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การวิจยั เรื่อ ง การศึก ษาสถานภาพและวิถีชวี ิต สตรีไทยภาคเหนื อ จากงานบัน ทึก และ
จิตรกรรมล้านนา มีวตั ถุประสงค์สามประการ คือ เพื่อศึกษาถึงปั จจัยทีม่ ผี ลต่อสถานภาพและวิถชี วี ติ
ของสตรีภาคเหนือ เพื่อศึกษางานบันทึกเกี่ยวกับสถานภาพและวิถชี วี ติ สตรีไทยภาคเหนือ และเพื่อ
ศึกษาจิตรกรรมเกี่ยวกับสถานภาพและวิถชี วี ติ สตรีภาคเหนือ ผลการวิจยั พบว่า สภาพสังคมในสมัย
จารีต ขนบธรรมเนียมไทยในภาคกลางมีผลทําให้สตรีไม่มสี ทิ ธิเท่าเทียมกับชาย เนื่องจากอิทธิพล
ของคติทางพุทธศาสนา การกําหนดสิทธิทางกฎหมาย ในสมัยนัน้ มีรากฐานความคิดว่าสตรีเป็ นผู้
ก่อให้เกิดกิเลสแก่ บุรุษซึ่งเป็ นอุปสรรคสําคัญ ที่เกี่ยวกับการหลุดพ้น ทําให้สตรีมโี อกาสแตกต่ าง
จากบุรุษ สตรีไม่สามารถบวชเป็ นภิกษุ ได้ ขนบธรรมเนียมไทยได้วางบทบาทและสถานภาพของ
สตรีต่ างจากบุ รุษ ส่ว นใหญ่ บุรุษ ได้รบั การฝึ ก ฝนอบรมให้เป็ นผู้มคี วามรู้เพื่อเป็ นผู้นํา ส่ วนสตรีม ี
หน้าทีร่ องลงไป เช่น ปรนนิบตั สิ ามีและดูแลครอบครัว หรือการประกอบอาชีพซึง่ ไม่จาํ เป็ นต้องมีวชิ า
ความรูม้ ากนัก สตรีจงึ ไม่ค่อยมีโอกาสทางการศึกษา อีกทัง้ กฎหมายยังกําหนดสถานภาพของสตรี
ไทยในวัยเยาว์ให้เป็ นทรัพย์สนิ ของบิดามารดา และเมื่อเติบโตมีครอบครัวสตรีไทยก็ถูกกฎหมาย
กําหนดให้เป็ นเสมือนทรัพย์สนิ ของสามี สําหรับสตรีไทยภาคเหนือ พบว่ากฎหมายมังรายศาสตร์
และกฎหมายล้านนาโบราณมีบางข้อ ที่ได้ให้ค วามประนีประนอมแก่ส ถานภาพของสตรีอ ยู่ห ลาย
ประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับลักษณะครอบครัว
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั การเข้ามาของชาติตะวันตกทัง้ ใน
สยามและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้อทิ ธิพลตะวันตกเริม่ ปรากฏมากขึน้ ในสังคมสยาม
ชาวตะวันตกเหล่านี้ ได้ทํ าการบันทึกการดํารงชีว ิต ของสตรีไทยภาคเหนือ ทัง้ สตรีชนั ้ สูงและสตรี
สามัญชน นอกจากงานบันทึกทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว ยังมีบนั ทึกรูปแบบอื่น เช่น ภาพจิตรกรรม
ฝาผนังวัดในภาคเหนือ ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาวัดในพืน้ ที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดน่ าน สําหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีความสําคัญในฐานะเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา
ตะวันตก ส่วนจังหวัดน่ าน เป็ นศูนย์กลางล้านนาตะวันออก และมีหลักฐานภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
บ่งชีส้ ถานภาพของสตรีลา้ นนาในจังหวัดน่ านทีม่ เี อกลักษณ์ของตนเอง การถ่ายทอดสถานภาพสตรี
ไทยภาคเหนือของจิตรกรในจิตรกรรมฝาผนังมีความสอดคล้องกับสถานภาพสตรีไทยภาคเหนือที่
บันทึกอยู่ในกฎหมายโบราณ มุมมองเกี่ยวกับสตรีในวรรณกรรมชาดกซึง่ เป็ นอิทธิพลในแนวคิดทาง
พุทธศาสนา และเรื่องราวของสตรีไทยภาคเหนือที่ถูกบันทึกโดยชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามาใน
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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.

ประกาศคุณูประการ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุณาอ่านและตรวจแก้จากคณาจารย์หลาย
ท่าน ผู้วจิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง อาจารย์ท่ปี รึกษา
หลัก อาจารย์ผู้ ช้ีแ นะงานศิ ล ปวัฒ นธรรมในเชิง ทัศ นศิล ป์ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตัง้ เจริญ
อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม ผูค้ อยดูภาพรวมในการนําเสนอ การวิเคราะห์ รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋อง
สกุ ล อาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม ผู้ให้ความรู้ล้านนาศึกษากับผู้วจิ ยั ตลอดเวลา รวมถึงแนะนํ าหนังสือ
แหล่งความรูม้ ากมายเพื่อให้ผวู้ จิ ยั เพิม่ พูนความรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา ผูว้ จิ ยั ซาบซึง้ ในความอนุ เคราะห์และ
เสียสละเวลาของอาจารย์ทงั ้ สามท่านอย่างยิง่
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ พฤทธิ ์ ศุภเศรษฐศิร ิ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุ ษ ฎีบ ัณ ฑิต สาขาศิล ปวัฒ นธรรม เมื่อ ผู้ว ิจยั เข้ามาเรียนในปี แ รก ผู้แ นะนํ ากรอบวิจยั และคอย
กระตุ้ น เตือ นลู ก ศิษ ย์ทุ ก คนเสมอ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ระวิว รรณ วรรณวิไ ชย คณบดีค ณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ในการให้คาํ ชีแ้ นะและสนับสนุ นให้สาํ เร็จการศึกษาโดยเร็ว
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ ประธานกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในการชีแ้ นะแก้ไขผลงานวิจยั ให้มคี ุณภาพยิง่ ขึน้ อีกทัง้ เป็ นอาจารย์ผูส้ อน
ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์และการวิจยั ประวัตศิ าสตร์ให้แก่ผวู้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
จัก รพงษ์ แพทย์ห ลัก ฟ้ า กรรมการสอบปากเปล่ าปริญ ญานิ พ นธ์ และกรรมการสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสําราญ กรรมการและเลขานุ การหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรม ในการให้ความเข้าใจ ช่วยเหลือแก้ไขปั ญหา และส่งเสริมงานวิจยั
ฉบับนี้ ขอขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี ตัณฑุลากร ในการให้ความกรุณา
ตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษ
ผู้ ว ิจ ัย ขอกราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิท ย์ เจีย รจิต ต์ คณบดีค ณะ
สังคมศาสตร์ และผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ สาวิต รี พิสณุ พ งศ์ หัว หน้ าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ผู้บงั คับบัญชาที่สนับสนุ น ส่งเสริม ผลักดัน ทัง้ ทุนการศึกษา เอื้อเฟื้ อเวลาเรียนและ
เวลาในการทํ า การวิจ ัย เสมอมา ขอขอบคุ ณ ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานวิจยั นี้ จ ะสํ าเร็จลุ ล่ ว งไปไม่ ไ ด้ หากผู้ ว ิจ ยั ไม่ ไ ด้รบั ความรู้ล้านนาศึก ษาเพิ่ม เติม จาก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สรัสวดี อ๋องสกุล ผูเ้ ริม่ สร้างองค์ความรูใ้ ห้ผูว้ จิ ยั จากหนังสือประวัตศิ าสตร์
ล้านนา และติดตามมาด้วยตําราล้านนาศึกษาอีกหลายเล่ม ข้อมูลเฉพาะประวัตศิ าสตร์ท้องถิน่ และ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่ าน จากอาจารย์วนิ ัย ปราบริปู ผู้ก่อตัง้ หอศิลป์ ริมน่ าน ได้ทําการอนุ เคราะห์
ให้ผู้วจิ ยั ได้สมั ภาษณ์ และชี้แนะทุกครัง้ ที่ผู้วจิ ยั ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ จังหวัดน่ าน ผู้วจิ ยั ขอกราบ
พระคุณอาจารย์ทงั ้ สองท่าน ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ทรงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล ศูนย์
ล้านนาศึกษา คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.สุรชัย จงจิตงาม อาจารย์
ประจําสาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในความอนุ เคราะห์ให้ความรู้

เกี่ยวกับล้านนาศึกษาเมื่อครัง้ ที่ผวู้ จิ ยั ลงพื้นที่ ขอขอบพระคุณอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ในการให้
สัมภาษณ์องค์ความรูแ้ ละให้คาํ ปรึกษาเรือ่ งผ้า
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
สถานภาพสตรีไทยในอดีต นับตัง้ แต่ ส มัยอยุธยาจนมาถึงสมัยรัต นโกสินทร์ยุคปรับปรุง
ประเทศ ยังไม่ได้รบั การยกย่องหรือเปิ ดโอกาสให้มสี ทิ ธิเท่าเทียมกับชาย เนื่องมาจากอิทธิพลคติทาง
พุ ท ธศาสนา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ในสังคมไทย และการกํ าหนดสิท ธิท างกฎหมาย ในด้าน
อิทธิพลคติทางพุทธศาสนา มีรากฐานความคิดทีว่ ่าสตรีเป็ นผูก้ ่อให้เกิดกิเลสแก่บุรษุ ซึง่ เป็ นอุปสรรค
สําคัญในการที่บุรุษจะเอาชนะสู่การหลุดพ้น เมื่อคติทางพุทธศาสนาได้กําหนดสถานภาพของสตรี
ให้เป็ นเช่นนัน้ ได้เกิดความคิดตามมาอีกว่าการเกิดมาเป็ นเพศชายหรือเพศหญิงเกิดมาจากผลบุญ
และผลกรรม ผลจากคติทางพุ ทธศาสนาจึงทําให้ฐานะของสตรีถูกกํ าหนดให้ต่ ํากว่าบุ รุษ ในสมัย
พุทธกาล สตรีสามารถบวชเป็ นภิกษุ ณีได้ แต่ ต่อมาการบวชเป็ นภิกษุ ณีได้ถูกยกเลิก ทําให้สตรีม ี
โอกาสแตกต่ า งจากบุ รุษ จึง ทํ าให้ ส ตรีไ ม่ ส ามารถบวชเป็ น ภิก ษุ ไ ด้ ส่ ว นด้ านขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีไทย ได้วางบทบาทและสถานภาพของสตรีแตกต่างจากบุรุษเช่นเดียวกัน ในขณะที่บุรุษ
ได้รบั การฝึ กฝนอบรมให้เป็ นผู้มคี วามรูใ้ นด้านต่างๆ เพื่อเหมาะสมในการเป็ นผู้นํา ประกอบอาชีพ
นอกบ้าน รับใช้งานราชการ รวมทัง้ การถูกเกณฑ์ไปรบยามเกิดศึกสงครามและถูกเกณฑ์แรงงานใน
ฐานะไพร่ ส่วนสตรีมหี น้าทีป่ รนนิบตั สิ ามีและดูแลงานบ้านงานเรือน หรือการประกอบอาชีพทําไร่ทํา
นาซึ่งไม่จําเป็ นต้องมีวชิ าความรู้ สตรีจงึ ไม่มโี อกาสทางการศึกษา และได้รบั การฝึ กฝนเพียงวิชา
แม่ บ้ า นแม่ เรือ นเท่ า นั ้น อีก ทัง้ กฎหมายยัง กํ า หนดสถานภาพของสตรีไ ทยในวัย เยาว์ใ ห้ เป็ น
ทรัพ ย์สนิ ของบิดามารดา และเมื่อเติบโตมีครอบครัวสตรีไทยก็ถูกกฎหมายกําหนดให้เป็ นเสมือน
ทรัพย์สนิ ของสามี ข้อกําหนดหลายข้อในกฎหมายตราสามดวงสะท้อนว่าสตรีไทยในอดีต มิได้มสี ทิ ธิ
และอํ า นาจในการตัด สิน ใจชีว ิต ของตนเองหรือ สามารถปกป้ องเรีย กร้อ งสิท ธิข องตนเองได้
นอกจากนี้สงั คมไทยยังยอมรับให้ชายมีภรรยาได้หลายคน โดยจะเห็นได้ว่าในพระไอยการลักษณะ
ผัวเมีย ซึ่งต่อมาเป็ นส่วนหนึ่งของกฎหมายตราสามดวงอันมีผลบังคับใช้กบั สตรีส่วนกลางหรือสตรี
ภาคกลาง ได้ระบุประเภทของภรรยาไว้ 3 ประเภท ได้แก่ เมียกลางเมือง หมายถึงภรรยาหลวง เมีย
กลางนอก หมายถึงอนุ ภ รรยา และเมียกลางทาสี หมายถึง ภรรยาทาส แต่ ส งั คมไม่ยอมรับหรือ
อนุ ญาตให้หญิงมีสามีเกินหนึ่งคนได้ ในพระไอยการลักษณะผัวเมียกล่าวถึงบทลงโทษหญิงที่มชี ไู้ ว้
หลายสถาน ตัง้ แต่เอาเฉลวปะหน้า ทัดดอกชบาแดงสองหู สักรูปชายชูท้ แ่ี ก้ม หรือแม้กระทังอนุ
่ ญาต
ให้สามีฆ่าชายชู้แ ละภรรยาของตนได้โดยไม่มคี วามผิด ในกรณี ท่จี บั ชายชู้ขณะร่วมประเวณี ก ับ
ภรรยาของตนได้ มีการระบุว่าสามีสามารถขายภรรยาเป็ นทาสได้เช่นเดียวกับทีบ่ ดิ ามารดามีสทิ ธิใน
การขายลูกเป็ นทาสได้ (ในกรณีทล่ี กู สาวยังไม่ได้แต่งงาน) กล่าวได้ว่าพระไอยการดังกล่าวเป็ นปั จจัย
หนึ่งต่อการกําหนดวิถชี วี ติ ของสตรีไทยภาคกลาง
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สําหรับสตรีไทยภาคเหนือ มีรากฐานกฎหมายล้านนาโบราณหลายฉบับที่เป็ นตัวกําหนด
สถานภาพ สิทธิและหน้าที่ ในเบือ้ งต้นผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาจากกฎหมายล้านนาโบราณฉบับหลัก คือ
กฎหมายมังรายศาสตร์ มังรายศาสตร์เป็ นกฎหมายที่ใช้ในสมัยราชวงศ์มงั ราย ซึง่ ยังมีแยกย่อยอีก
หลายฉบั บ กฎหมายมั ง รายศาสตร์ ได้ ก ล่ า วถึ ง ฐานะสตรีไ ว้ ใ นหลายหมวดของกฎหมาย
ในกฎหมายลัก ษณะครอบครัว กฎหมายได้ ใ ห้ ค วามประนี ป ระนอมแก่ ส ตรีอ ยู่ ห ลายประการ
ตัวอย่างเช่น ลักษณะการแบ่งสินสมรสในมังรายศาสตร์ ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าสามีตาย สมบัตกิ ็ตกเป็ น
ของภรรยา ไม่ใช่ญาติสามี ยกเว้นแต่ภรรยาอยากจะแบ่งให้ญาติสามี ดังข้อความว่า
...สามีตายของก็ตกเป็ นของภริยา แม้หากผูต้ ายสังเสี
่ ยไว้ให้ของแก่ญาติพนี ่ ้อง
เขาแต่เขาตายทีเ่ รือนภริยา ก็ไม่เป็ นไปตามทีเ่ ขาสัง่ เพราะสมบัตทิ หี ่ าได้ดว้ ย
กันนี้ บังเกิดทีเ่ รือนภริยาไม่เป็ นของสามี แต่ถา้ ภริยานัน้ รักสามีไม่อยากให้สามี
เสียคําพูดทีส่ งไว้
ั ่ จะแบ่งให้ญาติสามีกต็ ามใจหญิงนัน้ ตามประเพณีบา้ นเมือง
ก็ควรให้ได้แล...1
ในลักษณะการแบ่งสินสมรสที่ปรากฏในมังรายศาสตร์ ยังให้สตรีไทยล้านนาได้รบั สิทธิการ
รับมรดกในฐานะภรรยา นอกจากนัน้ บุ ตรที่เกิดจากอนุ ภรรยาหรือภรรยาน้ อย มีสทิ ธิ ์ได้รบั มรดก
เช่นเดียวกับบุตรของภรรยาหลวง นับว่าในประเด็นนี้กฎหมายเปิ ดกว้างในเรื่องสิทธิของบุตรภรรยา
หลวงและบุตรของอนุ ภรรยามีความเท่าเทียมกัน ดังปรากฏข้อความในกฎหมายมังรายศาสตร์ว่า “...
ลูกเมียน้อยและลูกเมียหลวงมีชาติเสมอกัน ควรได้รบั ส่วนแบ่งเท่ากัน...” 2
ในเรื่องของการกู้ห นี้ยมื สิน สังคมไทยโบราณเมื่อ สามีไปกู้ห นี้ ยมื สิน ภรรยามัก ไม่รู้เรื่อ ง
เนื่องจากสามีสามารถกู้หนี้ยมื สินได้ตามลําพัง ไม่ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากภรรยา ในกฎหมาย
ตราสามดวงกล่าวถึงการชดใช้หนี้ของภรรยาเมื่อสามีไปกู้หนี้ยมื สินไว้ พอสามีตาย ถึงแม้ภรรยาจะ
ไม่รเู้ รื่องมาก่อน ภรรยาก็ต้องชดใช้หนี้เงินต้น แต่กฎหมายให้ยกเว้นการเก็บดอกเบีย้ เพราะผูห้ ญิง
ทํางานได้น้อยกว่าผูช้ าย ส่วนกฎหมายมังรายศาสตร์ ว่าด้วยลักษณะหนี้ ให้ความยุตธิ รรมแก่สตรีใน
ฐานะภรรยาอย่างเห็นอกเห็นใจว่า “...ผัวไปกู้หนี้ท่าน โดยเมียไม่ทราบเรือ่ ง ถ้าผัวตาย เมียไม่ต้อง
ใช้หนี้...” 3 ดังนัน้ เมือ่ สามีตาย ภรรยาซึง่ ไม่ได้รเู้ รือ่ งการกู้ยมื หนี้สนิ จึงไม่ตอ้ งชดใช้หนี้สนิ แทนสามี
ในส่วนกฎหมายของล้านนาโบราณนัน้ อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง ได้อธิบายว่า กฎหมาย
ล้านนาโบราณมีทงั ้ หมด 25 ฉบับ ในส่วนของหมวดครอบครัวและมรดก นับว่ากฎหมายได้ให้สตรีม ี
สถานภาพที่สูงกว่าผู้ชาย แต่ ในหมวดอื่นส่ วนใหญ่ ส ตรีมสี ถานภาพที่ต่ ํ ากว่าผู้ชาย มีก ฎหมายที่
น่ าสนใจนํ ามายกเป็ นตัวอย่าง กฎหมายล้านนาโบราณได้กล่าวถึง กรณีผวั หายสาบสูญ เมียแต่งงาน
1ประเสริฐ
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ใหม่ ต่อมาภายหลังผัวเก่ากลับคืนมา กฎหมายอธิบายความว่าผู้หญิงแต่งงานใหม่เพราะสําคัญผิด
คิดว่าสามีเก่าเสียชีวติ กฎหมายไม่เอาโทษกับผูห้ ญิง ทัง้ ยังได้ให้สทิ ธิแก่ผูห้ ญิงว่าจะเลือกอยู่กบั ผูใ้ ด
“...หากจะอยู่กบั สามีใหม่ ให้ขอขมาสามีเก่า ทรัพย์สนิ ต่างๆ ให้แบ่งกันตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ หากจะ
อยู่กบั สามีเก่า ให้ขอขมาสามีใหม่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ามีใหม่นํามาคืนให้ไป...” บทบัญญัตดิ งั กล่าวปรากฏ
ในกฎหมายมัง รายศาสตร์ ฉบับ วัด นั น ทาราม กฎหมายธรรมศาสตร์ส ัพ พสอน ฉบับ วัด ตุ่ น ใต้
กฎหมายธรรมศาสตร์หลวง ฉบับวัดล้อมแรด และกฎหมายธรรมศาสตร์ราชกือนา ฉบับวัดหัวข่วง1
จากการศึกษาในหัวข้อ บันทึกเรือ่ งผูห้ ญิงในประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ไทย ของ จิรานุ ช โสภา
เป็ น การศึก ษาจากประวัติศ าสตร์นิพ นธ์ 3 ประเภท คือ จารึก ตํ านาน พงศาวดาร มีก ารบัน ทึก
เรื่องราวของสตรีในแง่มุมต่ างๆ คือ กิจกรรมด้านการศาสนา การเมือง การประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนามีการบันทึกไว้ในจารึก 31 หลัก ในตํานาน 6 เรือ่ ง ในพระราชพงศาวดาร 3 ฉบับ ทัง้ ในฐานะ
ผูร้ ว่ มทําบุญหรือมีส่วนสําคัญในการทําบุญ ส่วนกิจกรรมทางการเมือง ซึง่ สตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมทัง้
ทางตรงและทางอ้อม บันทึกมีความเกีย่ วข้องกับสตรีไทยภาคเหนือ ปรากฏอยู่ 2 ประเภท คือ จารึก
และตํานาน
ในภาคเหนือหรืออาณาจักรล้านนาเดิม ปรากฏการบันทึกเป็ นจารึกล้านนา มีทงั ้ หมด 96
หลัก มีการบันทึกเรือ่ งราวของสตรีทส่ี าํ คัญจํานวน 18 หลัก ส่วนใหญ่เป็ นเรือ่ งทางศาสนา จารึกหลัก
ที่ 10 มีทงั ้ เรื่อ งการเมืองและศาสนา สตรีส่ วนใหญ่ ท่มี บี ทบาทในการทําบุ ญ เป็ นกลุ่มสตรีชนั ้ สูง
ได้แก่ พระราชมารดา พระมเหสี มักจะทําบุญอย่างยิง่ ใหญ่และเป็ นผูน้ ําในการทําบุญ เช่น การสร้าง
วัด สร้างทีบ่ รรจุพระธาตุ พร้อมทัง้ กัลปนาคนและทีด่ นิ ให้แก่วดั ในขณะทีส่ ตรีราชวงศ์ระดับรองลงมา
และสตรีในกลุ่มขุนนางจะทําบุญ ทัวไปและมี
่
ทงั ้ ที่เป็ นผู้นําและร่วมกับบุคคลในตระกูลทําบุ ญ เช่น
สร้างพระพุทธรูป กัลปนาคนและทีด่ นิ ให้วดั โดยมีสตรีชนั ้ ล่าง ได้แก่ ไพร่ ทาส ร่วมบุญโดยการ
เป็ นส่วนหนึ่งของการทําบุญ 2 หากพิจารณาจารึกล้านนาทัง้ 18 หลัก ซึง่ ได้บนั ทึกเรือ่ งราวเกี่ยวกับ
สตรีทุกระดับในการทําบุ ญ โดยมีล กั ษณะต่ างกัน มีก ารกล่าวถึงสตรีชนั ้ สูง ทัง้ การสร้างยอดเจดีย์
สร้างวัด ฝั งสีมา อุทศิ ถวายคนทัง้ ชายและหญิงให้วดั ส่วนสตรีกลุ่มขุนนางจะมีส่วนร่วมในการทําบุญ
สร้างพระพุทธรูป สตรีชนั ้ ล่างหรือสามัญชนจะเป็ นส่วนหนึ่งของการทําบุญด้วยการถูกอุทศิ ตนให้
เป็ นข้าพระ หมายถึง ข้ารับใช้พระในวัด ส่วนการอธิษฐานของสตรีในการทําบุญเหมือนกันทุกกลุ่ม
ได้แก่ ขอให้ถงึ นิพพาน เกิดในภพหน้าอยูใ่ นฐานะทีด่ ี และเกิดทันโลกยุคพระศรีอาริยเมตไตรย
ส่ ว นสตรีไทยภาคเหนื อ ที่ป รากฏในตํ านาน มีท งั ้ หมด 7 เรื่อ ง ได้แ ก่ ตํ านานมูล ศาสนา
ตํานานจามเทวีวงศ์ ชินกาลมาลีปกรณ์ ตํานานเมืองสุวรรณโคมคํา ตํานานเมืองเงินยางเชียงแสน
ตํานานสิงหนวัตกิ ุมาร และตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ นอกจากบทบาทในการทํานุ บํารุงพุทธศาสนา
แล้ว ปรากฏบทบาทสตรีชนั ้ สูงที่ได้รบั การยอมรับเป็ นผู้นําเทียบเท่ากับพระมหากษัตริย์อยู่ห ลาย
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พระองค์ ได้แก่ พระนางจามเทวีวงศ์ พระนางจิรประภาเทวี รวมไปถึงผู้มคี วามสามารถในการรบ
เช่น พระราชมารดาของพญาติโลกราช ทีเ่ ป็ นผูน้ ําทัพไปรบเพื่อยึดเมืองแพร่1
เมือ่ มาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) (พ.ศ.2411– 2453)
จากปั จจัยภายนอก อันได้แก่การเข้ามาล่าอาณานิคมของลัทธิจกั รวรรดินิยม เป็ นผลให้เกิดการเดิน
ทางเข้ามาของชาติตะวันตกทัง้ ในสยามและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มชี าวตะวันตกทีเ่ ดิน
ทางเข้ามาด้วยภาระหน้าทีท่ แ่ี ตกต่างกัน ทัง้ นักการทูต มิชชันนารี นักสํารวจ นักวิชาการ และพ่อค้า
สํ า หรับ ในกลุ่ ม พ่ อ ค้ า และมิช ชัน นารี ได้ ม ีช าวตะวัน ตกหลายคนที่ เ ดิ น ทางสู่ ห ัว เมื อ งเหนื อ
ชาวตะวันตกเหล่านี้ ได้ทํ าการบันทึกการดํารงชีว ิต ของสตรีไทยภาคเหนื อ ทัง้ สตรีชนั ้ สูงและสตรี
สามัญชน สําหรับสตรีสามัญชนนัน้ อาชีพทีม่ กี ารกล่าวถึงอยู่บ่อยครัง้ ได้แก่ ค้าขายหรือแม่คา้ ทําไร่
นา ไร่สวน เลีย้ งสัตว์ การทอผ้า และการทอเสื่อจักสาน การค้าขายมีทงั ้ ตลาดทางบกและตลาดทาง
นํ้า ซึง่ เป็ นสภาพทีพ่ บเห็นได้ทงั ้ ในกรุงเทพฯ และหัวเมือง
ศาสนาจารย์เดเนียล แมคกิลวารี (Daniel Mc. Gilvary) มิชชันนารีอเมริกนั ทีร่ จู้ กั กันในนาม
หมอแมคกิลวารี ได้เดินทางมาสํารวจมณฑลพายัพในพ.ศ.2410 หมอแมคกิลวารีได้เดินทางมายัง
เชียงใหม่พร้อมกับครอบครัวเพื่อมาเผยแผ่คริสต์ศาสนา จากการเดินทางมาสู่มณฑลพายัพ ทําให้
หมอแมคกิลวารีได้บนั ทึกสิง่ ทีเ่ ขาพบเห็นและถ่ายทอดในงานบันทึกถึงความเป็ นชุมชนล้านนาทัง้ ใน
ระดับชนชัน้ สูงและชนชัน้ สามัญ ชน สําหรับชนชัน้ สูงหมอแมคกิล วารีได้มโี อกาสเข้าเฝ้ าเจ้าเมือ ง
เชียงใหม่ ได้พบปะกับสตรีชนั ้ สูงซึ่งหมอแมคกิลวารีได้กล่าวถึง เจ้านางบัวคํา พระมารดาของเจ้า
หลวงเชียงใหม่ หมอแมคกิลวารีบรรยายว่าเจ้านางบัวคํา เป็ นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด หมันไป
่
ทําบุญที่วดั อยู่เสมอ จากการเป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดที ําให้เจ้านางบัวคํามีความเมตตาและมีน้ํ าใจต่อ
หมอแมคกิลวารี2 เจ้าทิพเกสร ธิดาองค์โตของพระเจ้ากาวิโลรสสุรยิ วงศ์ และเป็ นชายาของพระเจ้า
อิน ทวิช ยานนท์ โดยกล่ า วถึ ง เจ้า ทิพ เกสรว่ า มีฐ านะตามกํ า เนิ ด สู ง กว่ า เจ้า อิ น ทวิช ยานนท์ มี
คุณลักษณะงามพร้อมเหมาะสมกับพระยศของเจ้าเมือง นอกจากนัน้ แล้วพระนางยังมีความสามารถ
ฉลาดหลักแหลมทีจ่ ะสนับสนุ นอํานาจของพระสวามีได้ หมอแมคกิลวารีได้กล่าวถึงฐานะของสตรีใน
ครอบครัวทางหัวเมืองเหนือว่า
...ฐานะของสตรีภายในครอบครัว ก็ได้รบั การยอมรับกันไปทัวในช่
่ วงเวลา
ทีพ่ วกเรากําลังพูดถึงอยูน่ ้ ี (สมัยรัชกาลที ่ 5 : ผูว้ จิ ยั ) ฐานะของสตรีเป็ นทีย่ อม
รับในหน่ วยงานของรัฐบาลด้วยเช่นกัน จึงไม่เป็ นทีน่ ่ าสงสัยเลยว่าอิทธิพล
ของสตรีในทางด้านวิเทโศบายต่างๆ จึงเพิม่ ทวีขน้ ึ อย่างมากมายมาตัง้ แต่
ครัง้ เจ้าหลวงองค์ก่อนยังทรงครองราชย์อยูท่ งั ้ นี้เนือ่ งจากพระองค์ไม่ม ี
1จิรานุ ช
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พระราชโอรส จึงเป็ นธรรมดาอยูเ่ องทีพ่ ระธิดากลายเป็ นผูม้ อี ํานาจและยังได้
รับการฝึกฝนให้เข้าถึงงานต่างๆ ของรัฐด้วย...1
ลิลเลียน จอห์นสัน เคอร์ตสิ (Lillian Johnson Curtis) สตรีชาวอเมริกนั ผูส้ อนศาสนาในคณะ
เพรสไบทีเรียนฝ่ ายเหนือ ซึ่งเดินทางเข้ามาปฏิบตั หิ น้ าที่เผยแผ่คริสต์ศาสนาโดยประจําอยู่ท่เี มือง
ลครหรือ ลํ า ปางในปั จ จุ บ ัน ระหว่ า ง พ.ศ. 2438 - 2442 ตรงกับ รัช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ ห ั ว ได้ เ ขี ย นหนั ง สื อ เรื่อ ง The Laos of North Siam ขึ้ น ตี พ ิ ม พ์ ใ นเดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ.2446 ที่เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย (Philadelphia) เคอร์ตสิ เป็ นมิชชันนารีท่ไี ปปฏิบตั หิ น้าที่
ทางหัวเมืองเหนือทีเ่ มืองลคร (ปั จจุบนั คือ ลําปาง) แพร่ น่ าน และเชียงราย เธอจึงได้เล่าถึงการเรียน
การสอนของโรงเรียนเด็กหญิงทีค่ ณะผูส้ อนศาสนาตัง้ ขึน้ ทีเ่ มืองลครว่า
…โรงเรียนเด็กหญิงนัน้ เจริญเติบโตเช่นเดียวกับงานด้านการศึกษาทัง้ หมด
ของคณะผูส้ อนศาสนา ... นางสาวฟลีสนั และนางสาววิลสัน (Miss Wilson)
ช่วยกันพัฒนาปั จจัยพืน้ ฐานทางด้านการฝึกแรงงาน เพื่อการผลิตของ
โรงเรียนมาโดยลําดับ จนกระทังบั
่ ดนี้เป็ นจุดเด่นของงานสอนหนังสือทีม่ ี
ความสําคัญอย่างชัดแจ้งเด็กผูห้ ญิงจะได้รบั การสอนให้รจู้ กั การปั น่ ทอ ตัด
เย็บ และการดูแลรักษาหอพักให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนได้รบั การ
ฝึกให้รจู้ กั ความรับผิดชอบในหน้าทีป่ ระจํา ซึง่ เป็ นทีเ่ กลียดชังสําหรับพวก
เธอ… 2
คาร์ล บ็อค (Carl Bock) นักธรรมชาติวทิ ยาชาวนอร์เวย์ ได้เดินทางเข้ามาสํารวจดินแดน
ด้านภูมศิ าสตร์ของสยามใน พ.ศ. 2424 และได้เขียนเล่าสภาพการเดินทางและการสํารวจขึน้ คาร์ล
บ็อค ได้บรรยายลักษณะการแต่งกายและความงามของสตรีไทยภาคเหนือว่า “... ไม่มผี หู้ ญิงชาติใด
ในทางตะวันออกทีจ่ ะสวมเสื้อผ้าอย่างง่ายๆ และเหมาะสมได้เหมือนดังทีผ่ หู้ ญิงชาวเหนือนุ่ งซิน่ และ
ห่มผ้าตองเพราะสีเข้ากันได้มาก และเพือ่ เป็ นการให้ความเป็ นธรรมแก่ผหู้ ญิงก็ตอ้ งขอพูดว่าสวยมาก
ด้วยเสื้อผ้าแบบนี้ช่วยให้เห็นรูปร่างอันได้สดั ส่วนตรงงามของผูห้ ญิง และไม่เกะกะต่อท่าเดินอันอ่อน
ช้อยตามธรรมชาติดว้ ย...ทรงผมก็มไิ ด้ทําให้รปู ร่างอันงามอยู่แล้วของผูห้ ญิงชาวเหนือดูงามน้ อยไป
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เลย ...” 1 ด้านการประกอบอาชีพของสตรีไทยภาคเหนือ คาร์ล บ็อค ได้แสดงความคิดเห็นว่าตลาด
ในภาคเหนือจะพบว่าสตรีเป็ นผูม้ บี ทบาทมากกว่าชาย โดยบ็อคได้บรรยายบรรยากาศตลาดในเมือง
เชียงใหม่ยามเช้าว่า “… ภาพชีวติ ประจําวันทีน่ ่ าดูในเมืองก็คอื ตลาด ... ตามสองฟากถนนใหญ่ม ี
ผู้หญิงทีน่ ํ าของจากริมฝั ง่ นํ้ าและจากตําบลใกล้เคียงมานัง่ ขายเรียงกันอยู่เต็ม ผู้หญิงทีน่ ีค่ ้าขายเก่ง
เหมือนกับผู้หญิงในเกาะบาลี ... ของทีข่ ายส่วนมากก็เป็ นพวกอาหาร ผลไม้ ผัก ยาสูบ หมาก ปูน
ปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลาร้า ... เนื้อควายและหนังควายเป็ นแผ่นๆ ... ตัวแมลงแกลบ ... เห็ด ... ขี้ผ้งึ
เทียนไข หม้อดิน โอ่ง คนโทนํ้ า และมีดอกไม้ขายมากมายจนชาวปารีสคงจะอิจฉาทีเดียว ข้างหลัง
แถวแม่คา้ พวกนี้กม็ รี า้ นแผงลอย มีพวกจีนและพม่าปนอยู่บา้ ง ...” 2 ในเรือ่ งของสินค้าทีน่ ํ ามาขาย มี
อาหาร ผลไม้ สินค้าต่ างเมือง และของป่ า คาร์ล บ็อคได้สํารวจของป่ าที่สตรีไปหามา เล่ าว่า “...
ข้าพเจ้าเห็นพวกผู้หญิงเดินกลับมาจากป่ า ข้าพเจ้าอยากทราบว่าในกระจาดของเขามีอะไรบ้าง ...
ส่วนใหญ่เป็ นกบ เห็ด แมงดานา ...หอยนํ้าจืดตัวใหญ่ ... รากไม้บางชนิด ... และแมงมุมชนิดหนึง่ ...” 3
นอกจากงานบันทึกที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้ว ยังมีบนั ทึกที่ไม่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร แต่
เป็ นการบันทึกด้วยการวาดทีป่ รากฏเป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดในภาคเหนือ ซึ่งเป็ นงานฝี มอื ช่าง
สมัยรัชกาลที่ 5 ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาจิตรกรรมฝาผนังวัดจาก 2 จังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดน่ าน สําหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีความสําคัญในฐานะเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา
ส่วนจังหวัดน่ าน มีทงั ้ การรับวัฒนธรรมร่วมสมัยเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ แต่มเี อกลักษณ์เฉพาะ
เมืองน่ าน ซึง่ เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่ านกับเมืองหลวงพระบางของอาณาจักรล้านช้าง 4
จึงได้นํามาศึกษารวมทัง้ สิน้ 6 วัด ได้แก่ 1) วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 2) วัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3) วัดบวกครกหลวง
ตําบลท่ าศาลา อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 4) วัด ป่ าแดด ตํ าบลท่ าผา อําเภอแม่แ จ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ 5) วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน 6) วัดหนองบัว ตําบลป่ าคา
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ในกลุ่มงานจิตรกรรมฝาผนังทัง้ 4 วัดในจังหวัดเชียงใหม่ มีทงั ้ ฝี มอื งานระดับช่างหลวงและ
ฝี มอื ช่ างท้องถิ่น มีลกั ษณะผสมผสานทัง้ การรับอิทธิพ ลงานจิตรกรรมร่วมสมัยจากภาคกลาง ใน
ขณะเดียวกันก็มกี ารสอดแทรกเอกลักษณ์ของชาวล้านนา เช่น การแต่งกาย วิถชี วี ติ อาชีพ เป็ นต้น
ไปตามเนื้อเรื่องชาดกที่เป็ นแกนกลางของเรื่อง จิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคํา วัดพระสิงห์ จังหวัด
เชียงใหม่ แสดงให้เห็นชัดเจนถึงอิทธิพลวรรณกรรมจากภาคกลางที่ถูกนํ าไปถ่ ายทอดเป็ นเนื้อหา
เรือ่ งสังข์ทอง วัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นเรื่องราวพระเวสสันดร
1คาร์ล

บ็อค. (2550). ท้องถิน่ สยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง. แปลโดย เสฐียร พันธรังษี; และ อัมพร
ทีขะระ. หน้า 296.
2แหล่งเดิม. หน้า 206.
3แหล่งเดิม. หน้า 80.
4วินย
ั ปราบริป.ู (2559, 21 กรกฎาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีห่ อศิลป์ ริมน่าน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน.
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ชาดก ทีม่ อี ทิ ธิพลจิตรกรรมจากภาคกลาง ส่วนบุคคลประกอบฉากตามเนื้อเรือ่ งจะมีลกั ษณะของชาว
ล้านนาทีน่ ่ าสนใจ วัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นงานฝี มอื ช่าง
ท้องถิน่ เป็ นเรื่องราวทศชาดกทัง้ หมด 6 เรื่อง ได้แก่ เตมียชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก
มโหสถชาดก วิธรู บัณฑิตชาดก และเวสสันดรชาดก 1 ซึง่ ในเนื้อเรือ่ งจะปรากฏภาพสตรีในลักษณะ
สตรีไทยภาคเหนือที่แสดงถึงอิทธิพลไทใหญ่ผสมผสานอยู่ ส่วนจิตรกรรมฝาผนังวัดป่ าแดด ตําบล
ท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อหาเล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดก ได้แก่ วิธูรบัณฑิต
ชาดกเวสสันดรชาดก รวมถึงชาดกนอกนิบาต เรื่อง จันทคาธชาดก ซึง่ เป็ นปั ญญาสชาดก หรือมุข
ปาฐะในท้องถิน่ ภาคเหนือ จิตรกรรมฝาผนังทัง้ วัดบวกครกหลวงและวัดป่ าแดดนัน้ เป็ นงานฝี มอื ช่าง
ที่มคี วามใกล้เคียงกันมาก ปรากฏอิทธิพลงานช่างไทใหญ่จากการแต้มภาพ เช่น การแต่งกายของ
บุคคลตามเนื้อหา ลักษณะรูปทรงปราสาท เป็ นต้น
สําหรับภาพจิตรกรรมทีว่ หิ ารวัดภูมนิ ทร์ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน เป็ นการเล่า
เรื่อง คัทธณะกุมารชาดก อันเป็ นชาดกที่แพร่หลายหรือเป็ นที่นิยมในการถ่ายทอดเป็ นมุขปาฐะทัง้
ล้านนาและล้านช้าง แต่ปรากฏเป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนังทีว่ หิ ารวัดภูมนิ ทร์เพียงแห่งเดียว ลักษณะ
ของภาพเป็ นการเล่าเรื่องคัทธณะกุมารชาดก สอดแทรกประเพณี ความเชื่อและวิถชี วี ติ ของล้านนา
ได้อย่างงดงาม ภาพจิตรกรรมวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน เป็ นการเล่า
เรื่อ ง จัน ทคาธชาดก ตลอดทัง้ เรื่อ งซึ่งนับ ว่ าเป็ น ชาดกที่ห าภาพชมทัง้ เรื่อ งได้ย ากเช่ นกัน ภาพ
จิตรกรรมทัง้ สองวัดนี้เป็ นงานฝีมอื ช่างท้องถิน่ หลักทีช่ ่อื ว่า หนานบัวผัน มีลกั ษณะพิเศษคือศิลปิ นได้
สอดแทรกภาพบุคคลสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ คือ พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดชและพระเจ้าสุรยิ พงศ์
ผริตเดช ผู้ครองนครเมืองน่ านในช่ วงระยะเวลาที่สยามในช่ วงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แผ่อิทธิพ ลการ
ปกครองมายังหัว เมือ งเหนื อ ภาพจิต รกรรมฝาผนั งในจังหวัด น่ าน มีล กั ษณะวิถีชีว ิต ล้านนาที่ม ี
ลักษณะผสมผสานอิทธิพลไทลือ้ อยูม่ าก และยังแสดงให้เห็นอิทธิพลไทใหญ่ปรากฏอยู่2
สํ า หรับ จารีต ประเพณี แ ละกฎหมายอาจกล่ า วได้ ว่ า สตรีไ ทยภาคเหนื อ ได้ ร บั สิท ธิแ ละ
สถานภาพที่ด ี ดังปรากฏตามหลักฐานกฎหมายมังรายศาสตร์ กฎหมายหลักที่ให้การคุม้ ครองสตรี
ไทยภาคเหนือ อีกทัง้ ในงานบันทึกเอกสารชัน้ ต้นของล้านนาและงานบันทึกของชาวต่างชาติ รวมไป
ถึงการถ่ายทอดเรื่องราวจากงานจิตรกรรมฝาผนังวัดภาคเหนือที่อยู่ในพื้นทีว่ จิ ยั ได้แสดงให้เห็นว่า
สตรีไทยภาคเหนื อ มีชีว ิต ค่อ นข้างอิสระ ดังจะเห็นได้จากสถานภาพในสังคมที่มกั มีก ารเล่าเรื่อ ง
บันทึก และปรากฏภาพสตรีสามัญชนพบปะสังสรรค์ในกลุ่มผูช้ าย และมีวถิ ชี วี ติ ทีไ่ ม่ตอ้ งเก็บเนื้อเก็บ
ตัวมาก ด้านการประกอบอาชีพ มีทงั ้ การทําเกษตรกรรมและค้าขายซึ่งบันทึกของชาวต่ างชาติท่ี
เดินทางมากรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างๆ กล่าวไว้ว่า สตรีไทยภาคเหนือมีความชํานาญในการค้าขาย
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1สมโชติ

อ๋องสกุล. (2541, เมษายน). จิตรกรรมฝาผนังวัดบวกครกหลวง เชียงใหม่ : จ้าจัดของสีสนั
และพลังแห่งพู่กนั . ศิลปวัฒนธรรม. 19 (6) : 73.
2วินย
ั ปราบริป.ู (2559, 21 กรกฎาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีห่ อศิลป์ ริมน่าน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน.
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เป็ นอย่างยิง่ ส่วนอาชีพทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะ ได้แก่ การทอผ้า การหาของป่ า ตัวอย่างเช่น ภาพสตรี
คาบบุหรีข่ โ้ี ย (บุหรีม่ วนใหญ่ทําจากเปลือกมะขามบดหยาบ ห่อด้วยใบตองแห้ง) ซึง่ สูบเพื่อเป็ นการ
ไล่ยุงและแมลง สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะภูมปิ ระเทศภาคเหนือที่มปี ่ าอุดมสมบูรณ์ มียุงและแมลง
เยอะ การจะเข้าไปหาของป่ ามาขายหรือดําเนินชีวติ ประจําวัน จําเป็ นจะต้องสูบบุหรีข่ โ้ี ยเพื่อไล่แมลง
สตรีไทยภาคเหนือทัง้ ทีป่ รากฏในงานบันทึกและภาพจิตรกรรมฝาผนัง จึงเป็ นประเด็นทีน่ ่ าศึกษาถึง
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อสถานภาพและลักษณะวิถชี วี ติ ของสตรีไทยภาคเหนือ

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. ศึกษาถึงปั จจัยทีม่ ผี ลต่อสถานภาพและวิถชี วี ติ ของสตรีไทยภาคเหนือ
2. ศึกษางานบันทึกและจิตรกรรมเกีย่ วกับสถานภาพและวิถชี วี ติ ของสตรีไทยภาคเหนือ

ขอบเขตของการวิ จยั
งานวิจยั นี้ มุ่งศึกษาวิเคราะห์จากงานบันทึกที่เป็ นงานบันทึกทัวไปทั
่
ง้ เอกสารชัน้ ต้นและ
เอกสารชัน้ รอง งานบันทึกของชาวต่างชาติ ศึกษางานบันทึกสิทธิสตรีไทยภาคเหนือทีป่ รากฏอยู่ใน
กฎหมายมังรายศาสตร์ ซึง่ เป็ นกฎหมายเดิมของล้านนา และกฎหมายล้านนาโบราณฉบับอื่นๆ ทีใ่ ช้
ในสมัยจารีต รวมไปถึงศึกษาจากภาพจิตรกรรมวัดสําคัญทีป่ รากฏภาพสะท้อนแสดงถึงวิถชี วี ติ ของ
สตรีไทยภาคเหนือ ทัง้ ด้านการแต่งกาย ด้านวิถชี วี ติ โดยนํามาประกอบกับหลักฐานทีเ่ ป็ นงานบันทึก
ด้วยลายลัก ษณ์ อ ัก ษร สําหรับ ภาพจิต รกรรมฝาผนังได้กํ าหนดพื้นที่ในการศึก ษา 2 จังหวัด คือ
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่ าน การศึกษาภาพจิตรกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้ นความเป็ น
ศูนย์กลางของล้านนาเดิม ส่วนจังหวัดน่ าน เป็ นการรับวัฒนธรรมจากศูนย์กลางคือ เมืองเชียงใหม่
และการรับวัฒ นธรรมจากล้านช้างซึ่งมีค วามสัมพัน ธ์ก ันมาแต่ อดีต นํ ามาผสมผสานกับลักษณะ
ท้องถิน่ ของชาวน่ าน จนเกิดเป็ นลักษณะเฉพาะของเมืองน่ าน ภาพจิตรกรรมวัดสําคัญทีน่ ํ ามาศึกษา
ในจังหวัด เชียงใหม่ มีจํานวน 4 วัด ได้แก่ วิหารลายคํา วัด พระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือ ง
จังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งรับอิทธิพ ลจิต รกรรมจากภาคกลางไปมากที่สุด วัดเสาหิน ตําบลหนองหอย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏฝี มอื งานช่างท้องถิ่นที่ได้รบั อิทธิพ ลจิต รกรรมภาคกลางไป
ผสมผสานกับจิตรกรรมแบบล้านนา1 วัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และวัด ป่ าแดด ตํ าบลท่ าผา อํ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ ที่ปรากฏงานฝี มอื ช่ างท้องถิ่น และ
สะท้อนภาพวิถชี วี ติ สตรีชาวบ้านได้เป็ นอย่างดี วัดสําคัญในจังหวัดน่ าน จํานวน 2 วัด ได้แก่ วิหาร
วัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน เป็ นภาพคัทธณะกุ มารชาดก และวัดหนองบัว
ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน เป็ นภาพจันทคาธชาดก ทีแ่ สดงให้เห็นคติความเชื่อและวิถี
ชีวติ ของสตรีไทยภาคเหนือทัง้ ในสมัยจารีตและการปรับตัวเข้าสู่ความเป็ นสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่
1สมโชติ

อ๋องสกุล. (2559, 17 กรกฎาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีศ่ นู ย์ลา้ นนา
ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

9
5 (พ.ศ.2411 – 2453) ภาพจิตรกรรมฝาผนังทัง้ 6 วัดนี้ เป็ นภาพจิตรกรรมทีอ่ ยูใ่ นช่วงเวลาใกล้เคียง
กัน โดยปรากฏการวาดภาพจิตรกรรมขึน้ ช่วงก่อนการปฏิรปู ครัง้ ใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั จากการวิ จยั
ผลของการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ ทงั ้ ในด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และประวัตศิ าสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพและวิถชี วี ติ ของสตรี
ไทยภาคเหนือดังนี้
1. เป็ นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลงานบันทึกและภาพจิตรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสตรี
ไทยภาคเหนือ
2. เป็ นงานวิจยั เผยแพร่ความรูท้ เ่ี กีย่ วกับสถานภาพและวิถชี วี ติ สตรีไทยภาคเหนือจาก
หลักฐานหลายประเภท
3. เป็ นแนวทางศึกษาสําหรับผูท้ ส่ี นใจงานด้านสตรีศกึ ษาหรือท้องถิน่ ศึกษาต่อไป

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจ ยั เรื่อ ง การศึก ษาสถานภาพและวิถีชีว ิต สตรีไ ทยภาคเหนื อ จากงานบัน ทึก และ
จิตรกรรมล้านนา ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาจากหลักฐานทัง้ ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหลักฐานทีไ่ ม่เป็ นลาย
ลัก ษณ์ อกั ษร (ภาพจิตรกรรม) ในส่วนหลักฐานที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรผู้วจิ ยั แบ่ งหลักฐานเป็ น 2
กลุ่ ม คือ เอกสารชัน้ ต้ น (Primary Sources) และเอกสารชัน้ รอง (Secondary Sources) เอกสาร
ชัน้ ต้น ได้แก่ ตํานาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ ส่วนเอกสารชัน้ รอง ได้แก่ งานวิจยั ปริญญานิพนธ์
รวมถึงงานบันทึกของชาวต่างชาติทไ่ี ด้บนั ทึกเกี่ยวข้องกับสถานภาพและวิถชี วี ติ สตรีไทยภาคเหนือ
โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั เป็ น 3 ประเด็นใหญ่ คือ คติความเชื่อในพุทธศาสนา ข้อกําหนดใน
กฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณี จากนัน้ นํ าข้อมูลทีค่ น้ คว้าได้ทงั ้ หมดมาสังเคราะห์ขอ้ มูลตาม
กรอบแนวคิดของผูว้ จิ ยั เพื่ออธิบายถึงสถานภาพและวิถชี วี ติ ของสตรีไทยภาคเหนือ ภายใต้พน้ื ฐาน
แนวคิดทางสตรีศกึ ษาและแนวคิดทางคติชนวิทยา

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
งานบันทึก (documents) หมายถึง การเขียน การบันทึกที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มุ่งศึกษา
จากประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ไทย ได้แก่ ตํานาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ รวมไปถึงศึกษาจากกฎหมาย
โบราณทีใ่ ช้ในภาคเหนือ โดยศึกษาจากกฎหมายมังรายศาสตร์ ซึง่ เป็ นกฎหมายหลักทีใ่ ช้ในล้านนา
และกฎหมายล้านนาโบราณฉบับอื่นๆ
จิต รกรรมฝาผนั ง (mural painting) เป็ น งานบัน ทึก ด้ว ยภาพ เล่ า เรื่อ งด้ว ยการวาดและ
ระบายสีบนฝาผนังโบราณสถานภายในวัด ส่วนใหญ่ ช่างวาดจะถ่ายทอดเรื่องราวทางพุทธประวัติ
พุ ท ธชาดก ตามคตินิ ย ม โดยมีก ารสอดแทรกวิถีชีว ิต ผู้ค นในสมัยนั น้ ผ่ านภาพจิต รกรรม ทํ าให้
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สามารถเข้าใจเรื่องได้ภายในภาพ ทัง้ องค์ความรูท้ างวรรณกรรม คติทางพุทธศาสนา พุทธประวัติ
และจารีตประเพณี
สถานภาพ (status) หมายถึง สถานภาพในสังคมหรือชุมชน สถานะการเป็ นศาสนิกชนและ
สถานภาพภายในครอบครัว ทัง้ ครอบครัวตนเองและครอบครัวของคู่สมรส ที่อยู่ในฐานะลูก ฐานะ
ภรรยา หรือฐานะแม่ ซึง่ มีสถานภาพแตกต่างกัน
วิถชี วี ติ (way of life) หมายถึง การดําเนินชีวติ อุปนิสยั ในการดํารงชีวติ ทัง้ ด้านนามธรรม
ได้แก่ ภาษา คติความเชื่อ ขนบประเพณี และด้านรูปธรรม ได้แก่ อาคารบ้านเรือน การประกอบ
อาหาร อาชีพ การแต่งกาย
สตรีไทยภาคเหนือ (Northern Thai Women) หมายถึง สตรีไทยที่มภี ูมลิ ําเนาและถิ่นที่อยู่
อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้ นข้อมูลเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องในพืน้ ทีท่ ่เี ป็ นอาณาเขต
ของอาณาจักรล้านนาเดิมบริเวณมณฑลพายัพหรือมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือของไทยตามการแบ่ง
เขตการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
18

