลายขวางอาจเป็นอทิธพิลของสตรไีทยวน ส่วนประกอบ

ของซิน่ม ี3 ส่วน คอื หวัซิน่ ตวัซิน่ ตนีซิน่ ลายขวางมกัมสีแีดง 2 แถว ตรงส่วนใกลห้วัซิน่และตนีซิน่  

บรเิวณบนสุดของหวัซิ่นใช้ผ้าฝ้ายดิบสขีาว ซึ่งเวลานุ่งพกไม่หลุดง่าย ถัดมาบรเิวณตัวซิ่นจะทํา

ลวดลายขวางลําตวัหรอืลายก่าน สลบัสไีด้หลายแบบ จะเรยีกตามสขีองลวดลาย1 สําหรบัผ้าซิน่ที่

เน้นสเีหลอืงทําเป็นริว้สเีหลอืงกบัสดีําของชาวแม่แจ่ม เรยีกว่า ซิน่ต๋ามะนาว สเีหลอืงเป็นสทีี่ยอ้ม

จากขมิน้กบัแก่นขนุน2  ส่วนสุดท้ายบรเิวณตนีซิน่จะมลีวดลายทองดงาม ในโอกาสพเิศษสตรชีาว

แม่แจ่มจะนุ่งผ้าซิน่ตนีจก ลกัษณะตนีจกของแม่แจ่มนิยมใช้ผ้าเส้นทอใหญ่ มสีสีดใส สทีี่เด่นคอื สี

เหลอืง ลวดลายจกจะแน่นจนแทบไม่เหน็ผา้พืน้สดีํา3  มเีทคนิคการทอผา้ทีท่ําลวดลายโดยควํ่าหน้า

ของผา้ลงบนกีท่อผา้4  ซึง่เป็นเทคนิคการทอผา้เฉพาะในอําเภอแมแ่จ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 54  การแต่งกายดว้ยผา้ซิน่ลวัะของสตรชีาวบา้น อําเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชยีงใหม ่

ดา้นขวาพระประธาน ในวหิารวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

                ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2559 

 

 

1ก้องเกยีรติ  มหาอินทร.์  (2559).  ผ้าซิน่ตีนจกแม่แจ่มจงัหวดัเชยีงใหม่ : สถานภาพในการดํารงอยู่.  

หน้า 167 – 168. 
2เผ่าทอง ทองเจอื.  (2560, 27 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีบ่า้นเลขที ่24/1 

ซอยสขุมุวทิ 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร. 
3ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล และแพททรเิซยี แน่นหนา.  (2533).  เล่มเดมิ. หน้า 17.  
4ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล และแพททรเิซยี แน่นหนา.  (2530).  เล่มเดมิ. หน้า 25. 
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7.2.2 สตรีในฐานะแม่ 

   ผนังที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวในพุทธประวตัิ เป็นที่น่าสงัเกตว่า พุทธ

ประวตัติอนประสูต ิอยู่ในตําแหน่งล่างทีม่องเหน็ไดช้ดั และมขีนาดค่อนขา้งใหญ่ เพราะตามปกตมิกั

อยู่บนผนงัสงูและมขีนาดไม่ใหญ่นัก แสดงใหเ้หน็ถงึการยอมรบัในการใหพ้ืน้ทีก่บัสตรเีพศไดป้รากฏ

ตวัอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัทีพ่ระพุทธเจา้ยกยอ่งสตรใีนฐานะแม่มากกว่าฐานะอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 55 พระนางสริมิหามายาในขณะกําลงัประสูตเิจา้ชายสทิธตัถะ ดา้นขวาพระประธาน  

      ในวหิารวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่

 

               ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2559 

 

  ในขณะเดียวกัน สตรใีนสถานภาพการเป็นมารดา ได้ถูกนําเสนอในแง่มุมที่ทํา

หน้าที่มารดาบกพร่อง เช่นในผนังจนัทคาธชาดกของวดัป่าแดด อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม ่

เป็นการเล่าถงึกําเนิดของเรื่องราวจนัทคาธชาดก ทีเ่ริม่ตน้จากพ่อแมข่องสุรยิคาธและจนัทคาธสองพี่

น้องทีค่รอบครวัขาดแคลนอาหาร   เมื่อหาอาหารลาํบาก พ่อแม่ของเดก็ทัง้สองกลบันัง่กนิอาหารจน

หมด ปล่อยให้ลูกทัง้สองอดอาหารและนัง่มองพ่อแม่กนิ  ต่อมาสุรยิคาธก็พาจนัทคาธไปขออาหาร

ตามบา้นเรอืนอื่นในหมูบ่า้น และทา้ยทีสุ่ดกไ็ดเ้ดนิทางผจญภยัไปยงัดนิแดนอื่น สตรใีนภาพน้ีการนุ่ง

ซิน่เป็นผา้ซิน่แบบไทยวน คอืผา้ซิน่ลายขวาง ตนีซิน่เป็นผา้สพีืน้ นิยมเป็นสแีดงหรอืสดีํา บางทอีาจ

มตีนีจก มลีวดลายอยูต่รงส่วนบนครึง่ท่อนของตนีซิน่1 

 

 

 

1ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล และแพททรเิซยี แน่นหนา.  (2530).  เล่มเดมิ.  หน้า 76. 
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ภาพประกอบ 56 เรือ่งจนัทคาธชาดก สุรยิคาธกําลงักอดปลอบน้องชายจนัทคาธทีต่อ้งอดอาหาร 

ดา้นขวาพระประธาน  ในวหิารวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2559 
 

7.2.3 สตรีในฐานะภรรยา 

   หน้าทีข่องภรรยาทีด่ ีจะต้องไม่บกพรอ่งในการดูแลปรนนิบตัสิาม ีเป็นภาพ

ทีส่ื่อออกมาโดยผ่านการวถิชีวีติของครอบครวัชาวบา้นหรอืสามญัชนอยูเ่สมอ รวมถงึสตรชีัน้สงูเช่น

พระนางมทัรทีี่ต้องผจญความยากลําบากเช่นเดยีวกบัชวีติของสตรสีามญัชน เมื่อต้องตดิตามพระ

เวสสนัดรไปดาํเนินชวีติในป่า เป็นการทาํหน้าทีป่รนนิบตัใินฐานะภรรยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 57 เวสสนัดรชาดก พระนางมทัรเีดนิทางตดิตามพระเวสสนัดรเขา้ป่าในฐานะภรรยา 

ดา้นซา้ยพระประธาน  ในวหิารวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

            ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2559 
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7.2.4 สตรีในฐานะลกู 

นางอรินัทต ีพระธดิาของทา้ววรณุนาคกําลงัทาํหน้าทีล่กู   ทีม่คีวามกตญั� ู

ต่อบดิามารดาของนาง นางอรินัทตอียากจะช่วยแบ่งเบาความทุกขใ์จของบดิามารดา นางจงึทําการ

ฟ้อนร่ายราํบวงสรวงเพื่อหาผูอ้าสาจะไปนําตวัวธิรูบณัฑติมาใหม้ารดาของตน   และหลงัจากนัน้นาง

อรินัทตตีอ้งยอมรบัปณุณกะยกัษ์เป็นสามตีามสจัจะทีท่า้ววรณุนาค พระบดิาไดก้ล่าวไว ้แสดงใหเ้หน็

ว่าสตรตีามจารตีนัน้ไมไ่ดเ้ลอืกคู่ครองเอง บดิามารดาเป็นผูก้ําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 58 เรือ่งวธิรูชาดก นางอรินัทต ีฟ้อนราํหาผูอ้าสาไปนําตวัวธิรูบณัฑติมาถวายให ้

          พระมารดา สุดทา้ยจงึทําใหท้า้ววรณุนาคยกนางใหเ้ป็นภรยิาของปณุณกะยกัษ ์

   ดา้นซา้ยพระประธาน ในวหิารวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชยีงใหม ่

 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2559 

 

7.2.5 การประกอบอาชีพ 

   นับแต่อดตีมาถงึปัจจุบนัการเกษตรกรรมเป็นอาชพีหลกัของคนไทย เป็น

อาชพีของราษฎรทัว่ไปในกลุ่มไพร่และทาส เช่นเดยีวกนักบัสงัคมภาคกลาง สตรชีาวบ้านหรอืสตรี

ชัน้ล่างต้องช่วยครอบครวัในการทําเกษตรกรรม เน้ือหาในวธิูรชาดก ณ วดัป่าแดด ตําบลท่าผา 

อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ มภีาพสะทอ้นการทํานาของสตรลีา้นนา ว่าเป็นหน้าทีอ่กีอย่างหน่ึง

คอืการประกอบอาชพี  มกีารแบ่งหน้าทีใ่นการทํานาโดยสตรปีลูกขา้ว ผูช้ายไถคราด  แสดงใหเ้หน็

ว่าสตรชีัน้ล่างเป็นกําลงัส่วนหน่ึงในการสรา้งผลผลติทางการเกษตรของครอบครวั และเป็นหน้าที่

เพิม่เตมิจากการทาํหน้าทีเ่ป็นแมบ่า้นแมเ่รอืนทีต่อ้งดแูลหุงหาอาหารและทอผา้ 
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ภาพประกอบ 59 ฝีมอืช่างท้องถิ่นสะท้อนการทํานาของสตรไีทยภาคเหนือ ด้านขวาพระประธาน  

      ในวหิารวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่
 

             ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2559 
 

  อกีสถานภาพหน่ึงที่ปรากฏบนผนังด้านมโหสถชาดก ฉากงานเลี้ยงฉลองรื่นเรงิใน

เมอืงมถิิลา มสีตรทีี่กําลงัแสดงการฟ้อนรํา ทําให้เห็นถึงสถานภาพของสตรใีนการทําหน้าที่ผ่อน

คลายหรอืสรา้งความรื่นเรงิให้แก่บุรุษ ดงันัน้อริยิาบถในการฟ้อนราํของสตร ีจะเป็นภาพที่มใีห้พบ

เหน็เสมอ แต่การฟ้อนราํนัน้มทีัง้การบวงสรวงเทพเจา้ การอธษิฐาน และการแสดงรืน่เรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 60 เรือ่งมโหสถชาดก สตรกีําลงัฟ้อนราํในขณะทีบุ่รษุเล่นดนตรแีละเป็นผูช้มการแสดง 

      ดา้นขวาพระประธาน ในวหิารวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

            ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2559 
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7.2.6 วิถีชีวิตของสตรี 

   บรเิวณอําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีชุมชนครวัลวัะและครวัไทลื้อ

อาศยัอยู่ ดงันัน้จงึมกีารรบัวฒันธรรมไทยวน ไทใหญ่ มาผสมผสานกบัวฒันธรรมลวัะและวฒันธรรม

ไทลือ้ อย่างไรก็ตามภาพการหาบเป๊ียดหรอืเครื่องเขนิเอาไว้ใส่ของได้ปรากฏเกอืบทุกแห่ง เป็นวถิี

ชวีติทีม่วีฒันธรรมร่วมกนัของชาวเหนือ เน่ืองจากภูมศิาสตรส์่วนใหญ่ของภาคเหนือเป็นป่า ผู้หญงิ

จงึมกัจะใช้เป๊ียดหรอืกระบุงใส่สิง่ของ ทัง้อาหาร ของป่า น้ํา แต่ถ้าเป็นชาวเขาจะเป็นการใส่ภาชนะ

จกัสานสะพายหลงัแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 61 นางอมติตากําลงัหาบภาชนะเพื่อไวใ้ส่ของ ทาํหน้าทีใ่นการปรนนิบตัชิชูก 

      ดา้นซา้ยพระประธาน  ในวหิารวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

                 ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2559 

 

กรณีศึกษาในจงัหวดัน่าน 

1. ประวติัศาสตรแ์ละความสาํคญัของเมืองน่าน  

ในพงศาวดารเมอืงน่าน ไดก้ล่าวถงึเมอืงเก่าแก่ชื่อว่า เมอืงวรนคร  หรอืเมอืงปัว     

มพีระยาภูคา แห่งราชวงศ์ภูคา เป็นผู้ก่อตัง้เมอืง1 นอกจากเมอืงวรนครหรอืเมอืงปัว เมอืงโบราณ

แห่งน่านที่เป็นที่รูจ้กักนัด ีเอกสารชัน้ต้นได้กล่าวถงึพระยาครานเมอืง เป็นผู้สรา้งเวยีงแช่แห้งเมื่อ 

พ.ศ.1908 พระยาผากองเป็นผูส้รา้งเวยีงน่าน ราวพ.ศ.1910 เพราะตํานานพระธาตุแช่แห้งกล่าวว่า

1กรมศลิปากร.  (2517).  ประชุมพงศาวดาร เล่ม 9 ภาคที ่10 เรือ่งราชวงศป์กรณ์ พงศาวดารเมอืงน่าน.  

หน้า 286.  
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พระยาผากองเสวยเมอืง 19 ปี ไดถ้งึอนิจกรรมในพ.ศ.19291 ทา้วเมอืงแพร่ไดม้ายดึครองเมอืงน่าน

ในพ.ศ.1939 จากนัน้ราชวงศ์ภูคาได้เป็นผู้ปกครองเมอืงน่าน ส่วนตํานานฝายเมอืง ได้บอกเล่าถึง

การสรา้งเมอืงปัวของเจา้ฤาษ ีโดยสรา้งใหขุ้นฟอง ฤาษไีดใ้ชไ้มเ้ทา้ขดีกําหนดทางฝัง่ตะวนัออกของ

แมน้ํ่าน่าน ตัง้เป็นเมอืงใหช้ื่อว่า วรนคร หรอืเมอืงปัว2 

  ในสมยัอาณาจกัรสุโขทยัไดม้คีวามสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างเมอืงสุโขทยัและเมอืงปัวใน

สมยัที่เจา้พระยาครานเมอืง เป็นผูค้รองเมอืงปัว เจา้พระยาการเมอืง เจา้นครปัวผูน้ี้คอืผูท้ีส่รา้งวดัภู

เพยีงแช่แหง้ (พระธาตุแช่แหง้ ในปัจจุบนั)  ณ บรเิวณภูเพยีงแช่แหง้ เพื่อบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ3 

เหน็ได้ชดัเจนในการใหค้วามสําคญักบัเมอืงปัวหรอืเมอืงน่าน โดยพระยาลไิทไดส้รา้งความสมัพนัธ์

ทางเครอืญาต ิ  ในสมยัพญาตโิลกราชแห่งอาณาจกัรลา้นนา พระราชมารดาไดนํ้าทพัเมื่อครัง้มกีาร

ยกทพัไปตีเมอืงแพร่และเมอืงน่าน ทรงใช้เวลา 6 ปี (พ.ศ.1986/87 – 1991/92) ตรงกบัสมยัการ

ปกครองของพญาแก่นท้าว (ท้าวอินแก่น)   พญาติโลกราชจงึได้เมอืงน่านมาอยู่ในการปกครอง 

เมอืงน่านจงึเป็นศูนยก์ลางทางลา้นนาตะวนัออก 

  เมื่อพระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่าทําการยดึเมอืงเชียงใหม่ในพ.ศ.2101 ทําให้เมอืง

ต่างๆ ทีอ่ยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจกัรลา้นนา ตอ้งตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าเช่นกนั 

พม่าทําการปกครองเชียงใหม่ในระหว่าง พ.ศ.2101 – 2317 เป็นระยะเวลาสองร้อยกว่าปี การ

ต่อต้านอํานาจการปกครองของพม่าทีม่ผีลสําเรจ็ คอืหนานทพิยช์า้ง มอีาชพีพรานป่าไดท้ําการต่อสู้

กบัทา้วมหายศ ผูป้กครองชาวพม่าทีเ่มอืงลําปาง หนานทพิยช์า้งไดฆ้่าทา้วมหายศตาย เมอืงลาํปาง

จงึเป็นอสิระ  ชาวเมอืงลาํปางจงึยกย่องใหห้นานทพิยช์า้งเป็นเจา้เมอืงลาํปางในพ.ศ.2275 มนีามว่า 

พระยาสุลวะลอืไชย เป็นตน้ตระกูลเจา้เจด็ตน เจา้ชายแก้ว บุตรชายของพระยาสุลวะลอืไชยไดค้รอง

เมอืงลาํปางสบืมา โดยเจา้ชายแกว้มบุีตรทัง้หมดจาํนวน 10 คน เป็นบุตรชาย 7 คน ทีช่่วยในกจิการ

บ้านเมอืง ต่อมาเป็นคําเรยีกว่า เจา้เจด็ตน (การเรยีกเจ้าเจด็ตนนัน้ เป็นการนับเฉพาะบุตรชาย) 

บุตรชายคนสาํคญั ไดแ้ก่ เจา้กาวลิะ บุตรคนโต  เจา้บุญมา บุตรคนทีเ่จด็4  

  ในสมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ได้ยกทพัมาปราบพม่าโดยมพีระยาจ่าบ้าน

(บุญมา) และพระยากาวลิะเขา้ร่วมกบัฝ่ายไทย ในพ.ศ.2317 ทพัหลวงของสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ

และทพัหน้าของพระยาจา่บา้น พระยาจ่าบา้นและพระยากาวลิะกท็ําการตเีมอืงเชยีงใหมค่นืจากพม่า

ได้สําเรจ็ สมเด็จพระเจ้าตากสินจงึทรงแต่งตัง้ตระกูลเจ้าเจ็ดตนครองเมอืงต่างๆ ของอาณาจกัร

ลา้นนาเดมิ เป็นช่วงทีเ่จา้เจด็ตนดําเนินนโยบาย “เกบ็ผกัใส่ซา้ เกบ็ขา้ใส่เมอืง” คอืการรวบรวมผูค้น

กลบัมาตัง้ถิ่นฐานในล้านนา  และมกีารสรา้งความสมัพนัธ์ทางเครอืญาติระหว่างราชวงศ์จกัรกีับ

1สรสัวด ี อ๋องสกุล ผูป้รวิรรต.  (2539).  พื้นเมอืงน่าน ฉบบัวดัพระเกดิ.  หน้า  11.  
2สรสัวด ี อ๋องสกุล ผูป้รวิรรต.  (2539).  เล่มเดมิ.  หน้า 53. 
3กรมศลิปากร.  (2517).  เล่มเดมิ.  หน้า 297 - 300. 
4สรสัวด ี อ๋องสกุล.  (2551).  เล่มเดมิ.  หน้า 314 – 315. 
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ตระกูลเจ้าเจ็ดตน อันเนื่องจากพระยากาวิละได้ยกน้องสาว คือ เจ้าศรีอโนชา ให้เป็นชายาของ
เจ้าพระยาสุรสีห์ (กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท)1  
  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) สยามได้ด าเนินนโยบาย
เข้าไปปกครองเมืองน่าน หลังจากที่เจ้าอนันตวรปัญโญ (พ.ศ.2324 – 2353) เจ้าแห่งนครน่านยอม
สวามิภักดิ์ต่อสยาม  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้ปรากฏหลักฐาน
ว่าเจ้ามงคลวรยศได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน ตามกล่าวไว้ดังนี้ 
“...จุลศักราช 1217 (พ.ศ.2398) เจ้าพระยาน่านชื่อมงคลวรยศได้รับการเลื่อนยศเป็นเจ้ามงคลวรยศ
เจ้าเมืองน่าน หรือ เจ้าอนันตวรฤทธิเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงษาธิบดีเจ้านครเมือง
น่าน...”2 เม่ือเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ถึงแก่พิราลัย ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในพ.ศ.2436 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครอง
นครน่านสืบต่อไป ดังปรากฏในพงศาวดารเมืองน่านว่า “...เม่ือนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้เจ้ามหาอุปราชหอน่า 
ตนเป็นโอรสบุตรเจ้าอนันต์ฯ นั้นหือเป็นเจ้านครเมืองน่าน ปรากฏทั้งพระนามว่าเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช 
กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงษาธิบดี เจ้านครเมืองน่านหั้นแล...”3 
  สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองน่าน มีเทือกเขาหลวงพระบางและเทือกเขาผีปันน้ า ทอด
ผ่านตลอดทั่วจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองน่านเป็นที่ชันและมีความสูง มีดอยภูคาอยู่ในเขต
เมืองปัวเดิม หรืออ าเภอปัวในปัจจุบัน ยังมีดอยต่างๆ อีกหลายดอย อาทิ ดอยหลวง ดอยภูแว ดอย
ภูสนาน ดอยวาว ดอยผาจิ ดอยขุนน้ าน่าน เป็นต้น ยอดดอยเหล่านี้มีความสูงเฉลี่ย 1,000 – 2,000 
เมตรเหนือระดับน้ าทะเล     จากการที่มีดินแดนติดต่อกับอาณาเขตของลาวหรือล้านช้างทางตอน
เหนือของเมืองน่าน จึงท าให้เมืองน่านมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับเมืองหลวงพระบางและเมือง
ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้าง จากการควบคุมเส้นทางการค้าดังกล่าว ท าให้มีการถ่ายทอด
วัฒนธรรมสิบสองพันนาและวัฒนธรรมล้านช้างเข้ามายังเมืองน่าน โดยเฉพาะกลุ่มไทลื้อ ซึ่งได้มีการ
อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองน่านด้วย4  จากสภาพภูมิประเทศที่อยู่บนที่สูงดังกล่าว จึงท าให้การที่เมือง
อื่นจะเข้ามาตีเมืองน่าน ค่อนข้างล าบาก ดังนั้นเม่ือครั้งพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ ได้มีการไปตี
นครล าปางและแคว้นหริภุญไชย แต่ยังไม่สามารถขยายอ านาจมายังตะวันออกของล้านนาได้ 
จนกระทั่งในสมัยพญาติโลกราชสตรีในฐานะพระราชมารดาได้ท าหน้าที่เป็นแม่ทัพ  พญาติโลกราช
จึงท าการเข้าตีเมืองแพร่และเมืองน่านได้เป็นผลส าเร็จ จากนั้นนครน่านจึงเป็นส่วนหนึ่งของล้านนา
ในฐานะศูนย์กลางล้านนาตะวันออก 

                                         
1สรัสวดี  อ๋องสกุล.  (2551).  เล่มเดิม.  หน้า 316.  
2ประชุมพงศาวดารภาคที่ 10 เรื่องราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่าน ฉบับเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระ

เจ้านครน่านให้แต่งไว้ส าหรับบ้านเมือง.  (2461).  หน้า 169 – 170.    
3แหล่งเดิม.  หน้า 196 – 197.   
4รัตนาพร  เศรษฐกุล.  (2538).  ชาวไทล้ือในจังหวัดน่าน.  หน้า 4.  
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2. ความเป็นมาของชาวไทล้ือในเมืองน่าน 

  การเดนิทางอพยพมาตัง้ถิน่ฐานของชาวไทลือ้สนันิษฐานว่าเริม่ตน้มาตัง้แต่ราวพุทธ

ศตวรรษที่ 19 - 20  อาจเริม่ต้นที่เมืองเก่าแก่ของจงัหวดัน่าน คือ เมืองปัว ปรากฏหลักฐานใน

ความสมัพนัธ์ระหว่างอาณาจกัรสุโขทยักับอาณาจกัรน่าน ได้กล่าวถึงชาวไทลื้อ ผู้อพยพมาจาก

แควน้สบิสองปันนาทางตอนใตข้องจนี แต่จาํนวนชาวไทลือ้ในสมยัโบราณมจีาํนวนน้อย ไม่ไดอ้พยพ

มาเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นการติดต่อค้าขายเน่ืองจากเมอืงน่านเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคญัในการเชื่อม

ความสมัพนัธ์ทางการค้าจากเมอืงสุโขทยัไปเมอืงหลวงพระบางการทําสงครามมาตีเมอืงแพร่และ

น่านของพญาติโลกราชแห่งอาณาจกัรล้านนา อาจทําให้เกิดการเข้ามาตัง้ถิ่นฐานของชาวไทลื้อ    

ปรากฏหลักฐานว่าหลังจากนัน้พญาติโลกราชได้ส่งทัพไปกับเมืองชวา (เมืองหลวงพระบาง)  

ทีบ่รเิวณทบัสม้ป่อย (ทางเหนือของเมอืงน่าน) และพวกลือ้ทีบ่า้นพุง ใกลก้บัเมอืงยอง (อยูใ่นรฐัชาน 

ประเทศพมา่)1  

รตันาพร  เศรษฐกุล  ไดก้ล่าวถงึการเขา้มาตัง้ถิน่ฐานของชาวไทลือ้ในน่าน    ว่าใน 

อาณาบรเิวณลุ่มแม่น้ําน่านและเขตใกล้เคยีงเป็นบรเิวณที่มกีารตัง้ถิ่นฐานเป็นเมอืงมาตัง้แต่สมยั

โบราณ ทัง้ในเขตเมอืงน่านและเมอืงบรวิาร เช่น เชยีงคํา เชียงลม เชยีงฮ่อน เชียงของ เชยีงร่ม 

เชยีงแลง เชยีงลาว เมอืงปง และเมอืงปัว การอพยพและตัง้ถิ่นฐานของชาวลื้อในเมอืงน่านน่าจะ

เกดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน2 

หลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีก่ล่าวถงึชาวไทลือ้  ไดป้รากฏอกีครัง้สมยัรตันโกสนิทร ์

ตอนตน้ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่3) เกดิเหตุการณ์กบฏเจา้อนุวงศ์

แห่งเวียงจันทน์ พงศาวดารเมืองน่านบันทึกหลักฐานไว้ว่า ในพ.ศ.2369 เจ้าหลวงมหายศ  

พระยาน่าน ได้รบัพระราชสาส์นจากเมอืงพไิชย ว่าด้วยเจา้อนุวงศ์แห่งเวยีงจนัทน์ก่อการกบฏ ให้

พระยาน่านยกทพัไปตีเมอืงเวยีงจนัทน์พร้อมกบัเมอืงเชียงใหม่ ลําพูน นคร (ลําปาง) แพร่  เจ้า

อนุวงศ์ไดห้นีไปเมอืงพวน พระยาน่านไดท้ําการกวาดต้อนครวัลาวจากเวยีงจนัทน์มาดว้ย3 เมื่อพระ

ยาน่านได้ไปรกัษาราชการที่เมอืงหลวงพระบาง ก็ได้ทําการกวาดต้อนครวัลาวหลวงพระบางมา4 

ดงันัน้การอพยพมาตัง้ถิน่ฐานของชาวไทลือ้ทีเ่ป็นกลุ่มใหญ่ จงึเริม่เกดิขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั ต่อมาผลของการเกดิสงครามเชยีงตุง (พ.ศ.2393 – 2397) ทําใหม้กีารอพยพ

เจา้นายและไพรพ่ลลือ้มาสู่ลา้นนา เมอืงน่านไดส้่งกองทพัไปรว่มกบักองทพัสยามในสงครามเชยีงตุง 

1อรุณรตัน์ วเิชยีรเขยีว และเดวดิ เค.วยัอาจ.  (2543).  ตํานานพื้นเมอืงเชยีงใหม่.  หน้า 85.  
2รตันาพร เศรษฐกุล.  (2538).  เล่มเดมิ.  หน้า 14.  
3ประชุมพงศาวดารภาคที ่10 เรือ่งราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมอืงน่าน ฉบบัเจ้าสุรยิพงษ์ผรติเดช พระ

เจา้นครน่านใหแ้ต่งไวส้าํหรบับา้นเมอืง.  (2461).  หน้า 158 – 159.   
4แหล่งเดมิ. หน้า 159 – 160.   
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ในสงครามครัง้นัน้เมอืงน่านจงึได้กวาดต้อนชาวลือ้จากสบิสองปันนามาอยู่ที่เมอืงน่าน โดยเสน้ทาง

อพยพส่วนใหญ่จะมาจากเมอืงยอง เมอืงเลน เมอืงหงสา เมอืงเงนิมาถงึเมอืงปัว1 

สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดก้ล่าวถงึการรบัราชการ

พเิศษของพระเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดชฯ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่4) 

ดงัน้ี 

 

        ...พระเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดชฯ  ไดร้บัราชการพเิศษในพ.ศ.2395ไดเ้ป็นหวัหน้า 

   สรา้งพลบัพลาประทบัแรมทีต่ําบลนารนิ ทอ้งทีอ่ําเภอเมอืง เมอืงน่าน    รวม  

   เวลาทาํงานจนเสรจ็เดอืน 1 แลว้  ลงไปรบัเสดจ็กรมหลวงวงษาธริาชทีท่่าอฐิ  

   เมอืงพไิชย เสดจ็ขึน้มานครน่าน  คราวเสดจ็ไปราชการทพัเมอืงเชยีงตุง  รวม 

   เวลาไปมา 10 วนั พ.ศ.2396 ไดต้ามเสดจ็กรมหลวงวงษาธริาชสนิท   ไปราช 

   การทพัเมอืงเชยีงตุง รวมเวลาไปมา 7 เดอืนเศษ      เมือ่พ.ศ.2398  ไดนํ้าตวั 

   พญาหลวงบงัคม พญาเมอืงเชยีงรุง้      มาเฝ้าพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้ 

   เจา้อยูห่วั ณ กรงุเทพฯ รวมเวลาไปมา 4 เดอืนเศษ...2 

 

ภารกจิการรบัราชการพเิศษของพระเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดชฯ ในสมยัพระบาทสมเดจ็ 

พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั พระเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดชฯ ได้ทําการกวาดต้อนครวัไทลื้อจํานวนหลกัพนั

จากเมอืงสบิสองปันนา ดงัทีบ่นัทกึไวว้่า “...เมือ่พ.ศ.2399 ไดไ้ปกวาดตอ้นครอบครวัลื้อเมอืงพงเขตร 

สบิสองปันนา ซึง่ในเวลานัน้อยู่ในบงัคบัฮ่อ ใหเ้ขา้มาอยู่ในเขตรเมอืงน่านประมาณคนพนัเศษ ไดต้ัง้

ภมูลิาํเนาอยูท่ีเ่มอืงเชยีงมว่น แลเมอืงเชยีงคาํ รวมเวลาไปมา 5 เดอืน...”3  

 

การกวาดตอ้นครวัไทลือ้จากนโยบายการเมอืงการปกครองของสยามในสมยัรชักาล 

ที่ 3  - รชักาลที่ 4 ทําให้เกิดการอพยพชาวไทลื้อมาตัง้ถิ่นฐานอยู่ในเมืองน่านเป็นจํานวนมาก 

สันนิษฐานว่าชาวไทลื้อได้ดํารงชีวิตตามวัฒนธรรมไทลื้อดัง้เดิมของตน เมื่อมาถึงรัชสมัย

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที่ 5) วฒันธรรมของชาวไทลือ้ ได้ผสมผสานกบั

วฒันธรรมในท้องถิน่น่าน จงึปรากฏวฒันธรรมไทยวน (ล้านนา) ซึ่งเป็นผลจากการที่ลา้นนาเขา้มา

ปกครองเมอืงน่าน ผสมกบัวฒันธรรมไทลือ้ทีไ่ดเ้ขา้มาตัง้หลกัแหล่งอยูใ่นเมอืงน่าน 

 

 

1รตันาพร  เศรษฐกุล.  (2538).  เล่มเดมิ.  หน้า 19 - 20.   
2ประชุมพงศาวดารภาคที ่10 เรือ่งราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมอืงน่าน ฉบบัเจ้าสุรยิพงษ์ผรติเดช พระ

เจา้นครน่านใหแ้ต่งไวส้าํหรบับา้นเมอืง.  (2461).  คาํนํา หน้า (1) – (2). 
3แหล่งเดมิ. 
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การอพยพมาจากแควน้สบิสองปันนาของชาวไทลือ้ลา้นนา รวมทัง้ทีถู่กกวาดตอ้น 

มาจากหลวงพระบาง  นับว่ายงัคงรกัษาเอกลกัษณ์ของการทอผา้แบบไทลือ้ไวไ้ด ้แต่ในรายละเอยีด

ของการทอผ้าชาวไทลื้อมคีวามแตกต่างกนั โดยแบ่งจากการตัง้ถิ่นฐานที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนและมี

จาํนวนมากกว่าการกระจายกนัในทีอ่ื่น เช่น ชาวไทลือ้จงัหวดัน่าน ชาวไทลือ้เชยีงคํา (พะเยา) ชาว

ไทลือ้จงัหวดัเชยีงราย ชาวไทลือ้ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นต้น ผา้ซิน่ของสตรไีทลือ้ทีจ่งัหวดั

น่านมลีกัษณะพเิศษ คอืการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมไทยวนกบัวฒันธรรมไทลือ้เขา้ดว้ยกนั แต่

มลีกัษณะเด่นทีพ่บเฉพาะชาวไทลือ้ในจงัหวดัน่าน คอืมเีทคนิคการมดัหมีท่ีนํ่ามาจากชาวไทลาวหรอื

ไทเหนือ ชาวไทลื้อเรยีกวิธีการมดัหมี่น้ีว่า มดัก่าน หรอื คาดก่าน ผ้าซิ่นที่มีลวดลายมดัหมี่จึง

เรยีกว่า “ซิน่ก่าน”1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 62 ยกัษ์ในเรื่องที่ถูกคทัธณกุมารปราบนุ่งซิน่ก่าน วหิารวดัภูมนิทร ์ตําบลในเวยีง  

      อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 

 

             ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2560 

 

ผา้ซิน่ทีนุ่่งนิยมลายขวางสลบัส ีตนีซิน่สดีาํ หวัซิน่สขีาว มกัสวมซิน่ซอ้นกนัสองผนื   