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สตรีศึก ษา เป็ น การศึก ษาที่มุ่ ง ให้ค วามสํ าคัญ เกี่ยวกับ สตรีห รือ เพศหญิง สตรีศึก ษาอยู่
ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีห ลายประการ แนวคิดและทฤษฎีท่มี คี วามเกี่ยวข้องกับสตรีศึก ษา ทัง้
บทบาท สถานภาพ สิทธิและหน้าทีข่ องสตรี สามารถจัดแบ่งตามแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสตรีเป็ น
กลุ่มใหญ่ได้ 2 กลุ่ม คือแนวคิดและทฤษฎีทางตะวันตก ซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นของการกล่าวถึงคําว่าสตรี
นิ ย ม นั ก สตรีนิ ย ม แนวคิ ด และทฤษฎี ท างคติ ช นวิท ยา ทฤษฎี ท างสัง คมวิท ยา ทฤษฎี ท าง
มานุ ษยวิทยา และอีกกลุ่มหนึ่ง คือ แนวคิดและทฤษฎีทางตะวันออก ทีม่ โี ครงสร้างมาจากกฎหมาย
ที่ใช้กนั มาตัง้ แต่ สมัยจารีต อิทธิพลคติความเชื่อทางศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีท่คี นใน
ภูมภิ าคตะวันออกค่อนข้างยึดมันและปรั
่
บเปลีย่ นได้ยาก

แนวคิ ดและทฤษฎีทางตะวันตก
ความเสียเปรียบของผู้หญิงในด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทํา
ให้ม ีค วามพยายามในการแก้ไ ขสถานการณ์ ด ังกล่ าว เมื่อ ผู้ห ญิ ง เริม่ รู้ต ัว ว่ามีก ารเสียเปรีย บกัน
ระหว่ างเพศหญิ ง และเพศชาย ผู้ห ญิงมีค วามเสียเปรียบในฐานะทางสังคม การประกอบอาชีพ
โอกาสในชีว ิต จึงทําให้เกิด การเคลื่อ นไหวเรียกร้อ งเรื่อ งสิท ธิส ตรี จึงเกิด กลุ่ มคนและองค์ก รที่ม ี
แนวคิดในการศึกษาเฉพาะว่าด้วยเรือ่ งสตรีและการต่อสูข้ องสตรี จึงเกิดคําว่า สตรีนิยม (Feminism)
คือการศึกษาในปั จจัยและผลทีจ่ ะนํามาซึง่ ความเสมอภาคในสังคมระหว่างบุรษุ กับสตรี
1. แนวคิ ดเกี่ยวกับสตรีนิยม
1.1 ความหมายของสตรีนิยม
คําว่า สตรีนิยม หรือ Feministism คือกระบวนการศึกษาและเรียกร้องสิทธิของ
ผู้ ห ญิ ง ทัง้ เรื่อ งสิท ธิส่ ว นตัว สิท ธิท างการเมือ ง สิท ธิท างสถานภาพในสัง คม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้มกี ารยอมรับผู้หญิงและเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้หญิงให้ดขี ้นึ
สตรีนิยมมีหลายแนวทาง อาจมีความเหมือนกันในบางประเด็นทีจ่ ะต่อสูเ้ พื่อขจัดการกดขีต่ ่อผูห้ ญิง
และเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อให้ผู้หญิงมีชวี ติ สิทธิท่เี สมอภาคกับผู้ชายและได้รบั สิทธิของความเป็ น
มนุ ษย์ 1
1.2 ประเภทของแนวคิ ดสตรีนิยมแบบตะวันตก
ในแนวคิดสตรีนิยมตามการศึกษาแบบตะวันตก สามารถแบ่งเป็ นกลุ่มสตรีนิยม
ตามแนวคิด ดังนี้
0
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1) สตรีนิยมแนวเสรีนิยม (Liberal Feminism) เป็ นทฤษฎีทเ่ี สนอเสรีภาพ
ส่วนบุคคลให้แก่ผู้หญิงซึง่ ถือว่าเป็ นหนึ่งในทฤษฎีสตรีนิยมที่ว่าด้วยการเมืองและสังคมกระแสหลัก
และมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานทีส่ ดุ
2) สตรีนิยมแนวลัทธิมาร์กซ์ (Marxist Feminism) แนวคิดนี้เสนอว่าการที่
ผูห้ ญิงต้องตกอยู่ในสภาวะทีข่ น้ึ ต่อผู้ชายหรือตกอยู่ภายใต้การครอบงําของผู้ชายก็เนื่องมาจากลัทธิ
ทุนนิยมและการมีกรรมสิทธิส่วนตัวในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นปั จจัยในการผลิต
3) สตรีนิยมแนวสังคมนิยม (Socialist Feminism)นักสตรีนิยมแนวสังคมนิยม
เกิดขึน้ เนื่องจากนักสตรีนิยมแนวลัทธิมาร์กซ์ไม่พอใจกับลักษณะมืดบอดทางความคิดของสายมาร์ก
ซิสต์เรื่องเพศสภาวะกล่าวคือมีความโน้มเอียงว่ามาร์กซิสต์ยงั คงยึดมันในลั
่ ทธิชายเป็ นใหญ่ และไม่
เห็นความสําคัญของการกดขีผ่ หู้ ญิงเท่ากับความสําคัญของการกดขีก่ รรมกร
4) สตรีนิยมแนวสภาวะแวดล้อม (Eco – Feminism) สตรีนิยมแนวสภาวะแวด
ล้อ มนี้ จะนํ าเสนอกรอบคิด ที่ค รอบคลุ ม เรื่อ งสัน ติภ าพ ความสัม พัน ธ์ระหว่ างหญิ ง ชาย สภาวะ
แวดล้อม และมุมมองทางสังคมนิยม ซึ่งตัง้ อยู่บนฐานของการวิเคราะห์แบบวัตถุนิยมและจากการ
ใช้ทฤษฎีแนววิพากษ์การเมืองเป็ นเครือ่ งมือของมุมมอง
5) สตรีนิยมแนวรากเหง้า (Radical Feminism) สตรีนิยมแนวรากเหง้า
เสนอว่าการกดขีผ่ หู้ ญิงเกิดจากการแบ่งแยกจัดประเภทผูห้ ญิง เป็ นชนชัน้ ทีด่ อ้ ยกว่าชนชัน้ ผูช้ ายบน
ฐานของเพศภาวะ ดังนัน้ เป้ าหมายของกลุ่มนี้คอื การทําลายระบบเพศและชนชัน้ ทีเ่ ป็ นรากฐานของ
การที่ผชู้ ายครอบงําผูห้ ญิง และเห็นว่าเป็ นการกดขีท่ ุกรูปแบบ เป็ นการขยายมาจากความเป็ นใหญ่
ของผูช้ าย
6) สตรีนิยมแนวหลังยุคสมัยใหม่ (Postmodern Feminism) นักสตรีนิยม
กลุ่มนี้เสนอว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ใช่ผใู้ ห้ความหมายหรือสารัตถะของสิง่ ต่างๆ แต่มนุ ษย์เป็ นผู้สร้างขึน้
ความหมายทัง้ หลายนัน้ มนุ ษย์เป็ นผู้สร้างขึน้ เอง กลุ่มนี้เห็นด้วยในเรื่องคู่ขนานของความแตกต่าง
ระหว่างชายหญิงว่าเป็ นการจัดแบ่งประเภททีท่ รงพลังในสังคม1
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงสตรีนิยมในแต่ละแนวคิดว่า มีความแตกต่างในการมอง
ความเกี่ยวข้องระหว่างระบบความเชื่อ ความหมาย และวิถปี ฏิบตั เิ รื่องเพศกับโครงสร้างเชิงอํานาจ
ในระบบสองเพศสภาพ ในขณะทีส่ ตรีนิยมบางกลุ่มอย่างแนวเสรีนิยม/ปั จเจกชนนิยมมองเรือ่ งเพศว่า
เป็ นเรื่องสิทธิและความพึงพอใจของปั จเจก ในขณะทีส่ ตรีนิยมแนวรากเหง้ามองว่า กรอบเรื่องเพศ
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชดิ กับความไม่เท่าเทียมระหว่างชายหญิง แต่ การทําความเข้าใจเรื่องเพศโดย
เชื่อมโยงกับเพศสภาพมองข้ามประเด็นสําคัญ ที่ว่าเรื่องเพศมี “การเมือง” ภายในที่เป็ นเรื่องของ
อํานาจในการนิยามและกํากับความไม่เท่าเทียมและการกดขีท่ ไ่ี ม่ได้เป็ นเรื่องเกี่ยวกับระบบสองเพศ
สภาพและความไม่เท่าเทียม นอกจากนัน้ สตรีนิยมแนวรากเหง้าได้รบั อิทธิพลจากการมองเรื่องเพศ
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ในทางลบ รากฐานความเชื่อทางศาสนาของตะวันตกทีเ่ ห็นว่าเรือ่ งเพศเป็ นส่วนหนึ่งของบาปผิดและ
การลงโทษ 1
ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั มีพน้ื ฐานความคิดแบบผสมผสานโดยมีฐานความคิดสตรีนิยมในแนว
หลัง ยุ ค สมัย ใหม่ โ ดยมี บ ริบ ทประวัติ ศ าสตร์จ ากสมัย จารีต มาสู่ ร ัช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5) เป็ นกรอบกําหนด ในขณะเดียวกันบริบทประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
ภาคเหนือ ก็เป็ นตัวขับเคลื่อนทีม่ ผี ลต่อสถานภาพสตรีไทยภาคเหนือ โดยอาศัยการตีความจากงาน
บันทึกทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการตีความจากภาพจิตรกรรมทีม่ เี นื้อหาสอดคล้องกัน
2. แนวคิ ดและทฤษฎีทางคติ ชนวิ ทยา
คติชนวิทยา ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Folklore ซึง่ แปลว่า “the Knowledge of
people” เป็ นคําที่นักอนุ รกั ษ์นิยมชื่อว่า William Thoms นํ าเสนอให้ใช้ตงั ้ แต่ ค.ศ.1846 เพื่อใช้แทน
คําว่า “Popular Antiques and Popular Literature” คําว่า Folklore จึงมีความหมายว่า “ความรูข้ อง
ปวงชน” เพราะเป็ นศาสตร์ทศ่ี กึ ษาเกีย่ วกับขนบธรรมเนียม ประเพณี โชคลาง บทเพลง และสุภาษิต
ของปวงชน 2 ในประเทศไทย กิ่งแก้ว อัตถากร ได้กล่ าวไว้ว่า เริม่ ต้นมีการแปลแล้วใช้คําว่า “คติ
ชาวบ้าน” ส่วนวิชาใช้คําว่า “คติชนวิทยา” ซึ่งกิง่ แก้ว อัตถากร มีความคิดเห็นว่าคําว่า คติชาวบ้าน
เป็ นการสร้างความเข้าใจที่ค ลาดเคลื่อ น ว่ าเป็ นการศึกษาเฉพาะชาวชนบท แต่ ในความเป็ นจริง
Folklore เกี่ยวข้องกับคนทุ ก สถานภาพ ชาวชนบทเป็ นกลุ่มชนประเภทหนึ่ ง คติชาวบ้านจึงเป็ น
เพียงส่วนหนึ่งทีน่ กั คติชนวิทยาทําการศึกษา 3 ดังนัน้ คําว่า คติชนวิทยา จะมีความหมายตรงกับคําว่า
Folklore มากที่ สุ ด ภาณุ พงศ์ อุ ด มศิ ล ป์ ได้ อ ธิ บ ายคํ า ตามความหมายพจนานุ กรม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คําว่า คติ หมายถึง แบบอย่าง วิถี และแนวทาง คําว่า ชน หมายถึง
คน และคําว่ า วิท ยา หมายถึง ความรู้ ดัง นั น้ คติช นวิท ยา ตามความหมายของคํ าจึง หมายถึง
การศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับแนวทาง และวิถชี วี ติ ของคน สรุปได้ว่า คติชนวิทยาเป็ นการศึกษาหา
ความรูเ้ กี่ยวกับวิถชี วี ติ และขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทัง้
ในอดีตและปั จจุบนั 4
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับคติชนวิทยา มีทงั ้
หมด 13 แนวคิด ดังนี้5
1. แนวคิดวิเคราะห์เชิงจินตนิยม – ชาตินิยม
2. แนวคิดวิเคราะห์เชิงอินโด – ยุโรเปี ยน หรือ ทฤษฎีการแพร่กระจาย
74 -75.

1ชลิดาภรณ์
2วินย
ั

ส่งสัมพันธ์. (2547). ภาษาเพศ : อํานาจ เรือ่ งทางเพศ กับพหุนยิ มทางจริยศาสตร์. หน้า

ภู่ระหงษ์. (2538 – 2539, ประจําภาคเรียนทีห่ นึ่ง – สอง). คติชนวิทยา. วารสารมนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์. 17 – 18 : 15.
3กิง่ แก้ว อัตถากร. (2519). คติชนวิทยา. หน้า 4.
4ภาณุ พงศ์ อุดมศิลป์ . (2549). เอกสารประกอบการสอนคติชนวิทยา. หน้า 2.
5เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2552). ทฤษฎีคติชนวิทยาร่วมสมัย. หน้า 2 ของบทนํา.
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3. แนวคิดวิเคราะห์ของนักมานุ ษยวิทยา หรือ ทฤษฎีกําเนิดจากหลายแหล่ง
4. แนวคิดวิเคราะห์เชิงภูมศิ าสตร์ – ประวัตศิ าสตร์ หรือ ระเบียบวิธฟี ิ นนิช
5. แนวคิดวิเคราะห์สาํ นักนักมนุ ษยวิทยาอเมริกนั
6. แนวคิดวิเคราะห์เชิงการหน้าทีน่ ิยม
7. แนวคิดวิเคราะห์เชิงจิตวิทยา
8. แนวคิดวิเคราะห์เชิงรูปแบบนิยม
9. แนวคิดวิเคราะห์เชิงโครงสร้างนิยม
10. แนวคิดวิเคราะห์คลังข้อมูล
11. แนวคิดวิเคราะห์มขุ ปาฐะ
12. แนวคิดวิเคราะห์เชิงภาวะแวดล้อมนิยม
13. แนวคิดวิเคราะห์กระบวนการแสดง
ศิราพร ณ ถลาง กล่าวถึง แนวคิด วิเคราะห์ ของคติช นวิท ยาในเชิงการหน้ าที่นิ ย ม หรือ
เรียกว่า ทฤษฎีบทบาทหน้ าทีข่ องคติชนในสังคมว่า วิลเลียม บาสคอม (William Bascom) ได้เขียน
บทความเรื่อ ง “Four Functions of Folklore” ซึ่งชี้ให้เห็นถึงบริบททางสังคมของคติชน บาสคอม
จําแนกบทบาทหน้าที่ของคติชนไว้ 4 ประการ คือ ประการแรก ใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการทํา
พิธกี รรม ประการที่ 2 ทําหน้ าที่ให้ก ารศึก ษาในสังคมที่ใช้ป ระเพณี บอกเล่ า ประการที่ 3 รัก ษา
มาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็ นแบบแผนของสังคม และประการที่ 4 ให้ความเพลิดเพลินและเป็ น
ทางออกให้กบั ความคับข้องใจของบุคคล ซึง่ ศิราพร ณ ถลาง ได้เสนอว่าบทบาทหน้าทีท่ อ่ี ยูใ่ นสังคม
ในฐานะทีเ่ ป็ นข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยการนําเสนอบทบาทหน้าทีข่ องคติชนมี 3 ประการ ดังนี้
1. บทบาทคติชนในการอธิบายกําเนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธกี รรม
2. บทบาทคติชนในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคมและรักษามาตรฐาน
พฤติกรรมของสังคม
3. บทบาทคติชนการเป็ นทางออกให้กบั ความคับข้องใจของบุคคลอันเกิดจาก
กฎเกณฑ์ทางสังคม1
ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ยึดหลักแนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยาในประเภทแนวคิดวิเคราะห์
เชิงรูปแบบนิ ยม แนวคิดวิเคราะห์เชิงโครงสร้างนิยม ซึ่งมีบริบทในสังคมเดียวกันเป็ นตัวกํ าหนด
โดยเฉพาะในด้านวิถชี วี ติ และขนบธรรมเนียมประเพณี และแนวคิดวิเคราะห์มขุ ปาฐะ ซึง่ จะนํามาใช้
ในการวิเคราะห์การบันทึกเรือ่ งราวเกีย่ วกับสตรีไทยภาคเหนือในตํานาน
3. ทฤษฎีทางสังคมวิ ทยา
การศึก ษาทางสังคมวิทยา ประกอบไปด้วยทฤษฎีห ลากหลายทฤษฎี ในงานวิจยั นี้ จะ
กล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีท่มี คี วามเกี่ยวข้องกับการศึกษาในเรื่องของสถานภาพและวิถีชวี ติ ของสตรี
1ศิราพร

361 – 363.

ณ ถลาง. (2557). ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธวี ทิ ยาในการวิเคราะห์ตํานาน – นิทานพื้นบ้าน. หน้า
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ได้แก่ ทฤษฎีทศั นคติ (Attitude Theory) ทฤษฎีความสัมพันธ์ของบุคคล (Theory of Interpersonal
Relations) และทฤษฎีการจัดลําดับชัน้ ทางสังคม (Social Stratification Theory)
1) ทฤษฎีทศั นคติ (Attitude Theory) นักสังคมวิทยา Gordon Allport (1954) ได้ให้
ความหมายของทัศนคติว่าเป็ นสภาวะความพร้อมทางด้านจิต ซึ่งเกิดขึน้ จากประสบการณ์ สภาวะ
ความพร้อมนี้ เป็ นแรงที่จะกํ าหนดทิศ ทางของปฏิกิรยิ าของบุ ค คลที่จะมีต่ อบุ ค คลอื่น สิง่ ของหรือ
สถานการณ์ ท่เี กี่ยวข้อ งกับทัศ นคติต่างๆ ของบุค คลนัน้ สร้างขึ้น หรือมีข้นึ จากการที่ได้พูดจากับ
สมาชิก ในครอบครัว ของตนและจากเพื่อ นฝูง ทัศ นคติส ามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยตรง
ทัศนคติมคี วามสําคัญ และมีอทิ ธิพลทีอ่ าจจะทําให้บุคคลแสดงออกซึง่ พฤติกรรม คือความพร้อมทีจ่ ะ
กระทําหรือการร่วมมือ ซึ่งองค์ประกอบในการสร้างทัศนคติท่สี ําคัญมี 3 ประการ คือ องค์ประกอบ
ทางความคิด (Cognitive Component) องค์ ป ระกอบทางอารมณ์ (Affective Component) และ
องค์ประกอบทางพฤติกรรม (Behavioral Component) 1
2) ทฤษฎีความสัมพันธ์ของบุคคล (Theory of Interpersonal Relations) Heider
(1958) ได้อธิบายถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อบุคคลอันจะมีผลต่อการกระทําและความคิดของ
บุคคล ในการศึกษาของ Heider นัน้ สิง่ ที่เขานํ ามาใช้ในการอธิบายถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
คือ ความเชื่อ หรือค่านิยมจะเป็ นตัวนํ าพฤติกรรมจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เขากล่าวว่าถ้า
ความเชื่อของคน หรือแนวทางที่จะบอกถึงอนาคตของคนได้ ความเชื่อนัน้ จะสามารถอธิบายความ
คาดหมาย และการกระทํ า ของเขาได้ เ ช่ น เดีย วกัน มีภ าษาเป็ นแนวความคิด Heider พบว่ า
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลอันมีผลต่ อความรูส้ กึ นึกคิด และการกระทําของบุคคลนัน้ ขึ้นอยู่กบั สิง่
ต่างๆ ดังนี้ 1) ความเข้าใจต่อบุคคลอื่น 2) ความเข้าใจของบุคคลอื่น 3) การวิเคราะห์พฤติกรรมหรือ
การกระทําในขณะมีสมั พันธภาพ 4) การมีผลตอบแทนในขณะมีสมั พันธภาพกับผูอ้ ่นื 5) สิง่ แวดล้อม
ทีม่ ผี ลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 6) อารมณ์ ความรูส้ กึ หรือเจตคติ 7) ความคาดหวังและค่านิยม
8) การขอร้องและการบังคับทีม่ ผี ลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 9) การคํานึงถึงประโยชน์และโทษ
10) การเกิดผลต่อคนส่วนใหญ่ ซึง่ มีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเช่นเดียวกัน2
3) ทฤษฎีการจัดลําดับชัน้ ทางสังคม (Social Stratification Theory) การจัดลําดับชัน้
ทางสังคม คือการทีบ่ ุคคลในสังคมถูกประเมินให้อยูใ่ นลําดับชัน้ ทีแ่ ตกต่างกัน โดยอาศัยตําแหน่ งทาง
สัง คมเป็ นเครื่อ งวัด บุ ค คลที่อ ยู่ในตํ าแหน่ งสูง ที่มเี กียรติ หรือ สถานภาพที่สูงกว่าบุ ค คลที่มอี ยู่ใน
ตําแหน่ งตํ่า ดังนัน้ จึงมีค่านิยม ทัศนคติ โอกาสในชีวติ แบบแผนการดําเนินชีวติ ที่แตกต่ างกับ
บุคคลทีอ่ ยู่ในตําแหน่ งทีต่ ่ ํากว่า Karl Marx กล่าวถึงการแบ่งบุคคลในแนวคิดของคอมมิวนิสต์ไว้เป็ น
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดําเนินการทางเศรษฐกิจและทรัพย์สนิ คือพวกพ่อค้า นายทุน และกลุ่มเอกชนที่

1ทัศนีย ์

ทองสว่าง. (2549). สังคมวิทยา. หน้า 302 – 303.
2แหล่งเดิม. หน้า 304 – 305.

16
ทุกคนทํางานเพื่อส่วนรวมตามความสามารถ Young & Mack (1956) กล่าวว่าชนชัน้ ทางสังคมที่
แตกต่างกันย่อมจะก่อให้เกิดความแตกต่างกันในเรือ่ งแบบแผนการดําเนินชีวติ และโอกาสของชีวติ 1
4. ทฤษฎีมานุษยวิ ทยา
ทฤษฎีท างมานุ ษ ยวิท ยามีห ลายทฤษฎี เนื่ อ งจากนั ก มานุ ษ ยวิท ยารวบรวมจากการ
ประมวลข้อเท็จจริงของพฤติกรรมด้านต่างๆ ของมนุ ษย์ทม่ี หี ลายด้าน ทฤษฎีทางมานุ ษยวิทยามีทงั ้
ทฤษฎีแม่บทและทฤษฎีย่อย ทฤษฎีใหญ่ หรือทฤษฎีแม่บทเป็ นทฤษฎีร่วมสําหรับใช้ศกึ ษาวิชาการ
ทุกสาขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางสาขาสังคมศาสตร์ เช่น ทฤษฎีหน้าทีน่ ิยม (Functionalism) ทฤษฎี
โครงสร้างนิ ยม (Structuralism) เป็ นต้น นอกจากทฤษฎีแม่บทแล้วยังมีทฤษฎีปลีก ย่อยในแต่ ละ
แขนงวิชาและแง่มุมอีกมากมายหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎี Symbolic ใช้ศึกษาชนกลุ่มน้ อย ศาสนา
ภาษา และระบบสัญลักษณ์ ทฤษฎี Politicalism ใช้ศกึ ษามานุ ษยวิทยาการปกครอง ชนกลุ่มน้ อย
เศรษฐกิจ ทฤษฎี Relativism ใช้ศกึ ษาศิลปะในทุกแขนง เป็ นต้น 2 ทฤษฎีทางมานุ ษยวิทยาที่เป็ น
ทฤษฎีหลัก มีดงั นี้
4.1 ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ (Evolutionism) เป็ นทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการของวัฒนธรรมหรือ
พฤติกรรมของมนุ ษย์ นักมานุ ษยวิทยาคิดว่าพฤติกรรมที่มนุ ษย์คดิ กลันกรองออกมาจากความคิ
่
ด
ของมนุ ษย์เอง โดยมีธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อมเป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดนัน้ เป็ นพฤติกรรมที่
นํามาตอบสนองความจําเป็ นพืน้ ฐานของมนุ ษย์เอง มีการปรับเปลีย่ นมาถึงความเจริญงอกงามทีส่ ุด3
4.2 ทฤษฎีประวัตศิ าสตร์ (Historicalism) เป็ นการศึกษาวัฒนธรรมหรือพฤติกรรม
ของมนุ ษ ย์ท่ีส ืบ ย้อ นไปในอดีต ที่ม นุ ษ ย์ไ ด้ส ร้างวัฒ นธรรมขึ้น มาให้ค วามสําคัญ ว่ าการเข้าใจใน
เหตุ ก ารณ์ ปัจจุบนั ได้จําเป็ นจะต้อ งสืบค้นย้อ นเหตุ ก ารณ์ ในอดีต การศึก ษาวัฒ นธรรมในทฤษฎี
ประวัตศิ าสตร์น้ี จึงมีมติ ขิ องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิธกี ารศึกษา ประเภทที่ 1 ศึกษาเหตุการณ์ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน และประเภทที่ 2 ศึกษาเหตุการณ์ในหลายช่วงเวลา4
4.3 ทฤษ ฎี ก ารแพ ร่ ก ระจายทางวั ฒ นธรรม (Diffusionism)เป็ นการศึ ก ษ า
มานุ ษยวิทยาโดยศึกษาว่าวัฒนธรรมหนึ่งจะแพร่กระจายไปยังวัฒนธรรมแหล่งอื่นๆ ได้ ต้องยึดหลัก
ว่ า วัฒ นธรรมคือ ความคิ ด พฤติ ก รรมที่ ติด ตัว บุ ค คลไป เมื่อ บุ ค คลไปถึ ง ที่ ใ ด วัฒ นธรรมก็ จ ะ
แพร่กระจายไปยังท้องถิน่ นัน้ ๆ โดยมีปัจจัย ได้แก่ หลักภูมศิ าสตร์ ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ปั จจัยทาง
สังคม และการคมนาคมขนส่ง5 มีการจัดกลุ่มของวัฒนธรรมตามระดับความเจริญ ดังนี้
4.3.1 วัฒนธรรมดัง้ เดิม (Primitive Culture) เป็ นวัฒนธรรมพืน้ ฐาน
แรกเริม่ สุดของมนุ ษย์ ได้แก่ วัฒนธรรมคนป่ า วัฒนธรรมเผ่าดัง้ เดิม
1ทัศนีย ์

ทองสว่าง. (2549). เล่มเดิม. หน้า 309 – 310.
2นิยพรรณ วรรณศิร.ิ (2550). มานุ ษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม. หน้า 72.
3แหล่งเดิม. หน้า 73.
4แหล่งเดิม. หน้า 83.
5แหล่งเดิม. หน้า 85.
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4.3.2 วัฒนธรรมปฐมภูม ิ (Primary Culture) วัฒนธรรมขัน้ ต้นที่พฤติกรรม
ของมนุ ษย์เริม่ มีระบบขึน้ มา เป็ นการเริม่ ต้นวัฒนธรรมสมัยใหม่ แต่ยงั ไม่ทง้ิ ลักษณะของวัฒนธรรม
ดัง้ เดิม
4.3.3 วัฒนธรรมทุตยิ ภูม ิ (Secondary Culture) วัฒนธรรมระดับเจริญแล้ว
เป็ นพฤติกรรมเริม่ ต้นของยุคศิวไิ ลซ์ ระบบต่างๆ ของพฤติกรรมมนุ ษย์ได้รบั การพัฒนาไปมาก
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมนี้ เห็นว่าการแพร่กระจายตัวของวัฒนธรรม
ออกไปรอบทิศ ทางย่ อ มไปสัม ผัส เข้ากับ วัฒ นธรรมเดิม ของสังคมแหล่ งใหม่ การสัม ผัส กัน ของ
วัฒ นธรรมที่ต่ างกัน จึง ทํ า ให้ เกิ ด การสัง สรรค์ ท างวัฒ นธรรมขึ้น มา เรีย กว่ า วัฒ นธรรมสัม ผัส
(Cutural Contact) สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้หลายประการ ได้แก่ การหยิบ
ยืมทางวัฒนธรรม (Cultural Borrowing or Interchange) การผสมผสานทางวัฒนธรรม (Cultural
Integration) การกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Cultural Assimilation) เป็ นต้น1

แนวคิ ดและทฤษฎีทางตะวันออก
การศึกษาเกี่ยวกับสตรีทน่ี ิยมกันในเชิงปรัชญามักจะเป็ นการศึกษาเหตุผลตามแนวของนัก
สตรีนิยมตะวันตก เป็ นลัทธิสตรีนิยมทีใ่ ช้เหตุผลเกี่ยวกับฐานะ สิทธิ หน้ าที่ และสิง่ ทีส่ ตรีควรปฏิบตั ิ
ตามหลักจริยศาสตร์ เริม่ เกิดแนวคิดสตรีนิยมในไทยหลังการประกาศสิทธิมนุ ษยชนขององค์การ
สหประชาชาติในพ.ศ.2491 เป็ นสมัยรัฐบาลของจอมพล ป.พิบลู สงคราม มีแนวคิดสตรีนิยม 2 กลุ่มที่
มีผลต่อความคิดสตรีและองค์กรสตรีทอ่ี อกมาเคลื่อนไหวในสมัยนัน้ คือแนวคิดสตรีแบบเสรีนิยมและ
แนวคิดสตรีแบบสังคมนิยมอาจเป็ นจุดเริม่ ต้นในเรื่องของสตรีนิยมหรือสตรีศึกษาในประเทศไทย
อย่างไรก็ตามการศึกษาในกลุ่มตะวันตกแม้จะมีหลายกลุ่มหลายทฤษฎีแต่ทงั ้ หมดมีรากฐานในทาง
เดีย วกัน คือ วัต ถุ นิ ย ม ในขณะที่ก ารศึก ษาในแนวคิด ทางตะวัน ออก จะเน้ น ในเรื่อ ง จิต นิ ย ม
โดยเฉพาะศาสนานับเป็ นระบบปรัชญาจิตนิยมที่สําคัญ เป็ นรากฐานในระบบความคิดที่มากําหนด
รูปแบบการอยูร่ วมกันในสังคมแต่ละท้องถิน่ นอกจากความคิดทีก่ ่อตัวมาจากความเชื่อ ความศรัทธา
และคําสังสอนในศาสนาของตนแล้
่
ว ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่มี คี วามคิดแตกต่ างกันในโลก
ตะวันตกและโลกตะวันออก
ก่ อ นที่แ ต่ ล ะประเทศในเอเชีย จะปฏิรูป กฎหมายเป็ นสากลในแบบตะวัน ตก มีก ารใช้
กฎหมายเดิมซึง่ ความจริงแล้วก็มโี ครงสร้างมาจากคติความเชื่อดัง้ เดิมผสมผสานกับคติความเชื่อใน
ศาสนา สําหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงสร้างกฎหมายส่วนใหญ่ มรี ากฐานมาจากพระมนู
ธรรมศาสตร์ของอินเดีย และได้รบั อิทธิพลพุทธศาสนามาจากอินเดียและลังกา ดังนัน้ ในการศึกษา
สถานภาพและบทบาทสตรีไทยจึงควรศึกษาแนวคิดทัง้ 5 ประการ คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับสตรีใน
พุ ท ธศาสนา 2) แนวคิด ในปรัช ญาตะวัน ออก 3) แนวคิด ทางขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทย
4) แนวคิดและข้อกําหนดทางกฎหมายไทยในสมัยจารีต 5) ทฤษฎีว่าด้วยสังคมชนบทไทย
1นิยพรรณ

วรรณศิร.ิ (2550). เล่มเดิม. หน้า 58 – 62.
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แนวคิดเรือ่ งสิทธิถอื กําเนิดจากนักสตรีนิยมในแนวคิดแบบตะวันตก แต่ในขณะเดียวกันทาง
ตะวันออกก็มแี นวคิดทีม่ พี น้ื ฐานหลักคิดปรากฏอยู่ในแนวปรัชญาตะวันออกทัง้ ปรัชญาจากจีน ได้แก่
ลัทธิขงจือ้ ความสมดุลในแบบหยิน-หยางของลัทธิเต๋า โครงสร้างทางสังคม ข้อกําหนดในกฎหมาย
และแนวคิดในพุทธศาสนาจากอินเดีย ปรัชญาและแนวคิดตะวันออกเหล่านี้ ก็มสี ่วนหล่อหลอมให้
เกิดการกําหนดสถานภาพของสตรีไทยเช่นกัน
คําว่า สิทธิ หรือ การเรียกร้องสิทธิสตรี เป็ นแนวคิดกระแสสังคมตะวันตกทีอ่ าจกล่าวได้ว่ามี
แนวความคิดทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจเป็ นตัวขับเคลื่อน ตัวอย่างเช่น แนวคิดสตรีแบบทุน
นิยม เริม่ กําเนิดขึน้ หลังการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมในยุโรป ผูห้ ญิงและเด็กต้องออกจากบ้านไปทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม การออกจากบ้านทําให้สตรีเริม่ มีสงั คมนอกบ้านและที่สําคัญคือมีรายได้เลีย้ ง
ตนเอง ไม่ต้อ งพึ่งพิงการเลี้ยงดูจากผู้ชายอีก ต่ อ ไป ซึ่งแนวคิด แบบทุ นนิยมนี้ มองความสัมพัน ธ์
ระหว่างสามีและภรรยาว่าคล้ายเป็ นการจ้างแรงงาน 1 ส่วนแนวคิดสตรีแบบมาร์กซิสม์ มองว่าสตรี
ถูกนํ ามาใช้เป็ นเครื่องมือทางเพศและสตรีถูกกดขี่ สตรีนิยมในสายมาร์กซิสม์พยายามจะแยกหญิง
ชายออกจากกัน มีความคิดอยู่บนพื้นฐานของการเอาประโยชน์ และเอาเปรียบ จึงทําให้มองข้าม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวไป2
ส่วนปรัชญาตะวันออกทีม่ แี นวความคิดต่างๆ อยู่นัน้ ถูกปลูกฝั งอยู่ในศาสนาและลัทธิต่างๆ
หล่อหลอมมารวมกันเป็ นลักษณะสังคมเฉพาะของโลกตะวันออกที่มคี วามแตกต่ างกับสังคมโลก
ตะวันตกอยู่ห ลายประการ สังคมโลกตะวันตกนิ ยมการแข่งขัน หรือ การเป็ นผู้ชนะ ซึ่งอาจเริม่ มา
พร้อมกับระบบทุนนิยม ในขณะที่สงั คมโลกตะวันออกผู้คนถูกสอนให้รูจ้ กั ละวางหรือปล่อยวางต่ อ
กิเลสตัณ หา ความอยากได้อยากมีทงั ้ ปวง และให้มคี วามเมตตา ช่วยเหลือต่ อผู้อ่ นื พระเวสสันดร
ชาดก ทศชาติ ช าติ สุ ด ท้ า ยของพระพุ ท ธเจ้า จึง ปรากฏบทบาททัง้ ทางวรรณกรรมที่ ม ีคุ ณ ค่ า
ทางประเพณีทางพุ ทธศาสนาที่ถอื การเทศน์ มหาชาติเป็ นงานบุญใหญ่ รวมถึงเป็ นชาดกที่ปรากฏ
ภาพจิตรกรรมมากที่สุด เพราะพระเวสสันดรชาดก เป็ นการถ่ายทอดคําสอนในพุทธศานาที่ว่าด้วย
การทําทาน หรือการให้
สถานภาพของสตรีไทยในสมัยจารีต บทบาทและหน้ าที่ของสตรีจะอยู่ภายในบ้านเป็ นหลัก
การทํางานและกิจกรรมใดๆ นอกบ้านเป็ นหน้ าที่ของผู้ชาย สําหรับสตรีสามัญ ชนจะต้องออกมา
ทํางานนอกบ้านเพื่อ เลี้ยงครอบครัวในยามที่ผู้ชายถู ก เกณฑ์ไปรบในการสงครามหรือถู ก เกณฑ์
แรงงาน ซึ่งสังคมในปั จจุบนั จะมองว่าสตรีไทยในสมัยจารีตถูกกดขีอ่ ย่างยิง่ นํ ามาสู่คําถามว่าทําไม
สตรีในสมัยนัน้ จึงยอมรับสถานภาพของตน ปั จจัยหนึ่งที่อธิบายได้ถงึ การยอมรับสถานภาพเช่นนี้
คือหลักคิดในการละวาง จากแนวคิด ในพุ ทธศาสนา เมื่อ สตรีเหล่านัน้ ได้รบั ผิด ชอบทํางานและดู
กิจการในบ้านเรือนแล้ว การออกนอกบ้านไปทําหน้าทีเ่ ช่นผูช้ ายก็ถูกสอนให้ละวางไป เพื่อทําหน้าที่
ทีต่ นได้รบั มอบหมายให้ดแี ละเหมาะสม มีความหมายว่ากิจการธุระนอกบ้านเป็ นของเพศชาย ส่วน
1ปรีชา

ช้างขวัญยืน. (2557). สตรีในคัมภีรต์ ะวันออก. หน้า 5.
2แหล่งเดิม. หน้า 6.
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กิจการธุระในบ้านจึงเป็ นหน้ าที่ของเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องในแนวคิดเรื่องความสมดุล ความเป็ นห
ยินและหยางซึ่งเป็ นของคู่กนั ตามกฎธรรมชาติ อันเป็ นแนวคิดในลัทธิเต๋ าซึ่งเป็ น แนวคิดหนึ่งที่ม ี
อิทธิพลในสังคมตะวันออก
1. แนวคิ ดเกี่ยวกับสตรีในพุทธศาสนา
การบันทึกในพระไตรปิ ฎกเป็ นความทรงจําสืบต่อกันมา เป็ นการบันทึกขึน้ หลังพุทธกาล
ดัง นั น้ บางเรื่อ งก็อ าจเป็ น เรื่อ งที่แ ต่ ง เติมขึ้น โดยเฉพาะชาดกซึ่งกล่ าวถึงการบํ าเพ็ญ บารมีข อง
พระพุทธเจ้าในอดีตชาติ น่ าจะเป็ นส่วนที่มผี ู้แต่งเติมขึน้ ภายหลัง แต่ถ้าข้อความในพระไตรปิ ฎกใน
ส่วนดังกล่าวซึง่ มีเรื่องของสตรีนนั ้ ก็อาจอยู่ในความคิดของคนในสังคม อาจมีขอ้ ความดูหมิน่ สตรีใน
ชาดกบางเรื่อง รวมถึงการปฏิบตั ขิ องพระพุทธเจ้าต่อสตรีบางคนในชาดก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
พระพุทธเจ้ามีอคติกบั สตรีทงั ้ หมด นอกจากนัน้ ยังต้องพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเช่นนัน้ ใน
สถานการณ์ใด เช่น สอนว่าสตรีเป็ นศัตรูของพรหมจรรย์ แปลว่าเป็ นศัตรูของการหลุดพ้น คําว่าศัตรู
ไม่ได้หมายความว่า สตรีคอยจ้องจะทําลายพรหมจรรย์ของพระภิกษุ แต่หมายถึงความเป็ นสตรีนนั ้ มี
อิทธิพล สามารถชักจูงหรือครอบงําจิตใจบุรษุ เพศให้หลงใหลได้ เนื่องจากธรรมชาติสร้างสตรีมาคู่กบั
บุรุษ ดังนัน้ การใกล้ชดิ กับสตรีย่อมทําให้การฝึ กตนเพื่อตัดกิเลสเป็ นไปได้ยาก แสดงถึงว่าสตรีเพศ
ไม่ได้น่ารังเกียจ แต่กลับมีเสน่ หส์ ร้างความพึงพอใจได้มาก จนกลายเป็ นศัตรูของพรหมจรรย์สําหรับ
บุ รุษ เพศที่จ ะทํ าการถือ บวช ดังนั น้ หากบุ รุษ ไม่ ต ัง้ มันให้
่ ห นั ก แน่ น ก็จะขาดจากพรหมจรรย์ไ ด้
โดยง่าย ในพุ ทธชาดกมีทงั ้ การกล่าวถึงสตรีท่ปี ระพฤติตนไม่ด ี หรือเรียกว่า สตรีแพศยา พุ ทธ
ชาดกบางเรื่องมีการกล่าวถึงสตรีท่มี นี ิสยั ชัว่ มัวเมาและคบชู
่
้ เช่น พระนางกัณหา ซึง่ เป็ นพระชายา
ของเจ้าชายปาณฑพทัง้ 5 แล้ว ยังไปคบชูก้ บั บุรุษเปลีย้ คือชายพิการซึง่ เป็ นคนรับใช้พระนางอุรุงค
เทวีชายาของเอฬกกุมาร คบชู้กบั ฉฬังคกุมารและคนรับใช้ของฉฬังคกุมาร พระนางปิ งคิยานีมเหสี
ของพระเจ้าพรหมทัตเป็ นชูก้ บั คนเลีย้ งม้า ชาดกเช่น กุณาลชาดกและกุณฑริกชาดกได้กล่าวถึงการ
นอกใจสามีของหญิงไว้มาก เพราะเป็ นเรื่องทีต่ งั ้ ใจเล่าถึงสตรีประเภทดังกล่าวเพื่อเป็ นการสังสอนให้
่
สตรีประพฤติตนในทางทีด่ แี ละเพื่อแสดงให้เห็นถึงบารมีและโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่
ในพุทธชาดกไม่ได้กล่าวถึงสตรีแพศยาอย่างเดียว มีการกล่าวถึงสตรีท่ปี ระพฤติดเี ป็ นทีย่ กย่องด้วย
เช่น พระนางมัทรีตามเสด็จพระเวสสันดรไปอยู่ป่าแทนทีจ่ ะอยู่สุขสบายในวัง นางจาปาภริยาอุปกาชี
วกมีสามีเที่ยวเมาสุราเป็ นอาจิณ แม้นางจะไม่พ อใจแต่ ก็ไม่เคยประพฤตินอกใจสามี และการเป็ น
อุบาสิกาทีด่ นี ่ ายกย่องของนางวิสาขา
ในพระไตรปิ ฎกมีการกล่าวยกย่องสตรีในฐานะผู้ให้กําเนิดบุตร ได้มกี ารยกย่องให้ผู้หญิงมี
บุ ญ คุ ณ เหนื อ กว่ าผู้ชาย กล่ าวไว้ว่า “...บรรดามารดาบิด า มารดาเท่ านั น้ มีอุ ปการะมากกว่ า...” 1
เรื่องการยกย่องสตรีน่าจะเป็ นประเพณีปฏิบตั กิ นั ในสังคมอินเดียโบราณ ซึ่งเป็ นสังคมฮินดู เพราะ
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนอปรินิยธรรมที่คุม้ ครองรัฐของพวกวัชชี ได้กล่าวถึงการข่มเหงสตรีไว้เป็ น
เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งว่า “...ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีไม่ฉุดคร่าขืนใจสตรีหรือกุมารในสกุลให้อยู่ร่วม
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ด้วยเพียงใด พึงหวังได้ซงึ ่ ความเจริญอย่างเดียวไม่มเี สือ่ มเพียงนัน้ ฯ...” 1 แสดงให้เห็นว่าการที่สตรี
ได้รบั การคุ้มครองดูแ ลอย่างเข้มงวดมิใช่ ต้องการกัก ขังอย่างทาส แต่ เพราะจิต ใจที่อ่ อนไหวและ
ร่างกายทีอ่ ่อนแอกว่าชาย จึงต้องเก็บรักษาไว้ในบ้าน การฉุ ดคร่าข่มขืนผูห้ ญิงเป็ นการทําความเสื่อม
เสียให้แก่ครอบครัวของสตรีและผูเ้ ป็ นสามี ซึง่ จะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสตรี
ให้เป็ นอุบาสิกา อันเป็ นหนึ่งในพุทธบริษทั สี่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าไม่ทรงรังเกียจสตรีแม้
จะมีฐานะตํ่า เช่น กรณีทน่ี างอัมพปาลีซง่ึ เป็ นหญิงโสเภณีนิมนต์พระองค์และพระสาวกไปฉันอาหาร
ทีบ่ ้านของนาง ภายหลังพวกกษัตริยล์ จิ ฉวีแห่งเวสาลีไปนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปฉันอาหารยังที่อยู่
ของพวกตน แต่พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปฉันอาหารทีบ่ า้ นนางอัมพปาลีตามทีน่ มิ นต์ไว้ก่อนโดยมิได้ทรง
รังเกียจว่านางเป็ นหญิงมีฐานะทางสังคมตํ่า
ส่วนในแง่มุมฆราวาส พระพุทธเจ้าสอนความสําคัญของสตรีในครอบครัว ความเป็ นภรรยา
เป็ นมารดา และเป็ นบุตรี ผูห้ ญิงในฐานะมารดานัน้ จัดว่าเป็ นฐานะที่ได้รบั ความยกย่องมาตัง้ แต่ยุค
ของศาสนาพราหมณ์ คือ ยุคก่อนพุทธกาล พระพุทธศาสนาถือว่าทัง้ มารดาและบิดาเป็ นพรหมของ
บุตร เพราะเป็ นผู้มพี รหมวิหาร 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทติ า และอุ เบกขา แสดงให้เห็นว่า
มารดาและบิดาเป็ นผูใ้ ห้ ไม่มขี อ้ ใดทีแ่ สดงว่ามารดาบิดาต้องการได้รบั อะไรจากลูก
ในสมัยพุทธกาล จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุ ญาตให้ผู้หญิงบวชเป็ นภิกษุ ณีได้ ซึง่ พระ
นางปชาบดีมหาโคตมี (พระแม่น้าของพระพุ ทธเจ้า) เป็ นผู้อ อกบวชเป็ น ภิก ษุ ณี รูปแรกโดยพระ
อานนท์ทู ล ขอพระพุ ทธเจ้าหลายครัง้ และใช้เวลานานมาก กว่าที่พ ระพุ ท ธเจ้าจะอนุ ญ าตให้บ วช
เพราะเกรงความยุง่ ยากทีจ่ ะตามมา อย่างไรก็ตามการอนุญาตให้ผหู้ ญิงบวชเป็ นภิกษุณไี ด้ เท่ากับว่า
พระพุ ท ธเจ้าได้ให้ก ารยกย่ อ งผู้ห ญิง ให้มสี ถานะเทียบเท่ ากับ ชายในการเข้าสู่ก ารหลุ ด พ้น ทรง
อนุ ญาตให้ผหู้ ญิงบวชแม้กระทังผู
่ ห้ ญิงทีม่ าจากวรรณะตํ่า เช่น ศูทร ก็สามารถบวชเป็ นภิกษุณไี ด้
แต่สําหรับเรือ่ งราวเกีย่ วกับอดีตชาติพระพุทธเจ้านัน้ อดีตพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธ นิกาย
หินยานที่เคยมีมาแล้วทัง้ สิน้ 28 พระองค์ ไม่พบว่ามีองค์ใดที่เกิดมาเป็ นสตรีก่อนการออกบวชและ
สําเร็จสัมมาพระโพธิญาณ ดังนัน้ การที่ไม่มผี ู้หญิงเป็ นศาสดานัน้ ถ้าพิจารณาตามพุทธประวัติ จะ
เห็นได้ว่าการเป็ นพระพุทธเจ้านัน้ เป็ นการบําเพ็ญเพียรด้วยตนเอง ค้นหาทางเอง ต้องออกแสวงหา
ครูบาอาจารย์ พิจารณาและบําเพ็ญเพียรเพียงลําพัง สตรีเพศย่อมไม่สะดวกที่จะปฏิบตั เิ ช่นนัน้ ได้
เพราะอาจถูกทําร้ายหรือถูก นํ าไปขายเป็ นโสเภณีได้ แม้ภกิ ษุ ณีพ ระพุทธเจ้าก็ทรงห่วงใยในเรื่อง
ความปลอดภัย จึงทรงบัญญัตพิ ระวินัยมิให้ภกิ ษุณีบาํ เพ็ญเพียรอยูต่ ามลําพังในป่ า2 ดังนัน้ ความเป็ น
เพศหญิงจึงเป็ นอุปสรรคต่อการจะบรรลุให้ถึงการเป็ นศาสดา หากผู้หญิงมีความปรารถนาจะเป็ น
ศาสดา ต้องกําหนดจิตภาวนามุ่งไปเกิดเป็ นชายเพราะความเป็ นหญิงไม่ได้ถูกกําหนดไว้ทุกภพทุก
ชาติ แต่การทีจ่ ะเป็ นพระพุทธเจ้ายังต้องบําเพ็ญบารมีมาหลายชาติ มิใช่จะเป็ นได้โดยง่าย ดังนัน้ การ
บําเพ็ญบุญบารมีของสตรีในสมัยจารีตส่วนใหญ่ จึงตัง้ จิตอธิษฐานขอให้ชาติหน้าได้เกิดเป็ นชาย จะ
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ได้มบี ุญสามารถปฏิบตั ธิ รรมในเพศบรรพชิตได้ ด้วยเหตุน้ีจงึ ทําให้เกิดคตินิยมว่าการเกิดเป็ นชายมี
ความเหนือกว่าการเกิดเป็ นเพศหญิง
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาก็ได้แก้ปัญ หา
ความตํ่ า ต้ อ ยของสตรีเ พศเป็ นอย่ า งมาก และทํ า ให้ ส ัง คมพุ ท ธไม่ ค่ อ ยมีข้ อ กํ า หนดพิ เ ศษ
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ เช่น ศาสนาเชน และศาสนาอิสลาม ในสังคมอินเดียโบราณซึง่ เป็ น
ต้นกําเนิดโครงสร้างสังคมไทยนัน้ ได้ช่วยให้สตรีอนิ เดียซึง่ เข้ามาเป็ นศาสนิกชนในศาสนาเหล่านัน้ มี
ฐานะสูงขึน้ และยังเป็ นพลังให้สงั คมฮินดูผ่อนคลายความเข้มงวดต่อสตรีลง แม้ศาสนาฮินดูเองก็ปรับ
ให้เป็ นไปตามคําสอนทีแ่ ท้จริงมากขึน้ แทนทีจ่ ะตีความคําสอนทางศาสนาไปในทางให้รา้ ยแก่สตรีจน
ผิดความมุง่ หมายของคําสอน
2. แนวคิ ดในปรัชญาตะวันออก
ปรัชญาตะวันออกทีย่ งิ่ ใหญ่ ได้มกี ารเผยแพร่ส่ดู นิ แดนอื่นในเอเชีย ได้แก่ ลัทธิขงจือ้ และ
ลัทธิเต๋ า ปรัชญาเมธีเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏเป็ นโครงสร้างใหญ่ เช่นพระพุทธศาสนา แต่ แทรกซึมใน
แนวคิดของผู้คนในสังคมตะวันออกมาอย่างยาวนาน ประวัตคิ วามเป็ นมาลัทธิขงจือ้ และลัทธิเต๋ า
กล่าวโดยสรุปได้ว่า เหลาจือ้ ปราชญ์เมธีจนี ผูใ้ ห้กําเนิดหลักคิดในคัมภีรเ์ ต๋าเต๋อจิงของลัทธิเต๋านัน้ มี
อายุมากกว่าขงจือ้ นักปรัชญาจีน ผูเ้ ป็ นต้นกําเนิดของลัทธิขงจือ้ แต่คมั ภีรใ์ นลัทธิขงจือ้ มีการบันทึก
และเผยแพร่ก่อนคัมภีรเ์ ต๋าเต๋อจิงของลัทธิเต๋า 1 บันทึกประวัตศิ าสตร์ของซือหม่าเชียนได้กล่าวถึง
เหลาจือ้ ว่า “เหลาจื้อปฏิบตั เิ ต๋า (Tao) (ทางหรือสัจธรรม) และเต๋อ (Te) (คุณธรรมหรือพลังอํานาจ)
ปรัชญาของท่านมุ่งไปทีก่ ารซ่อนเร้นตัวเอง (Self-Concealment) และการไร้ชอื ่ (Namelessness)” 2
คัม ภีร์เต๋ า เต้ อ จิง โดยรวมเป็ น การกล่ า วถึง จัก รวาล โลก ชีว ิต และสัง คมอย่ างกว้า งๆ “เต๋ า” มี
ความหมายว่า ทาง เส้นทาง ถนน แต่ความหมายสูงสุดหมายถึง สิง่ สมบูรณ์สูงสุด 3 “เต๋อ” คือ พลัง
ชีวติ ที่ทําให้ชวี ติ ดํารงอยู่ สําหรับมนุ ษย์เต๋อหมายถึงพลังชีวติ ที่ทําให้ชวี ติ ดํารงอยู่และจริยธรรมอัน
สูงสุดของมนุ ษ ย์ ดังนัน้ ชีวติ ที่รจู้ กั เต๋อและเข้าถึงเต๋าย่อมอยู่เหนือความดีและความชัว่ อยู่เหนือ
ความเป็ นคู่ของสิง่ ทัง้ หลาย คําสอนทีอ่ ธิบายเรือ่ งเต๋าและเต๋อทีเ่ หลาจือ้ ในสอนไว้ มีดงั นี้ “...ชนในโลก
เมือ่ รู้จกั ความงามว่าเป็ นความงามแล้ว ความไม่งามก็เกิด ขึ้น เมือ่ รู้จกั ความดีว่าเป็ นความดีแล้ว
ความชัวก็
่ เกิดขึ้น...” “...เมือ่ เต๋ อสูญเสียไป มนุ ษยธรรมจึงได้เกิดขึ้น เมือ่ มนุ ษยธรรมได้สูญ เสียไป
ความชอบธรรมจึงได้เกิดขึน้ เมือ่ ความชอบธรรมได้สูญเสียไป พิธรี ตี องจึงเกิดขึน้ พิธรี ตี องเป็ นความ
ตกตํา่ ของความซือ่ ตรงและความเชือ่ มันที
่ ด่ ี และเป็ นจุดเริม่ ต้นของความยุง่ ยากในโลก...”4

1เฝิ งอิว
่ หลัน.