ซิน่ก่านมกัต่อตนีจก เกลา้ผมมวย นิยมปักป่ิน ใส่ลานหูหรอืตุ้มหูที่ทําดว้ยทองหรอืเงนิ มกีําไลแขน 

เขม็ขดัเงนิเส้นใหญ่ส่วนชายลื้อ นิยมนุ่งผ้าต้อย เพื่อความคล่องตวัในการทํางานและเป็นการอวด

ลายสกัหมกึหรอืสกัยนัต์บรเิวณตัง้แต่เอวไปจนถงึหน้าแขง้ ส่วนใหญ่ไมส่วมเสือ้ ถ้าสวมจะสวมเสือ้สี

ดาํหรอืขาวแขนยาว ตดิกระดมุเงนิ ใส่ลานห ูทดับุหรีห่รอืทดัดอกไมไ้วท้ีหู่2 

1ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล และแพททรเิซยี แน่นหนา.  (2530).  เล่มเดมิ.  หน้า 73. 
2รตันาพร  เศรษฐกุล.  (2538).  เล่มเดมิ.  หน้า 38 - 39. 
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ภาพประกอบ 63 (ซา้ย) สตรนุ่ีงซิน่และทรงผมแบบไทลือ้  ใส่กําไลและลานห ู

ภาพประกอบ 64 (ขวา)  บุรุษสวมเสือ้แขนยาว นุ่งผา้ตอ้ย สกัยนัต ์ทดับุหรีไ่วท้ีหู่ 

                  วหิารวดัภมูนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 
 

ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

3. ชาวลวัะในเมืองน่าน 

  ในบรเิวณภาคเหนือตอนบน มชีนชาตเิก่าแก่ที่ตัง้หลกัถิน่ฐานมาก่อนชาตพินัธุ์อื่น 

คอื ลวัะ หรอื ละวา้ ใช้ภาษาตระกูลออสโตร-เอเชยีตคิ หรอืกลุ่มภาษามอญ-เขมร ชาวลวัะ นิยมตัง้

ถิน่ฐานบนภูเขาสูง ภาษาราชการไทยจงึเรยีกรวมเป็นชาวเขา1  บรเิวณทีช่าวลวัะตัง้ถิน่ฐานในเมอืง

น่าน คอืบรเิวณภดูอย วถิชีวีติชาวลวัะอยูก่บัธรรมชาตคิลา้ยคนป่า  แต่มวีฒันธรรมทีเ่จรญิกว่าเผ่า 

มลาบรหีรอืผตีองเหลอืง ซึง่ปรากฏหลกัฐานว่ากลุ่มมลาบรหีรอืผตีองเหลอืงอยู่อาศยัในจงัหวดัน่าน

ของบรเิวณภาคเหนือตอนบน ในสมยัก่อนผู้ชายชาวลวัะนุ่งเตี่ยว (ผ้าผืนเล็กผืนเดียว) คาดปิด

อวยัวะท่อนล่าง ส่วนผู้หญงิเปลอืยอก มเีพยีงผ้านุ่งเก่าๆ พนักาย2 ต่อมาวฒันธรรมไทยวนในพื้นที่

ราบไดข้ยายขึน้ไปถงึถิน่ฐานชาวลวัะบนดอย จงึมกีารถ่ายเททางวฒันธรรมกนั ระบบครอบครวัใน

1ชลธริา  สตัยาวฒันา.  (2530).  ลวัะเมอืงน่าน.  หน้า 18.  
2แหล่งเดมิ.  
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สงัคมลวัะเมอืงน่าน เป็นการสบืสกุลสายแม่ (Matrilineal descent) ทัง้การสบืทอดมรดก การสืบ

ตําแหน่งเจา้ก๊ก พธิเีซ่นไหวผ้ ีการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ เป็นอํานาจของฝ่ายหญงิ1 เป็นทีน่่าสงัเกต

ว่าภาพรวมของสงัคมภาคเหนือ กใ็หค้วามสําคญักบัการนับถอืผบีรรพบุรษุสายแม ่และผูห้ญงิเหนือ

มอีํานาจตดัสนิใจหรอือํานาจในระบบครอบครวัค่อนขา้งชดัเจน 

เมือ่วฒันธรรมจากทีร่าบขยายอทิธพิลขึน้ไปบนภเูขา เกดิระบบการจดัระเบยีบทาง 

สงัคม รวมทัง้อํานาจการปกครองจากรฐัส่วนกลาง จงึทําให้ชาวลวัะมสีถานภาพทางสงัคมที่ตํ่ากว่า

กลุ่มอื่น แมก้ระทัง่ชาวเขาดว้ยกนั ชาวลวัะมคีวามลา้หลงัและตํ่ากว่าทัง้ทางเศรษฐกจิและวฒันธรรม

เมื่อเทยีบกบัชาวมง้ ชาวขมุ  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเป็นชาตพินัธุ์ที่ตัง้ถิน่ฐานมาก่อนชาตพินัธุ์อื่น 

จงึทําให้ปรากฏรากเหงา้ทางวฒันธรรมจากชาวลวัะทัง้บรเิวณอําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ และ

วฒันธรรมในเมอืงน่านที่ยากจะแยกวฒันธรรมให้ชดัเจน แต่สามารถนํามาเปรยีบเทยีบได้ในบาง

กรณ ี 

 

4. หนานบวัผนั ผูนํ้าช่างแต้ม ภาพจิตรกรรมวดัหนองบวัและวิหารวดัภมิูนทร ์

  หนานบวัผนั เป็นผูนํ้ากลุ่มช่างแต้มทีท่ําการวาดภาพจติรกรรมฝาผนังวดัหนองบวั 

ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา และวหิารวดัภูมนิทร์ ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน คําว่า 

หนาน เป็นการเรยีกผูเ้คยบวชเรยีนเป็นพระสงฆ ์เช่นเดยีวกบัคําว่า ทดิ ในภาษาภาคกลาง ถ้าเป็น

เณร เรยีกว่า น้อย หนานผู้น้ีมชีื่อว่า บวัผนั  จากการนําเสนอวฒันธรรมน่านผ่านผลงานของเขา ได้

แสดงใหเ้หน็ชดัเจนว่า หนานบวัผนัเป็นชาวทอ้งถิน่เมอืงน่าน วนิัย ปราบรปิ ูผูก่้อตัง้หอศลิป์รมิน่าน 

และศกึษาจติรกรรมในเมอืงน่าน ได้กล่าวว่า “...หนานบวัผนั ต้องเป็นคนน่าน ถ้าไม่ใช่คนน่าน...จะ

ไม่มกีารคดิเรือ่งวฒันธรรม ไม่ว่าจะทําพธิเีผาศพ พธิเีผาไล่สิง่ชัว่รา้ยออกจากร่างกาย การละเล่น 

หรอืเล่าเรือ่งต่างๆ ทีนิ่ยมในเมอืงน่านชดัเจน...”2 

  การเลือกวรรณกรรมของหนานบัวผัน เรื่อง จันทคาธชาดก มาถ่ายทอดใน

จติรกรรมวดัหนองบัว และ คัทธณกุมารชาดก ที่ถูกนําเสนอในจติรกรรมวิหารวดัภูมินทร์ หรอื

ถงึแมว้่าหนานบวัผนัจะไม่ใช่ผู้เลอืกวรรณกรรมเอง แต่รายละเอยีดทีห่นานบวัผนับอกเล่าเรื่องผ่าน

ภาพจติรกรรมฝาผนัง ได้แสดงให้เหน็ว่าศลิปินมคีวามเข้าใจเน้ือเรื่องเป็นอย่างด ีทัง้สองเรื่องเป็น

ชาดกทีนิ่ยมเผยแพร่เป็นมุขปาฐะในลา้นนาและล้านชา้ง คทัธณกุมารชาดกเป็นทีแ่พร่หลายในลา้น

ชา้งหรอืลาวในชื่อ “คทัธนาม” กไ็ดม้กีารทําภาพวาดถ่ายทอดไว ้เท่าทีพ่บมทีีเ่ดยีวของประเทศไทย

ในจงัหวดัน่าน ส่วนจนัทคาธชาดกในพื้นที่ที่ผู้วจิยัได้ทําการศกึษา พบเพยีง 2 แห่ง คอื วดัป่าแดด 

ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ และวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดั

น่าน ทัง้สองแห่งมคีวามแตกต่างกนั ที่วดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่นัน้ 

1ชลธริา  สตัยาวฒันา.  (2530).  เล่มเดมิ.  หน้า 57.  
2วนิัย  ปราบรปิู.  (2559, 21 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ที่หอศลิป์รมิน่าน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน. 
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เน่ืองจากช่างแต้มต้องนําเสนอชาดกหลายเรื่อง ในขณะทีว่หิารทีแ่ต้มภาพน้ีเป็นวหิารที่มขีนาดเลก็

มาก ดงันัน้จงึเป็นการวาดภาพจนัทคาธชาดกแทรกเพยีงเลก็น้อยอยู่ใกล้ๆ กบัชาดกเรื่องอื่น เป็น

การเล่าเรือ่งตอนต้นของจนัทคาธชาดก หรอืภาษาทอ้งถิน่เรยีกว่า ยา่ปจูี ่1 ในภาพครอบครวัชาวบา้น

ครอบครวัหน่ึง พ่อแม่มบุีตรสองคน คอืสุรยิคาธและจนัทคาธ ภาพดงักล่าวถูกถ่ายทอดโดยศลิปิน

เน้นวถิชีวีติและบา้นเรอืนในแบบชนบทของลา้นนา ตามมาดว้ยภาพอกีสองภาพทีย่นืยนัว่าเป็นผนัง

ส่วนของจนัทคาธชาดก คอื ภาพทีสุ่รยิคาธพาจนัทคาธไปขออาหารตามบ้านเรอืนของชาวบ้านเพื่อ

ประทงัชวีติและภาพที่พระอนิทรแ์ปลงกายเป็นงู พระวษิณุแปลงกายเป็นพงัพอน งแูละพงัพอนทํา

การต่อสู้กัน เมื่องูตายพังพอนก็เคี้ยวใบไม้ใส่ปาก แล้วงูก็ฟ้ืนขึ้นมา เมื่อพังพอนตาย งูก็ทํา

เช่นเดยีวกนั สุรยิคาธจงึมัน่ใจว่าต้นไมน้ี้เป็นต้นไมว้เิศษ ก็นําใบไมว้เิศษพกตดิตวัระหว่างเดนิทาง 

และทาํใหพ้ีน้่องทัง้สองสามารถช่วยชวีติคนไดห้ลายคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 65 เรือ่งจนัทคาธชาดก สุรยิคาธพาจนัทคาธมาขออาหารชาวบา้นเพื่อประทงัชวีติ 

ดา้นขวาพระประธาน ในวหิารวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

             ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

1คลอดนี  ทรโีอโล.  (2544, มกราคม – มนีาคม).  เล่มเดมิ.  27 (1) : 53.  
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ภาพประกอบ 66 จนัทคาธชาดก ตอนสุรยิคาธชีใ้หจ้นัทคาธดงูแูละพงัพอนต่อสูก้นั 

      ดา้นขวาพระประธาน  ในวหิารวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

            ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2559 

 

  ส่วนจนัทคาธชาดกทีว่ดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เป็นการ

เล่าเรื่องการผจญภยัของสองพี่น้องสุรยิคาธและจนัทคาธโดยละเอยีดทุกตอนตามกณัฑท์ี่ปรากฏใน

จนัทคาธชาดก  ไดเ้หน็ฉากการผจญภยัในหลายๆ ตอนซึง่ศลิปินทาํการถ่ายทอดไดด้มีาก หนานบวั

ผนัได้นําเสนอสตรทุีกนางที่มคีวามเกี่ยวข้องกับจนัทคาธ สะท้อนการยอมรบัว่าผู้ชายสามารถมี

ภรรยาไดห้ลายคนของสงัคมในสมยัจารตี 

จติรกรรมฝาผนงัทัง้วดัหนองบวัและวหิารวดัภูมนิทรข์องหนานบวัผนั    มชีื่อเสยีง 

จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคญัของเมืองน่านที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาดชม นอกเหนือจาก

วรรณกรรมชาดกเรื่องหาดูได้ยาก การถ่ายทอดงานศลิปะของหนานบวัผนัมคีวามงดงามที่ลํ้าสมยั

กว่าศลิปินในยุคสมยัเดยีวกนั (ในช่วงสมยัรชักาลที่ 5) หนานบวัผนัไดผ้สมผสานการวาดภาพแบบ

จารตีกบัแบบสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนัไดอ้ย่างลงตวัและสวยงาม การสื่อวฒันธรรมดัง้เดมิทีป่ฏบิตัสิบืมา

ในสมยัจารตีจนมาถงึสมยัรชักาลที ่5 ศลิปินกไ็ดถ่้ายทอดวฒันธรรมผสมผสานทัง้วฒันธรรมไทยวน 

วฒันธรรมไทใหญ่ และวฒันธรรมไทลือ้  ในขณะเดยีวกนั หนานบวัผนัไดว้าดภาพสมยัใหมต่ามแบบ

อทิธพิลการวาดภาพแบบตะวนัตก มกีารวาดภาพเหมอืนจรงิแบบ Realistic โดยเฉพาะภาพสตัว์ที่

ปรากฏในเน้ือเรือ่งมรีูปร่างลกัษณะเสมอืนจรงิทุกประการ วนิัย ปราบรปิู ได้กล่าวยกย่องหนานบวั

ผนัในการวาดภาพสตัวต่์างๆ โดยเฉพาะภาพนกว่าสวยเป็นพเิศษ1  

 

1วนิัย  ปราบรปิู.  (2559, 21 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ที่หอศิลป์รมิน่าน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน.  
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ภาพประกอบ 67 ภาพนกตามเน้ือเรือ่งคทัธณกุมารชาดก ฝีมอืหนานบวัผนั 

                      วหิารวดัภูมนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 

 

            ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

  สําหรบัภาพนกสวยๆ เสมอืนจรงิ ก็ได้มปีรากฏที่วดับางแห่งของจงัหวดัเชยีงใหม ่

เช่น วดัอุโมงค ์(สวนพุทธธรรม) ตําบลสุเทพ อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ จากการศกึษาของ สุรชยั 

จงจติงาม ได้อธบิายภาพจติรกรรมเก่าแก่ภายในอุโมงค์ว่า ภาพจติรกรรมส่วนใหญ่เป็นลวดลาย

มงคลตามคตจินี ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วยภาพดอกไม ้ลวดลายธรรมชาต ิและสตัว์

มงคลต่างๆ เช่น นกยูง  หมายถงึ ความงามและเกยีรตยิศ  นกแก้ว หมายถงึ ความสงบ เป็นต้น1  

(ดภูาพประกอบ 14 ลวดลายพนัธุพ์ฤกษา นกแกว้ ดอกโบตัน๋ นกยงู ตามอทิธพิลศลิปะแบบจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1สรุชยั  จงจติงาม.  (2555).  เล่มเดมิ.  หน้า 32 – 33.  
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ภาพประกอบ 68 ภาพชา้งและมา้บนิตามเน้ือเรือ่งจนัทคาธชาดก ฝีมอืหนานบวัผนั 

         ภาพเบือ้งหน้าพระประธาน วดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  

 

                    ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 69 ภาพนกและไก่เหมอืนจรงิทีป่รากฏตามเน้ือเรือ่งจนัทคาธชาดก ฝีมอืหนานบวัผนั 

       วดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  

 

                     ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 
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ภาพประกอบ 70 ภาพสตัวต่์างๆ ทีม่รีปูร่างชดัเจน เช่น หมปู่า ในคทัธณกุมารชาดก 

                วหิารวดัภมูนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 
 

                 ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2560 
 

   การที่หนานบัวผันใช้เทคนิคการวาดภาพแบบตะวนัตก และมกีารเล่าเรื่องเหตุการณ์

สําคญัสอดแทรกอยู่บนผนังจติรกรรม หรอืปรากฏฉากบางตอนเหมอืนเมอืงกรุงเทพฯ ได้แสดงให้

เหน็ว่าหนานบวัผนัต้องเคยเดนิทางมากรุงเทพฯ ไดเ้หน็สถานทีจ่รงิในกรงุเทพฯ เช่น วดับวรนิเวศฯ 

พระบรมมหาราชวงั กําแพงวดัพระแกว้ สะพานแบบกรงุเทพฯ เป็นต้น รวมไปถงึวทิยาการตะวนัตก 

ได้แก่ เรอืกลไฟ เรอืกลไฟแบบกงัหนัใบพดั และผู้คนชาวตะวนัตก วนิัย ปราบรปิู สนันิษฐานว่า 

ในขณะที่หนานบวัผนัมากรุงเทพฯ คงมโีอกาสไดเ้หน็ภาพถ่ายหรอืแมกกาซนีของชาวตะวนัตก ซึ่ง

แสดงใหเ้หน็ว่าหนานบวัผนัเรยีนรูก้ารวาดแบบตะวนัตก มทีศันคตทิีด่กีบัชาวตะวนัตก มแีรงบนัดาล

ใจนําเสนอผลงานออกมาเป็นจติรกรรมรว่มสมยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 71 เรอืกลไฟกงัหนัใบพดั วทิยาการตะวนัตกทีห่นานบวัผนัถ่ายทอด 

                 วหิารวดัภมูนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 
 

                     ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2560 
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ภาพประกอบ 72 ผู้คนชาวตะวนัตกทัง้หญิงชายที่บรเิวณท่าน้ํา วิหารวดัภูมนิทร์ ตําบลในเวียง  

      อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 

 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2560 

 

 การมโีอกาสเดนิทางมากรงุเทพฯของหนานบวัผนั วนิยั ปราบรปิ ูไดส้นันิษฐานว่า 

ศิลปินท่านน้ีจะต้องมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันดีกับเจ้าสุรยิพงษ์ผรติเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน 

เพราะการเดนิทางจากเมอืงน่านไปกรุงเทพฯ ต้องเดนิทางโดยล่องเรอืจากลําน้ําน่านไปถึงเมอืง

อยุธยา มเีสน้ทางการเดนิทางทีย่าวไกลมาก จงึต้องไปกนัเป็นกลุ่มใหญ่ จะต้องเป็นการตดิตามเจา้สุ

รยิพงษ์ผรติเดชฯ ไปกรุงเทพฯ1 ตามที่ปรากฏในพงศาวดารเมอืงน่านว่าเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดชฯ รบั

ราชการสยามเดนิทางไปยงัหวัเมอืงต่างๆ และเดนิทางมากรงุเทพฯ อยู่หลายครัง้ทัง้ในสมยัรชักาลที ่

4 และรชักาลที ่5 มกีารเดนิทางมากรุงเทพฯ เพื่อคุมชา้งและแรดมาถวายพระบาทสมเดจ็พระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว (ร ัชกาลที่ 4)  ดังกล่าวไว้ว่า “...เมือ่พ.ศ.2406 ได้คุมนางรมาดลงมาถวาย

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ณ กรุงเทพฯ รวมเวลาไปมา 4 เดอืนเศษ...เมือ่ พ.ศ.2411 ได้

คุมชา้งพลายสปีลาด ลงมาถวายพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ณ กรุงเทพฯ รวมเวลาไปมา 

4 เดอืนเศษ...”2  และเดนิทางมาอีกเพื่อนําแรดมาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั 

1วนิัย  ปราบรปิู.  (2559, 21 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ที่หอศิลป์รมิน่าน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน. 
2ประชุมพงศาวดารภาคที ่10 เรือ่งราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมอืงน่าน ฉบบัเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดช พระ

เจา้นครน่านใหแ้ต่งไวส้าํหรบับา้นเมอืง.  (2461).  คาํนํา หน้า (1) – (2).  
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(รชักาลที่ 5)  “...ถึงรชักาลที ่5 เมือ่ พ.ศ.2416 ได้คุมนางรมาดลงมาถวายพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ณ กรงุเทพฯ อกีครัง้หนึง่ รวมเวลาไปมา 4 เดอืนเศษ...” 1 

  หนานบวัผนัได้ทําการบนัทึกเหตุการณ์สําคญัที่เกิดขึ้นในเมอืงน่าน ในวิหารวดั

ภูมนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน ได้ปรากฏภาพบุคคลสําคญัของเมอืงน่าน คอื เจา้

อนนัตวรฤทธิเ์ดช เจา้เมอืงคนเดมิ และเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดชฯ ทีอ่ยู่ในช่วงรอการโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้

เป็นเจา้เมอืงจากพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่5)  

ดงันัน้หนานบวัผนัศลิปินจงึทาํการถ่ายทอดเหตุการณ์ทีต่วัเองจาํได ้หรอืไดเ้หน็เป็น  

ภาพของเจา้อนนัตวรฤทธิเ์ดช ในเครื่องแต่งกายตามฐานะของเจา้เมอืงอย่างสง่างาม มลีกัษณะเป็น

ภาพจาํถงึอดตีเจา้เมอืง ส่วนเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดชฯ ในเวลานัน้กําลงัรอการพระราชทานแต่งตัง้จาก

รชักาลที่ 5 เป็นการถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ศิลปินได้เห็นออกมา เพราะหนานบวัผนัมคีวามสมัพนัธ์

ใกลช้ดิกบัเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดช เจา้หลวงเมอืงน่าน เขาจงึไดถ่้ายทอดอารมณ์ของเจา้สุรยิพงษ์ผรติ

เดชออกมาในภาพบุคคลดว้ย2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 73 (ซา้ย) เจา้อนนัตวรฤทธเิดช เจา้นครน่าน  เครือ่งแต่งกายแบบเจา้เมอืง 

ภาพประกอบ 74 (ขวา) เจา้สุรยิพงษ์ผรติเดช ช่วงรอการโปรดเกลา้ฯ เป็นเจา้เมอืงจากรชักาลที ่5 

       วหิารวดัภมูนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 

 

           ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

1ประชุมพงศาวดารภาคที ่10 เรือ่งราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมอืงน่าน ฉบบัเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดช พระ

เจา้นครน่านใหแ้ต่งไวส้าํหรบับา้นเมอืง.  (2461).  คาํนํา หน้า (1) – (2). 
2วนิัย  ปราบรปิู.  (2559, 21 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ที่หอศิลป์รมิน่าน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน.  

                                         



111 

 

5. ภาพจิตรกรรมวิหารวดัภมิูนทร ์

  วดัภูมนิทร ์ตัง้อยู่บรเิวณ อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน ปรากฏหลกัฐานการสรา้งวหิาร

วดัภูมนิทรว์่าเป็นการสรา้งขึน้ใหม่ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่5) 

ได้กล่าวไว้ดงัน้ี “...จุลศกัราช 1236 (พ.ศ.2417) การสรา้งวหิารวดัภูมนิทรท์รงจตุรมุขกําลงัจะเสรจ็

สิ้น ซึง่มกีารสรา้งสามา(น่าจะลงใบเสมา : ผูว้จิยั) มาตัง้แต่จุลศกัราช 1229 (พ.ศ.2410) ใชเ้วลาสรา้ง 

7 ปี...”1 

5.1 วรรณกรรมท่ีปรากฏ 

คทัธณกมุารชาดก 

  คทัธณกุมารชาดกกล่าวถงึหญงิหมา้ยคนหน่ึงอาศยัอยู่ที่เมอืงสสีกัเกด นางเป็นผู้มี

อธัยาศยัทีด่งีาม และทําหน้าทีเ่ป็นครสูอนวชิาการช่างสตร ีโดยสอนใหส้ตรชีาวเมอืงรูจ้กัการเยบ็ปัก

ถกัรอ้ยและทอผ้าเป็น วนัหน่ึงเมื่อถงึเวลาที่ผู้มบุีญญาธกิารจะถือกําเนิด พระอินทรไ์ด้เนรมติกาย

เป็นชา้งแลว้มาเหยยีบทีน่าของหญงิหมา้ย ทําใหต้้นขา้วได้รบัความเสยีหาย หญงิหมา้ยรอ้งไหแ้ล้ว

ออกเดนิตามรอยเทา้ชา้งไป ดว้ยความกระหายน้ําเมือ่หญงิหมา้ยพบรอยเทา้ชา้งใหญ่มน้ํีาขงัอยู่ นาง

จงึดื่มน้ํานัน้แลว้กลบับา้น ปรากฏว่านางตัง้ครรภ ์คลอดเป็นทารกเพศชายมผีวิพรรณดงีดงามและมี

กําลงัแขง็แรงมาก นางไดต้ัง้ชื่อใหกุ้มารว่า คทัธณะ2 

  เมือ่คทัธณกุมารเตบิโตขึน้ มกัถูกเพื่อนลอ้เลยีนว่าเป็นลกูไม่มพี่อ จงึรบเรา้แมใ่หพ้า

ไปตามหาพ่อ หญงิหมา้ยจงึพาไปดรูอยเทา้ชา้งทีเ่หยยีบไว ้ทัง้สองไดเ้ดนิทางเขา้ไปในป่า ไดพ้บเจอ

กบันางยกัษ์ทีจ่ะมาจบัหญงิหมา้ย คทัธณกุมารจงึกระโดดขึน้เหยยีบคอพรอ้มดาบศรกีญัไชย ซึง่ตก

อยู่ขา้งกายตัง้แต่เกดิ ทําใหน้างยกัษ์รอ้งขอชวีติแลว้บอกขุมทรพัยท์องคํา ใหน้ํ้าต้น (คณโททพิย)์ ที่

สามารถเนรมติขา้วปลาอาหารตามต้องการ หากดื่มน้ําในน้ําต้น (คณโททพิย)์ น้ีแลว้จะกลบัคนืเป็น

หนุ่มสาวได้ ด้วยบุญญาธกิารของคทัธณกุมาร ทําให้ได้รบัการแต่งตัง้เป็นอุปราชแสงเมอืงจากเจา้

เมอืงสีสกัเกด คทัธณะได้กลบัไปรบัแม่มาอยู่ด้วย นําน้ําในน้ําต้น (คณโททิพย์) มาทําให้แม่กลบั

กลายเป็นหญิงสาวที่มีความงามจนได้อภิเษกกับเจ้าเมืองสีสักเกด คัทธณกุมารกลายเป็น

เจา้คทัธณะ3 

  ต่อมาเจา้คทัธณะขอลาเจา้เมอืงสสีกัเกดเพื่อไปตามหาพ่อ เจา้เมอืงสสีกัเกดไดม้อบ

ผ้าที่มคี่าแสนคําให้นุ่ง เจา้คทัธณะออกเดนิทางพรอ้มถุงย่าม น้ําต้น (คณโททพิย)์ และดาบศรกีญั

ไชย ระหว่างทางได้ประลองกําลงักบั ไมร้อยกอ และ เกวยีนรอ้ยเล่ม เจา้คทัธณะมกีําลงัเหนือกว่า 

จงึได้ไมร้้อยกอและเกวยีนรอ้ยเล่มติดตามมาเป็นข้ารบัใช้ทัง้สองคน  เจา้คทัธณะ ไมร้้อยกอ และ

1ประชุมพงศาวดารภาคที ่10 เรือ่งราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมอืงน่าน ฉบบัเจา้สุรยิพงษ์ผรติเดช พระ

เจา้นครน่านใหแ้ต่งไวส้าํหรบับา้นเมอืง.  (2461).  หน้า 184. 
2สมเจตน์ วมิลเกษม.  (2557).  ถอดรหสัวดัภูมนิทร.์  หน้า 18 -22. 
3แหล่งเดมิ. หน้า 24 -26. 
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เกวยีนร้อยเล่ม เดนิทางมาถึงเมอืงขวางทะบุร ีเป็นเมอืงที่มเีหตุอาเพศ มงีูใหญ่เท่าต้นตาลและงู

บรวิารจาํนวนเป็นหมื่นตวัออกมากนิผูค้นทัง้เมอืง มเีพยีงพระธดิาทีซ่่อนตวัอยู่ในกลอง เจา้คทัธณะ

ไดใ้ช้ไมช้ี้เป็นชี้ตาย ของวเิศษที่ไดม้าจากนางยกัษ์ ทําใหงู้ตายหมดเลย แล้วใช้พณิวเิศษดดี ทําให้

คนและสตัวใ์นเมอืงทีต่ายฟ้ืนคนืชวีติ เจา้คทัธณะไดย้กเมอืงใหไ้มร้อ้ยกอปกครองต่อไป ไมร้อ้ยกอก็

ไดแ้ต่งงานกบัพระธดิาเมอืงขวางทะบุรี1 

  เจา้คทัธณะออกเดนิทางไปกบัเกวยีนรอ้ยเล่มถงึเมอืงชวาทวด ีเจา้เมอืงไดนํ้านางคํา

สงิมาซ่อนไวใ้นเสาทอ้งพระโรง เพราะมฝีงูรุง้หรอืฝงูนกยกัษ์โฉบเอาผูค้นในเมอืงไปกนิ เจา้คทัธณะ

ทําการช่วยเหลอืแล้วยกเมอืงพร้อมนางคําสงิให้เกวยีนร้อยเล่ม เจ้าคทัธณะได้ช่วยชีวตินางสดีา 

พระธดิาเจา้เมอืงจําปานครให้รอดพ้นจากการถูกยกัษ์จบักนิ เจา้เมอืงจงึยกนางสดีาให้เป็นชายา มี

พระโอรสดว้ยกนันามว่า เจา้คทัธจนั นอกจากนางสดีาแลว้ เจา้คทัธณะกไ็ดน้างสไีวย ธดิาเศรษฐเีป็น

ชายาอกีคน เรื่องราวในตอนจบ กล่าวว่า เจา้คทัธณะได้เจอพ่อ คอืพระอนิทรแ์ปลงกายเป็นช้างมา

ถอดงาให ้งาวเิศษน้ีสามารถใชเ้ป็นพาหนะเหาะไปยงัทีต่่างๆ  เจา้คทัธณะขีง่าชา้งไปถงึเมอืงตกัศลิา 

เจา้เมอืงตกัศลิาได้ใช้เล่ห์อุบายนําไมเ้ท้าชี้เป็นชี้ตาย มาชี้ให้เจา้คทัธณะตาย เจา้คทัธจนัจงึมาช่วย

พ่อแลว้ฆา่เจา้เมอืงตกัศลิาตายตกลงไปในแมน้ํ่าของ  

5.2 สถานภาพสตรีท่ีปรากฏในจิตรกรรมวิหารวดัภมิูนทร ์

5.2.1 การแต่งกายของสตรี 

   สตรใีนภาพจติรกรรมของวหิารวดัภูมนิทร์ ปรากฏอิทธพิลไทลื้อเด่นชดั

เช่นเดยีวกบัวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา ในจงัหวดัเดยีวกนั สตรนุ่ีงซิน่ลายไทลือ้ แบบ

ชาวน่าน ผา้ซิน่ม ี3 ส่วน คอื หวัซิน่ ตวัซิน่ ตนีซิน่ ทีห่วัซิน่จะใชผ้า้สขีาวหรอืสแีดงไม่มลีาย ทําจาก

ผา้ฝ้ายเพื่อไวเ้ปลีย่นเวลาเป่ือยขาด ตวัซิน่นิยมทอลวดลายขวาง หรอืลายริว้ ตนีซิน่อาจมลีวดลาย 

เวลานุ่งจะนุ่งด้วยวธิกีารเหน็บพกที่เอว เรยีกว่า เหน็บซิน่ชกัพก หรอื เหน็บซิน่ไว้พก2 ท่อนบนถ้า

อยู่บ้านมกัเปลอืยอก มผี้าคุลมไหล่ หรอืคลอ้งคอทิง้ชายไปด้านหลงั ถ้าออกไปทํางานนอกบ้าน จะ

นําผ้ามามดัอก หรอืเคยีนอกเพื่อสะดวกในการทํางาน สําหรบัสตรเีมอืงน่าน นิยมทําทรงผมเกล้า

มวยไวก้ลางกระหม่อม  แต่มขีมวดปอยผมเป็นวงเลก็ๆ เสมอ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของสตรไีทลือ้เมอืง

น่าน3 นิยมใส่ลานหเูช่นกนั  บางคนเสยีบดอกไมแ้ทนการเสยีบป่ิน 

 

 

 

1สมเจตน์ วมิลเกษม.  (2557).  เล่มเดมิ. หน้า 34 -36.  
2เผ่าทอง ทองเจอื.  (2560, 27 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีบ่า้นเลขที ่24/1 

ซอยสขุมุวทิ 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.  
3วนิัย  ปราบรปิู.  (2559, 21 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ที่หอศิลป์รมิน่าน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน.  
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ภาพประกอบ 75 นางสไีวกําลงัแต่งตวันุ่งซิน่แบบไทลือ้เมอืงน่าน เหน็บซิน่ชกัพก มผี้าคล้องคอทิ้ง 

      ชายลงไปขา้งหลงัทัง้สองขา้ง ทรงผมมขีมวดปอยและทดัดอกไม ้ 

      วหิารวดัภูมนิทร ์ ตําบลในเวยีง  อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 

 

  ทีม่า: ถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559  

 

5.2.2 สตรีในฐานะแม่ 

   ตามเน้ือหาในคทัธณกุมารชาดก แม่ของคทัธณกุมารเป็นหญงิม่ายทีอ่ยู่มา

วนัหน่ึงพระอนิทรแ์ปลงกายเป็นชา้งมาเหยยีบต้นขา้วของนาง เมื่อนางตามไปหาชา้งในป่า เหน่ือย