(2553). ปรัชญาจีนจากขงจือ่ ถึงเหมาเจ๋อตง. ส.สุวรรณ แปลและเรียบเรียง.

หน้า 123 – 124.
2ทวีวฒ
ั น์ ปุณทริกวิวฒ
ั น์. (2545). ศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบต และญีป่ ่ ุน. หน้า 106.
3แหล่งเดิม. หน้า 108.
4แหล่งเดิม. หน้า 118 – 119.
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จากคําสังสอนในคั
่
มภีรเ์ ต๋าเต๋อจิง ของลัทธิเต๋า มีความคิดทีอ่ ธิบายเรือ่ งเพศไว้หลายประการ
เช่น หลักคิดเรื่อง “การกระทํา-การไม่กระทํา” เมื่อเพศชายแสดงพลังอันยิง่ ใหญ่ และแข็งแกร่ง ถูก
นําเสนอออกมาในลักษณะ อํานาจเชิงแข็ง เพศหญิงจะมีลกั ษณะตรงกันข้าม เรียกว่า “พลังเชิงอ่อน”
ซึง่ ในคัมภีรเ์ ต๋าเต๋อจิงได้อธิบายว่าความอ่อนน้อมของเพศหญิงจะมีชยั เหนืออํานาจเชิงแข็งของเพศ
ชาย “...ประเทศใหญ่ควรเป็ นเหมือนตอนปลายของแม่น้ํ าใหญ่อนั ตัง้ อยู่ในที่ต่ ําซึง่ สายนํ้ าเล็กๆ ไหล
มารวมกัน เป็ นที่รวมของหมู่ชนในโลก เป็ นสตรีเพศของโลก สตรีมชี ยั เหนือบุรุษด้วยอาศัยความ
่
มภีร์
สงบ และบรรลุผลด้วยความสงบและตํ่าต้อย...” 1 สุวรรณา สถาอานันท์ ได้อธิบายคําสังสอนในคั
เต๋ าเต๋ อ จิงในประเด็นนี้ ว่า พลังเพศหญิงเป็ นพลัง ที่อ ดทน ต่ อ เนื่ อ ง ลู่ไหลตามสถานการณ์ ไม่ ม ี
ลักษณะหักโค่นทําลาย เป็ นพลังซึ่งออมพลังไว้ เมื่อ นํ ามาปรับใช้ในสถานการณ์ เชิงอํ านาจ ย่อ ม
แสดงให้เห็นว่าอํานาจทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ย่อมมีศกั ยภาพสูงกว่าอํานาจทีต่ ้องใช้ อํานาจเมือ่ ใช้ย่อมลดพลังลง
เมือ่ ใช้มากก็ยงิ่ มีพลังน้อย อํานาจทีด่ ที ส่ี ุดคืออํานาจทีไ่ ม่ต้องใช้ แนวความคิดเช่นนี้อาจมีส่วนทีท่ ําให้
สตรีไทยสมัยจารีต ยอมรับในสถานภาพทีส่ งั คมสมัยนัน้ กําหนดทัง้ บทบาทและหน้าทีใ่ ห้แก่สตรี สตรี
ไทยในสมัยจารีตจึงแสดงบทบาทและหน้ าที่ของตนตามฐานะในลักษณะครอบครัว ได้แก่ ฐานะแม่
ฐานะภรรยา และฐานะลูก สตรีทอ่ี ยู่ในฐานะทัง้ สามประการนี้ มีภาระหน้าทีท่ ต่ี อ้ งจัดการและดูแลมาก
อยู่แ ล้ ว จึง ทํ า ให้ ส ตรีในสมัย จารีต ยอมรับ สถานภาพของตนถึง แม้ว่ า เพศชายจะเป็ น ผู้กํ าหนด
สถานภาพนัน้ ก็ตาม ส่วนหลักคิดสําคัญในลัทธิขงจือ้ ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดและปลูกฝั งในสังคมไทย
คือ ความกตัญ �ู และการให้ค วามเคารพตามระบบอาวุโส ดังนัน้ สตรีในสังคมไทยสมัยจารีต ถูก
ปลู ก ฝั ง ในเรื่อ งความกตัญ �ู เมื่อ อยู่ในฐานะลูก สตรีม ีห น้ าที่ป ฏิบ ัติต นเป็ น ลูก ที่ด ีอ ยู่ในโอวาท
ปรนนิบตั แิ ละดูแลพ่อแม่ เมื่อแต่งงานแล้ว สตรีอยู่ในฐานะภรรยา มีหน้าทีป่ รนนิบตั สิ ามี รวมถึงพ่อ
แม่ของสามีต ามสังคมที่ให้ค วามสําคัญ ต่ อ ระบบผู้อาวุโส สตรีไทยจึงมีล กั ษณะอ่อ นน้ อ มถ่ อ มตน
ต่ อมาสตรีใดให้กําเนิดบุต ร สตรีนัน้ อยู่ในฐานะแม่ แม่เป็ นผู้มบี ุ ญ คุณ ในการให้กําเนิ ด เลี้ยงดูและ
อบรมบุตร สตรีในฐานะแม่จงึ ได้รบั การยกย่องสูงกว่าสตรีในฐานะลูกและภรรยา ความคิดและธรรม
เนี ย มปฏิบ ัติเช่ น นี้ จ ึง แทรกซึม อยู่ใ นความคิด ของคนในสัง คมจารีต และ มีส่ ว นในการกํ าหนด
สถานภาพของสตรีไทยในอดีต
3. แนวคิ ดทางขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย
ในด้านของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนัน้ สตรีถูกวางบทบาทและสถานภาพทีแ่ ตกต่าง
ไปจากบุรษุ เริม่ ต้นตัง้ แต่แรกเกิดถ้าเป็ นเด็กชายในพิธลี งอู่หรือทําขวัญเด็ก จะมีการนํ ากระดานและ
ดินสอไปวาง ในขณะทีถ่ ้าเป็ นเด็กหญิงจะนํ าด้ายและเข็มเย็บผ้าไปวางเอาเคล็ด ส่วนเครื่องรางของ
ขลังถ้าเป็ นเด็กชายนิยมผูกปลัดขิก ส่วนเด็กหญิงจะให้ผกู ด้ายสามสี และเมือ่ เติบโตชายนิยมสักยันต์
ห้อยตะกรุด คาดผ้าประเจียด หรือพกเครื่องรางบางประเภท ส่วนผู้หญิงจะไม่มกี ารห้อยเครือ่ งราง
ดังกล่าว ในด้านการศึกษาผู้ชายจะได้รบั โอกาสให้ได้รบั การศึกษาและการอบรมให้เป็ นผู้มคี วามรู้
1สุวรรณา

สถาอานันท์. (2556). กระแสธารปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรือ่ งธรรมชาติ อํานาจ และจารีต.
หน้า 152. (อ้างจาก พจนา จันทรสันติ. (2525). วิถแี ห่งเต๋า. (พิมพ์ครัง้ ที่ 5)).
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ความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็ นผูน้ ํ า ประกอบอาชีพนอกบ้าน หรือรับราชการ ส่วนผูห้ ญิง
กล่าวได้ว่าไม่ได้รบั โอกาสในการศึกษาเนื่องจากขนบธรรมเนียมเดิมเห็นว่าไม่มคี วามจําเป็ น จะเน้ น
ให้สตรีได้รบั การฝึ กฝนงานบ้านงานเรือน งานฝี มอื ทัง้ ในกลุ่มสตรีชนั ้ สูงและสตรีสามัญชน งานฝี มอื
เหล่านี้จะมีความประณีตแตกต่างกัน สําหรับสตรีชนั ้ สูงยังมีโอกาสในการเล่าเรียนเขียนอ่านอักขรวิธ ี
บ้าง บางท่านมีความถนัดและสนใจมีความรูใ้ นอักขรวิธขี นั ้ สูงก็มแี ต่จํานวนน้ อย ส่วนสตรีสามัญชน
จะอ่ านออกเขียนได้เท่าใดขึ้นอยู่กบั ญาติผู้ห ญิงในบ้าน เช่น แม่ ย่า ยายที่จะถ่ ายทอดให้แ ก่ บุต ร
หลานของตน การให้ความสําคัญกับการเป็ นแม่บา้ นแม่เรือนของสตรีไทยใน ในสมัยก่อนนัน้ จึงมีคาํ
จําแนกเพื่ออธิบายสตรีตามลักษณะทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนและอบรม ได้แก่ แม่ผหู้ ญิง แม่ผยู้ งั แม่กระชัง
ก้นรัว่ แม่ขนครัวลงล่าง แม่ย่าง ม้าเหาะ แม่เลาะขอบรัว้ แม่ซุกหัว แม่ต่างหมอน แม่นอนลาดพาด
เป็ นต้น คําว่า แม่ผู้ห ญิง เป็ น คํายกย่องสตรีท่มี คี วามสามารถในกิจการบ้านเรือ นดี มีคุ ณ สมบัติ
เพียบพร้อมประดุจนางแก้ว คําว่า แม่ผยู้ งั หมายถึงผูห้ ญิงทีช่ อบผลัดการทํางาน เฉื่อยชา ถามกีท่ กี ็
ยัง ทํ าไม่ เสร็จ คํ าว่ า แม่ ก ระชัง ก้ น รัว่ หมายถึงผู้ห ญิงที่ใ ช้จ่ายเงิน เก่ ง คําว่า แม่ข นครัว ลงล่า ง
หมายถึง ผู้หญิงที่เป็ นคนขีโ้ มโห เวลาโมโหก็ขนข้าวของลงข้างล่าง แม่ย่างม้าเหาะ หมายถึง คนที่
โลดโผน หุ นหันพลันแล่น คําว่า แม่เลาะขอบรัว้ หมายถึง ผู้หญิงที่ไม่ชอบทํางานในบ้านของตน
ชอบเกาะขอบรัว้ คุยเรื่องบ้านของคนอื่น ส่วนแม่ซุกหัว แม่ต่างหมอน แม่นอนลาดพาด มีค วาม
หมายถึง ผูห้ ญิงทีม่ อี ุปนิสยั เกียจคร้าน เอาแต่นอน คําทีก่ ล่าวจําแนกสตรีดงั กล่าวได้แสดงให้เห็นว่า
สังคมในสมัยจารีตนัน้ ให้ความสําคัญกับความสามารถในกิจการบ้านเรือนของสตรีมากทีส่ ุด 1
ในการที่สงั คมมอบหมายหน้ าที่แม่บ้านแม่เรือนให้เป็ นสิทธิขาดของผู้หญิง จึงทําให้สตรีใน
สมัยจารีตขาดโอกาสในการประกอบอาชีพด้วย เมื่อชีวติ ต้องพึ่งพาสามีโดยไม่มโี อกาสที่จะมีกําลัง
และสติ ปั ญ ญาในการดํ า เนิ น ชีว ิต ของตนเอง ทํ า ให้ ส ตรีข าดสิท ธิแ ละเสรีภ าพไปโดยปริย าย
ภาระหน้าทีเ่ ป็ นเจ้าแม่เรือนที่ถูกมอบหมายว่าสตรีนัน้ ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านในขณะทีผ่ ู้ชายออกไปมี
บทบาทนอกบ้าน จึงทําให้เกิดสํานวนทีแ่ สดงสถานภาพสตรีไทยสมัยก่อนว่าผูช้ ายเป็ นช้างเท้าหน้า
ผู้หญิงเป็ นช้างเท้าหลัง ด้วยบทบาทที่ถูกมอบหมายดังกล่าว จึงทําให้สถานภาพสตรีไทยในสมัย
จารีตถูกขนบธรรมเนียมประเพณีครอบไว้
4. แนวคิ ดและข้อกําหนดทางกฎหมายในสมัยจารีต
กฎหมายไทยในสมัยจารีตได้รบั อิทธิพ ลกฎหมายพระมนู ธรรมศาสตร์ของอินเดียมาใช้
ด้วยอุปสรรคทางภาษาไม่ได้เป็ นการรับโดยตรงแต่เป็ นการรับผ่านคัมภีรธ์ รรมสัตถัมของมอญมาอีก
ที ยังคงโครงสร้างทัง้ หมดมาจากพระมนู ธรรมศาสตร์ของอินเดีย ในเรื่องของสิทธิสตรีทางกฎหมาย
นัน้ ปรากฏหลักฐานในพระไอยการลักษณะผัวเมีย ซึง่ ตราขึน้ มาตัง้ แต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1
(พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริยใ์ นสมัยอยุธยา ซึง่ ต่อมาพระไอยการเหล่านี้ถูกชําระและรวบรวมใหม่ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง ในกฎหมายดังกล่าวกําหนดว่าหากสตรี
1ปิ ยะนาถ
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ไทยคนใดยังไม่แต่งงาน การดูแล ครอบครอง และการตัดสินใจขึน้ อยู่กบั บิดามารดา บิดามารดามี
สิทธิทจ่ี ะขายบุตรเป็ นทาสได้โดยเจ้าตัวมิได้สมัครใจ เมื่อแต่งงานไปแล้วการดูแลดังกล่าวก็เปลีย่ นไป
อยู่ในอํานาจคุ้มครองของสามี สังคมไทยสมัยก่อนผู้ชายนิยมมีภรรยาหลายคน กฎหมายจึงมีการ
จําแนกสิทธิสตรีตามการแบ่งประเภทของสตรีทแ่ี ต่งงานแล้วมี 3 ประเภท คือ
1. เมียกลางเมือง หมายถึง ภรรยาหลวงซึง่ จะมีเพียงคนเดียว ได้แก่ หญิงอันบิดา
มารดากุมมือให้เป็ นเมียชาย คือผู้หญิงที่บดิ ามารดาของฝ่ ายชายไปทําการสู่ขอและจัดงานแต่งงาน
ให้ ตามกฎหมายเมียกลางเมืองหรือภรรยาหลวงจะได้รบั การคุ้มครองและมีสทิ ธิมากกว่าภรรยา
ประเภทอื่น
2. เมียกลางนอก หมายถึง ภรรยาน้อย ซึง่ ได้แก่ ชายขอหญิงมาเลีย้ งเป็ นอนุ ภรรยา
ลดหลันเมี
่ ยหลวงลงมา หมายถึงหญิงทีช่ ายพึงพอใจหลังการแต่งงานกับภรรยาหลวง อาจมีการสู่ขอ
และจัดงานแต่งงานด้วยตนเองหรือไม่มกี ไ็ ด้ ภรรยาประเภทนี้จะได้รบั สิทธิไม่เกินกึ่งหนึ่งของภรรยา
หลวง
3. เมียกลางทาสี หมายถึงภรรยาทีเ่ ป็ นทาส ได้แก่ หญิงใดมีทุกข์ยาก ชายช่วยไถ่
ได้มา เห็นหมดหน้ าเลี้ยงเป็ นเมีย หมายถึงหญิงที่ได้มาจากการขายตัวเป็ นทาส หรือมาขัดดอกให้
บิดามารดา เมื่อมาเป็ นเมียกลางทาสีแล้ว มีเสรีภาพมากกว่าความเป็ นทาส แต่ได้รบั สิทธิน้อยที่สุด
ในภรรยาทัง้ 3 ประเภท1
นอกจากภรรยาทัง้ 3 ประเภทแล้ว ยังมีภรรยาอีกประเภทหนึ่งซึ่งในกฎมณเฑียรบาลได้
กล่าวถึง คือ ภรรยาพระราชทาน ซึ่งพระมหากษัต ริย์พ ระราชทานให้ตามความดีค วามชอบหรือ
ความเสน่ หา อันเกิดจากการรับราชการของฝ่ ายชาย ตามกฎมณเฑียรบาลภรรยาพระราชทานเป็ น
บุคคลที่ผู้อ่นื แตะต้องมิได้ ซึ่งมีฐานะสูงกว่าเมียกลางเมืองที่มอี ํานาจเหนือมากที่สุดในภรรยาทัง้ 3
ประเภท แต่ในทางปฏิบตั บิ างครัง้ ภรรยาพระราชทานก็อาจถูกทําร้ายหรือกลันแกล้
่
งจากทัง้ เมียกลาง
เมืองและเมียกลางนอกได้ตามที่ปรากฏในวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น เสภาขุนช้าง
ขุนแผน
5. ทฤษฎีว่าด้วยสังคมชนบทไทย
ทั ศ นี ย์ ทองสว่ า ง ได้ อ ธิ บ ายถึ ง สัง คมชนบทว่ า มีล ัก ษณะเด่ น ที่ สํ า คัญ คื อ บุ ค คลมี
ความสัมพันธ์กนั แบบคุ้นเคยเห็นหน้ ากันและกันเป็ นประจํา ผู้คนส่วนใหญ่ มชี วี ติ ร่วมกันในสังคม
เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา และบริการจําเป็ นทางเจตคติและพฤติกรรมพื้นฐานในสังคม ซึ่งเป็ น
แนวคิดและการปฏิบตั ขิ องคนทัวไปในสั
่
งคม
1) ลักษณะทางนิ เวศวิ ทยาของสังคมชนบท – สังคมชนบทมีลกั ษณะแตกต่างจาก
สังคมเมือง ดังนี้
1.1) ทีต่ งั ้ ทีต่ งั ้ ของสังคมชนบทอยูน่ อกเขตเทศบาล หรือเขตทีห่ ่างไกลความเจริญ
1ลําพรรณ
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มักจะตัง้ บ้านเรือนตามแนวธรรมชาติท่อี ํานวยประโยชน์ ในการดํารงชีวติ ได้แก่ ใกล้เชิงเขา มีท่ดี นิ
อุ ด มสมบูรณ์ หรือใกล้แ ม่น้ํ าหรือริมฝั ง่ นํ้ า แต่ ในสมัยปั จจุบนั มักจะตัง้ บ้านเรือนตามแนวเส้นทาง
คมนาคม
1.2) ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยบ้านเรือนส่วนใหญ่นําวัสดุก่อสร้างมาจากธรรมชาติ แบบบ้าน
หรือแปลนเป็ นแบบง่ายๆ และมีลกั ษณะคล้ายกัน บริเวณบ้านกว้างขวางและขยายตัวของบ้านตาม
แนวนอน บ้านเรือนอยูก่ นั เป็ นกลุ่ม ละแวกบ้านล้อมรอบด้วยสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติและทีท่ ํากิน
2) ลักษณะทางสังคมวิ ทยาของสังคมชนบท
2.1) ขนาดของชุ ม ชน โดยทัว่ ไปสัง คมชนบทจะมีข นาดเล็ก ความหนาแน่ น ของ
ประชากรน้ อ ย (ตํ่ ากว่ า 2,500 คน : ตารางกิโลเมตร) อยู่รวมกัน เป็ น กลุ่ ม ตามขนาดของไร่น า
ลักษณะหมู่บ้านเป็ นแบบดัง้ เดิม กลุ่มของสังคมหรือสถาบันมีขนาดเล็ก เช่น ครอบครัว เครือญาติ
การปะทะสังสรรค์เป็ นไปอย่างแน่ นแฟ้ น
2.2) ระบบเครือญาติเป็ นระบบพืน้ ฐานของสังคมชนบทซึง่ มีความผูกพันต่อกันใน
ลักษณะครอบครัวและเครือญาติ บรรยากาศของความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความเป็ นกันเองและมันคง
่
กลุ่มร่วมมือกันทํากิจกรรมทีส่ นองความต้องการในการดําเนินชีวติ ทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่ม
2.3) การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ประกอบอาชีพตามสภาพท้องถิน่ ได้แก่ การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ในบริเวณที่ราบและเชิงเขาที่ม ี
ดินและนํ้ าอุดมสมบูรณ์ หรือทําการประมงในเขตริมฝั ง่ นํ้ า เป็ นต้น เทคนิคการผลิตเป็ นแบบเก่า ขาด
เครือ่ งมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และต้องตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของพ่อค้าคนกลางในการจัดการ ไม่
มีการแบ่งแรงงานอย่างชัดเจน เพราะครอบครัวเป็ นหน่ วยทางเศรษฐกิจ ทุกคนในครอบครัวจะต้อง
ทํางานทุกอย่างจึงมีความชํานาญไม่มากนัก การแบ่งงานจะแบ่งในลักษณะชาย หญิง เด็ก ความ
แตกต่างทางเพศและอายุจะกําหนดชนิดของงาน สมาชิกทุกคนรูแ้ ละเข้าใจงานเหล่านี้เป็ นอย่างดี ผู้
ทีไ่ ม่ได้ทํางานด้านการเกษตรมักจะทํางานบริการเกี่ยวกับการเกษตร เช่น ร้านค้า สหกรณ์ ธนาคาร
และการเงิน เป็ นต้น
2.4) วัฒนธรรมแบบเดียวกันในสังคมชนบทผูอ้ าวุโสจะเป็ นผูอ้ บรมสังสอนฝึ
่
กหัดและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ ผู้เยาว์และถ่ ายทอดซึ่งกันและกัน จึงทําให้มาตรฐานของพฤติกรรมทัวไปและ
่
วัฒนธรรมเป็ นแบบเดียวกัน เพราะการผสมผสานและความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีผูกพันชาวสังคมชนบทให้มคี วามรูส้ กึ นึกคิด ความสนใจ พฤติกรรม ความเชื่อ และค่านิยม
หรือความศรัทธาในแบบเดียวกัน ผูใ้ ดทําอะไรผูอ้ ่นื ก็ทาํ อย่างนัน้ ดังนัน้ การควบคุมสังคมจึงขึน้ อยูก่ บั
วิถปี ระชาและจารีตประเพณีมากกว่ากฎหมายของบ้านเมือง
2.5) การฝั กใฝ่ ทางธรรมชาวชนบทส่วนใหญ่มคี วามเชื่อและศรัทธาทางศาสนาอย่าง
กว้างขวาง กิจกรรมพืน้ บ้านเกือบทัง้ หมดของชาวชนบทโดยเฉพาะงานประเพณีและพิธกี ารต่างๆ ที่
รับการถ่ายทอดกันมาตามกลุ่มโดยปราศจากความเคลือบแคลงและมีเหตุผลจากความเลื่อมใสทาง
ศาสนาทีส่ บื ต่อกันมาเป็ นเวลานานตัง้ แต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั
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3) ลักษณะทัวไปของสั
่
งคมชนบทไทย สังคมไทยถือเอาเขตการปกครองท้องถิน่ ที่
อยู่นอกเขตการปกครองของเทศบาลเป็ นเกณฑ์ ได้แก่ หมู่บ้าน ภายในเขตตําบลซึ่งยังไม่ได้จดั ตัง้
เป็ นเทศบาล ลักษณะทัวไปของสั
่
งคมชนบทไทย มีดงั นี้
3.1) ลั ก ษ ณ ะการตั ้ง บ้ า นเรือ นมี ก ารตั ้ง บ้ า นเรือ นเป็ นหลายลั ก ษ ณ ะตาม
สภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ ได้ แ ก่ การตัง้ บ้ านเรือ นอยู่ รมิ ฝั ง่ แม่ น้ํ าลํ าคลอง อาศัย นํ้ า ในการ
เพาะปลูก บริโภค ทําความสะอาดและการคมนาคมขนส่ง บางหมู่บา้ นตัง้ กระจายกันทัวไปและราย
่
รอบในทีน่ าทีส่ วน หรือตัง้ อยูเ่ ป็ นกลุ่มและมีไร่นาล้อมโดยรอบ
3.2) ครอบครัวและการแต่งงาน ครอบครัวของสังคมไทยมักจะมีขนาดใหญ่หรือ
ครอบครัวขยาย คือ ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และเครือญาติ ถ้าไม่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันก็พกั อยู่
รวมกันในบริเวณเดียวกัน คนในครอบครัวครึง่ หนึ่งเป็ นเด็กและคนชรา ครอบครัวมีความมันคง
่ การ
หย่าร้างมีน้อยกว่าสังคมเมือง งานเกษตรกรรมทีต่ ้องช่วยกันทํางาน ทําให้คนในครอบครัวมีชวี ติ อยู่
กันอย่างใกล้ชดิ
3.3) การนับถือพุทธศาสนาประมาณร้อยละ 95 ประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีวดั
เป็ นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ชีวติ ชาวชนบทจะมีความเกี่ยวข้องกับวัดมาก วัดเป็ นที่ประกอบ
พิธกี รรมทางศาสนาและตัง้ อยู่กระจายทัวไป
่ ระยะทางจากบ้านไปสู่วดั ไม่ไกลนัก การปกครองของ
หมู่บ้านสามารถจัดทําได้สะดวกในอาณาเขตของวัด ชาวชนบทยึดมันในขนบธรรมเนี
่
ยมประเพณี
อย่างเคร่งครัด
3.4) ความเชือ่ ถือโชคลางและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ความผูกพันกับธรรมชาติมอี ทิ ธิพลเหนือ
ความรูส้ กึ นึกคิดและการดํารงชีวติ ของสังคมชนบทไทย โดยเฉพาะก่อให้เกิดความเชื่อถือพิเศษใน
ด้านโชคลาง การเชื่อในอํานาจศักดิ ์สิทธิ ์ของธรรมชาติ ด้วยเชื่อว่าจะนํ าความสุขและความเป็ นสิร ิ
มงคลมาสู่ นอกจากนี้ยงั มีพ ิธกี ารเพื่อนํ าความเจริญ รุ่งเรืองและความอุ ดมสมบูรณ์ ของงานอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น พิธแี รกนาขวัญ ประเพณีขอฝน การเซ่นผี เป็ นต้น1
ในด้านทฤษฎีทางสังคมวิทยา ผู้วจิ ยั ต้องคํานึงถึงบริบทในความเป็ นสังคมชนบทของ
ภาคเหนื อที่มคี วามแตกต่ างจากภูมภิ าคอื่น ทัง้ สภาพที่ต ัง้ ทางภูมศิ าสตร์ ลักษณะทางธรรมชาติ
วิทยา วิถชี วี ติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็ นทีย่ อมรับและแพร่กระจายภายในท้องถิน่
ของตน เพื่อทําความเข้าใจถึงทีม่ าทีไ่ ปทีท่ าํ ให้เกิดสถานภาพสตรีไทยภาคเหนือในด้านต่างๆ

เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าเรื่อง การศึกษางานบันทึกสถานภาพและวิถี
ชีวติ ของสตรีไทยภาคเหนือ ทัง้ ด้านประวัตศิ าสตร์ ด้านวรรณกรรม และด้านศิลปวัฒนธรรม มีดงั นี้
1ทัศนีย ์

ทองสว่าง. (2549). เล่มเดิม. หน้า 8 – 11.
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จิรานุ ช โสภา. (2542). บัน ทึก เรือ่ งผู้ห ญิ ง ในประวัติศ าสตร์นิ พ นธ์ไ ทย. วิท ยานิ พ นธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
กล่าวถึงการบันทึกเรื่องผูห้ ญิงหรือสตรีในประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ไทย โดยทําการแบ่งเป็ น 2 สมัย คือ
ประวัติศาสตร์นิพ นธ์ไทยแบบจารีต เดิม และประวัติศาสตร์นิพ นธ์ไทยแบบสมัยใหม่ ทัง้ สองสมัย
มุ่งเน้ นในแง่ของการให้ความสําคัญของการบันทึกเรื่องผู้หญิงในประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ ซึ่งในแต่ละ
สมัย มุ่ง เน้ นความสําคัญ ในด้านที่แ ตกต่ างกัน ประวัติศ าสตร์นิ พ นธ์แ บบจารีต เดิม ได้แ ก่ จารึก
ตํานาน และพงศาวดาร มีการบันทึกที่ไม่เหมือนกัน ในจารึกจะทําการบันทึกเฉพาะสตรีท่อี ยู่ใน
ระดับผูป้ กครองเท่านัน้ และเน้นในเรือ่ งของการเป็ นผูน้ ํ าในการประกอบพิธกี รรมต่างๆ ตามความเชื่อ
ในศาสนา ส่วนตํานานจะบันทึกเรื่องสตรีในระดับผูป้ กครองทัง้ ทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารราชการและ
การมีบ ทบาทในการสร้างความสัม พัน ธ์ท างเครือ ญาติซ่ึง มีผ ลต่ อ ความมันคงทางการเมื
่
อ งและ
ทางด้านศาสนายังคงบันทึกในด้านการเป็ นผูน้ ํ าในการทําบุญ พงศาวดารหรือพระราชพงศาวดารนัน้
เป็ นการบันทึกถึงสตรีในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมากที่สุด นอกจากบทบาทด้านการบริหาร
ราชการและการสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติแล้ว ยังมีบทบาทในราชการสงครามด้วย ส่วน
ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ไทยแบบสมัยใหม่ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลการเขียนจากโลกตะวันตก จะให้ความสําคัญ
ในการบันทึกเฉพาะบทบาทของสตรีในด้านการทําสงครามเท่านัน้ และลดบทบาทด้านอื่นลงไป
บุ ญ ยงค์ เกศเทศ. (2517). งานวิจ ัย เรื่อ ง สถานภาพของสตรีไ ทยในวรรณกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ช่วงปี พ.ศ.2325 – 2394 (ร.1 – ร.3). งานวิจยั เรื่องนี้ได้กล่าวถึงสถานภาพของสตรีไทย
ผ่ า นงานวรรณกรรม ที่ ม ี คุ ณ ค่ า ในช่ ว งต้ น กรุ ง รัต นโกสิน ทร์ เช่ น บทละครเรื่อ งอิ เ หนาของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กฤษณาสอนน้ องคําฉันท์ของกรมสมเด็จพระปรมานุ ชติ
ชิโนรส ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพของสตรี ไม่มสี ทิ ธิและโอกาสทางสังคม ไม่ได้รบั
การยกย่อง โดยใช้วรรณกรรมเป็ นตัวหลักในการดําเนินเรื่องเช่น เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับ
หอสมุดแห่งชาติ หรือแม้แต่เรื่อง กากีกลอนสุภาพ ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ต่างก็ได้กล่าวถึง
สถานสภาพของสตรีในสังคมว่ามีความเป็ นอยู่ท่แี ตกต่างไปจากบุรุษ ต้องทํางานหนักแต่ ไม่ได้รบั
ความรู้ในด้านของการศึก ษาอบรม สิท ธิในการได้รบั ความคุ้มครองจากรัฐ หรือ แม้แ ต่ ในหญิง
ด้วยกันเองก็ยงั มีความแตกต่างทางชนชัน้ รวมทัง้ ในเรือ่ งของการแต่งงานสตรีนนั ้ ก็เสียเปรียบมาโดย
ตลอด
ลํ า พรรณ น่ ว มบุ ญ ลือ . (2519). สิท ธิแ ละหน้ า ทีข่ องสตรีต ามกฎหมายไทยในสมัย กรุ ง
รัตนโกสินทร์. วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
มุ่งเสนอให้เห็นถึงสิทธิและหน้ าทีข่ องสตรีผ่านทางกฎหมายที่สําคัญ คือ พระอัยการลักษณะผัวเมีย
ในกฎหมายตราสามดวง ได้อธิบายถึงความเสียเปรียบของสตรีไทยโดยผ่านความเชื่อทางศาสนา
ทางคัมภีรธ์ รรมศาสตร์ การแบ่งชนชัน้ ของสตรีตามระบบศักดินาทําให้เกิดการเสียเปรียบของสตรี
มาจนถึงการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิสตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรง
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ดขี น้ึ โดยเฉพาะในเรือ่ งของสิทธิสตรี เช่น การถวายฎีการ้องทุกข์ซ่งึ
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ถือได้ว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นที่ด ี ในการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพให้แก่สตรี และนํ าไปสู่การใช้กฎหมาย
แรงงานและการประกอบอาชีพของสตรี
อภิชยั น้ อยอุ่นแสน. (2543). สถานภาพทางกฎหมายของสตรีในสังคมล้านนา พ.ศ.1839
– 2442 ศึก ษากรณี ค วามสัม พัน ธ์ระหว่ า งสามีภ รรยา. วิท ยานิ พ นธ์ นิ ติศ าสตรมหาบัณ ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงสถานภาพทางกฎหมายของสตรีในสังคม
ล้านนา โดยจํากัดขอบเขตการศึกษาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา และเป็ นการวิเคราะห์
ถึงสิทธิ หน้ าที่ ของสตรีต ามกฎหมายล้านนาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว และกฎหมาย
เกี่ยวกับการทําชูต้ งั ้ แต่สมัยเริม่ ก่อตัง้ อาณาจักรล้านนา จนถึงการผนวกเข้ากับสยามในสมัยรัชกาล
ที่ 5
อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง. (2548). การศึกษาสถานภาพสตรีในกฎหมายล้านนาโบราณ.
วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษารูปแบบเนื้อหา และสถานภาพสตรีในกฎหมายล้านนาโบราณ 25 ฉบับ
ในด้านสถานภาพสตรีนั น้ พบว่ าในหมวดครอบครัว มรดก สตรีม ีส ถานภาพสู ง กว่ าบุ รุษ สตรีม ี
บทบาทเด่ น ชัด ในเรื่อ งครอบครัว บ้านเรือ น และมีอํ านาจในการจัด การดูแ ลทรัพ ย์ส ิน ลัก ษณะ
ดังกล่าวมาจากการแต่งงานทีผ่ ู้ชายย้ายมาอยู่บ้านผูห้ ญิง โดยมีความเชื่อเรื่องผีปู่ย่าเป็ นตัวควบคุม
ส่ว นกฎหมายหมวดอื่น สตรีม ีสถานภาพตํ่ า ในด้านทางการปกครองผู้ห ญิงถู ก กํ าจัด สิทธิห ลาย
ประการ อย่างไรก็ต ามเมื่อ เทีย บกับ กฎหมายตราสามดวง พบว่ าในกฎหมายล้านนาโบราณ มี
สถานภาพที่ดกี ว่าสตรีไทยในกฎหมายตราสามดวง เช่น การแบ่งทรัพย์สนิ หลังการหย่า กฎหมาย
ล้านนาจะให้สตรีได้รบั ทรัพย์สนิ สามส่วน ฝ่ ายชายจะได้รบั สองส่วนในขณะทีใ่ นกฎหมายตราสามดวง
จะให้ผหู้ ญิงรับทรัพย์สนิ สองส่วน ฝ่ ายชายรับทรัพย์สนิ สามส่วน เป็ นต้น
นิธอิ ร พรอําไพสกุ ล. (2557). เวสสันดรชาดก : การสร้างสรรค์ “สือ่ ” ศิลปวัฒนธรรมและ
บทบาทในสังคมไทยร่วมสมัย. ปริญญานิพนธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจยั
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาลักษณะการสร้างสรรค์และบทบาท
ของสื่อเวสสันดรชาดกในสังคมไทยร่วมสมัย เพื่อให้เห็นความนิยมและการดํารงอยู่ของชาดกเรื่องนี้
ในสังคมวัฒนธรรมไทย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือสื่อเวสสันดรชาดกในศิลปวัฒนธรรม 5 ประเภท
ได้แ ก่ สื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อ จิต รกรรมฝาผนั ง และภาพสื่อ บัน เทิงร่ว มสมัย สื่อ พุ ทธศิล ป์ และสื่อ การ
ท่องเทีย่ ว โดยใช้กรอบแนวคิดทางคติชนวิทยารวมทัง้ สังคมวิทยามาวิเคราะห์ จากการศึกษาพบว่า
สื่อจิตรกรรมฝาผนังและภาพมีความโดดเด่นด้านการใช้ภาพเพื่อนํ าเสนอเนื้อหา โดยเลือกวาดภาพ
ตอนสําคัญของชาดก
ก้องเกียรติ มหาอินทร์. (2559). ผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ : สถานภาพในการ
ดํารงอยู.่ ปริญญานิพนธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญ ญานิพ นธ์ฉบับนี้มุ่งศึก ษาสถานภาพการดํารงอยู่ของผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการดํารงอยูข่ องผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่ม ในประเด็นของการอนุ รกั ษ์และ
พัฒนา ผลการวิจยั พบว่า ผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่มยังคงสถานภาพการในการดํารงอยู่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
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การดํารงอยู่คอื ความเชื่อในการนุ่ งผ้าซิน่ การได้รบั การส่งเสริมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคล
ต่างๆ การรณรงค์ให้มกี ารนุ่ งผ้าซิน่ ตีนจก รวมทัง้ การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมในกระแสโลกโลกาภิวตั น์

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในงานวิจยั เรื่อง การศึก ษาสถานภาพและวิถีชีวติ สตรีไทยภาคเหนือ จากงานบันทึก และ
จิต รกรรมล้า นนา เป็ น การวิจ ยั เชิง คุ ณ ภาพใช้ว ิธ ีว ิจ ยั ทางประวัติศ าสตร์ (Historical Approach)
เรียบเรียงการวิจยั ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์เป็ นหลัก (Analytical Description) โดยการศึก ษา
จากเอกสาร (Documentary Research) ทัง้ เอกสารชัน้ ต้ น ของไทย ได้ แ ก่ ตํ า นาน พงศาวดาร
จดหมายเหตุ เอกสารชัน้ รอง ได้แก่ หนังสือ บัน ทึก ของชาวต่ างชาติ งานวิจยั ปริญ ญานิ พ นธ์
บทความ รวมถึง หลัก ฐานจากภาพจิต รกรรมฝาผนังที่เกี่ยวข้อ ง และวิธ ีวจิ ยั แบบประวัติศ าสตร์
ท้องถิน่ ด้วยการลงพืน้ ทีส่ าํ รวจแหล่งข้อมูลและสัมภาษณ์ผรู้ ใู้ นท้องถิน่ ภาคเหนือ

ปรากฏการณ์ของการศึกษา
ในสมัยจารีตโอกาสทางการศึกษาของสตรีไทยมีน้อยมาก ถ้าเป็ นสตรีสามัญ ชนแทบไม่ม ี
โอกาสเรียนหนังสือ ยังไม่มโี รงเรียน หรือหาครูมาสอนหนังสือเด็กผู้หญิงในขณะที่เด็กผู้ชายจะได้
เรียนหนังสือกับพระทีว่ ดั ผูถ้ ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่สตรีสามัญชนคือญาติฝ่ายหญิง ได้แก่ แม่ ย่า ยาย
ซึง่ จะเน้ นไปทางงานฝี มอื และงานบ้านงานเรือน ส่วนจะอ่านอักขรวิธไี ด้หรือไม่ขน้ึ อยู่กบั พื้นความรู้
เดิมของผู้เป็ นแม่ ย่า หรือยาย เท่านัน้ ส่วนสตรีชนั ้ สูงจะมีโอกาสดีกว่าสตรีสามัญ ชน จะได้เรียน
อักขรวิธแี ละงานฝี มอื ประณีตขัน้ สูงอยู่ภายในวัง แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถและความชํานาญ
เฉพาะบุ คคล ดังปรากฏหลัก ฐานผลงานของสตรีชนั ้ สูงบางคนในงานวรรณกรรม จากปั จจัยทาง
การศึกษาดังกล่าวและกรอบแนวคิด ตามขนบธรรมเนี ยมไทย จึงทําให้สตรีไทยถู กมอบหมายให้
รับผิดชอบหน้ าที่ดูแลกิจการบ้านเรือนเป็ นหลัก รวมทัง้ หน้ าที่ในการปรนนิบตั คิ นในครอบครัว ทัง้
บิดามารดา และสามี สําหรับสตรีสามัญชนนอกจากหน้ าที่หลักแล้ว ยังต้องประกอบอาชีพเพื่อช่วย
เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวอีกแรงหนึ่ง มักจะเป็ นอาชีพที่ใช้แรงงานหรืองานฝี มอื ได้แก่ การรับจ้าง
ทําไร่ทํานา การหาบของ แม่ค้า การทอผ้า ส่วนสตรีชนั ้ สูง เป็ นกลุ่มทีไ่ ม่ต้องประกอบอาชีพ ทักษะ
ความรูจ้ งึ เป็ นการแสดงระดับฝี มอื ของตนหรือตระกูลของตน
นับตัง้ แต่รชั สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ.2394 – 2411) ภายหลังการ
ทําสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ ในพ.ศ.2398 ทําให้อทิ ธิพลตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยและส่งผลกระทบต่อ
บทบาทและสถานภาพของสตรีไ ทย การปรับปรุงประเทศให้ท ันสมัยต้อ งปรับทัง้ โครงสร้างการ
บริหารประเทศ ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงประเพณีบางอย่างที่ชาวตะวันตกมองว่าล้าหลัง ดังนัน้ ในรัช
สมัยนี้ จงึ เป็ น สมัยเริม่ ต้ นการพัฒ นาประเทศให้มคี วามเป็ นอารยะเทียบเท่ ากับประเทศตะวันตก
สําหรับสตรีไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเริม่ ต้นจากสตรีในวัง ทรงเล็งเห็นการณ์
ไกลและตระหนักดีว่าการเรียนภาษาอังกฤษจะทําให้สามารถเจรจาติดต่อกับชาวตะวันตกได้ ดังนัน้
พระองค์จงึ ทรงพระราชดําริว่าควรจะเปิ ดโอกาสให้สตรีได้รบั การศึกษาภาษาอังกฤษด้วย โดยเริม่
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จากทรงจ้างภรรยามิชชันนารีเข้าไปสอนภาษาอังกฤษแก่บรรดาเจ้าจอมและบาทบริจาริกาในวัง ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดของพระองค์ในการให้ความสําคัญกับการศึกษาของสตรีว่าควรได้รบั
เช่นเดียวกับบุรุษ และแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเห็นว่าสตรีเป็ นส่วน
หนึ่งของสังคมที่ต้องมีความเจริญรุดหน้ าเทียบเท่ากับบุรุษ ประกอบกับแนวความคิดในเรื่องความ
เสมอภาคและเสรีภาพจากตะวันตกเริม่ ส่งผลต่อสังคมไทย
การวางรากฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ต่ อ เนื่ อ งและขยายผลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว (พ.ศ.2411 – 2453)
นอกจากจะมีการผลักดันทางด้านการศึกษาของสตรีมากขึน้ แล้ว ความคาดหวังหรือการวางบทบาท
ของสตรีในสังคมไทยเริม่ เปลีย่ น จากเดิมในสมัยจารีต สตรีมอี ยู่ 2 สถานะ คือ แม่ และเมีย แต่เมื่อมี
การเปิ ดประเทศติดต่อกับชาติตะวันตก ทําให้บทบาทของสตรีไทยในสมัยพัฒนาประเทศเปลี่ยนไป
ในทางที่ดขี น้ึ ทางด้านสถานภาพการเป็ นภรรยาหรือเมีย ยังคงคาดหวังให้สตรีไทยเป็ นแม่บ้านแม่
เรือนผูร้ อบรู้ แต่สงิ่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ คือ การเป็ นภรรยาทีเ่ ป็ นเพื่อนคู่คดิ มีความพร้อมทีจ่ ะก้าวไปข้างหน้าที่
กําลังมีการเปลีย่ นแปลงหลายด้าน ส่วนสถานะความเป็ นแม่ สังคมไทยในสมัยนี้ไม่ได้กําหนดให้สตรี
เป็ นเพี ย งแม่ ท่ี ใ ห้ กํ า เนิ ด บุ ต ร เลี้ ย งดู แต่ เ พิ่ ม ความเป็ นแม่ ใ นฐานะครู ค นแรกของบุ ต รด้ ว ย
สภาพการณ์ภายหลังการทําสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ สตรีไทยได้รบั สิทธิทด่ี ขี น้ึ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เริม่ มีการวางการศึกษาให้แก่สตรี เริม่ จากสตรีชนั ้ สูงทัง้ ในราชสํานักและ
บุตรีของขุนนาง โดยมิชชันนารีเป็ นผูบ้ ุกเบิกการก่อตัง้ โรงเรียน จนมีการจัดตัง้ โรงเรียนสตรีขน้ึ โดย
รัฐ จากการได้รบั การศึกษาแบบสมัยใหม่ทาํ ให้เกิดสตรีชนั ้ กลางทีม่ คี วามคิดทันสมัยขึน้
กล่าวได้ว่าการศึกษาเป็ นรากฐานกับการปรับเปลีย่ นความคิดและวิถชี วี ติ ของสตรีในสมัยนัน้
สตรีภาคกลางจะได้รบั โอกาสทางการศึกษาโดยมีมชิ ชันนารีมาก่ อตัง้ โรงเรียน สตรีท่เี ข้าศึกษาใน
โรงเรียนมิชชันนารีในระยะแรกเป็ นกลุ่มสตรีชนั ้ สูง ต่อมาได้ขยายเข้าสู่สตรีชนั ้ กลาง และสตรีสามัญ
ชนเป็ นลําดับท้ายสุด ในขณะทีม่ ชิ ชันนารีกไ็ ด้เข้าไปบุกเบิกก่อตัง้ โรงเรียนในภาคเหนือเช่นกัน ทําให้
สตรีไทยภาคเหนือได้รบั โอกาสทางการศึกษาทัง้ สตรีชนั ้ สูงและสตรีสามัญชน สําหรับจารีตประเพณี
และกฎหมายอาจกล่ าวได้ว่ าสตรีไทยภาคเหนื อ ได้รบั สิท ธิแ ละสถานภาพที่ด ีก ว่ า จากหลัก ฐาน
กฎหมายมังรายศาสตร์ให้การคุ้มครองสตรีล้านนา เช่น สิทธิการรับมรดกบุตรของภรรยาน้ อยที่ม ี
สิทธิเช่นเดียวกับบุตรของภรรยาหลวง ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องวัดสําคัญในภาคเหนือ และบันทึกของ
ชาวต่างชาติ จะปรากฏภาพสตรีไทยภาคเหนือที่ค่อนข้างอิสระกว่าสตรีไทยภาคกลาง มีภาพสตรี
สามัญชนพบปะสังสรรค์ในกลุ่มผูช้ าย รวมไปถึงได้บอกเล่าการเข้ามาตัง้ หลักแหล่งของชาติพนั ธุอ์ ่นื
อิทธิพลจากการปกครอง การติดต่อค้าขาย ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองในอาณาจักรล้านนากับพม่า
หรือชาวไทใหญ่ อิทธิพลจากชาวไทลือ้ ทีม่ ผี ลมาจากความสัมพันธ์กบั ลาว เช่น ภาพจิตรกรรมวิหาร
วัดภูมนิ ทร์ จังหวัดน่ าน ภาพจิตรกรรมวัดหนองบัว จังหวัดน่ าน ภาพจิตรกรรมวิหารลายคํา วัดพระ
สิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้น รวมถึงเมื่อสยามมีนโยบายทางการปกครอง ได้ผนวกล้านนาเข้าเป็ น
ส่ว นหนึ่ งของสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงทําให้ว ฒ
ั นธรรมจากส่ว นกลางและวัฒ นธรรมตะวันตก
แพร่กระจายเข้าสู่ลา้ นนา ดังนัน้ วัฒนธรรมที่ปรากฏในล้านนา จึงมีลกั ษณะวัฒนธรรมดัง้ เดิมของตน
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คือวัฒนธรรมไทยวน มีการหยิบยืมและผสมผสานทางวัฒนธรรมจากทัง้ ไทลือ้ ไทใหญ่ ชาวเขาเผ่า
ต่างๆ เช่น ลัวะ ปรากฏให้เห็นทัง้ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่ าน และปรากฏวัฒนธรรมตะวันตกให้
เห็นบ้างในวัฒนธรรมล้านนา

วิ ธีการศึกษาปรากฏการณ์
งานวิจยั นี้ใช้วธิ กี ารศึก ษาปรากฏการณ์ ในการวิจยั แบบผสมผสาน ได้แก่ 1) วิธวี จิ ยั แบบ
ประวัตศิ าสตร์ 2) วิธวี จิ ยั แบบประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ 3) วิธวี จิ ยั ทางศิลปวัฒนธรรม
1) วิ ธีวิจยั แบบประวัติศาสตร์
การศึกษาตามระเบียบวิธวี จิ ยั ทางประวัตศิ าสตร์ มีขนั ้ ตอนในการศึกษา ดังนี้
1.1 การกําหนดหัวข้อในการทําการวิจยั ศึกษา วิชาประวัตศิ าสตร์เป็ นศาสตร์ทม่ี ี
พื้น ฐานเกิด ขึ้น จากความสงสัย จึง เกิด การตัง้ คํ า ถาม โดยมีอ งค์ ป ระกอบในเรื่อ งของประเด็น
ช่วงเวลา และความสัมพันธ์กบั บุคคล สถานที่ ปั จจัยและบริบทของเหตุการณ์ โดยนักประวัตศิ าสตร์
คํานึงถึงหลักฐานในการศึกษาเป็ นสําคัญ
1.2 การค้นคว้ารวบรวมหลักฐาน ในทางประวัตศิ าสตร์นนั ้ นักประวัตศิ าสตร์จาํ แนก
หลักฐานเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ หลักฐานชัน้ ต้นหรือหลักฐานปฐมภูม ิ และหลักฐานชัน้ รองหรือ
หลักฐานทุติยภูม ิ สําหรับหลักฐานชัน้ ต้น แบ่งย่อยได้เป็ น หลักฐานที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ได้แก่
ตํ านาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ บัน ทึก ต่ างๆ และหลัก ฐานที่ไม่ เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ได้แ ก่
โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปวัตถุ ภาพจิตรกรรม ส่วนหลักฐานชัน้ รอง เป็ นการค้นคว้าศึกษาจาก
หลัก ฐานชัน้ ต้นแล้วมีการเรียบเรียงใหม่ ได้แก่ หนังสือ ตํารา งานวิจยั ปริญ ญานิ พ นธ์ บทความ
วิชาการ บทความวิจยั
1.2 การตรวจสอบและประเมินหลักฐาน กระบวนการนี้เป็ นการนําหลักฐานทัง้ หมด
มาตรวจสอบ นํ้าหนักและความน่ าเชื่อถือของหลักฐาน
1.3 การวิเคราะห์และตีความหลักฐาน เป็ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาคําตอบ
จากทีผ่ วู้ จิ ยั ตัง้ ประเด็นคําถามในการศึกษา
1.4 การเขียนเรียบเรียงและนําเสนอ เป็ นการนําผลทีว่ เิ คราะห์จากหลักฐานที่
ค้นคว้า นํ ามาเขียนและเรียบเรียงเพื่ออธิบายในสิง่ ที่ตงั ้ คําถามในการศึกษา และประมวลผลคําตอบ
ในการศึกษา โดยนักประวัตศิ าสตร์ทด่ี ตี อ้ งนํ าเสนอข้อมูลให้ครบหลากหลายด้านโดยปราศจากความ
เอนเอียง
2) วิ ธีวิจยั แบบประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ส่วนสําคัญในวิธวี จิ ยั แบบประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ เหมือนกับการวิจยั แบบประวัตศิ าสตร์ทวไป
ั่
คือให้ความสําคัญกับหลักฐาน ประเมินหลักฐานและวิเคราะห์หลักฐาน นอกจากหลักฐานแล้ว วิธ ี
วิจยั แบบประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ทีเ่ ป็ นจุดแข็ง คือการสัมภาษณ์คนในท้องถิน่
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2.1 หลักฐาน
ในส่วนหลักฐานทีเ่ ป็ นเอกสารชัน้ ต้นแบบลายลักษณ์อกั ษร สามารถจําแนกได้เป็ น 3
ประเภท คือ เอกสารทางราชการ เอกสารท้องถิน่ และเอกสารบุคคล ดังนี้
2.1.1 เอกสารทางราชการเอกสารทางราชการเป็ นหลักฐานสําคัญในการวิจยั ศึกษา
เรือ่ งของท้องถิน่ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั ท้องถิน่ ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการ
บังคับ บัญ ชาให้ท้ อ งถิ่น ปฏิบ ัติต าม ดัง นั น้ เรื่อ งราวของท้อ งถิ่น จึง ได้รบั การบัน ทึก เฉพาะส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศู น ย์ ก ลางอํ า นาจของรัฐ เรื่อ งราวที่ ป รากฏมัก เป็ นเรื่อ งราวเกี่ ย วกับ เมือ งและ
ความสัม พัน ธ์ก ับ พระมหากษั ต ริย์ การขยายและการคุ ม อํ านาจหัว เมือ งของพระมหากษั ต ริย์
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางศาสนา เอกสารทางราชการปรากฏในหลายรูปแบบ
ได้แก่ สารตราตัง้ ใบบอก จดหมายเหตุ พงศาวดาร รายงานประจําปี 1
2.1.2 เอกสารท้องถิน่ ในท้องถิน่ ผูท้ จ่ี ะบันทึกเรือ่ งราวไว้ส่วนใหญ่เป็ นผูป้ กครอง
เมืองหรือนักปราชญ์ผู้รูใ้ นท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นพระสงฆ์ งานบันทึกประเภทนี้มกั เป็ นเรื่องราว
เกี่ย วกับ พื้น บ้ า น เป็ นเรื่อ งเล่ า เกี่ย วกับ เมือ ง หรือ เรื่อ งเล่ า เกี่ ย วกับ บรรพบุ รุ ษ ได้ แ ก่ ตํ า นาน
พงศาวดารท้องถิน่ เช่น พงศาวดารโยนก พงศาวดารน่ าน ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่ พื้นเมืองน่ าน
ฉบับวัดพระเกิด เป็ นต้น2
2.1.2 เอกสารบุคคล เอกสารประเภทนี้เป็ นการจดบันทึก
เรือ่ งราวของบุคคลหรือเรือ่ งราวในวงศ์ตระกูลซึง่ มักเป็ นชนชัน้ สูงหรือกลุ่มคนทีม่ ฐี านะทางสังคม
2.2 การสัมภาษณ์
การรวบรวมข้อ มู ล โดยการสัม ภาษณ์ บุ ค คล เรีย กว่ า ประวัติศ าสตร์บ อกเล่ า
(Oral History) เป็ นวิธกี ารสื่อสารสองทาง (Two – Way communication) ซึง่ มีการสนทนาระหว่างผู้
ที่ม ีข้อ มูล กับ ผู้ว ิจยั ที่ต้ อ งการทราบข้อ มู ล สามารถถามตอบได้ โดยตรง ซึ่ง เป็ น จุ ด แข็ง ของการ
สัมภาษณ์ หากมีขอ้ สงสัยระหว่างการถามตอบ ผูว้ จิ ยั สามารถทําความเข้าใจจนชัดเจนได้ทนั ที การ
สัมภาษณ์ยงั สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์บุคคล (นักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ) และ
เวทีชาวบ้าน ขัน้ ตอนในการสัมภาษณ์ ได้แก่ เตรียมหาข้อมูลในบริบททีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั เตรียม
เครื่องมือในการลงพืน้ ที่ เช่น เทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป สมุดจดบันทึก เป็ นต้น นัดหมายกับผู้ท่ี
จะไปขอสัมภาษณ์ และเตรียมแบบสัมภาษณ์หรือคําถามทีต่ อ้ งการทราบข้อมูล 3 ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั
มีจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์ นักวิชาการท้องถิน่ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่ าน ทัง้ ที่เกี่ยวกับ
ล้านนาศึกษาและทางจิตรกรรม