อ่อนจงึดื่มน้ําในรอยเทา้ชา้ง แลว้นางกต็ัง้ครรภ ์แม่ของคทัธณกุมารทีเ่ป็นสตรชีาวบา้นกเ็ลีย้งลูกตาม

ลําพงั โดยไม่มสีามดีูแลช่วยเหลอื จนกระทัง่เมื่อคทัธณกุมารเตบิโต เมื่อถูกล้อเลยีนบ่อยๆ จงึถาม

แม่ว่าพ่อคอืใคร นางจงึพาลูกมาดูรอยเท้าช้าง สะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่าแม่ของคทัธณกุมารจะไม่

เข้าใจว่าการตัง้ครรภ์น้ีเกิดจากพระอนิทรเ์นรมติเพื่อให้พระโพธสิตัว์มาเกิด นางได้เลี้ยงดูลูกด้วย

ความยากลําบาก เป็นการทําหน้าที่แม่อย่างดทีี่สุด และเมื่อลูกถูกเพื่อนล้อเลยีนว่าเป็นลูกไม่มพี่อ 

นางจงึตดัสนิใจเล่าเรือ่งทุกอยา่งทีเ่กดิขึน้ใหฟั้ง  
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ภาพประกอบ 76 แมข่องคทัธณกุมาร หญงิมา่ยเลีย้งลกูตามลาํพงักําลงัชีร้อยเทา้ชา้งใหล้กูด ู

 วหิารวดัภมูนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 

 

       ทีม่า: ถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

5.2.3 สตรีในฐานะภรรยา 

   ประเพณถีอืผทีีพ่งึเคร่งครดัของสตรทีัว่ทัง้ลา้นนา รวมถงึน่าน ทัง้กลุ่มไทย

วน ไทใหญ่ และไทลือ้ คอืการหา้มแตะต้องเน้ือตวัผูห้ญงิหรอืไดเ้สยีกนัก่อนแต่งงานเป็นอนัขาด หาก

ใครทําเช่นนัน้ถอืเป็นการผดิผ ีทําใหผ้บีรรพบุรุษโกรธ ฝ่ายชายจะต้องจ่ายเงนิค่าปรบัเป็นการเสยีผี

ให้แก่ฝ่ายหญงิ เพื่อฝ่ายหญงิจะได้นําไปซื้อของมาทําพธิเีลีย้งผหีรอืขอสุมา (ขมา : ผูว้จิยั) ผบีรรพ

บุรุษ1 ดงันัน้หากชายหญิงคู่ใดแต่งงานแล้ว ชายสามารถโอบกอดไหล่ของหญิงผู้เป็นภรรยาได ้

สาํหรบัภาพทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของจงัหวดัน่าน คอื ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ทีว่หิารวดัภมูนิทรน์ัน้ จงึอธบิาย

ได้ว่า ชายหญงิในภาพเป็นสามภีรรยากนั ความสวยงามของภาพปู่ ม่านย่าม่านที่หนานบวัผนั ช่าง

แตม้ตัง้ใจถ่ายทอด คอืการผสมผสานวฒันธรรมทัง้ไทยวน ไทใหญ่ และไทลือ้ 

 วนิยั ปราบรปิ ู  ไดอ้ธบิายภาพปู่ มา่นยา่มา่นไวว้่า  ประการแรก การถูก 

เน้ือต้องตวั จบัไหล่ มคีวามชดัเจนว่าสองคนน้ีเป็นคู่สามภีรรยากนั  ประการที่สอง เป็นภาพผู้ชาย

และผูห้ญงิวยัฉกรรจท์ีพ่้นวยัเดก็แลว้ เป็นวฒันธรรมทีเ่รยีกผู้ชายพ้นวยัเดก็ว่าปู่  หมายถงึนาย และ

เรยีกผูห้ญงิพน้วยัเดก็ว่า ย่า หมายถงึนาง ถา้เป็นปู่ ยา่ตายาย เรยีกว่า พ่ออุ๊ย แมอุ๊่ย  ประการทีส่าม 

การแต่งกายที่ปรากฏในภาพเป็นการผสมผสานทางวฒันธรรม แต่วฒันธรรมที่ปรากฏเด่นชดัคอื

วฒันธรรมไทใหญ่หรอืพมา่  การเรยีกจงึเรยีกตามภาพรวมทีเ่หน็ว่า “ปู่ มา่นยา่ม่าน” มคีวามหมายว่า 

1รตันาพร  เศรษฐกุล.  (2538).  เล่มเดมิ.  หน้า 44. 
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“นายและนางพม่า”1 คําว่า ม่าน ที่เป็นการกล่าวถงึพม่าเช่นน้ี เคยปรากฏในหลกัฐานศกึเชยีงตุง ที่

กล่าวถงึ สบิสองพนันาว่าเป็นเมอืงสองฝ่ายฟ้า คอื การม ี“ฮ่อเป็นพ่อ มมีา่นเป็นแม”่2 หมายถงึแควน้

สบิสองปันนา ถูกจนีฮ่อและพมา่เขา้ไปแทรกแซงทางการปกครอง 

   ส่วนการแต่งกายของปู่ มา่นยา่มา่นทีป่รากฏ ปู่ ม่านสกัยนัตจ์ากเอวไปจนถงึ

หน้าแขง้เหมอืนชาวไทยวนและไทลือ้ทัว่ไป แต่บรเิวณหน้าอกสกัยนัตด์ว้ยหมกึแดงซึง่เป็นทีนิ่ยมใน

ชาวไทใหญ่ ทรงผมและผา้ทีโ่พกเป็นแบบพม่า สําหรบัผา้ทีม่ดัอยูบ่นศรีษะของปู่ ม่าน เป็นการใชผ้า้

ประเจยีกมาพันมดัฝั้นกลียวแบบพม่า ไว้ชายผ้าทางด้านขวาและใช้ปลายผ้าชี้ขึ้นฟ้า เมื่อมงีาน

ประเพณีหรอืพธิทีีต่้องการแต่งกายสุภาพกจ็ะคลีผ่า้ฝัน้ออกมาโพกคลุมศรีษะ3 ส่วนย่าม่าน นุ่งผา้นุ่ง

ลายลุนตยาแบบพมา่ มลีกัษณะยาวและแหวกกลางแหวกเฉียง เสือ้ขา้งนอกเป็นแบบไทลือ้ ส่วนขา้ง

ในที่เห็นเป็นผ้าคาดอกสแีดงนัน้ เป็นลกัษณะผ้าซิน่แบบไทใหญ่หรอืแบบพม่าที่มหีวัซิน่สูงมากจน

สามารถนุ่งกระโจมอก เสือ้ตวันอกแขนยาวเป็นเสือ้แบบไทลือ้ทีน่่าจะรบัอทิธพิลตามแบบเสือ้ก๊กของ

ลาวเชยีงของ เป็นการเดนิเสน้ทอทีส่าบเสือ้ทัง้หมด ทรงผมเป็นแบบไทยวนผสมผสานไทลือ้4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 77 ปู่ มา่นยา่มา่น คู่สามภีรรยา แต่งกายผสมผสานไทใหญ่ ไทลือ้ และไทยวน 

วหิารวดัภูมนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 

ทีม่า : ถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

1วนิัย  ปราบรปิู.  (2559, 21 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ที่หอศิลป์รมิน่าน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน. 
2รตันาพร  เศรษฐกุล.  (2552).  ศกึเชยีงตุง.  หน้า 117.  
3เผ่าทอง ทองเจอื.  (2560, 27 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีบ่า้นเลขที ่24/1 

ซอยสขุมุวทิ 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.  
4แหล่งเดมิ. 
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5.2.4 สตรีในสถานะแม่บ้านแม่เรือน 

   ตามเน้ือเรื่องของคทัธณกุมารชาดก ในตอนต้นเรื่องมชีายหนุ่มพากนัมา

แอ่วสาวคอืการเลอืกคู่ครองตามประเพณีลา้นนา ชายหนุ่มนัน้มาแอบดูสาวทีก่ําลงัทอผา้ ตรงกนักบั

ทีป่รากฏคําสอนเรื่องการเลอืกหญงิสาวมาเป็นคู่ครองของชายลา้นนา โดยไดม้กีารบนัทกึไวใ้นโคลง

วธิรูสอนโลก ดงัน้ี 

 

    หญงิใดช่างรบิเขา้ รอมของ 

   จบเพทการรพิรอง  หกูฝ้าย 

   เชงิชายบ่ใจปอง   ชายอื่น ชมเหย ่

   บ่จาคาํรา้งหมา้ย  แมน่ัน้ญงิดี1 

 

อภชิยั น้อยอุ่นแสน   ไดก้ล่าวสรปุจากโคลงวธิรูสอนโลก      เรือ่งคุณสมบตัทิีช่าย 

พงึพจิารณาหญงิ คอื “...ความเป็นแม่ศรเีรอืน มคีวามขยนัขนัแขง็ รูจ้กัปรนนิบตัเิอาใจสาม ีรูจ้กัทอ

หกูฝ้าย รูจ้กัดแูลลูกเต้า กริยิามารยาทงดงาม ไมพู่ดจาแขง็กระดา้งและหยาบคายกบัผูอ้ืน่หรอืพ่อแม ่

แต่งตวัให้เรยีบรอ้ย รกันวลสงวนตวั ให้เกยีรตแิก่ผู้ทีจ่ะมาเป็นสาม.ี..”2 คุณสมบตัใินการเป็นแม่ศรี

เรอืน ปรนนิบตัดิูแลสาม ีเป็นคุณสมบตัทิัว่ๆ ไปตามสงัคมในยุคจารตี แต่คุณสมบตัเิรื่องรูจ้กัการทอ

ผา้ เป็นคุณสมบตัพิเิศษทีส่งัคมลา้นนาให้ความสําคญั ทรงศกัดิ ์ปรางคว์ฒันากุล ไดก้ล่าวถงึการทํา

ตนีจกสําหรบัต่อผ้าซิน่ของสตรลี้านนาในอดตีว่า “...นับเป็นศิลปะพื้นบ้านทีแ่สดงถงึความละเอยีด

ประณีต ความมานะพยายาม และความมรีสนิยมของผู้เป็นเจ้าของหรอืผู้ทอเอง ...ในอดตีผู้หญิง

ลา้นนาจะตอ้งทอผา้เป็นและมซีิน่ตนีจกอย่างน้อยหนึง่ผนืสําหรบันุ่งในงานพธิสีาํคญั...”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล.  (2551).  โคลงพระลอสอนโลก โคลงวธิรูสอนโลก โคลงเจา้วฑิูรสอนหลาน.  

หน้า 62. 
2อภิชยั  น้อยอุ่นแสน.  (2543).  สถานภาพทางกฎหมายของสตรใีนสงัคมล้านนา พ.ศ.1839 – 2442 

ศกึษากรณีความสมัพนัธร์ะหว่างสามภีรรยา.  หน้า 58. 
3ทรงศกัดิ ์ ปรางคว์ฒันากุล และแพททรเิซยี แน่นหนา.  (2530).  เล่มเดมิ.  หน้า 15. 
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ภาพประกอบ 78 การรูจ้กัทอผา้ของแมค่ทัธณกุมารเป็นคุณสมบตัขิองหญงิทีด่ตีามคตลิา้นนา 

วหิารวดัภูมนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 

 

     ทีม่า: ถ่ายโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

ลลิเลยีน  จอหน์สนั  เคอรต์สิ  (Lillian Johnson Curtis) เป็นสตรชีาวอเมรกินัผูส้อนศาสนา

ในคณะเพรสไบทเีรยีนฝ่ายเหนือ ซึง่เดนิทางเขา้มาปฏบิตัหิน้าทีเ่ผยแผ่ครสิตศ์าสนาโดยประจาํอยู่ที่

เมืองลครหรือลําปางในปัจจุบันระหว่าง พ.ศ.2438-2442 ตรงกับรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เขียนหนังสือเรื่อง The Laos of North Siam ขึ้น และตีพิมพ์ในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2446 ที่เมอืงฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia)1  เคอรต์ิส ได้เล่าความประทบัใจที่ได้ไป

พบเห็นการทอผ้าของเด็กหญิงชาวสยามที่หมู่บ้านรมิแม่น้ําปิงใกล้เมอืงระแหง (จงัหวดัตากใน

ปัจจบุนั) ดงัน้ี  
 

        ... เดก็หญงิชาวสยามทีน่่ารกัคนหน่ึงกําลงัทอผา้อยูใ่ตถุ้นบา้น เมือ่ตอนสมยั 

        เดก็ๆ ขา้พเจา้มกัจะชอบไปดกูารทอผา้ตามบา้นของคนยากจน ซึง่อยูใ่กล้ๆ  

        สวนของบดิาขา้พเจา้ แต่เครือ่งทอผา้เหล่านัน้ไมส่ามารถนํามาเปรยีบเทยีบ 

        ในเรือ่งความหยาบของผลงานกบัเครือ่งน้ีได ้   เป็นความจรงิทีเ่ครือ่งทอผา้ 

        เครือ่งน้ีมคีวามสามารถพเิศษของการเป็นเครือ่งทอผา้ดว้ยมอื ซึง่ทาํงานได ้

        ดทุีกอยา่ง  ทัง้ผา้ทีเ่ดก็หญงิคนน้ีกําลงัทออยูก่ด็สูวยงาม   เรยีบและมศีลิปะ 

   ในการออกแบบจรงิๆ     เธอมคีวามเชีย่วชาญในการพุ่งกระสวยและดงึไหม 

   สลบัยอ้นกลบัดว้ยวธิถีบีแผ่นถบี   อริยิาบถขณะทีเ่ธอนัง่อยูบ่นมา้นัง่สามขา 

1ลลิเลยีน จอหน์สนั เคอรต์สิ .  (2543).  เล่มเดมิ.  หน้าคาํนํา.  
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   ตรงนัน้เป็นภาพทีน่่ารกั      ซึง่เหน็ไดช้ดัว่ากําลงัขะมกัเขมน้อยูก่บังานของ 

   เธอ ...1 
 

  สิง่ทีล่ลิเลยีน จอหน์สนั เคอรต์สิ ไดเ้ล่าถ่ายทอดผา่นการบนัทกึ จงึทาํใหเ้หน็ถงึการ

ให้ความสําคญัในเรื่องการทอผ้าของสตรไีทยในล้านนา การทอผ้ายงัคงเป็นสิง่ที่สตรภีาคเหนือถือ

ปฏบิตัิมาจนถงึสมยัหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2  และสามารถพบได้ตามบ้านเรอืนในอําเภอรอบนอก 

เช่นอําเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่

5.2.5 อาชีพของสตรี 

   ในเน้ือหาของคทัธณกุมารชาดก ทําให้ทราบอาชพีของสตรชีาวบา้นในการ

ทาํเกษตรกรรม ไดก้ล่าวถงึพระอนิทรท์ีแ่ปลงกายเป็นชา้งมาเหยยีบต้นขา้วในพืน้ทีน่าของแม่คทัธณ

กุมาร ตน้ขา้วไดร้บัความเสยีหายจนหมดสิน้ ทาํใหน้างรอ้งไหเ้สยีใจ แลว้จงึเดนิตามหาชา้งเขา้ไปใน

ป่า ส่วนการทอผา้เป็นงานยามว่างจากการทํานา ดงัคาํกล่าวว่า เมือ่ว่างจากการทํานา ผูช้ายตเีหลก็ 

ผูห้ญงิทอผา้ การทําอาชพีเกษตรกรรมของสตรชีาวบา้นสอดคลอ้งกบัสภาพทัว่ไปของสงัคมในสมยั

จารตี ที่ต้องทํางานเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการหารายได้เลี้ยงครอบครวัหรอืเป็นกําลงัในแรงงานผลติ 

ส่วนสตรชีัน้สูงบางคนแม้ไม่ต้องประกอบอาชีพ ก็ทําการเรยีนรู้ศิลปวทิยาเพื่อการปกครองและ

การคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพประกอบ 79 แมข่องคทัธณกุมารเดนิรอ้งไหเ้พราะตน้ขา้วทีป่ลกูไดร้บัความเสยีหาย 

          การแต่งกายนุ่งผา้ซิน่ไทลือ้ชาวน่าน ท่อนบนมดัอกหรอืเคยีนอก (ต่างจากลา้นนาตะวนัตกที ่

          เปิดอก) วหิารวดัภมูนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 
 

          ทีม่า: ถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

1ลลิเลยีน จอหน์สนั เคอรต์สิ .  (2543).  เล่มเดมิ.  หน้า 74 – 75. 
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5.2.6 วิถีชีวิตของสตรี 

   ภาพวถิชีวีติของสตรน่ีานได้ถูกถ่ายทอดออกมาเหมอืนกบัลกัษณะวถิชีวีติ

ล้านนาทัว่ไป คือการเดินทางไปกาด เดินป่า หรอืเดินทางทัว่ไป จะต้องสะพายกระบุงหรอืแบก

ภาชนะตกัน้ํา เช่น น้ําทุ่ง ครุ เพื่อบรรจสุิง่ของทีต่อ้งการ มกีารพูดคุยสนทนาและต่อบุหรีข่ ีโ้ยก้บัชาย

หนุ่มได ้แต่แต่งกายและทาํทรงผมแบบไทลือ้ชาวน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 80 ผูช้ายแอ่วสาว กลุ่มสตรทีีก่ําลงัไปกาด สตรคีนหน่ึงมดัอกหรอืเคยีนอก หาบน้ําทุ่ง 

       วหิารวดัภมูนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 

 

   ทีม่า: ถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 
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ในดา้นประเพณ ีเพื่อใหห้นุ่มสาวไดม้โีอกาสทาํความรูจ้กักนั ทางลา้นนาจงึ 

ม ีประเพณีการนัง่ข่วง ชาวลื้อออกเสยีงว่า นัง่โข่ง ประเพณีการนัง่ข่วงจะทําในฤดูหนาว ฤดูรอ้น

ก่อนหน้าฝน ชาวบ้านจะทําข่วงให้ลูกสาวหลานสาวนัง่ทํางานยามคํ่าคนื ข่วงมขีนาดกว้างพอควร 

สามารถนัง่ไดห้ลายคน ใชก้าบหมากแหง้มาพนัรอบไมท้รงกระบอกเพื่อจุดไฟใหส้ว่างไดน้านทัง้คน 

ผูช้ายก็จะมาแอ่วสาว หรอืการจบีสาว เน่ืองจากการทอผ้าเป็นเรื่องสําคญัของสตรลีา้นนา ดงักล่าว

แลว้ว่าเป็นคุณสมบตัปิระการหน่ึงทีผู่ช้ายจะพจิารณาเลอืกผูห้ญงิคนใดเป็นคู่ครอง ดงันัน้ในประเพณี

การลงขว่ง มกัพบเหน็ผูห้ญงินัง่ปัน่ฝ้ายเพื่อตระเตรยีมไวท้อผา้1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 81 เจา้คทัธณะทาํการผดิผขีณะมาแอ่วสาวหานางสไีวทีก่ําลงัเตรยีมเสน้ดา้ยไวท้อผา้ 

       วหิารวดัภมูนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 

 

     ทีม่า: ถ่ายโดยผูว้จิยั เมื่อวนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

6. ภาพจิตรกรรมวดัหนองบวั  

วดัหนองบวั ตัง้อยูท่ีต่ําบลป่าคา  อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  อยูใ่นชุมชนหมูบ่า้น 

ไทลือ้ที่มกีารอนุรกัษ์วฒันธรรมชาวไทลื้อ ภายในบรเิวณวดัหนองบวัไดม้กีารจดัแสดงวฒันธรรมไท

ลือ้ โดยมเีรอืนชาวไทลือ้จดัแสดงอยู่ ภายในเรอืนไทลือ้มขีา้วของเครื่องใชแ้ละภาพประกอบบอกเล่า

ความเป็นไทลือ้ สิง่สําคญัและมคีุณค่าของวดัหนองบวั คอื ภาพจติรกรรมปัญญาสชาดก เรื่องจนัท-

คาธชาดก โดยศิลปินช่างแต้มหรอืผู้วาดที่ชื่อว่า หนานบวัผนั เป็นช่างท้องถิ่นที่มภีูมลิําเนาอยู่ใน

เมอืงน่าน เน้ือเรื่องหลกัในภาพจติรกรรมวดัหนองบวั เป็นเน้ือหาตอนสําคญัของจนัทคาธชาดก โดย

1รตันาพร  เศรษฐกุล.  (2538).  เล่มเดมิ.  หน้า 42. 
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หนานบวัผนัได้ถ่ายทอดวฒันธรรมผสมผสานทัง้ไทยวนและไทลื้อตามที่ปรากฏในวฒันธรรมเมอืง

น่าน อีกทัง้วฒันธรรมตะวนัตกที่ปรากฏอยู่บนภาพจิตรกรรมวัดหนองบัว เช่น เรอืกลไฟ ปืน 

ชาวตะวนัตก การแต่งกายชุดทหารแบบตะวนัตก รวมไปถงึเทคนิคการวาดภาพแบบตะวนัตก ไดแ้ก่ 

การวาดภาพเสมอืนจรงิ การให้สดัส่วนของทัง้คนและสตัว์ในเน้ือเรื่อง หนานบวัผนัก็สามารถสรา้ง

ภาพทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรมไดอ้ย่างสวยงามและน่าสนใจมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 82 เรอืกลไฟ อทิธพิลตะวนัตกที่ปรากฏในจนัทคาธชาดก ด้านซ้ายพระประธานใน 

      วหิารวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  
 

             ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 83 เฮอืนไทลือ้ ทีจ่ดัแสดงวฒันธรรมไทลือ้ อยูด่า้นหลงัของวหิารทีเ่ขยีนภาพ 

            วดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  

                ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 
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ภาพประกอบ 84 ภาพสตรไีทลือ้ทีม่กีารนุ่งซิน่ตนีจก ลายริว้ต๋าและทําทรงผมแบบไทลือ้ชาวน่าน 

         เบือ้งหน้าพระประธานในวหิารวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  

 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

6.1 วรรณกรรมท่ีปรากฏ 

จนัทคาธชาดก 

จนัทคาธชาดก เป็นชาดกเรือ่งหน่ึงในปัญญาสชาดก ปัญญาสชาดกเป็นวรรณกรรม 

ทางพุทธศาสนาเรื่องเอก อุดม  รุ่งเรอืงศร ีกล่าวไวใ้นงานวจิยัวรรณกรรมล้านนาว่า ปัญญาสชาดก 

ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่งหรอืมไิดร้ะบุปีทีแ่ต่ง ทราบแต่เพยีงว่าผูแ้ต่งคอืภกิษุชาวเชยีงใหม่ ซึง่กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพสนันิษฐานว่าแต่งขึ้นระหว่าง พ.ศ.2000 - 2200  เป็นการเรยีบเรยีงชาดกนอก

นิบาตในล้านนาทีม่อียู่แลว้ขึน้เป็นภาษาบาลี1    มลีกัษณะเป็นเรื่องราวปรมัปราที่เป็นนิทานพื้นถิน่

แพร่หลายในยุคนัน้ (เล่าสบืต่อกนัมาเป็นมุขปาฐะ : ผู้วจิยั) โครงสรา้งของปัญญาสชาดกมลีกัษณะ

เลยีนแบบนิบาตชาดกหรอือรรถกถาชาดกทีพ่ระสงฆล์งักาประพนัธไ์ว้2  

จนัทคาธชาดก  เป็นการสอนในเรือ่งของการทาํกรรมดกีรรมชัว่สะสมมาแต่ชาตปิาง 

ก่อน ถึงแม้เกิดในชาติปัจจุบนัผู้ทํากรรมดกีรรมชัว่ ได้มาเกิดเป็นบดิามารดาและบุตรกนั ผลของ

กรรมที่ติดตวัมาหรอืการไม่เสมอกนัด้วยศีล ก็ทําให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกนัได้และมบีัน้ปลายชวีติที่

แตกต่างกนั ดงัปรากกฎขอ้ความว่า “...ทําไมมารดาบดิาจงึเป็นคนขดัสน ส่วนบุตรเป็นผูม้บุีญมาก...

เพราะในชาติก่อน ตายายทัง้สองเกิดในตระกูลอํามาตย์ เห็นพระเทีย่วภิกขาจาร ตนเป็นผู้ไม่มี

ศรทัธาไม่เลือ่มใส ไดต้เิตยีนคนทัง้หลายว่า พวกเกยีจครา้น เลี้ยงยาก ขดัสน เหล่าน้ีเป็นสมณะ ดว้ย

1อุดม  รุ่งเรอืงศร.ี  (2546).  วรรณกรรมลา้นนา.  หน้า 191 – 192. 
2กรมศลิปากร.   (2549).  ปัญญาสชาดก เล่ม ๒.  หน้าคาํนํา. 
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วจทุีจรติน้ีจงึเป็นคนขดัสน...” 1 และกล่าวถงึเหตุทีจ่ะต้องไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนัว่า “...มารดาบดิาของพระ

กุมารทัง้สองนัน้เป็นคนกาลกรรณ ีฝ่ายพระกุมารทัง้สองเป็นบุตรเป็นคนสริ ิสริกิบักาลกรรณีไกลกนั

มาก...”2 

      เน้ือเรือ่งของจนัทคาธชาดกเริม่ตน้เล่าถงึเมอืงจมัปากนคร (พระนครจมัปากะ) ม ี

พระราชาทรงพระนามว่า พนัธุมวด ีเป็นผู้ทรงตัง้มัน่ในศีล เทพยดาจงึปกป้องคุ้มครอง นอกพระ

นครจมัปากะ ทีห่มู่บา้นนัมพะ มตีระกูลขดัสนอยู่ตระกูลหน่ึง สองสามภีรรยามบุีตรชาย 2 คน คนพี่

ชื่อสุรยิคาธ เพราะเกิดวนัสุวนิทราหูจบัพระสุรยิะหรอืเรยีกว่า วนัสุรยิคราส คนน้องชื่อ จนัทคาธ 

เพราะเกดิในวนัพระจนัทรถ์ูกอสุรนิทราหูจบั3 หรอืเรยีกว่า วนัจนัทคราส 

     ต่อมาได้เกิดภยัพิบตัิในจมัปากนครซึ่งเหตุนัน้เกิดจากมหีญิงในเมอืงหลายคน

ประพฤตตินไม่ด ีคอืเที่ยวเสพอนาจารกบัผู้ชายเพื่อหวงัมบุีตร เพราะบุตรของนางเหมรงัษีที่ชื่อว่า 

กุญชรกุมาร เป็นบุตรที่ไม่มพี่อ ในความจรงิตามเน้ือเรื่องกุญชรกุมารถอืกําเนิดจากการที่นางเหม

รงัสเีดนิทางเข้าป่าเพื่อหาอาหาร เกิดกระหายน้ํา นางไปพบปัสสาวะของเสอืโคร่งอยู่ในรอยช้าง  

นางเขา้ใจว่าเป็นน้ํา จงึดื่มเขา้ไป หลงัจากนัน้นางกต็ัง้ครรภโ์ดยนางไมเ่คยมคีวามสมัพนัธแ์บบชูส้าว

กับชายคนใด (เน้ือเรื่องของนางเหมรงัสีและกุญชรกุมาร มีความคล้ายคลึงกับคนัธกุมารชาดก 

กล่าวคอืบุตรเป็นผู้มบุีญญาธกิารมาเกดิ จงึทําให้การถอืกําเนิดไม่ธรรมดา และเป็นผู้มพีลงัวเิศษ : 

ผูว้จิยั)  กุญชรกุมารจงึเป็นทีรู่จ้กัว่าเป็นบุตรทีแ่ม่เลีย้งดูตามลําพงัโดยไม่มพี่อ หญงิอื่นในหมู่บ้านมี

ความอยากไดบุ้ตรทีม่พีลกําลงัมากเหมอืนางเหมรงัส ีจงึเทีย่วทําอนาจารจนทาํใหเ้ทพยดาไมป่กป้อง

คุม้ครองเมอืง4 

     ในคราวที่จมัปากนครเกิดภยัพบิตัิ ทําให้ครอบครวัของสุรยิคาธและจนัทคาธก็

ตอ้งประสบชะตากรรมน้ีเช่นกนั ในขณะนัน้สุรยิคาธมอีายุได ้12 ขวบ ส่วนจนัทคาธมอีายุได ้5 ขวบ 

ในตอนแรกที่ยงัพอหาอาหารได้บดิามารดาของเดก็ทัง้สองก็ออกไปหาอาหารในป่าและนํากลบัมา

เลีย้งลูก แต่พอเวลาผ่านไปอาหารหาแทบไมไ่ด ้บดิามารดาของเดก็ทัง้สองคนน้ีมกัแอบเอาอาหารที่

หาได้จากป่ามารบัประทานตอนกลางคนืเวลาทีลู่กหลบัโดยไม่มอีาหารเหลอืไวใ้ห้ลูก เดก็ทัง้สองใช้

ชวีติอยู่แบบอดอยากมาก วนัหน่ึงขณะทีบ่ดิามารดาเขา้ป่า สุรยิคาธพาจนัทคาธไปเล่นน้ําในบรเิวณ

หมู่บา้น สุรยิคาธจบัปไูด ้4 ตวั ตัง้ใจว่าจะแบ่งคนละตวักบัน้อง และเหลอืไว ้2 ตวัใหบ้ดิามารดา แต่

เมื่อกลบัถงึบา้นเผาปใูหจ้นัทคาธรบัประทานหน่ึงตวั เมื่อรบัประทานหมดจนัทคาธกร็อ้งขอปเูพิม่อกี

ทลีะตวัจนหมด ครัน้ถงึเวลาเยน็ บดิามารดากลบัมาจากป่า มารดาเขา้ไปในครวัเหน็กระดองป ูจงึไต่

1กรมศลิปากร.   (2549).  เล่มเดมิ. หน้า 600. 
2แหล่งเดมิ.  
3กรมศลิปากร.  (2511).  โสณนนัทชาดก สวุณัณสามชาดก จนัทคาธชาดก. พมิพเ์ป็นบรรณาการเน่ืองใน

งานพระราชทานเพลงิศพนางโสภติบรรณลกัษณ์ (ลิน้จี ่ กติตขิจร).  หน้า 59. 
4แหล่งเดมิ. หน้า 59 – 61. 