1ทวีศล
ิ ป์

สืบวัฒนะ. (2554). แนวคิดและแนวทางการศึกษาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ . หน้า 65 – 66.
หน้า 82.
3แหล่งเดิม. หน้า 94 – 95.
2แหล่งเดิม.
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3) วิ ธีวิจยั ทางศิ ลปวัฒนธรรม
ในการศึกษาวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพืน้ ทีศ่ กึ ษา 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดน่ าน ผูว้ จิ ยั มีเกณฑ์การวิเคราะห์ 2 ประการ ดังนี้
3.1 การอธิบายภาพ เป็ นการอธิบายลักษณะการเล่าเรือ่ งของภาพ ช่วงเวลาทาง
ประวัตศิ าสตร์ทป่ี รากฏในภาพ บริบทของสังคม อิทธิพลทีป่ รากฏอยู่ในภาพ เช่น อิทธิพลทางพุทธ
ศาสนา อิทธิพลทางวรรณกรรม (พุทธชาดก) อิทธิพลของการติดต่อกับอาณาจักรอื่น เป็ นต้น
3.2 ศิลปวัฒนธรรมทีป่ รากฏในภาพ เป็ นการอธิบายรายละเอียดทีป่ รากฏในภาพ
จิต รกรรมฝาผนัง ศิล ปวัฒ นธรรมของกลุ่ มคนในภาพ ชาติพ ันธุ์ต่ างๆ การแต่ งกาย ลวดลายผ้า
ทรงผม เครือ่ งประดับ อาชีพ ลักษณะของบ้านเรือน เครื่องมือใช้สอย วิถชี วี ติ ทัวๆ
่ ไป การถ่ายทอด
อารมณ์ ค วามรู้ส ึก ของกลุ่ม คน รวมถึง ลัก ษณะในเชิง ทัศ นศิล ป์ เช่ น การใช้ส ี สกุ ล ช่ าง การวาง
กายภาพ เป็ นต้น

ข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อผ่านกระบวนการตัง้ คําถามในการวิจยั แล้ว ผูว้ จิ ยั ต้องทําการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลมี
ทัง้ การเก็บข้อ มูลที่เป็ น เอกสารลายลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยเริม่ จากเอกสารหลัก ในส่ ว นของราชการที่
สามารถสืบค้นได้ก่อนการลงเก็บข้อมูลในพืน้ ที่ ภายหลังจากทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
แล้ ว เป็ นการเก็ บ ข้อ มู ล ในพื้น ที่ จํา เป็ นจะต้ อ งมีระบบในการจดบัน ทึก การอัด เสีย ง และการ
บันทึกภาพสําหรับข้อมูลจากบุคคลทีส่ มั ภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและแม่นยํา จะต้องพยายาม
หาผูร้ เู้ พิม่ เติมในหัวข้อเดียวกันเพื่อเป็ นการสอบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง และการบันทึกภาพจิตรกรรม
ฝาผนังจากโบราณสถานภายในวัดทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีข่ องการวิจยั

บทที่ 4
สถานภาพสตรีไทยภาคเหนื อจากจิตรกรรมฝาผนังในวัด
เมืองเชียงใหม่และเมืองน่ าน
งานวิจ ยั เรื่อ ง การศึก ษาสถานภาพและวิถีชีว ิต สตรีไ ทยภาคเหนื อ จากงานบัน ทึก และ
จิต รกรรมล้านนานี้ ผู้ว ิจยั ได้กํ าหนดขอบเขตของพื้น ที่ในการศึก ษาเป็ น 2 จัง หวัด คือ จัง หวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดน่ าน ศูนย์กลางล้านนาตะวันตกและล้านนาตะวันออก การกําหนดขอบเขตของ
การศึกษาไว้เช่นนี้ เป็ นการจัดแบ่งตามลักษณะของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏสถานภาพสตรี
ไทยภาคเหนือทีม่ ลี กั ษณะโดดเด่นตามวัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่ าน การศึกษาภาพ
จิต รกรรมฝาผนั ง ในวัด ที่จ งั หวัด เชีย งใหม่ มุ่งเน้ น ความเป็ น ศู น ย์ก ลางของล้านนาเดิม ปรากฏ
วัฒ นธรรมไทยวนหรือ วัฒ นธรรมล้านนาที่เป็ นวัฒ นธรรมหลัก ผสมผสานกับวัฒ นธรรมไทใหญ่
วัฒนธรรมไทลื้อ รวมถึงวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏอิทธิพ ลให้เห็นบางในภาพจิต รกรรม อีก ทัง้ ได้รบั
อิทธิพลวัฒนธรรมภาคกลาง รวมถึงอิทธิพลตะวันตกผ่านภาคกลางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5) จากการที่สยามมีนโยบายผนวกล้านนาเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของ
สยาม ส่วนจังหวัดน่ าน เป็ นการรับวัฒนธรรมจากศูนย์กลางล้านนาคือ เมืองเชียงใหม่ และการรับ
วัฒนธรรมจากล้านช้างซึ่งมีความสัมพันธ์กนั มาแต่อดีตระหว่างเมืองน่ านกับเมืองหลวงพระบาง ได้
ปรากฏอิท ธิพ ลวัฒ นธรรมไทลื้อที่โดดเด่ นเนื่ องจากมีครัว ไทลื้ออพยพเข้ามาอยู่ในเมือ งน่ านเป็ น
จํานวนมาก และพบวัฒนธรรมไทใหญ่ปะปนอยู่บ้างในเมืองน่ าน รวมถึงอิทธิพลจากวัฒนธรรมลัวะ
ซึ่งเป็ นกลุ่มชาติพ นั ธุ์ท่ตี งั ้ ถิ่นฐานในน่ านมายาวนาน วัฒนธรรมเหล่านี้ ได้ถู กนํ ามาผสมผสานกับ
ลักษณะท้องถิน่ ของชาวน่ าน จนเกิดเป็ นลักษณะเฉพาะหรือเป็ นอัตลักษณ์ของเมืองน่ านในปั จจุบนั

กรณี ศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

1. ประวัติศาสตร์และความสําคัญของเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่เป็ นเมืองทีม่ คี วามสําคัญมาตัง้ แต่ราวพุทธศตวรรษที่ 19 พญามังรายได้
เสด็จจากเมืองเชียงราย ยึดแคว้นหริภุญไชยแห่งลุ่มนํ้ าปิ งได้ในพ.ศ.1835 แล้วโปรดให้สร้างเวียงกุม
กามขึน้ ในบริเวณชุมชนโบราณสมัยหริภุญไชย ริมฝั ง่ แม่น้ํ าปิ งราวพ.ศ.1837 สรัสวดี อ๋องสกุล ได้
สันนิษฐานไว้ว่า มูลเหตุของการสร้างเวียงกุมกามของพญามังราย คงจะทรงประสงค์สร้างเมืองหลวง
แห่ งใหม่แ ทนที่เมือ งหริภุ ญ ไชย และการสร้างเมือ งริมแม่น้ํ า ก็ค งได้รบั อิทธิพ ลจากหริภุญ ไชย 1
ต่อมาพญามังรายได้เดินทางมาถึงดอยสุเทพเห็นว่าบริเวณนัน้ เป็ นชัยภูมทิ ด่ี ี จึงให้สร้างเมืองใหม่ขน้ึ
โดยเริม่ สร้างใน พ.ศ.1839 พระราชทานนามว่ า “นพบุ รศี รีนครพิงค์เชียงใหม่” และได้ต ัง้ เมือ ง
เชียงใหม่ขน้ึ เป็ นราชธานีของอาณาจักรล้านนา
1สรัสวดี

อ๋องสกุล. (2537). เวียงกุมกาม. หน้า 33 - 35.
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ดินแดนสําคัญของล้านนาอยูใ่ นเขตภาคเหนือของประเทศไทย แบ่งตามสภาพ
ภูมศิ าสตร์ประวัตศิ าสตร์ออกเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มเมืองล้านนาตะวันตก ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน
ลําปาง เชียงราย พะเยา และกลุ่มเมืองล้านนาตะวันออก ได้แก่ แพร่ น่ าน ในปั จจุบนั ดินแดนล้านนา
หมายถึงบริเวณ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่ าน และ
แม่ฮ่องสอน ศูนย์กลางสําคัญของดินแดนล้านนานับจากอดีตถึงปั จจุบนั คือ เชียงใหม่1
2. วัฒนธรรมล้านนา
จากการทีเ่ มืองเชียงใหม่เป็ นราชธานีของอาณาจักรล้านนา จึงทําให้เชียงใหม่เป็ น
ศูนย์ก ลางทางวัฒนธรรมของล้านนา ซึ่งมีวฒ
ั นธรรมไทยวน เป็ นวัฒ นธรรมหลัก ไทยวนหรือ ไท
โยนก เป็ นการเรียกวัฒนธรรมดัง้ เดิมเมื่อครัง้ มีการก่ อตัง้ อาณาจักรโยนกเชียงแสน ที่มเี มืองเชียง
แสน ในเขตพื้นที่จงั หวัด เชียงรายในปั จจุบนั เป็ นศู นย์ก ลางของอาณาจัก ร ต่ อ มาเมื่อ อาณาจัก ร
ล้านนาได้ก่อตัง้ ขึน้ พญามังรายได้รวมอาณาจักรโยนกเชียงแสนเข้ากับอาณาจักรล้านนา จึงมีคํา
เรีย กชาติพ ัน ธุ์ในบริเวณนี้ ว่ า ไทโยนก หรือ ไทยวน นอกจากวัฒ นธรรมไทยวนที่ปรากฏอยู่ใน
วัฒนธรรมของล้านนาแล้ว ได้ปรากฏวัฒนธรรมอื่นปะปนผสมผสานในวัฒนธรรมล้านนา ถ้าแยก
ตามชาติพนั ธุท์ เ่ี ห็นเด่นชัด ได้แก่ จีน ไทใหญ่ ไทลือ้ ชนพืน้ เมืองเดิม และกลุ่มคนทีม่ กี ารอพยพ
มาจากดินแดนอาณาจักรล้านช้างในอดีต (ลาวในปั จจุบนั )
2.1 วัฒนธรรมไทยวน
ชาวไทยวนหรือชาวล้านนา ผู้ชายนิ ยมสัก หมึก หรือสัก ยันต์เป็ นลวดลายประดับ
ผิวหนังตัง้ แต่บริเวณพุงจนไปถึงต้นขายาวลงมาถึงบริเวณเข่า จึงมีคําเรียกชาวไทยวนว่า ลาวพุงดํา
มีทม่ี าจากการนิยมสักยันต์เป็ นปื้ น แต่สําหรับเด็กชายแรกรุน่ ก็จะยังสักยันต์น้อยอยู่ ผูช้ ายนิยมนุ่ งผ้า
ต้อยขนาดสัน้ เรียกว่า เค็ดหม้าม (การนุ่ งผ้าต้อยแบบสัน้ ก็เพื่ออวดลวดลายสักยันต์ของตน) และ
เปลือยอก ในโอกาสพิเศษหรือเวลาไปในงานพิธ ี ผู้ชายจะมีผา้ พาดไหล่ เรียกว่า ผ้าเช็ด เป็ นผืนผ้า
ขนาดเล็ก ซึ่งภรรยาจะทอให้สามีไว้ใช้หรือเป็ นของฝากของสาวๆ ที่จะทอให้หนุ่ มคนรัก หนุ่ มๆ จะ
ใช้ไปแอ่วสาวด้วย 2 มีการใส่ลานหู (ตุ้มหูขนาดใหญ่) ผูช้ ายจะมีอาวุธและเครือ่ งมือหากินประจําตัว
ซึง่ นับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกาย เช่น มีดพก ดาบ ธนู หน้ าไม้ เป็ นต้น รวมไปถึงมีภาชนะ
ใส่น้ํ าไว้ใช้ในยามเดินทาง ถุงย่ามหรือร่ม 3 ซึ่งเป็ นสิง่ ที่พบเห็นได้บ่อยๆ ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ของภาคเหนือ

1สรัสวดี

อ๋องสกุล. (2551). ประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา. หน้า 29.
2ทรงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพททริเซีย แน่นหนา. (2533). ผ้าโบราณแห่งนครเชียงใหม่.
หน้า 20.

3ทรงศักดิ ์

ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพททริเซีย แน่นหนา. (2530). ผ้าล้านนา ยวน ลื้อ ลาว. หน้า 13.
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ภาพประกอบ 1 ลักษณะการสักยันต์ของเด็กหนุ่ มล้านนาทีห่ ยอกล้อพระสังข์ในรูปเจ้าเงาะ
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 3 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559

ภาพประกอบ 2 การแต่งกายนุ่ งผ้าต้อย ส่วนบนมีผา้ เช็ดหรือผ้าพาดไหล่ และการสักยันต์ของชาย
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 4 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
ส่วนผูห้ ญิงไทยวน นิยมนุ่ งผ้าซิน่ ยาวเกือบคร่อมเท้าผ้าซิน่ เป็ นลายขวางตลอดตัว
ไม่สวมเสือ้ แต่มผี า้ คล้องคอทีจ่ ะใช้พนั หน้าอก พาดบ่า หรือโพกศีรษะก็ได้ตามการใช้งาน บางทีมผี า้
คลุ ม ไหล่ ท่ีเรีย กว่ า ผ้ า ตุ๊ ม เกล้ า ผมมวยสู ง ปั ก ปิ่ น ใส่ ล านหู สร้อ ย กํ า ไล แหวน เข็ม ขัด และ
เครือ่ งประดับต่างๆ
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ภาพประกอบ 3 การแต่ ง กายของสตรีช าวบ้ า นแบบไทยวน ด้ า นซ้ า ยพระประธาน ผนั ง ที่ 2
วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
ทรงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล ได้กล่าวว่าการเปลือยอกเป็ นเรือ่ งปกติของสตรีไทยวน
ยกเว้นเวลาเข้าวัด จึงจะใช้ผา้ ห่มแบบเฉียงทีเ่ รียกว่า ผ้าสะหว้ายแล่ง ในโอกาสพิเศษสตรีไทยวน
ในล้านนานิยมนุ่ งผ้าซิน่ ตีนจก คือซิน่ ทีม่ กี ารต่อเชิงให้ดูงดงามกว่าธรรมดา 1 ลักษณะเด่นของผ้าซิน่
ไทยวน คือลักษณะช่วงกลางของตัวซิน่ จะเป็ นผ้าลายทาง ซึ่งมีขนาดของลายเท่าๆ กันโดยตลอด
ลายทางมีลกั ษณะเป็ นลายขวาง ส่วนเอวมักต่อด้วยผ้าพื้นสีแดง ส่วนตีนซิน่ มักเป็ นสีดําหรือสีแดง
ถ้ามีการทําตีนจกในผ้าซิน่ มักมีลวดลายจกอยู่ตรงส่วนบนของซิน่ ตีนซิน่ ส่วนล่างสุดจะเป็ นผ้าพืน้ สี
แดงธรรมดา2
การแต่ งกายของผู้ชายและผู้หญิงล้านนา รวมถึงธรรมเนียมการสักยันต์ยงั คงพบ
เห็นได้ทวไปในสมั
ั่
ยรัชกาลที่ 5 ดังที่ลลิ เลียน จอห์นสัน เคอร์ติส สตรีมชิ ชันนารีอเมริกนั ได้กล่าว
เปรียบเทียบถึงลักษณะของสตรีลาว (หมายถึงสตรีลา้ นนา) กับสตรีสยาม (หมายถึงสตรีภาคกลาง)
ไว้ดงั นี้

1ทรงศักดิ ์

ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพททริเซีย แน่นหนา. (2530). เล่มเดิม. หน้า 13 - 15.
2แหล่งเดิม. หน้า 65.
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... ประชาชนทัง้ สองเชือ้ ชาติน้มี ขี อ้ แตกต่างทีเ่ ห็นได้ชดั หลายประการ ...
ผูช้ ายลาวมักจะสักทีบ่ ริเวณขาของตน สําหรับข้าพเจ้าขณะนี้แล้วดูประ
หนึ่งเป็ นประเพณีทห่ี ยาบคายและป่ าเถื่อน ซึง่ ข้าพเจ้าจักต้องค้นหา
สาเหตุให้ได้วา่ ทําไมพวกเขาถึงทําเช่นนัน้ ผูห้ ญิงลาวดูสง่าและสงบ
เสงีย่ มเมือ่ สวมผ้าซิน่ ทีย่ าวลงมาถึงข้อเท้า และด้วยผมดกยาวทีข่ ดอยู่
บนศีรษะซึง่ ได้รปู ทรงของพวกเธอ ซึง่ ตรงกันข้ามอย่างยิง่ กับผมทีส่ นั ้
และการแต่งตัวเหมือนผูช้ ายของผูห้ ญิงสยาม ผูห้ ญิงสยามมีลกั ษณะ
แข็งแกร่งและรูปร่างท่าทางเหมือนผูช้ าย... 1
ตัวอย่างภาพลักษณ์สตรีไทยภาคกลาง ทีป่ รากฏอยูใ่ นจิตรกรรมฝาผนังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ทางผนังทิศเหนือของพระอุโบสถ บริเวณห้องภาพพุทธชาดก
เรื่อง นันทกเถรวัตถุ กล่าวถึงพระอรหันต์นามว่า พระนันทกเถระได้เทศก์ให้กษัตริยส์ ากยราชฟั งจน
กษัตริย์ เจ้านายทัง้ ชายและหญิงได้พากันออกบวชเป็ นภิกษุ และภิกษุ ณีจํานวนหลายร้อยรูป 2 ใน
ภาพนี้สะท้อนให้เห็นกลุ่มสตรีสยามหรือสตรีภาคกลางทัง้ กลุ่มเจ้านายชนชัน้ สูง และกลุ่มนางกํานัล
ข้ารับใช้ สําหรับสตรีชนั ้ สูงซึ่งเป็ นราชวงศ์ เครื่องแต่งกายจะเป็ นการแต่ งแบบตัวนาง สวมชฎาบน
ศีรษะ ประดับเครื่องถนิมพิมพาภรณ์เต็มยศ ลักษณะรูปทรงเล็กบางอ่อนช้อยราวเทพธิดา ส่วนกลุ่ม
สตรีนางกํานัล ข้ารับใช้ จะไว้ทรงผมสัน้ ท่อนล่างนุ่ งผ้าลวดลายสวยงาม ท่อนบนห่มสไบเฉียง ไม่
ท่ าทีจริต แบบชาววัง แต่ ผู้วาดยังมีก ารวาดนางกํ านัล ทัง้ ตัวเล็ก อ่ อนช้อ ยและมีนางกํ านัล ที่มอี ายุ
รูปทรงอ้วนใหญ่ ตามธรรมชาติของมนุ ษย์แทรกอยูด่ ว้ ย

1ลิลเลีย น

จอห์นสัน เคอร์ตสิ . (2543). ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม ตอนที ่ 1. แปลโดย
ชรัตน์ สิงหเดชากุล. หน้า 76 – 77.
2น.ณ ปากนํ้ า (นามแฝง). (2537) . ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม.
หน้า 54.
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ภาพประกอบ 4 เรือ่ งนันทกเถรวัตถุ สตรีชนั ้ สูงกลุ่มเจ้านายกําลังพากันไปบวชเป็ นภิกษุณี
ข้างหน้ามีกลุ่มสตรีนางกํานัลทีก่ ําลังพูดคุยกันอย่างมีชวี ติ ชีวาผนังด้านเหนือพระอุโบสถ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ
ทีม่ า: น.ณ ปากนํ้ า (นามแฝง). (2537) . ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม. หน้า 55.
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ทางผนังทิศ
เหนือ ยังมีภาพแสดงวิถชี วี ติ สตรีภาคกลางไว้อย่างน่ าสนใจ เป็ นภาพเล่าเรือ่ งพุทธชาดก ตอน กุมาร
กัสสปเถรวัตถุ กล่าวถึงสตรีนางหนึ่งทีม่ าบวชเป็ นภิกษุณอี ยูใ่ นคณะพระเทวทัต โดยตัง้ ครรภ์ขณะมา
บวชด้วย พระเทวทัตตัดสินว่านางปาราชิกและให้ทาํ การสึก ขับไล่ไป สตรีน้จี งึ ไปทูลแก่พระพุทธเจ้า
เมื่อพระพุทธเจ้าโปรดฯ ให้ทําการไต่สวนและพิสูจน์ จึงรูว้ ่าเป็ นการตัง้ ครรภ์ตงั ้ แต่เป็ นฆราวาส คือ
ก่อนที่จะมาบวชเป็ นภิกษุ ณี จึงถือว่าเป็ นผู้บริสุทธิ ์ ต่อมานางได้คลอดบุตรนามว่า กุ มารกัสสปะ 1
ซึง่ ภายหลังได้ออกบวชและเป็ นพระอรหันต์ ภาพนี้ได้ถ่ายทอดสตรีในฐานะแม่ท่กี ําลังทําการคลอด
บุตรภายในเรือน สตรีทงั ้ หลายที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง มาช่วยกันเพื่อให้นางคลอดบุตรปลอดภัย
เป็ นการแสดงวิถชี วี ติ สตรีสมัยโบราณ การแต่งกายของภิกษุ ณีห่มผ้าเหลืองเช่นเดียวกับพระภิกษุ
โกนศีรษะ ส่วนการแต่งกายของสตรีชาวบ้าน นุ่งผ้านุ่ ง ห่มสไบเฉียง ทรงผมสัน้
1น.ณ ปากนํ้า (นามแฝง).

(2537) . เล่มเดิม. หน้า 49.
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ภาพประกอบ 5 เรือ่ งกุมารกัสสปเถรวัตถุ ภิกษุณแี ละชาวบ้านกําลังช่วยมารดาของกุมารกัสสปะ
ทีก่ ําลังจะคลอดบุตร ผนังด้านเหนือ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร
ทีม่ า: น.ณ ปากนํ้ า (นามแฝง). (2537) . ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม. หน้า 48.
ดังนัน้ ในภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดทีไ่ ด้ทาํ การแต้มหรือวาดภาพในช่วงสมัยรัชกาลที่
5 ของล้านนา ผู้ชายและผูห้ ญิงจะมีบุคลิกการแต่งกาย ทรงผม เครื่องประดับ และนิยมการสักยันต์
ซึ่งเป็ น การสะท้อ นภาพความเป็ น เอกลัก ษณ์ ในวัฒ นธรรมล้านนา ในขณะเดียวกัน ก็ไ ด้ป รากฏ
วัฒนธรรมภาคกลางสอดแทรกตามเนื้อเรื่อง ทัง้ ลักษณะเครื่องแต่งกาย ทรงผม รูปร่างใบหน้ า ได้
สะท้อนการรับอิทธิพ ลภาคกลางที่ไปถึงล้านนาผ่านการถ่ ายทอดจากศิลปิ นผู้วาด สิง่ นี้ทําให้ภาพ
จิตรกรรมภาคเหนือมีเสน่ ห์ คือการแสดงให้เห็นว่าสังคมล้านนาในขณะนัน้ มีการรับรูถ้ งึ วัฒนธรรมอื่น
ทัง้ วัฒนธรรมจากสยามและวัฒนธรรมตะวันตก แต่ยงั คงรักษาเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมล้านนาได้เป็ น
อย่างดี
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ภาพประกอบ 6 ลักษณะสตรีภาคกลางหรือสตรีสยามไว้ทรงผมสัน้ ในเวสสันดรชาดก
ด้านซ้ายพระประธาน ในวิหารวัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559

ภาพประกอบ 7 นางกํานัล สตรีภาคกลางทีป่ รากฏในเรื่องสังข์ทอง ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 4
วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
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ภาพประกอบ 8 วิถชี วี ติ ของสตรีชาวบ้านแบบล้านนา ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 3
วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
2.2 วัฒนธรรมไทใหญ่
การแต่งกายของชาวไทใหญ่ในสมัยจารีตทีป่ รากฏตามภาพวาดในวรรณกรรมหรือ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ผูช้ ายในชนชัน้ สูงมักสวมเสือ้ ทีม่ อี นิ ทรธนูแบบไทใหญ่มลี กั ษณะตวัดขึน้ อยูบ่ น
บ่า และนุ่ งกางเกงหยักรัง้ หรือนิยมนุ่ งผ้าชักชายยาว มีผา้ คาดรัดหรือผ้าโพกอยู่บนศีรษะ ส่วนผูห้ ญิง
จะมีการนุ่ งผ้าซิน่ ยาวที่เรียกว่า ผ้าลุนตยา สวมเสือ้ คลุมทับผ้าข้างใน คําว่า ลุนตยา เป็ นคําสัน้ จาก
การเรียกผ้าลุนตยาอะชิค สตรีชนั ้ สูงจะนุ่ งผ้าลุนตยาที่มชี ายลากยาวถึงพื้น ยังปรากฏการแต่งกาย
เช่ น นี้ ม าจนถึง สมัย รัช กาลที่ 5 ตามที่ป รากฏหลัก ฐานบนภาพจิต รกรรมฝาผนั ง วัด ที่ไ ด้รบั การ
ปฏิสงั ขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทัง้ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่ าน และสามารถเทียบเคียงได้จาก
การแต่ งกายของพระเจ้าธีบอ (พ.ศ.2421 – 2428) และพระนางศุภยาลัตแห่งราชวงศ์อลองพญา
หรือ ราชวงศ์ ค องบอง 1 และเป็ น กษัต ริย์ ราชินี อ งค์สุ ด ท้ายในประวัติศ าสตร์พ ม่ าซึ่งภายหลัง ถู ก
ประเทศอังกฤษยึดครองเป็ นอาณานิคม

1หม่องทินอ่อง.

(2557). ประวัตศิ าสตร์พม่า. แปลโดย เพ็ชรี สุมติ ร. หน้า 228.
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ภาพประกอบ 9 ภาพวาดราชินีศุภยาลัตนุ่งผ้าลุนตยายืนคู่กบั พระเจ้าธีบอแห่งราชวงศ์คองบอง
ทีม่ า: H.Fielding. (2558). ราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริยส์ ่สู ามัญชน.
แปลโดย สุภตั รา ภูมปิ ระภาส และสุวติ า แก้วสุขสมบัต.ิ หน้า 3.

ภาพประกอบ 10 เจ้าชายแต่งกายแบบไทใหญ่ทม่ี าเสีย่ งทายเลือกคู่ในเรือ่ งสังข์ทอง
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 4 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2560
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ภาพประกอบ 11 ภาพพุทธประวัติท่แี สดงให้เห็นถึงอิทธิพ ลการแต่ งกายแบบไทใหญ่ มกี ารนุ่ งผ้า
ชักชายยาว โพกผ้าบนศีรษะแบบไทใหญ่ ด้านขวาพระประธาน ผนังที่ 10
ในวิหารวัดบวกครกหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2560
อาณาจักรล้านนา ได้มกี ารเข้ามาติดต่อค้าขายของชาวไทใหญ่หรือพวกเงีย้ ว โดย
เฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 พวกไทใหญ่เข้ามาเป็ นลูกจ้างของอังกฤษเพื่อเข้ามาทํางานสัมปทานป่ าไม้
ในมณฑลพายัพ เครือ่ งแต่งกายแบบไทใหญ่ จึงปรากฏในจิตรกรรมล้านนา คือการแต่งกายของชาย
ด้วยการสวมเสือ้ คอกลมแบบจีนสีอ่อน มีเชือกผูกแทนกระดุม สวมกางเกงจีนทีเ่ รียกว่า “เตีย่ วสะตอ”
ทอด้วยผ้าฝ้ ายพืน้ เมืองย้อมสีดาํ 1
การแต่งกายของสตรีชนั ้ สูง พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงนิยมนุ่ งซิน่ ไหมแบบพม่า
ทีเ่ รียกว่า ลุงกี อะชีค ต่อตีนจกยกดิน้ แบบเชียงใหม่ หรือต่อตีนซิน่ แบบเชียงตุง 2 ผ้าลุงกี อะชีค หรือ
ผ้าลุนตยาอเชะ หรือปั จจุบนั เรียกว่า ผ้าลุนตยาอะชิค สําหรับคําว่า ลุนตยาอเชะ มีผูใ้ ห้ความหมาย
ไว้ว่า ผ้าทอร้อยกระสวยลายคลื่น เนื่องจากในวิธกี ารทอจะใช้กระสวยเป็ นจํานวนมากในการเชื่อมต่อ
เส้นพุ่งให้เกิดเป็ นลวดลายต่างๆ ไปตามหน้าผ้า คําว่า “ลุน” หรือ “โลน” แปลว่า กระสวยทอผ้า คําว่า
“ตยา” หรือ “ตะหย่า” แปลว่า ร้อย (จํานวน) ส่วนคําว่า “อเชะ” แปลว่า ลวดลายเส้นทีเ่ ป็ นคลื่นเชื่อกัน
ว่าผูเ้ ริม่ ต้นออกแบบได้รบั แรงบันดาลใจจากเกลียวคลื่นและกระแสนํ้ าของแม่น้ําอิรวดี หรือความเชื่อ
ทางศาสนาทีส่ มมุตเิ ป็ นลายคลื่นของทะเลสีทนั ดรทีล่ อ้ มเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ ตามคติความเชื่อมาจาก
จักรวาลวิทยา
ผ้าลุนตยาอะชิคนี้ จึงเป็ นอิทธิพลจากไทใหญ่หรือพม่าโดยมีลกั ษณะใช้เป็ น

1ทรงศักดิ ์

ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพททริเซีย แน่นหนา. (2530). เล่มเดิม. หน้า 16.
2ทรงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพททริเซีย แน่นหนา. (2533). เล่มเดิม. หน้า 14.
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ผ้าพันรอบร่างกายท่ อนล่างของสตรี ทอด้วยกรรมวิธเี กาะหรือล้วงเต็มตลอดทัง้ ผืนผ้า เป็ นลาย
เกลียวคลื่นสลับกับลายพรรณพฤกษา นิยมใช้ไหมในการทอเพื่อแสดงฐานะของผูน้ ุ่ ง 1
เผ่าทอง ทองเจือ ได้อธิบายเรือ่ งผ้าซิน่ ลุนตยาอะชิคไว้ว่าถ้าจําแนกชนชาติของพม่า
ให้ละเอียดกว่าเดิม ผ้าซิน่ ลุนตยาอะชิคนี้เริม่ ต้นเป็ นทีน่ ิยมกันในชนชาติมะหม่า ซึง่ ประเทศเมียนมาร์
ในปั จจุบนั นัน้ ประกอบด้วยหลายชนชาติ อาทิเช่น มอญ กะเหรีย่ ง ยะไข่ ไทใหญ่ มะหม่า ชนชาติ
มะหม่ า เป็ น ชนชาติด ัง้ เดิม เป็ น ชนชาติป่ าเถื่อ น มาจากทางเหนื อ ของมองโกล อพยพมาจาก
ภาคเหนือสุด ทางตอนใต้ของจีนลงมาสู่ประเทศเมียนมาร์ ผ้าลุนตยาอะชิคเป็ นที่นิยมมากในราช
สํานั ก มัณ ฑเลย์ในยุค สมัยเมือ งมัณ ฑเลย์ต ัง้ แต่ ส มัย รัช กาลที่ 3 จนถึงต้ น รัช กาลที่ 5 ของสยาม
กรรมวิธกี ารทอแบบเกาะล้วงนัน้ มีความแตกต่างจากการทอแบบขิด จก ยก หรือมัดหมี่ เป็ นการทอ
ที่จะทําให้ผ้าและลวดลายที่ปรากฏบนผ้าและตัวผืนผ้าที่ได้ มีค วามแข็งแรงมากกว่ าการทอด้ว ย
ประเภท การทอแบบเกาะล้วง คือการใช้เส้นพุ่งปกติ พุง่ พันลงไป พุ่งผ่านเส้นด้ายเส้นยืน เป็ นช่วงๆ
คล้ายกับการจก การจกเวลาทอต้องเป็ นเส้นเดียวกัน การเกาะล้วงคือเส้นพุ่งจะผ่านเส้นยืนทีละเส้น
พันรอบเส้นยืนอย่างทีละหนึ่งเส้น จึงทําให้ผ้าที่ทอแบบเกาะล้วงมีความแข็งแรงกว่าผ้าที่ทอด้วย
กรรมวิธอี ่นื เทคนิคการเกาะล้วงในพืน้ ทีว่ จิ ยั ปรากฏการทอแบบเกาะล้วงของชาวลือ้ ทีเ่ มืองน่ าน แต่
เป็ นการเกาะล้วงที่แตกต่างจากลุนตยาอะชิคของพม่า เพราะลุนตยาอะชิคของพม่าสามารถทําลาย
ให้เป็ นเส้นคดโค้งได้ เลียนแบบธรรมชาติ ทําเป็ นลายคลื่นได้ ในขณะที่ลายเกาะล้วงของคนไทลือ้ ที่
เมืองน่ านทําเฉพาะลายเรขาคณิต ทําลายคดโค้งไม่เป็ น ซึง่ ในปั จจุบนั มีกลุ่มทอผ้ารุ่นใหม่ทพ่ี ยายาม
จะทําเป็ นลายคดโค้งให้ได้2

1เผ่าทอง

ทองเจือ. (2558). ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน. หน้า 149 – 150.
2เผ่าทอง ทองเจือ. (2560, 27 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีบ
่ า้ นเลขที่ 24/1
ซอยสุขมุ วิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.
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ภาพประกอบ 12 พระราชชายาเจ้าดารารัศมีสวมเสือ้ ลูกไม้ นุ่ งผ้าลุนตยา ทรงผมเกล้ามวย
ทีม่ า: ชมพูนุท นาคีรกั ษ์, วงเดือน นาราสัจจ์ และสุวรรณา สัจจวีรวรรณ.
(2553). ธิราชเจ้าจอมสยาม. หน้า 60.
อิทธิพลไทใหญ่ยงั แทรกอยู่ในรายละเอียดของผ้าซิน่ ชาวไทยวนทีบ่ ริเวณตีนซิน่ จะมี
ลวดลายเส้นตรงเรียงกัน เรียกว่า หางสะเปา คําว่า สะเปา หมายถึง เรือสําเภา ซึ่งเป็ นคติในพุทธ
ศาสนาของชาวไทใหญ่ ท่แี สดงออกถึงความศรัท ธาในพุ ท ธศาสนามาก เนื่ อ งจากภายหลัง พุ ท ธ
บัญ ญัติไม่อ นุ ญ าตให้ส ตรีบ วชได้ เพราะฉะนั น้ ทัง้ สตรีไ ทใหญ่ ต้อ งการแสดงเจตจํานงที่จะสร้าง
อานิสงส์ให้กบั ตัวเองด้วยการอุทศิ ร่างกายกับพุทธศาสนา โดยอุทศิ ร่างของตัวเองกับศีรษะให้เป็ น
เครือ่ งรองรับเขาพระสุเมรุ ซึง่ ในทางคติทางพุทธศาสนา เขาพระสุเมรุคอื ศูนย์กลางของจักรวาล สตรี
ไทยวนก็รบั เอาคติทางพุทธศาสนานี้มาจากชาวไทใหญ่ ดังนัน้ ทัง้ สตรีไทใหญ่ และสตรีไทยวนหรือ
สตรีล้านนาจะทําการทอผ้าซิ่นให้มลี วดลายที่มคี วามเกี่ยวข้อ งกับป่ าหิมพานต์แ ละทะเลสีทนั ดร
เพราะฉะนัน้ ก็จะทอลายพันธุพ์ ฤกษามีความหมายแทนป่ าหิมพานต์ ส่วนลายคลื่นแทนทะเลสีทนั ดร
ทีอ่ ยู่ลอ้ มรอบเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์แต่ละชัน้ และล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ส่วนการทอลายหางสะเปาหรือ
หางสําเภาทีบ่ ริเวณตีนซิน่ เป็ นสัญลักษณ์ของเรือสําเภา หมายถึง พาหนะทีจ่ ะนํ าพามนุ ษย์ทงั ้ หลาย
ให้หลุดพ้นไปจางห้วงวัฏสงสาร1

1เผ่าทอง ทองเจือ.

(2560, 27 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีบ่ า้ นเลขที่ 24/1
ซอยสุขมุ วิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.
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นอกเหนือจากการแต่งกายแบบไทใหญ่ทป่ี รากฏให้เห็นในจิตรกรรมฝาผนังของวัด
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา สิง่ ทีบ่ ่งบอกถึงอิทธิพลวัฒนธรรมไทใหญ่อย่างชัดเจน คือ รูปเครื่องบนยอดปราสาท 1
ซึ่งเป็ นการแกะสลักไม้ซ้อนกันหลายชัน้ ภาพเครื่องบนยอดปราสาท หรือลักษณะปราสาทไทใหญ่
เช่นนี้ มักจะปรากฏในเนื้อเรือ่ งทีเ่ ป็ นการเล่าถึงพระราชวังอันเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยเ์ สมอ

ภาพประกอบ 13 เรือ่ งสังข์ทอง ภาพกลุ่มคนทีม่ างานเสีย่ งคู่อยูใ่ นปราสาทแบบไทใหญ่
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 4 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
2.3 วัฒนธรรมไทลื้อ
ชาวไทลื้อหรือไตลื้อ เป็ นประชากรส่วนใหญ่ ในถิ่นฐานเดิมคือแคว้นสิบสองพันนา
เป็ นชนเผ่ าดัง้ เดิมที่บ รรพบุ รุษ ได้ต ัง้ ถิ่นฐานอยู่ในดินแดนที่เรียกว่ า สิบสองปั นนาในปั จจุบนั ใน
เอกสารจีนเรียกว่า “เย่ว”์ แต่พวกเย่วเ์ รียกตัวเองว่า ไต 2
การแต่งกายของชาวไทลือ้ ในสมัยก่อน ทรงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล ได้กล่าวว่า สตรี
ไทลือ้ สวมเสือ้ ทีเ่ รียกว่า “เสื้อบัค้ ” เป็ นเสือ้ สีดําคราม แขนยาว ตัวเสือ้ รัดรูป เอวลอย มีสาบหน้าเฉียง
มาผูกติดกันด้วยด้ายฟั น่ หรือแถบผ้าเล็กๆ ตรงบริเวณมุมซ้ายหรือขวาของลําตัว บางทีใช้กระดุมเงิน
ขนาดใหญ่หรือแผ่นเงินดุนลายเป็ นรูปวงกลมหรือรูปดอกไม้เกีย่ วกันไว้ ชายเสือ้ จะนิยมยกลอยขึน้ ทัง้
สองข้าง สาบเสื้อนิยมขลิบด้วยแถบผ้าสีต่างๆ ประดับด้วยกระดุมเงินเม็ดเล็กๆ เรียงกัน ส่วนการ
แต่งกายของชายไทลือ้ นิยมสวมเสือ้ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับเสือ้ หม้อห้อมของชาวไทยวน เป็ นเสือ้ แขน
1น.ณ

ปากนํ้า (นามแฝง). (2544). จิตรกรรมฝาผนังวัดบวกครกหลวง ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศ

ไทย. หน้า 9.
2ณัชชา เลาหศิรน
ิ าถ. (2541). สิบสองพันนา : รัฐจารีต. หน้า 4.
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ยาวสีดาํ ครามเอวลอย ทรงคอของเสือ้ เป็ นคอตัง้ ตัวเสือ้ ขลิบด้วยแถบผ้าสีต่างๆ เย็บต่อจากสาบหน้า
ป้ ายมาติดกระดุมเงินทัง้ ส่วนตรงใกล้รกั แร้และตรงเอว ชาวไทลือ้ ทัง้ ชายและหญิงนิยมโพกผ้าขาว
แบบเคียนรอบบนศีรษะ1
2.4 วัฒนธรรมจีน
การติด ต่ อและเข้ามาของกลุ่มคนจีน ได้ปรากฏว่าจีนติด ต่ อกับล้านนาตัง้ แต่ ก่อ น
สร้างเชียงใหม่ และติด ต่ อกับเชียงใหม่ต งั ้ แต่ เริม่ ต้นเรื่อ ยมา ชาวจีนที่เข้ามาเชียงใหม่ ระยะแรก
แบ่ งเป็ น 2 สาย คือ เข้ามาทางด้านเหนื อจากเส้นทางการค้าทางบก เชียงใหม่-เชียงรุ่ง-ตาลี-ยูน
นาน 2 และเส้นทางการค้าทางนํ้ าทางด้านใต้ อยุธยา ปากนํ้ าโพ ตาก ลําพูนมาจนถึงเชียงใหม่ 3
อิทธิพลวัฒนธรรมจีนได้ปรากฏอยู่ในภาพจิตรกรรมวัดเก่าแก่ เช่น วัดอุโมงค์เถรจันทร์ ตําบลสุเทพ
อํ าเภอเมือ ง จัง หวัด เชียงใหม่ เป็ น การรับ คติล วดลายดอกไม้แ ละสัต ว์ม งคลประเภทนก นกยูง
หมายถึงความงามและเกียรติยศ ส่วนนกแก้วหมายถึงความสงบ 4 นอกจากนี้ได้ปรากฏภาพกลุ่ม
ชาวจีนในเรื่องมโหสถชาดก จิตรกรรมฝาผนังวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็ นต้น

1ทรงศักดิ ์

ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพททริเซีย แน่นหนา. (2530). เล่มเดิม. หน้า 58 - 59.
อ๋องสกุล. (2559). เชียงใหม่ 60 รอบนักษัตร : อดีต ปั จจุบนั และอนาคต. หน้า 98 – 99.
3แหล่งเดิม. หน้า 101.
4สุรชัย จงจิตงาม. (2555). ล้านนา Art & Culture. หน้า 33.
2สมโชติ
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ภาพประกอบ 14 ลวดลายพันธุพ์ ฤกษา นกแก้ว ดอกโบตั ๋น นกยูง ตามอิทธิพลศิลปะแบบจีน
ถํ้าวิหารวัดอุโมงค์เถรจันทร์ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาณุ พงษ์ เลาหสม. (2541). จิตรกรรมฝาผนังล้านนา. หน้า 28.
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ภาพประกอบ 15 เรือ่ งมโหสถชาดก กลุ่มช่างชาวจีนกําลังสร้างศาลาสะท้อนการเข้ามามีบทบาทของ
ชาวจีนในสังคมล้านนา ด้านซ้ายพระประธาน ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาณุ พงษ์ เลาหสม. (2541). จิตรกรรมฝาผนังล้านนา. หน้า 84.
2.5 การผสมผสานทางวัฒนธรรม
ความน่ าสนใจหรือเสน่ หข์ องจิตรกรรมฝาผนังวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่
ศึกษา ในเนื้อเรือ่ งหนึ่งตอนหรือฉากเดียวทีจ่ ติ รกรกําลังดําเนินเรือ่ ง จิตรกรได้ส่อื ถึงวัฒนธรรมต่างๆ
ทีป่ รากฏในล้านนา ปรากฏภาพบุคคลในกลุ่มชาวบ้านเป็ นแบบพืน้ เมืองล้านนา ในขณะทีภ่ าพบุคคล
กลุ่มเจ้า มักนิยมแต่งกายแบบไทใหญ่ ตัวอย่างเช่น ภาพเจ้าชายทรงม้ามาเข้างานเลือกคูใ่ นเรือ่ งสังข์
ทอง ณ วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ในฉากนี้ปรากฏเจ้าชายต่างเมืองที่ทรงเครื่อง
แต่งกายแบบไทใหญ่โดยมีอนิ ทรธนู แบบไทใหญ่บนบ่าทีเ่ ห็นเด่นชัด สวมชฎามงกุฎ นัง่ อยู่บนม้า มี
ข้ารับใช้คนหนึ่งจูงม้า คนหนึ่งกางร่มให้เจ้าชาย ชายผู้เป็ นข้ารับใช้ทงั ้ สองคนสักยันต์มาถึงขาตาม
แบบนิยมของผูช้ ายไทยวนแต่มกี ารไว้หนวดทรงไกเซอร์ซง่ึ เป็ นอิทธิพลตะวันตกทีแ่ พร่หลายในสมัย
รัชกาลที่ 5 และปรากฏชายแต่ งตัวในลักษณะอิทธิพ ลไทใหญ่ อีกจํานวนหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงการ
ถ่ายเททางวัฒนธรรมจากต่างถิน่ เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมพืน้ เมืองอย่างชัดเจน บางภาพสตรี
ชัน้ สูง เช่น นางรจนา ตัวพระ เช่น พระสังข์ แต่งกายอิทธิพลไทใหญ่ แต่ มสี ตรีนางกํานัลหรือสตรี
ชาวบ้านเป็ นแบบไทยวน มีทงั ้ อยู่ในปราสาทอิทธิพ ลไทใหญ่ และปราสาทที่มอี ิทธิพ ลภาคกลาง
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
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ภาพประกอบ 16 การผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในเรื่องสังข์ทอง ด้านซ้ายพระประธาน
ผนังที่ 2 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559

ภาพประกอบ 17 ภาพบุคคลมีการนําเสนอทัง้ ในแบบวัฒนธรรมภาคกลางและภาคเหนือ
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 4 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
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ภาพประกอบ 18 สตรีนางกํานัลแบบไทยวนอยูใ่ นปราสาทอิทธิพลแบบภาคกลาง
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 2 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2560
3. จิ ตรกร ช่ างแต้ มภาพจิ ตรกรรมวิ หารลายคํา วัดพระสิ งห์ วัดเสาหิ น วัดบวกครก
หลวง และวัดป่ าแดด
จิตรกรรมในพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษาในจังหวัดเชียงใหม่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในวัดรวมทัง้ สิ้นจํานวน 4 แห่ง ได้แก่ วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตัง้ อยู่ตําบลพระ
สิงห์ อําเภอเมือง วัดเสาหิน ตัง้ อยู่ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง วัดบวกครกหลวง ตัง้ อยู่ตําบลท่า
ศาลา อําเภอเมือง และวัดป่ าแดด ตัง้ อยู่ตํ าบลท่าผา อําเภอแม่แ จ่ม ของจังหวัด เชียงใหม่ ตาม
ลักษณะของภาพจิตรกรรมที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังที่ทําการศึกษาทัง้ 4 วัด สามารถจําแนก
ตามลักษณะการวาดภาพของจิตรกรหรือที่ชาวล้านนา เรียกว่า ช่างแต้ม ได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ ช่าง
ภายในท้ อ งถิ่ น และช่ า งภายนอกท้ อ งถิ่ น (ช่ า งที่ม าจากท้ อ งถิ่ น อื่ น ) หากจํ า แนกตามฝี ม ือ ใน
รายละเอียดและความประณีตของภาพแบ่งเป็ น กลุ่มช่างหลวงและกลุ่มช่างราษฎร์
3.1 ช่างภายในท้องถิ่น
ภาพจิตรกรรม ณ วัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และวัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีลกั ษณะของงานท้องถิน่ เด่นชัด ทัง้
โครงร่างใบหน้า ตัวคน กายภาพของสิง่ แวดล้อม วิธกี ารกําหนดขอบเขตของผนัง โทนของการใช้ส ี
และมิตขิ องภาพ จิตรกรรมทัง้ สองวัดนี้ ปรากฏอิทธิพลจากภาคกลางและไทใหญ่เช่นกันแต่เป็ นฝี มอื
แบบช่างพื้นบ้าน หรือช่างราษฎร์ ความแตกต่างกันที่เห็นได้ชดั เจนคือ การใช้ส ี สําหรับวัดบวกครก
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หลวง จิต รกรได้ใช้ส ีส ดจัด จ้าน 1 ส่ ว นวัด ป่ าแดดนัน้ ภาพจิต รกรรมอยู่ภ ายในพระวิห ารที่มคี วาม
เก่าแก่และมีขนาดเล็กกว่าทีอ่ ่นื เป็ นการใช้สที อ่ี ่อนกว่า สีมคี วามละเมียดละไมกลมกลืนทัง้ ภาพ เน้น
การใช้สฟี ้ าและสีส้มอ่อน มีการสอดแทรกวิถชี วี ติ พื้นบ้านอย่างชัดเจน เช่น การทํานาไถนา เป็ นต้น
ปั จจุบนั สีของภาพทีผ่ นังวัดป่ าแดดนัน้ มีความซีดจางมากเนื่องจากหลังคารัว่ จึงทําให้ภาพโดนนํ้ าฝน
ชะล้างจนเกิดความเสียหาย2
3.2 ช่างภายนอกท้องถิ่น
ภาพจิตรกรรม ณ วิหารลายคํา วัดพระสิงห์และวัดเสาหินสันนิษฐานว่าผูว้ าด
เป็ นช่างภายนอกท้องถิน่ อันเนื่องมาจากภาพจิตรกรรมที่ปรากฏเนื้อเรื่องเป็ นอิทธิพลวรรณกรรม
จากภาคกลาง ทีว่ หิ ารลายคํา วัดพระสิงห์เป็ นการเล่าเรือ่ งสังข์ทองในผนังด้านซ้ายพระประธานและ
สุวรรณหงส์ชาดกในผนังด้านขวาพระประธาน (ในปั จจุบนั ชํารุดเลอะเลือนไปมาก) ส่วนวัดเสาหิน
เป็ นการเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกในผนังด้านซ้ายพระประธาน ทัง้ สองวัดแสดงให้เห็นว่าต้องเป็ น
ฝี มอื ช่างหลวง ซึ่งเจ้าเมืองหรือบุคคลในราชวงศ์เป็ นผู้ประสงค์ให้ทําการวาด มีการให้สดั ส่วนของ
ภาพบุคคลทีม่ คี วามอ่อนช้อย สวยงาม มีรายละเอียดทัง้ เครือ่ งแต่งกาย วิถชี วี ติ องค์ประกอบในภาพ
ทัง้ ภาพปราสาท วัด บ้านเรือน ทิวทัศน์ การให้สที ่ีมคี วามประณีตในรายละเอียด ซึ่งแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าต้องเป็ นฝีมอื ช่างหลวง

ภาพประกอบ 19 วรรณกรรมเรือ่ งสังข์ทอง ด้ายซ้ายพระประธาน ผนังที่ 4
วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
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อ๋องสกุล. (2541, เมษายน). จิตรกรรมฝาผนังวัดบวกครกหลวง เชียงใหม่ : จ้าจัดของสีสนั
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นอกจากเนื้อหาวรรณกรรมภาคกลางแล้วอิทธิพลจากต่างถิน่ มีปรากฏให้เห็นตาม
ฉากบางตอนของเรื่อ ง มีท ัง้ ลัก ษณะการวาดบางฉากตามเนื้ อ เรื่อ ง ภาพบุ ค คลชัน้ สู ง ได้ แ ก่
พระมหากษัตริย์ เจ้าชาย พระธิดา ปราสาทราชมณเฑียร ภาพสอดแทรกประกอบด้วยทหาร นาง
กํานัล ชาวบ้าน ปรากฏทัง้ อิทธิพลภาคกลาง พม่าหรือไทใหญ่ ตลอดจนอิทธิพลตะวันตก หรือเป็ น
การผสมผสานเข้าด้วยกัน เช่น ทหารทีเ่ ข้าฉากในการสู้รบขีม่ า้ มาตามแบบสมัยจารีต แต่มกี ารแต่ง
กาย ไว้ทรงผม และมีการถืออาวุธทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากตะวันตก ตัวอย่างเช่น เวสสันดรชาดก ณ วัด
เสาหิน ปรากฏภาพทหารในขบวนนํ าพระเวสสันดรและนางมัทรีกลับเข้าเมือง แต่งกายแบบตะวันตก
มีก ารไว้ห นวดทรงไกเซอร์ซ่ึง เป็ น ที่นิ ย มในสมัย รัช กาลที่ 5 (ตามแบบของพระเจ้าไกเซอร์ท่ี 2
จักรพรรดิแห่งเยอรมนี : ผูว้ จิ ยั ) และถือปื นยาวแบบตะวันตก เป็ นต้น
จากการศึก ษาของสน สีม าตรัง ได้ เสนอว่ า จิต รกรรมเรื่อ งสัง ข์ท องที่ป รากฏใน
ภาพจิตรกรรม ณ วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ เป็ นฝี มอื ของช่างนอกท้องถิ่นชื่อว่า เจ๊กเส็ง โดยเป็ น
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุท่อี ยู่ในละแวกวัดพระสิงห์และมีชวี ติ ผูกพันกับวัดพระสิงห์มาตัง้ แต่
วัยเด็ก เป็ นผูส้ ูงอายุทไ่ี ด้รบั รูเ้ รื่องราวจากประวัตศิ าสตร์บอกเล่า จดจําและถ่ายทอดกันมา มีการระบุ
ภาพบุคคลทีว่ าดอยูบ่ ริเวณด้านบนของผนังที่ 4 เหนือกรอบหน้าต่าง1 เป็ นภาพสอดแทรกทีไ่ ม่ได้อยู่
ในเนื้อหาของวรรณกรรมสังข์ทอง สันนิษฐานว่าเป็ นการตัง้ ใจวาดภาพเหมือนของจิตรกรเอง

ภาพประกอบ 20 อิท ธิพ ลตะวัน ตกที่ป รากฏในเนื้ อ หาเวสสัน ดรชาดก ด้ า นซ้ า ยพระประธาน
ในวิหารวัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
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ภาพประกอบ 21 ภาพทีส่ นั นิษฐานว่าเป็ นเจ๊กเส็งผูว้ าดจิตรกรรมเรือ่ งสังข์ทอง ด้านซ้ายพระประธาน
ผนังที่ 4 เหนือหน้าต่าง วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2560
ส่วนจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดเสาหิน มีความชัดเจนว่าเป็ นช่างภายนอกท้องถิน่ แต่
ไม่ทราบชื่อของจิตรกร ภาพจิตรกรรมได้รบั อิทธิพลการวาดแบบภาคกลาง เพราะปรากฏอิทธิพล
ตะวันตกปะปนในเนื้อเรื่องเวสสันดรชาดกอยู่หลายที่ ท่าทางของบุคคลที่ปรากฏเป็ นแบบธรรมชาติ
มากกว่ าการทํ าตัว อ่ อ นช้อ ยในแบบการวาดสมัย จารีต รวมถึง การใช้ส ีทึบ ในภาพทิว ทัศ น์ เป็ น
อิทธิพลตะวันตกที่เริม่ นํ ามาใช้ในการวาดภาพจิตรกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 ดังปรากฏฝี มอื ของ
ขรัวอินโข่งที่วดั บวรนิเวศ และเริม่ แพร่หลายในกรุงเทพฯ หรือในฝี มอื ช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ 5 มี
การวาดภาพสอดแทรกวิถชี วี ติ แบบล้านนาเข้ามาผสม เช่น การให้สตรีชาวบ้านในภาพหาบภาชนะ
จักสานทีเ่ รียกว่า เปี้ ยด หรือ บุง มีลกั ษณะเดียวกับกระบุงของภาคกลางทีไ่ ว้หาบนํ้า การนุ่ งซิน่ แบบ
ล้านนาหรือไทยวน เป็ นต้น การวาดภาพทหารผูน้ ําขบวนเสด็จของพระเวสสันดร ก็เลือกให้แต่งกาย
แบบภาคกลาง คือสวมเสือ้ กระดุมผ่าหน้า คล้ายเสือ้ ราชปะแตน นุ่งผ้าม่วง และมีการไว้หนวดทรงไก
เซอร์
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ภาพประกอบ 22 สตรีชาวบ้านนุ่ งผ้าซิน่ แบบสตรีไทยวน กําลังหาบเปี้ ยดหรือบุง (กระบุง)
ด้านซ้ายพระประธาน ในวิหารวัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559

ภาพประกอบ 23 เครือ่ งแต่งกายของทหารในเวสสันดรชาดก แต่งกายตามอิทธิพลภาคกลาง
ด้านซ้ายพระประธาน วัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
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การวาดภาพสอดแทรกทีว่ ถิ ชี วี ติ เช่นนี้ มีความแตกต่างจากภาพสอดแทรกของภาคกลาง
มากเพราะทํ า ให้ ภ าพสอดแทรกถึ ง แม้ ไ ม่ ใ ช่ เนื้ อ เรื่อ งสํ า คัญ แต่ ม ีค วามโดดเด่ น สะดุ ด ตา และ
กลายเป็ นอัตลักษณ์ทม่ี คี วามน่ าสนใจอย่างยิง่ ในจิตรกรรมฝาผนังภาคเหนือ
4. ภาพจิ ตรกรรมวิ หารลายคํา วัดพระสิ งห์
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตัง้ อยู่บริเวณตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ น
วัดเก่าแก่ทป่ี รากฏหลักฐานในตํานานมูลศาสนา ตํานาน 15 ราชวงศ์ กล่าวว่าพญาผายู กษัตริยอ์ งค์
ที่ 5 แห่งราชวงศ์มงั ราย (พ.ศ.1879 – 1898) เป็ นผูโ้ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างในพ.ศ.1887 เพื่อสร้างเจดีย์
บรรจุพระบรมอัฐขิ องพญาคําฟู พระราชบิดา เดิมเรียกว่า วัดลีเชียงพระ ให้เป็ นวัดสําคัญในเมือง
เชียงใหม่1 ต่อมาได้มกี ารอัญเชิญพระพุทธสิหงิ ค์จากเมืองเชียงรายมาประดิษฐาน จึงเรียกว่า วัดพระ
สิหงิ 2 และกลายเป็ นวัดพระสิงห์ในปั จจุบนั
สําหรับผนังภายในวิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เริม่ นับจากบริเวณทางเข้าประตูวนขวา ผนังแรกเป็ นผนังที่ 1 ไปจนถึงผนังสุดท้ายเป็ นผนังที่ 7 ซึ่ง
อยู่ด้านซ้ายพระประธานทัง้ หมด (ผนังที่ 1 – ผนังที่ 7) เริม่ นับผนังใหม่จากด้านขวาพระประธาน
ผนัง แรก (ตรงข้ามกับผนัง ที่ 7) เป็ นผนังที่ 8 ไปจนถึงประตู ทางเข้า-ออก เป็ น ผนั งที่ 14 ซึ่งอยู่
ด้านขวาพระประธานทัง้ หมด (ผนังที่ 8 – ผนังที่ 14)
4.1 วรรณกรรมที่ปรากฏ
4.1.1 สังข์ทอง
วรรณกรรมเรื่องสังข์ทอง ปรากฏอยู่บนผนังด้านซ้ายของพระประธาน เนื้อ
เรื่องเริม่ ต้นทีท่ า้ วยศวิมล ผูม้ มี เหสี 2 องค์ คือนางจันทร์เทวี และนางจันทาเทวี นางจันทาเทวีผเู้ ป็ น
มเหสีรองได้ใส่ความนางจันทร์เทวีมเหสีเอกว่าเป็ นกาลีบ้านกาลีเมือง เพราะประสูตพิ ระโอรสเป็ น
หอยสังข์ นางจันทร์เทวีถูกขับไล่ออกจากเมือง นางได้พาพระโอรสไปอาศัยอยู่กบั ตายายคู่หนึ่ง วัน
หนึ่งนางจันทร์เทวีได้เห็นพระสังข์ออกจากเปลือกหอย นางจึงทุบเปลือกหอยให้แตก ส่วนนางจันทา
เทวีเมื่อรูว้ ่าพระสังข์ยงั ไม่ตาย นางได้ส่งคนมาจับพระสังข์ถ่วงนํ้ าแต่พระสังข์กร็ อดตาย ระหว่างหนี
พระสังข์ได้พบกับนางพันธุรตั นางมีความเอ็นดูพระสังข์แล้วเลีย้ งพระสังข์เหมือนลูกโดยไม่ให้รวู้ ่าตน
เป็ นยักษ์ วันหนึ่งพระสังข์ไปพบกองกระดูกมนุ ษย์ ของวิเศษของนางพันธุรตั ได้แก่ บ่อทอง รูปเงาะ
เกือกแก้ว ไม้เท้า ต่ อมาเมื่อนางพันธุรตั ไม่อยู่พ ระสังข์ได้แอบไปชุบตัวในบ่อทอง สวมรูปเงาะ ใส่
เกือ กแก้ว แล้วถือไม้เท้าเหาะออกจากเมือ งยัก ษ์ เมื่อนางพันธุ รตั กลับมาไม่พ บพระสังข์ นางรีบ
ตามมาจนทันพร้อมอ้อนวอนให้พระสังข์กลับ เมื่ออ้อนวอนอย่างไรเจ้าเงาะหรือพระสังข์ไม่ยอมกลับ
สุดท้ายนางจึงเขียนมนตร์เรียกเนื้อเรียกปลาให้แล้วนางก็ตรอมใจตาย
1สรัสวดี

อ๋องสกุล. (2529). ประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา. หน้า 29.
- 90.