                                         



124 

 

ถามลูก เมื่อรูว้่าจนัทคาธรบัประทานจนหมดไม่มปีเูหลอืสกัตวั กเ็กดิบนัดาลโทสะดุด่าและไล่เดก็ทัง้

สองคนออกจากบา้น1  

   เน้ือหาต่อมาจนจบเรือ่งเป็นการเล่าถงึการผจญภยัของสุรยิคาธและจนัทคาธ โดย 

เริม่ต้นจากได้รบัของวเิศษจากท้าวสกักเทวราชหรอืพระอนิทร ์ ของวเิศษ คอืต้นไม้ที่มใีบเป็นยา 

สามารถชุบชวีติคนหรอืสตัวท์ีต่ายใหฟ้ื้นคนืชพีใหม ่เพราะพระอนิทรเ์หน็ว่าพระพุทธองค ์(จนัทคาธ) 

กําลงัตกยาก พระอนิทรจ์งึจาํแลงเป็นงพูษิ พระวษิณุจาํแลงเป็นพงัพอน ไดม้าต่อสูต่้อหน้ากุมารทัง้

สอง เมื่อพงัพอนตาย งกู็เคี้ยวยาพ่นใส่ปากฟ้ืนขึน้มา เมื่องตูาย พงัพอนก็เคีย้วยาใส่ปาก งกูลบัคนื

ชวีติขึน้มา สุรยิคาธจงึเกบ็เอายาทีต่้นไมน้ัน้ แลว้พาน้องชายเดนิทางต่อไป  ไดชุ้บชวีติกา กาตวันัน้

มาเป็นขา้รบัใช ้คอยไปหาผลไมม้าใหท้ัง้สองคน ต่อมากาแสดงความอกตญั�ูดว้ยการล่อหลอกใหสุ้

รยิคาธและจนัทคาธไปเป็นเหยื่ออาหารของยกัษ์ในเมอืงยกัษ์ที่มยีกัษิณีตนหน่ึงตาย สุรยิคาธได้

ช่วยชวีติยกัษณิไีว ้จงึทําใหร้อดพน้จากความตาย เดนิทางมาถงึนครกาสไีดอ้าศยับา้นของเศรษฐคีน

หน่ึง ไดใ้ห้อาหารแก่กุมารทัง้สอง สุรยิคาธจงึทราบจากคนใช้ของเศรษฐวี่าธดิาเจา้เมอืงชื่อว่า นาง

สุชาตดงึสา ไดถู้กงเูห่ากดัตาย สุรยิคาธบอกแก่เศรษฐวี่าสามารถรกัษาอาการของนางสุชาตดงึสาได ้

เศรษฐจีงึรบัสุรยิคาธและจนัทคาธมาเป็นลูกเลี้ยง เศรษฐไีด้พาสุรยิคาธไปเขา้เฝ้าและรกัษาอาการ 

เมื่อนางสุชาตดงึสา ธดิาของเจา้เมอืงฟ้ืนคนืชพี เจา้เมอืงจงึยกธดิาใหเ้ป็นชายาของสุรยิคาธ ต่อมาสุ

รยิคาธไดป้กครองนครกาส ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 85 งแูละพงัพอนผลดักนัเคีย้วยาใหอ้กีฝ่ายฟ้ืนคนืชวีติต่อหน้าสุรยิคาธและจนัทคาธ 

         จติรกรรมในวหิารวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  
 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

1กรมศลิปากร.  (2511).  เล่มเดมิ. หน้า 63 – 64. 
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ภาพประกอบ 86 สุรยิคาธได้ช่วยฟ้ืนคนืชวีตินางสุชาตดงึสาที่ถูกงูเห่ากดัตาย จติรกรรมในวหิาร 

     วดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  
 

           ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 
 

                  ขณะทีจ่นัทคาธพกัอยู่บา้นเศรษฐทีีน่ครกาส ีมพี่อคา้สําเภาชื่อโคษฐะบุตรของโคษฐะ

ไดถู้กเสอืโคร่งกดัตาย จนัทคาธไดร้กัษาทาํใหบุ้ตรของโคษฐะฟ้ืนคนืชพี  พ่อคา้สําเภาไดม้อบสมบตัิ

ใหจ้นัทคาธเป็นจาํนวนมากและรบัเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมาพ่อคา้สาํเภาโคษฐะไดเ้ดนิเรอืไปคา้ขายที่

เมอืงอนิทปัตถ์ ในขณะนัน้พระราชธดิาของเจา้เมอืงอนิทปัตถ์มพีระนามว่า นางเทวธสิงักา ได้ถูก

เขีย้วเสอืจากปลายดา้มมดีทิม่บรเิวณหลงัพระบาท ไดร้บัพษิจนถงึแก่ความตาย พ่อคา้โคษฐะจงึไป

ตามจนัทคาธที่นครกาสมีารกัษา  จนัทคาธจงึได้รบัรางวลัจากพระเจ้าพรหมจกัรพรรด ิเจ้าเมอืง

อนิทปัตถด์ว้ยการพระราชทานการสมรสใหจ้นัทคาธกบันางเทวธสิงักา1  

เน้ือหาตอนต่อไปเป็นการเลา่ถงึการผลดัพรากระหว่างจนัทคาธและนางเทวธสิงักา  

เป็นการเล่าถึงการครองตนของนางเทวธิสงักา นางเอกของเรื่อง และกล่าวถึงสตรอีีกหลายคน

ระหว่างการเดนิทางของจนัทคาธเพื่อตามหานางเทวธสิงักา (ผู้วจิยัจะกล่าวถึงเหตุการณ์สําคญัๆ 

จากการวเิคราะห์สถานภาพสตรจีากภาพในภายหลงั)2 ในเหตุการณ์สําคญัต่างๆ ตามตวัละครหลกั 

หนานบวัผนัได้วาดภาพจติรกรรมถ่ายทอดเน้ือหาตอนสําคญัเพื่อเล่าเรื่องจนัทคาธชาดก และภาพ

จติรกรรมเหล่าน้ียงัไดส้ะทอ้นสภาพสตรใีนแง่มุมต่างๆ ผ่านการเดนิเรื่อง ได้ปรากฏสถานภาพสตรี

ทัง้ในฐานะภรรยา ฐานะลูก สถานะของสตรชีัน้สูง สถานะของสตรชีัน้ล่างเฉกเช่นนางทาส ี(ทาสรบั

1กรมศลิปากร.  (2511).  เล่มเดมิ.  หน้า 66 – 83. 
2เน้ือหาจนัทคาธชาดกทัง้เรื่อง ดู กรมศลิปากร.  (2511).  โสณนันทชาดก สุวณัณสามชาดก จนัทคาธ

ชาดก. พมิพเ์ป็นบรรณาการเน่ืองในงานพระราชทานเพลงิศพนางโสภติบรรณลกัษณ์ (ลิน้จี ่ กติตขิจร).  หน้า 58 

– 150. 
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ใช)้ โดยหนานบวัผนัช่างแต้มไดส้อดแทรกคตแิละวถิชีวีติตามแบบฉบบัของสตรทีางภาคเหนืออย่าง

น่าสนใจ  

6.2 สถานภาพสตรีท่ีปรากฏในจิตรกรรมวดัหนองบวั 

6.2.1 การแต่งกายของสตรี 

           สตรใีนภาพจติรกรรมวดัหนองบวั ปรากฏอทิธพิลวฒันธรรมไทลือ้เน่ืองจากบรเิวณ

ชุมชนหนองบัวเป็นที่ตัง้ครวัไทลื้อมาแต่อดีต ดังนัน้หนานบัวผัน ศิลปินช่างแต้มจึงถ่ายทอด

วฒันธรรมการแต่งกายของสตรไีทลือ้ไวใ้นภาพ  สตรนุ่ีงซิน่ลายไทลือ้ เปลอืยอก มผี้าคุลมไหล่หรอื

ผา้ตุ้ม ทําทรงผมเกลา้มวย แต่มปีอยผมขมวดเป็นวงเลก็ๆ เสมอซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของสตรไีทลื้อ1 

ใส่ลานห ู   

   สําหรบัวฒันธรรมไทลื้อในจงัหวดัน่าน เผ่าทอง ทองเจอื ได้อธบิายว่ามี

ลกัษณะผสมผสานนําเอาวฒันธรรมลือ้จากถิน่เดมิในประเทศลาว มาผสมผสานกบัวฒันธรรมไทยวน 

ซึง่เป็นวฒันธรรมทอ้งถิน่ของลา้นนา ดงันัน้ วฒันธรรมไทลือ้ในจงัหวดัน่าน จะมเีอกลกัษณ์เฉพาะที่

มกีารปรบัเปลีย่นทางวฒันธรรมและมคีวามแตกต่างจากวฒันธรรมลือ้ที่ปรากฏในประเทศลาว อาจ

เรยีกว่า วฒันธรรมไทลือ้-ไทยวน หรอื วฒันธรรมไทลือ้ชาวน่าน สิง่ที่เหน็เด่นชดั คอืการผสมผสาน

ลวดลายและคติในผ้าซิน่เมอืงน่าน การผสมผสานของกลุ่มชาติพนัธุ์สตรไีทยวนกบักลุ่มชาติพนัธุ์

สตรไีทลือ้ เอกลกัษณ์ประการแรก คอืหวัซิน่ ในส่วนทีเ่ป็นหวัซิน่จะเป็นหวัซิน่สขีาวกบัสแีดง การต่อ

หวัซิน่ขาวแดงนัน้ เป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มสตรวีฒันธรรมไทยวน เป็นการยดึในเรื่องของลกัษณะ

ของมนุษยเ์ป็นหลกั คอืมสี่วนหวั ส่วนตวั และส่วนตนี ส่วนหวัซิน่ ส่วนตวัซิน่ และส่วนตนีซิน่ ส่วน

หวัซิน่สตรไีทยวนจะต่อดว้ยผา้ขาวกบัผา้แดง หรอืในบางครัง้กย็่นยอ่เป็นขาวลว้นหรอืแดงลว้น แต่

ว่าตามรปูแบบ (format) จะต้องต่อดว้ยสขีาวกบัสแีดงเสมอ วสัดุทําจากผา้ฝ้าย เพราะว่าส่วนหวัซิน่

เป็นส่วนที่จะถูกขมวดเข้ากับเอวตลอดเวลา จงึทําให้เป่ือยขาดง่าย เพื่อให้การใช้ผ้าซิ่นทัง้ผืน

ยาวนาน จงึต่อหวัซิน่ เมื่อหวัซิน่ขาดเป่ือย กส็ามารถเลาะทิง้แลว้นําหวัซิน่มาเปลีย่นใหม่ ส่วนตวัซิน่

ถา้ยงัคงอยูส่ภาพด ีกส็ามารถใชต้วัซิน่ผนืเดมิไปไดต้ลอด 

      เอกลกัษณ์ประการที่สอง คอืลกัษณะของตวัซิน่ ส่วนล่างของตวัซิน่มกั

เป็นสดีาํ มทีัง้สดีําพืน้ และสดีาํมลีวดลาย ส่วนมากจะมเีสน้แหลมๆ ลงมา ซึง่เป็นลกัษณะของซิน่ตนี

จกไทยวน ลายเส้นแหลมๆ ที่ทิ้งตวัลงมาใต้แถบสดีํา เรยีกว่า เส้นหางสะเปา หรอื เส้นหางสําเภา 

เส้นหางสะเปาหรอืเส้นหางสําเภาในภาคเหนือจะตรงกบัลายเฟ้ืองอุบะ หรอืรวมเรยีกว่าลายกรวย

เชงิของผา้นุ่งบุรุษและสตรใีนภาคกลาง ลายกรวยเชงิในภาคกลางจะประกอบดว้ยเฟ้ืองและอุบะ ซึง่

กจ็ะไดล้ดทอนลงไปจนกระทัง่กลายเป็น ลายหางสะเปาหรอืหางสาํเภาของสตรใีนภาคเหนือ 

1วนิัย  ปราบรปิู.  (2559, 21 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ที่หอศิลป์รมิน่าน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน.  
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   เอกลกัษณ์ประการที่สาม สตรไีทยวนนิยมจกตกแต่งตนีซิน่ที่มคีวามกวา้ง

ประมาณสองคบื หรอืสองคบืเศษ แล้วแต่ความสูงตํ่าของผูส้วมใส่ นิยมจกตอนบนของตนีซิน่ ส่วน

ตอนล่างหรอืครึง่ล่างของตนีซิน่จะปล่อยเป็นพืน้ทีว่่างสแีดงเสมอ1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 87 การแต่งกายของนางเทวธสิงักาแบบสตรไีทลือ้เมอืงน่าน เบือ้งหน้าพระประธานใน 

      วหิารวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  

 

              ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

   ในส่วนตอนกลางของผา้ซิน่ ตวัอยา่งเช่นการนุ่งผา้ซิน่ของนางเทวธสิงักา จะเหน็ 

เป็นลายริว้ขนาดไม่เท่ากนั ลายริว้ขนาดไม่เท่ากนัเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นสฟ้ีา แลว้ตดัเส้นดว้ยสดีํา มี

เฉพาะตอนกลางของตวัซิน่ทีเ่ป็นแถบสแีดง อนัน้ีกเ็ป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุพ์ ืน้ถิน่ของสตรี

ไทยวนและไทลือ้ เป็นลกัษณะรว่มของกลุ่มสองชาตพินัธุ ์คอืการใชส้ฮี่อมหรอืสคีรามยอ้มผา้นุ่ง ฮ่อม

หรอืครามเป็นพชืพืน้ถิน่ของทางภาคเหนือและภาคอสีาน ลายริว้ทีไ่มส่มํ่าเสมอแลว้กค็ัน่ดว้ยขดีสดีํา

น้ี ได้แสดงให้เห็นถงึความพยายามของช่างผู้เขยีนหรอืจติรกรในการที่จะเขยีนริว้สฟ้ีาให้มน้ํีาหนัก

ของริว้ไม่เท่ากนั น้ําหนักสไีม่เท่ากนั ริว้สฟ้ีาที่มคีวามกว้างจํานวนสองริว้ถูกเขยีนให้เป็นสฟ้ีาอ่อน 

ในขณะที่ร ิว้สฟ้ีาซึง่มลีกัษณะเป็นขนาดแถบแคบๆ จะถูกช่างเขยีนใหเ้ป็นสฟ้ีาเขม้ เป็นการแสดงให้

เห็นถึงความสามารถของการย้อมผ้าของสตรใีนภูมภิาคน้ีว่า สามารถย้อมฮ่อมหรอืครามให้เป็นสี

อ่อนและสเีขม้ไดต้ามความต้องการ คอืการบงัคบัสใีนการยอ้มได้ แลว้ก็นํามาทอใหต้ดัสแีถบ นํามา

ทอในแถบสทีี่ตดัสสีลบักนั ส่วนเส้นสดีํานัน้ ตามปกตแิล้วอาจจะมหีรอืไม่มกี็ได้ในผ้าจรงิ ถ้าเผื่อมี

จรงิกจ็ะเป็นเสน้ที่ยอ้มขึน้จากมะเกลอืซึง่ใหส้ดีํา หรอือาจจะเกดิจากการยอ้มฮ่อมหรอืครามซ้อนกนั

หลายๆ ครัง้ สกี็จะเขม้จดัขึน้ ส่วนแถบสแีดงตรงกลางลําตวันัน้ น่าจะเป็นการยอ้มครัง่ เป็นสทีี่เกดิ

1เผ่าทอง ทองเจอื.  (2560, 27 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีบ่า้นเลขที ่24/1 

ซอยสขุมุวทิ 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร. 
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จากการยอ้มครัง่อย่างชดัเจน ลกัษณะการทอผา้ ลกัษณะการทอตวัซิน่ใหเ้ป็นลายริว้แบบน้ีอาจรวม

เรยีกไดก้วา้งๆ ว่า ลายริว้ต๋า  

   ลายริว้ต๋าของสตรไีทยวนกบัสตรไีทลือ้มคีวามแตกต่างกนัอยูบ่า้ง   ลายริว้ต๋าของ 

สตรไีทยวนจะมช่ีองไฟที่ค่อนข้างสมํ่าเสมอ และการสลบัแถบริว้ก็ค่อนขา้งเป็นระเบยีบ ส่วนลาย

ริว้ต๋าของสตรไีทลือ้ไมค่่อยเป็นระเบยีบ มลีายริว้เลก็ใหญ่ปะปนกนั คอืมรีิว้ใหญ่บา้ง ริว้เลก็บา้ง ส่วน

สแีดงทีค่าดอยูต่รงกลางเป็นเอกลกัษณ์ของผา้ซิน่สตรไีทลือ้ วฒันธรรมการทอและนุ่งผา้ซิน่แบบน้ีจะ

พบไดเ้ฉพาะในเขตจงัหวดัน่านเท่านัน้ บางครัง้นักวชิาการจงึเรยีกผา้ซิน่ในลกัษณะดงักล่าวน้ีว่า ซิน่

น่าน ซึง่ซิน่น่านเองกม็หีลายรปูแบบ ถา้เผื่อทอสอดดว้ยเสน้โลหะทองแล่ง เงนิแล่ง จะเรยีกว่า ซิน่คํา

เขบิ ซิน่คําเขบิต่อตนีจก เป็นต้น หรอืลกัษณะที่เป็นริว้แบบน้ี บางครัง้กเ็รยีกว่า ซิน่ปล้อง หรอื ซิน่

มา่น1  

6.2.2 สตรีในฐานะแม่ 

   ภาพจติรกรรมฝาผนังในวิหารวดัหนองบัว ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา 

จงัหวดัน่าน ไดป้รากฏภาพสตรมีคีรรภ์แก่กําลงัจะคลอดบุตร อยู่ในลกัษณะการคลอดแบบชาวลวัะ 

โดยวฒันธรรมชาวลวัะเวลาที่จะคลอดบุตร ท่าที่แม่ชาวลวัะจะทําการคลอดบุตร จะอยู่ในท่านัง่เอา

เขา่ตัง้ไว ้เอามอืทัง้สองโหนเชอืกทีผ่กูไวก้บัขือ่ หมอผแีละคนอื่นๆ ทีม่าช่วยทาํคลอด จะช่วยบบีช่วย

นวดท้องให้คลอดได้โดยสะดวก2 ในภาพน้ีจะเห็นว่าศิลปินได้มกีารสื่อภาพสตรทีี่ห้อมล้อมสตรทีี่

กําลงัจะคลอดบุตรเป็นกลุ่มคนที่มใีบหน้าและการแต่งกายสวยงาม ให้ความอบอุ่น มจีารตีและมี

ความละเอยีดอ่อน รวมไปถงึผ้าทีใ่ช้เป็นฉากกัน้มลีวดลายสวยงาม น่าจะเป็นกลุ่มสตรชีัน้สูง เป็นที่

น่าเสยีดายว่าภาพทีเ่ล่าเรือ่งสตรกีําลงัคลอดบุตรทีว่ดัหนองบวัภาพน้ีชํารดุเลอะเลอืนไปมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1เผ่าทอง ทองเจอื.  (2560, 27 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีบ่า้นเลขที ่24/1 

ซอยสขุมุวทิ 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.  
2ชลธริา  สตัยาวฒันา.  (2530).  เล่มเดมิ.  หน้า 82. 
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  ภาพประกอบ 88 สตรคีรรภแ์ก่โหนเชอืกทีผ่กูกบัขือ่กําลงัจะคลอดบุตร ในวหิารวดัหนองบวั  

        ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  

 

                ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

6.2.3 สตรีในฐานะภรรยา 

   ในสงัคมสมยัจารตี เมื่อสตรแีต่งงานแลว้ กค็วรจะอยูเ่คยีงขา้งสามไีปทุกหน

ทุกแห่ง ทัง้น้ีเพื่อคอยดูแลปรนนิบตัสิาม ีทําหน้าที่ภรรยาไม่ให้บกพรอ่ง และภรรยาจะได้รบัความ

ดูแลคุม้ครองจากผู้เป็นสาม ีอกีทัง้หากสามเีดนิทางไกลหรอืต้องเดนิทางเขา้ป่า ซึ่งจะปรากฏอยู่ใน

วรรณกรรมไทยหลายเรื่อง แม้ประสบความยากลําบาก ภรรยามกัจะเดนิทางติดตามสามไีปด้วย

เสมอ ในเน้ือเรื่องจนัทคาธชาดก หลังจากที่จนัทคาธได้เสกสมรสกับนางเทวธิสังกาอยู่ที่เมือง

อนิทปัตถ์ อยู่มาวนัหน่ึงจนัทคาธกม็คีวามคดิถงึสุรยิคาธผูเ้ป็นพีช่าย จงึมคีวามประสงคจ์ะเดนิทาง

ไปหาสุรยิคาธทีเ่มอืงกาส ีในตอนแรกจนัทคาธตัง้ใจจะเดนิทางไปลําพงั เพราะการเดนิทางยาวนาน

และยากลําบาก แต่นางเทวธสิงักาก็มุ่งมัน่จะเดนิทางไปกบัจนัทคาธ ทัง้สองพระองค์จงึเดนิทางลง

เรอืข้ามทะเล ความซื่อสตัยภ์กัดขีองนางเทวธสิงักาในครัง้น้ี จงึเป็นเหตุให้นางต้องพลดัพรากจาก

จนัทคาธ และทําใหจ้นัทคาธต้องเดนิทางผจญภยัในระหว่างทีต่ามหานางเทวธสิงักาอกีหลายครัง้ ใน

ระหว่างการเดนิทางของจนัทคาธนัน้ จนัทคาธก็ได้ภรรยาเพิม่มาอีกหลายคน ในขณะที่นางเทวธิ

สงักาพยายามดแูลตนเองเพื่อใหไ้ดก้ลบัไปพบกบัจนัทคาธอกีครัง้ 
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ภาพประกอบ 89 นางเทวธิสังกาลงเรอืเดินทางไปกับจนัทคาธ เบื้องหน้าพระประธานในวิหาร 

      วดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  

 

               ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 90 นางเทวธสิงักาเศรา้โศกเสยีใจเมื่อพลดัพรากจากจนัทคาธ เบือ้งหน้าพระประธาน 

      ในวหิารวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  

 

           ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 
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นางเทวธสิงักา ผูเ้ป็นภรรยาของจนัทคาธ  ในระหว่างการเดนิทางดว้ยเรอื 

ไดเ้จอพาย ุคลื่นซดัจนเรอืแตกอนัเป็นเหตุให้ผลดัพรากจากสาม ีนางเทวธสิงักาได้ไปอยู่ที่เมอืงอนุ

ปะมะ ซึง่มพีญาสุทสัสนจกัรราชกุมารเป็นเจา้เมอืง นางเทวธสิงักาไดไ้ปอาศยัอยู่กบัยายปรสิุทธ ิเมื่อ

พญาสุทสัสนจกัรราชกุมารทราบถงึความงามของนางเทวธสิงักา จงึให้ขุนนางมาสู่ขอไปเป็นมเหส ี

แต่นางเทวธสิงักาปฏเิสธทําให้พญาสุทสัสนจกัรไม่พอใจ ยายปรสิุทธจิงึให้นางเทวธสิงักาไปบวชชี

เพื่อหนีการสู่ขอของพญาสุทัสสนจกัรราชกุมาร สถานภาพการบวชชีเช่นน้ีในกฎหมายล้านนา

โบราณ จดัให้เป็น ธมัมรกัขติตา จากการศึกษาของ อภชิยั น้อยอุ่นแสน ได้กล่าวไว้ว่า กฎหมาย

ลา้นนาโบราณ แบ่งแยกลกัษณะของสตรเีป็น 20 จาํพวก ธมัมรกัขติตาเป็น 1 ใน 20 จาํพวก กล่าว

ไว้ดงัน้ี “...ธมัมรกัขติตา คอื หญิงอนัสหธรรมกิ 5 ตน ถือว่า สกิขมานภกิขุ ภกิขุณี หากรกัษา...”1 

การที่นางเทวธิสังกาต้องหนีไปออกบวชเพื่ อ เป็นการครองตนว่าเป็นผู้มีสามีเดียวตาม

ขนบธรรมเนียมในสงัคมไทยและปรากฏในวรรณกรรมทุกเรื่อง คอืชายมภีรรยาหลายคน แต่ภรรยามี

ชายเป็นสามเีพียงคนเดียว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความซื่อสตัย์ของสตรทีี่ได้แต่งงานแล้ว เป็น

สถานภาพสตรไีทยในฐานะภรรยา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 91 นางเทวธสิงักาหนีพญาสุทสัสนจกัรโดยการบวชช ีเบือ้งหน้าพระประธานในวหิาร 

      วดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  

 

                ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

6.2.4 สตรีในการสงคราม 

พญาสุทสัสนจกัรราชกุมาร เจา้เมอืงอนุปะมะ ซึง่มนีางพรหมจารเีป็นมเหส ี 

ภายหลงัเมื่อได้ทรงพบเหน็นางเทวธสิงักา ทรงมพีระหฤทยัปฏพิทัธ์ จงึได้จบันางพรหมจารใีส่แพ

ลอยน้ํามาตามแม่น้ําอจริวดนีที นางพรหมจารจีงึได้อธษิฐานต่อเทพยดาว่าหากนางเป็นผู้มคีวาม

1อภชิยั  น้อยอุ่นแสน.  (2543).  เล่มเดมิ.  หน้า 53. 

                                         



132 

 

ประพฤตดิ ีมไิด้ทําความผดิใดๆ ขอให้เทพยดาปกป้องคุ้มครองรกัษาจากภยัอนัตราย1 สะท้อนให้

เหน็ถงึการตัง้มัน่ในศลีธรรมของสตรใีนสมยัจารตี เชื่อว่าการตัง้มัน่ในศลี การประพฤตดิ ี จะมเีทพย

ดาปกป้องคุม้ครอง 

                  ระหว่างที่ถูกพญาสุทสัสนจกัรราชกุมาร พระสวามทีําการลอยแพจนัทคาธ

เป็นผูม้าพบพระนางพรหมจารแีละไดท้าํการช่วยเหลอืดว้ยการพานางส่งกลบัไปยงัเมอืงปัญจาลนคร 

ซึง่ปกครองโดยพระนางสุรยิโยธา มารดาเลี้ยงของพระนางพรหมจาร ีพระนางสุรยิโยธาเป็นผู้เรยีน

จบไตรเพท นางมวีชิาอาคม เมือ่เหน็จนัทคาธกร็ูว้่าเป็นผูม้บุีญญาธกิารมาก พระนางสุรยิโยธาไดท้ํา

การสอนยุทธศิลป์และศาสตราศิลป์แก่พระนางพรหมจาร ีเมื่อเรยีนจนจบพระนางพรหมจารไีด้ลา

กลบัเมอืงอนุราชบุรเีพือ่ไปเฝ้าพระชนกและพระชนนี  

เมือ่มาถงึเมอืงอนุราชบุร ีพระนางพรหมจารไีดเ้ขา้เฝ้าพระเจา้ธรรมขนัต ีผู ้

เป็นพระชนก และพระนางสุนทราเทว ีผูเ้ป็นพระชนนี  และไดเ้ล่าเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้กบันางใหท้ัง้สอง

ฟัง พระชนกและพระชนนีจงึได้จดังานอภิเษกพระนางพรหมจารกีับจนัทคาธ ต่อมาได้มพีระเจ้า

กาวนิทะ เจา้เมอืงเวสาล ีมคีวามพงึพอใจในความงามของพระนางพรหมจาร ีไดท้ําการส่งราชทูตมา

สู่ขอพระนางพรหมจารี เพราะไม่รู้ว่าพระนางพรหมจารีได้อภิเษกกับจนัทคาธแล้ว พระนาง

พรหมจารไีดป้ฏเิสธดว้ยถอ้ยคําดหูมิน่ จงึทาํใหพ้ระเจา้กาวนิทะทรงพโิรธ ยกทพัจากเมอืงเวสาลเีพื่อ

มาโจมตีเมอืงอนุราชบุร ีในครัง้น้ีพระนางพรหมจารกีับพระเจ้ากาวนิทะได้ทํายุทธหตัถี พระนาง

พรหมจารเีป็นฝ่ายชนะ ไดบ้งัคบัใหพ้ระเจา้กาวนิทะและเมอืงน้อยใหญ่ ส่งกําลงัคนมาช่วยพระนาง

พรหมจารแีกแ้คน้พระเจา้สุทสัสนจกัร2 

                    สถานภาพสตรชีัน้สูงของพระนางพรหมจารนีัน้สอดคล้องกบัการกล่าวถึง

ความสามารถของสตรชีัน้สูงบางคนที่มบีทบาทโดดเด่นในประวตัิศาสตรล์้านนาด้านการสงคราม 

ได้แก่ พระนางจามเทวแีห่งแคว้นหรภุิญไชย ในฐานะเทวหีรอืกษัตรยิ์องค์แรกที่ทําการปกครอง

แควน้หรภุิญไชย สมโชต ิ อ๋องสกุล ได้กล่าวว่า เอกสารจนีร่วมสมยั (หยวนสื่อ)  เรยีกลําพูนว่า หนี

หวงัก๊ก  หมายถงึ อาณาจกัรผูห้ญงิปกครอง3  และมหีลกัฐานกล่าวถงึการนําเป็นแม่ทพัไปรบเพื่อตี

เมอืงแพร่ของพระมารดาของพญาตโิลกราชในพ.ศ.1894 – 2030 ในคราวทีพ่ญาตโิลกราชยกทพัไป

ตีเมอืงน่าน    จงึแบ่งกองทัพให้พระมารดาคุมไปตีเมอืงแพร่4 ดงัที่ปรากฏการบนัทึกในตํานาน

พืน้เมอืงเชยีงใหม่ว่า “...เจา้เหนือหวัไปรอดเมอืงน่านแลว้ จงึแต่งพลเสกิหื้อมหาเทวแีม่ตนหื้อคนืมา

รบเอาเมอืงแพรต่วงได.้..”5 สะทอ้นใหเ้หน็ถงึบทบาทของสตรชีัน้สงูทางการปกครองและการสงคราม 

แสดงให้เห็นว่าสตรชีัน้สูงบางท่านได้รบัโอกาสเล่าเรยีนศาสตรท์างการทําศึกสงครามเช่นเดยีวกบั

1กรมศลิปากร.  (2511).  เล่มเดมิ.  หน้า 100. 
2แหล่งเดมิ.  หน้า 100 – 110. 
3สมโชต ิ อ๋องสกุล.  (2559).  เชยีงใหม่ 60 รอบนกัษตัร : อดตี ปัจจุบนั และอนาคต.  หน้า 55. 
4จริานุช  โสภา.  (2542).  เล่มเดมิ.  หน้า 127. 
5อรุณรตัน์ วเิชยีรเขยีว และเดวดิ เค.วยัอาจ.  (2543).  เล่มเดมิ.  หน้า 84. 
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บุรุษเพศ และได้รบัความไว้วางใจให้ออกไปรบเท่าเทยีมกบับุรุษ เป็นการยอมรบัความสามารถใน

การเป็นผูนํ้าและการสงครามของสตรชีัน้สงูในลา้นนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 92 การทํายุทธหัตถีระหว่างพระนางพรหมจารกีับพระเจ้ากาวนิทะ ด้านขวาพระ 

      ประธานในวหิารวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 

 

    ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

6.2.5 วิถีชีวิตของสตรี 

   เมือ่นางเทวธสิงักาซึง่เป็นสตรชีัน้สงู ต้องมาดํารงชวีติอยู่กบัยายปรสิุทธ ิได้

เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นสตรสีามญัชนหรอืสตรชีาวบ้าน จงึปรากฏภาพนางเทวธสิงักาหาบน้ําทุ่ง

หรือครุ ภาชนะตักน้ําในภาคเหนือในระหว่างเดินทางไปไหนมาไหนหรือใช้ในการดํารงชีวิต

ประจําวนั รวมถึงปรากฏภาชนะประเภทหม้อ อยู่บรเิวณเรอืนที่นางเทวธสิงักาอาศัยอยู่ สะท้อน

หน้าทีข่องสตรใีนกจิการบา้นเรอืน   
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ภาพประกอบ 93  นางเทวธสิงักาหาบน้ําทุ่งระหว่างเดนิทาง  เบือ้งหน้าพระประธาน 

      ในวหิารวดัหนองบวั ตาํบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 

 

          ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

 



บทท่ี 5 

วิเคราะหส์ถานภาพและวิถีชีวิตสตรีไทยภาคเหนือหรือสตรีล้านนา 
 

 การศึกษาสถานภาพและวถิีชีวติสตรไีทยภาคเหนือจากงานบนัทึกและจติรกรรมล้านนา 

ผู้วิจ ัยได้เก็บข้อมูลจากงานบันทึกในรูปแบบต่างๆ และจิตรกรรมฝาผนังวัดในพื้นที่ที่ผู้ว ิจ ัย

ทําการศกึษา 2 จงัหวดั คอืจงัหวดัเชยีงใหม่ ศูนยก์ลางล้านนาตะวนัตก และจงัหวดัน่าน ศูนยก์ลาง

ลา้นนาตะวนัออก ซึง่ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูจติรกรรมฝาผนงัวดัทัง้หมดจาํนวน 6 แห่ง ดงัน้ี 

1. วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

2. วดัเสาหนิ  ตําบลหนองหอย  อําเภอเมอืง  จงัหวดัเชยีงใหม ่

3. วดับวกครกหลวง  ตําบลท่าศาลา  อําเภอเมอืง  จงัหวดัเชยีงใหม ่

4. วดัป่าแดด  ตําบลท่าผา  อําเภอแมแ่จม่  จงัหวดัเชยีงใหม ่

5. วดัหนองบวั  ตําบลป่าคา   อําเภอท่าวงัผา  จงัหวดัน่าน 

6. วหิารวดัภมูนิทร ์ ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง  จงัหวดัน่าน 

 

จากการศกึษาสถานภาพและวถิชีวีติของสตรไีทยภาคเหนือหรอืสตรลีา้นนาทีป่รากฏในงาน

บนัทึก ได้แก่ กฎหมายล้านนาโบราณ ตํานาน พงศาวดาร วรรณกรรมชาดก และการถ่ายทอด

ออกมาเป็นภาพจติรกรรมฝาผนังนัน้ ความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ในสงัคมล้านนา เป็นปัจจยั

สําคญัประการหน่ึงที่สรา้งเอกลกัษณ์ของสตรลี้านนา มลีกัษณะเด่นในวฒันธรรมชาวไทยวนเป็น

หลกั ผลจากการที่มอีาณาเขตติดต่อกบัประเทศเมยีนมารห์รอืพม่า และล้านนาเคยถูกพม่าเขา้มา

ปกครอง จงึทาํใหร้บัวฒันธรรมพมา่ มอญ ไทใหญ่ ไทลือ้เขา้มาผสมผสาน ในขณะเดยีวกนัเมอืงน่าน

ซึง่เป็นศูนยก์ลางลา้นนาตะวนัออก มอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศลาวหรอืลา้นชา้งในอดตี และทําให้

เมอืงน่านมคีวามสมัพนัธท์ัง้ทางการคา้ ทางการทูต และการสงครามกบัเมอืงต่างๆ ของลาว และสบิ

สองพนันา โดยเฉพาะเมอืงหลวงพระบางซึ่งมเีทอืกเขาหลวงพระบางกัน้ระหว่างเมอืงน่านกบัเมอืง

หลวงพระบาง ความสมัพนัธด์งักล่าวทาํใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยกลุ่มชาวลือ้หรอืไทยเรยีกว่า ไทลือ้ ทัง้

ทีอ่พยพและถูกกวาดต้อนจากการเกดิศกึสงคราม ส่วนวฒันธรรมจนีซึง่เป็นกลุ่มคนทีท่ําการบุกเบกิ

ทําการค้าระหว่างหวัเมอืงมาตัง้แต่สมยัจารตี รวมถึงมคีวามสมัพนัธ์ทางการทูต จงึทําให้ปรากฏ

วฒันธรรมจนีปะปนอยู่บ้าง ตวัอย่างเช่น ลวดลายต่างๆ แบบจนี ลายพนัธุ์พฤกษา ลายมงคล และ

ลายสตัวท์ีเ่ป็นมงคล มปีรากฏใหเ้หน็ผสมผสานอยู่ในจติรกรรมฝาผนังวดัในเมอืงเชยีงใหม่และเมอืง

น่าน 

 สตรลี้านนา มสีถานภาพหลกัตามกฎหมายกําหนดอยู่ 3 ฐานะ เช่นเดยีวกบัสตรทีัว่ไป คอื 

สตรใีนฐานะภรรยา สตรใีนฐานะมารดา และสตรใีนฐานะบุตร สตรใีนฐานะภรรยา อยู่ในความ

คุ้มครองของสาม ีมหีน้าที่ปรนนิบตัิดูแลสามแีละครอบครวั ซึ่งกฎหมายล้านนาโบราณจะให้สทิธิ