2สมโชติ อ๋องสกุล. (2559). วัดในนครเชียงใหม่. หน้า 89
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เจ้า เงาะได้ เหาะมาถึ ง เมือ งของท้ า วสามล ผู้ ม ีพ ระธิด าจํา นวน 7 องค์
ขณะนัน้ พระธิดาของท้าวสามลกําลังทําพิธเี สีย่ งพวงมาลัยเลือกคู่ครอง เหลือแต่พระธิดาองค์สุดท้อง
นางรจนาทีย่ งั ไม่พอพระทัยชายใด เมือ่ เห็นเจ้าเงาะนางได้เสีย่ งทายเลือกเจ้าเงาะเป็ นคู่ครอง ทําให้
ท้าวสามลทรงพิโรธมาก ขับไล่ให้ทงั ้ สองคนไปอยู่กระท่อมที่ปลายนา ท้าวสามลคอยหาโอกาสทีจ่ ะ
ฆ่ า เจ้าเงาะให้ ไ ด้ โดยมีลู ก เขย 6 องค์ใ ห้ค วามร่ว มมือ แต่ เจ้าเงาะมีม นตร์ค าถาจึง ทํ า ให้ เป็ นผู้
ได้เปรียบอยูเ่ สมอและรอดพ้นจากภัยอันตรายมาได้ทุกครัง้
เจ้าเงาะไม่ยอมถอดรูปตัวตนที่แท้จริงให้ปรากฏแก่ คนทัวไป
่ ว่าเป็ นพระ
สังข์ ชายหนุ่ มรูปงาม ไม่ได้อปั ลักษณ์ เป็ นเหตุให้นางรจนาทุกข์ใจ ทําให้พระอินทร์ยกทัพมาท้าพนัน
ตีคลีกบั ท้าวสามล ท้าวสามลได้ส่งลูกเขยทัง้ 6 องค์ไปสู้ก็ได้รบั ความพ่ายแพ้กลับมา สุดท้ายท้าว
สามลต้องไปอ้อนวอนขอให้เจ้าเงาะไปตีคลี ในครัง้ นี้เจ้าเงาะได้ยอมถอดรูปแล้วออกตีคลีเป็ นฝ่ าย
ชนะ จึงได้ครองเมืองต่อมา ฝ่ ายท้าวยศวิมลได้มาตามหานางจันทร์เทวีโดยปลอมตัวมาตามหาลูก
จนมาพบพระสังข์ทเ่ี มืองท้าวสามล เมื่อพบกันพระสังข์ได้เสด็จกลับมาครองเมืองสืบต่อจากท้าวยศ
วิมล1
4.1.2 สุวรรณหงส์ชาดก
วรรณกรรมเรื่อ งสุ ว รรณหงส์ช าดกปรากฏอยู่บ นผนั ง ด้ านขวาของพระ
ประธานเป็ นเรื่องราวของพระสุวรรณหงส์ซ่งึ เป็ นโอรสของท้าวสุทณ
ั ฑ์นุราชแห่งนครไอยรัตน์ วัน
หนึ่งพระสุวรรณหงส์ทรงสุบนิ ว่าพระองค์ส้นิ พระชนม์แต่มผี แู้ ก้ไขให้ฟ้ื นคืนชีพได้ โหรทํานายว่า จะ
ได้ชายารูปงาม และจะถูกศัตรูทําร้ายจนสิน้ พระชนม์ แต่ภายหลังสตรีงามนัน้ จะเป็ นผูช้ ่วยให้คนื พระ
ชนม์ชพี ได้ ต่อมาวันหนึ่งพระสุวรรณหงส์เสด็จไปสรงนํ้ านอกเมือง ได้พบผอบทองคําลอยนํ้ ามา มี
พวงมาลัยร้อยกรองบอกว่า ผอบทองคํานี้เป็ นของนางเกศสุรยิ งลอยเสีย่ งทายมา ถ้าผูใ้ ดเก็บได้ผูน้ นั ้
คือคู่ครองของนาง ให้รบี ไปพบนางที่นครมัตตัง พระสุวรรณหงส์จงึ ขึน้ ว่าวเสี่ยงทายให้ว่าวลอยไป
พันทีย่ อดปราสาทของนางเกศสุรยิ ง ผูเ้ ป็ นราชธิดาของท้าวสุวรรณวิก พญายักษ์แห่งนครมัตตัง
เมื่อว่าวได้ไปพันยอดปราสาทของนางเกศสุรยิ ง พระสุวรรณหงส์ได้เสด็จ
ตามสายป่ านเข้าไปในปราสาท แล้วได้นางเกศสุรยิ งเป็ นชายา เมื่อรุ่งสางก็ไต่สายป่ านกลับเมือง คืน
ถัดมาก็เสด็จมาหานางอีกครัง้ นางยักษ์พเ่ี ลีย้ งจึงผูกหอกยนตร์ดกั ไว้ทช่ี ่องพระบัญชร ดังนัน้ ในคืนที่
สามเมื่อพระสุวรรณหงส์เสด็จมา จึงถูกหอกยนตร์ปักเข้าที่พระอุระทันที พระสุวรรณหงส์รบี ไต่สาย
ป่ านกลับไปเมืองไอยรัตน์ แล้วสิ้นพระชนม์ ฝ่ ายนางเกศสุรยิ งเมื่อไม่พบพระสุวรรณหงส์ก็เสียใจจน
สลบ พระอินทร์ได้เสด็จมาช่วยแก้ไขให้นางฟื้ นขึน้ มา แล้วมอบศรศักดิ ์สิทธิ ์ นํ้ ามันทิพย์ และแปลง
กายให้นางเป็ นเพศชายในร่างของพราหมณ์ เล็ก นางได้ออกเดินทางติด ตามหาพระสุ วรรณหงส์
พร้อมด้วยนางยักษ์รบั ใช้ในร่างของพราหมณ์ โต พราหมณ์ ทงั ้ สองเดินทางมาถึงเมืองไอยรัตน์ นาง
เกศสุรยิ งได้ชุบชีวติ พระสุวรรณหงส์ให้ฟ้ื นคืนพระชนม์ชพี ตามคําทํานาย สุวรรณหงส์ครํ่าครวญถึง
1วิยะดา

ทองมิตร และ น. ณ ปากนํ้ า (นามแฝง). (2526). วัดพระสิงห์ ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศ
ไทย. หน้า 52 – 53.
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นางเกศสุรยิ งซึ่งมีหน้าตาคล้ายพราหมณ์เล็ก พราหมณ์ทงั ้ สองจึงหนีกลับเมือง พระสุวรรณหงส์ได้
เดินทางติดตามมาแล้วฆ่าท้าวสุวรรณวิกตาย เป็ นผูค้ รองนครมัตตังแทน ต่อมาพระสุวรรณหงส์ทรง
คิดถึงพระราชบิดาและพระราชมารดา จึงเดินทางกลับเมืองไอยรัตน์ ได้พบนางยักษ์ตนหนึ่งซึง่ หลง
รักพระสุวรรณหงส์ นางยักษ์ได้ทําร้ายนางเกศสุรยิ งแล้วแปลงกายเป็ นนางเกศสุรยิ งแทน ไม่นานนัก
นางยักษ์ก็ถูกจับได้และฆ่าตายในที่สุด จากนัน้ พระสุวรรณหงส์และนางเกศสุรยิ งจึงครองเมืองไอย
รัตน์สบื มา1
4.2 สถานภาพสตรีที่ปรากฏในจิ ตรกรรมวิ หารลายคํา วัดพระสิ งห์
4.2.1 การแต่งกายของสตรี
สตรีลา้ นนาหรือสตรีไทยวนทัวไปนิ
่ ยมนุ่ งซิน่ ลายขวาง ดังทีท่ รงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นา
กุล ได้กล่าวถึงการแต่งกายของสตรีลา้ นนาโบราณว่า นุ่ งซิน่ ลายขวางต่อหัวซิน่ สีดาํ เชิงดําซ้อนด้วย
ซิน่ ชัน้ ในสีขาว ไม่สวมเสือ้ แต่มผี า้ คล้องคอ และผ้าโพกหัวสีอ่อน เกล้าผมมวยอยู่กลางศีรษะ ปั กปิ่ น
และดอกไม้สดตามแต่โอกาส 2 สําหรับผ้าห่มแบบเฉียงเรียกว่า “สะหว้ายแล่ง” หรือ “เบีย่ งบ้าย” ส่วน
ผ้าห่มคลุมไหล่ หรือคลุมตัวเพื่อกันหนาว เรียกว่า “ผ้าตุ๊ม” 3 ทัง้ หญิงและชายจะนิยมเจาะหูใส่ “ลาน”
คือต่างหูขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นกระบอกทําด้วยแผ่นเงินหรือทองคําม้วน ใช้เสียบเข้าจึงทําให้รูท่ี
เจาะมีขนาดใหญ่ดว้ ย4

ภาพประกอบ 24 สตรีชาวบ้านล้านนานุ่ งผ้าซิน่ ลายขวาง มีผา้ คล้องคอ เปลือยอก เกล้าผมมวย
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 2 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
1วิยะดา ทองมิตร และ น. ณ ปากนํ้า (นามแฝง).

(2526). เล่มเดิม. หน้า 53.
2ทรงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพททริเซีย แน่นหนา. (2530). เล่มเดิม. หน้า 15.
3แหล่งเดิม. หน้า 101.
4ทรงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพททริเซีย แน่นหนา. (2533). เล่มเดิม. หน้า 10.
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4.2.2 สตรีในฐานะแม่
ตามสถานภาพของสตรีในฐานะแม่ท่ปี รากฏทางกฎหมาย มีสภาพที่ดกี ว่า
ในฐานะภรรยาและในฐานะลูก กฎหมายให้สทิ ธิการครอบครองหญิงที่ยงั ไม่ได้แต่งงาน คือให้ถอื ว่า
เป็ นทรัพย์สนิ ของทัง้ บิดาและมารดา ในทางพุทธศาสนา ให้การยกย่องแก่สตรีทอ่ี ยู่ในฐานะแม่ โดย
พระพุ ท ธเจ้ากล่ าวถึง ว่ าบิด ามารดา เป็ น พรหมวิห าร 4 ของลู ก คือ เมตตา กรุณ า มุ ทิต า และ
อุเบกขา พระพุทธเจ้ายังได้กล่าวยกย่องว่ามารดามีบุญคุณในฐานะผู้ให้กําเนิดบุตรและเลี้ยงดูบุตร
และการนับถือผีของชาวล้านนา ก็เป็ นการถือผีสายแม่ ซึง่ จะเห็นได้ว่าเป็ นการให้ความสําคัญสตรีใน
ฐานะมารดา ดังนัน้ ในภาพจิตรกรรมที่สะท้อนสภาพสังคมของล้านนา ดังนัน้ ในสังคมล้านนา ยังคง
เห็นภาพการเลีย้ งดูบุตรอยูข่ า้ งกายของมารดาอยูเ่ สมอ
4.2.3 สตรีในฐานะภรรยา
กฎหมายได้ก ล่ าวไว้ว่าสตรีท่ียงั ไม่ได้แ ต่ งงาน อยู่ในความดูแ ลของบิด า
มารดาและผีบรรพบุรุษ บิดามารดาเป็ นผูต้ ดั สินใจให้ทุกเรือ่ ง รวมไปถึงการเลือกคู่ครอง เมือ่ แต่งงาน
สตรีก็อ ยู่ในความดู แ ลของสามี ดัง นั น้ หน้ าที่ข องสตรีเมื่อ อยู่ในฐานะลูก ก็ป รนนิ บ ัติดูแ ลพ่ อ แม่
โดยเฉพาะสตรีชาวบ้านต้องช่วยพ่อแม่หุงหาอาหาร ตระเตรียมข้าวของเครื่องใช้ เตรียมอาหาร
และสิง่ ของในการทําบุญ ช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพทัง้ การทําไร่ทํานา ค้าขาย และหาบของ แต่
เมื่อ แต่ งงานไปแล้ว หญิง นั น้ ก็จะต้ อ งดูแ ลปรนนิ บ ัติส ามี ถือ เป็ น หน้ าที่ข องภรรยาที่ด ี การดูแ ล
ปรนนิบตั สิ ามีเป็ นหน้ าที่ทส่ี ตรีไทยโบราณจะต้องถือปฏิบตั มิ ใิ ห้บกพร่องทัง้ ยามที่ยงั ไม่มบี ุตรหรือมี
บุตรแล้ว ดังนัน้ ในยามทีส่ ตรีใดมีบุตร ก็จะต้องดูแลเลีย้ งบุตรและปรนนิบตั สิ ามีไปพร้อมๆ กัน

ภาพประกอบ 25 สุวรรณหงส์ชาดก สตรีชาวบ้านผูเ้ ป็ นแม่กําลังทําหน้าทีเ่ ลีย้ งดูบุตร
ด้านขวาพระประธาน ผนังที่ 10 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
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ภาพประกอบ 26 สตรีชาวบ้านล้านนาทีม่ บี ุตรอยู่ขา้ งกาย ปรนนิบตั สิ ามีซง่ึ กําลังสังสรรค์กนิ เหล้า
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 4 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
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4.2.4 การประกอบอาชีพ
อาชีพของสตรีล้านนาที่มคี วามโดดเด่น ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังอย่าง
ชัดเจนได้สะท้อนการเปิ ดโอกาสในสังคมให้สตรีมบี ทบาท คือ อาชีพค้าขาย ได้มภี าพสตรีลา้ นนาใน
อิรยิ าบถอยูใ่ นวงล้อมเดียวกันกับผูช้ ายทัง้ วงสนทนาและกําลังประกอบอาชีพแม่คา้ ขณะผูห้ ญิงอยูใ่ น
อิรยิ าบถกําลังนังขายของหรื
่
อกําลังสนทนาก็จะมีการต่อบุหรีข่ โ้ี ยกับผูช้ าย

ภาพประกอบ 27 แม่คา้ นุ่ งผ้าซิน่ มีผา้ ตุ๊มทีบ่ ริเวณไหล่ นังขายของพร้
่
อมต่อบุหรีข่ โ้ี ย
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 4 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
4.2.5 วิ ถีชีวิตทัวไป
่
สตรีสามัญชนหรือสตรีชาวบ้านในสมัยจารีต มีหน้าทีด่ แู ลงานบ้านงานเรือน
ทัง้ การหุงหาอาหาร ทําบ้านเรือนให้สะอาด และจัดหาข้าวของเครื่องใช้ในเรือน เช่นเดียวกันกับสตรี
ภาคกลางที่หาบกระบุง เมื่อออกจากบ้านเพื่อไปตลาด เข้าป่ า หรือเดินทาง สตรีไทยวนมักจะมีการ
หาบภาชนะบุงกลมเพื่อไว้ใส่ของ ใส่อาหาร หรือแบกนํ้ า บุงกลม (กระบุงกลม) มีช่อื เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า เปี้ ยด พจนานุ กรมไทย-ล้านนา ใช้คําว่า เพียด หมายถึง กระบุง ภาชนะสานทึบรูปกลมสูง
แต่ท่กี ้นเป็ นสี่เหลี่ยม มีสายสําหรับใช้ไม้คานหาบ 1 เป็ นเครื่องใช้ในชีวติ ประจําวันของชาวล้านนา
1อุดม

รุ่งเรืองศรี. (2533). พจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง เล่มที ่ 2. หน้า 893.
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ลักษณะของบุงกลมนี้สานด้วยไม้ไผ่เหลาเป็ นเส้นเล็กๆ มีความบางทัง้ เส้นยืนและเส้นตัง้ ขัดแม่ลาย
สีเ่ หลีย่ มลาย 2 ด้านบน ถักด้วยดอกเหลาเป็ นเส้นกลมๆ เล็กๆ ขอบและหูขดั ทําด้วยหวาย ภายนอก
บุงลงรักสีดําเขียนลายดําสลับทอง ภายในบุงจะลงด้วยหางสีแดง ส่วนคานหาบนัน้ ทําจากไม้ไผ่เหลา
ด้านปลายงอนสลักเป็ นลวดลาย 1 หรืออาจใช้ภาชนะประเภทเครื่องเขินเป็ นภาชนะใส่ของซึง่ เป็ นวิถี
ชีวติ ชาวล้านนาทีส่ ามารถพบเห็นได้ทวไป
ั่

ภาพประกอบ 28 ภาชนะบุงกลม หรือ เปี้ ยด เครือ่ งใช้ในชีวติ ประจําวันของชาวล้านนา
ทีม่ า: ทรงพันธ์ วรรณมาศ. (2536). พจนานุ กรมภาพศิลปวัฒนธรรมล้านนาและ
หัวเมืองฝ่ ายเหนือ เล่ม 1. หน้า 51.

ภาพประกอบ 29 สตรีชาวบ้านภาคกลางกําลังหาบกระบุงซึง่ เป็ นเครือ่ งเขินทีใ่ ส่ของและนํ้า
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 3 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559

1ทรงพันธ์

วรรณมาศ. (2536). พจนานุกรมศิลปวัฒนธรรมล้านนาและหัวเมืองฝ่ ายเหนือ เล่ม 1. หน้า 51.
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นอกจากเปี้ ยดแล้ว ชาวล้านนามีภาชนะจักสานอีกประเภทหนึ่งเพื่อตักนํ้า
เรียกว่า ครุ เป็ นเครื่องจักสานที่สานด้วยไม้ไผ่ ยาด้วยชันและนํ้ ามันยางเพื่ออุ ดรอยรัวใช้
่ ตกั นํ้ าได้
การสานครุจะต้องจักตอกเป็ นเส้นบางๆ ใช้ไม้เนื้อแข็งไขว้เป็ นรูปกากบาท เพื่อทําเป็ นฐานรองครุ
ส่วนที่เป็ นที่ห้วิ หรือสําหรับจับถือ เรียกว่า งวงครุ ทําด้วยไม้เหลาเป็ นรูปโค้งงอคล้ายคอมควาย
สําหรับใส่ไถนา ในสมัยก่อนชาวล้านนานิยมใช้ครุตกั นํ้าใช้ในครัวเรือนหรือตักนํ้าไปรดพืชผัก1
การทําภาชนะไว้ตกั นํ้าประเภทครุ ยังแยกย่อยเป็ นขนาดเล็กมีไว้ใช้มอื หิว้
มากกว่าการหาบด้วยคาน เรียกว่า ครุโพง มาจากการเป็ นภาชนะเพื่อไว้สําหรับโพงนํ้ า (กวักนํ้าหรือ
ตักนํ้ า : ผูว้ จิ ยั ) การทําครุโพงขนาดเล็กๆ ชาวล้านนาจะเรียกว่า นํ้าทุ่ง ในสมัยก่อนการทํานํ้ าทุ่ง ใช้
กาบหมากมาผูกมัดด้วยตอก มีลกั ษณะคล้ายถุงใช้ตกั นํ้ า ต่อมาใช้เส้นหวายสานเป็ นลายขัดสลับกัน
แทนกาบหมากทีผ่ ุพงั ง่าย ต่อมาเส้นหวายหาได้ยากจึงเปลีย่ นมาใช้ไม้ไผ่เหลาเป็ นตอก 2

ภาพประกอบ 30 (ซ้าย) สตรีชาวบ้านกําลังหาบครุ ภาชนะทีใ่ ช้ใส่น้ําหรืออาหาร
ภาพประกอบ 31 (ขวา) ภาชนะครุโพงทีเ่ รียกว่า นํ้ าทุ่ง ชาวล้านนามีไว้ใช้ตกั นํ้ า
หน้า 57 – 58.

1สนม

ทีม่ า: สนม ครุฑเมือง. (2534). สารานุ กรมของใช้พ้นื บ้านไทยในอดีต.

ครุฑเมือง. (2534). สารานุกรมของใช้พ้นื บ้านไทยในอดีต. หน้า 57.
2แหล่งเดิม. หน้า 58.
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ภาพประกอบ 32 สตรีสามัญชนกําลังใช้ภาชนะนํ้ าทุ่งตักเทนํ้าหรืออาหารไปในกระบุงใบใหญ่
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 4 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559

ภาพประกอบ 33 สตรีลา้ นนาเปลือยอกกําลังส่งภาชนะนํ้ าทุ่งให้ชายล้านนาทีม่ กี ารสักยันต์ทข่ี า
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 5 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
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การเตรียมข้าวของไปทําบุญทีว่ ดั เป็ นกิจปฏิบตั ขิ องสตรีไทยโดยเฉพาะสตรีในฐานะ
ลูก จะเป็ นผูต้ ระเตรียมข้าวของไว้ให้บดิ ามารดาใส่บาตรหรือทําบุญ การทีส่ ตรีหมันไปทํ
่
าบุญทีว่ ดั ก็
เนื่องจากข้อจํากัดตามคติในพุทธศาสนา ที่ให้ผูช้ ายออกบวชเป็ นภิกษุ ได้ แต่ผหู้ ญิงไม่สามารถออก
บวชได้ ดังนัน้ การหมันทํ
่ าบุญอย่างสมํ่าเสมอ ก็เป็ นการแสดงความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนา
ของสตรี และมีความเชื่อว่าเมื่อหมันทํ
่ าบุญ รักษาศีล สร้างแต่กรรมดี สะสมไว้ในชาติน้ี ก็จะมีโอกาส
เกิดเป็ นชายในชาติห น้ า และจะมีโอกาสได้ออกบวชภายใต้บวรพุ ทธศาสนา เวลาที่สตรีพ ากันไป
ทําบุญทีว่ ดั จะมีการนําอาหารใส่บุงหรือครุแล้วหาบไปวัด และมีการถือภาชนะใส่น้ํ าทางภาคเหนือมี
ลักษณะเหมือนขันนํ้า เรียกว่า โอ มักเป็ นเครือ่ งเขิน1 ใช้ใส่น้ําไปทําบุญทีว่ ดั ด้วย

ภาพประกอบ 34 สตรีชาวบ้านล้านนาหาบครุ และสตรีใส่เสือ้ และคาดผ้า นุ่ งผ้าซิน่ เรียบร้อย
ถือโอหรือขันนํ้า และถือเครือ่ งเขินกําลังจะไปทําบุญทีว่ ดั ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 2
วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
ภาพจิตรกรรมสอดแทรกในเนื้อหาเรือ่ งสังข์ทอง มักพบเห็นสตรีสามัญชน
หรือสตรีชาวบ้านพบปะสังสรรค์ในกลุ่มผู้ชายในอิรยิ าบถที่ผ่อนคลายและมีวถิ ชี วี ติ ที่ไม่ต้องเก็บเนื้อ
เก็บตัวมากตามคติก ารถือ ผี แสดงให้เห็นว่าสตรีไทยภาคเหนือมีชวี ติ ค่อนข้างอิสระในบางแง่มุม
ปรากฏภาพทีแ่ สดงถึงเอกลักษณ์ของสตรีภาคเหนือ คืออิรยิ าบถทีส่ ตรีคาบบุหรีข่ โ้ี ย (บุหรีม่ วนใหญ่
ทํ า จากเปลือ กมะขามบดหยาบ ห่ อ ด้ ว ยใบตองแห้ ง ) ซึ่ ง สู บ เพื่ อ เป็ นการไล่ ยุ ง และแมลง อัน
เนื่องมาจากลักษณะภูมปิ ระเทศภาคเหนือทีม่ ปี ่ าอุดมสมบูรณ์ มียงุ และแมลงเยอะ โดยเฉพาะสตรีทม่ี ี

1อุดม

รุ่งเรืองศรี. (2533). เล่มเดิม. หน้า 1613.
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อาชีพหาของป่ ามาขาย หรือบางคนก็เป็ นดําเนินวิถชี วี ติ ประจําวัน จึงจําเป็ นจะต้องสูบบุหรีข่ โ้ี ยเพื่อ
ไล่แมลง การสูบบ่อยๆ สตรีบางคนสามารถเลิกได้เมือ่ จําเป็ น แต่บางคนก็สบู จนติดถึงวัยชรา1

ภาพประกอบ 35 สตรีชาวบ้านล้านนาใส่เสือ้ ห่มผ้าตุ๊มและชายล้านนาห่มผ้าเช็ด นังสู
่ บบุหรีข่ โ้ี ย
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 2 วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
5. ภาพจิ ตรกรรมวัดเสาหิ น
วัด เสาหิน ตัง้ อยู่บ ริเวณ ตํ าบลหนองหอย อํ าเภอเมือ ง จัง หวัด เชีย งใหม่ ภาพ
จิตรกรรมภายในวิหารตามที่ปรากฏ ทําให้ทราบว่าเป็ นจิตรกรรมที่วาดขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดย
สันนิษฐานจากภาพจิตรกรรมที่มที งั ้ ลักษณะรายละเอียดของภาพ เทคนิคการวาดภาพ การให้ส ี ที่
เริม่ นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 แทนการวาดภาพจิตรกรรมแบบจารีต
5.1 วรรณกรรมที่ปรากฏ
เวสสันดรชาดก
เวสสันดรชาดก เป็ นมหานิบาตในนิบาตชาดก ซึ่งเป็ นทศชาติชาติสุดท้ายของพระ
โพธิสตั ว์หรืออดีตชาติของพระพุทธเจ้า ในชาติน้ีพระพุทธองค์ทรงบําเพ็ญทานบารมี คือการบริจาค
ทาน มีเนื้อความทัง้ หมดในภาษาบาลี 13 กัณ ฑ์ ได้แก่ กัณ ฑ์ทศพร กัณ ฑ์หมิ วันตวัณ ณนา ทาน
กัณ ฑ์ กัณ ฑ์ ว นประเวศน์ กัณ ฑ์ชู ช ก กัณ ฑ์ จุ ล วนวัณ ณนา กัณ ฑ์ม หาวนวัณ ณนา กัณ ฑ์กุ ม าร
กัณฑ์มทั รี กัณฑ์สกั กบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์2
1วินัย

ปราบริปู. (2559, 21 กรกฎาคม). สัมภาษณ์ โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ที่หอศิลป์ ริมน่ าน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน.
2กรมศิลปากร. (2540). นิบาตชาดก เล่ม ๙. หน้า (14) – (17).
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พระโพธิสตั ว์จุติมาเป็ นพระเวสสันดร พระราชโอรสของพระเจ้าสญชัยฯ และพระ
นางผุสดีแห่งสิพรี ฐั เมื่อพระเวสสันดรมีพระชนมายุได้ 8 พรรษา ขณะกําลังประทับนังเหนื
่ อพระแท่น
บรรทม ทรงดําริว่า
...เราให้แต่ทานภายนอก ทานนัน้ ไม่ทาํ เราให้เอิบอิม่ ได้ เราต้องการจะให้
ทานภายใน แม้ถา้ ใครพึงขอดวงหทัยกะเรา เราก็จะผ่าอุรประเทศนําเอาดวง
หทัยออกให้แก่เขา ถ้าขอนัยน์ตาทัง้ สองกะเรา ก็จะควักนัยน์ตาทัง้ สองออก
ให้ ถ้าขอเนื้อร่างกาย เราก็จะเชือดเนื้อร่างกายทัง้ สิน้ ให้ ถ้าแม้ใครขอเลือด
กะเรา เราก็จะเถือเอาเลือดให้ หรือแม้ใครจะพึงบอกกะเราว่า ท่านจงเป็ น
ทาสของเราดังนี้ไซร้ เราก็จะปลอบตนทําให้เป็ นทาสให้แก่เขาฯ...1
เมื่อพระเวสสันดรมีพระชนมายุได้ 16 พรรษา ทรงรํ่าเรียนวิชาจนหมดสิน้ พระชนก
และพระชนนีก็ได้จดั พิธเี สกสมรสให้ก ับพระนางมัทรีพ ระธิด าของกษัตริย์เมืองอื่นในมัทราชสกุ ล
พระนางมัทรีได้รบั การสถาปนาเป็ นอัครมเหสี ได้ให้กําเนิดพระราชโอรส นามว่า ชาลิกุมารฯ และ
พระราชธิดา มีนามว่า กัณหาชินาฯ ต่อมาแคว้นกาลิงครัฏฐได้เกิดฝนแล้ง ขาดแคลนอาหาร เกิดโจร
ปล้นสะดม ราษฏรได้รบั ความเดือดร้อน ชาวเมืองได้กราบทูลกษัตริยใ์ ห้ส่งพราหมณ์ไปขอช้างเผือก
จากพระเวสสันดร ผู้มคี วามยินดีในการให้ทาน โดยหวังว่าเมื่อ ได้ช้างเผือ กมาจะทําให้บ้านเมือ ง
กลับมาอุ ดมสมบูรณ์ อกี ครัง้ พระเวสสันดรก็พระราชทานช้างเผือกให้ตามคําขอ ทําให้ชาวสิพรี ฐั มี
ความโกรธแค้นพระเวสสันดรมาก 2 จึงทําให้พระเวสสันดรต้องถูกขับไล่ออกจากเมืองไปอยู่ในป่ า
โดยพระนางมัทรี ชาลิกุ มาร (ชาลี) และกัณ หาชินาฯ กุ มารี ได้ติด ตามพระเวสสันดรไปอยู่ในป่ า
ด้วยกัน ทัง้ สีพ่ ระองค์ได้อาศัยประทับอยูบ่ ริเวณเขาวงกต
ในบริเวณเขาวงกตนัน้ มีพราหมณ์ ผู้หนึ่งชื่อว่า ชูชก อยู่ในกาลิงครัฐตําบล ชูชกมี
ภรรยาสาวนามว่า อมิตตตาปนา หรือเป็ นที่รจู้ กั ในนาม นางอมิตตา บิดามารดาของนางยกให้เพื่อ
ชดใช้ห นี้ ส ิน นางอมิต ตาได้ทํ าการปรนนิ บ ัติชูชกด้ว ยความเอาใจใส่เป็ น อย่างดี พราหมณ์ ห นุ่ ม
ทัง้ หลายจึงว่ากล่าวภรรยาของตนทีด่ แู ลพวกตนไม่ดเี หมือนนางอมิตตาดูแลพราหมณ์แก่ชูชก ทําให้
ภรรยาพราหมณ์เหล่านัน้ มารุมด่านางอมิตตาขณะทีน่ างมาตักนํ้ า นางร้องไห้เล่าให้ชูชกฟั งว่านางจะ
ไม่ไปตักนํ้ าอีก จึงเป็ นสาเหตุทช่ี ูชกต้องหาทาสหรือทาสีมาปรนนิบตั ติ นและภรรยา ดังนัน้ ชูชกจึงไป
ขอชาลีและกัณหาเพื่อไปเป็ นทาสและทาสี3 ต่อมาท้าวสักกราชได้จําแลงกลายเป็ นพราหมณ์แกล้ง
มาขอพระนางมัทรี พระเวสสันดรก็ทรงทําทานด้วยการยกพระนางมัทรีให้แก่พราหมณ์ นัน้ การทํา
ทานที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเวสสันดรหลายครัง้ จึงทําให้เทพยดาดลบันดาลให้พระเจ้าสญชัยฯ ได้พบกับ
1กรมศิลปากร.

(2540). นิบาตชาดก เล่ม ๙. หน้า 240.
2แหล่งเดิม. หน้า 240 - 246.
3แหล่งเดิม. หน้า 287 - 290.
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ชาลีและกัณหา พระกุมารและพระกุมารีได้เล่าให้พระเจ้าสญชัยฯ ได้สดับฟั งถึงการทําทานทีย่ งิ่ ใหญ่
ดังนัน้ พระเจ้าสญชัยจึงมีพระราชโองการให้แต่งขบวนทัพอย่างสมเกียรติ แล้วไปรับพระเวสสันดร
และพระนางมัทรีกลับสู่เมือง จนกระทังเมื
่ อ่ พระเวสสันดรสวรรคตก็ได้อุบตั ใิ นสวรรค์ชนั ้ ดุสติ 1
นิธอิ ร พรอําไพกุล ได้กล่าวว่า เวสสันดรชาดกถูกเน้ นยํ้าความสําคัญของการเป็ น
ทศชาดกชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ เป็ นการเน้นยํ้าโดยผ่านประเพณีเทศน์มหาชาติทม่ี กี ารเทศน์
13 กัณ ฑ์ ในทางพระพุ ทธศาสนามีค ติค วามเชื่อ ว่ าหากใครได้นัง่ ฟั งเทศน์ มหาชาติค รบทัง้ 13
กัณฑ์ จะเป็ นผูม้ บี ุญมาก สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3) พระมหากษัตริยไ์ ด้
โปรดเกล้าฯ ให้มกี ารจัดงานเทศน์ มหาชาติเป็ นเวลา 3 วัน มีการเทศน์คาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13
กัณ ฑ์ และเทศน์ อ ริยสัจจ์ 4 อีก 4 กัณ ฑ์ รวมทัง้ สิ้น 30 กัณ ฑ์ จึง นับ เป็ นประเพณี ม หาชาติโดย
สมบูรณ์ 2 ดังนัน้ เวสสันดรชาดกซึ่งเป็ นมหานิบาตในชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า จึงปรากฏอยู่ใน
จิต รกรรมฝาผนังวัด หลายแห่ ง เนื่ องจากเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการบําเพ็ญ ทานบารมีท่ใี ห้ก าร
ยอมรับว่าเป็ นการบําเพ็ญบารมีทย่ี งิ่ ใหญ่ทส่ี ุด
เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า ลักษณะการเขียนภาพจิตรกรรมล้านนาทีป่ รากฏในสมัยรัชกาลที่
5 นั น้ ถึง แม้ว่ าจะได้รบั อิท ธิพ ลจากภาคกลางหรือ ส่ ว นกลาง เข้ามาผสมผสานทางวัฒ นธรรม
แต่ จติ รกรล้านนายังคงมีรูปแบบการถ่ ายทอดเรื่องราวทางพุทธศาสนาในส่วนพุทธชาดก ทศชาติ
และพุทธประวัติ ที่มรี ปู แบบตามคตินิยมของชาวล้านนา ประการแรก ช่างล้านนาไม่นิยมเขียนทศ
ชาติชาดกครบทัง้ สิบชาติ แต่ เรื่องที่นิยมเขียนมากที่สุด คือ เวสสันดรชาดก ประการที่สอง ช่าง
ล้านนา ไม่มรี ูปแบบตายตัว ไม่นิยมเขียนเป็ นเรื่องชาดกเรื่องเดียวกันทัง้ ผนัง มักสอดแทรกชาดก
หลายเรื่องปะปนกันในผนังเดียวกัน ประการสุดท้าย นอกจากเรื่องราวทศชาติชาดกในนิบาตชาดก
แล้ว ชาวล้านนายังนิยมเรือ่ งราวจากปั ญญาสชาดก ซึง่ เป็ นชาดกนอกนิบาต เป็ นเนื้อเรื่องจากนิทาน
พืน้ บ้าน มุขปาฐะทีถ่ ่ายทอดสืบต่อกันมา ปรากฏเป็ นเรือ่ งราวสําคัญหรือโดดเด่นอย่างยิง่ ในชุดภาพ
จิตรกรรมฝาผนังวัดบางแห่ง เช่น คัทธณกุมารชาดก ในจิตรกรรมวิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง
อํ าเภอเมือ ง จังหวัด น่ าน จันทคาธชาดก ในจิต รกรรมวัด หนองบัว ตํ าบลป่ าคา อํ าเภอท่ าวังผา
จังหวัดน่ าน เป็ นต้น
5.2 สถานภาพสตรีที่ปรากฏในจิ ตรกรรมวัดเสาหิ น
42

5.2.1 การแต่งกายของสตรี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีป่ รากฏในเวสสันดรชาดกของวัดเสาหิน มีกลุ่มสตรี
นางกํานัลทีแ่ ต่งกายด้วยการนุ่ งผ้าซิน่ ลายขวางตรงบริเวณกลางของผืนผ้าซิน่ ไม่มตี นี จกต่อตรงตีน

1กรมศิลปากร.

(2540). เล่มเดิม. หน้า 404.
พรอําไพสกุล. (2557). เวสสันดรชาดก : การสร้างสรรค์ “สือ”
่ ศิลปวัฒนธรรมและ
บทบาทสังคมไทยร่วมสมัย. หน้า 52.
2นิธอ
ิร
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ผ้า เป็ นเพียงผ้าสีพ้นื มีผ้าบางๆ คาดเฉียงเพื่อปกปิ ดบริเวณอก ที่เรียกว่า ผ้าสะหว้ายแล่ง หรือ
เบีย่ งบ้าย และไว้ผมทรงเกล้ามวยตามลักษณะของสตรีลา้ นนา ใบหน้ากลม คิว้ โก่ง

ภาพประกอบ 36 สตรีนางกํานัลทีน่ งเป็
ั ่ นกลุ่มนุ่ งผ้าซิน่ ลายขวาง มีผา้ คาดเฉียง ทรงผมเกล้ามวย
ด้านซ้ายของพระประธาน ในวิหารวัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
5.2.2 สตรีในฐานะแม่
พระนางมัทรีอุ้มชาลีเดินติดตามพระเวสสันดรเข้าไปใช้ชวี ติ ในป่ า ในฐานะ
มารดาผูใ้ ห้กําเนิด พระนางมัทรีมคี วามรักและความผูกพันกับกุมารและกุมารีทงั ้ สององค์มาก ในการ
ที่พระเวสสันดรเอ่ยปากยกลูกให้พ ราหมณ์ ชูชกตามคําขอเพื่อนํ าไปเป็ นทาสให้กบั ภรรยาของตน
เมื่อกลับมาอาศรมแล้วทราบความจริง พระนางมัทรีมคี วามเศร้าโศกเสียใจมาก แม้ท้ายที่สุ ด จะ
ยอมรับการทําทานของพระเวสสันดรในฐานะภรรยา แต่ในคํากล่าวอนุ โมทนาของพระนางมัทรี เป็ น
การพรรณนาถึงความผูกพันและการเลีย้ งดูบุตรของผูเ้ ป็ นแม่ ดังกล่าวไว้ในเวสสันดรชาดกว่า
...ข้าแต่พระองค์ผปู้ ระเสริฐ หม่อมฉันขอถวายอนุ โมทนาบุตรทานอัน
อุดมของพระองค์ฯ พระอรรถกถาจารย์สงั วรรณนาว่า พระนางเธออุม้
พระครรภ์มาถึง 10 เดือน จึงประสูติ ครัน้ แล้วคอยประคับประคองให้
สรงให้ด่มื ให้เสวย วันละ 2-3 ครัง้ กกให้บรรทมอยูแ่ ทบพระอุระ เมือ่
พระโพธิสตั ว์ทรงบริจาคพระราชบุตรเป็ นทานไปพระนางทรง
อนุ โมทนาผลทีจ่ ะพึงได้ส่วนพระองค์...1
1กรมศิลปากร.

(2540). เล่มเดิม. หน้า 361.
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การพรรณนาความรักของแม่ท่ผี ูกพันกับลูกทัง้ สองตัง้ แต่ พระนางมัทรีอุ้ม
พระครรภ์มา เป็ นการบ่ งบอกถึงการรับภาระของมารดาในการมีบุต รและเลี้ยงดูบุต รที่มบี ทบาท
มากกว่าบิดา แต่เนื่องด้วยพระนางมัทรีเคารพ เชื่อฟั ง พระเวสสันดรผู้เป็ นพระสวามี ประกอบกับ
ความศรัทธาในการตัง้ ใจบําเพ็ญ ทานบารมีของพระเวสสันดร พระนางมัทรีจงึ ต้องตัดใจแม้จะต้อง
เศร้าโศกเสียใจและเป็ นห่วงลูกก็ตาม

ภาพประกอบ 37 พระนางมัทรีอุม้ กุมารติดตามพระเวสสันดรเข้าป่ า ด้านซ้ายพระประธาน
ในวิหารวัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
5.2.3 สตรีในฐานะภรรยา
การถูกเนื้อต้องตัวกันระหว่างชายหนุ่ มกับหญิงสาว เป็ นการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ถูก
จารีตประเพณี สังคมล้านนาถือเป็ นการผิดผี ดังนัน้ ภาพจิตรกรรมทีเ่ ห็นผูช้ ายโอบไหล่หรือแตะเนื้อ
ต้องตัวผู้หญิง เป็ นการแสดงสถานะให้ทราบว่าทัง้ คู่ต้องเป็ นสามีภรรยากัน ตามเนื้อเรื่องเวสสันดร
ชาดก สามีภรรยาคู่น้ี คือพราหมณ์ แก่ชูชก และนางอมิตตา ภรรยาสาวที่มอี ายุห่างกับชูชกหลายปี
นางอมิตตาได้ทาํ หน้าทีภ่ รรยาโดยการดูแลปรนนิบตั พิ ราหมณ์ชชู กผูเ้ ป็ นสามีอย่างดีมาโดยตลอด
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ภาพประกอบ 38 พราหมณ์ชชู กกับนางอมิตตาคู่สามีภรรยาในเวสสันดรชาดก ด้านซ้ายพระประธาน
ในวิหารวัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
5.2.4 วิ ถีชีวิตทัวไป
่
ภาพสตรีชาวบ้านทีอ่ ยู่ในสถานะไพร่ เดินหาบนํ้ า ของป่ า อาหาร ผักผลไม้
และสิ่งของ เป็ น ภาพที่เห็นเป็ นวิถีชีวติ ประจําวัน เมื่อ ออกจากบ้านจะเดินทางไปเข้าป่ า ไปกาด
(ตลาด) ไปทําบุญทีว่ ดั ก็จะต้องมีภาชนะจักสานหาบติดตัวไปด้วยเพื่อไว้ใส่ของ

ภาพประกอบ 39 สตรีชาวบ้าน กําลังหาบภาชนะใส่ของเวลาเดินทาง ด้านซ้ายพระประธาน ในวิหาร
วัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
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6. ภาพจิ ตรกรรมวัดบวกครกหลวง
วัด บวกครกหลวง ตัง้ อยู่บริเวณตํ าบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่
ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด แต่ปรากฏปี ทท่ี ําการปฏิสงั ขรณ์ทบ่ี ริเวณหน้าจัวทางเข้
่
าของวิหาร
ที่มภี าพจิตรกรรม ได้ระบุพ.ศ.2468 สมโชติ อ๋องสกุล ได้อธิบายว่าวัดบวกครกหลวงไม่ปรากฏปี ท่ี
สร้าง มีวหิ ารแบบพื้นเมืองล้านนา ได้รบั การบูรณะครัง้ สําคัญในสมัยเจ้าแก้วนวรัฐ ผู้เป็ นเจ้าหลวง
เชียงใหม่คนที่ 9 (พ.ศ.2452 – 2482) 1 จากการสํารวจพบว่ามีอุโบสถเก่า วัดบวกครกหลวงอยู่ห่าง
จากทีต่ งั ้ วัดปั จจุบนั ประมาณ 1 กิโลเมตร มีแหล่งนํ้าทีป่ ั จจุบนั ใช้เป็ นสถานีประปาหนองป่ าครัง่ แสดง
ถึง การย้ายวัด จากวัด เดิม มาตัง้ ที่แ ห่ ง นี้ ใน พ.ศ.2468 ช่ ว งสมัยเจ้าแก้ว นวรัฐเป็ น เจ้าหลวงเมือ ง
เชียงใหม่2

ภาพประกอบ 40 บริเวณหน้าจัวของวิ
่
หาร ปรากฏปี พ.ศ.2468 ปี ทท่ี าํ การบูรณะ วัดบวกครกหลวง
ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559
คําว่า บวกครกหลวง เป็ นภาษาพืน้ เมือง บวก หมายถึง แอ่งนํ้าหรือปลัก3 ส่วน
คําว่า หลวง หมายถึง ใหญ่หรือโต 4 สันนิษฐานว่ามาจากสภาพแวดล้อมในอดีตทีบ่ ริเวณทีต่ งั ้ วัดแห่ง
เดิมคงมีแอ่งนํ้าคล้ายรูปครกทีม่ ขี นาดใหญ่
สําหรับ ผนัง ภายในวิห ารวัด บวกครกหลวง ตํ าบลท่ าศาลา อํ าเภอเมือ ง จัง หวัด
เชียงใหม่ เริม่ นับจากบริเวณทางเข้าประตูวนขวา ผนังแรกเป็ นผนังที่ 1 เป็ นภาพอบายภูม ิ ผนังที่ 2
เตมียชาดก ผนังที่ 3 สุวรรณสามชาดก ผนังที่ 4 เนมิราชชาดก ผนังที่ 5 มโหสถชาดก ผนังที่ 6
1สมโชติ
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4อุดม รุ่งเรืองศรี. (2533). พจนานุ กรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง เล่มที ่ 2. หน้า 1402.
2สมโชติ

75
เวสสันดรชาดก ผนังที่ 7 (ติดกับองค์พระประธาน) ภาพชํารุดเลอะเลือน ซึง่ อยูด่ า้ นซ้ายพระประธาน
ทัง้ หมด (ผนังที่ 1 – ผนังที่ 7) เริม่ นับผนังใหม่จากด้านขวาพระประธานผนังแรก (ตรงข้ามกับผนังที่
7) เป็ นผนังที่ 8 การสร้างวัดบวกครกหลวง ผนังที่ 9 พุทธประวัติ ผนังที่ 10 วิธูรชาดก ผนังที่ 11
- 13 พุทธประวัติ ผนังที่ 14 ขบวนพิธ ี บริเวณติดกับประตูทางเข้า-ออก ซึง่ อยู่ดา้ นขวาพระประธาน
ทัง้ หมด (ผนังที่ 8 – ผนังที่ 14)
วัดบวกครกหลวง ปรากฏเนื้อหาในชาดกมากกว่าวัดอื่นๆ โดยมีเนื้อหาชาดก
จํานวน 6 เรื่อง ได้แก่ เตมียชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก วิธูรชาดก และ
เวสสันดรชาดก โดยปรากฏภาพนรกเพื่อสังสอนเรื
่
อ่ งการทําบุญและทําบาปด้วย
6.1 วรรณกรรมที่ปรากฏ
6.1.1 เตมียชาดก
พระโพธิสตั ว์เสวยชาติเป็ นพระเตมียกุมาร เป็ นการบําเพ็ญเนกขัมมบารมี
คือการออกบวช ในอดีตกาลมีพระราชานามว่า กาสิกราชแห่งเมืองพาราณสี มีพระสนมมากมายแต่
ไม่มพี ระโอรสหรือพระธิดาสักองค์เดียว ชาวเมืองได้กราบทูลให้พระราชาขอเทวดาในการปรารถนา
บุตร กาสิกราชจึงให้พระสนมทุกพระองค์ รวมทัง้ พระนางจันทเทวี อัครมเหสี ทําการบูชาขอจาก
เทวดา พระนางจันทเทวีเป็ นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยศีลาจารวัต นางได้กระทําสัจจกิรยิ าว่าจะรักษาศีลไม่ขาด
ท้าวสักกราชจึงให้บุตรแก่นาง เป็ นพระโอรสนามว่า เตมิยกุมาร
เมือ่ แรกประสูตพิ ระราชบิดาได้อุม้ เตมิยกุมารไว้บนพระเพลา
ขณะนัน้
ราชบุ รุษ นํ าโจรทัง้ สี่มาหน้ าพระที่นัง่ กาสิกราชมีพ ระราชดํารัส สังให้
่ ล งพระอาญาโจร โดยให้เอา
หวายทัง้ หนามเฆีย่ นโจรคนหนึ่งพันที ให้จําโจรคนหนึ่งด้วยโซ่ตรวน แล้วส่งเข้าเรือนจําให้เอาหอก
แทงในสรีระโจรคนหนึ่ง และให้เอาหลาวเสียบโจรคนหนึ่ง เตมียราชกุ มารได้ยนิ ดังนัน้ ก็ทรงตกใจ
กลัว และมีความเศร้าสลดใจในการทํากรรมอันหนักของพระราชบิดา จึงไม่ปรารถนาในราชสมบัติ
แต่ อยากออกบวช มีนางเทพธิด ามาปรากฏ แนะนํ าให้เตมียราชกุ มารแกล้งทําเป็ นคนง่อยเปลี้ย
หูห นวก และเป็ นคนใบ้ 1 เตมียราชกุ ม ารได้แ กล้งทํ าเช่ น นัน้ มา 16 ปี ตลอดระยะเวลานั น้ ได้ถู ก
ทดลองมาตลอด เหล่าอํามาตย์ได้แนะนํ าให้นําเตมียราชกุมารไปฝั งเสีย พระราชมารดาทรงคัดค้าน
ก็ไม่สําเร็จ ได้ทูลขอให้พระราชกุมารครองราชย์สกั 7 วัน แต่พระราชกุมารก็ไม่ยอมพูด เมื่อครบ 7
วันแล้ว สารถีนําราชกุ มารขึ้นสู่รถเพื่อจะฝั งตามรับสังพระราชา
่
ขณะที่ขุดหลุมอยู่พ ระราชกุ มารก็
เสด็จลงจากรถ ตรัสกับนายสารถี ทําให้นายสารถีทราบว่า แท้จริงพระเตมียราชกุมารมีพระประสงค์
จะออกบวช นายสารถีเกิดความเลื่อมใสในคําสอนจึงขอออกบวชด้วย พระเตมียราชกุมารจึงตรัสให้
นํารถกลับไปคืนก่อน นายสารถีได้นําความไปเล่าถวายพระราชมารดาและพระราชบิดาให้ทรงทราบ
ทัง้ สองพระองค์พ ร้อ มด้ว ยอํ ามาตย์ราชบริพ ารจึง ได้เสด็จออกไปหา เชิญ ให้พ ระราชกุ มารเสด็จ
กลับไปครองราชย์สมบัติ แต่พระราชกุมารกลับถวายหลักธรรมให้ยนิ ดีในเนกขัมมะ คือการออกจาก
0

1กรมศิลปากร.

(2540). นิบาตชาดก เล่ม ๘. หน้า 1 – 4.
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กาม พระชนกชนนีพร้อมด้วยบริวารทรงเลื่อมใสในคําสอน ก็เสด็จออกผนวชและบวชตาม และได้ม ี
พระราชาอื่นอีกเป็ นอันมากสดับพระราชโอวาทแล้วก็ขอออกผนวชตาม

ภาพประกอบ 41 เรือ่ งเตมียชาดก นายสารถีจะนําพระเตมียไ์ ปฝั ง พระเตมียจ์ งึ บอกว่าอยากบวช
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 2 ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559
6.1.2 สุวรรณสามชาดก
พระโพธิสตั ว์เสวยชาติน้เี พื่อการบําเพ็ญเมตตาบารมี คือการแผ่ไมตรีจติ คิด
จะให้ส ตั ว์ท ัง้ ปวง ในเมือ งพาราณสีม ีค รอบครัวนายพราน 2 ครอบครัวมีค วามสนิ ท สนมกัน จึง
สัญญากันว่าถ้าต่างฝ่ ายมีบุตรชายและหญิงจะให้ทงั ้ คู่แต่งงานกัน นายพรานคนแรกได้บุตรชาย ชื่อ
ว่า ทุกูลกุมาร ส่วนนายพรานอีกคนได้บุตรีให้ช่อื ว่า ปาริกากุมารี เด็กทัง้ สองคนนี้มาจากพรหมโลก
ถือเพศพรหมจรรย์ ไม่มคี วามปรารถนาจะแต่งงาน โตขึน้ ก็ชกั ชวนกันบวชเป็ นฤาษีไปถือศีลอยู่ใน
ป่ าหิมวันตประเทศ วันหนึ่งท้าวสหัสนัยน์หรือพระอินทร์ ทราบด้วยญาณถึงอันตรายของดาบสและ
ดาบสินีทงั ้ สองคนว่าดวงตาจะมืดบอด จึงคิดว่าควรมีบุตรไว้เพื่อดูแลเมื่อตาบอด พระอินทร์มาบอก
ให้ทงั ้ สองมีลูกโดยไม่ต้องมีอะไรกัน ให้ทุกูลบัณฑิตเอามือลูบท้องนางปาริกาดาบสินีเมื่อนางมีระดู
ผ่านไปสิบเดือนนางก็คลอดบุตรมีผวิ พรรณดังทองคํา จึงให้ช่อื ว่า สุวรรณสามกุมาร เวลาทีด่ าบสและ
ดาบสินี ไ ม่อ ยู่ท่ีอ าศรม ออกไปหาผลไม้ นางกิน รีท ัง้ หลายในป่ าก็เลี้ย งนํ้ านมแก่ กุ ม ารนั น้ สัต ว์
ทัง้ หลายในป่ าต่างก็รกั ใคร่สุวรรณสามกุมาร วันหนึ่งขณะที่ฝนตกดาบสและดาบสินีไปหลบฝนบน
ยอดจอมปลวก อสรพิษทีอ่ ยูใ่ นจอมปลวกได้พ่นลมในจมูกถูกจักษุทงั ้ สองข้างของทัง้ สองคน เป็ นเหตุ
ให้ ต าบอด สุ ว รรณสามจึง เป็ น ผู้ห าอาหารเลี้ย งดู พ่ อ แม่ ม าโดยตลอด วัน หนึ่ ง พระราชานามว่ า
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ปิ ลยักขราช ชอบล่าสัตว์ อยากได้เนื้อมฤค (เนื้อกวาง) จึงเข้ามาล่าสัตว์ในป่ าหิมวันตประเทศ เมื่อ
เห็นสุวรรณสามมีลกั ษณะรูปร่างผิวพรรณไม่เหมือนมนุ ษย์ธรรมดาทัวไป
่ ก็เล็งศรธนูอาบยาพิษ ก่อน
ตายสุวรรณสามไม่มคี วามโกรธ แต่เป็ นห่วงบิดามารดา เมื่อทรงทราบว่าสุวรรณสามเลีย้ งดูพ่อแม่ท่ี
ตาบอดก็รสู้ กึ ผิด จึงตัง้ ใจจะไปดูแลแทนสุวรรณสาม เมือ่ ไปถึงอาศรมได้เล่าเรื่องทัง้ หมดให้ดาบสและ
ดาบสินีฟัง ทัง้ สองไม่ได้กล่าวด่าทอปิ ลยักขราชแต่ประการใด และขอให้พาไปหาร่างของสุวรรณสาม
ดาบสินีผเู้ ป็ นมารดาแตะร่างกายสุวรรณสามพบว่ายังมีความอบอุ่นอยู่ จึงทําสัจกิรยิ าว่าบุตรนัน้
“...เป็ นผู้ประพฤติธรรมเป็ นปรกติ ได้เป็ นผู้ประพฤติดงั พรหมเป็ นปรกติ ได้เป็ นผู้กล่าวคําจริงเป็ น
ปรกติมาแต่ก่อน ได้เป็ นผูเ้ ลี้ยงมารดาบิดา ได้เป็นผูป้ ระพฤติยาํ เกรงต่อท่านผูเ้ จริญในสกุล เป็ นผูเ้ ป็ น
ทีร่ กั อย่างยิง่ ราวกะชีวติ ของเราโดยอันจริงใดๆ ด้วยอันกล่าวจริงนัน้ ๆ ขอพิษของสามหายไป...” 1
สุวรรณสามก็ฟ้ื นคืนชีวติ และบิดามารดาดวงตาก็หายมืดบอดกลับมาเห็นเป็ นปกติปิลยักขราชเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธากล่าวถามสุวรรณสามถึงหนทางสู่เทวโลก สุวรรณสามบัณฑิตจึงกล่าวให้ทรงตัง้
มันในทศพิ
่
ธราชธรรม ประพฤติธรรมแก่บดิ ามารดา มิตรอํามาตย์ และราษฎร2

ภาพประกอบ 42 เรือ่ งสุวรรณสามชาดกการบําเพ็ญเมตตาบารมี ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 3
ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559

1กรมศิลปากร.

(2540). นิบาตชาดก เล่ม ๘. หน้า 101.
2แหล่งเดิม. หน้า 104 – 105.
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6.1.3 เนมิราชชาดก
ในชาติน้ีพระโพธิสตั ว์เสวยชาติเป็ นเนมิราชกุมาร เพื่อการบําเพ็ญอธิษฐาน
บารมี คือมีความตัง้ มันคง
่ ในอดีตกาลมีพ ระราชาองค์หนึ่งพระนามว่า มฆเทวบรมกษัตริย์ ครอง
เมืองมิถลิ าในแคว้นวิเทหะ ทรงครองราชย์มายาวนาน จึงมีพระราชดํารัสกับเจ้าพนักงานภูษามาลา
ว่า เมื่อใดเจ้าเห็นผมหงอกแห่งเศียรเรา เจ้าจงบอกข้าเมื่อนัน้ เมื่อถึงเวลาที่เจ้าพนักงานภูษามาลา
เห็นผมหงอกของมฆเทวบรมกษัตริย์ ทรงมีพระราชดําริว่าบัดนี้เป็ นกาลที่จะทรงผนวช แล้วยกราช
สมบัติให้แก่พระราชโอรส กษัตริยผ์ ู้ครองราชย์สบื มาหลายรุ่นก็ทําเป็ นประเพณีเช่นนี้มาโดยตลอด
คือ เมื่อ กษัต ริย์นั น้ ทรงมีพ ระเกศาหงอก จะสละราชสมบัติเพื่อ ทรงผนวช จนกระทัง่ มาถึง การ
ครองราชย์ของเนมิราชกุมาร ขึน้ เป็ นกษัตริยน์ ามว่า พระเนมิราชเจ้า
0

ภาพประกอบ 43 เรือ่ งเนมิราชชาดก เทพบุตรมารับพระเนมิราชชมเมืองนรก ด้านซ้ายพระประธาน
ผนังที่ 4 ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2560
เมือ่ ครัง้ ยังทรงเป็ นเนมิราชกุมาร ทรงเป็ นผูย้ นิ ดีในการบําเพ็ญทานรักษา
ศีลและอุโบสถกรรมมาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์ เมื่อขึน้ ครองราชย์เป็ นพระเนมิราชเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างศาลาทาน 5 แห่ ง และทรงพระราชทานทรัพ ย์ บริจาคทรัพ ย์ท่ีศาลาทาน และทรงสมาทาน
อุโบสถศีล คืนหนึ่งทรงคิดว่า “...เราให้ทานไม่มปี ระมาณแก่ ประชุมชนแลรักษาศีล ผลานิสงส์แห่ง
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ทานบริจาคหรือแห่งพรหมจรรย์มผี ลมากหนอ...” 1 พระอินทร์จงึ ให้มาตลีเทวบุตรผูเ้ ป็ นเทพสารถี ให้
เทียมเวชยันตรถไปกรุงมิถลิ า เชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชขึน้ ทิพยานเพื่อมาชมเทวโลก แต่พระเนมิ
ราชมีประสงค์จะชมทัง้ เทวโลกและนรก โดยไปเยีย่ มชมนรกก่อน มาตลีเทพสารถีได้พาไปถึงแม่น้ํ า
เวตรณี ไปไปยังแดนนรกได้เห็นความทุกข์ทรมานของผู้ทํากรรมเป็ นบาปในนรกหลายขุม ต่อมาก็
เดินทางสู่เทวโลก ได้เห็นวิมานชัน้ ต่างๆ อันเป็ นดินแดนทีม่ แี ต่เทพบุตรและเทพธิดาทีป่ ระกอบกุศล
กรรมมา เมื่อ กลับสู่โลกมนุ ษ ย์พ ระเจ้าเนมิราชได้ทรงแสดงธรรม ให้ค นทัง้ หลายหมันทํ
่ าความดี
ทําบุญทําทาน ถือศีลอย่างสมํ่าเสมอจะได้ไปเกิดในเทวโลก เมื่อพนักงานภูษามาลาเห็นพระเกศา
หงอก จึง ทรงถอนพระเกศาหงอกด้ว ยพระแหนบทองคํ า ทรงมอบราชสมบัติแ ก่ พ ระราชโอรส
ประทับ อยู่ ณ อัม พวัน เจริญ พรหมวิห ารทัง้ สี่ม ีฌ านไม่ เสื่อ มเป็ น ผู้บ ัง เกิด ในพรหมโลกเหมือ น
พระราชาทัง้ หลายทีม่ ใี นกาลก่อน2
6.1.4 มโหสถชาดก
ในมโหสถชาดก เป็ นการแสดงถึงการบําเพ็ญปั ญญาบารมีของพระพุทธองค์
คือ ความทัวถึ
่ งสิง่ ที่ควรรู้ ในกรุงมิถิลาวิเทหรัฐฯ มีพระราชานามว่า วิเทหะ มีบณ
ั ฑิต 4 นาย ชื่อ
เสนกะ1 ปุกกุสะ1 กามินทะ1 เทวินทะ1 เป็ นผูถ้ วายอนุ ศาสน์อรรถธรรมแด่พระเจ้าวิเทหะ อยู่มาวัน
หนึ่งทรงพระสุบนิ เห็นกองเพลิงกองหนึ่งประมาณหิง่ ห้อยท่ามกลางกองเพลิงใหญ่ 4 กอง โลกทัง้
เทวดาทัง้ มารทัง้ พรหมมาบูช ากองไฟน้ อ ยด้ว ยของหอมและดอกไม้ บัณ ฑิต ทัง้ 4 ได้ทํ านายว่ า
บัณ ฑิตคนที่ 5 ได้ถือ กําเนิ ด เป็ นเวลาเดียวกับที่พระโพธิสตั ว์ประสูติจากครรภ์มารดาพร้อมแท่ ง
โอสถ 1 แท่ง แท่งโอสถนัน้ สามารถรักษาอาการปวดศีรษะทีป่ วดมาถึง 7 ปี ของเศรษฐีผูเ้ ป็ นบิดาได้
และรักษาอาการเจ็บป่ วยให้แก่ทุกคนได้ จึงได้นามว่า มโหสถกุมาร เมือ่ มโหสถกุมารมีอายุ 7 ปี ได้
คิดสร้างศาลาเพื่อไว้กําบังฝนและแดด และเป็ นผู้ขงึ เชือกศาลาด้วยตนเอง มโหสถกุมารได้จดั แบ่ง
พืน้ ทีใ่ นศาลา คือห้องสําหรับหญิงอนาถาคลอดบุตรห้องหนึ่ง ห้องสําหรับสมณพราหมณ์ผอู้ าคันตุกะ
มาพักห้องหนึ่ง ห้องสําหรับคฤหัสถ์ผู้อาคันตุกะมาพักห้องหนึ่ง ห้องสําหรับเก็บข้าวของสินค้าของ
พาณิชอาคันตุกะมาพักห้องหนึ่ง และให้ขุดสระโบกขรณี สระนัน้ เต็มไปด้วยปทุมชาติ 5 อย่างเป็ น
ดุจนันทโบกขรณี ฯ ให้สร้างสวนปลูก ต้นไม้ต่างๆ ทรงดอกและผลริมฝั ง่ สระเป็ นอุ ทยาน นามว่า
นันทวันฯ 3 การแสดงถึงปั ญญาบารมีหลายครัง้ ของมโหสถจึงทําให้ได้เป็ นบัณฑิตคนที่ 5 ของพระ
เจ้าวิเทหะ มโหสถบัณฑิตมีความฉลาด สติปัญญาแตกฉาน สามารถแนะนําในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องรอบคอบ จึงทําให้บณ
ั ฑิตทัง้ 4 เกิดความริษยาและได้ใส่ความว่า มโหสถบัณฑิตเป็ น
กบฏ แต่ด้วยการใช้สติปัญญาและความดีท่ไี ม่พยาบาทอาฆาตใคร จึงทําให้มโหสถบัณฑิตรอดพ้น
จากภัยทุกครัง้
1กรมศิลปากร. (2540).
2แหล่งเดิม.

นิบาตชาดก เล่ม ๘. หน้า 108.

หน้า 149.
3แหล่งเดิม. หน้า 152 – 154.
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ภาพประกอบ 44 เรือ่ งมโหสถชาดก การบําเพ็ญปั ญญาบารมี พระมโหสถไขปริศนาเรือ่ งข้าว
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 5 ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559
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6.1.5 วิ ธรู ชาดก
ในวิธรู ชาดกพระโพธิสตั ว์ได้เสวยชาติเป็ นวิธูรบัณฑิต เป็ นการแสดงถึงการ
บําเพ็ญสัจจบารมีของพระโพธิสตั ว์ คือความสัตย์ จริงใจ วิธูรบัณฑิตเป็ นราชเสวก ดํารงตําแหน่ ง
อรรถธรรมานุ ศาสก์ คือผูถ้ วายคําแนะนํ าในอรรถธรรมให้แก่พระเจ้าธนัญชัยโกรพยราช ผูค้ รองนคร
อินทปั ตแห่งกุรุรฐั วิธูรบัณฑิตเป็ นผู้กล่าววาจาสัตย์จริง ไพเราะ ฉลาดในการอธิบายอย่างมีเหตุ ม ี
ผล 1 คํากล่าวของวิธรู บัณฑิตจึงเป็ นทีพ่ งึ พอใจและปรารถนาแก่พระเจ้าธนัญชัยโกรพยราช และเป็ น
ทีศ่ รัทธาของผูค้ นในนครอินทปั ต

ภาพประกอบ 45 เรื่อ งวิธู ร ชาดก วิธู ร บัณ ฑิต ถู ก ปุ ณ ณกยะยัก ษ์ จ บั ตัว ไป ผนั ง ที่ 10 ด้ านขวา
พระประธาน ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559
วันหนึ่ งขณะที่พ ระเจ้าธนัญ ชัยโกรพยราชกํ าลังนัง่ เจริญ สมาธิในพระราชอุ ทยาน
ท้าวสักกเทวราช ท้าววรุณนาคราช และพระยาครุฑ ได้มานัง่ บําเพ็ญสมณธรรมในสถานที่เดียวกัน
จึงมีการถกเถียงกันว่า ศีลขององค์ใดจะประเสริฐกว่ากัน จึงให้วธิ ูรบัณฑิตช่วยตัดสิน วิธูรบัณฑิตได้
กล่าวว่า “...เพราะว่าคุณธรรม 4 ประการนี้ตงั ้ มันอยู
่ ใ่ นนรชนใด เป็ นดังกําเกวียนทีร่ วมกันอยูถ่ ูกทีใ่ น
ดุมเกวียน บัณฑิตเรียกนรชนผูป้ ระกอบพร้อมด้วยธรรม 4 ประการนัน้ แลว่าเป็ นผูส้ งบในโลก...” 2 จึง
ทําให้ทา้ ววรุณนาคราชเกิดความประทับใจในอรรถธรรมและเลื่อมใสในตัววิธรู บัณฑิต และได้กลับไป
เล่าให้พระนางวิมาลา ชายาฟั ง ทําให้พระนางวิมาลาอยากฟั งธรรมของวิธูรบัณฑิตบ้าง นางจึงออก
1พลตรี

หลวงวิจติ รวาทการ. (2551). วรรณคดีชาดก. หน้า 170.
(2540). นิบาตชาดก เล่ม ๙. หน้า 144.

2กรมศิลปากร.

82
อุบายแกล้งป่ วย มีความปรารถนาอยากได้หวั ใจของวิธรู บัณฑิต ถ้าไม่ได้นางจะสิน้ ชีวติ นางอิรนั ทตี
พระธิดาของท้าววรุณนาคราชและพระนางวิมาลา เมื่อเห็นบิดามารดาทุกข์ใจ จึงฟ้ อนรําหาผูอ้ าสาไป
นํ าวิธูรบัณฑิตมา ปุณณกะยักษ์เป็ นผูอ้ าสาและสามารถนํ าตัววิธูรบัณฑิตมาได้ 1 ด้วยการออกอุบาย
พนันเล่นสกากับพระเจ้าธนัญชัยโกรพยราช ทําให้พระเจ้าธนัญชัยโกรพยราชต้องสูญเสียวิธูรบัณฑิต
ให้แ ก่ ปุ ณ ณกะยัก ษ์ โดยไม่ เต็ม ใจ สุ ดท้ายการแสดงธรรมหลายครัง้ ของวิธูรบัณ ฑิต จึงทําให้ว ิธูร
บัณฑิตได้กลับสู่เมืองอินทปั ต
6.1.6 เวสสันดรชาดก
ในเวสสัน ดรชาดก กล่ าวถึง การเสวยชาติข องพระโพธิส ัต ว์ว่ าเป็ น ชาติ
สุดท้าย เป็ นการแสดงทานบารมี กษัตริยแ์ ห่งเมืองสิพรี ฐั ทรงมีพระราชโอรสนามว่า พระเวสสันดร
ตัง้ แต่ยงั ทรงเยาว์วยั พระเวสสันดรได้แสดงความมุ่งมันในการบริ
่
จาคทาน ต่อมาพระราชบิดาได้จดั
พิธเี สกสมรสกับพระนางมัทรี ทรงมีบุตรและบุ ตรี คือ กัณ หาและชาลี เมื่อเจ้าเมืองเมืองอื่นมาขอ
ช้างเผือกซึง่ เป็ นสัตว์มงคลคู่บา้ นคู่เมือง พระเวสสันดรก็ยกให้ เป็ นสาเหตุให้ชาวเมืองไม่พอใจ จนทํา
ให้พระราชบิดาต้องขับไล่พระเวสสันดรให้เข้าไปอยูใ่ นป่ า พระนางมัทรี กัณหา และชาลีได้ตดิ ตามไป
อยู่ในป่ าด้วย พราหมณ์แก่คนหนึ่งชื่อว่า ชูชก มีภรรยาสาวชื่อว่า นางอมิตตา ก็ได้มาขอกัณหาและ
ชาลีเพื่อไปเป็ นทาสรับใช้ให้แก่ภรรยาของตนซึง่ พระเวสสันดรก็ยอมยกให้ไปเป็ นทาส เมือ่ แสดงทาน
บารมีสูงสุดแล้ว เคราะห์กรรมของพระเวสสันดรก็สน้ิ สุด พระราชบิดาและพระราชมารดาได้มารับทัง้
สีพ่ ระองค์กลับไปอยูใ่ นเมือง

ภาพประกอบ 46 เรือ่ งเวสสันดรชาดก การบําเพ็ญทานบารมี ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 6
ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559
1พลตรี หลวงวิจต
ิ รวาทการ.

(2551). เล่มเดิม. หน้า 176.
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6.2 สถานภาพสตรีที่ปรากฏในจิ ตรกรรมวัดบวกครกหลวง
6.2.1 การแต่งกายของสตรี
ในฝาผนังเรื่องเนมิราชชาดกของวัดบวกครกหลวง ผนังที่ 4 ปรากฏสตรี
แต่งกายด้วยการนุ่ งผ้าซิน่ ลายขวาง มีผา้ คลุมไหล่ทเ่ี รียกว่า ผ้าตุ๊ม และเกล้าผมมวย

ภาพประกอบ 47 สตรีแต่งกายแบบล้านนาในเนมิราชชาดก นุ่ งซิน่ ลายขวาง เกล้าผมมวย
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 4 ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559
6.2.2 สตรีในฐานะภรรยา
ในผนั ง เวสสัน ดรชาดกของวัด บวกครกหลวง ได้แ สดงภาพนางมัท รีไ ด้
อุ้มกัณหา เดินติดตามพระเวสสันดรที่อุ้มชาลี กุมารและกุมารีของทัง้ สององค์ เดินทางเข้าไปในป่ า
ได้แสดงให้เห็นถึงสถานะของภรรยาในสมัยจารีต เมื่อ แต่ งงานแล้ว มีความซื่อสัตย์ เชื่อ ฟั ง และ
ดําเนินชีวติ ตามทีส่ ามีเป็ นผูก้ ําหนด ประกอบกับการเป็ นภรรยาทีด่ หี รือการเป็ นนางแก้ว คือเกือ้ หนุ น
บุ ญ บารมีของสามี นางมัท รีแ ม้ไ ม่เห็น ด้ว ยและทุ ก ข์ท รมานใจกับ การสู ญ เสียกุ ม ารและกุ ม ารีใ ห้
พราหมณ์ชูชก นางมัทรีก็ไม่เคยต่อต้านหรือขัดแย้งกับพระเวสสันดร ดังนัน้ ภาพของนางมัทรีจงึ สื่อ
ถึงภรรยาทีด่ ที พ่ี ร้อมจะติดตามพระสวามีไปทุกหนทุกแห่ง และอยู่เคียงข้างเพื่อปรนนิบตั สิ ามีพร้อม
กับทําหน้าทีแ่ ม่ในการเลีย้ งดูบุตรด้วย
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ภาพประกอบ 48 นางมัทรีอุม้ กัณหาขณะติดตามพระเวสสันดรเข้าป่ า ด้านซ้ายพระประธาน
ผนังที่ 6 ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559
6.2.3 สตรีในฐานะแม่
เมื่อสตรีแต่งงานแล้ว สตรีนั ้นก็ทําหน้ าที่ภรรยาโดยปรนนิบตั สิ ามี ทัง้ การ
หุงหาอาหาร ดูแลบ้านเรือน และงานฝี มอื จนกระทังสตรี
่ ให้กํ าเนิ ด บุต ร สตรีนัน้ ก็จะทําหน้ าที่ทงั ้
ภรรยาและมารดาไปพร้อมๆ กัน ผู้เป็ นมารดาจะเลี้ยงดูบุตรตัง้ แต่ แรกเกิดเป็ นทารกจนถึงเด็กเล็ก
มักจะอุม้ บุตรติดตัวไปทุกหนทุกแห่ง เมือ่ บุตรเติบโตเดินเองได้ จะเห็นภาพมารดาจูงบุตรอยูเ่ สมอ
18

ภาพประกอบ 49 สตรีผเู้ ป็ นมารดาเลีย้ งดูบุตรอยู่ขา้ งกายเสมอ ขณะพากันไปฟั งธรรมจากพระเตมีย์
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 2 ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2559
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6.2.4 สตรีในฐานะลูก
กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยจารีต สตรีทย่ี งั ไม่ได้แต่งงาน
อยู่ในความดูแลของบิดามารดา บิดามารดาเป็ นผู้ตดั สินใจ รวมถึงการเลือกหรือการกําหนดคู่ครอง
ให้ ตามเนื้อเรื่องของวิธรู ชาดก ผูเ้ ป็ นมารดาปรารถนาจะได้หวั ใจของวิธูรบัณฑิตจึงทําให้นางอิรนั ทตี
พระธิดาของพญานาคและออกมาฟ้ อนรําบวงสรวงเพื่อหาผูอ้ าสาจะไปนํ าตัววิธูรบัณฑิตมาให้มารดา
ของตน หากผูใ้ ดทําได้พระราชบิดาและพระราชมารดาจะมอบพระธิดาอิรนั ทตีให้เป็ นชายา แสดงถึง
สถานภาพของสตรีในฐานะลูก ว่า การเลือกคู่ครองบิดามารดาเป็ นผู้กํ าหนด เป็ นการแสดงความ
กตัญ �ู ต่อบิดามารดาหรือ ตอบแทนบุ ญ คุณ สตรีจงึ มิได้เลือกคู่ค รองเอง ตามที่ท้าววรุณ นาคราช
กล่าวแก่ บุตรี พระธิดาอิรนั ทตีว่า “...ดูกรแม่ บุคคลผู้สามารถเพือ่ จะนํ าพระวิธูรบัณฑิตมาในสํานัก
ของเราได้กไ็ ม่ม ี เจ้าจงให้ชวี ติ แก่มารดาของเจ้า จงไปแสวงหาภัสดาผู้สามารถนํ าดวงหทัยของพระ
วิธูรบัณฑิตมาให้ได้...”1 นางอิรนั ทตีจงึ เก็บดอกไม้ทม่ี สี สี วยและกลิน่ หอมมาประดับยอดเขา ทําการ
ฟ้ อนรําด้วยท่าทางทีง่ ดงามพร้อมขับร้องเพลงเพื่อบวงสรวง จิตรกรได้นําเสนอภาพนางอิรนั ทตี เป็ น
สตรีภาคเหนือนุ่ งผ้าซิน่ ลายขวาง มีผา้ คล้องคอบางๆ ซึ่งนางได้ใช้ในท่าร่ายรําด้วย ไว้ทรงผมเกล้า
มวย ซึง่ เป็ นลักษณะเด่นของสตรีภาคเหนือ เป็ นการถ่ายทอดว่าเมื่อนางอิรนั ทตีทราบถึงความทุกข์
ใจของมารดา คือ การอยากได้หวั ใจวิธรู บัณฑิต และความทุกข์ใจของท้าววรุณนาค ผูเ้ ป็ นบิดา ทีห่ า
หนทางในการนํ าตัว วิธูรบัณ ฑิต มา นางไม่ รอช้าแสดงความกตัญ �ู ของลู ก ด้ว ยการฟ้ อนรําเพื่อ
อธิษฐานขอโดยทันที

ภาพประกอบ 50 เรือ่ งวิธรู ชาดก นางอิรนั ทตี ฟ้ อนรําหาผูอ้ าสาไปนําตัววิธรู บัณฑิตมาถวาย
ด้านขวาพระประธาน ผนังที่ 10 ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2560
1กรมศิลปากร.

(2540). นิบาตชาดก เล่ม ๙. หน้า 148.
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6.2.5 วิ ถีชีวิตของสตรี
ในเรื่องมโหสถบัณฑิต กล่าวถึงการทดสอบเพื่อพิจารณามโหสถบัณฑิตใน
การเป็ นบัณฑิตคนที่ 5 ของพระราชาวิเทหะ มีปริศนามากมายให้มโหสถบัณฑิตแก้ไขด้วยเชาวน์
ปั ญ ญา ภาพนี้ เนื้ อ หาอาจหมายถึง การไขปริศ นาเรื่อ งข้าว คือ พระราชาให้ส่ งข่ าวไปยังมโหสถ
บัณ ฑิ ต ว่ า ได้ ย ิน ว่ า ชาวบ้ า นปาจีน ยวมัช ฌคามเป็ นคนฉลาด จงให้ ช าวบ้ า นหุ ง ข้า วเปรี้ย วให้
ประกอบด้วยองค์ 8 มาให้เรา ได้แก่ ไม่ให้หุงด้วยข้าวสาร ไม่ให้หุงด้วยนํ้ า ไม่ให้หุงด้วยหม้อข้าว
ไม่ให้หุงด้วยเตาหุงข้าว ไม่ให้หุงด้วยไฟ ไม่ให้หุงด้วยฟื น ไม่ให้หญิงหรือชายยกมา ไม่ให้นํามาส่ง
โดยทาง มโหสถจึงให้ชาวบ้านหุงด้วยข้าวแหลกอันไม่ช่อื ว่าข้าวสาร ให้หุงด้วยนํ้าค้างอันไม่ช่อื ว่านํ้ า
ปกติ ให้หุงด้วยภาชนะดินใหม่ อันไม่ช่อื ว่าหม้อข้าว ให้ตอกตอไม้ตงั ้ ภาชนะนัน้ หุงอันไม่ช่อื ว่าหุง
ด้วยเตา ให้หุงด้วยเพลิงที่สเี กิดขึน้ ชื่อว่าไม่ใช่ไฟปกติ ให้หุงด้วยใบไม้อนั ไม่ช่อื ว่าฟื นชื่อว่าหุงข้าว
เปรีย้ ว แล้วบรรจุในภาชนะใหม่ ผูกด้วยประทับตราอย่างให้หญิงหรือชายยกไป ให้กระเทยยกไป ไป
โดยทางน้อยละทางใหญ่เสียอันชื่อว่าไม่มาโดยทาง นําข้าวไปถวายพระราชา1
อย่างไรก็ตาม การไขปริศนาเรื่องข้าวนี้ ผูท้ าํ หน้าทีห่ ุงหาอาหารถูกนําเสนอ
เป็ นหน้ าที่ของผู้หญิงทัง้ หมดในการตระเตรียมการหุงหาอาหาร เน้ นยํ้าถึงหน้ าที่หุงหาอาหาร การ
เป็ นแม่บ้านแม่เรือนของสตรี ผู้หญิงทุกคนในภาพกําลังช่วยกันตระเตรียมอาหาร ศิลปิ นผู้วาดได้
ถ่ายทอดภาพนี้ได้อย่างมีชวี ติ ชีวา ดูเหมือนมีความเคลื่อนไหว ไม่มใี ครนังว่
่ าง บ่งบอกว่าสตรีทุกคน
มีหน้าที่

ภาพประกอบ 51 การหุงหาอาหารในเรือ่ งข้าวของมโหสถชาดกถูกสื่อว่าเป็ นหน้าทีข่ องสตรี
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 5 ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2559
1กรมศิลปากร. (2540).

นิบาตชาดก เล่ม ๘. หน้า 162 - 163.
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6.2.6 สตรีในแง่มมุ พุทธศาสนา
สตรีทป่ี รากฏในพุทธประวัตแิ ละสตรีทป่ี รากฏในพุทธชาดก กล่าวได้ว่ามีทงั ้
แง่ดแี ละแง่ลบ ในแง่ดเี ป็ นการกล่าวถึงอุ บาสิกา คือสตรีท่ตี งั ้ มันในศี
่
ล ทํานุ บํารุงพุ ทธศาสนา และ
สร้า งแต่ ก รรมดี เช่ น นางสุ ช าดา นางวิส าขา เป็ นต้ น นอกจากนั ้น ยัง มีก ารกล่ า วถึ ง สตรีท่ี ม ี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือใกล้ชดิ กับพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระนางสิรมิ หามายา พระนางปชาบดีโคตมี พระนางพิมพา เป็ นผูม้ บี ารมีและตัง้ มันในศี
่ ล สําหรับพระนางสิรมิ หามายาเมือ่ สวรรคตก็ได้
ขึน้ ไปอยู่บนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ส่วนพระนางปชาบดีโคตมีและพระนางพิมพาเมือ่ ได้ฟังพระธรรมจาก
พระพุทธองค์ ในทีส่ ุดก็ตดั สินใจออกบวชเป็ นภิกษุณีและได้ไปถึงซึง่ นิพพาน ส่วนในแง่ลบ สตรีทถ่ี ูก
กล่ าวถึง ในพุ ท ธประวัติ จะเป็ น ผู้ ม ายัวยวนโดยมุ
่
่ ง หวัง ในการขัด ขวางการสํ า เร็จ มรรคผลของ
พระพุทธเจ้า เช่น ธิดาของพญามารวัสวดี เป็ นต้น รวมถึงในพุทธชาดกที่มกี ารกล่าวถึงวิบากกรรม
ต่างๆ ของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ โดยวิบากกรรมนัน้ มักเกิดจากภรรยาทีเ่ ป็ นคู่ครองในอดีตชาติทงั ้
ชาติทเ่ี กิดเป็ นคนและสัตว์
ความสวยงามของสตรีเพศทีธ่ รรมชาติสร้างสรรค์มาให้มคี วามแตกต่างจาก
บุรุษเพศ โดยแท้จริงพุทธศาสนามีมุมมองว่าเป็ นสิง่ ที่ธรรมชาติสร้างให้มาเป็ นคู่กนั ความคิดนี้จะ
เห็นได้ว่าสอดคล้องกับหลักการสมดุลในหยินและหยางของลัทธิเต๋าด้วยเช่นกัน ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่อง
ยากทีเ่ พศชายจะไม่ให้ความสนใจกับเพศหญิง แต่สําหรับเพศบรรพชิตสิง่ นี้เป็ นสิง่ ทีต่ ้องก้าวข้ามพ้น
ไปให้ได้ คือการตัดกิเลสทัง้ ปวง จึงจะนํ าพาไปสู่หนทางปฏิบตั เิ พื่อให้บรรลุนิพพาน ในมุมมองเช่นนี้
พระพุทธเจ้าจึงกล่าวถึงสตรีเพศว่า สตรีเป็ นศัตรูแห่งพรหมจรรย์1 เมื่อเพศชายมุ่งหวังจะเข้าสู่เพศ
บรรพชิต จะต้องเอาชนะจิตใจทัง้ กิเลส ตัณหา และราคะให้ได้ สตรีจงึ เป็ นอุปสรรคต่อการหลุดพ้น
ของเพศบรรพชิต แต่ สําหรับฆราวาส พระพุ ทธเจ้าจะกล่ าวถึงสถานภาพทางครอบครัวของสตรี
บทบาทและหน้าทีข่ องสตรีทงั ้ ในฐานะมารดา และฐานะภรรยา ในทางพุทธศาสนาให้ความสําคัญและ
ยกย่องสตรีในฐานะแม่ ว่ามีบุญ คุณ ต่ อลูกยิง่ กว่าบิดา โดยมีการกล่าวในพระไตรปิ ฎกว่า “บรรดา
มารดาบิดา มารดาเท่านัน้ มีอุปการะมากกว่า”2
ในพุ ทธชาดกหลายเรื่อ ง จึงมักมีการเล่ าเรื่องราวถึงการแสดงให้เห็นบุ ญ
บารมีข องพระพุ ท ธองค์ในการเอาชนะกิเลสทัง้ ปวงถึง แม้ในยามที่ม ีส ตรีม ายัวยวนอยู
่
่ ต รงหน้ า
จิตรกรรมฝาผนังในส่วนเตมียชาดกของวัดบวกครกหลวง ได้ปรากฏภาพทีพ่ ระเตมียถ์ ูกสตรียวยวน
ั่
พระเตมียก์ ท็ รงนิ่งเฉย ตัดกิเลสทัง้ ปวงได้สําเร็จ ดังนัน้ ภาพสตรีแสดงอาการยัวยวน
่
อาจกล่าวได้ว่า
เป็ นภาพเชิงสัญลักษณ์ทม่ี คี วามหมายถึง การเอาชนะกิเลส หรือการตัดกิเลส เป็ นการนํ าเสนอภาพ
สตรีในเชิงลบ ในขณะเดียวกันภาพสัญลักษณ์ น้ีก็สามารถสื่อสารในเชิงบวก คือเป็ นการยอมรับว่า
สตรีมคี วามงามตามธรรมชาติอ ันเป็ น สิง่ ดึงดูด ใจหรือน่ าสนใจ และสตรีถู ก มอบบทบาทให้เป็ น ผู้
พิสจู น์การบรรลุของพระพุทธองค์
1ปรีชา

ช้างขวัญยืน. (2541). สตรีในคัมภีรต์ ะวันออก. หน้า 77.

2แหล่งเดิม. หน้า 81.
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ภาพประกอบ 52 เรือ่ งเตมียชาดก พระเตมียก์ ําลังถูกยัวยวนจากสตรี
่
ก็ทรงนิ่งเฉย ไม่มกี เิ ลส
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 2 ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2560

ภาพประกอบ 53 พุทธประวัติ ตอนเจ้าชายสิทธัตถะ ตัดสินใจจากพระนางยโสธราและพระราหุลเพื่อ
ไปออกบวช ในขณะทีม่ มุ ซ้ายมีภาพชายหญิงอยูค่ ่กู นั ตามธรรมชาติสร้างมา แต่สาํ หรับชายทีจ่ ะ
ถือเพศบรรพชิตแล้ว สตรีจงึ เป็ นศัตรูแห่งพรหมจรรย์ ด้านขวาพระประธาน ผนังที่ 11
ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559
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7. ภาพจิ ตรกรรมวัดป่ าแดด
วัดป่ าแดด ตัง้ อยู่บริเวณตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หลักฐานการ
สร้างวัด ไม่ ป รากฏแน่ ช ัด สัน นิ ษ ฐานว่ าวัด นี้ ม ีก ารสร้างมาตัง้ แต่ ส มัย รัช กาลที่ 3 วิห ารที่ม ีภ าพ
จิตรกรรมมีขนาดเล็กคล้ายคลึงกับวัดบวกครกหลวง ภายในค่อนข้างทึบ จิตรกรรมฝาผนังภายใน
วิหารวาดในสมัยรัชกาลที่ 5 ปรากฏหลัก ฐานชัด เจนในบริเวณห้องภาพที่เขียนพุ ทธประวัติ เป็ น
ข้อความจารึกถึงเจ้าศรัทธา (ผู้ทําบุญ ในค่าใช้จ่ายการวาด นิยมแบ่งเป็ นผนัง : ผู้วจิ ยั ) จารึกไว้ว่า
“จุลศักราช 1250 ปีเบิกไจ้” ตรงกับ พ.ศ.2431 เป็ นปี ทก่ี ารวาดภาพแล้วเสร็จ1
จากการศึกษาของ สุรสวัสดิ ์ สุขสวัสดิ ์ ทีไ่ ด้ทาํ การศึกษาพุทธศิลปกรรมในแม่แจ่ม
จํานวนหลายวัด เช่น วัดยางหลวง วัดพุทธเอิ้น วัดช่างเคิง่ วัดกองกาน เป็ นต้น อิทธิพลสกุลช่างที่
ปรากฏในศิลปกรรมวัดต่ างๆ ในแม่แจ่ม มี 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรก คืองานสกุ ลช่างพม่า-เชียงแสน
ปรากฏผสมผสานอยู่ในโครงสร้างสถาปั ตยกรรม และอิทธิพลพม่าหรือไทใหญ่ ท่ปี รากฏให้เห็นใน
ด้า นจิต รกรรม ส่ ว นอีก กุ ล่ ม คือ งานสกุ ล ช่ างเชีย งใหม่ -ลํ า ปาง เห็น เด่ น ชัด ในลวดลายปู น ปั ้ น
โดยเฉพาะลายมกรคายนาคสามเศียร ลายกินนร-กินรี2
กล่าวโดยสรุป ภาพจิตรกรรมวัดป่ าแดดเป็ นฝีมอื ช่างท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลศิลปะ
แบบพม่าหรือแบบไทใหญ่ค่อนข้างมากโดยดูจากเครื่องแต่งกายของบุคคลในชนชัน้ สูง องค์ประกอบ
ของปราสาท การใช้สเี ป็ นการใช้คู่สเี หมือนกับวัดบวกครกหลวง คือสีน้ํ าเงินและสีแดง แต่ มคี วาม
แตกต่ างด้วยการปรับสีให้อ่อนและเบาบางลง สีท่ปี รากฏเป็ นสีหลักจึงเป็ นสีฟ้ าอ่ อนและสีส้มอ่ อน
แตกต่างจากวัดบวกครกหลวงทีใ่ ช้สจี ดั จ้านด้วยการเน้นสีน้ํ าเงินเข้มกับสีแดง ลักษณะเด่นของภาพ
จิตรกรรมทีว่ ดั ป่ าแดด คือการสอดแทรกวิถชี วี ติ ท้องถิน่
จากการศึกษาของ สุรสวัสดิ ์ สุขสวัสดิ ์ มีขอ้ สันนิษฐานว่า คําว่า แม่แจ่ม เป็ นการ
เพีย้ นเสียงตามสําเนียงภาคกลาง ซึง่ แต่เดิมชื่อว่า เมืองแจม ตามลํานํ้าแจมทีไ่ หลผ่านตัวเมือง และที่
ถูกต้องออกเสียงตามสําเนียงล้านนาว่า แจ๋ม แปลว่า สดใส สว่าง 3 สําหรับชื่อแม่แจ่ม ได้มผี ศู้ กึ ษาอีก
ท่านหนึ่ง คือ ฝอยทอง (สมบัติ) สมวถา ได้กล่าวถึงบันทึก ในพระใบฎีก าสุทศั น์ วชิรญาโณ เจ้า
อาวาสวัดป่ าแดด ได้เล่าเรื่องเมือ งแจ๋มตามคําเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แ ก่ ชาวแม่แจ่มว่า ในสมัยก่ อ น
เสบียงอาหารขาดแคลนจึงมีการเรียกบริเวณนี้ว่า แจม ซึง่ คําว่า แจม ในภาษาลัวะ หมายถึง มีน้อย
ไม่พ อเพียง ขาดแคลน ต่ อ มาเมื่อชาวไทยวนขยายขึ้นไปตัง้ ถิ่น ฐานบริเวณแม่แ จ่ม ชื่อ แจม ได้

1คลอดีน

ทรีโอโล. (2544, มกราคม – มีนาคม). การค้นพบครัง้ ล่าสุดในจิตรกรรมฝาผนังวัดป่ าแดด
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. แปลโดย ภาณุพงษ์ เลาหสม. เมืองโบราณ. 27 (1) : 57.
2สุรสวัสดิ ์ สุขสวัสดิ.์ (2537, มกราคม – มีนาคม). แม่แจ่มกับกระแสวัฒนธรรมโลก อดีต – ปั จจุบน
ั :
มุมมองหนึ่งจากพุทธศิลปกรรมท้องถิน่ . เมืองโบราณ. 20 (1) : 33 – 35.
3สุรสวัสดิ ์ สุขสวัสดิ.์ (2535, กรกฎาคม – ธันวาคม). กิจกฎวัดยางหลวง : การค้นหาประวัตศ
ิ าสตร์แม่
แจ่มจากงานศิลปกรรม. เมืองโบราณ. 18 (3,4) : 155.
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เปลี่ยนมาเป็ น แจ๋ม และกลายเป็ น แจ่ม ในภาษาปั จจุบนั 1 นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงชาติพนั ธุ์เดิม
ที่มาตัง้ รกรากอยู่ในบริเวณอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ว่า ประกอบด้วย กลุ่มลัวะ หรือละว้า
กลุ่มชาวเขาทีเ่ คยครอบครองดินแดนบริเวณนี้ นอกจากลัวะแล้วก็ยงั มีชนเผ่าอื่น ได้แก่ ปกาเกอะญอ
หรือยาง (กะเหรีย่ ง) เม็งหรือมอญ ซึง่ เป็ นชนกลุ่มน้อยไม่มอี ํานาจ ชาวยางหรือกะเหรีย่ งยังคงรักษา
ความเป็ นชนเผ่าของตนได้อย่างเหนียวแน่ น 2 สําหรับชาวมอญเคยแผ่อทิ ธิพลอยู่ในแคว้นหริภุญไชย
ซึ่ ง เป็ นแคว้ น โบราณที่ เ ก่ า แก่ ท่ี สุ ด ในบริเ วณภาคเหนื อ กลุ่ ม มอญหริภุ ญ ไชยที่ ลํ า พู น ยัง มี
ความสัมพันธ์กบั ชาวมอญทีห่ งสาวดี ซึง่ เป็ นเส้นทางการค้าและเส้นทางเดินทัพทัง้ ฝ่ ายพม่าและฝ่ าย
ล้านนามาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 243
สําหรับผนังภายในวิหารวัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เริม่
นับจากบริเวณทางเข้าประตูวนขวา ผนังแรกเป็ นผนังที่ 1 เวสสันดรชาดก ผนังที่ 2 เวสสันดรชาดก
ผนังที่ 3 พุทธประวัติ ผนังที่ 4 วิธูรชาดก ซึ่งอยู่ด้านซ้ายพระประธานทัง้ หมด (ผนังที่ 1 – ผนังที่ 4)
ผนังที่ 5 พุทธประวัติ ผนังที่ 6 จันทคาธชาดก ผนังที่ 7 มโหสถชาดก ผนังที่ 8 พุทธประวัติ ซึ่งอยู่
ด้านขวาพระประธานทัง้ หมด (ผนังที่ 5 – ผนังที่ 8)
7.1 วรรณกรรมที่ปรากฏ
จิตรกรรมฝาผนังวัด ป่ าแดด เป็ นการเล่าเรื่องวิธูรชาดก เวสสันดรชาดก มโหสถ
ชาดก จันทคาธชาดก ไตรภูม ิ และพุ ทธประวัติตอนสําคัญ สําหรับเนื้ อ เรื่องวิธูรชาดก เวสสันดร
ชาดก มโหสถชาดก เหมือนเนื้อหาตามทีก่ ล่าวไว้ในวัดบวกครกหลวงส่วนจันทคาธชาดกจะกล่าวถึง
เนื้อหาโดยละเอียดในวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน เนื่องจากในวิหารวัดป่ า
แดดนี้ เป็ นการวาดชาดกหลายเรื่อง ในเนื้อหาจันทคาธชาดกเป็ นเพียงต้นเรื่องที่กล่าวถึงพ่อแม่ท่ี
ครอบครัวขัดสนครอบครัวหนึ่ง มีบุตรชายสองคน คือสุรยิ คาธและจันทคาธ (เนื่องจากเกิดในวันสุรยิ
คราสและวันจันทคราส แสดงให้เห็นถึงการเป็ นผูม้ บี ุญญาธิการมาเกิด : ผูว้ จิ ยั ) ในภาวะขาดแคลน
อาหารเมื่อ พ่ อแม่ห าอาหารได้น้อยลง จะเก็บไว้กินเอง ปล่อยให้ลูก อดอาหาร เป็ นจุด เริม่ ต้นการ
เดินทางผจญภัยของสุรยิ คาธและจันทคาธ สําหรับการเล่าเรื่องพุทธประวัตมิ คี วามน่ าสนใจในการจัด
วางตํ าแหน่ งของภาพที่อ ยู่ในระดับล่างหรือ ระดับสายตา มีขนาดสัด ส่วนของภาพค่อ นข้างใหญ่
แตกต่างจากวัดบวกครกหลวงทีพ่ ุทธประวัตบิ างตอนแทรกอยูใ่ นผนังชาดก
7.2 สถานภาพสตรีที่ปรากฏในจิ ตรกรรมวัดป่ าแดด
7.2.1 การแต่งกายของสตรี
จากการที่เมืองแจ๋มหรือแม่แจ่มเป็ นเขตที่ชาวลัวะเคยมีอํานาจครอบครอง
มาก่อน การนุ่ งผ้าซิน่ ของสตรีในอําเภอแม่แจ่มของจังหวัดเชียงใหม่ จึงปรากฏให้เห็นว่าในเวลาปกติ
1ฝอยทอง

(สมบัต)ิ สมวถา. (2553). เล่าขานตํานานเมืองแจ๋ม. หน้า 18 - 19.
หน้า 25.
3สุรสวัสดิ ์ สุขสวัสดิ.์ (2535, กรกฎาคม – ธันวาคม). กิจกูฎวัดยางหลวง : การค้นหาประวัตศ
ิ าสตร์แม่
แจ่มจากงานศิลปกรรม. เมืองโบราณ. 18 (3,4) : 153.
2แหล่งเดิม.
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จะนุ่ งผ้าซิน่ ทีเ่ รียกว่า “ซิน่ ลัวะ” เป็ นซิน่ สีหม้อห้อมหรือสีดํา มีลายมัดหมีส่ ขี าวบนเส้นยืน ซึง่ เวลานุ่ ง
จะเห็นลายมัดหมีน่ ้เี ป็ นลายขวาง การทําลวดลายขวางอาจเป็ นอิทธิพลของสตรีไทยวน ส่วนประกอบ
ของซิน่ มี 3 ส่วน คือ หัวซิน่ ตัวซิน่ ตีนซิน่ ลายขวางมักมีสแี ดง 2 แถว ตรงส่วนใกล้หวั ซิน่ และตีนซิน่
บริเวณบนสุ ดของหัวซิ่นใช้ผ้าฝ้ ายดิบสีขาว ซึ่งเวลานุ่ งพกไม่ห ลุดง่าย ถัด มาบริเวณตัวซิ่นจะทํา
ลวดลายขวางลําตัวหรือลายก่าน สลับสีได้หลายแบบ จะเรียกตามสีของลวดลาย 1 สําหรับผ้าซิน่ ที่
เน้นสีเหลืองทําเป็ นริว้ สีเหลืองกับสีดําของชาวแม่แจ่ม เรียกว่า ซิน่ ต๋ามะนาว สีเหลืองเป็ นสีท่ยี อ้ ม
จากขมิน้ กับแก่นขนุ น 2 ส่วนสุดท้ายบริเวณตีนซิน่ จะมีลวดลายทองดงาม ในโอกาสพิเศษสตรีชาว
แม่แจ่มจะนุ่ งผ้าซิน่ ตีนจก ลักษณะตีนจกของแม่แจ่มนิยมใช้ผ้าเส้นทอใหญ่ มีสสี ดใส สีท่เี ด่นคือ สี
เหลือง ลวดลายจกจะแน่ นจนแทบไม่เห็นผ้าพืน้ สีดํา3 มีเทคนิคการทอผ้าทีท่ ําลวดลายโดยควํ่าหน้า
ของผ้าลงบนกีท่ อผ้า4 ซึง่ เป็ นเทคนิคการทอผ้าเฉพาะในอําเภอแม่แจ่ม

ภาพประกอบ 54 การแต่งกายด้วยผ้าซิน่ ลัวะของสตรีชาวบ้าน อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ด้านขวาพระประธาน ในวิหารวัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2559

1ก้องเกีย รติ

มหาอินทร์. (2559). ผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ : สถานภาพในการดํารงอยู่.