คุ้มครองไปถึงภรรยาน้อย โดยเฉพาะบุตรของภรรยาน้อยที่มโีอกาสได้รบัมรดกเท่ากบับุตรของ
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ภรรยาหลวง การได้ทรพัยส์นิของภรรยาน้อยในกรณีที่สามแีละภรรยาหลวงเสยีชวีติ ภรรยาน้อยมี

สทิธิไ์ดร้บัมรดกมากกว่าจะเป็นญาตขิองสาม ีเป็นตน้ ภายใตห้น้าทีท่ีต่้องปรนนิบตัสิาม ีจงึทําใหส้ตรี

ลา้นนามภีาพลกัษณ์ที่มลีกัษณะเด่นในเรื่องการใช้แรงงาน คอืการแบกหาม ภาชนะประเภทต่างๆ 

ส่วนใหญ่เป็นกระบุง บางทกีม็เีครือ่งเขนิ  เครือ่งจกัสานต่างๆ อยู่เสมอ ภาระหน้าทีข่องผูห้ญงิทีเ่ป็น

ภรรยาจงึมกัปรากฏในตอนต่างๆ ของชาดกในจติรกรรมฝาผนังวดัเกอืบทุกแห่ง สะทอ้นสภาพความ

เป็นจรงิในสงัคมของสตรทีีอ่ยูใ่นฐานะภรรยา 

 จากงานบนัทกึและภาพจติรกรรม สามารถแบ่งสตรไีดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื สตรชีัน้สงู ไดแ้ก่ 

มเหสหีรอืชายาของพระมหากษตัรยิ ์ชายาของเจา้เมอืง มารดาของกษตัรยิ ์มารดาของเจา้เมอืง และ

ธิดาของกษัตริย์หรือเจ้าเมือง รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์  บุคคลที่ เป็นเครือญาติของ

พระมหากษัตรยิ์ อกีกลุ่มหน่ึง คอื สตรชีาวบ้าน หรอืสตรสีามญัชน กลุ่มไพร่และทาส ในกลุ่มสตรี

ชาวบ้านน้ี จะมกีารบนัทึกและถูกนําเสนอในเรื่องการใช้แรงงานทัง้ในวถิีชวีติประจําวนั และการ

ประกอบอาชพี โดยมแีมค่า้ ซึง่มกีลุ่มสตรชีัน้กลาง ประกอบดว้ยสตรชีาวบา้นและสตรชีัน้สูงทีท่าํการ

คา้ขาย จากงานบนัทกึทัง้ในสมยัจารตีและงานบนัทกึของชาวตะวนัตกทีเ่ดนิทางมายงัลา้นนาในสมยั

รชักาลที ่5 กล่าวถงึความโดดเด่น ความแคล่วคล่องในการประกอบอาชพีคา้ขายหรอืแม่คา้ของสตรี

ล้านนา จะพบกลุ่มสตรมีบีทบาทในตลาดค้าขายมากกว่าผู้ชาย ความสามารถทางการค้าของสตรี

ลา้นนาไมไ่ดม้กีารกล่าวถงึเฉพาะกลุ่มสตรสีามญัชนเท่านัน้ ชาวตะวนัตกทีไ่ดเ้ขา้พบสตรชีัน้สงูในหวั

เมอืงลา้นนา ไดม้กีารกล่าวถงึบทบาทและความสามารถทางการคา้ของสตรชีัน้สูงบางคน ดงัทีค่ารล์ 

บ็อค ได้กล่าวถึงชายาของเจ้าราชสีห์เมอืงเชยีงรายว่ามคีวามพยายามในการนําเสนอขายสนิค้า

ให้แก่ชาวตะวนัตก1 และกล่าวถึงเจ้าอุบลวรรณา น้องสาวของเจา้เทพไกรสร ชายาของเจา้อินทวิ

ชยานนท์ เจา้เมอืงเชยีงใหม่ ทัง้ในเรื่องความสามารถทางการค้าและการเป็นคนทรงเจา้ หรอืที่ทาง

ลา้นนาเรยีกว่า มา้ทรง นอกจากอาชพีค้าขาย มกีารกล่าวถงึอาชพีอื่นของสตร ีคอื การทอผ้า และ

การเกษตรกรรม  

 วถิชีวีติประจาํวนัทัว่ไปของสตรลีา้นนา สามารถอธบิายถงึเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของสตรี

ลา้นนาได ้ทัง้การแต่งกาย ลกัษณะรปูร่างหน้าตา  ธรรมเนียมประเพณีปฏบิตัทิี่เกี่ยวกบัสตร ีไดแ้ก่ 

การถอืผ ีการลงข่วง การแอ่วสาว วฒันธรรมนิยมเฉพาะของสตรลี้านนา คอื การสูบบุหรีข่ ีโ้ย นิยม

กางรม่ขณะเดนิทาง และคุณสมบตัใินการพจิารณาสตรลีา้นนาตามทีส่งัคมลา้นนาใหค้วามสาํคญั คอื 

การทอผา้ พบว่าทัง้กลุ่มสตรชีัน้สูงและสตรสีามญัชน จะต้องสามารถทอผา้อย่างน้อยทีสุ่ดคอืการทอ

ผา้ใชเ้อง ทอผา้ใหแ้ก่สามแีละใชใ้นครอบครวั สําหรบัสตรชีาวบา้นหรอืสตรสีามญัชน การทอผา้อาจ

เป็นการประกอบอาชพีรบัจา้งหรอืทอผา้ขายเองโดยตรง 

  

1คารล์ บอ็ค.  (2550).  เล่มเดมิ.  หน้า 282.     
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1. กลุ่มชาติพนัธุข์องสตรีไทยภาคเหนือ 

 สงัคมลา้นนาเป็นสงัคมทีม่หีลากหลายชาตพินัธุใ์นสงัคมเดยีวกนั ความหลากหลายชาตพินัธุ์

ทัง้ชาวลวัะ ชาวไทยวน มอญ พม่า ไทใหญ่ ไทลื้อ จนี และชาวเขาทีอ่าศยัอยู่รว่มกนั จงึทําให้เกิด

เป็นพหุวัฒนธรรม คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ มีการถ่ายเท

วฒันธรรม จนมวีฒันธรรมหลกัในทางเดยีวกนั แต่มวีฒันธรรมย่อยแตกต่างกนับา้งตามวถิชีวีติของ

แต่ละชาตพินัธุ์ ดงัที ่วริุณ  ตัง้เจรญิ ได้ให้ความหมายของวฒันธรรมว่า วฒันธรรม เป็นภาพใหญ่ 

ภาพรวม มพีลงัวฒันธรรมบูรณาการ (Integral Culture) ที่ก่อให้เกดิความผสมผสานกลมกลนื1  ใน

ความแตกต่างทางชาตพินัธุ ์กม็วีฒันธรรมที่นิยมและยดึถอืปฏบิตัเิหมอืนกนั เช่น การนิยมใส่ลานหู

หรอืตุม้หทูีม่ขีนาดใหญ่ในเครือ่งแต่งกายของบุรษุและสตร ี การแบกหามสมัภาระของสตร ี ประเพณี

การถือผี เป็นต้น ในบนัทึกของคาร์ล บ็อค นักธรรมชาติชาวนอร์เวย์ ได้เขยีนบนัทึกบอกเล่าถึง

สภาพและการสํารวจเมอืงต่างๆ โดยเฉพาะหวัเมอืงในอาณาเขตของลา้นนาทีค่ารล์ บอ็ค ไดเ้ดนิทาง

เขา้มาในสมยัรชักาลที่ 5 นอกจากการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ บอ็คยงัได้วาดภาพวถิชีวีติ

ผูค้นที่เขาได้พบเหน็ ซึ่งมภีาพชายและสตรกีะเหรีย่ง ที่มเีครื่องแต่งกายตรงกนักบัภาพจติรกรรมที่

ปรากฏในจติรกรรมฝาผนังวิหารวดัภูมินทร์  ภาพผู้หญิงมูเซอสูบยาด้วยไปป์ ก็เป็นวฒันธรรม

รว่มกบัสตรไีทยวน หรอืทีค่ารล์ บอ็ค เรยีกสตรลีา้นนาหรอืสตรไีทยวน ว่า สตรลีาว (The Laos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 94 ภาพวาดสตรกีะเหรีย่งและชายกะเหรีย่งของคารล์ บอ็ค ในสมยัรชักาลที ่5 

 

ทีม่า: คารล์ บอ็ค.  (2550).  ทอ้งถิน่สยามยคุพระพุทธเจา้หลวง. หน้า 159. 
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ภาพประกอบ 95 (ซา้ย)  ภาพวาดสตรชีาวลาว (สตรลีา้นนา) ของคารล์ บอ็ค ในสมยัรชักาลที ่5 

ภาพประกอบ 96 (ขวา)  ภาพวาดสตรชีาวมเูซอของคารล์ บอ็ค ในสมยัรชักาลที ่5 

 

          ทีม่า: คารล์ บอ็ค.  (2550).  ทอ้งถิน่สยามยคุพระพุทธเจา้หลวง. หน้า 231 และ 279. 

 

2. สตรีในฐานะภรรยา 

 ตามกฎหมายครอบครวัและมรดกในกฎหมายมังรายศาสตร์  ได้จําแนกภรรยาเป็น 3 

ประเภท ดงัน้ี 

 1. เมียต้น เมียเก๊า หรอืเมียหลวง เป็นภรรยาที่ได้ทําการสู่ขอ มีขนัหมากถูกต้องตาม

ประเพณี ดว้ยความยนิยอมของทัง้ฝ่ายชายและฝ่ายหญงิ ซึง่ประกอบดว้ยพ่อแม่รวมทัง้ตวัชายและ

หญงิ โดยภรรยาหลวงมอีํานาจจดัการดูแลความเรยีบรอ้ยในบา้น ดแูลอบรมบุตร รวมถงึมสีทิธต่ิางๆ 

ภายหลงัจากการสมรส 

2. เมยีปลาย หรอืเมยีน้อย  เป็นภรรยาคนทีส่องทีช่ายรบัมาอยู่กนิฉันสามภีรรยา โดยไม่ได้

มกีารจดัพธิสีมรสใหถู้กต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี  ภรรยาน้อยมอีํานาจในการจดัการภายใน

บา้นรองลงมาจากภรรยาหลวง แต่ถ้ามชีาตเิสมอกบัภรรยาหลวง บุตรของภรรยาน้อยกม็สีทิธไิด้รบั

การแบ่งปันมรดกเท่าเทยีมกบับุตรภรรยาหลวง ในขอ้น้ีสถานภาพสตรทีี่ตกอยู่ในฐานะภรรยาน้อย

ตามกฎหมายมงัรายศาสตรร์ะบุไว้ ยงัมโีอกาสได้รบัมรดกเท่าเทยีมกบับุตรของภรรยาหลวง จดัว่า

เป็นสถานภาพภรรยาน้อยทีด่กีว่า เมยีกลางนอก หรอือนุภรรยา ในกฎหมายตราสามดวง เน่ืองจาก

บุตรของอนุภรรยาไมม่สีทิธไิดร้บัมรดกเช่นบุตรของเมยีกลางเมอืงหรอืภรรยาหลวง 

3. ทาสภีรรยา ทาสหญงิทีเ่ป็นทาสในเรอืนสามหีรอืเรอืนภรรยาแต่เดมิ แล้วนายทาสนํามา

เป็นภรรยา1  
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 จะเหน็ได้ว่าการจําแนกภรรยาในกฎหมายครอบครวัและมรดกของกฎหมายมงัรายศาสตร ์

แสดงให้เหน็ว่าสงัคมล้านนาในสมยัจารตี ยอมรบัการที่ชายจะมหีญิงเป็นภรรยาพรอ้มกนัได้หลาย

คน ซึ่งสอดคล้องกบัเน้ือความในชาดกหลายเรื่องที่ตวัเอกมภีรรยาหลายคน เช่น จนัทคาธชาดก 

คทัธณกุมารชาดก แสดงให้เห็นถึงสงัคมที่ให้อํานาจชายเป็นใหญ่ ชายจงึเป็นผู้ครอบครองและ

คุ้มครองหญิงนัน้แทนบดิามารดาของหญิง ไม่มผีู้หญิงคนใดจะใช้ชวีติอยู่ตามลําพงันอกจากหญิง

หม้าย  กฎหมายล้านนาโบราณให้สทิธแิก่หญิงหม้ายว่าสามารถสมรสใหม่ได้  แต่ต้องแจ้งแก่เจ้า

บา้นหรอืนายบ้านให้ทราบก่อน เป็นการเปิดใจกว้างให้สทิธแิก่สตรทีี่มสีถานภาพเป็นหม้ายในการ

เลอืกคู่ครองอีกครัง้ ซึ่งสงัคมอาจให้ความสําคญัว่าผู้หญิงจะต้องมผีู้ชายคุ้มครอง หรอือีกนัยหน่ึง

สงัคมลา้นนาอาจไมต่้องการใหส้ตรหีมา้ยตัง้ครรภโ์ดยไม่มพี่อ หรอืเป็นการปกป้องสทิธขิองเดก็ทีจ่ะ

เกดิมา1 ในเน้ือหาคทัธณกุมารชาดก มารดาของคทัธณกุมารซึง่เป็นหญงิหมา้ย ตัง้ครรภโ์ดยไมม่พี่อ 

แต่บุตรนัน้เกิดจากการดื่มน้ําในรอยเท้าช้างซึ่งเป็นพระอินทรแ์ปลงกาย นางเลี้ยงลูกตามลําพงัจน

เตบิโต ไดอ้อกเดนิทางตามหาพ่อ เมือ่ไปไดน้ํ้าทพิยใ์นน้ําตน้ (คณโฑทพิย)์ กนํ็าน้ําทพิยม์าใหม้ารดา

ดื่ม จนนางกลบักลายเป็นสาวสวย เจา้เมอืงสสีกัเกดจงึรบันางไปเป็นชายา เน้ือความตอนน้ีเป็นการ

บอกเล่าถงึสมรสใหมข่องหญงิหมา้ยทีส่งัคมลา้นนายอมรบัได ้

เมื่อสถานภาพทางกฎหมายทําให้สถานภาพของสตรตีกอยู่ในวถิชีวีติที่ต้องพึ่งพงิผู้ชาย ก็

จะต้องทําหน้าที่ของสตรโีดยเฉพาะในฐานะภรรยาตามที่สงัคมคาดหวงั  สตรใีนฐานะภรรยานัน้มี

สถานภาพทีต่กตํ่ากว่าสตรใีนฐานะมารดาและสตรใีนฐานะบุตร เพราะจะไดร้บัภาระการปรนนิบตัริบั

ใช้ผูช้ายซึง่เป็นสามไีปชัว่ชวีติ ในขณะเดยีวกนัก็จะละเลยสถานภาพสตรใีนฐานะมารดาและสตรใีน

ฐานะบุตรไม่ได้ ดงันัน้ภาพการปรนนิบตัิดูแลของสตรใีนฐานะภรรยา จงึเป็นภาพถ่ายทอดที่มกั

ปรากฏใหเ้หน็อยา่งชดัเจนโดยเฉพาะกลุ่มสตรชีาวบา้นหรอืสตรสีามญัชน คุณสมบตัใินการปรนนิบตัิ

เป็นคุณสมบตัิเด่นที่ผู้ชายจะเลอืกผู้หญิงมาเป็นคู่ครอง ภาระหน้าที่ ได้แก่ การตระเตรยีมขา้วของ 

การหุงหาอาหาร แบกหามน้ํา  แบกฟืน การดูแลบ้านเรอืน การเลีย้งลูก การต้อนรบัแขก ส่วนสตรี

ชัน้สงูกม็ภีาระหน้าทีป่รนนิบตัดิแูลสาม ีแต่แตกต่างตรงทีไ่มต่อ้งใชแ้รงงานตวัเอง จะมนีางกํานัลหรอื

ขา้รบัใช้คอยทํางานเหล่าน้ี หน้าที่ปรนนิบตัิจงึเป็นการกํากบัตดิตามให้การปรนนิบตัสิามหีรอืพระ

สวามนีัน้ไมข่าดตกบกพรอ่ง ไมต่อ้งออกแรงทาํงานเองเช่นสตรสีามญัชน 

 

3. สตรีเป็นทรพัยสิ์น 

 สตรไีทยในสมยัจารตี สถานภาพสตรทีีป่รากฏในกฎมายทัง้กฎหมายตราสามดวงทีใ่ชก้นัใน

ภาคกลาง และกฎหมายลา้นนาโบราณ สตรทีีเ่กดิมาเป็นทรพัยส์นิ อยูใ่นความดแูลของพ่อแม ่พ่อแม่

จะขายลูกสาวเป็นทาสกม็สีทิธิท์ีจ่ะทําได ้ส่วนใหญ่พ่อแม่เป็นผูเ้ลอืกคู่ครองให้ พ่อแม่เป็นผู้ตดัสนิใจ

ว่าจะมอบบุตรขีองตนใหใ้ครเป็นผูดู้แลแทนตน เมื่อแต่งงานไปแลว้ สตรกีจ็ะเป็นทรพัยส์นิหรอือยู่ใน

1อจัฉราภรณ์  จนัทรส์ว่าง.  (2548).  เล่มเดมิ.  หน้า 69 - 70.   

                                         



140 

 

ความดูแลของสาม ีในอกีกรณีหน่ึง พ่อแม่อาจมอบบุตรสาวให้แก่ชายใด ครอบครวัใด ที่มบุีญคุณ

ต้องการตอบแทนจากการได้รบัการช่วยเหลอืหรอืคุ้มครองดูแล หรอือาจเป็นการตอบแทนความดี

ความชอบในการรบัราชการ สตรีก็เป็นสิ่งหน่ึงที่อยู่ในรายการสิ่งที่จะบําเหน็จให้ตามความดี

ความชอบ สถานภาพสตรเีช่นน้ีจงึเปรยีบเหมอืนของกํานัล ดงัทีอ่จัฉราภรณ์ จนัทรส์ว่าง ไดก้ล่าวถงึ

ในเน้ือความของกฎหมายมงัรายศาสตร ์ฉบบัวดัไชยสถาน ความตอนหน่ึงว่า 

 

     ...อนั 1 รบขา้เสกิไนทีร่บไดห้วันายชา้ง นายมลา้ คนตนี ควรเลีย้ง หืเ้ปน 

     ไหยแ่ล อนั 1 ขา้เสกิมาชหูรอมบา้นตน ผูใ้ดไดข้า้ไดร้บไดช้น ไดห้วัหืร้าง 

     วลั 300 เงนิคาํ  หืไ้รน่าทีด่นิ  เลีย้งหืเ้ปนไหยแ่ล   นายตนีไดห้วันายมลา้  

   ควรลย้งเปนนายมลา้    คนตนีไดห้วันายชา้งควรเลีย้งเปนนายชา้ง  แต่ง 

   รางวนัหื ้เกิง่สตั เมยีนาง เครือ่งคาํ ทงัเครือ่งคาํ ปายแขน จงึไดด้าย เมือ่ 

   ไดแ้ลค้ห็ืเ้ตมไจ เสือ้ผา้ด ีเพื่อมนัอาสาเตมไจ  มนัหืค้นทงัหลายดเูยือ่งอด 

   อาสาแก่เจา้ตนแล...1 

 

 ภาพจติรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องตามเน้ือหาในชาดก มภีาพปรากฏการยกสตรใีห้แต่งงานกบั

บุรุษผูม้บุีญญาธกิาร หรอืผูท้ีช่่วยเหลอืสตรนีัน้ ทัง้การเป็นภรรยาหลวง ภรรยาน้อย หรอืภรรยาทาส ี

ตวัอย่างเช่น เรื่องจนัทคาธชาดก สุรยิคาธ พีช่ายของจนัทคาธ เมื่อทําการช่วยเหลอืนางสุชาตดงึสา 

พระธดิาเจา้เมอืงกาส ีซึง่ถูกงเูห่ากดัตายแลว้ฟ้ืนคนืชพีขึน้มา เจา้เมอืงผูเ้ป็นบดิากย็กนางสุชาตดงึสา

ให้เป็นชายาของสุรยิคาธ ส่วนจนัทคาธ ตวัเอกของเรือ่งซึ่งเป็นอดตีชาตขิองพระพุทธเจา้ เป็นผู้มี

บุญญาธกิารมาเกดิ และได้รบัของวเิศษมากมายขณะเดนิทางผจญภยั เริม่ต้นจนัทคาธได้ช่วยชวีติ

นางเทวธสิงักา พระธดิาเจา้เมอืงอนิทปัตถ์ ไดถู้กเขีย้วเสอืทิม่ตาย เมือ่จนัทคาธชุบชวีติ จนัทคาธก็

ได้รบัความดีความชอบด้วยการที่เจ้าเมอืงยกพระธิดา นางเทวธิสงักาให้เป็นชายาของจนัทคาธ 

ต่อมาแมว้่าจะมนีางเทวธสิงักาเป็นชายาอยู่แลว้ ระหว่างทีพ่ลดัพรากกบันางเทวธสิงักา จนัทคาธได้

ช่วยลกูสาวเศรษฐ ี3 คน ทีพ่ลดัหลงอยู่ในป่า คอื นางทพิโสดา นางประทุมบุปผา และนางสุคนธเกศ ี

เมือ่พาสตรทีัง้สามส่งกลบับา้น พ่อแมก่ย็กลกูสาวทัง้สามคนใหเ้ป็นภรรยาของจนัทคาธ 

 

 

 

 

 

 

 

1อจัฉราภรณ์  จนัทรส์ว่าง.  (2548).  เล่มเดมิ.  หน้า 113.  
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ภาพประกอบ 97 นางทพิโสดา นางประทุมบุปผา และนางสุคนธเกศ ีธดิาของเศรษฐ ี 

               ดา้นขวาพระประธาน ในวหิารวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 

       ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 
 

เน้ือหาเกี่ยวกบัลกูสาวเศรษฐทีัง้ 3 คนน้ี อยู่ในตโยเสฏฐธีติาเปสนกณัฑข์องจนัทคาธชาดก 

เมื่อจนัทคาธพาลูกสาวทัง้ 3 คนกลบัมาหาบดิามารดาของพวกนาง บดิามารดาไดถ้ามว่า “...นีม่ไิด้

เป็นสามขีองเจา้ดอกหรอื เป็น แต่มไิดส้มรสกนั เพราะเหตุไร เพราะบดิามารดายงัไม่อนุญาต เขา้จึง่

ไมร่ืน่รมยด์ว้ย...”1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 98 จนัทคาธกบัธดิาของเศรษฐทีัง้ 3 คน ขณะผจญภยัในป่า ดา้นขวาพระประธาน   

      ในวหิารวดัหนองบวั ตาํบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 

  ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

1กรมศลิปากร.  (2511).  โสณนันทชาดก สวุณัณสามชาดก จนัทคาธชาดก. พมิพเ์ป็นบรรณาการเน่ืองใน

งานพระราชทานเพลงิศพนางโสภติบรรณลกัษณ์ (ลิน้จี ่ กติตขิจร).   หน้า 100. 
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เน้ือหาที่ถูกนําเสนอเช่นน้ี สะท้อนภาพการได้สตรีมาเป็นภรรยาจากการทําความดี

ความชอบ และเห็นว่าชายนัน้จะคุ้มครองบุตรสาวของตนได้ บดิามารดาจงึเหน็สมควรอนุญาตให้

แต่งงานกนั และการเลอืกคู่ครองของสตรนีัน้อยู่ในความตดัสนิใจของบดิามารดา  รวมถงึสงัคมใน

สมยัจารตียอมรบัการมภีรรยาหลายคนของบุรุษ แต่ในขณะเดยีวกนั สตรทีีม่สีามแีล้ว ไม่สามารถมี

ชายอื่นเป็นสามไีดอ้กี เหน็ไดจ้ากการทีเ่มื่อพญาสุทสัสนจกัรอยากได้นางเทวธสิงักาไปเป็นชายาใน

ขณะที่นางพลดัพรากจากสาม ีนางเทวธิสงักาจงึดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยการบวชชี (เน้ือความใน 

บทที ่4 : จนัทคาธชาดก วดัหนองบวั จงัหวดัน่าน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 99 จนัทคาธไดช่้วยชวีติธดิาของเศรษฐดีว้ยการพาเหาะและไปส่งกลบับา้น 

บดิามารดาของนางทัง้สามคน จงึยกนางใหเ้ป็นภรรยาของจนัทคาธ 

ดา้นขวาพระประธาน  วดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 

ทีม่า : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

 การที่ผู้ชายสามารถมภีรรยาได้หลายคน แต่ผู้หญิงมสีามไีด้เพยีงคนเดยีว ถ้ามชีายอื่นถือ

เป็นการมชีู้ และมกีารกําหนดโทษ ในกฎหมายมงัรายศาสตร ์ กฎหมายล้านนาโบราณได้กล่าวว่า 

หากผวัจบัได้คาหนังคาเขาว่าเมยีกําลงัมชีู้ และมสีกัขพียานรูเ้ห็น และผู้ผวัได้ทํารา้ยชู้และเมยี จน

ไดร้บับาดเจบ็หรอืถงึแก่ชวีติ ผูผ้วัไม่มคีวามผดิ แสดงใหเ้หน็ว่ากฎหมายรบัรองสทิธแิละอํานาจของ

สามทีี่อยู่เหนือภรรยาและชายชูซ้ึ่งคุ้มครองเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองผู้เป็นสามไีม่ให้ภรรยาและชายชู้

มาทาํการลบหลู่ศกัดิศ์รนีัน้ได้1 

 ภายหลงัจากที่สตรไีด้ทําการสมรสแล้ว อํานาจในการปกครองเป็นของสามโีดยสมบูรณ์ 

อภชิยั  น้อยอุ่นแสน ไดนํ้าเสนอว่าอํานาจปกครองของสามทีีอ่ยู่เหนือภรรยานัน้ กฎหมายไดใ้ห้การ

รบัรองว่าสามารถทีจ่ะบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างเดด็ขาดมากกว่าอํานาจปกครองของบดิามารดา สตรทีีอ่ยู่ใน

ความคุ้มครองของสามนีัน้ สามมีสีทิธใินการโบยตภีรรยาเพื่อว่ากล่าวสัง่สอน มสีทิธใินการหวงกนั 

1อจัฉราภรณ์  จนัทรส์ว่าง.  (2548).  เล่มเดมิ.  หน้า 103. 
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และตดิตามภรรยาคนืจากชายอื่นทีม่ายุ่งเกีย่วในเชงิชูส้าว รวมทัง้มสีทิธทิีจ่ะขายภรรยาเพื่อชาํระหน้ี

ได้1  ซึง่แสดงใหเ้หน็สถานภาพของสตรทีีก่ลายเป็นทรพัยส์นิภายใตก้ารครอบครองของบุรษุดว้ย 

 อย่างไรก็ด ีถงึแมข้อ้กําหนดในกฎหมายจะกําหนดสถานภาพสตรใีห้อยู่ในอํานาจของสามี

แต่ในทางปฏบิตัติามธรรมเนียมลา้นนาในอดตีนัน้ ผูช้ายเมื่อแต่งงานแลว้ ต้องเขา้มาเป็นแรงงานใน

บา้นของสตร ีจงึยากที่จะกล่าวว่าหลงัสมรสแลว้ สามจีะมอีํานาจเบด็เสรจ็ในบา้นของฝ่ายหญงิ ซึ่งมี

บดิามารดาและผบีรรพบุรษุฝ่ายหญงิคอยคุม้ครองปกป้องตามคตขิองชาวลา้นนา 

 

4. ภาระแบกหามของสตรีล้านนา  

 ในการดําเนินวถิชีวีติประจาํวนั ภาพสตรไีทยภาคเหนือในกลุ่มสตรชีาวบา้น หรอืสตรสีามญั

ชนที่ปรากฏในจติรกรรมฝาผนังวดั คอืการหาบภาชนะสิง่ใดสิง่หน่ึง เพื่อใช้เก็บสิง่ของในระหว่าง

เดนิทางดว้ยเสมอ ภาชนะทีป่รากฏ ไดแ้ก่ เครื่องเขนิ หตัถกรรมจกัสาน เช่น กระบุง ตะกรา้ ซา้ คร ุ 

โอ น้ําถุง้หรอืน้ําทุ่ง  ดงัทีป่รากฏในนโยบายทางการเมอืงการปกครองทางลา้นนาในอดตีว่า “เกบ็ผกั

ใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมอืง” เป็นการอธบิายสภาพบ้านเมอืงที่ระสํ่าระส่ายเมื่อครัง้ที่ล้านนาถูกพม่าเข้า

ปกครอง เมื่อบา้นเมอืงสงบดเีจา้เมอืงจงึมนีโยบายใหร้วบรวมกําลงัคนกลบัเขา้เมอืง ในขณะเดยีวกนั

ก็เป็นการสะท้อนภาพวถิีชวีติในการแบกหามภาชนะไว้ใช้ใส่สิง่ของในการเดนิทางได้เป็นอย่างด ี

ประกอบกบัสภาพภูมศิาสตรท์างภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา อุดมไปด้วยป่า ดงันัน้ การหา

ของป่าทัง้เพื่อใชบ้รโิภคอุปโภคในครวัเรอืนตนเอง การหาของป่ากส็ามารถเป็นอาชพีเลีย้งครอบครวั

ไดด้ว้ย การแบกหามภาชนะตดิตวั กลายเป็นวถิชีวีติประจาํวนัของทางเหนือ การทีป่รากฏภาพสตรี

เป็นผู้แบกหาม เป็นการอธบิายให้เห็นว่าสถานภาพของสตรชีาวบ้านหรอืสตรสีามญัชน ถูกใช้

แรงงานค่อนขา้งมาก ส่วนผูช้ายจะยุง่เกีย่วมภีาระหน้าทีใ่นกจิการบา้นเมอืงและการสงคราม  

 การแบกหามภาชนะดงักล่าว ปรากฏทัว่ไปสําหรบัสตรภีาคเหนือ ทัง้ชาวลวัะ ชาวไทยวน 

มอญ พม่า ไทใหญ่ ไทลื้อ ชนเผ่าต่างๆ ชาวเขาพวกมง้ กะเหรีย่ง ขมุ รวมถงึสตรไีทยภาคกลางที่

ปรากฏอยูใ่นเน้ือเรือ่งของจติรกรรม กจ็ะต้องทําหน้าทีห่าบของ ทัง้หาบน้ํา หาบอาหาร หาบผกั หาบ

ฟืน หาบของป่า หรอืหาบสิง่ของอื่นๆ ในระหว่างทีเ่ดนิทางออกจากบา้น เดนิทางไปป่า หรอืเดนิทาง

ไปกาด (ตลาด) สตรไีทยภาคเหนือจะปรากฏในอริยิาบถน้ีเสมอ เป็นภาพเอกลกัษณ์ที่พบเห็นได้

ทัว่ไป วนิยั ปราบรปิ ูไดก้ล่าวถงึภาระการแบกหามของสตรไีวว้่า 

 

   ...มนัเป็นธรรมเนียมนะ เมือ่ก่อนเราไมม่รีะบบน้ําประปา ระบบของเราก ็

   คอืไปหาบน้ําทีบ่่อน้ํา หรอืไมก่ไ็ปรมิแมน้ํ่าทีข่ดุน้ํา     ไปหาบน้ําทีแ่มน้ํ่า  

   แลว้แต่ว่าเราจะใชด้ว้ยวธิไีหน แลว้กอ็กีอนัหน่ึงเวลาผูห้ญงิออกจากบา้น  

   มกัจะถูกใชแ้รงงานค่อนขา้งมาก    แลว้ผูห้ญงิจะค่อนขา้งละเอยีดในการ 

1อภชิยั  น้อยอุ่นแสน.  (2543).  เล่มเดมิ.  หน้า 88. 
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   ออกบา้นตอ้งไดป้ระโยชน์  จะสงัเกตการแต่งกายของพวกมง้    พวกชน 

   เผ่าต่างๆ หรอืว่าคนเหนือจะตอ้งมอีะไรตดิขา้งหลงั สะพายขา้งหลงั สิง่ที ่

   แบกหามขา้งหลงั  ตัง้แต่ฟืนตัง้แต่ผกั...และสิง่ทีต่ดิตวัไปไหนกค็อื ตอ้งม ี 

   กระเชา้ เกบ็ผกัใสส่า้เลย  คอืตอ้งเกบ็ผกัเกบ็อะไรมาแกงมากนิ  หนกันะ  

   แลว้ไปตลาดพดูงา่ยๆ ไปกาด   แลว้กห็าบน้ํา    คอืจะตอ้งมอีากปักริยิา 

   ผูห้ญงิรบัภาระน้ีอยู ่แลว้กเ็ป็นวฒันธรรมดว้ย...1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 100 สตรใีนภาพกําลงัสะพายภาชนะแบบลวัะทีเ่รยีกว่า แชก วหิารวดัภมูนิทร ์ 

            ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 

 

             ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

 

    ในภาพจติรกรรมฝาผนงัวหิารวดัภมูนิทร ์มภีาพสตรกีําลงัสะพายภาชนะเหมอืนกบัภาชนะ

ชาวลวัะที่เรยีกว่า แชก หมายถึง ภาชนะสานรูปทรงสอบสําหรบัใส่สิ่งของ ใช้ห้อยหลงัแบกไป2  

การแบกบนหลงัแล้วมสีายรดัมาพาดบนหน้าผาก บรเิวณผ้าหวั (ผ้าพนัรอบศรีษะ) เป็นภูมปัิญญา

ชาวลวัะ ในการช่วยผ่อนแรงและพยงุน้ําหนกัยามเดนิทางไกล โดยเฉพาะการไต่ขึน้เขา 

1วนิยั  ปราบรปิ.ู  (2559, 21 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีห่อศลิป์รมิน่าน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน. 
2อุดม รุ่งเรอืงศร.ี  (2533). พจนานุกรมลา้นนา – ไทย ฉบบัแม่ฟ้าหลวง เล่มที ่1.  หน้า 396.  
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ภาพประกอบ 101 สตรไีทลือ้กําลงัหาบครุระหว่างเดนิทาง วหิารวดัภูมนิทร ์ตําบลในเวยีง 

             อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 
 

                  ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 
 

5. อาชีพของสตรีล้านนา 

5.1 แม่ค้า  

  อาชพีของสตรลี้านนาที่มกีารบนัทึกทัง้เอกสารชาวไทยและเอกสารชาวต่างชาต ิ

ปรากฏอยู่ทัง้ในภาพวาด สมุดบนัทึก ภาพจติรกรรมฝาผนัง และภาพถ่ายในสมยัรชักาลที่ 5 อยู่

เสมอ คอื อาชพีค้าขาย หรอืแม่คา้  แม่คา้มทีัง้หญงิสาวและหญงิชรา มทีัง้สตรชีัน้สูงและสตรสีามญั

ชน สินค้าที่นํามาขายมหีลายประเภทคาร์ล บ็อค ได้ยกย่องสตรลี้านนาว่าค้าขายเก่งเหมอืนกับ

ผูห้ญงิในเกาะบาหล ี  โดยบอ็คไดบ้รรยายบรรยากาศการขายของในตลาดของสตรลีา้นนาว่า 
 

            “… ภาพชวีติประจาํวนัทีน่่าดใูนเมอืงกค็อืตลาด ... ตามสองฟากถนนใหญ่ม ี

   ผูห้ญงิทีนํ่าของจากรมิฝัง่น้ํา   และจากตําบลใกลเ้คยีงมานัง่ขายเรยีงกนัอยู ่

   เตม็    ผูห้ญงิทีน่ี่คา้ขายเก่งเหมอืนกบัผูห้ญงิในเกาะบาล.ี... ของทีข่ายส่วน 

   มากกเ็ป็นพวกอาหาร ผลไม ้ผกั  ยาสบู หมาก ปนู ปลาแหง้ ปลาเคม็ ปลา 

   รา้ .....เน้ือควายและหนงัควายเป็นแผ่นๆ   ....ตวัแมลงแกลบ...เหด็... ขีผ้ ึง้ 

   เทยีนไข หมอ้ดนิ โอ่ง คนโทน้ํา...ขา้งหลงัแถวแมค่า้พวกน้ีกม็รีา้นแผงลอย 

   มพีวกจนีและพมา่ปนอยูบ่า้ง ...”1 

1คารล์ บอ็ค.  (2550).  เล่มเดมิ. หน้า 206.    
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ภาพประกอบ 102 ภาพถ่ายแมค่า้หาบเร่ขายอาหารในลา้นนาสมยัรชักาลที ่5 

 

               ที่มา: ลลิเลยีน จอห์นสนั เคอรต์สิ. (2543). ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม 

ตอนที ่1. หน้า 189. 