หน้า 167 – 168.
2เผ่าทอง ทองเจือ. (2560, 27 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีบ
่ า้ นเลขที่ 24/1
ซอยสุขมุ วิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.
3ทรงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพททริเซีย แน่นหนา. (2533). เล่มเดิม. หน้า 17.
4ทรงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพททริเซีย แน่นหนา. (2530). เล่มเดิม. หน้า 25.

92
7.2.2 สตรีในฐานะแม่
ผนั งที่เป็ น การบอกเล่ าเรื่อ งราวในพุ ทธประวัติ เป็ นที่น่ าสัง เกตว่ า พุ ท ธ
ประวัตติ อนประสูติ อยู่ในตําแหน่ งล่างทีม่ องเห็นได้ชดั และมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพราะตามปกติมกั
อยู่บนผนังสูงและมีขนาดไม่ใหญ่นัก แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในการให้พน้ื ทีก่ บั สตรีเพศได้ปรากฏ
ตัวอย่างชัดเจน สอดคล้องกับทีพ่ ระพุทธเจ้ายกย่องสตรีในฐานะแม่มากกว่าฐานะอื่น

ภาพประกอบ 55 พระนางสิรมิ หามายาในขณะกําลังประสูตเิ จ้าชายสิทธัตถะ ด้านขวาพระประธาน
ในวิหารวัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
ในขณะเดียวกัน สตรีในสถานภาพการเป็ น มารดา ได้ถู ก นํ าเสนอในแง่มุ ม ที่ทํ า
หน้ าที่มารดาบกพร่อง เช่นในผนังจันทคาธชาดกของวัดป่ าแดด อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นการเล่าถึงกําเนิดของเรื่องราวจันทคาธชาดก ทีเ่ ริม่ ต้นจากพ่อแม่ของสุรยิ คาธและจันทคาธสองพี่
น้องทีค่ รอบครัวขาดแคลนอาหาร เมื่อหาอาหารลําบาก พ่อแม่ของเด็กทัง้ สองกลับนังกิ
่ นอาหารจน
หมด ปล่อยให้ลูกทัง้ สองอดอาหารและนัง่ มองพ่อแม่กนิ ต่อมาสุรยิ คาธก็พาจันทคาธไปขออาหาร
ตามบ้านเรือนอื่นในหมูบ่ า้ น และท้ายทีส่ ุดก็ได้เดินทางผจญภัยไปยังดินแดนอื่น สตรีในภาพนี้การนุ่ ง
ซิน่ เป็ นผ้าซิน่ แบบไทยวน คือผ้าซิน่ ลายขวาง ตีนซิน่ เป็ นผ้าสีพน้ื นิยมเป็ นสีแดงหรือสีดํา บางทีอาจ
มีตนี จก มีลวดลายอยูต่ รงส่วนบนครึง่ ท่อนของตีนซิน่ 1

1ทรงศักดิ ์

ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพททริเซีย แน่นหนา. (2530). เล่มเดิม. หน้า 76.
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ภาพประกอบ 56 เรือ่ งจันทคาธชาดก สุรยิ คาธกําลังกอดปลอบน้องชายจันทคาธทีต่ อ้ งอดอาหาร
ด้านขวาพระประธาน ในวิหารวัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
7.2.3 สตรีในฐานะภรรยา
หน้าทีข่ องภรรยาทีด่ ี จะต้องไม่บกพร่องในการดูแลปรนนิบตั สิ ามี เป็ นภาพ
ทีส่ ่อื ออกมาโดยผ่านการวิถชี วี ติ ของครอบครัวชาวบ้านหรือสามัญชนอยูเ่ สมอ รวมถึงสตรีชนั ้ สูงเช่น
พระนางมัทรีท่ตี ้องผจญความยากลําบากเช่นเดียวกับชีวติ ของสตรีสามัญชน เมื่อต้องติดตามพระ
เวสสันดรไปดําเนินชีวติ ในป่ า เป็ นการทําหน้าทีป่ รนนิบตั ใิ นฐานะภรรยา

ภาพประกอบ 57 เวสสันดรชาดก พระนางมัทรีเดินทางติดตามพระเวสสันดรเข้าป่ าในฐานะภรรยา
ด้านซ้ายพระประธาน ในวิหารวัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
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7.2.4 สตรีในฐานะลูก
นางอิรนั ทตี พระธิดาของท้าววรุณนาคกําลังทําหน้าทีล่ กู ทีม่ คี วามกตัญ�ู
ต่อบิดามารดาของนาง นางอิรนั ทตีอยากจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ใจของบิดามารดา นางจึงทําการ
ฟ้ อนร่ายรําบวงสรวงเพื่อหาผูอ้ าสาจะไปนํ าตัววิธรู บัณฑิตมาให้มารดาของตน และหลังจากนัน้ นาง
อิรนั ทตีตอ้ งยอมรับปุณณกะยักษ์เป็ นสามีตามสัจจะทีท่ า้ ววรุณนาค พระบิดาได้กล่าวไว้ แสดงให้เห็น
ว่าสตรีตามจารีตนัน้ ไม่ได้เลือกคู่ครองเอง บิดามารดาเป็ นผูก้ ําหนด

ภาพประกอบ 58 เรือ่ งวิธรู ชาดก นางอิรนั ทตี ฟ้ อนรําหาผูอ้ าสาไปนําตัววิธรู บัณฑิตมาถวายให้
พระมารดา สุดท้ายจึงทําให้ทา้ ววรุณนาคยกนางให้เป็ นภริยาของปุณณกะยักษ์
ด้านซ้ายพระประธาน ในวิหารวัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
7.2.5 การประกอบอาชีพ
นับแต่อดีตมาถึงปั จจุบนั การเกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลักของคนไทย เป็ น
อาชีพของราษฎรทัวไปในกลุ
่
่มไพร่และทาส เช่นเดียวกันกับสังคมภาคกลาง สตรีชาวบ้านหรือสตรี
ชัน้ ล่างต้องช่วยครอบครัวในการทําเกษตรกรรม เนื้อ หาในวิธูรชาดก ณ วัดป่ าแดด ตํ าบลท่ าผา
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีภาพสะท้อนการทํานาของสตรีลา้ นนา ว่าเป็ นหน้าทีอ่ กี อย่างหนึ่ง
คือการประกอบอาชีพ มีการแบ่งหน้ าทีใ่ นการทํานาโดยสตรีปลูกข้าว ผูช้ ายไถคราด แสดงให้เห็น
ว่าสตรีชนั ้ ล่างเป็ นกําลังส่วนหนึ่งในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรของครอบครัว และเป็ นหน้ าที่
เพิม่ เติมจากการทําหน้าทีเ่ ป็ นแม่บา้ นแม่เรือนทีต่ อ้ งดูแลหุงหาอาหารและทอผ้า
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ภาพประกอบ 59 ฝี มอื ช่างท้องถิ่นสะท้อนการทํานาของสตรีไทยภาคเหนือ ด้านขวาพระประธาน
ในวิหารวัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
อีกสถานภาพหนึ่งที่ปรากฏบนผนังด้านมโหสถชาดก ฉากงานเลี้ยงฉลองรื่นเริงใน
เมืองมิถิลา มีสตรีท่กี ําลังแสดงการฟ้ อนรํา ทําให้เห็นถึงสถานภาพของสตรีในการทําหน้ าที่ผ่อ น
คลายหรือสร้างความรื่นเริงให้แก่บุรุษ ดังนัน้ อิรยิ าบถในการฟ้ อนรําของสตรี จะเป็ นภาพที่มใี ห้พบ
เห็นเสมอ แต่การฟ้ อนรํานัน้ มีทงั ้ การบวงสรวงเทพเจ้า การอธิษฐาน และการแสดงรืน่ เริง

ภาพประกอบ 60 เรือ่ งมโหสถชาดก สตรีกําลังฟ้ อนรําในขณะทีบ่ ุรษุ เล่นดนตรีและเป็ นผูช้ มการแสดง
ด้านขวาพระประธาน ในวิหารวัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
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7.2.6 วิ ถีชีวิตของสตรี
บริเวณอํ าเภอแม่ แ จ่ม จังหวัด เชีย งใหม่ มีชุ ม ชนครัว ลัว ะและครัว ไทลื้อ
อาศัยอยู่ ดังนัน้ จึงมีการรับวัฒนธรรมไทยวน ไทใหญ่ มาผสมผสานกับวัฒนธรรมลัวะและวัฒนธรรม
ไทลือ้ อย่างไรก็ตามภาพการหาบเปี๊ ยดหรือเครื่องเขินเอาไว้ใส่ของได้ปรากฏเกือบทุกแห่ง เป็ นวิถี
ชีวติ ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมร่วมกันของชาวเหนือ เนื่องจากภูมศิ าสตร์ส่วนใหญ่ของภาคเหนือเป็ นป่ า ผู้หญิง
จึงมักจะใช้เปี๊ ยดหรือกระบุงใส่สงิ่ ของ ทัง้ อาหาร ของป่ า นํ้า แต่ถ้าเป็ นชาวเขาจะเป็ นการใส่ภาชนะ
จักสานสะพายหลังแทน

ภาพประกอบ 61 นางอมิตตากําลังหาบภาชนะเพื่อไว้ใส่ของ ทําหน้าทีใ่ นการปรนนิบตั ชิ ชู ก
ด้านซ้ายพระประธาน ในวิหารวัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2559

กรณี ศึกษาในจังหวัดน่ าน

1. ประวัติศาสตร์และความสําคัญของเมืองน่ าน
ในพงศาวดารเมืองน่ าน ได้กล่าวถึงเมืองเก่าแก่ช่อื ว่า เมืองวรนคร หรือเมืองปั ว
มีพระยาภูคา แห่งราชวงศ์ภูคา เป็ นผู้ก่อตัง้ เมือง 1 นอกจากเมืองวรนครหรือเมืองปั ว เมืองโบราณ
แห่งน่ านที่เป็ นที่รจู้ กั กันดี เอกสารชัน้ ต้นได้กล่าวถึงพระยาครานเมือง เป็ นผู้สร้างเวียงแช่แห้งเมื่อ
พ.ศ.1908 พระยาผากองเป็ นผูส้ ร้างเวียงน่ าน ราวพ.ศ.1910 เพราะตํานานพระธาตุแช่แห้งกล่าวว่า

1กรมศิลปากร.

หน้า 286.

(2517). ประชุมพงศาวดาร เล่ม 9 ภาคที ่ 10 เรือ่ งราชวงศ์ปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่ าน.
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พระยาผากองเสวยเมือง 19 ปี ได้ถงึ อนิจกรรมในพ.ศ.1929 1 ท้าวเมืองแพร่ได้มายึดครองเมืองน่ าน
ในพ.ศ.1939 จากนัน้ ราชวงศ์ภูคาได้เป็ นผู้ปกครองเมืองน่ าน ส่วนตํานานฝายเมือง ได้บอกเล่าถึง
การสร้างเมืองปั วของเจ้าฤาษี โดยสร้างให้ขุนฟอง ฤาษีได้ใช้ไม้เท้าขีดกําหนดทางฝั ง่ ตะวันออกของ
แม่น้ําน่าน ตัง้ เป็ นเมืองให้ช่อื ว่า วรนคร หรือเมืองปั ว 2
ในสมัยอาณาจักรสุโขทัยได้มคี วามสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเมืองสุโขทัยและเมืองปั วใน
สมัยที่เจ้าพระยาครานเมือง เป็ นผูค้ รองเมืองปั ว เจ้าพระยาการเมือง เจ้านครปั วผูน้ ้ีคอื ผูท้ ส่ี ร้างวัดภู
เพียงแช่แห้ง (พระธาตุแช่แห้ง ในปั จจุบนั ) ณ บริเวณภูเพียงแช่แห้ง เพื่อบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ 3
เห็นได้ชดั เจนในการให้ความสําคัญกับเมืองปั วหรือเมืองน่ าน โดยพระยาลิไทได้สร้างความสัมพันธ์
ทางเครือญาติ ในสมัยพญาติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา พระราชมารดาได้นําทัพเมื่อครัง้ มีการ
ยกทัพ ไปตีเมืองแพร่และเมืองน่ าน ทรงใช้เวลา 6 ปี (พ.ศ.1986/87 – 1991/92) ตรงกับสมัยการ
ปกครองของพญาแก่ นท้าว (ท้าวอินแก่ น) พญาติโลกราชจึงได้เมืองน่ านมาอยู่ในการปกครอง
เมืองน่ านจึงเป็ นศูนย์กลางทางล้านนาตะวันออก
เมื่อพระเจ้าบุเรงนองแห่ งพม่าทําการยึด เมืองเชียงใหม่ในพ.ศ.2101 ทํ าให้เมือ ง
ต่างๆ ทีอ่ ยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าเช่นกัน
พม่าทํ าการปกครองเชียงใหม่ในระหว่าง พ.ศ.2101 – 2317 เป็ น ระยะเวลาสองร้อ ยกว่ าปี การ
ต่อต้านอํานาจการปกครองของพม่าทีม่ ผี ลสําเร็จ คือหนานทิพย์ชา้ ง มีอาชีพพรานป่ าได้ทําการต่อสู้
กับท้าวมหายศ ผูป้ กครองชาวพม่าทีเ่ มืองลําปาง หนานทิพย์ชา้ งได้ฆ่าท้าวมหายศตาย เมืองลําปาง
จึงเป็ นอิสระ ชาวเมืองลําปางจึงยกย่องให้หนานทิพย์ชา้ งเป็ นเจ้าเมืองลําปางในพ.ศ.2275 มีนามว่า
พระยาสุลวะลือไชย เป็ นต้นตระกูลเจ้าเจ็ดตน เจ้าชายแก้ว บุตรชายของพระยาสุลวะลือไชยได้ครอง
เมืองลําปางสืบมา โดยเจ้าชายแก้วมีบุตรทัง้ หมดจํานวน 10 คน เป็ นบุตรชาย 7 คน ทีช่ ่วยในกิจการ
บ้านเมือง ต่ อมาเป็ นคําเรียกว่า เจ้าเจ็ด ตน (การเรียกเจ้าเจ็ดตนนัน้ เป็ นการนับเฉพาะบุตรชาย)
บุตรชายคนสําคัญ ได้แก่ เจ้ากาวิละ บุตรคนโต เจ้าบุญมา บุตรคนทีเ่ จ็ด4
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ยกทัพมาปราบพม่าโดยมีพระยาจ่าบ้าน
(บุญมา) และพระยากาวิละเข้าร่วมกับฝ่ ายไทย ในพ.ศ.2317 ทัพหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
และทัพหน้าของพระยาจ่าบ้าน พระยาจ่าบ้านและพระยากาวิละก็ทําการตีเมืองเชียงใหม่คนื จากพม่า
ได้สําเร็จ สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงทรงแต่ งตัง้ ตระกูล เจ้าเจ็ด ตนครองเมืองต่ างๆ ของอาณาจัก ร
ล้านนาเดิม เป็ นช่วงทีเ่ จ้าเจ็ดตนดําเนินนโยบาย “เก็บผักใส่ซา้ เก็บข้าใส่เมือง” คือการรวบรวมผูค้ น
กลับมาตัง้ ถิ่นฐานในล้านนา และมีก ารสร้างความสัมพันธ์ทางเครือ ญาติระหว่างราชวงศ์จกั รีก ับ

1สรัสวดี

อ๋องสกุล ผูป้ ริวรรต. (2539). พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด. หน้า 11.
2สรัสวดี อ๋องสกุล ผูป
้ ริวรรต. (2539). เล่มเดิม. หน้า 53.
3กรมศิลปากร. (2517). เล่มเดิม. หน้า 297 - 300.
4สรัสวดี อ๋องสกุล. (2551). เล่มเดิม. หน้า 314 – 315.
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ตระกู ลเจ้าเจ็ดตน อันเนื่อ งจากพระยากาวิล ะได้ยกน้องสาว คื อ เจ้าศรีอโนชา ให้เ ป็นชายาของ
เจ้าพระยาสุรสีห์ (กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท)1
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) สยามได้ดาเนินนโยบาย
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 เมื่อเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ถึงแก่พิราลัย ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในพ.ศ.2436 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครอง
นครน่านสืบต่อไป ดังปรากฏในพงศาวดารเมืองน่านว่า “...เมื่อนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้เจ้ามหาอุปราชหอน่า
ตนเป็นโอรสบุตรเจ้าอนันต์ฯ นั้นหือเป็นเจ้านครเมืองน่าน ปรากฏทั้งพระนามว่าเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช
กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงษาธิบดี เจ้านครเมืองน่านหั้นแล...”3
สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองน่าน มีเทือกเขาหลวงพระบางและเทือกเขาผีปันน้า ทอด
ผ่านตลอดทั่ว จัง หวัด พื้ นที่ส่ ว นใหญ่ ของเมือ งน่านเป็นที่ชันและมีค วามสู ง มีดอยภูคาอยู่ในเขต
เมืองปัวเดิม หรืออาเภอปัวในปัจจุบัน ยังมีดอยต่างๆ อีกหลายดอย อาทิ ดอยหลวง ดอยภูแว ดอย
ภูสนาน ดอยวาว ดอยผาจิ ดอยขุนน้าน่าน เป็นต้น ยอดดอยเหล่านี้มีความสูงเฉลี่ย 1,000 – 2,000
เมตรเหนือระดับน้าทะเล จากการที่มีดินแดนติดต่อกับ อาณาเขตของลาวหรือล้านช้างทางตอน
เหนือของเมืองน่าน จึงทาให้เมืองน่านมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับเมืองหลวงพระบางและเมือง
ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้าง จากการควบคุมเส้นทางการค้าดังกล่าว ทาให้มีการถ่ายทอด
วัฒนธรรมสิบสองพันนาและวัฒนธรรมล้านช้างเข้ามายังเมืองน่าน โดยเฉพาะกลุ่มไทลื้อ ซึ่งได้มีการ
อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองน่านด้วย4 จากสภาพภูมิประเทศที่อยู่บนที่สูงดังกล่าว จึงทาให้การที่เมือง
อื่นจะเข้ามาตีเมืองน่าน ค่อนข้างลาบาก ดังนั้นเมื่อครั้งพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ ได้มีการไปตี
นครล าปางและแคว้น หริภุ ญ ไชย แต่ยั งไม่ ส ามารถขยายอ านาจมายั ง ตะวัน ออกของล้ า นนาได้
จนกระทั่งในสมัยพญาติโลกราชสตรีในฐานะพระราชมารดาได้ทาหน้าที่เป็นแม่ทัพ พญาติโลกราช
จึงทาการเข้าตีเมืองแพร่และเมืองน่านได้เป็นผลสาเร็จ จากนั้นนครน่านจึงเป็นส่วนหนึ่งของล้านนา
ในฐานะศูนย์กลางล้านนาตะวันออก
1

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2551). เล่มเดิม. หน้า 316.
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 10 เรื่องราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่าน ฉบับเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระ
เจ้านครน่านให้แต่งไว้สาหรับบ้านเมือง. (2461). หน้า 169 – 170.
3
แหล่งเดิม. หน้า 196 – 197.
4
รัตนาพร เศรษฐกุล. (2538). ชาวไทลื้อในจังหวัดน่าน. หน้า 4.
2
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2. ความเป็ นมาของชาวไทลื้อในเมืองน่ าน
การเดินทางอพยพมาตัง้ ถิน่ ฐานของชาวไทลือ้ สันนิษฐานว่าเริม่ ต้นมาตัง้ แต่ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19 - 20 อาจเริม่ ต้ นที่เมือ งเก่ าแก่ ข องจังหวัด น่ าน คือ เมือ งปั ว ปรากฏหลัก ฐานใน
ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจัก รสุ โขทัยกับอาณาจักรน่ าน ได้กล่าวถึงชาวไทลื้อ ผู้อพยพมาจาก
แคว้นสิบสองปั นนาทางตอนใต้ของจีน แต่จาํ นวนชาวไทลือ้ ในสมัยโบราณมีจาํ นวนน้อย ไม่ได้อพยพ
มาเป็ นกลุ่ มใหญ่ เป็ นการติด ต่ อค้าขายเนื่ อ งจากเมืองน่ านเป็ นจุด ยุทธศาสตร์สําคัญ ในการเชื่อ ม
ความสัมพันธ์ทางการค้าจากเมืองสุโขทัยไปเมืองหลวงพระบางการทําสงครามมาตีเมืองแพร่และ
น่ านของพญาติโลกราชแห่ งอาณาจัก รล้านนา อาจทําให้เกิด การเข้ามาตัง้ ถิ่นฐานของชาวไทลื้อ
ปรากฏหลัก ฐานว่ า หลัง จากนั น้ พญาติโ ลกราชได้ส่ ง ทัพ ไปกับ เมือ งชวา (เมือ งหลวงพระบาง)
ทีบ่ ริเวณทับส้มป่ อย (ทางเหนือของเมืองน่ าน) และพวกลือ้ ทีบ่ า้ นพุง ใกล้กบั เมืองยอง (อยูใ่ นรัฐชาน
ประเทศพม่า) 1
รัตนาพร เศรษฐกุล ได้กล่าวถึงการเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานของชาวไทลือ้ ในน่ าน ว่าใน
อาณาบริเวณลุ่มแม่น้ํ าน่ านและเขตใกล้เคียงเป็ นบริเวณที่มกี ารตัง้ ถิ่นฐานเป็ นเมืองมาตัง้ แต่ สมัย
โบราณ ทัง้ ในเขตเมืองน่ านและเมืองบริวาร เช่ น เชียงคํา เชียงลม เชียงฮ่ อน เชียงของ เชียงร่ม
เชียงแลง เชียงลาว เมืองปง และเมืองปั ว การอพยพและตัง้ ถิ่นฐานของชาวลื้อในเมืองน่ านน่ าจะ
เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและยาวนาน2
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทก่ี ล่าวถึงชาวไทลือ้ ได้ปรากฏอีกครัง้ สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 3) เกิดเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุ วงศ์
แห่ ง เวีย งจัน ทน์ พงศาวดารเมือ งน่ า นบัน ทึ ก หลัก ฐานไว้ ว่ า ในพ.ศ.2369 เจ้ า หลวงมหายศ
พระยาน่ าน ได้รบั พระราชสาส์นจากเมืองพิไชย ว่าด้วยเจ้าอนุ วงศ์แห่งเวียงจันทน์ก่อการกบฏ ให้
พระยาน่ านยกทัพ ไปตีเมือ งเวียงจันทน์ พ ร้อ มกับเมืองเชียงใหม่ ลําพู น นคร (ลําปาง) แพร่ เจ้า
อนุ วงศ์ได้หนีไปเมืองพวน พระยาน่ านได้ทําการกวาดต้อนครัวลาวจากเวียงจันทน์มาด้วย3 เมื่อพระ
ยาน่ านได้ไปรักษาราชการที่เมืองหลวงพระบาง ก็ได้ทําการกวาดต้อนครัวลาวหลวงพระบางมา 4
ดังนัน้ การอพยพมาตัง้ ถิน่ ฐานของชาวไทลือ้ ทีเ่ ป็ นกลุ่มใหญ่ จึงเริม่ เกิดขึน้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ต่อมาผลของการเกิดสงครามเชียงตุง (พ.ศ.2393 – 2397) ทําให้มกี ารอพยพ
เจ้านายและไพร่พลลือ้ มาสู่ลา้ นนา เมืองน่ านได้ส่งกองทัพไปร่วมกับกองทัพสยามในสงครามเชียงตุง

1อรุณรัตน์

วิเชียรเขียว และเดวิด เค.วัยอาจ. (2543). ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่. หน้า 85.
2รัตนาพร เศรษฐกุล. (2538). เล่มเดิม. หน้า 14.
3ประชุมพงศาวดารภาคที ่ 10 เรือ่ งราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่ าน ฉบับเจ้าสุรย
ิ พงษ์ผริตเดช พระ
เจ้านครน่านให้แต่งไว้สาํ หรับบ้านเมือง. (2461). หน้า 158 – 159.
4แหล่งเดิม. หน้า 159 – 160.
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ในสงครามครัง้ นัน้ เมืองน่ านจึงได้กวาดต้อนชาวลือ้ จากสิบสองปั นนามาอยู่ท่เี มืองน่ าน โดยเส้นทาง
อพยพส่วนใหญ่จะมาจากเมืองยอง เมืองเลน เมืองหงสา เมืองเงินมาถึงเมืองปั ว 1
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพได้กล่าวถึงการรับราชการ
พิเศษของพระเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดชฯ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 4)
ดังนี้
...พระเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดชฯ ได้รบั ราชการพิเศษในพ.ศ.2395ได้เป็ นหัวหน้า
สร้างพลับพลาประทับแรมทีต่ ําบลนาริน ท้องทีอ่ ําเภอเมือง เมืองน่ าน รวม
เวลาทํางานจนเสร็จเดือน 1 แล้ว ลงไปรับเสด็จกรมหลวงวงษาธิราชทีท่ ่าอิฐ
เมืองพิไชย เสด็จขึน้ มานครน่ าน คราวเสด็จไปราชการทัพเมืองเชียงตุง รวม
เวลาไปมา 10 วัน พ.ศ.2396 ได้ตามเสด็จกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ไปราช
การทัพเมืองเชียงตุง รวมเวลาไปมา 7 เดือนเศษ เมือ่ พ.ศ.2398 ได้นําตัว
พญาหลวงบังคม พญาเมืองเชียงรุง้
มาเฝ้ าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ณ กรุงเทพฯ รวมเวลาไปมา 4 เดือนเศษ...2
ภารกิจการรับราชการพิเศษของพระเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดชฯ ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดชฯ ได้ทําการกวาดต้อนครัวไทลื้อจํานวนหลักพัน
จากเมืองสิบสองปั นนา ดังทีบ่ นั ทึกไว้ว่า “...เมือ่ พ.ศ.2399 ได้ไปกวาดต้อนครอบครัวลื้อเมืองพงเขตร
สิบสองปั นนา ซึง่ ในเวลานัน้ อยู่ในบังคับฮ่อ ให้เข้ามาอยู่ในเขตรเมืองน่ านประมาณคนพันเศษ ได้ตงั ้
ภูมลิ าํ เนาอยูท่ เี ่ มืองเชียงม่วน แลเมืองเชียงคํา รวมเวลาไปมา 5 เดือน...” 3
การกวาดต้อนครัวไทลือ้ จากนโยบายการเมืองการปกครองของสยามในสมัยรัชกาล
ที่ 3 - รัช กาลที่ 4 ทําให้เกิด การอพยพชาวไทลื้อ มาตัง้ ถิ่น ฐานอยู่ในเมือ งน่ านเป็ น จํานวนมาก
สัน นิ ษ ฐานว่ า ชาวไทลื้อ ได้ ดํ า รงชี ว ิต ตามวัฒ นธรรมไทลื้อ ดัง้ เดิ ม ของตน เมื่อ มาถึ ง รัช สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5) วัฒนธรรมของชาวไทลือ้ ได้ผสมผสานกับ
วัฒนธรรมในท้องถิน่ น่ าน จึงปรากฏวัฒนธรรมไทยวน (ล้านนา) ซึ่งเป็ นผลจากการที่ลา้ นนาเข้ามา
ปกครองเมืองน่ าน ผสมกับวัฒนธรรมไทลือ้ ทีไ่ ด้เข้ามาตัง้ หลักแหล่งอยูใ่ นเมืองน่ าน

1รัตนาพร

เศรษฐกุล. (2538). เล่มเดิม. หน้า 19 - 20.
2ประชุมพงศาวดารภาคที ่ 10 เรือ่ งราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่ าน ฉบับเจ้าสุรย
ิ พงษ์ผริตเดช พระ
เจ้านครน่านให้แต่งไว้สาํ หรับบ้านเมือง. (2461). คํานํา หน้า (1) – (2).
3แหล่งเดิม.
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การอพยพมาจากแคว้นสิบสองปั นนาของชาวไทลือ้ ล้านนา รวมทัง้ ทีถ่ ูกกวาดต้อน
มาจากหลวงพระบาง นับว่ายังคงรักษาเอกลักษณ์ของการทอผ้าแบบไทลือ้ ไว้ได้ แต่ในรายละเอียด
ของการทอผ้าชาวไทลื้อมีความแตกต่ างกัน โดยแบ่งจากการตัง้ ถิ่นฐานที่เป็ นกลุ่มเป็ นก้อนและมี
จํานวนมากกว่าการกระจายกันในทีอ่ ่นื เช่น ชาวไทลือ้ จังหวัดน่ าน ชาวไทลือ้ เชียงคํา (พะเยา) ชาว
ไทลือ้ จังหวัดเชียงราย ชาวไทลือ้ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้น ผ้าซิน่ ของสตรีไทลือ้ ทีจ่ งั หวัด
น่ านมีลกั ษณะพิเศษ คือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยวนกับวัฒนธรรมไทลือ้ เข้าด้วยกัน แต่
มีลกั ษณะเด่นทีพ่ บเฉพาะชาวไทลือ้ ในจังหวัดน่ าน คือมีเทคนิคการมัดหมีท่ น่ี ํามาจากชาวไทลาวหรือ
ไทเหนื อ ชาวไทลื้อ เรีย กวิธ ีก ารมัด หมี่น้ี ว่ า มัด ก่ าน หรือ คาดก่ าน ผ้าซิ่น ที่ม ีล วดลายมัด หมี่จ ึง
เรียกว่า “ซิน่ ก่าน” 1

ภาพประกอบ 62 ยัก ษ์ในเรื่องที่ถู กคัทธณกุ มารปราบนุ่ งซิน่ ก่ าน วิหารวัด ภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2560
ผ้าซิน่ ทีน่ ุ่ งนิยมลายขวางสลับสี ตีนซิน่ สีดาํ หัวซิน่ สีขาว มักสวมซิน่ ซ้อนกันสองผืน
ซิน่ ก่านมักต่อตีนจก เกล้าผมมวย นิยมปั กปิ่ น ใส่ลานหูหรือตุ้มหูท่ที ําด้วยทองหรือเงิน มีกําไลแขน
เข็มขัดเงินเส้นใหญ่ส่วนชายลื้อ นิยมนุ่ งผ้าต้อย เพื่อความคล่องตัวในการทํางานและเป็ นการอวด
ลายสักหมึกหรือสักยันต์บริเวณตัง้ แต่เอวไปจนถึงหน้าแข้ง ส่วนใหญ่ไม่สวมเสือ้ ถ้าสวมจะสวมเสือ้ สี
ดําหรือขาวแขนยาว ติดกระดุมเงิน ใส่ลานหู ทัดบุหรีห่ รือทัดดอกไม้ไว้ทห่ี ู2
1ทรงศักดิ ์

ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพททริเซีย แน่นหนา. (2530). เล่มเดิม. หน้า 73.
2รัตนาพร เศรษฐกุล. (2538). เล่มเดิม. หน้า 38 - 39.
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ภาพประกอบ 63 (ซ้าย) สตรีนุ่งซิน่ และทรงผมแบบไทลือ้ ใส่กําไลและลานหู
ภาพประกอบ 64 (ขวา) บุรุษสวมเสือ้ แขนยาว นุ่ งผ้าต้อย สักยันต์ ทัดบุหรีไ่ ว้ทห่ี ู
วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
3. ชาวลัวะในเมืองน่ าน
ในบริเวณภาคเหนือตอนบน มีชนชาติเก่าแก่ท่ตี งั ้ หลักถิน่ ฐานมาก่อนชาติพนั ธุ์อ่นื
คือ ลัวะ หรือ ละว้า ใช้ภาษาตระกูลออสโตร-เอเชียติค หรือกลุ่มภาษามอญ-เขมร ชาวลัวะ นิยมตัง้
ถิน่ ฐานบนภูเขาสูง ภาษาราชการไทยจึงเรียกรวมเป็ นชาวเขา1 บริเวณทีช่ าวลัวะตัง้ ถิน่ ฐานในเมือง
น่ าน คือบริเวณภูดอย วิถชี วี ติ ชาวลัวะอยูก่ บั ธรรมชาติคล้ายคนป่ า แต่มวี ฒ
ั นธรรมทีเ่ จริญกว่าเผ่า
มลาบรีหรือผีตองเหลือง ซึง่ ปรากฏหลักฐานว่ากลุ่มมลาบรีหรือผีตองเหลืองอยู่อาศัยในจังหวัดน่ าน
ของบริเวณภาคเหนื อ ตอนบน ในสมัยก่ อ นผู้ชายชาวลัวะนุ่ งเตี่ยว (ผ้าผืน เล็ก ผืน เดียว) คาดปิ ด
อวัยวะท่อนล่าง ส่วนผู้หญิงเปลือยอก มีเพียงผ้านุ่ งเก่าๆ พันกาย 2 ต่อมาวัฒนธรรมไทยวนในพื้นที่
ราบได้ขยายขึน้ ไปถึงถิน่ ฐานชาวลัวะบนดอย จึงมีการถ่ายเททางวัฒนธรรมกัน ระบบครอบครัวใน
1ชลธิรา

สัตยาวัฒนา. (2530). ลัวะเมืองน่าน. หน้า 18.

2แหล่งเดิม.
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สังคมลัวะเมือ งน่ าน เป็ น การสืบสกุ ล สายแม่ (Matrilineal descent) ทัง้ การสืบทอดมรดก การสืบ
ตําแหน่ งเจ้าก๊ก พิธเี ซ่นไหว้ผ ี การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็ นอํานาจของฝ่ ายหญิง 1 เป็ นทีน่ ่ าสังเกต
ว่าภาพรวมของสังคมภาคเหนือ ก็ให้ความสําคัญกับการนับถือผีบรรพบุรษุ สายแม่ และผูห้ ญิงเหนือ
มีอํานาจตัดสินใจหรืออํานาจในระบบครอบครัวค่อนข้างชัดเจน
เมือ่ วัฒนธรรมจากทีร่ าบขยายอิทธิพลขึน้ ไปบนภูเขา เกิดระบบการจัดระเบียบทาง
สังคม รวมทัง้ อํานาจการปกครองจากรัฐส่วนกลาง จึงทําให้ชาวลัวะมีสถานภาพทางสังคมที่ต่ ํากว่า
กลุ่มอื่น แม้กระทังชาวเขาด้
่
วยกัน ชาวลัวะมีความล้าหลังและตํ่ากว่าทัง้ ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
เมื่อเทียบกับชาวม้ง ชาวขมุ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็ นชาติพนั ธุ์ท่ตี งั ้ ถิน่ ฐานมาก่อนชาติพนั ธุ์อ่นื
จึงทําให้ปรากฏรากเหง้าทางวัฒนธรรมจากชาวลัวะทัง้ บริเวณอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ
วัฒนธรรมในเมืองน่ านที่ยากจะแยกวัฒนธรรมให้ชดั เจน แต่ สามารถนํ ามาเปรียบเทียบได้ในบาง
กรณี
4. หนานบัวผัน ผูน้ ําช่างแต้ม ภาพจิ ตรกรรมวัดหนองบัวและวิ หารวัดภูมินทร์
หนานบัวผัน เป็ นผูน้ ํ ากลุ่มช่างแต้มทีท่ ําการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว
ตําบลป่ าคา อํ าเภอท่ าวังผา และวิห ารวัด ภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือ ง จังหวัด น่ าน คําว่ า
หนาน เป็ นการเรียกผูเ้ คยบวชเรียนเป็ นพระสงฆ์ เช่นเดียวกับคําว่า ทิด ในภาษาภาคกลาง ถ้าเป็ น
เณร เรียกว่า น้อย หนานผู้น้ีมชี ่อื ว่า บัวผัน จากการนํ าเสนอวัฒนธรรมน่ านผ่านผลงานของเขา ได้
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า หนานบัวผันเป็ นชาวท้องถิน่ เมืองน่ าน วินัย ปราบริปู ผูก้ ่อตัง้ หอศิลป์ ริมน่ าน
และศึกษาจิตรกรรมในเมืองน่ าน ได้กล่าวว่า “...หนานบัวผัน ต้องเป็ นคนน่ าน ถ้าไม่ใช่คนน่ าน...จะ
ไม่มกี ารคิดเรือ่ งวัฒนธรรม ไม่ว่าจะทําพิธเี ผาศพ พิธเี ผาไล่สงิ ่ ชัวร้
่ ายออกจากร่างกาย การละเล่น
2
หรือเล่าเรือ่ งต่างๆ ทีน่ ิยมในเมืองน่ านชัดเจน...”
การเลือ กวรรณกรรมของหนานบัว ผัน เรื่อ ง จัน ทคาธชาดก มาถ่ า ยทอดใน
จิต รกรรมวัด หนองบัว และ คัทธณกุ ม ารชาดก ที่ถู ก นํ าเสนอในจิต รกรรมวิห ารวัด ภูม ินทร์ หรือ
ถึงแม้ว่าหนานบัวผันจะไม่ใช่ผู้เลือกวรรณกรรมเอง แต่รายละเอียดทีห่ นานบัวผันบอกเล่าเรื่องผ่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ได้แสดงให้เห็นว่าศิลปิ นมีความเข้าใจเนื้อเรื่องเป็ นอย่างดี ทัง้ สองเรื่องเป็ น
ชาดกทีน่ ิยมเผยแพร่เป็ นมุขปาฐะในล้านนาและล้านช้าง คัทธณกุมารชาดกเป็ นทีแ่ พร่หลายในล้าน
ช้างหรือลาวในชื่อ “คัทธนาม” ก็ได้มกี ารทําภาพวาดถ่ายทอดไว้ เท่าทีพ่ บมีทเ่ี ดียวของประเทศไทย
ในจังหวัดน่ าน ส่วนจันทคาธชาดกในพื้นที่ท่ผี ู้วจิ ยั ได้ทําการศึกษา พบเพียง 2 แห่ง คือ วัดป่ าแดด
ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัด
น่ าน ทัง้ สองแห่งมีความแตกต่างกัน ที่วดั ป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่นัน้
1ชลธิรา

สัตยาวัฒนา. (2530). เล่มเดิม. หน้า 57.
ปราบริปู. (2559, 21 กรกฎาคม). สัมภาษณ์ โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ที่หอศิลป์ ริมน่ าน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน.
2วินัย
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เนื่องจากช่างแต้มต้องนํ าเสนอชาดกหลายเรื่อง ในขณะทีว่ หิ ารทีแ่ ต้มภาพนี้เป็ นวิหารที่มขี นาดเล็ก
มาก ดังนัน้ จึงเป็ นการวาดภาพจันทคาธชาดกแทรกเพียงเล็กน้ อยอยู่ใกล้ๆ กับชาดกเรื่องอื่น เป็ น
การเล่าเรือ่ งตอนต้นของจันทคาธชาดก หรือภาษาท้องถิน่ เรียกว่า ย่าปูจ1ี ่ ในภาพครอบครัวชาวบ้าน
ครอบครัวหนึ่ง พ่อแม่มบี ุตรสองคน คือสุรยิ คาธและจันทคาธ ภาพดังกล่าวถูกถ่ายทอดโดยศิลปิ น
เน้นวิถชี วี ติ และบ้านเรือนในแบบชนบทของล้านนา ตามมาด้วยภาพอีกสองภาพทีย่ นื ยันว่าเป็ นผนัง
ส่วนของจันทคาธชาดก คือ ภาพทีส่ ุรยิ คาธพาจันทคาธไปขออาหารตามบ้านเรือนของชาวบ้านเพื่อ
ประทังชีวติ และภาพที่พระอินทร์แปลงกายเป็ นงู พระวิษณุ แปลงกายเป็ นพังพอน งูและพังพอนทํา
การต่ อ สู้ ก ัน เมื่อ งู ต ายพัง พอนก็ เ คี้ย วใบไม้ ใ ส่ ป าก แล้ ว งูก็ ฟ้ื นขึ้น มา เมื่อ พัง พอนตาย งูก็ ทํ า
เช่นเดียวกัน สุรยิ คาธจึงมันใจว่
่ าต้นไม้น้ีเป็ นต้นไม้วเิ ศษ ก็นําใบไม้วเิ ศษพกติดตัวระหว่างเดินทาง
และทําให้พน่ี ้องทัง้ สองสามารถช่วยชีวติ คนได้หลายคน

ภาพประกอบ 65 เรือ่ งจันทคาธชาดก สุรยิ คาธพาจันทคาธมาขออาหารชาวบ้านเพื่อประทังชีวติ
ด้านขวาพระประธาน ในวิหารวัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2559

1คลอดีน

ทรีโอโล. (2544, มกราคม – มีนาคม). เล่มเดิม. 27 (1) : 53.
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ภาพประกอบ 66 จันทคาธชาดก ตอนสุรยิ คาธชีใ้ ห้จนั ทคาธดูงแู ละพังพอนต่อสูก้ นั
ด้านขวาพระประธาน ในวิหารวัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
ส่วนจันทคาธชาดกทีว่ ดั หนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน เป็ นการ
เล่าเรื่องการผจญภัยของสองพี่น้องสุรยิ คาธและจันทคาธโดยละเอียดทุกตอนตามกัณฑ์ท่ปี รากฏใน
จันทคาธชาดก ได้เห็นฉากการผจญภัยในหลายๆ ตอนซึง่ ศิลปิ นทําการถ่ายทอดได้ดมี าก หนานบัว
ผันได้นําเสนอสตรีทุก นางที่มคี วามเกี่ยวข้องกับจันทคาธ สะท้อนการยอมรับว่าผู้ชายสามารถมี
ภรรยาได้หลายคนของสังคมในสมัยจารีต
จิตรกรรมฝาผนังทัง้ วัดหนองบัวและวิหารวัดภูมนิ ทร์ของหนานบัวผัน มีช่อื เสียง
จนกลายเป็ น สถานที่ท่ อ งเที่ยวสําคัญ ของเมือ งน่ านที่ผู้ม าเยือ นไม่ค วรพลาดชม นอกเหนื อ จาก
วรรณกรรมชาดกเรื่องหาดูได้ยาก การถ่ายทอดงานศิลปะของหนานบัวผันมีความงดงามที่ล้ําสมัย
กว่าศิลปิ นในยุคสมัยเดียวกัน (ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5) หนานบัวผันได้ผสมผสานการวาดภาพแบบ
จารีตกับแบบสมัยใหม่เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวและสวยงาม การสื่อวัฒนธรรมดัง้ เดิมทีป่ ฏิบตั สิ บื มา
ในสมัยจารีตจนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ศิลปิ นก็ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมผสมผสานทัง้ วัฒนธรรมไทยวน
วัฒนธรรมไทใหญ่ และวัฒนธรรมไทลือ้ ในขณะเดียวกัน หนานบัวผันได้วาดภาพสมัยใหม่ตามแบบ
อิทธิพลการวาดภาพแบบตะวันตก มีการวาดภาพเหมือนจริงแบบ Realistic โดยเฉพาะภาพสัตว์ท่ี
ปรากฏในเนื้อเรือ่ งมีรูปร่างลักษณะเสมือนจริงทุกประการ วินัย ปราบริปู ได้กล่าวยกย่องหนานบัว
ผันในการวาดภาพสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะภาพนกว่าสวยเป็ นพิเศษ 1

1วินัย

ปราบริปู. (2559, 21 กรกฎาคม). สัมภาษณ์ โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ที่หอศิลป์ ริมน่ าน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน.
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ภาพประกอบ 67 ภาพนกตามเนื้อเรือ่ งคัทธณกุมารชาดก ฝีมอื หนานบัวผัน
วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
สําหรับภาพนกสวยๆ เสมือนจริง ก็ได้มปี รากฏที่วดั บางแห่งของจังหวัดเชียงใหม่
เช่น วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาของ สุรชัย
จงจิตงาม ได้อธิบายภาพจิตรกรรมเก่ าแก่ ภายในอุ โมงค์ว่า ภาพจิตรกรรมส่วนใหญ่ เป็ นลวดลาย
มงคลตามคติจนี ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วยภาพดอกไม้ ลวดลายธรรมชาติ และสัตว์
มงคลต่างๆ เช่น นกยูง หมายถึง ความงามและเกียรติยศ นกแก้ว หมายถึง ความสงบ เป็ นต้น 1
(ดูภาพประกอบ 14 ลวดลายพันธุพ์ ฤกษา นกแก้ว ดอกโบตั ๋น นกยูง ตามอิทธิพลศิลปะแบบจีน)

1สุรชัย

จงจิตงาม. (2555). เล่มเดิม. หน้า 32 – 33.
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ภาพประกอบ 68 ภาพช้างและม้าบินตามเนื้อเรือ่ งจันทคาธชาดก ฝีมอื หนานบัวผัน
ภาพเบือ้ งหน้าพระประธาน วัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ภาพประกอบ 69 ภาพนกและไก่เหมือนจริงทีป่ รากฏตามเนื้อเรือ่ งจันทคาธชาดก ฝี มอื หนานบัวผัน
วัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

108

ภาพประกอบ 70 ภาพสัตว์ต่างๆ ทีม่ รี ปู ร่างชัดเจน เช่น หมูป่า ในคัทธณกุมารชาดก
วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2560
การที่ห นานบัวผันใช้เทคนิ ค การวาดภาพแบบตะวันตก และมีก ารเล่ าเรื่อ งเหตุ ก ารณ์
สําคัญสอดแทรกอยู่บนผนังจิตรกรรม หรือปรากฏฉากบางตอนเหมือนเมืองกรุงเทพฯ ได้แสดงให้
เห็นว่าหนานบัวผันต้องเคยเดินทางมากรุงเทพฯ ได้เห็นสถานทีจ่ ริงในกรุงเทพฯ เช่น วัดบวรนิเวศฯ
พระบรมมหาราชวัง กําแพงวัดพระแก้ว สะพานแบบกรุงเทพฯ เป็ นต้น รวมไปถึงวิทยาการตะวันตก
ได้แก่ เรือกลไฟ เรือกลไฟแบบกังหันใบพัด และผู้คนชาวตะวันตก วินัย ปราบริปู สันนิษ ฐานว่า
ในขณะที่หนานบัวผันมากรุงเทพฯ คงมีโอกาสได้เห็นภาพถ่ายหรือแมกกาซีนของชาวตะวันตก ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าหนานบัวผันเรียนรูก้ ารวาดแบบตะวันตก มีทศั นคติทด่ี กี บั ชาวตะวันตก มีแรงบันดาล
ใจนําเสนอผลงานออกมาเป็ นจิตรกรรมร่วมสมัย

ภาพประกอบ 71 เรือกลไฟกังหันใบพัด วิทยาการตะวันตกทีห่ นานบัวผันถ่ายทอด
วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2560
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ภาพประกอบ 72 ผู้ค นชาวตะวันตกทัง้ หญิงชายที่บ ริเวณท่ านํ้ า วิห ารวัด ภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2560
การมีโอกาสเดินทางมากรุงเทพฯของหนานบัวผัน วินยั ปราบริปู ได้สนั นิษฐานว่า
ศิล ปิ นท่ านนี้ จะต้อ งมีค วามสนิ ท สนมคุ้นเคยกันดีก ับเจ้าสุ รยิ พงษ์ ผ ริต เดชฯ เจ้าผู้ค รองนครน่ าน
เพราะการเดินทางจากเมือ งน่ านไปกรุงเทพฯ ต้องเดินทางโดยล่ องเรือ จากลํานํ้ าน่ านไปถึงเมือ ง
อยุธยา มีเส้นทางการเดินทางทีย่ าวไกลมาก จึงต้องไปกันเป็ นกลุ่มใหญ่ จะต้องเป็ นการติดตามเจ้าสุ
ริยพงษ์ผริตเดชฯ ไปกรุงเทพฯ 1 ตามที่ปรากฏในพงศาวดารเมืองน่ านว่าเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดชฯ รับ
ราชการสยามเดินทางไปยังหัวเมืองต่างๆ และเดินทางมากรุงเทพฯ อยู่หลายครัง้ ทัง้ ในสมัยรัชกาลที่
4 และรัชกาลที่ 5 มีการเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อคุมช้างและแรดมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ า เจ้ า อยู่ ห ั ว (รัช กาลที่ 4) ดัง กล่ า วไว้ ว่ า “...เมือ่ พ.ศ.2406 ได้ คุ ม นางรมาดลงมาถวาย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ กรุงเทพฯ รวมเวลาไปมา 4 เดือนเศษ...เมือ่ พ.ศ.2411 ได้
คุมช้างพลายสีปลาด ลงมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ณ กรุงเทพฯ รวมเวลาไปมา
4 เดือนเศษ...” 2 และเดินทางมาอีกเพื่อนํ าแรดมาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

1วินัย

ปราบริปู. (2559, 21 กรกฎาคม). สัมภาษณ์ โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ที่หอศิลป์ ริมน่ าน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน.
2ประชุมพงศาวดารภาคที ่ 10 เรือ่ งราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่ าน ฉบับเจ้าสุรย
ิ พงษ์ผริตเดช พระ
เจ้านครน่านให้แต่งไว้สาํ หรับบ้านเมือง. (2461). คํานํา หน้า (1) – (2).