 

5.2 การเกษตร 

  การทําเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เป็นลักษณะของชาติพันธุ์ต่างๆ ในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ สําหรบักลุ่มสตรสีามญัชน แรงงานหญงิเป็นแรงงานสาํคญัในการสรา้งผลผลติ ใน

ฤดูการทาํนา สตรลีา้นนากม็วีถิชีวีติเช่นเดยีวกบัสตรภีาคกลาง คอืมหีน้าทีใ่นทุกขัน้ตอนของการทํา

นา ตัง้แต่ปลูกขา้ว เกีย่วขา้ว นวดขา้ว ตําขา้ว จนกระทัง่ได้ผลติผลแล้ว สตรกี็ยงัเป็นผู้หุงขา้วปลา

อาหารให้ผู้ชายได้รบัประทาน ในยามมศีกึสงครามแรงงานหญิงจะทํางานหนักเป็นเท่าตวักว่ายาม

สงบ เพราะผูช้ายจะต้องถูกเกณฑไ์ปรบ   “...พวกผูห้ญงิเป็นฝ่ายทํางานหนักต่างๆ ทีผู่ค้นในแถบน้ี

จะต้องกระทาํกนั เช่น ปลกูขา้ว เกีย่วขา้ว นวดขา้ว ตําขา้ว หุงขา้ว ...เรือ่งน้ีเป็นขอ้หนึง่ในบรรดาการ

งานเพยีงสองสามอยา่งทีผู่ห้ญงิกระทาํไดเ้ท่าเทยีมกบัผูช้าย...”1 

 

6. ขนบธรรมเนียมจารีตเก่ียวกบัสตรีล้านนา 

 ความเคร่งครดัของสงัคมล้านนาเกี่ยวกบัการห้ามแตะต้องเน้ือตวัของหญิงที่ยงัไม่ได้เป็น

ภรรยา  ห้ามจับมือถือแขน ห้ามการกอดจูบ  หรือล่วงลํ้ าเข้าไปในที่นอนของหญิง เป็น

ขนบธรรมเนียมสําคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตรโีดยเฉพาะ หากใครละเมดิกจ็ะถอืว่าเป็นการผดิผ ีจะต้องมี

การทําพธิขีอสมา สงัคมของสตรทุีกชาตพินัธุใ์นลา้นนา ทัง้ไทยวน ไทใหญ่ ไทลือ้และชาวเขา ต่างก็

ให้ความสําคญัและเคร่งครดักับธรรมเนียมการถอืผน้ีีมาก ตามที่รตันาพร เศรษฐกุล ได้กล่าวถึง

1คารล์ บอ็ค.  (2550).  เล่มเดมิ.  หน้า 286 - 287.    

                                         



147 

 

สงัคมไทลื้อว่าจะมกีารสอนให้ลูกหลานไหว้ผบีรรพบุรุษ หรอืเรยีกว่า พธิเีลี้ยงผปีู่ ย่า หากมกีารถูก

เน้ือต้องตวัผูห้ญงิหรอืการไดเ้สยีกนัโดยไม่ไดแ้ต่งงาน ถอืเป็นการผดิผ ีทาํใหผ้บีรรพบุรุษโกรธ ฝ่าย

ชายจะตอ้งจา่ยเงนิค่าปรบัในพธิเีลีย้งผหีรอืขอสมาผบีรรพบุรษุ1 

 ในด้านประเพณีการผดิผ ีได้ปรากฏตามความเชื่อของพวกชาวเขากะเหรีย่งด้วยเช่นกัน 

ตามที่คาร์ล บ็อค ได้กล่าวถึงการเดินทางไปตามเมืองต่างๆ ในประเทศสยามของเขา หมู่บ้าน

กะเหรีย่งที่บอ็คได้เข้าไปสมัผสัวถิชีวีติ ก็มคีวามเคร่งครดัในการห้ามชายอื่นแตะต้องหญิงที่ไม่ใช่

ภรรยาของตน บอ็คเล่าว่า  “... ขา้พเจา้ขออนุญาตผูใ้หญ่บา้นวาดรปูภรรยาของเขา ... ขา้พเจา้เผลอ

เอามอืไปแตะเขา้ทีค่างหญงิภรรยาผูใ้หญ่บา้นเปลีย่นสหีน้าไปทนัท ี... แกอธบิายว่าการทีข่า้พเจา้ไป

จบัคางภรรยาของแกนัน้เป็นการผดิธรรมเนียมอย่างรา้ยแรง เพราะผู้ชายจะถูกตวัผู้หญิงกะเหรีย่ง

ไมไ่ด ้ถา้เป็นชาวบา้นดว้ยกนัแลว้กต็อ้งเสยีเงนิเป็นค่าทาํขวญัอยา่งมากทเีดยีว ...”2 

ดงันัน้การถ่ายทอดเรื่องราวทีเ่กีย่วกบัคู่สามภีรรยา ภาพทีป่รากฏในจติรกรรมฝาผนงัจะเป็น

ภาพหญงิชายทีม่ลีกัษณะการโอบกอดกนั เป็นภาพเล่าทีบ่่งบอกสถานภาพว่าสตรใีนภาพเป็นภรรยา

ของชายที่ทําการโอบกอด กรณีภาพปู่ ม่านย่าม่าน วหิารวดัภูมินทร์ ตําบลในเวยีง อําเภอเมือง 

จังหวัดน่าน การตีความภาพปู่ ม่านย่าม่าน ว่าเป็นการกระซิบรกั อาจทําให้เกิดความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนว่าเป็นลกัษณะของหนุ่มมาจบีสาว แต่ถ้าสงัเกตอริยิาบถของปู่ ม่านทีเ่อามอืเกาะบรเิวณ

ไหล่ของยา่ม่าน  เป็นการบ่งบอกว่าสตรใีนภาพน้ีไมใ่ช่หญงิโสด แต่เป็นสตรทีีอ่ยู่ในฐานะภรรยาของ

ผูโ้อบกอดหรอืการแตะเน้ือตอ้งตวั เพราะถา้โอบกอดหรอืแตะเน้ือต้องตวัหญงิโสดเช่นน้ีสงัคมลา้นนา

ถอืว่าเป็นการผดิผ ีเป็นการกระทาํทีไ่ม่เหมาะสม เป็นการไมใ่หเ้กยีรตแิก่สตรแีละบรรพบุรษุของสตรี

นัน้ดว้ย คู่สามภีรรยาชาวบา้นนัง่โอบกอดกนัจงึเป็นภาพทีเ่หน็ไดใ้นรายละเอยีดของชาดกหลายวดั  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 103  ปู่ มา่นเอามอืเกาะไหล่ย่ามา่น แสดงถงึความเป็นสามภีรรยากนั 

       วหิารวดัภมูนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 
 

           ทีม่า: ถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

1รตันาพร  เศรษฐกุล.  (2538).  เล่มเดมิ.  หน้า 44.  
2คารล์ บอ็ค.  (2550).  เล่มเดมิ.  หน้า 83.  
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    ภาพประกอบ 104 คู่สามภีรรยาคู่หน่ึงในผนงัเรือ่งสุวรรณสามชาดก ดา้นซา้ยพระประธาน  

          ผนงัที ่3 วดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

            ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2560 

 

7. วิถีชีวิตของสตรีล้านนา 

7.1 การแต่งกาย 

  สตรลี้านนา ทัง้กลุ่มสตรไีทยวน สตรไีทใหญ่  สตรไีทลือ้ และสตรชีาวเขา นิยมนุ่ง

ผา้ซิน่ลายขวางทีท่อเอง แต่ละกลุ่มอาจมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องสแีละลวดลาย นิยมต่อหวัซิน่เพื่อ

สะดวกสบายในการนุ่ง ถ้าใช้ในชีวติประจําวนัทัว่ไปสําหรบักลุ่มสตรชีาวบ้านจะไม่มลีายจก มุก  

ทีบ่รเิวณตนีซิน่ ส่วนใหญ่สตรลีา้นนาจะมผีา้ซิน่ทีม่คีวามประณีตพเิศษ คอืการเล่นลวดลายที่มสีสีนั

สวยงาม ด้วยวธิกีารจก มุก ยกดอก เพื่อไว้ใช้ในการไปทําบุญที่วดั งานเทศกาลต่างๆ หรอืงาน

ประเพณีมงคล ในฤดูหนาวหรอืในการไปทําบุญที่วดั งานพธิต่ีางๆ ที่ต้องการความเรยีบรอ้ย สตรี

ล้านนาจะสวมเสื้อแขนยาว ในชวีติประจาํวนัสตรลี้านนามผีา้ตุ๊ม ไว้คลุมไหล่ สามารถห่มได้หลาย

แบบ ถ้าเป็นการห่มเฉียงจะเรยีกว่า สะหวา้ยแล่ง หรอืบ่ายเบีย่ง ทรงผมไว้ผมยาว นิยมทําผมเกล้า

มวย สตรไีทลือ้นิยมปักป่ินหรอืดอกไมป้ระดบับนมุ่นมวยผม และจะมปีอยผมทําเป็นวงกลมหรอืบ่วง

เพื่อแสดงถงึวฒันธรรมไทลือ้ จติรกรรมฝาผนังทีน่่านปรากฏภาพสตรชีาวบา้นเมอืงน่านมกีารมดัอก

หรอืเคยีนอก ขณะทีส่ตรชีาวบา้นทีเ่ชยีงใหม่ไม่เหน็การเคยีนอก สตรทุีกชาตพินัธุใ์นลา้นนานิยมใส่

ลานหูหรอืตุ้มหูที่มขีนาดใหญ่ตามฐานะ ลานหูหรอืตุ้มหูทําจากโลหะ มทีัง้แผ่นเงนิและแผ่นทอง 

คารล์ บอ็ค กล่าวถงึความนิยมในการใส่ลานหขูองผูค้นในสงัคมลา้นนาว่า 
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   ...ธรรมเนียมการเจาะหเูป็นทีแ่พรห่ลายมากในหมูช่าวเหนือทุกเพศทุกวยั 

   ...พวกผูห้ญงิจนๆ มกัจะใส่ต่างหทูาํดว้ยทองแผ่นเดยีว และใชต้ะกัว่หยอด 

   เขา้ไปในรกูลวงตรงกลางจนเตม็      ส่วนพวกทีม่เีงนิกใ็ชแ้ผ่นทองหลายๆ 

   แผ่นมว้นซอ้นกนั...ทาํใหห้ขูองพวกชาวเมอืงทีใ่หญ่อยูแ่ลว้ดใูหญ่ขึน้อกีแต่ 

   เขากถ็อืกนัว่าคนหใูหญ่นัน้อายยุนืและเป็นทีพ่ออกพอใจกนัมาก เจา้หลวง 

   ของเชยีงใหมก่ม็พีระกรรณใหญ่และยาว ...1 

 

7.2 การทอผา้ 

  การทอผา้เป็นเรื่องสําคญัในสงัคมของลา้นนา หากสตรใีดทอผา้ไม่เป็น หรอืขีเ้กยีจ 

จะถูกตําหนิตเิตยีน บดิามารดาไม่ตอ้งการใหเ้ลอืกมาเป็นคู่ครอง  ในคาํสอนพระยามงัรายกล่าวไวว้่า 

“...หากหญงิใดมนิีสยัเกยีจครา้น มกัง่าย นอนตืน่สาย ไม่รูจ้กัตระเตรยีมอาหาร ไมรู่จ้กัทอเสื้อผา้หรอื

ปักชุนผา้ หญงินัน้ถอืว่าขาดคุณสมบตักิารเป็นแมศ่รเีรอืน ไมค่วรเอาเป็นเมยี...”2 

คุณสมบตัใินการทอผา้ จะอยูใ่นสตรลีา้นนาทุกคนทัง้กลุ่มสตรชีัน้สงู   และกลุ่มสตร ี

สามญัชน การทอผ้าของกลุ่มสตรชีัน้สูงเป็นการแสดงถึงความรูท้างงานฝีมอื การใช้วสัดุที่มรีาคา

แพงแสดงถงึฐานะ การเล่นลวดลายต่างๆ ยิง่ลวดลายมคีวามละเอยีดและมลีูกเล่นมาก กย็ิง่แสดงให้

เหน็ถงึความรูห้รอืคุณสมบตัทิางงานฝีมอืของสตรสีูงศกัดิ ์ดงันัน้อย่างน้อยทีสุ่ดสตรชีัน้สูงก็สามารถ

ทอผา้ใส่เอง หรอืทอผา้ใหพ้ระสวาม ีคารล์ บอ็ค ไดก้ล่าวถงึชายาของเจา้อุปราชเมอืงเชยีงรายว่า 

 

       ...ขา้พเจา้มกัไปเยีย่มชายาของเจา้อุปราชบ่อยๆ เจา้นางเป็นคนหน้าตายิม้ 

   แยม้แจม่ใส...เจา้นางมกัจะวุ่นอยูก่บัการทําเสือ้ไหมเสมอ  มทีาสของเธอคน 

   หน่ึงนัง่ทอหกูคอยปัน่เสน้ไหม     เจา้อุปราชตามขา่วทีร่ํ่าลอืกนัว่ารวยมาก 

   ...แต่กระนัน้เจา้หญงิผูม้ ัง่คัง่กย็งัมไิดม้ขีอ้ยกเวน้  จากความจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง 

   ทอผา้ไหม อนัเป็นสญัลกัษณ์ตามตาํแหน่งของเธอ  เช่นเดยีวกบัหญงิซึง่จน 

   กว่า  ตอ้งทอผา้ฝ้ายใชเ้องเหมอืนกนั...ผูห้ญงิโดยมากไมว่่าจนหรอืมอีกี 

   เหมอืนกนั มกัจะใชเ้วลาส่วนมากทาํไตรจวีรถวายพระ...3 

 

  ส่วนกลุ่มสตรชีาวบ้านหรอืสตรสีามญัชน นอกจากการทอผ้าเพื่อไว้นุ่งห่มเองแล้ว 

ในขณะที่เป็นหญิงโสด การทอผ้าเป็นเสน่ห์ดงึดูดให้มชีายหนุ่มมาจบีหรอืหมายตาเป็นคู่ครองใน

อนาคตตามประเพณีแอ่วสาวของล้านนา      การทํางานของสตรีในเวลาลงข่วงยามคํ่ าคืน  

1คารล์ บอ็ค.  (2550).  เล่มเดมิ.  หน้า 202 - 203. 
2อภชิยั  น้อยอุ่นแสน.  (2543).  เล่มเดมิ.  หน้า 58. 
3คารล์ บอ็ค.  (2550).  เล่มเดมิ.  หน้า 293.   
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(ขว่ง หมายถงึลานบา้นทีต่ระเตรยีมพืน้ทีไ่วท้าํงาน : ผูว้จิยั) กจ็ะเป็นการปัน่ดา้ยหรอืปัน่ฝ้ายไวใ้ชใ้น

การทอผา้ในวนัถดัไป ต่อมาการทอผา้เป็นอาชพีหลกัอยา่งหน่ึงของสตรลีา้นนา 

 

7.3 การสบูบหุร่ีขี้โย 

       เน่ืองจากสภาพภูมปิระเทศของล้านนา มพีื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงและมป่ีาหนาแน่น ดงันัน้

จงึทําใหส้ภาพภูมอิากาศหนาวเยน็ และมแีมลงชุกชุม วนิัย ปราบรปิ ูไดอ้ธบิายว่าการสูบบุหรีข่ ีโ้ยก็

สามารถไล่แมลงได ้สตรบีางคนอาจจะสูบเฉพาะตอนเป็นสาว หรอืบางคนอาจสูบแลว้ตดิจงึสูบไปจน

แก่ ภาพจติรกรรมฝาผนังเรื่องการสูบบุหรีข่ ีโ้ย มกัจะถูกถ่ายทอดในอริยิาบถที่ชายหนุ่มกําลงัเกี้ยว

พาราส ีการขอต่อบุหรีข่ ีโ้ยของชายหนุ่มเปรยีบเหมอืนการฝากรกั ซึ่งการยอมให้ต่อบุหรีข่ ีโ้ย ของ

หญิงสาวอาจหมายถึงว่าฝ่ายหญิงยอมรบัการเกี้ยวพาราสนีัน้1 อิรยิาบถการสูบและต่อบุหรีข่ ี้โยน้ี

ยงัคงปรากฏในภาพถ่ายของกลุ่มมชิชนันารอีเมรกินัที่เดนิทางมายงัหวัเมอืงต่างๆ ของล้านนาใน

สมยัรชักาลที ่5 

      อย่างไรก็ตาม ภาพที่แสดงการต่อบุหรี่ขี้โย ส่วนใหญ่เป็นสตรทีี่มีอาชีพแม่ค้าหรือ

ค่อนขา้งสงูวยัทีผ่่านการผดิผมีาแลว้ ไมใ่ช่สตรโีสดหรอืสตรวียัสาวทีจ่ะตอ้งมผีบีรรพบุรษุคุม้ครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบ 105 ชายหนุ่มหญงิสาวลา้นนากําลงัต่อบุหรีข่ ีโ้ย ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่4  

       วหิารลายคาํวดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

               ทีม่า: ถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

1คารล์ บอ็ค.  (2550).  เล่มเดมิ.  หน้า 164.  
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7.4 ภาพเอกลษัณ์ของสตรีล้านนา  

  ลลิเลยีน จอห์นสนั เคอรต์สิ สตรมีชิชนันารอีเมรกินั ผูเ้คยเดนิทางมายงัเมอืงต่างๆ 

ของลา้นนาในสมยัรชักาลที ่5 เคอรต์สิไดส้รุปลกัษณะเด่นของสตรใีนสงัคมลา้นนาจากภาพทีไ่ดเ้หน็

อยูเ่สมอว่า สตรลีา้นนามบีทบาทในตลาด แต่งกายดว้ยผา้ซิน่ ใชผ้า้คลุมไหล่ คณุภาพของการทอผา้ 

และมกีารหาบกระบุงไว้ใส่ของ กล่าวได้ว่าเป็นภาพเอกลกัษณ์ของสตรไีทยภาคเหนือหรอืสตรี

ลา้นนา  เป็นวฒันธรรมทีส่ตรลีา้นนาปฏบิตัมิาตัง้แต่สมยัจารตีจนกระทัง่มาถงึสมยัรชักาลที ่5 ทีไ่ด ้

มกีารผนวกล้านนาเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสยาม แต่วถิชีวีติส่วนใหญ่นัน้ สตรไีทยภาคเหนือหรอืสตรี

ลา้นนายงัคงยดึถอืปฏบิตัติามเดมิเหมอืนดงัภาพจติรกรรมฝาผนังไดถ่้ายทอดบุคลกิของสตรลีา้นนา

ออกมา โดยเคอรต์สิไดบ้รรยายลกัษณะเด่นดงักล่าวไว ้ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 106  ภาพถ่ายสมยัรชักาลที ่5 สตรลีา้นนากําลงัต่อบุหรีข่ ีโ้ยก้บัผูช้าย 
 

              ที่มา: ลลิเลยีน จอห์นสนั เคอรต์ิส. (2543). ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม 

ตอนที ่1. หน้า 123. 

 

...ตลาดเป็นแงม่มุทีน่่าสนใจของชวีติของพวกลาว ในเมอืงทีใ่หญ่กว่าน้ีมรีา้นเลก็ๆ  

ในตลาดซึง่เปิดขายตลอดวนั...ในตอนรุง่อรณุจะเหน็ผูห้ญงิหลายต่อหลายคนพรอ้ม 

กบัผูช้ายจาํนวนประปรายจากทัว่ทุกสารทศิเดนิอยูบ่นถนนในตลาดพวกเขาจะหาบ 

กระบุงโดยใชค้านไมไ้ผ่ทีข่ดัเป็นเงางาม    โดยปลายคานแต่ละขา้งจะมกีระบุงหอ้ย 

อยู ่...พวกผูห้ญงิจะแต่งกายอยา่งประณตีและหน้าตาทีย่ ิม้แยม้ตลอดจนผา้คลุมไหล่ 

ทีพ่วกเธอจดัไวอ้ยา่งสวยงามนัน้    เป็นเครือ่งบ่งบอกว่าสนิคา้ของพวกเธอมใิช่ของ 

โกโรโกโส แต่เป็นผลผลติทีร่บัรองไดว้่าดเียีย่ม ภาพในตลาดมสีสีนัหลากหลาย เน่ือง 

จากผา้คลุมไหล่ ผา้นุ่ง และผา้ตอ้ยทีผู่ค้นสวมใส่มสีสีดใส...1 

1ลลิเลยีน จอหน์สนั เคอรต์สิ.  (2543).  เล่มเดมิ.  หน้า 151 – 152. 
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 ขอ้ความดงักล่าวบอกเล่าลกัษณะเด่นของสตรลีา้นนาทีจ่ะพบเหน็ไดเ้สมอ คอืนุ่งผา้ 

ที่ทอเองอย่างมคีุณภาพและมสีสีวย ผ้าที่ทอสามารถใช้ทัง้เป็นผ้าคลุมไหล่และผ้านุ่ง มใีบหน้ายิ้ม

แยม้แจม่ใส มกัหาบกระบุงทีใ่ชไ้มไ้ผ่เป็นคานหามเสมอ 



บทท่ี 6 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรปุ 

 สถานภาพและวิถีชีวิตสตรไีทยภาคเหนือ เป็นสถานภาพและวิถีชีวิตที่มีรากฐานตาม

ขอ้กําหนดสถานภาพทางกฎหมาย แนวคดิในพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และการถอืผทีี่

ปฏบิตัมิาตัง้แต่สมยัจารตี เมื่อมาถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่4) การ

เขา้มาของชาตติะวนัตก อนัเป็นผลจากลทัธจิกัรวรรดนิิยมในภูมภิาคเอเชยี จงึทําให้ประเทศสยาม

ตอ้งยนิยอมเจรจาทาํสนธสิญัญาเบาวร์งิกบัประเทศองักฤษ การยอมเสยีเปรยีบในสนธสิญัญาฉบบัน้ี

และยนิยอมทําสนธสิญัญากบัชาตติะวนัตกชาตอิื่นที่ตามมา ก็เพื่อเป็นการธํารงรกัษาเอกราชของ

ประเทศสยามเพื่อให้รอดพน้จากการตกเป็นเมอืงขึน้ในอาณานิคมของประเทศตะวนัตก การเขา้มา

ของชาตติะวนัตกทําให้เกิดการรบัวฒันธรรมตะวนัตก โดยเฉพาะอย่างยิง่สิง่ที่แสดงถงึความเจรญิ 

การเป็นอารยประเทศ ได้แก่ การสรา้งอาคารตามสถาปัตยกรรมตะวนัตกและการแต่งกาย  เป็น

ภาพลกัษณ์ที่ปรบัเปลี่ยนและแสดงความเป็นอารยะออกมาได้อย่างรวดเรว็ ส่วนโครงสร้างการ

บรหิารประเทศต่างๆ ได้แก่ การจดัระเบียบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบคมนาคม การ

ปรบัปรุงกฎหมาย การวางรากฐานการศกึษา เป็นสิง่ที่ต้องใชร้ะยะเวลานาน ดงันัน้การปรบัเปลีย่น

ในระยะแรกจงึดําเนินการปรบัภาพลกัษณ์ภายนอก แต่การปรบัเปลี่ยนดงักล่าวในสมยัรชักาลที่ 4 

เกดิขึน้เพยีงในพระนคร (กรงุเทพฯ) ยงัไมป่รากฏใหเ้หน็ตามหวัเมอืงเท่าไรนกั  

จนกระทัง่ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ.2411 – 2453)  ได้

ปรากฏภาพลกัษณ์ภายนอก ทัง้ทางสถาปัตยกรรม ประตมิากรรม จติรกรรม การแต่งกาย ที่แสดง

ให้เหน็ถงึการรบัวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาปรบัเปลีย่นทัง้ในพระนครและหวัเมอืง แต่อย่างไรก็ตาม

จากหลกัฐานบนัทกึของชาวตะวนัตกทีเ่ดนิทางเขา้มาในสมยัรชักาลที ่5 ภาพถ่ายโดยชาวตะวนัตก 

และภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรวมที่ได้มีการเขียนขึ้นในสมัยรชักาลที่ 5 ทางล้านนาทัง้เมือง

เชยีงใหม่และเมอืงน่าน ส่วนใหญ่ผูค้นในลา้นนายงัคงเอกลกัษณ์วฒันธรรมของตนที่มมีาตัง้แต่สมยั

จารตี อาจมกีารรบัวฒันธรรมตะวนัตกปรากฏให้เห็นบ้าง แต่ยงัเป็นส่วนน้อย ส่วนการถ่ายทอด

สงัคมล้านนาผ่านภาพจติรกรรมฝาผนังนัน้ ช่างแต้มได้แสดงให้เห็นถึงอิทธพิลต่างชาติอยู่ปะปน

ผสมผสานเพื่อใหม้คีวามโดดเด่นและน่าสนใจ อกีทัง้สะทอ้นความสมัพนัธก์บัชาตต่ิางๆ และเป็นการ

ถ่ายทอดสิง่ที่เห็นจนกลายเป็นหลกัฐานบ่งชี้ทางประวตัศิาสตรอ์ย่างหน่ึงโดยที่ช่างแต้มหรอืผู้วาด

อาจจะไม่ไดเ้จตนา เพยีงแต่ต้องการเล่าเรือ่งหรอืถ่ายทอดประสบการณ์ของตน เช่น สิง่ทีไ่ดพ้บเหน็

ในพระนคร ของหนานบวัผนั ช่างแต้มเมอืงน่าน ผู้วาดจติรกรรมฝาผนังวหิารวดัภูมนิทร์และวดั

หนองบวั จงัหวดัน่าน จงึปรากฏฉากบางฉากจากพระนคร รวมถึงการสอดแทรกภาพเรอืกลไฟมี

กงัหนัใบพดัพรอ้มกลุ่มคนตะวนัตกทัง้บุรษุและสตร ี(ดบูทที ่4 ภาพประกอบ 71 และ 72) 
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จงัหวดัเชยีงใหม่ หรอืเมอืงเชยีงใหม่ในอดตี เริม่ต้นเคยเป็นราชธานีของอาณาจกัรลา้นนา 

และเป็นศูนยก์ลางของล้านนาตะวนัตก ซึ่งเมื่อมาถงึสมยัรชักาลที่ 5 เมอืงเชยีงใหม่จําเป็นจะต้อง

ตดัสนิใจในการเขา้ผนวกดนิแดนกบัสยาม หรอืเขา้ผนวกดนิแดนกบัประเทศพม่าทีม่ปีระเทศองักฤษ

เป็นเจา้อาณานิคม ดงันัน้นับจากสมยัจารตีมาถึงสมยัรชักาลที่ 5 โครงสร้างทางสงัคมของล้านนา 

เป็นโครงสร้างไทยวนเป็นหลกั เน่ืองจากไทยวนคือชาติพันธุ์หลักของชาวล้านนาตัง้แต่การรบั

วฒันธรรมจากโยนกเชยีงแสนทีเ่ป็นอาณาจกัรโบราณก่อตัง้มาก่อนล้านนา เมื่อรบัวฒันธรรมโยนก

เชียงแสนหรือพวกยวนมาแล้ว ชาวล้านนาก็มีการสร้างวัฒนธรรมของตนเอง จนกลายเป็น

วฒันธรรมไทยวน  แต่จากความสมัพนัธแ์ละการมอีาณาเขตตดิกบัประเทศพม่า จงึทําใหว้ฒันธรรม

ไทใหญ่ เขา้มามอีทิธพิลปะปนในวฒันธรรมล้านนาเสมอ ประกอบด้วย อทิธพิลทางสถาปัตยกรรม 

การสร้างปราสาทราชมณเฑียร การแต่งกายของกลุ่มชนชัน้สูงแบบไทใหญ่ เช่น การประดับ

อนิทรธนูไวบ้นไหล่ การนุ่งผ้าลุนตยาอะชคิ  เป็นต้น  เมื่อเริม่มวีฒันธรรมตะวนัตกเผยแพร่มาจาก

เมอืงหลวงพระนคร ทัง้การเผยแพร่โดยตรงจากพ่อคา้ นักสํารวจธรรมชาตวิทิยา มชิชนันารเีผยแผ่

ครสิต์ศาสนา หรอือาจเป็นประสบการณ์ของช่างหลวงที่เคยมโีอกาสเดนิทางไปพบเหน็ในพระนคร 

จงึถูกถ่ายทอดในภาพจติรกรรมฝาผนงั  

ส่วนจงัหวดัน่านหรอืเมืองน่านในอดีต เป็นศูนย์กลางล้านนาทางตะวนัออก เน่ืองจากมี

สภาพภูมปิระเทศเป็นเทอืกเขาสูงและมชีายแดนตดิกบัประเทศลาว ทําให้เมอืงน่านมคีวามสมัพนัธ์

ใกลช้ดิกบัลาวมาตัง้แต่สมยัอาณาจกัรลา้นชา้ง และสบิสองพนันา จงึรบัวฒันธรรมจากลาวและไทลือ้

มาผสมกลมกลืน แต่วฒันธรรมไทลื้อที่ปรากฏหลงเหลอืในปัจจุบนั เป็นวฒันธรรมไทลื้อที่มกีาร

ผสมผสานกบัวฒันธรรมไทยวน ซึง่เป็นอทิธพิลมาจากเมอืงเชยีงใหม่ จนกลายเป็นลกัษณะเด่นของ

วฒันธรรมเมอืงน่าน เพราะไม่เหมอืนกบัวฒันธรรมเมอืงเชยีงใหม่ทัง้หมด และปรากฏวฒันธรรมไท

ลื้ออนัโดดเด่น แต่ไม่เหมอืนวฒันธรรมลื้อที่ปรากฏในลาวและสบิสองพนันาในปัจจุบนั การถ่ายเท

วฒันธรรมกนัไปมา เมื่อผสมกลมกลนืซึ่งกนัและกนัแล้ว ก็กลายเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ

เมอืงน่าน รวมไปถงึเมอืงน่านมรีากฐานวฒันธรรมลวัะ ซึง่เป็นชาตพินัธุท์ีต่ ัง้รกรากมายาวนาน 

 

อภิปรายผล 

1. สถานภาพสตรีท่ีปรากฏในกฎหมายล้านนาโบราณ 

ในกฎหมายลา้นนาโบราณและกฎหมายมงัรายศาสตรท์ีม่กีารใชต้ลอดระยะเวลาการ 

ปกครองของราชวงศ์มงัราย ได้กําหนดสถานภาพสตรทีี่ยงัไม่ได้แต่งงาน ต้องอยู่ในความดูแลและ

คุม้ครองของบดิามารดาและผปีู่ ยา่หรอืผบีรรพบุรษุ เป็นการกําหนดสถานะของสตรใีนฐานะลูก หาก

สตรใีดแต่งงานแล้ว หน้าที่การดูแลและคุม้ครองจะอยู่ในความรบัผดิชอบของสาม ีเป็นการกําหนด

สถานะของสตรใีนฐานะภรรยา และเมื่อสตรใีดที่แต่งงานแล้วมบุีตร ก็จะได้รบัสถานะของสตรใีน

ฐานะแม่ด้วย อย่างไรก็ตาม จะเหน็ได้ว่าภาพรวมของการกําหนดสถานภาพกฎหมายในกฎหมาย

ลา้นนาโบราณนัน้ สตรไีทยภาคเหนือมคีวามคลา้ยคลงึกบัสตรไีทยภาคกลาง กล่าวคอืไม่ได้มอีสิระ
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ในการตดัสนิใจหรอืดําเนินชวีติของสตรตีามลําพงั การกําหนดในขอ้กฎหมายเช่นน้ี จงึเป็นการจดั

วางและกําหนดหน้าทีข่องสตรใีนฐานะต่างๆ ทัง้ในฐานะลกู ภรรยา และแม ่ สตรไีทยภาคเหนือกไ็ม่

สามารถตดัสนิใจหรอืเป็นผู้กําหนดหน้าที่ต่างๆ ของตนได ้แต่มกีฎหมายบางขอ้ที่ยกฐานะของสตรี

บา้งโดยเฉพาะกฎหมายลกัษณะครอบครวั ประกอบกบัสงัคมลา้นนายงัมกีารผ่อนปรนใหส้ตรพีบปะ

สงัสรรค์หรอืมกีิจกรรมร่วมกบับุรุษได้ เช่น ในช่วงประเพณีแอ่วสาว ประเพณีการลงข่วง เป็นต้น 

ดงันัน้ถึงแม้ว่าจะมขี้อกําหนดในกฎหมายล้านนาโบราณและขนบธรรมเนียมในสงัคมเป็นกรอบ

กําหนดบทบาทและสถานภาพสตร ีกย็งัทําใหส้ตรไีทยภาคเหนือแสดงหรอืปรากฏบทบาททีโ่ดดเด่น

ได ้

2. สถานภาพสตรีท่ีปรากฏในวรรณกรรม 

  ภาพจติรกรรมฝาผนังที่ปรากฏในเรื่องราวทศชาตขิองพระพุทธเจา้ จากการศกึษา

นําข้อความที่ปรากฏในนิบาตชาดกมาเปรยีบเทยีบกบัภาพที่พยายามถ่ายทอดตามเน้ือเรื่องของ

ชาดกนัน้ สามารถสะท้อนสถานภาพของสตรไีด้ด ีกรณีตวัอย่างสตรใีนฐานะภรรยา เรื่องเวสสนัดร

ชาดก เป็นชาดกที่มกีารวาดไว้หลายแห่ง ฉากสําคญัที่จติรกรจะละเลยไปไม่ได ้คอื ฉากที่พระนาง

มทัรผีู้เป็นชายา ได้เดนิตามพระเวสสนัดรเขา้ป่าไปเป็นผู้บวชถอืศลีทัง้คู่ ถ้อยความในนิบาตชาดก

บอกเล่าว่า พระเจา้สญชยัธรรมกิราช พระราชบดิาของพระเวสสนัดร พยายามคดัคา้นไม่ใหพ้ระนาง

มทัรตีดิตามพระเวสสนัดรเขา้ไปในป่า โดยไดย้กความอนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง โดยเฉพาะพวกสตัว์

ป่าทีม่พีษิ และกล่าวถงึความลาํบากทีจ่ะไปใชช้วีติในป่า เพื่อหา้มไม่ใหพ้ระนางมทัรตีดิตามไป ใหอ้ยู่

ในเมอืงกบักณัหาและชาล ีลูกทัง้สองของพระนางมทัรแีละพระเวสสนัดรจะเป็นการดกีว่า แต่ในทีสุ่ด

พระนางมทัรกี็ตดัสนิใจอย่างหนักแน่นที่จะตดิตามพระเวสสนัดร ผูเ้ป็นพระสวาม ีพรอ้มกบัมคีวาม

ประสงค์จะนําลูกทัง้สองติดตามไปอยู่ด้วยกนั เพราะไม่สามารถผลดัพรากจากลูกอนัเป็นที่รกัได ้

เน้ือความในนิบาตชาดกและจติรกรรมฝาผนังในตอนน้ีถูกนําเสนอทุกครัง้ที่เป็นเวสสนัดรชาดก 

สะท้อนสถานภาพอนัหนักแน่นทัง้การเป็นสตรใีนฐานะภรรยา และสตรใีนฐานะมารดาของพระนาง

มทัร ีขอ้ความมดีงัน้ี 
 

    ...หญงิจนกม็เีกยีรตยิศรว่มสุขรว่มทุกขข์องสามทีีจ่น หญงิมัง่คัง่กม็เีกยีรตยิศรว่มทุกข ์

    ของสามทีีม่ ัง่คัง่ เทพเจา้ยอ่มสรรเสรญิหญงินัน้   เพราะว่าเจา้หล่อนทาํกจิทีท่าํไดย้าก  

    เกลา้กระหมอ่มฉนัจกับวชตดิตามพระสวามไีปทุกเมือ่     เมือ่พืน้แผ่นดนิยงัไมท่าํลาย  

   ความเป็นหมา้ยเป็นของเผด็รอ้นของหญงิ     เกลา้หมอ่มฉนัว่างเวน้พระเวสสนัดรเสยี  

   ยอ่มไมป่รารถนาแผ่นดนิ    แมม้สีาครเป็นขอบเขตทรงไวซ้ึง่เครือ่งปลืม้ใจเป็นอนัมาก 

   บรบิรูณ์ดว้ยรตันะอนัหลากหลาย เมือ่สามตีกทุกขแ์ลว้ หญงิใดยอ่มหวงัสุขเพื่อตน หวั 

   ใจของหญงินัน้แขง็กระดา้งเป็นอยา่งไรหนอ เมือ่พระมหาราชาผูย้งัแว่นแควน้ของชาว 

   สพีใีหเ้จรญิเสดจ็ออกแลว้ เกลา้หมอ่มฉนัจกัขอตดิตามพระองคไ์ป เพราะพระองคท์รง 
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   ประทานความตอ้งการทัง้ปวงแก่เกลา้หมอ่มฉนัฯ...1 

 

  ขอ้ความดงักล่าว นอกจากจะมคีุณค่าทางวรรณศลิป์ในการเปรยีบเปรยของพระนาง

มทัรตีามที่ยกมาแลว้นัน้ ยงับ่งบอกว่าในสงัคมสมยัจารตี สตรมีคีวามปรารถนาจะมคีู่สมรสมากกว่า

การเป็นสตรหีม้าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสตรทีี่แต่งงานและสามยีงัมชีวีติอยู่ กบัสตรหีม้ายที่สามอีาจ

เสยีชวีติหรอืแยกจากกนั ย่อมมคีวามแตกต่างในสถานภาพสงัคมอยู่มาก พระนางมทัรจีงึกล่าวว่า 

“...ความเป็นหมา้ยเป็นของเผด็รอ้นของหญงิ...” คอื ไม่มสีตรใีดอยากเป็นสตรหีมา้ย อกีทัง้การมสีามี

ของสตร ีเหมอืนมผีู้คุ้มครอง เพราะสงัคมในสมยัจารตี สตรคี่อนขา้งได้รบัโอกาสน้อยกว่าบุรุษใน

หลายดา้น เช่น การศกึษา การประกอบอาชพี  จงึทําใหส้ตรทีีแ่ต่งงานแลว้ กจ็ะมสีามเีป็นผูดู้แลและ

คุ้มครอง เป็นลกัษณะโครงสร้างทางสงัคมที่รบัมาจากอินเดียโบราณ สําหรบัพระนางมทัร ีพระ

เวสสนัดรผู้เป็นพระสวาม ีเป็นคู่ชวีติที่ให้ความเมตตา ความกรุณา พระนางมทัรผีู้เป็นชายาโดย

ตลอด ตวัอย่างเช่น ขณะอุ้มลูกทัง้สองเขา้ป่า พระเวสสนัดรกล่าวแก่พระนางมทัรวี่า “...มทัร ีเธอจง

อุม้กณัหาชนิา กณัหาชนิาน้ีเป็นน้องค่อยเบาหน่อย ฉนัจกัอุ้มชาล ีเพราะเธอเป็นพีค่่อนขา้งหนกัอยู่ฯ

...”2  ดงันัน้สาํหรบัพระนางมทัรแีลว้ พระเวสสนัดรผูบ้าํเพญ็ทานบารมกีบับุคคลทัว่ไป ยงัเป็นผูเ้ป่ียม

เมตตากบัพระนางโดยตลอด พระนางมทัรจีงึยกยอ่งและใหก้ารเคารพแก่พระสวามมีาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 107 นางมทัรอุีม้กณัหาชนิาและพระเวสสนัดรอุม้ชาลขีณะเดนิทางเขา้ป่า 

       ดา้นซา้ยพระประธาน ผนงัที ่6 ในวหิารวดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง  

       จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

            ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2559 

1กรมศลิปากร.  (2540).  นิบาตชาดก เล่ม ๙.  หน้า 271.  
2แหล่งเดมิ.  หน้า 276. 
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3. สถานภาพสตรีท่ีปรากฏในบนัทึกชาวต่างชาติ 

   ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่4) (พ.ศ.2394 – 2411) 

การขยายตวัของลทัธจิกัรวรรดนิิยม (Imperialism) ได้เขา้สู่ภูมภิาคเอเชยีและแอฟรกิา เน่ืองจากมี

แหล่งทรพัยากรวตัถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับชาติตะวนัตกมศีกัยภาพทางการเดินเรอืและ

วทิยาการการรบทีเ่หนือกว่าผูค้นในภูมภิาคทีเ่จรญิลา้หลงักว่า จงึเกดิการล่าเมอืงขึน้เพื่อแข่งขนักนั

แสวงหาผลประโยชน์ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ในขณะนัน้ไดเ้กดิสภาวการณ์ตกเป็นเมอืงขึน้ของเจา้

อาณานิคม ถูกชาติตะวนัตกต่างๆ เข้ายดึครอง การเดินทางเข้ามาของคณะราชทูตจากประเทศ

องักฤษในพ.ศ.2398 สู่สยาม จงึทําให้รชักาลที่ 4 ต้องยนิยอมทําสนธิสญัญาเบาว์รงิกบัประเทศ

องักฤษ โดยมเีซอร์จอห์น เบาว์รงิ เป็นเอกอัครราชทูตเต็ม ตวัแทนของพระราชินีวิคตอเรยีแห่ง

องักฤษ อย่างไรก็ตามการทําสนธสิญัญาเบาวร์งิ สามารถทําให้ประเทศสยามรอดพ้นจากการเป็น

เมืองขึ้น แต่ปฏิเสธการหลัง่ไหลทางความคิดและโครงสร้างทางการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม 

รวมถงึวฒันธรรมตะวนัตกที่เขา้มามบีทบาทในสยามไม่ได้ การปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งต่างๆ นัน้ ก็

เพื่อเป็นการแสดงถงึความเป็นอารยะของสยามประเทศ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึทําใหม้ชีาวตะวนัตก

เขา้มาตดิต่อสมัพนัธอ์ยู่เป็นระยะๆ และมจีาํนวนเพิม่เตมิในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่5) ซึง่เป็นสมยัทีม่กีารปฏริปูประเทศครัง้ใหญ่ ในกลุ่มชาวตะวนัตกทีเ่ดนิทางเขา้

มา มทีัง้ คณะราชทูต พ่อคา้ นักสํารวจธรรมชาตวิทิยา นักเดนิเรอืผจญภยั และมชิชนันารผีูเ้ผยแผ่

ครสิต์ศาสนา ส่วนใหญ่ชาวตะวนัตกเหล่าน้ีนิยมจดบนัทกึเพื่อบอกเล่าเรื่องราวทีพ่วกเขาไดพ้บเหน็

ในวฒันธรรมทีแ่ตกต่างจากบ้านเกดิของตน เมื่อเขา้สู่สมยัรชักาลที ่5 การเดนิทางไปหวัเมอืงไกลๆ 

เช่น หวัเมอืงเหนือ หวัเมอืงใต้ ก็มคีวามสะดวกมากพอที่จะเดนิทางไปได้ จงึทําให้มชีาวตะวนัตก

จาํนวนหน่ึงเดนิทางไปถงึเขตอาณาจกัรลา้นนา ในงานวจิยัน้ีทีผู่ว้จิยัไดก้ล่าวถงึ ไดแ้ก่ ศาสนาจารย์

เดเนียล แมคกลิวาร ี ลลิเลยีน จอหน์สนั เคอรต์สิ สตรมีชิชนันารอีเมรกินั และคารล์ บอ็ค นักสํารวจ

ธรรมชาตวิทิยา ชาวนอรเ์วย ์

    การบนัทกึถงึสตรลี้านนามลีกัษณะที่ตรงกนัหลายประการ ประการแรก การแต่ง

กายอนัมลีกัษณะเด่น คอื การนุ่งผ้าซิน่ลายขวาง ถ้าเป็นสตรชีาวบ้านมกัเปลอืยอก มผี้าคลุมไหล่ 

ทรงผมเกล้ามวย ประการที่สอง  ลกัษณะผวิพรรณ หน้าตา ที่กล่าวถึงว่า สตรลีาว (หมายถึงสตรี

ล้านนา) มีผิวพรรณและหน้าตาที่ดีกว่าสตรสียาม (หมายถึงสตรไีทยภาคกลาง) ประการที่สาม 

บุคลกิท่าทาง ทีม่กีริยิาอ่อนชอ้ย และมชีวีติชวีา จะพบเหน็สตรลีา้นนาสูบบุหรีข่ ีโ้ยอยูท่ ัว่ไป ประการ

ทีส่ ี ่การทอผา้ เป็นสิง่ทีส่ตรทีัว่ลา้นนาถอืปฏบิตัทิําสบืเน่ืองกนัมา คอืมกีารทอผา้เกอืบทุกครวัเรอืน 

ถอืเป็นเรื่องสําคญัของสตรลี้านนา ประการทีห่้า การประกอบอาชพีของสตรชีาวบา้น ไดแ้ก่ การหา

ของป่า คา้ขาย มกีารอธบิายถงึบทบาทของสตรลีา้นนาว่าตามทอ้งตลาดจะพบเหน็สตรมีากกว่าบุรุษ 

และสตรมีคีวามชํานาญการในการค้าขายมาก ส่วนสตรชีัน้สูง ชาวตะวนัตกที่ได้ใกล้ชดิกบักลุ่มชน

ชัน้สูง กล่าวว่าสตรชีัน้สูงที่ใกล้ชดิเจา้เมอืง เป็นผู้มอีทิธพิลสูงและมสี่วนอย่างยิง่ในการตดัสนิใจของ

เจา้เมอืง เช่น เจา้เทพไกรสรกบัเจา้อนิทวชิยานนท ์เป็นต้น รวมถงึสตรชีัน้สูงทีม่บีทบาททางการคา้
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หรอืทําธุรกจิ ไดแ้ก่ เจา้อุบลวรรณา พระขนิษฐาของเจา้เทพไกรสร ทําธุรกจิแข่งขนักบับรษิทัการคา้

ขององักฤษ และประการสุดทา้ย กลุ่มสตรชีาวบา้นมคีวามอดทนสูงในการแบกภาระแรงงานในด้าน

ต่างๆ ที่หนักกว่าบุรุษ เช่น การแบกฟืน แบกน้ํา แบกของป่า เป็นต้น สตรชีาวบ้านส่วนหน่ึงก็ทํา

การค้า ซึ่งทําให้ได้พบปะผู้คนจํานวนมาก นอกจากบนัทึกที่เป็นลายลกัษณ์อักษร ชาวตะวนัตก

เหล่าน้ีไดท้ําการวาดภาพและถ่ายภาพสตรใีนสงัคมลา้นนาในช่วงสมยัรชักาลที ่5 เอาไว ้ซึ่งยงัคงมี

ลกัษณะการดาํรงชวีติคงเดมิกบัสมยัจารตีทีป่รากฏในจติรกรรมฝาผนงัดว้ย 

4. ลกัษณะของจิตรกรรมฝาผนังวดัในเมืองเชียงใหม่และเมืองน่าน 

4.1 เทคนิคการวาดและการใช้สี 

  ลกัษณะการวาดจติรกรรมฝาผนังวดัทัง้ในเมอืงเชยีงใหม่และเมอืงน่านทีอ่ยู่ในพืน้ที่

ทําการวจิยันัน้ ยงัคงเป็นลกัษณะการวาดจติรกรรมไทยแบบประเพณี (Thai Traditional Painting) 

คอื เน้ือเรื่องตามความเชื่อและคตนิิยม มลีวดลายไทยเป็นองคป์ระกอบสาํคญั เป็นการวาดดว้ยการ

ใชเ้สน้และสแีบน สําหรบัจติรกรรมฝาผนังภาคเหนือหรอืลา้นนานัน้ 29ทางรปูธรรมมลีกัษณะกายภาพ

ในการจดัวางภาพส่วนใหญ่เป็นมุมมองแบบตานกมอง 29(Bird’s Eyes View) คือภาพที่จดัลําดับ

ความสําคญัหรอืดําเนินการเล่าเรื่องจากผนังด้านบนสุดไล่ลงมาด้านล่าง เช่น วหิารลายคํา วดัพระ

สงิห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม่  วหิารวดัภูมนิทร์ ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง 

จงัหวดัน่าน วดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นตน้ พบจติรกรรมฝา

ผนังบางวดัมกีารวาดเน้ือเรื่องสําคญัไว้ผนังด้านล่าง เช่น การวาดภาพพุทธประวตัปิางประสูต ิพระ

นางสริมิหามายากําลงัเหน่ียวกิง่ต้นรงัระหว่างทีจ่ะมพีระประสูตกิาล ทีว่ดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอ

แม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ (ดบูทที่ 4 ภาพประกอบ 55)  เป็นต้น  จติรกรรมฝาผนังล้านนามลีกัษณะ

การเขยีนเป็นการเน้นภาพทางนามธรรม คือเป็นการเล่าเรื่อง (Narrative Painting) จงึมกีารแบ่ง

พืน้ที่บนผนังเพื่อวาดตามเน้ือเรื่องชาดกในการถ่ายทอดเน้ือเรื่องตามวรรณกรรมทัง้ในนิบาตชาดก

และปัญญาสชาดก ในส่วนที่เป็นเน้ือหาจากคติความเชื่อ พุทธประวตัิ พุทธชาดก จติรกรทําการ

ถ่ายทอดแบบเหนือจรงิหรอืจติรกรรมแบบอุดมคติ (Idealistic Painting) คือการถ่ายทอดในเชิง

สรา้งสรรคจ์ากปรชัญา คตคิวามเชื่อ แนวคดิทางพุทธศาสนา ซึง่เป็นลกัษณะเด่นของจติรกรรมไทย  

การจดัองคป์ระกอบจติรกรรมฝาผนงัลา้นา    มกีารจดัองคป์ระกอบทีค่ลา้ยคลงึกบั 

การจดัองค์ประกอบในภาคกลาง เป็นการเล่าเรื่องจากสวรรค์ลงมายงัโลกมนุษย์ ดงันัน้ผนังด้าน

บนสุดจงึมกัเป็นรปูเทวดาอารกัษ์เหมอืนจติรกรรมภาคกลางที่นิยมเขยีนเทพชุมนุม หรอืการเขยีน

เทวดา คนธรรพ ์วทิยาธร ไล่ลงมาตามลาํดบั แต่สําหรบัวหิารลายคํา วดัพระสงิห ์จติรกรวาดเทวดา

องค์ใหญ่ที่มรีะยะห่างกนัพอควร อยู่ในท่าเหาะกลางอากาศยกขาซ้ายขึ้นข้างเดยีว ในมอืขวาถือ

ดอกบวัอยู ่เป็นการบูชาพระประธานซึง่หมายถงึองคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ เป็นการนําเสนอเรือ่งราว

ในพุทธประวตัหิรอืพุทธชาดกตอนต้นเรื่องก่อนทีพ่ระพุทธเจา้จะตรสัรูส้ําเรจ็สมัโพธญิาณ เช่น ภาพ

พุทธประวตัติอนพระอนิทรม์าดดีพณิใหพ้ระพุทธเจา้ฟัง ซึง่เป็นหนทางแห่งมชัฌมิาปฏปิทาหรอืทาง

สายกลาง จติรกรนําเสนอเป็นพระพุทธเจ้าปางทรงพระสุบนิ พระพุทธเจ้าอยู่ในท่าไสยาสน์ ทรง
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บรรทมตะแคงขวา พระกรซ้ายทอดยาวแนบพระวรกาย พระหตัถ์ขวาหนุนที่พระกรรณ เป็นพุทธ

อริยิาบถในพุทธประวตั ิกล่าวถงึเมือ่พระสทิธตัถะทรงดํารเิลกิอดภตัตาหาร ครัน้นัน้ พระอนิทรท์รง

พณิสามสายถวายพระสทิธตัถะ สายหน่ึงตงึเกนิไปจงึขาด อกีสายหน่ึงหย่อนเกนิไป เมื่อดดีจงึไม่มี

เสยีงกงัวาน ส่วนสายที่ขงึตึงพอด ีมเีสยีงที่ไพเราะ จงึทรงระลกึถึงวถิีแห่งมชัฌิมาปฏปิทา อนัจะ

นําไปสู่ความสําเรจ็1 ภาพน้ีปรากฏอยู่บรเิวณด้านบนสุดของผนังตรงข้ามกบัพระประธานภายใน

วหิารของวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

     

ภาพประกอบ 108 ภาพเทวดาเหาะถอืดอกบวั ทรงเครือ่งอทิธพิลไทใหญ่ อยูผ่นงัดา้นบนสุด

ดา้นซา้ยพระประธาน วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง  

               จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

                  ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ภาพประกอบ 109 ภาพพระพุทธเจา้ปางทรงพระสุบนิ พระพุทธเจา้กําลงัอยูใ่นท่าไสยาสน์  

            มพีระอนิทรท์รงดดีพณิ  อยูผ่นงัดา้นบนสุดเบือ้งหน้าพระประธาน  

            วหิารวดัหนองบวั  ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  
 

                 ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

1กรมศลิปากร.  (2558).  ทาํเนียบพระพุทธไสยาสน์ในเขตกรุงเทพมหานคร. หน้า 21. 
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   ในส่วนตรงกลางของผนงัทีไ่ล่ลาํดบัมาจากแนวบน   จะเป็นเน้ือหาหลกัทีต่อ้งการ 

เล่าเรื่อง สําหรบัวดัในเมอืงเชยีงใหม่นัน้ เน้ือหาที่วาดเป็นพุทธประวตัติอนสําคญักบัทศชาตชิาดก 

โดยเฉพาะเวสสนัดรชาดก   ซึง่เป็นชาตสิุดทา้ยก่อนกําเนิดเป็นพระพุทธเจา้ ส่วนวดัในเมอืงน่าน มี

พุทธประวตับิางตอน   และเน้นการเล่าเรื่องชาดกทีเ่ป็นมุขปาฐะเผยแพร่และมคีวามนิยมในท้องถิน่

น่าน   คอืจนัทคาธชาดกและคทัธณกุมารชาดก และผนงัส่วนล่างสุดจะเป็นภาพวถิชีวีติผูค้นในสงัคม

ลา้นนา เป็นทีน่่าสงัเกตว่า จติรกรลา้นนาใหน้ํ้าหนกัพืน้ทีภ่าพสอดแทรกมากกว่าภาพสอดแทรกของ

ภาคกลาง ซึง่ภาพสอดแทรกวถิชีวีติลา้นนาแท ้หรอืวถิชีวีติลา้นนาแบบผสมผสาน ไดส้รา้งเสน่หแ์ละ

ความน่าสนใจใหจ้ติรกรรมฝาผนงัภาคเหนืออย่างมาก 

     ถงึแมว้่าจติรกรรมฝาผนงัภาคเหนือ จะมกีารนําเสนอจติรกรรมไทยแบบประเพณี

เป็นหลกั แต่เน่ืองจากเป็นการวาดในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่5) 

ซึ่งเป็นยุคสมยัที่อทิธพิลตะวนัตกเริม่เขา้มามบีทบาทในสงัคมไทยหลายด้าน จงึปรากฏวฒันธรรม

ตะวนัตกแทรกตามเน้ือหาทัง้การแต่งกาย ทรงผม ไวห้นวด สวมหมวก ของกลุ่มบุคคล หรอืเป็นฉาก

เล่าเรื่องตามที่จติรกรเคยพบเห็น เช่น กลุ่มบุคคลชาวตะวนัตกพรอ้มเรอืกลไฟในวหิารวดัภูมนิทร ์ 

(ดูบทที ่4 ภาพประกอบ 71 และ 72) ภาพเหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็จติรกรรมไทยแบบร่วมสมยัทีเ่ป็นการ

แสดงออกถงึการรบัรูว้ฒันธรรมที่อยู่ห่างไกลและมคีวามเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาการรวมไปถงึการ

วาดภาพเหมอืนบุคคล คอืพระเจา้อนันตวรฤทธเิดชและพระเจา้สุรยิพงศผ์รติเดช เจา้หลวงนครน่าน 

ซึง่เป็นภาพเหมอืนจรงิ (Realistic Painting) (ดบูทที ่4 ภาพประกอบ 73 และ 74) 

   การใชส้ ีภาพรวมของจติรกรรมฝาผนงัวดัในลา้นนา ถา้เป็นงานฝีมอืช่างหลวง ที ่

เป็นคนท้องถิ่น เป็นช่างที่มาจากภาคกลาง ใช้สหีลากหลายและมกีารใช้สทีอง มทีัง้สกีลมกลนืกนั

และสดใสเสมอืนจรงิ ทําให้ภาพมชีวีติชวีามาก โดยเฉพาะการแสดงวถิชีวีติแบบล้านนา เช่น ภาพ

กลุ่มชาวบ้านที่แสดงวถิชีวีติแบบลา้นนาในผนังด้านล่างสุดของวหิารลายคํา วดัพระสงิห์ ส่วนฝีมอื

ช่างไทใหญ่หรอืช่างท้องถิน่ การใชส้กีม็หีลากหลายส ีแต่จะมกีารเน้นสเีฉพาะและเป็นสตีดักนั เช่น 

วดับวกครกหลวง ช่างแต้มเน้นการใช้สน้ํีาเงนิและสแีดง ค่อนขา้งให้สเีขม้ ซึ่งสน้ํีาเงนิเป็นวรรณะสี

เยน็ ส่วนสแีดงเป็นวรรณะสรีอ้น  ส่วนวดัป่าแดด ทีต่ําบลท่าผา อําเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ การ

ใชโ้ทนสคีลา้ยคลงึกบัวดับวกครกหลวง เป็นสตีดักนั แต่ปรบัโทนสใีหอ่้อนลง สทีีเ่น้นจงึเป็นสฟ้ีาและ

สสีม้อ่อน ปรากฏอทิธพิลช่างไทใหญ่ทัง้สองแห่ง เป็นต้น สาํหรบัจติรกรรมฝีมอืช่างหลวงอยา่งวหิาร

ลายคํา วดัพระสงิห ์จะมกีารเน้นการใชส้เีขยีวและสคีราม สสี่วนใหญ่ทีช่่างลา้นนานํามาใชเ้ป็นสทีีท่ํา

จากวสัดุธรรมชาต ิส่วนสฝีุ่ นสเีขยีวเป็นสทีีช่าวจนีนํามาขายในทอ้งตลาด1  

 

 

1วยิะดา  ทองมติร และ น.ณ ปากน้ํา (นามแฝง).  (2526). เล่มเดมิ.  หน้า 51. 
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4.2 ภาพบคุคล 

4.2.1 ตวัพระ – ตวันาง  

     ตวัพระ หมายถงึ ตวัเอกของเรือ่งทีเ่ป็นผูช้าย  เช่น  พระมโหสถ   คทัธณกุมาร  

จนัทคาธ  ตวันาง หมายถงึ ตวัเอกของเรื่องที่เป็นผู้หญิง เช่น นางมทัร ี นางเทวธสิงักา สามารถ

จาํแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มแรก เป็นกลุ่มบุคคลที่มสีถานภาพเป็นชนชัน้สูงมาตัง้แต่แรก  เช่น 

พระเวสสนัดร นางมทัร ีจะมลีกัษณะการแต่งกายแบบตวัพระ-ตวันางแบบภาคกลาง หรอืมเีครื่อง

ทรงแบบไทใหญ่ปะปน ส่วนกลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มบุคคลที่เดมิเป็นสามญัชนมาก่อน จะแต่งกายตาม

วถิชีวีติชาวลา้นนาทัว่ไป จากการเป็นผู้มบุีญญาธกิารและเป็นผู้มวีาสนาด ีภายหลงัเมื่อได้เป็นเจา้

เมอืง เปลี่ยนสถานภาพเป็นกลุ่มชนชัน้สูง เครื่องแต่งกายก็จะปรบัเปลี่ยนตามแบบวฒันธรรมภาค

กลางและมวีฒันธรรมไทใหญ่ปะปน 

4.2.2 ขนุนาง 

       กลุ่มขุนนางที่ปรากฏในจติรกรรมฝาผนัง มกัปรากฏเป็นภาพกลุ่มบุคคล มทีัง้

กลุ่มขุนนางที่แต่งกายเหมอืนขุนนางในภาคกลาง สวมเสื้อแขนยาวกระดุมผ่าหน้า นุ่งโจงกระเบน 

ทรงผมสัน้แบบทรงมหาดไทย สวมหมวกและไวห้นวดทรงไกเซอรซ์ึง่เป็นอทิธพิลตะวนัตกอนัเป็นที่

นิยมในสมยัรชักาลที่ 5 เป็นส่วนประกอบที่ช่างตัง้ใจนําเสนอให้เห็นถึงอิทธพิลตะวนัตกที่เขา้มาสู่

สงัคมไทย ปรากฏอยู่ทัง้ในวหิารลายคํา วดัพระสงิห์ ตําบลพระสงิห์ อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

และวดัเสาหนิ ตําบลหนองหอย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  กลุ่มขุนนางที่แต่งกายแบบผู้ชาย

ล้านนา สวมเสื้อแขนยาวกระดุมผ่าหน้า สวมผ้าต้อย อวดลายสกัยนัต์ที่ขา ทรงผมไว้สัน้ บางคน

ผสมผสานกบัวฒันธรรมตะวนัตกโดยการไวห้นวดและสวมหมวกเช่นกนั แต่ถ้าเป็นวดัทีจ่ติรกรผูว้าด

เป็นสกุลช่างพม่า – เชยีงแสน กล่าวคอืไดร้บัอทิธพิลไทใหญ่ ขุนนางกจ็ะไดร้บัอทิธพิลการแต่งกาย

แบบไทใหญ่ เป็นทีน่่าสงัเกตว่าการวาดกลุ่มขุนนางนิยมวาดเป็นคนหนุ่มหน้าตาดูดเีหมอืนกนัหมด 

ส่วนชาวบา้นจะวาดเสมอืนจรงิมากกว่า ซึง่เป็นอทิธพิลแบบภาคกลาง1 

4.2.3 นางกาํนัล 

       จติรกรจะนิยมวาดนางกํานลัเป็นกลุ่มบุคคลนัง่เรยีงหน้ากระดานตดิกนัเป็นกลุ่ม

ใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนางกํานัลทีแ่ต่งกายแบบสตรลีา้นนาทัว่ไป คอืการนุ่งผา้ซิน่ลายขวาง มผีา้

ตุ้มคลุมไหล่ มกีารห่มผ้าตุ้มหลากหลายแบบ มทีัง้การพาดอยู่บนบ่าทัง้สองขา้ง มกีารทิ้งชายลงไป

ข้างหลงัทัง้สองข้าง มกีารใช้ผ้าสะหว้ายแล่งหรอืบ่ายเบี่ยงด้วย ได้แก่ กลุ่มนางกํานัล วดัเสาหิน 

ตําบลหนองหอย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่ ทรงผมของนางกํานลัแบบลา้นนา เป็นการเกลา้มวย 

สําหรบัจติรกรรมเรื่องสงัข์ทองที่วิหารลายคํา วดัพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จงัหวัด

เชยีงใหม่ จะปรากฏนางกํานัลแบบภาคกลางอยูด่ว้ย โดยนางกํานัลแบบภาคกลาง จะนุ่งโจงกระเบน 

1ขวญัสรวง  อติโพธ.ิ  (2560, 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน).  สยามสุนทรยี์...ชนชัน้สูง (2). สยามรฐั

สปัดาหว์จิารณ์.  64 (37) : 20 – 21. 
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ห่มสไบทีม่ลีวดลายสวยงาม และทรงผมไวส้ัน้ อาจเป็นเพราะเน้ือเรื่องสงัขท์องเป็นวรรณกรรมภาค

กลางและจติรกรที่วาดอาจมาจากภาคกลาง จงึนําวฒันธรรมภาคกลางไปผสมผสานกบัวฒันธรรม

ลา้นนา นางกํานัลทัง้แบบภาคกลางและแบบล้านนา จติรกรก็วาดให้มกีริยิาอ่อนช้อย หน้าตาดูสาว

เหมอืนกนัหมด และมทีรวดทรงส่วนโค้งสวยงามมากกว่าความเป็นจรงิ1 คอืเน้นผู้หญิงในอุดมคติ

หรอืภาพลกัษณ์แบบเทพธดิา 

4.2.4 ชาวบ้าน 

       ช่างแต้มมกันําเสนออธบิายสถานภาพของชาวบ้านตามวถิีชวีติประจําวนัของ

ชาวล้านนา เอกลกัษณ์ที่โดดเด่น คอืการพบปะสงัสรรค์กนัระหว่างชายหนุ่มหญงิสาว ในระหว่างที่

เดนิทางไปกาด ไปทําบุญทีว่ดั หรอืตามประเพณกีารแอ่วสาว มกัจะปรากฏเป็นกลุ่มใหญ่ มอีริยิาบถ

ท่วงท่าทีอ่่อนชอ้ยและมชีวีติชวีา จะต้องมกีารต่อบุหรีข่ ีโ้ย ชายหนุ่มแสดงท่าทางเกี้ยวสาว ผูห้ญงิจะ

ทําหน้าที่ของสตรดีว้ยการแบกหามซา้ (ตะกรา้) หรอืเป็นภาชนะตกัน้ําที่เรยีกว่า ครุ หรอืน้ําทุ่ง ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่การเป็นแม่บ้านแม่เรอืนที่มต่ีอครอบครวัเสมอ และยงัแสดงให้เห็นถึง

ภาระการแบกหามหรอืการเป็นผู้ใชแ้รงงานของสตรชีาวบา้นดว้ย  นอกจากการเป็นผูแ้บกหามแล้ว 

สตรไีทยภาคเหนือ ยงัมคีวามสามารถทางการค้าขาย จงึประกอบอาชพีเป็นแม่ค้า ซึ่งภาพลกัษณ์

ชาวบา้นเช่นน้ีปรากฏทัง้ภาพจติรกรรมฝาผนงัและภาพถ่ายโดยชาวตะวนัตก 

4.3 ลกัษณะใบหน้า 

  ลกัษณะใบหน้าสตรใีนจติรกรรมฝาผนงัทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ฝี มือ ช่ างหลวง ได้แ ก่ 

วหิารลายคํา วดัพระสงิห์ ตําบลพระสงิห์ อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ จะเขยีนโครงหน้าสตร ีมี

ลกัษณะรปูไข่ ค่อนขา้งกลม คิว้โคง้ได้สดัส่วนบนใบหน้า ปากเลก็ ใบหน้าของสตรนุ่ีมนวลอ่อนโยน 

จติรกรทําให้ภาพมชีวีติชวีาด้วยการนําเสนอกลุ่มคนเป็นแถว หรอือยู่กนัเป็นกลุ่ม ทุกคนจะแสดง

อารมณ์ผ่านสหีน้า ฝีมอืช่างท้องถิน่ซึ่งรบัอทิธพิลไทใหญ่ ได้แก่ วดับวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา 

อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ และวดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ จติรกร

เขยีนโครงหน้าสตรเีป็นวงร ีบรเิวณหน้าผากค่อนข้างกว้าง จงึทําให้โดยรวมใบหน้าเหมอืนวงรี

ค่อนขา้งเหลีย่ม คิว้โคง้เขม้ ดวงตาเป็นวงรยีาว  

   ส่วนลกัษณะใบหน้าสตรฝีีมอืหนานบวัผนั   ซึง่เป็นช่างไทลือ้ชาวน่าน      ผูว้าด 

จติรกรรมทัง้ทีว่หิารวดัภูมนิทรแ์ละวดัหนองบวั จงัหวดัน่าน จะเป็นลกัษณะกลมแป้นเหมอืนมะนาว

แป้น  จะมสี่วนโคง้ทีบ่รเิวณคิว้และผม จงึทาํใหส้ดัส่วนใบหน้าดูปกตสิมส่วน แต่ในความเป็นจรงิเป็น

ภาพกลมแป้น การเขยีนภาพแบบน้ีสดัส่วนโดยรวม เป็นการเขยีนภาพแบบไทยประเพณี เหมอืนกบั

ภาพวาดแบบชาวตะวนัออก (Oriental) เช่น จนี ญี่ปุ่ น แต่การวาดของช่างชาวล้านนากจ็ะยดึจารตี

ประเพณีที่มรีากฐานของวฒันธรรมล้านนาเป็นหลกั ส่วนปากเขยีนปากเล็กจิม้ลิ้ม ซึ่งในส่วนปาก 

1ขวญัสรวง  อตโิพธ.ิ  (2560, 19 - 25 พฤษภาคม).  สยามสุนทรยี.์..ชนชัน้สงู. สยามรฐัสปัดาหว์จิารณ์.  

64 (36) : 20 – 21. 
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อาจเป็นการเขยีนภาพเสมอืนจรงิ ขอบมกัเป็นสีขาว มีสีแดงตรงกลางเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นการ

สะทอ้นปากทีแ่ตกในฤดหูนาว1 

4.4 เคร่ืองแต่งกาย 

  การแต่งกายทัง้ผูช้ายและผู้หญงิจะเป็นผา้ทอจากฝ้ายเป็นส่วนใหญ่ สําหรบักลุ่มชน

ชัน้สูงแต่งเครื่องทรงชัน้สูง สวมชฎาบนศรีษะ และมเีครื่องประดบัตามลําดบัชัน้ คล้ายคลงึกบัภาค

กลางผสมผสานกบัไทใหญ่ ส่วนกลุ่มชาวบ้าน ผู้ชายนิยมนุ่งผ้าต้อย คอืผ้าฝ้ายที่เป็นส่วนเดยีวกบั

การทอผ้าตวัซิน่ของผู้หญิง โดยไม่มกีารต่อส่วนหวัหรอืส่วนตนี เพราะนิยมนุ่งสัน้เพื่ออวดลายสกั

ยนัต์ ผ้าต้อยน้ีมลีวดลายทัง้แบบไทยวนหรอืลายคลื่นแบบไทใหญ่ เช่นเดยีวกบัลวดลายผ้าลุนตยา 

(ตวัอยา่งเช่นการแต่งกายของปู่ มา่นย่ามา่น วหิารวดัภูมนิทร ์ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 

จะเหน็ว่าปู่ ม่านและย่าม่านนุ่งท่อนล่างทีผ่้ามลีวดลายแบบเดยีวกนั) ในชวีติประจําวนัผูช้ายไม่นิยม

สวมเสือ้ อาจมผีา้คาดไหล่ หรอืสวมเสือ้แขนยาวกระดุมผ่าหน้าในช่วงงานประเพณหีรอืพธิทีีต่อ้งการ

ความสุภาพเรยีบรอ้ย รวมถงึในช่วงฤดูกาลที่อากาศหนาวเยน็  ส่วนการแต่งกายของสตรชีาวบ้าน 

สตรนิียมนุ่งผ้าซิน่ที่ทําจากผ้าฝ้าย ผ้าซิน่ 1 ผนื ประกอบด้วย หวัซิน่ ตวัซิน่ และตนีซิน่  ตวัซิน่จะ

เป็นส่วนทีม่ลีวดลายเป็นวฒันธรรมทอ้งถิน่   ส่วนหวัซิน่มกัจะเป็นผา้ฝ้ายสพีืน้ไม่มลีวดลาย  สตรไีท 

ยวนนิยมต่อหวัซิน่ดว้ยผา้ขาวกบัผา้แดง หรอืในบางครัง้อาจเป็นขาวลว้นหรอืแดงลว้น     แต่ว่าตาม  

รปูแบบของวฒันธรรมไทยวนจะต่อดว้ยสขีาวกบัสแีดงเสมอ การต่อหวัซิน่เน่ืองจากเป็นส่วนทีจ่ะถูก

ขมวดเขา้กบัเอวของสตรตีลอดเวลา จงึทําใหเ้ป่ือยขาดงา่ย เพื่อใหก้ารใชผ้า้ซิน่ทัง้ผนืยาวนาน จงึต่อ

หวัซิน่ไว ้เพราะถ้าเผื่อหวัซิน่ขาดเป่ือย กเ็ลาะทิง้แลว้เปลีย่นใหม ่ส่วนตวัซิน่ถา้ยงัอยูใ่นสภาพด ีกจ็ะ

ยงัใชผ้นืเดมิ และส่วนตนีซิน่ เป็นส่วนล่างสุดของการนุ่งผา้ซิน่ ถา้เป็นการใชต้ามวถิชีวีติประจาํวนัก็

จะเป็นผา้ฝ้ายสพีืน้ธรรมดา แต่ถ้าเป็นงานประเพณีสาํคญั บรเิวณส่วนบนของตนีซิน่จะมลีวดลายจก

ทีม่ลีวดลายและสสีนัสวยงาม  

ทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิทีเ่ป็นกลุ่มชนชัน้สงู ไดแ้ก่ กษตัรยิ ์เจา้นาย มเหส ีชายา  พระ- 

โอรส พระธดิา ขุนนาง จะนิยมใส่ลานหูหรอืตุ้มหูที่มขีนาดใหญ่ ลานหู คอืแผ่นโลหะที่มขีนาดใหญ่ 

ทาํจากโลหะประเภท ตะกัว่ ดบุีก เงนิ และทองคํา บางครัง้อาจเป็นเงนิมว้นหรอืทองคํามว้น  การใส่

เครื่องประดบัที่ทําจากโลหะ เป็นเครื่องแสดงถึงฐานะของผู้สวมใส่ โดยทัว่ไปจะพบเห็นตะกัว่และ

ดบุีกมากทีสุ่ด เงนิรองลงมา และทองคําจะพบเหน็ได้น้อยที่สุด ส่วนการใส่ลานหูหรอืตุ้มหูที่มขีนาด

ใหญ่ เป็นอุดมคติในพุทธศาสนา ว่าผู้มบุีญมวีาสนาหูจะต้องยาวลงมาเหมอืนพระพุทธเจ้า ดงันัน้

กลุ่มคนชนชัน้สูงจะถูกถ่ายทอดเอกลกัษณ์ประการหน่ึงด้วยเครื่องประดบัหู ส่วนกลุ่มชนชัน้สามญั

1วนิัย  ปราบรปิู.  (2559, 21 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ที่หอศิลป์รมิน่าน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน.  
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ชนหรอืชาวบา้น ไดแ้ก่ ไพร่ ทาส เป็นผูม้บุีญน้อย จะหูสัน้1 การใส่ลานหูหรอืตุ้มหูจะใชว้สัดุราคาตํ่า

กว่า 

4.5 ปราสาท 

  สําหรบัการวาดสถานทีท่ี่เป็นเรื่องราวในราชสํานัก ปรากฏทัง้ปราสาททีร่บัอทิธพิล

สถาปัตยกรรมแบบภาคกลาง และปราสาทราชมณเฑยีรที่มเีครื่องบนแบบไทใหญ่หรอืแบบพม่า 

สรา้งเป็นมณฑปไมซ้อ้นกนัหลายชัน้ หลงัคานิยมใชก้ระเบื้องเกลด็ปลา เช่น ในฉากราชสํานักเรื่อง

สงัขท์อง ที่ปรากฏในจติรกรรมฝาผนังวหิารลายคํา วดัพระสงิห์ ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงใหม่ เป็นต้น ปราสาททีเ่ป็นฝีมอืช่างหลวง จะมกีารเน้นเพิม่ความวจิติรบรรจงโดยการปิดทอง

เพื่อทําให้ปราสาทโดดเด่น และตกแต่งด้วยผ้าม่านลายต่างๆ ที่เพิม่ความสวยงามให้ปราสาทราช

มณเฑยีร  

4.6 บ้านเรือน 

  ในฉากทีเ่กี่ยวกบัวถิชีวีติผูค้นของกลุ่มชาวบา้น จะปรากฏบา้นเรอืนไทยทีท่ ัง้ทีส่รา้ง

จากไม ้ไดแ้ก่ บา้นเรอืนทีว่หิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่

จะรบัอิทธพิลสถาปัตยกรรมจากภาคกลาง คือเป็นเรอืนปั้นหยาและมหีน้าจัว่บรเิวณหลงัคา และ

ปรากฏบ้านเรอืนที่มุงด้วยจากหรอืมุงด้วยแฝก จะเป็นบ้านเรอืนตามชนบทที่ห่างไกล ได้แก่ ฉาก

หมู่บ้านของสุรยิคาธและจนัทคาธในจนัทคาธชาดก ทัง้ที่วดัป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม 

จงัหวดัเชยีงใหม ่และวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน พบภาพเรอืนทีม่กีาแลใน

ภาพจติรกรรมวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ในเน้ือเรื่องตอนที่นางเทวธิ

สงักาไปอาศยัอยู่กบัยายปรสิุทธ ิซึ่งเป็นเรอืนแบบชาวบ้าน การสรา้งเรอืนแบบกาแลปรากฏอยู่ทัง้

กลุ่มไทยวนและกลุ่มลวัะ  เรอืนในภาพดงักล่าวเป็นการสะทอ้นรอ่งรอยวฒันธรรมลวัะทีป่รากฏอยูใ่น

เมอืงน่าน ซึ่งชาวลวัะเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ที่สร้างเรอืนโดยมกีาแลอยู่ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัของ

เรอืน2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1เผ่าทอง ทองเจอื.  (2560, 27 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีบ่า้นเลขที ่24/1 

ซอยสขุมุวทิ 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.  
2ชลธริา  สตัยาวฒันา.  (2530).  เล่มเดมิ.  หน้า 92.  
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ภาพประกอบ 110   เรอืนมกีาแลของยายปรสิุทธทิีน่างเทวธสิงักาไปอาศยัอยูด่ว้ย  

            เบือ้งหน้าพระประธาน ในวหิารวดัหนองบวั ตําบลป่าคา อําเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 

 

                    ทีม่า: ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2559 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาวจิยัจากบนัทกึในกฎหมายล้านนาโบราณ วรรณกรรมชาดกทัง้นิบาตชาดก

และปัญญาสชาดกตามเน้ือเรื่องทีถ่่ายทอดในจติรกรรมฝาผนัง บนัทกึชาวตะวนัตกทีเ่ดนิทางเขา้มา

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่5) และภาพจติรกรรมฝาผนังจาํนวน

ทัง้ 6 วดั เพื่อศกึษาสถานภาพและวถิชีวีติสตรไีทยภาคเหนือนัน้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1.  วรรณกรรมชาดกต่างๆ และมขุปาฐะทีเ่ป็นทีเ่ผยแพรใ่นสงัคมลา้นนา  และปรากฏอยูใ่น 

จติรกรรมฝาผนัง เป็นการนําเสนอโดยการแฝงไวซ้ึง่อุดมคตใินพุทธศาสนา และสามารถตคีวามสตรี

ในมุมมองคติทางพุทธศาสนาได้ แต่กรณีสตรีล้านนานัน้ ควรมองให้ครอบคลุมถึงคติการถือ 

ผดีว้ย 

2.  จากการศกึษาวจิยัโดยทาํการคน้ควา้เอกสารหลายดา้น และทาํการเกบ็ขอ้มลูในพืน้ที ่

ยงัมภีาพจติรกรรมทีส่ามารถสะทอ้นสภาพสงัคมลา้นนาทัง้ในสมยัจารตีและในสมยัรชักาลที ่5 ไดอ้กี

หลายวดัในจงัหวดัที่อยู่ในอาณาเขตของอาณาจกัรลา้นนาเดมิ ได้แก่ แพร่ ลําพูน ลําปาง เชยีงราย 

แม่ฮ่องสอน พะเยา ซึ่งผู้วจิยัทําการเลอืก 2 จงัหวดั ที่เป็นตวัแทนศูนย์กลางล้านนาตะวนัตก และ

ศูนยก์ลางล้านนาตะวนัออก ทัง้จงัหวดัเชยีงใหม่และจงัหวดัน่าน ยงัมจีติรกรรมที่น่าสนใจอกีหลาย

แห่ง เช่น วดัท่าขา้ม อําเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่  วดับ้านต้นแหลง อําเภอปัว จงัหวดัน่าน เป็น

ตน้เป็นแหล่งขอ้มลูสาํหรบัผูท้ีส่นใจสามารถทําการศกึษาเพิม่เตมิได ้
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3.  จากการศกึษาวจิยัน้ี    ทาํใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของการตัง้ถิน่ฐานชาตพินัธุต่์างๆ  ใน 

พื้นที่วิจยัที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม  จนทําให้กลายเป็นวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่มีผู้รู้และ

เชีย่วชาญในรายละเอยีดของวฒันธรรมนัน้ลดน้อยลง ควรเรง่ใหม้กีารอนุรกัษ์ก่อนสญูหาย เช่น การ

ทําซิน่คาดก่าน ด้วยกรรมวธิมีดัหมีข่องเมอืงน่าน ซึง่ในปัจจุบนัน้ี การทอผา้ของชาวน่าน กเ็กอืบจะ

ทําคาดก่านหรอืมดัก่านไม่เป็นแล้ว ถ้าทําไม่เป็นก็จะต้องไปจา้งช่างที่อื่น ได้แก่ ช่างทอผ้าในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือทาํการมดัหมี ่แลว้จงึส่งกลบัมาทอทีเ่มอืงน่าน1 เป็นตน้ 

4.  การผสมผสานวฒันธรรมดัง้เดิมที่บรรพบุรุษทําการอพยพมา อาจไม่ได้มีล ักษณะ

เดยีวกนัทัง้หมดจากวฒันธรรมดัง้เดมิ แต่หลอมรวมกบัวฒันธรรมของชาตพินัธุ์หลกัทีต่นไดอ้พยพ

มาตัง้ถิ่นฐาน จนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ เช่น ลวดลายของผ้าซิน่ไทลื้อในเมอืงน่าน ไม่ได้

เหมอืนกบัลวดลายซิน่ทีเ่มอืงลาวหรอืสบิสองพนันาทัง้หมด แต่เป็นลวดลายทีนํ่าวฒันธรรมไทลือ้ไป

ผสมผสานกับวฒันธรรมไทยวน เป็นต้น  การอธบิายวฒันธรรมบางอย่างหากต้องการกล่าวถึง

วฒันธรรมตามชาตพินัธุ ์ จงึมอิาจกล่าวเพยีงคําว่า ไทลือ้ หรอื ไทยวน  แต่เป็นไทลือ้ - ไทยวน ใน

จงัหวัดน่าน ส่วนเมืองเชียงใหม่ มีว ัฒนธรรมไทยวนเป็นหลัก มีวฒันธรรมชาติพันธุ์อื่นเข้าไป

ผสมผสานทัง้วฒันธรรมไทใหญ่ วฒันธรรมลวัะ วฒันธรรมจนี วฒันธรรมตะวนัตก การผสมผสาน

ดงักล่าว ควรจะเรยีกทัง้วฒันธรรมหลกัและวฒันธรรมทีเ่ขา้ไปผสมผสาน เช่น ไทยวน - ไทใหญ่ ใน

จงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นตน้ 

1เผ่าทอง ทองเจอื.  (2560, 27 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ปิยะนาถ  องัควาณิชกุล, ทีบ่า้นเลขที ่24/1 

ซอยสขุมุวทิ 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร. 
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กฎหมายล้านนา1  

ต้นฉบบั, ปีท่ีแต่งหรือคดัลอก, ผูป้ริวรรต  

กลุ่มมงัรายศาสตร ์ 

1. มังรายศาสตร์ ต้นฉบับวัดเสาไห้ อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จํานวน 96 ใบลาน            

ผู้ค ัดลอกชื่อน้อย คัมภีร์คัดลอกไว้ที่ลพบุร ีเมื่อจุลศักราช 1162 (พ.ศ.2343) ประเสรฐิ ณ นคร 

ปรวิรรตราวปี พ.ศ.2500 - 2501 เรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยและพมิพเ์มือ่ปี พ.ศ.2511  

2. มงัรายธรรมศาสตร ์คดโีลกคดธีรรม ต้นฉบบัวดัชา้งคํ้า อําเภอเมอืง จงัหวดัน่าน จาํนวน 

105 ใบลาน คดัลอกโดย อนิทา เมอืงพรหม เมื่อจุลศกัราช1334 (พ.ศ.2515) ปรวิรรตโดย อรณุรตัน์ 

วเิชยีรเขยีว เมือ่ปี พ.ศ.2526  

3. มงัรายศาสตร ์ต้นฉบบักงศุลฝรัง่เศส ประจําเชยีงใหม่ ชื่อนอตอง จํานวน 110 ใบลาน 

คดัลอกเมื่อปี พ.ศ.2482 เก็บไว้ในห้องสมุดตระกูลนิมมานเหมนิท์ ปรวิรรตโดยประเสรฐิ ณ นคร 

อธิบายคําศัพท์โดยอรุณรตัน์ วิเชียรเขยีว ศูนย์ส่งเสรมิและศึกษาวัฒนธรรมล้านนาไทย พิมพ์

เผยแพรใ่นนาม วทิยาลยัครเูชยีงใหม ่พ.ศ.2524  

4. มังรายศาสตร์ ฉบับวัดเชียงหมัน้ อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จํานวน 78 ใบลาน        

ไม่ระบุ ปี พ.ศ. ปรวิรรตเมื่อปี พ.ศ.2505 โดย ประเสรฐิ ณ นคร ศูนย์วฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม ่

พมิพเ์ผยแพรเ่มือ่ปี พ.ศ.2524  

5. มงัรายศาสตร ์ฉบบัวดัหมื่นเงนิกอง อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ จํานวน 46 ใบลาน    

ไมร่ะบุ ปี พ.ศ. ปรวิรรตโดย สมหมาย เปรมจติต ์เผยแพรเ่มือ่ปี พ.ศ.2518  

6. มังรายศาสตร์ ฉบับวัดนันทาราม อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จํานวน 45 ใบลาน 

คดัลอก จลุกัราช 1217 (พ.ศ.2398) ปรวิรรตโดยอรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว เผยแพร ่เมือ่ปี พ.ศ.2518  

7. มงัรายศาสตร์ ฉบับวดัไชยสถาน อําเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม่ จํานวน 94 ใบลาน       

ไม่ระบุ ปี พ.ศ. ปรวิรรตโดย ศรธีน คําแปง สอบทานเมื่อปี พ.ศ.2524 โดยอรุณรตัน์ วเิชยีรเขยีว 

อธบิายคาํศพัทโ์ดยลมลู จนัทรห์อม    ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม ่      และศูนยศ์ลิปวฒันธรรม  

สหวทิยาลยัลา้นนา วทิยาลยัครเูชยีงใหม ่พมิพเ์ผยแพรเ่มือ่ปี พ.ศ.2529  

8. คําสอนพญามงัราย ต้นฉบบัวดัสุวรรณคูหา อําเภอดอกคําใต ้จงัหวดัพะเยา จาํนวน 28 

ใบลาน ไมร่ะบุปีพ.ศ.ปรวิรรตโดย ปวงคาํ ตุย้เขยีว พมิพเ์ผยแพรเ่มือ่ปี พ.ศ.2518  

1ดรูายละเอยีดที ่อจัฉราภรณ์  จนัทรส์ว่าง.  (2548).  การศกึษาสถานภาพสตรใีนกฎหมายลา้นนา

โบราณ.  (บทที ่2). 
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กลุ่มพระธรรมศาสตร ์ 

1. ธรรมศาสตรร์าชกอืนา ต้นฉบบัวดัหวัข่วง อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ จํานวน 82 ใบ

ลาน คัดลอกเมื่อจุลศักราช 1178 (พ .ศ .2359) ถ่ายไมโครฟิลม์เก็บไว้ ณ  สถาบันวิจ ัยสังคม 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปรวิรรตอธิบายคําศัพท์ทัง้พิมพ์โดย อานันท์ กาญจนพนัธุ์และอรุณรตัน์ 

วเิชยีรเขยีว เมือ่ปี พ.ศ.2528  

2. ธรรมศาสตรห์ลวง ต้นฉบบัวดัล้อมแรด อําเภอเถิน จงัหวดัลําปาง จํานวน 106 ใบลาน 

ไม่ระบุปี พ.ศ. ถ่ายไมโครฟิลมเ์ก็บไว้ ณ หอสมุดแห่งชาต ิกรุงเทพฯ ปรวิรรตและอธบิายคําศพัท ์

ทา้ยบทโดย อานนัท ์กาญจนพนัธุแ์ละอรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว เมือ่ปี พ.ศ.2528  

3. ธรรมศาสตรป์กรณ์ ฉบบัหอสมุดแห่งชาต ิกรุงเทพฯ จํานวน 41 ใบลานไม่ระบุ ปี พ.ศ. 

สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพประทานให้เป็นสมบตัิของหอพระสมุด เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ ์

พ.ศ.2449 ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช พมิพ์แจกในงานพระศพพระวรวงศ์เธอพระองค์เจา้ดํารงพระบดิา 

เมือ่ปี พ.ศ. 2482  

4. ธรรมศาสตรเ์จา้ฟ้าหรภุิญชยั ฉบบัวดัศรสีุพรรณ อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่จาํนวน 25 

ใบลาน ไม่ระบุ ปี พ.ศ.ปรวิรรตโดย สมหมาย เปรมจติต์ และโดย ปวงคํา ตุ้ยเขยีว ภาควชิาสงัคม

วทิยาและมานุษยวทิยา คณะสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เผยแพรเ่มือ่ ปี พ.ศ.2519  

5. ธรรมศาสตรส์พัพสอน ต้นฉบบัวดัตุ่นใต ้ตําบลตุ่น อําเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา จาํนวน 66

ใบลาน ไม่ระบุ ปี พ.ศ. ร่วมกันปรวิรรตและอธบิายคําศพัท์โดย อานันท์ กาญจนพนัธุ์, อรุณรตัน์ 

วเิชยีรเขยีว และศรธีน คาํแปง พมิพเ์ผยแพรใ่นปี พ.ศ.2528  

6. กฎหมายโบราณธรรมศาสตรห์ลวง คลองตดัคาํ ตน้ฉบบัวดัปากกอง อําเภอสารภ ีจงัหวดั

เชยีงใหม ่จาํนวน 105 ใบลาน ไมร่ะบุ ปี พ.ศ. ปรวิรรตและอธบิายคาํศพัทโ์ดย อานันท ์กาญจนพนัธุ์

และอรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว เมือ่ปี พ.ศ.2528  

 

กลุ่มกฎหมายล้านนา และอ่ืน ๆ  

1. กฎหมายพระเจา้น่าน ตน้ฉบบัเมอืงไชยนนัทบุรนีคร เมอืงน่าน จาํนวน 24 ใบลาน เขยีน

ขึ้นเมื่อ จ.ศ.1202 (พ.ศ.2383) ปรวิรรตโดย สิงฆะ วรรณสัย ตรวจแก้และเพิ่มเติมคําศัพท์โดย 

ประเสรฐิ ณ นคร ศูนยส์่งเสรมิและศกึษาวฒันธรรมลา้นนาไทย วทิยาลยัครเูชยีงใหม่ พมิพเ์ผยแพร ่

เมือ่ปี พ.ศ.2523  

2. ราชกถาเมอืงน่าน ร.ศ. 111 ต้นฉบบั กิง่อําเภอนาหมื่น จงัหวดัน่าน จาํนวน 15 ใบลาน 

เป็นสมบตัขิอง นายทอง เวชมะโน เขยีนขึน้จุลศกัราช 1253 (พ.ศ.2434) ปรวิรรตและพมิพเ์ผยแพร ่

ปี พ.ศ. 2519 โดยอรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว  
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3. กฎหมายกาสา ต้นฉบบัวดักาสา ตําบลแม่จนั อําเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงรายจาํนวน 105

ใบลาน ไมร่ะบุ ปี พ.ศ. เป็นสมบตัขิองยส์งิฆะ วรรณสยั โดย ฮารลัด ์ฮนัดอุิส ไดพ้บกฎหมาย ฉบบัน้ี

และนํามาถ่ายไมโครฟิลม์มอบให้หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ.2516 ปรวิรรต และพมิพ์

เผยแพรเ่มือ่ปี พ.ศ. 2526 โดย อานนัท ์กาญจนพนัธุ,์ อรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว และศรธีน คาํแปง  

4. กฎหมายลา้นนา ต้นฉบบัวดัชยัพระเกยีรต ิอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ จาํนวน 89 ใบ

ลาน ไมร่ะบุปี พ.ศ.ปรวิรรตโดย สมหมาย เปรมจติต ์เผยแพรเ่มือ่ ปี พ.ศ.2518  

5. คลองพิจารณาแต่งถ้อยชนคํา ลกัษณะการวนิิจฉัยและตัดสนิคดีในสมยัพระเจ้ากือนา 

พระเจา้ตโิลกราช และพระยอดเชยีงราย จํานวน 81 ใบลาน ไม่ระบุ ปี พ.ศ. เป็นสมบตัิของ สงิฆะ 

วรรณสยั, ปรวิรรตและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยปัจจุบนั โดย มณี พยอมยงค ์พมิพ์เผยแพร่เมื่อ ปี 

พ.ศ.2518  

6. อนุโลมญาณกฎหมายโบราณ ตนัฉบบัวดัลอ้มแรด อําเภอเถนิ จงัหวดัลําปางจาํนวน 44 

ใบลาน ไม่ระบุ ปี พ.ศ. ถ่ายไมโครฟิลม์เก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ ปรวิรรตและร่วมกัน 

อธบิายคําศพัท์โดย อานันท ์กาญจนพนัธุ,์ อรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว และศรธีน คําแปง พมิพ์เผยแพร ่

ในปี พ.ศ.2527  

7. เสทาโมจนะ ต้นฉบบัวดัทา้วศรบุีญเรอืง อําเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่จาํนวน 252 ใบ

ลาน ไม่ระบุปี พ.ศ. ปรวิรรตโดยสงิฆะ วรรณสยั เมื่อปี พ.ศ.2518 พมิพเ์กบ็รกัษาฉบบั ปรวิรรตโดย

อรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว  

8. อวหาร 25 ต้นฉบบัวดัเมธงั อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ จาํนวน 89 ใบลาน ไม่ระบุ ปี 

พ.ศ.ปรวิรรตโดย สมหมาย เปรมจติต ์เผยแพรเ่มือ่ปี พ.ศ.2518  

9. ธรรมมุลลกณัฑ์ไตร ฉบบัวดัผาบ่อง อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ จํานวน 236 ใบลาน 

คดัลอกจุลศกัราช 1187 (พ.ศ. 2368) ปรวิรรตและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยปัจจบุนัโดย มณี พยอม

ยงค ์ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม ่วทิยาลยัครเูชยีงใหม ่พมิพเ์ผยแพรเ่มือ่ปี พ.ศ. 2526  

10. คมัภรีร์าชศาสตรค์ําสอนและ อวหารพายเค้า ต้นฉบบัวดัผาบ่อง อําเภอเมอืง จงัหวดั 

เชียงใหม่ จํานวน 84 ใบลาน คดัลอกเมื่อปี จ.ศ. 1187 (พ.ศ.2368) ปรวิรรตโดย มณี พยอมยงค ์

พมิพเ์มือ่ปี พ.ศ.2518  

11. หตัถกมัมวนิิจฉัยบาฬีฎีการอมสมมุติราช ต้นฉบบัวดัศรโีคมคํา อําเภอเมอืง จงัหวดั

พะเยา จํานวน  88 ใบลาน  คัดลอกจุลศักราช 1178 (พ .ศ .2359) ถ่ายไมโครฟิลม์เก็บไว้ ที่

สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ รว่มกนัปรวิรรตและอธบิายคําศพัทโ์ดย อานันท ์กาญจน-

พนัธุ,์ อรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว และศรธีน คาํแปง พมิพเ์ผยแพรใ่นปี พ.ศ.2527 



181 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

วดัพระสิงห ์ตาํบลพระสิงห ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่
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วหิารลายคาํ วดัพระสงิห ์ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
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ตวัอยา่งภาพจติรกรรมทีแ่สดงวถิชีวีติลา้นนา ผสมผสานอทิธพิลภาคกลาง 
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วดัเสาหิน ตาํบลหนองหอย  อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่
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วหิารวดัเสาหนิทีป่รากฏภาพจติรกรรม 
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เวสสนัดรชาดกทีป่รากฏในจติรกรรมฝาผนงัวดัเสาหนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวสสนัดรชาดกทีป่รากฏในจติรกรรมฝาผนงัวดัเสาหนิ 
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วดับวกครกหลวง ตาํบลท่าศาลา อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่
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เวสสนัดรชาดกทีป่รากฏในจติรกรรมฝาผนงัวดับวกครกหลวง 

 

 



188 
 

วดัป่าแดด ตาํบลท่าผา อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรเิวณทางเขา้วดัป่าแดด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วหิารวดัป่าแดดทีป่รากฏภาพจติรกรรม 
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วดัภมิูนทร ์ ตาํบลในเวียง อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
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วดัหนองบวั  ตาํบลป่าคา อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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