110
(รัชกาลที่ 5) “...ถึง รัช กาลที ่ 5 เมือ่ พ.ศ.2416 ได้คุ ม นางรมาดลงมาถวายพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ กรุงเทพฯ อีกครัง้ หนึง่ รวมเวลาไปมา 4 เดือนเศษ...” 1
หนานบัว ผัน ได้ทําการบัน ทึก เหตุ ก ารณ์ สําคัญ ที่เกิด ขึ้น ในเมือ งน่ าน ในวิห ารวัด
ภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน ได้ปรากฏภาพบุคคลสําคัญของเมืองน่ าน คือ เจ้า
อนันตวรฤทธิ ์เดช เจ้าเมืองคนเดิม และเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดชฯ ทีอ่ ยู่ในช่วงรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
เป็ นเจ้าเมืองจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5)
ดังนัน้ หนานบัวผันศิลปิ นจึงทําการถ่ายทอดเหตุการณ์ทต่ี วั เองจําได้ หรือได้เห็นเป็ น
ภาพของเจ้าอนันตวรฤทธิ ์เดช ในเครื่องแต่งกายตามฐานะของเจ้าเมืองอย่างสง่างาม มีลกั ษณะเป็ น
ภาพจําถึงอดีตเจ้าเมือง ส่วนเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดชฯ ในเวลานัน้ กําลังรอการพระราชทานแต่งตัง้ จาก
รัชกาลที่ 5 เป็ นการถ่ ายทอดเหตุ การณ์ ท่ศี ิลปิ นได้เห็นออกมา เพราะหนานบัวผันมีความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ กับเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดช เจ้าหลวงเมืองน่ าน เขาจึงได้ถ่ายทอดอารมณ์ของเจ้าสุรยิ พงษ์ผริต
เดชออกมาในภาพบุคคลด้วย2

ภาพประกอบ 73 (ซ้าย) เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้านครน่าน เครือ่ งแต่งกายแบบเจ้าเมือง
ภาพประกอบ 74 (ขวา) เจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดช ช่วงรอการโปรดเกล้าฯ เป็ นเจ้าเมืองจากรัชกาลที่ 5
วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

1ประชุมพงศาวดารภาคที ่ 10 เรือ่ งราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่ าน ฉบับเจ้าสุรย
ิ พงษ์ผริตเดช พระ

เจ้านครน่านให้แต่งไว้สาํ หรับบ้านเมือง. (2461). คํานํา หน้า (1) – (2).
2วินัย ปราบริปู. (2559, 21 กรกฎาคม). สัมภาษณ์ โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิ ช กุล, ที่ห อศิลป์ ริม น่ าน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน.
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5. ภาพจิ ตรกรรมวิ หารวัดภูมินทร์
วัดภูมนิ ทร์ ตัง้ อยู่บริเวณ อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน ปรากฏหลักฐานการสร้างวิหาร
วัดภูมนิ ทร์ว่าเป็ นการสร้างขึน้ ใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5)
ได้กล่าวไว้ดงั นี้ “...จุลศักราช 1236 (พ.ศ.2417) การสร้างวิหารวัดภูมนิ ทร์ทรงจตุรมุขกําลังจะเสร็จ
สิ้น ซึง่ มีการสร้างสามา(น่ าจะลงใบเสมา : ผูว้ จิ ยั ) มาตัง้ แต่จุลศักราช 1229 (พ.ศ.2410) ใช้เวลาสร้าง
7 ปี...” 1
5.1 วรรณกรรมที่ปรากฏ
คัทธณกุมารชาดก
คัทธณกุมารชาดกกล่าวถึงหญิงหม้ายคนหนึ่งอาศัยอยู่ท่เี มืองสีสกั เกด นางเป็ นผู้ม ี
อัธยาศัยทีด่ งี าม และทําหน้าทีเ่ ป็ นครูสอนวิชาการช่างสตรี โดยสอนให้สตรีชาวเมืองรูจ้ กั การเย็บปั ก
ถักร้อยและทอผ้าเป็ น วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ผู้มบี ุญ ญาธิการจะถือกําเนิด พระอินทร์ได้เนรมิตกาย
เป็ นช้างแล้วมาเหยียบทีน่ าของหญิงหม้าย ทําให้ต้นข้าวได้รบั ความเสียหาย หญิงหม้ายร้องไห้แล้ว
ออกเดินตามรอยเท้าช้างไป ด้วยความกระหายนํ้าเมือ่ หญิงหม้ายพบรอยเท้าช้างใหญ่มนี ้ําขังอยู่ นาง
จึงดื่มนํ้ านัน้ แล้วกลับบ้าน ปรากฏว่านางตัง้ ครรภ์ คลอดเป็ นทารกเพศชายมีผวิ พรรณดีงดงามและมี
กําลังแข็งแรงมาก นางได้ตงั ้ ชื่อให้กุมารว่า คัทธณะ2
เมือ่ คัทธณกุมารเติบโตขึน้ มักถูกเพื่อนล้อเลียนว่าเป็ นลูกไม่มพี ่อ จึงรบเร้าแม่ให้พา
ไปตามหาพ่อ หญิงหม้ายจึงพาไปดูรอยเท้าช้างทีเ่ หยียบไว้ ทัง้ สองได้เดินทางเข้าไปในป่ า ได้พบเจอ
กับนางยักษ์ทจ่ี ะมาจับหญิงหม้าย คัทธณกุมารจึงกระโดดขึน้ เหยียบคอพร้อมดาบศรีกญ
ั ไชย ซึง่ ตก
อยู่ขา้ งกายตัง้ แต่เกิด ทําให้นางยักษ์รอ้ งขอชีวติ แล้วบอกขุมทรัพย์ทองคํา ให้น้ํ าต้น (คณโททิพย์) ที่
สามารถเนรมิตข้าวปลาอาหารตามต้องการ หากดื่มนํ้ าในนํ้ าต้น (คณโททิพย์) นี้แล้วจะกลับคืนเป็ น
หนุ่ มสาวได้ ด้วยบุญญาธิการของคัทธณกุมาร ทําให้ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นอุปราชแสงเมืองจากเจ้า
เมืองสีสกั เกด คัทธณะได้ก ลับไปรับแม่มาอยู่ด้วย นํ านํ้ าในนํ้ าต้น (คณโททิพ ย์) มาทําให้แม่กลับ
กลายเป็ นหญิ ง สาวที่ ม ีค วามงามจนได้ อ ภิ เ ษกกั บ เจ้า เมือ งสี ส ัก เกด คัท ธณกุ ม ารกลายเป็ น
เจ้าคัทธณะ3
ต่อมาเจ้าคัทธณะขอลาเจ้าเมืองสีสกั เกดเพื่อไปตามหาพ่อ เจ้าเมืองสีสกั เกดได้มอบ
ผ้าที่มคี ่าแสนคําให้นุ่ง เจ้าคัทธณะออกเดินทางพร้อมถุ งย่าม นํ้ าต้น (คณโททิพย์) และดาบศรีกญ
ั
ไชย ระหว่างทางได้ประลองกําลังกับ ไม้รอยกอ และ เกวียนร้อยเล่ม เจ้าคัทธณะมีกําลังเหนือกว่า
จึงได้ไม้ร้อยกอและเกวียนร้อยเล่มติดตามมาเป็ นข้ารับใช้ทงั ้ สองคน เจ้าคัทธณะ ไม้ร้อยกอ และ
1ประชุมพงศาวดารภาคที ่ 10 เรือ่ งราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่ าน ฉบับเจ้าสุรย
ิ พงษ์ผริตเดช พระ

เจ้านครน่านให้แต่งไว้สาํ หรับบ้านเมือง. (2461). หน้า 184.
2สมเจตน์ วิมลเกษม. (2557). ถอดรหัสวัดภูมน
ิ ทร์. หน้า 18 -22.
3แหล่งเดิม. หน้า 24 -26.
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เกวียนร้อยเล่ม เดินทางมาถึงเมืองขวางทะบุร ี เป็ นเมืองที่มเี หตุ อาเพศ มีงูใหญ่ เท่าต้นตาลและงู
บริวารจํานวนเป็ นหมื่นตัวออกมากินผูค้ นทัง้ เมือง มีเพียงพระธิดาทีซ่ ่อนตัวอยู่ในกลอง เจ้าคัทธณะ
ได้ใช้ไม้ช้เี ป็ นชี้ตาย ของวิเศษที่ได้มาจากนางยักษ์ ทําให้งูตายหมดเลย แล้วใช้พณ
ิ วิเศษดีด ทําให้
คนและสัตว์ในเมืองทีต่ ายฟื้ นคืนชีวติ เจ้าคัทธณะได้ยกเมืองให้ไม้รอ้ ยกอปกครองต่อไป ไม้รอ้ ยกอก็
ได้แต่งงานกับพระธิดาเมืองขวางทะบุร1ี
เจ้าคัทธณะออกเดินทางไปกับเกวียนร้อยเล่มถึงเมืองชวาทวดี เจ้าเมืองได้นํานางคํา
สิงมาซ่อนไว้ในเสาท้องพระโรง เพราะมีฝงู รุง้ หรือฝูงนกยักษ์โฉบเอาผูค้ นในเมืองไปกิน เจ้าคัทธณะ
ทําการช่ วยเหลือ แล้วยกเมืองพร้อมนางคําสิงให้เกวียนร้อยเล่ ม เจ้าคัทธณะได้ช่วยชีวติ นางสีด า
พระธิดาเจ้าเมืองจําปานครให้รอดพ้นจากการถูกยักษ์จบั กิน เจ้าเมืองจึงยกนางสีดาให้เป็ นชายา มี
พระโอรสด้วยกันนามว่า เจ้าคัทธจัน นอกจากนางสีดาแล้ว เจ้าคัทธณะก็ได้นางสีไวย ธิดาเศรษฐีเป็ น
ชายาอีกคน เรื่องราวในตอนจบ กล่าวว่า เจ้าคัทธณะได้เจอพ่อ คือพระอินทร์แปลงกายเป็ นช้างมา
ถอดงาให้ งาวิเศษนี้สามารถใช้เป็ นพาหนะเหาะไปยังทีต่ ่างๆ เจ้าคัทธณะขีง่ าช้างไปถึงเมืองตักศิลา
เจ้าเมืองตักศิลาได้ใช้เล่ห์อุบายนํ าไม้เท้าชี้เป็ นชี้ตาย มาชี้ให้เจ้าคัทธณะตาย เจ้าคัทธจันจึงมาช่วย
พ่อแล้วฆ่าเจ้าเมืองตักศิลาตายตกลงไปในแม่น้ําของ
5.2 สถานภาพสตรีที่ปรากฏในจิ ตรกรรมวิ หารวัดภูมินทร์
5.2.1 การแต่งกายของสตรี
สตรีในภาพจิต รกรรมของวิห ารวัด ภูมนิ ทร์ ปรากฏอิท ธิพ ลไทลื้อ เด่ นชัด
เช่นเดียวกับวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา ในจังหวัดเดียวกัน สตรีนุ่งซิน่ ลายไทลือ้ แบบ
ชาวน่ าน ผ้าซิน่ มี 3 ส่วน คือ หัวซิน่ ตัวซิน่ ตีนซิน่ ทีห่ วั ซิน่ จะใช้ผา้ สีขาวหรือสีแดงไม่มลี าย ทําจาก
ผ้าฝ้ ายเพื่อไว้เปลีย่ นเวลาเปื่ อยขาด ตัวซิน่ นิยมทอลวดลายขวาง หรือลายริว้ ตีนซิน่ อาจมีลวดลาย
เวลานุ่ งจะนุ่ งด้วยวิธกี ารเหน็บพกที่เอว เรียกว่า เหน็บซิน่ ชักพก หรือ เหน็บซิน่ ไว้พก 2 ท่อนบนถ้า
อยู่บ้านมักเปลือยอก มีผ้าคุลมไหล่ หรือคล้องคอทิง้ ชายไปด้านหลัง ถ้าออกไปทํางานนอกบ้าน จะ
นํ าผ้ามามัดอก หรือเคียนอกเพื่อสะดวกในการทํางาน สําหรับสตรีเมืองน่ าน นิยมทําทรงผมเกล้า
มวยไว้กลางกระหม่อม แต่มขี มวดปอยผมเป็ นวงเล็กๆ เสมอ ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของสตรีไทลือ้ เมือง
น่ าน3 นิยมใส่ลานหูเช่นกัน บางคนเสียบดอกไม้แทนการเสียบปิ่ น

1สมเจตน์

วิมลเกษม. (2557). เล่มเดิม. หน้า 34 -36.
(2560, 27 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีบ่ า้ นเลขที่ 24/1
ซอยสุขมุ วิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.
3วินัย ปราบริปู. (2559, 21 กรกฎาคม). สัมภาษณ์ โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิ ช กุล, ที่ห อศิลป์ ริม น่ าน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน.
2เผ่าทอง ทองเจือ.
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ภาพประกอบ 75 นางสีไวกําลังแต่งตัวนุ่ งซิน่ แบบไทลือ้ เมืองน่ าน เหน็บซิน่ ชักพก มีผ้าคล้องคอทิ้ง
ชายลงไปข้างหลังทัง้ สองข้าง ทรงผมมีขมวดปอยและทัดดอกไม้
วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
ทีม่ า: ถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
5.2.2 สตรีในฐานะแม่
ตามเนื้อหาในคัทธณกุมารชาดก แม่ของคัทธณกุมารเป็ นหญิงม่ายทีอ่ ยู่มา
วันหนึ่งพระอินทร์แปลงกายเป็ นช้างมาเหยียบต้นข้าวของนาง เมื่อนางตามไปหาช้างในป่ า เหนื่อย
อ่อนจึงดื่มนํ้ าในรอยเท้าช้าง แล้วนางก็ตงั ้ ครรภ์ แม่ของคัทธณกุมารทีเ่ ป็ นสตรีชาวบ้านก็เลีย้ งลูกตาม
ลําพัง โดยไม่มสี ามีดูแลช่วยเหลือ จนกระทังเมื
่ ่อคัทธณกุมารเติบโต เมื่อถูกล้อเลียนบ่อยๆ จึงถาม
แม่ว่ าพ่ อคือ ใคร นางจึงพาลูกมาดูรอยเท้าช้าง สะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่ าแม่ของคัทธณกุ มารจะไม่
เข้าใจว่าการตัง้ ครรภ์น้ีเกิดจากพระอินทร์เนรมิตเพื่อให้พระโพธิสตั ว์มาเกิด นางได้เลี้ยงดูลูกด้วย
ความยากลําบาก เป็ นการทําหน้ าที่แม่อย่างดีท่สี ุด และเมื่อลูกถูกเพื่อนล้อเลียนว่าเป็ นลูกไม่มพี ่อ
นางจึงตัดสินใจเล่าเรือ่ งทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ ให้ฟัง
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ภาพประกอบ 76 แม่ของคัทธณกุมาร หญิงม่ายเลีย้ งลูกตามลําพังกําลังชีร้ อยเท้าช้างให้ลกู ดู
วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
5.2.3 สตรีในฐานะภรรยา
ประเพณีถอื ผีทพ่ี งึ เคร่งครัดของสตรีทวทั
ั ่ ง้ ล้านนา รวมถึงน่ าน ทัง้ กลุ่มไทย
วน ไทใหญ่ และไทลือ้ คือการห้ามแตะต้องเนื้อตัวผูห้ ญิงหรือได้เสียกันก่อนแต่งงานเป็ นอันขาด หาก
ใครทําเช่นนัน้ ถือเป็ นการผิดผี ทําให้ผบี รรพบุรุษโกรธ ฝ่ ายชายจะต้องจ่ายเงินค่าปรับเป็ นการเสียผี
ให้แก่ฝ่ายหญิง เพื่อฝ่ ายหญิงจะได้นําไปซื้อของมาทําพิธเี ลีย้ งผีหรือขอสุมา (ขมา : ผูว้ จิ ยั ) ผีบรรพ
บุ รุษ 1 ดังนั น้ หากชายหญิงคู่ใดแต่ งงานแล้ว ชายสามารถโอบกอดไหล่ ของหญิงผู้เป็ นภรรยาได้
สําหรับภาพทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของจังหวัดน่ าน คือ ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ทีว่ หิ ารวัดภูมนิ ทร์นนั ้ จึงอธิบาย
ได้ว่า ชายหญิงในภาพเป็ นสามีภรรยากัน ความสวยงามของภาพปู่ ม่านย่าม่านที่หนานบัวผัน ช่าง
แต้มตัง้ ใจถ่ายทอด คือการผสมผสานวัฒนธรรมทัง้ ไทยวน ไทใหญ่ และไทลือ้
วินยั ปราบริปู ได้อธิบายภาพปู่ มา่ นย่าม่านไว้ว่า ประการแรก การถูก
เนื้อต้องตัว จับไหล่ มีความชัดเจนว่าสองคนนี้เป็ นคู่สามีภรรยากัน ประการที่สอง เป็ นภาพผู้ชาย
และผูห้ ญิงวัยฉกรรจ์ทพ่ี ้นวัยเด็กแล้ว เป็ นวัฒนธรรมทีเ่ รียกผู้ชายพ้นวัยเด็กว่าปู่ หมายถึงนาย และ
เรียกผูห้ ญิงพ้นวัยเด็กว่า ย่า หมายถึงนาง ถ้าเป็ นปู่ ยา่ ตายาย เรียกว่า พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย ประการทีส่ าม
การแต่ งกายที่ปรากฏในภาพเป็ นการผสมผสานทางวัฒนธรรม แต่ วฒ
ั นธรรมที่ปรากฏเด่นชัดคือ
วัฒนธรรมไทใหญ่หรือพม่า การเรียกจึงเรียกตามภาพรวมทีเ่ ห็นว่า “ปู่ มา่ นย่าม่าน” มีความหมายว่า

1รัตนาพร

เศรษฐกุล. (2538). เล่มเดิม. หน้า 44.
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“นายและนางพม่า” 1 คําว่า ม่าน ที่เป็ นการกล่าวถึงพม่าเช่นนี้ เคยปรากฏในหลักฐานศึกเชียงตุง ที่
กล่าวถึง สิบสองพันนาว่าเป็ นเมืองสองฝ่ ายฟ้ า คือ การมี “ฮ่อเป็ นพ่อ มีมา่ นเป็ นแม่” 2 หมายถึงแคว้น
สิบสองปั นนา ถูกจีนฮ่อและพม่าเข้าไปแทรกแซงทางการปกครอง
ส่วนการแต่งกายของปู่ มา่ นย่าม่านทีป่ รากฏ ปู่ ม่านสักยันต์จากเอวไปจนถึง
หน้าแข้งเหมือนชาวไทยวนและไทลือ้ ทัวไป
่ แต่บริเวณหน้าอกสักยันต์ดว้ ยหมึกแดงซึง่ เป็ นทีน่ ิยมใน
ชาวไทใหญ่ ทรงผมและผ้าทีโ่ พกเป็ นแบบพม่า สําหรับผ้าทีม่ ดั อยูบ่ นศีรษะของปู่ ม่าน เป็ นการใช้ผา้
ประเจียกมาพันมัด ฝั ้น กลียวแบบพม่า ไว้ชายผ้าทางด้านขวาและใช้ปลายผ้าชี้ข้นึ ฟ้ า เมื่อ มีงาน
ประเพณีหรือพิธที ต่ี ้องการแต่งกายสุภาพก็จะคลีผ่ า้ ฝั น้ ออกมาโพกคลุมศีรษะ 3 ส่วนย่าม่าน นุ่ งผ้านุ่ ง
ลายลุนตยาแบบพม่า มีลกั ษณะยาวและแหวกกลางแหวกเฉียง เสือ้ ข้างนอกเป็ นแบบไทลือ้ ส่วนข้าง
ในที่เห็นเป็ นผ้าคาดอกสีแดงนัน้ เป็ นลักษณะผ้าซิน่ แบบไทใหญ่ หรือแบบพม่าที่มหี วั ซิน่ สูงมากจน
สามารถนุ่ งกระโจมอก เสือ้ ตัวนอกแขนยาวเป็ นเสือ้ แบบไทลือ้ ทีน่ ่ าจะรับอิทธิพลตามแบบเสือ้ ก๊กของ
ลาวเชียงของ เป็ นการเดินเส้นทอทีส่ าบเสือ้ ทัง้ หมด ทรงผมเป็ นแบบไทยวนผสมผสานไทลือ้ 4

ภาพประกอบ 77 ปู่ มา่ นย่าม่าน คู่สามีภรรยา แต่งกายผสมผสานไทใหญ่ ไทลือ้ และไทยวน
วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า : ถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
1วินัย

ปราบริปู. (2559, 21 กรกฎาคม). สัมภาษณ์ โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ที่หอศิลป์ ริมน่ าน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน.
2รัตนาพร เศรษฐกุล. (2552). ศึกเชียงตุง. หน้า 117.
3เผ่าทอง ทองเจือ. (2560, 27 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีบ
่ า้ นเลขที่ 24/1
ซอยสุขมุ วิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.
4แหล่งเดิม.
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5.2.4 สตรีในสถานะแม่บ้านแม่เรือน
ตามเนื้ อเรื่องของคัทธณกุ มารชาดก ในตอนต้นเรื่องมีชายหนุ่ มพากันมา
แอ่วสาวคือการเลือกคู่ครองตามประเพณีลา้ นนา ชายหนุ่ มนัน้ มาแอบดูสาวทีก่ ําลังทอผ้า ตรงกันกับ
ทีป่ รากฏคําสอนเรื่องการเลือกหญิงสาวมาเป็ นคู่ครองของชายล้านนา โดยได้มกี ารบันทึกไว้ในโคลง
วิธรู สอนโลก ดังนี้
หญิงใดช่างริบเข้า
จบเพทการริพรอง
เชิงชายบ่ใจปอง
บ่จาคําร้างหม้าย

รอมของ
หูกฝ้ าย
ชายอื่น ชมเหย่
แม่นนั ้ ญิงดี1

อภิชยั น้อยอุ่นแสน ได้กล่าวสรุปจากโคลงวิธรู สอนโลก เรือ่ งคุณสมบัตทิ ช่ี าย
พึงพิจารณาหญิง คือ “...ความเป็ นแม่ศรีเรือน มีความขยันขันแข็ง รูจ้ กั ปรนนิบตั เิ อาใจสามี รูจ้ กั ทอ
หูกฝ้ าย รูจ้ กั ดูแลลูกเต้า กิรยิ ามารยาทงดงาม ไม่พูดจาแข็งกระด้างและหยาบคายกับผูอ้ นื ่ หรือพ่อแม่
แต่งตัวให้เรียบร้อย รักนวลสงวนตัว ให้เกียรติแก่ผู้ทจี ่ ะมาเป็ นสามี...” 2 คุณสมบัตใิ นการเป็ นแม่ศรี
เรือน ปรนนิบตั ดิ ูแลสามี เป็ นคุณสมบัตทิ วๆ
ั ่ ไปตามสังคมในยุคจารีต แต่คุณสมบัตเิ รื่องรูจ้ กั การทอ
ผ้า เป็ นคุณสมบัตพิ เิ ศษทีส่ งั คมล้านนาให้ความสําคัญ ทรงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล ได้กล่าวถึงการทํา
ตีนจกสําหรับต่อผ้าซิน่ ของสตรีล้านนาในอดีตว่า “...นับเป็ นศิลปะพื้นบ้านทีแ่ สดงถึงความละเอียด
ประณี ต ความมานะพยายาม และความมีรสนิ ยมของผู้เป็ นเจ้าของหรือผู้ทอเอง ...ในอดีต ผู้ห ญิง
ล้านนาจะต้องทอผ้าเป็ นและมีซนิ ่ ตีนจกอย่างน้อยหนึง่ ผืนสําหรับนุ่ งในงานพิธสี าํ คัญ...” 3

หน้า 62.

1ทรงศักดิ ์
2อภิช ย
ั

ปรางค์วฒ
ั นากุล. (2551). โคลงพระลอสอนโลก โคลงวิธรู สอนโลก โคลงเจ้าวิฑูรสอนหลาน.

น้ อยอุ่นแสน. (2543). สถานภาพทางกฎหมายของสตรีในสังคมล้านนา พ.ศ.1839 – 2442
ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา. หน้า 58.
3ทรงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพททริเซีย แน่นหนา. (2530). เล่มเดิม. หน้า 15.
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ภาพประกอบ 78 การรูจ้ กั ทอผ้าของแม่คทั ธณกุมารเป็ นคุณสมบัตขิ องหญิงทีด่ ตี ามคติลา้ นนา
วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ลิลเลียน จอห์นสัน เคอร์ตสิ (Lillian Johnson Curtis) เป็ นสตรีชาวอเมริกนั ผูส้ อนศาสนา
ในคณะเพรสไบทีเรียนฝ่ ายเหนือ ซึง่ เดินทางเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ผยแผ่คริสต์ศาสนาโดยประจําอยู่ท่ี
เมือ งลครหรือ ลํ า ปางในปั จ จุ บ ัน ระหว่ า ง พ.ศ.2438-2442 ตรงกับ รัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ ห ั ว ได้ เ ขี ย นหนั ง สื อ เรื่อ ง The Laos of North Siam ขึ้ น และตี พ ิ ม พ์ ใ นเดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ.2446 ที่เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย (Philadelphia) 1 เคอร์ติส ได้เล่าความประทับใจที่ได้ไป
พบเห็น การทอผ้าของเด็ก หญิง ชาวสยามที่ห มู่บ้านริม แม่น้ํ าปิ งใกล้เมือ งระแหง (จัง หวัด ตากใน
ปั จจุบนั ) ดังนี้
... เด็กหญิงชาวสยามทีน่ ่ารักคนหนึ่งกําลังทอผ้าอยูใ่ ต้ถุนบ้าน เมือ่ ตอนสมัย
เด็กๆ ข้าพเจ้ามักจะชอบไปดูการทอผ้าตามบ้านของคนยากจน ซึง่ อยูใ่ กล้ๆ
สวนของบิดาข้าพเจ้า แต่เครือ่ งทอผ้าเหล่านัน้ ไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบ
ในเรือ่ งความหยาบของผลงานกับเครือ่ งนี้ได้ เป็ นความจริงทีเ่ ครือ่ งทอผ้า
เครือ่ งนี้มคี วามสามารถพิเศษของการเป็ นเครือ่ งทอผ้าด้วยมือ ซึง่ ทํางานได้
ดีทุกอย่าง ทัง้ ผ้าทีเ่ ด็กหญิงคนนี้กําลังทออยูก่ ด็ สู วยงาม เรียบและมีศลิ ปะ
ในการออกแบบจริงๆ เธอมีความเชีย่ วชาญในการพุ่งกระสวยและดึงไหม
สลับย้อนกลับด้วยวิธถี บี แผ่นถีบ อิรยิ าบถขณะทีเ่ ธอนังอยู
่ บ่ นม้านังสามขา
่
1ลิลเลียน

จอห์นสัน เคอร์ตสิ . (2543). เล่มเดิม. หน้าคํานํา.
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ตรงนัน้ เป็ นภาพทีน่ ่ ารัก
เธอ ... 1

ซึง่ เห็นได้ชดั ว่ากําลังขะมักเขม้นอยูก่ บั งานของ

สิง่ ทีล่ ลิ เลียน จอห์นสัน เคอร์ตสิ ได้เล่าถ่ายทอดผ่านการบันทึก จึงทําให้เห็นถึงการ
ให้ความสําคัญในเรื่องการทอผ้าของสตรีไทยในล้านนา การทอผ้ายังคงเป็ นสิง่ ที่สตรีภาคเหนือถือ
ปฏิบตั ิมาจนถึงสมัยหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และสามารถพบได้ตามบ้านเรือนในอําเภอรอบนอก
เช่นอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
5.2.5 อาชีพของสตรี
ในเนื้อหาของคัทธณกุมารชาดก ทําให้ทราบอาชีพของสตรีชาวบ้านในการ
ทําเกษตรกรรม ได้กล่าวถึงพระอินทร์ทแ่ี ปลงกายเป็ นช้างมาเหยียบต้นข้าวในพืน้ ทีน่ าของแม่คทั ธณ
กุมาร ต้นข้าวได้รบั ความเสียหายจนหมดสิน้ ทําให้นางร้องไห้เสียใจ แล้วจึงเดินตามหาช้างเข้าไปใน
ป่ า ส่วนการทอผ้าเป็ นงานยามว่างจากการทํานา ดังคํากล่าวว่า เมือ่ ว่างจากการทํานา ผูช้ ายตีเหล็ก
ผูห้ ญิงทอผ้า การทําอาชีพเกษตรกรรมของสตรีชาวบ้านสอดคล้องกับสภาพทัวไปของสั
่
งคมในสมัย
จารีต ที่ต้องทํางานเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวหรือเป็ นกําลังในแรงงานผลิต
ส่ว นสตรีชนั ้ สูงบางคนแม้ไม่ต้อ งประกอบอาชีพ ก็ทํ าการเรียนรู้ศิล ปวิท ยาเพื่อ การปกครองและ
การค้า

ภาพประกอบ 79 แม่ของคัทธณกุมารเดินร้องไห้เพราะต้นข้าวทีป่ ลูกได้รบั ความเสียหาย
การแต่งกายนุ่ งผ้าซิน่ ไทลือ้ ชาวน่ าน ท่อนบนมัดอกหรือเคียนอก (ต่างจากล้านนาตะวันตกที่
เปิ ดอก) วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
1ลิลเลียน

จอห์นสัน เคอร์ตสิ . (2543). เล่มเดิม. หน้า 74 – 75.

119
5.2.6 วิ ถีชีวิตของสตรี
ภาพวิถชี วี ติ ของสตรีน่านได้ถูกถ่ายทอดออกมาเหมือนกับลักษณะวิถชี วี ติ
ล้านนาทัวไป
่ คือ การเดินทางไปกาด เดินป่ า หรือ เดินทางทัว่ ไป จะต้อ งสะพายกระบุ งหรือ แบก
ภาชนะตักนํ้ า เช่น นํ้าทุ่ง ครุ เพื่อบรรจุสงิ่ ของทีต่ อ้ งการ มีการพูดคุยสนทนาและต่อบุหรีข่ โ้ี ย้กบั ชาย
หนุ่ มได้ แต่แต่งกายและทําทรงผมแบบไทลือ้ ชาวน่ าน

ภาพประกอบ 80 ผูช้ ายแอ่วสาว กลุ่มสตรีทก่ี ําลังไปกาด สตรีคนหนึ่งมัดอกหรือเคียนอก หาบนํ้ าทุ่ง
วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
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ในด้านประเพณี เพื่อให้หนุ่ มสาวได้มโี อกาสทําความรูจ้ กั กัน ทางล้านนาจึง
มี ประเพณีการนัง่ ข่วง ชาวลื้อออกเสียงว่า นัง่ โข่ง ประเพณีการนัง่ ข่วงจะทําในฤดูหนาว ฤดูรอ้ น
ก่อนหน้ าฝน ชาวบ้านจะทําข่วงให้ลูกสาวหลานสาวนัง่ ทํางานยามคํ่าคืน ข่วงมีขนาดกว้างพอควร
สามารถนัง่ ได้หลายคน ใช้กาบหมากแห้งมาพันรอบไม้ทรงกระบอกเพื่อจุดไฟให้สว่างได้นานทัง้ คน
ผูช้ ายก็จะมาแอ่วสาว หรือการจีบสาว เนื่องจากการทอผ้าเป็ นเรื่องสําคัญของสตรีลา้ นนา ดังกล่าว
แล้วว่าเป็ นคุณสมบัตปิ ระการหนึ่งทีผ่ ชู้ ายจะพิจารณาเลือกผูห้ ญิงคนใดเป็ นคู่ครอง ดังนัน้ ในประเพณี
การลงข่วง มักพบเห็นผูห้ ญิงนังปั
่ น่ ฝ้ ายเพื่อตระเตรียมไว้ทอผ้า1

ภาพประกอบ 81 เจ้าคัทธณะทําการผิดผีขณะมาแอ่วสาวหานางสีไวทีก่ ําลังเตรียมเส้นด้ายไว้ทอผ้า
วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
6. ภาพจิ ตรกรรมวัดหนองบัว
วัดหนองบัว ตัง้ อยูท่ ต่ี ําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อยูใ่ นชุมชนหมูบ่ า้ น
ไทลือ้ ที่มกี ารอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมชาวไทลื้อ ภายในบริเวณวัดหนองบัวได้มกี ารจัดแสดงวัฒนธรรมไท
ลือ้ โดยมีเรือนชาวไทลือ้ จัดแสดงอยู่ ภายในเรือนไทลือ้ มีขา้ วของเครื่องใช้และภาพประกอบบอกเล่า
ความเป็ นไทลือ้ สิง่ สําคัญและมีคุณค่าของวัดหนองบัว คือ ภาพจิตรกรรมปั ญญาสชาดก เรื่องจันทคาธชาดก โดยศิลปิ นช่างแต้มหรือผู้วาดที่ช่อื ว่า หนานบัวผัน เป็ นช่างท้องถิ่นที่มภี ูมลิ ําเนาอยู่ใน
เมืองน่ าน เนื้อเรื่องหลักในภาพจิตรกรรมวัดหนองบัว เป็ นเนื้อหาตอนสําคัญของจันทคาธชาดก โดย
1รัตนาพร

เศรษฐกุล. (2538). เล่มเดิม. หน้า 42.
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หนานบัวผันได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมผสมผสานทัง้ ไทยวนและไทลื้อตามที่ปรากฏในวัฒนธรรมเมือง
น่ า น อีก ทัง้ วัฒ นธรรมตะวัน ตกที่ป รากฏอยู่ บ นภาพจิต รกรรมวัด หนองบัว เช่ น เรือ กลไฟ ปื น
ชาวตะวันตก การแต่งกายชุดทหารแบบตะวันตก รวมไปถึงเทคนิคการวาดภาพแบบตะวันตก ได้แก่
การวาดภาพเสมือนจริง การให้สดั ส่วนของทัง้ คนและสัตว์ในเนื้อเรื่อง หนานบัวผันก็สามารถสร้าง
ภาพทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสวยงามและน่ าสนใจมาก

ภาพประกอบ 82 เรือกลไฟ อิทธิพลตะวันตกที่ปรากฏในจันทคาธชาดก ด้านซ้ายพระประธานใน
วิหารวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ภาพประกอบ 83 เฮือนไทลือ้ ทีจ่ ดั แสดงวัฒนธรรมไทลือ้ อยูด่ า้ นหลังของวิหารทีเ่ ขียนภาพ
วัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
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ภาพประกอบ 84 ภาพสตรีไทลือ้ ทีม่ กี ารนุ่ งซิน่ ตีนจก ลายริว้ ต๋าและทําทรงผมแบบไทลือ้ ชาวน่ าน
เบือ้ งหน้าพระประธานในวิหารวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
6.1 วรรณกรรมที่ปรากฏ
จันทคาธชาดก
จันทคาธชาดก เป็ นชาดกเรือ่ งหนึ่งในปั ญญาสชาดก ปั ญญาสชาดกเป็ นวรรณกรรม
ทางพุทธศาสนาเรื่องเอก อุดม รุ่งเรืองศรี กล่าวไว้ในงานวิจยั วรรณกรรมล้านนาว่า ปั ญญาสชาดก
ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่งหรือมิได้ระบุปีทแ่ี ต่ง ทราบแต่เพียงว่าผูแ้ ต่งคือภิกษุชาวเชียงใหม่ ซึง่ กรมพระยา
ดํารงราชานุ ภาพสันนิ ษ ฐานว่ าแต่ งขึ้นระหว่าง พ.ศ.2000 - 2200 เป็ นการเรียบเรียงชาดกนอก
นิบาตในล้านนาทีม่ อี ยู่แล้วขึน้ เป็ นภาษาบาลี1 มีลกั ษณะเป็ นเรื่องราวปรัมปราที่เป็ นนิทานพื้นถิน่
แพร่หลายในยุคนัน้ (เล่าสืบต่อกันมาเป็ นมุขปาฐะ : ผู้วจิ ยั ) โครงสร้างของปั ญญาสชาดกมีลกั ษณะ
เลียนแบบนิบาตชาดกหรืออรรถกถาชาดกทีพ่ ระสงฆ์ลงั กาประพันธ์ไว้2
จันทคาธชาดก เป็ นการสอนในเรือ่ งของการทํากรรมดีกรรมชัวสะสมมาแต่
่
ชาติปาง
ก่อน ถึงแม้เกิดในชาติปัจจุบนั ผู้ทํากรรมดีกรรมชัว่ ได้มาเกิดเป็ นบิดามารดาและบุตรกัน ผลของ
กรรมที่ติดตัวมาหรือการไม่เสมอกันด้วยศีล ก็ทําให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้และมีบนั ้ ปลายชีวติ ที่
แตกต่างกัน ดังปรากกฎข้อความว่า “...ทําไมมารดาบิดาจึงเป็ นคนขัดสน ส่วนบุตรเป็ นผูม้ บี ุญมาก...
เพราะในชาติก่ อ น ตายายทัง้ สองเกิด ในตระกู ล อํ ามาตย์ เห็นพระเทีย่ วภิก ขาจาร ตนเป็ น ผู้ไม่ ม ี
ศรัทธาไม่เลือ่ มใส ได้ตเิ ตียนคนทัง้ หลายว่า พวกเกียจคร้าน เลี้ยงยาก ขัดสน เหล่านี้เป็ นสมณะ ด้วย

1อุดม

รุ่งเรืองศรี. (2546). วรรณกรรมล้านนา. หน้า 191 – 192.
2กรมศิลปากร. (2549). ปั ญญาสชาดก เล่ม ๒. หน้าคํานํา.
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วจีทุจริตนี้จงึ เป็ นคนขัดสน...” 1 และกล่าวถึงเหตุทจ่ี ะต้องไม่ได้อยู่ดว้ ยกันว่า “...มารดาบิดาของพระ
กุมารทัง้ สองนัน้ เป็ นคนกาลกรรณี ฝ่ ายพระกุมารทัง้ สองเป็ นบุตรเป็ นคนสิร ิ สิรกิ บั กาลกรรณีไกลกัน
มาก...” 2
เนื้อเรือ่ งของจันทคาธชาดกเริม่ ต้นเล่าถึงเมืองจัมปากนคร (พระนครจัมปากะ) มี
พระราชาทรงพระนามว่า พันธุมวดี เป็ นผู้ทรงตัง้ มันในศี
่
ล เทพยดาจึงปกป้ องคุ้มครอง นอกพระ
นครจัมปากะ ทีห่ มู่บา้ นนัมพะ มีตระกูลขัดสนอยู่ตระกูลหนึ่ง สองสามีภรรยามีบุตรชาย 2 คน คนพี่
ชื่อสุรยิ คาธ เพราะเกิดวันสุวนิ ทราหูจบั พระสุรยิ ะหรือเรียกว่า วันสุรยิ คราส คนน้ องชื่อ จันทคาธ
เพราะเกิดในวันพระจันทร์ถูกอสุรนิ ทราหูจบั 3 หรือเรียกว่า วันจันทคราส
ต่ อมาได้เกิดภัยพิบตั ิในจัมปากนครซึ่งเหตุ นัน้ เกิดจากมีหญิงในเมืองหลายคน
ประพฤติตนไม่ด ี คือเที่ยวเสพอนาจารกับผู้ชายเพื่อหวังมีบุตร เพราะบุตรของนางเหมรังษีท่ชี ่อื ว่า
กุญชรกุมาร เป็ นบุตรที่ไม่มพี ่อ ในความจริงตามเนื้อเรื่องกุญชรกุ มารถือกําเนิดจากการที่นางเหม
รังสีเดินทางเข้าป่ าเพื่อหาอาหาร เกิด กระหายนํ้ า นางไปพบปั สสาวะของเสือโคร่งอยู่ในรอยช้าง
นางเข้าใจว่าเป็ นนํ้ า จึงดื่มเข้าไป หลังจากนัน้ นางก็ตงั ้ ครรภ์โดยนางไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบชูส้ าว
กับ ชายคนใด (เนื้ อ เรื่อ งของนางเหมรังสีแ ละกุ ญ ชรกุ ม าร มีค วามคล้ายคลึงกับ คัน ธกุ ม ารชาดก
กล่าวคือบุตรเป็ นผู้มบี ุญญาธิการมาเกิด จึงทําให้การถือกําเนิดไม่ธรรมดา และเป็ นผู้มพี ลังวิเศษ :
ผูว้ จิ ยั ) กุญชรกุมารจึงเป็ นทีร่ จู้ กั ว่าเป็ นบุตรทีแ่ ม่เลีย้ งดูตามลําพังโดยไม่มพี ่อ หญิงอื่นในหมู่บ้านมี
ความอยากได้บุตรทีม่ พี ลกําลังมากเหมือนางเหมรังสี จึงเทีย่ วทําอนาจารจนทําให้เทพยดาไม่ปกป้ อง
คุม้ ครองเมือง4
ในคราวที่จมั ปากนครเกิดภัยพิบตั ิ ทําให้ครอบครัวของสุรยิ คาธและจันทคาธก็
ต้องประสบชะตากรรมนี้เช่นกัน ในขณะนัน้ สุรยิ คาธมีอายุได้ 12 ขวบ ส่วนจันทคาธมีอายุได้ 5 ขวบ
ในตอนแรกที่ยงั พอหาอาหารได้บดิ ามารดาของเด็กทัง้ สองก็ออกไปหาอาหารในป่ าและนํ ากลับมา
เลีย้ งลูก แต่พอเวลาผ่านไปอาหารหาแทบไม่ได้ บิดามารดาของเด็กทัง้ สองคนนี้มกั แอบเอาอาหารที่
หาได้จากป่ ามารับประทานตอนกลางคืนเวลาทีล่ ูกหลับโดยไม่มอี าหารเหลือไว้ให้ลูก เด็กทัง้ สองใช้
ชีวติ อยู่แบบอดอยากมาก วันหนึ่งขณะทีบ่ ดิ ามารดาเข้าป่ า สุรยิ คาธพาจันทคาธไปเล่นนํ้ าในบริเวณ
หมู่บา้ น สุรยิ คาธจับปูได้ 4 ตัว ตัง้ ใจว่าจะแบ่งคนละตัวกับน้อง และเหลือไว้ 2 ตัวให้บดิ ามารดา แต่
เมื่อกลับถึงบ้านเผาปูให้จนั ทคาธรับประทานหนึ่งตัว เมื่อรับประทานหมดจันทคาธก็รอ้ งขอปูเพิม่ อีก
ทีละตัวจนหมด ครัน้ ถึงเวลาเย็น บิดามารดากลับมาจากป่ า มารดาเข้าไปในครัวเห็นกระดองปู จึงไต่

1กรมศิลปากร.

(2549). เล่มเดิม. หน้า 600.

2แหล่งเดิม.
3กรมศิลปากร.

(2511). โสณนันทชาดก สุวณ
ั ณสามชาดก จันทคาธชาดก. พิมพ์เป็ นบรรณาการเนื่องใน
งานพระราชทานเพลิงศพนางโสภิตบรรณลักษณ์ (ลิน้ จี่ กิตติขจร). หน้า 59.
4แหล่งเดิม. หน้า 59 – 61.
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ถามลูก เมื่อรูว้ ่าจันทคาธรับประทานจนหมดไม่มปี เู หลือสักตัว ก็เกิดบันดาลโทสะดุด่าและไล่เด็กทัง้
สองคนออกจากบ้าน1
เนื้อหาต่อมาจนจบเรือ่ งเป็ นการเล่าถึงการผจญภัยของสุรยิ คาธและจันทคาธ โดย
เริม่ ต้นจากได้รบั ของวิเศษจากท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์ ของวิเศษ คือต้นไม้ท่มี ใี บเป็ นยา
สามารถชุบชีวติ คนหรือสัตว์ทต่ี ายให้ฟ้ื นคืนชีพใหม่ เพราะพระอินทร์เห็นว่าพระพุทธองค์ (จันทคาธ)
กําลังตกยาก พระอินทร์จงึ จําแลงเป็ นงูพษิ พระวิษณุ จาํ แลงเป็ นพังพอน ได้มาต่อสูต้ ่อหน้ากุมารทัง้
สอง เมื่อพังพอนตาย งูก็เคี้ยวยาพ่นใส่ปากฟื้ นขึน้ มา เมื่องูตาย พังพอนก็เคีย้ วยาใส่ปาก งูกลับคืน
ชีวติ ขึน้ มา สุรยิ คาธจึงเก็บเอายาทีต่ ้นไม้นนั ้ แล้วพาน้องชายเดินทางต่อไป ได้ชุบชีวติ กา กาตัวนัน้
มาเป็ นข้ารับใช้ คอยไปหาผลไม้มาให้ทงั ้ สองคน ต่อมากาแสดงความอกตัญ�ูดว้ ยการล่อหลอกให้สุ
ริยคาธและจันทคาธไปเป็ นเหยื่ออาหารของยักษ์ ในเมือ งยักษ์ ท่มี ยี กั ษิณี ตนหนึ่งตาย สุรยิ คาธได้
ช่วยชีวติ ยักษิณไี ว้ จึงทําให้รอดพ้นจากความตาย เดินทางมาถึงนครกาสีได้อาศัยบ้านของเศรษฐีคน
หนึ่ง ได้ให้อาหารแก่กุมารทัง้ สอง สุรยิ คาธจึงทราบจากคนใช้ของเศรษฐีว่าธิดาเจ้าเมืองชื่อว่า นาง
สุชาตดึงสา ได้ถูกงูเห่ากัดตาย สุรยิ คาธบอกแก่เศรษฐีว่าสามารถรักษาอาการของนางสุชาตดึงสาได้
เศรษฐีจงึ รับสุรยิ คาธและจันทคาธมาเป็ นลูกเลี้ยง เศรษฐีได้พาสุรยิ คาธไปเข้าเฝ้ าและรักษาอาการ
เมื่อนางสุชาตดึงสา ธิดาของเจ้าเมืองฟื้ นคืนชีพ เจ้าเมืองจึงยกธิดาให้เป็ นชายาของสุรยิ คาธ ต่อมาสุ
ริยคาธได้ปกครองนครกาสี

ภาพประกอบ 85 งูและพังพอนผลัดกันเคีย้ วยาให้อกี ฝ่ ายฟื้ นคืนชีวติ ต่อหน้าสุรยิ คาธและจันทคาธ
จิตรกรรมในวิหารวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
1กรมศิลปากร.

(2511). เล่มเดิม. หน้า 63 – 64.
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ภาพประกอบ 86 สุรยิ คาธได้ช่วยฟื้ นคืนชีวติ นางสุชาตดึงสาที่ถูกงูเห่ากัดตาย จิตรกรรมในวิหาร
วัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ขณะทีจ่ นั ทคาธพักอยู่บา้ นเศรษฐีทน่ี ครกาสี มีพ่อค้าสําเภาชื่อโคษฐะบุตรของโคษฐะ
ได้ถูกเสือโคร่งกัดตาย จันทคาธได้รกั ษาทําให้บุตรของโคษฐะฟื้ นคืนชีพ พ่อค้าสําเภาได้มอบสมบัติ
ให้จนั ทคาธเป็ นจํานวนมากและรับเป็ นบุตรบุญธรรม ต่อมาพ่อค้าสําเภาโคษฐะได้เดินเรือไปค้าขายที่
เมืองอินทปั ตถ์ ในขณะนัน้ พระราชธิดาของเจ้าเมืองอินทปั ตถ์มพี ระนามว่า นางเทวธิสงั กา ได้ถูก
เขีย้ วเสือจากปลายด้ามมีดทิม่ บริเวณหลังพระบาท ได้รบั พิษจนถึงแก่ความตาย พ่อค้าโคษฐะจึงไป
ตามจันทคาธที่นครกาสีมารักษา จันทคาธจึงได้รบั รางวัลจากพระเจ้าพรหมจัก รพรรดิ เจ้าเมือ ง
อินทปั ตถ์ดว้ ยการพระราชทานการสมรสให้จนั ทคาธกับนางเทวธิสงั กา 1
เนื้อหาตอนต่อไปเป็ นการเล่าถึงการผลัดพรากระหว่างจันทคาธและนางเทวธิสงั กา
เป็ นการเล่าถึงการครองตนของนางเทวธิส งั กา นางเอกของเรื่อ ง และกล่ าวถึงสตรีอีก หลายคน
ระหว่างการเดินทางของจันทคาธเพื่อตามหานางเทวธิสงั กา (ผู้วจิ ยั จะกล่าวถึงเหตุ การณ์ สําคัญ ๆ
จากการวิเคราะห์สถานภาพสตรีจากภาพในภายหลัง) 2 ในเหตุการณ์สําคัญต่างๆ ตามตัวละครหลัก
หนานบัวผันได้วาดภาพจิตรกรรมถ่ายทอดเนื้อหาตอนสําคัญเพื่อเล่าเรื่องจันทคาธชาดก และภาพ
จิตรกรรมเหล่านี้ยงั ได้สะท้อนสภาพสตรีในแง่มุมต่างๆ ผ่านการเดินเรื่อง ได้ปรากฏสถานภาพสตรี
ทัง้ ในฐานะภรรยา ฐานะลูก สถานะของสตรีชนั ้ สูง สถานะของสตรีชนั ้ ล่างเฉกเช่นนางทาสี (ทาสรับ
1กรมศิลปากร.

(2511). เล่มเดิม. หน้า 66 – 83.
2เนื้อหาจันทคาธชาดกทัง้ เรื่อง ดู กรมศิลปากร. (2511). โสณนันทชาดก สุว ณ
ั ณสามชาดก จันทคาธ
ชาดก. พิมพ์เป็ นบรรณาการเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพนางโสภิตบรรณลักษณ์ (ลิน้ จี่ กิตติขจร). หน้า 58
– 150.
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ใช้) โดยหนานบัวผันช่างแต้มได้สอดแทรกคติและวิถชี วี ติ ตามแบบฉบับของสตรีทางภาคเหนืออย่าง
น่ าสนใจ
6.2 สถานภาพสตรีที่ปรากฏในจิ ตรกรรมวัดหนองบัว
6.2.1 การแต่งกายของสตรี
สตรีในภาพจิตรกรรมวัดหนองบัว ปรากฏอิทธิพลวัฒนธรรมไทลือ้ เนื่องจากบริเวณ
ชุ ม ชนหนองบัว เป็ นที่ต ัง้ ครัว ไทลื้อ มาแต่ อ ดีต ดัง นั น้ หนานบัว ผัน ศิล ปิ น ช่ า งแต้ ม จึง ถ่ า ยทอด
วัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีไทลือ้ ไว้ในภาพ สตรีนุ่งซิน่ ลายไทลือ้ เปลือยอก มีผ้าคุลมไหล่หรือ
ผ้าตุ้ม ทําทรงผมเกล้ามวย แต่มปี อยผมขมวดเป็ นวงเล็กๆ เสมอซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ ของสตรีไทลื้อ 1
ใส่ลานหู
สําหรับวัฒ นธรรมไทลื้อ ในจังหวัด น่ าน เผ่ าทอง ทองเจือ ได้อ ธิบ ายว่ามี
ลักษณะผสมผสานนําเอาวัฒนธรรมลือ้ จากถิน่ เดิมในประเทศลาว มาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยวน
ซึง่ เป็ นวัฒนธรรมท้องถิน่ ของล้านนา ดังนัน้ วัฒนธรรมไทลือ้ ในจังหวัดน่ าน จะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่
มีการปรับเปลีย่ นทางวัฒนธรรมและมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมลือ้ ที่ปรากฏในประเทศลาว อาจ
เรียกว่า วัฒนธรรมไทลือ้ -ไทยวน หรือ วัฒนธรรมไทลือ้ ชาวน่ าน สิง่ ที่เห็นเด่นชัด คือการผสมผสาน
ลวดลายและคติในผ้าซิน่ เมืองน่ าน การผสมผสานของกลุ่มชาติพนั ธุ์สตรีไทยวนกับกลุ่มชาติพนั ธุ์
สตรีไทลือ้ เอกลักษณ์ประการแรก คือหัวซิน่ ในส่วนทีเ่ ป็ นหัวซิน่ จะเป็ นหัวซิน่ สีขาวกับสีแดง การต่อ
หัวซิน่ ขาวแดงนัน้ เป็ นเอกลักษณ์ ของกลุ่มสตรีวฒ
ั นธรรมไทยวน เป็ นการยึดในเรื่องของลักษณะ
ของมนุ ษย์เป็ นหลัก คือมีส่วนหัว ส่วนตัว และส่วนตีน ส่วนหัวซิน่ ส่วนตัวซิน่ และส่วนตีนซิน่ ส่วน
หัวซิน่ สตรีไทยวนจะต่อด้วยผ้าขาวกับผ้าแดง หรือในบางครัง้ ก็ย่นย่อเป็ นขาวล้วนหรือแดงล้วน แต่
ว่าตามรูปแบบ (format) จะต้องต่อด้วยสีขาวกับสีแดงเสมอ วัสดุทําจากผ้าฝ้ าย เพราะว่าส่วนหัวซิน่
เป็ น ส่ ว นที่จ ะถู ก ขมวดเข้ากับ เอวตลอดเวลา จึง ทํ าให้ เปื่ อยขาดง่าย เพื่อ ให้ก ารใช้ผ้าซิ่น ทัง้ ผืน
ยาวนาน จึงต่อหัวซิน่ เมื่อหัวซิน่ ขาดเปื่ อย ก็สามารถเลาะทิง้ แล้วนําหัวซิน่ มาเปลีย่ นใหม่ ส่วนตัวซิน่
ถ้ายังคงอยูส่ ภาพดี ก็สามารถใช้ตวั ซิน่ ผืนเดิมไปได้ตลอด
เอกลักษณ์ ประการที่สอง คือลักษณะของตัวซิน่ ส่วนล่างของตัวซิน่ มัก
เป็ นสีดาํ มีทงั ้ สีดําพืน้ และสีดาํ มีลวดลาย ส่วนมากจะมีเส้นแหลมๆ ลงมา ซึง่ เป็ นลักษณะของซิน่ ตีน
จกไทยวน ลายเส้นแหลมๆ ที่ท้งิ ตัวลงมาใต้แถบสีดํา เรียกว่า เส้นหางสะเปา หรือ เส้นหางสําเภา
เส้นหางสะเปาหรือเส้นหางสําเภาในภาคเหนือจะตรงกับลายเฟื้ องอุบะ หรือรวมเรียกว่าลายกรวย
เชิงของผ้านุ่ งบุรุษและสตรีในภาคกลาง ลายกรวยเชิงในภาคกลางจะประกอบด้วยเฟื้ องและอุบะ ซึง่
ก็จะได้ลดทอนลงไปจนกระทังกลายเป็
่
น ลายหางสะเปาหรือหางสําเภาของสตรีในภาคเหนือ

1วินัย

ปราบริปู. (2559, 21 กรกฎาคม). สัมภาษณ์ โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ที่หอศิลป์ ริมน่ าน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน.
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เอกลักษณ์ประการที่สาม สตรีไทยวนนิยมจกตกแต่งตีนซิน่ ที่มคี วามกว้าง
ประมาณสองคืบ หรือสองคืบเศษ แล้วแต่ความสูงตํ่าของผูส้ วมใส่ นิยมจกตอนบนของตีนซิน่ ส่วน
ตอนล่างหรือครึง่ ล่างของตีนซิน่ จะปล่อยเป็ นพืน้ ทีว่ ่างสีแดงเสมอ 1

ภาพประกอบ 87 การแต่งกายของนางเทวธิสงั กาแบบสตรีไทลือ้ เมืองน่ าน เบือ้ งหน้าพระประธานใน
วิหารวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ในส่วนตอนกลางของผ้าซิน่ ตัวอย่างเช่นการนุ่ งผ้าซิน่ ของนางเทวธิสงั กา จะเห็น
เป็ นลายริว้ ขนาดไม่เท่ากัน ลายริว้ ขนาดไม่เท่ากันเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นสีฟ้า แล้วตัดเส้นด้วยสีดํา มี
เฉพาะตอนกลางของตัวซิน่ ทีเ่ ป็ นแถบสีแดง อันนี้กเ็ ป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุพ์ น้ื ถิน่ ของสตรี
ไทยวนและไทลือ้ เป็ นลักษณะร่วมของกลุ่มสองชาติพนั ธุ์ คือการใช้สฮี ่อมหรือสีครามย้อมผ้านุ่ ง ฮ่อม
หรือครามเป็ นพืชพืน้ ถิน่ ของทางภาคเหนือและภาคอีสาน ลายริว้ ทีไ่ ม่สมํ่าเสมอแล้วก็คนด้
ั ่ วยขีดสีดํา
นี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของช่างผู้เขียนหรือจิตรกรในการที่จะเขียนริว้ สีฟ้าให้มนี ้ํ าหนัก
ของริว้ ไม่เท่ากัน นํ้ าหนักสีไม่เท่ากัน ริว้ สีฟ้าที่มคี วามกว้างจํานวนสองริว้ ถูกเขียนให้เป็ นสีฟ้าอ่อน
ในขณะที่รว้ิ สีฟ้าซึง่ มีลกั ษณะเป็ นขนาดแถบแคบๆ จะถูกช่างเขียนให้เป็ นสีฟ้าเข้ม เป็ นการแสดงให้
เห็นถึงความสามารถของการย้อมผ้าของสตรีในภูมภิ าคนี้ว่า สามารถย้อมฮ่อมหรือครามให้เป็ นสี
อ่อนและสีเข้มได้ตามความต้องการ คือการบังคับสีในการย้อมได้ แล้วก็นํามาทอให้ตดั สีแถบ นํ ามา
ทอในแถบสีท่ตี ดั สีสลับกัน ส่วนเส้นสีดํานัน้ ตามปกติแล้วอาจจะมีหรือไม่มกี ็ได้ในผ้าจริง ถ้าเผื่อมี
จริงก็จะเป็ นเส้นที่ยอ้ มขึน้ จากมะเกลือซึง่ ให้สดี ํา หรืออาจจะเกิดจากการย้อมฮ่อมหรือครามซ้อนกัน
หลายๆ ครัง้ สีก็จะเข้มจัดขึน้ ส่วนแถบสีแดงตรงกลางลําตัวนัน้ น่ าจะเป็ นการย้อมครัง่ เป็ นสีท่เี กิด
1เผ่าทอง ทองเจือ.

(2560, 27 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีบ่ า้ นเลขที่ 24/1
ซอยสุขมุ วิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.
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จากการย้อมครังอย่
่ างชัดเจน ลักษณะการทอผ้า ลักษณะการทอตัวซิน่ ให้เป็ นลายริว้ แบบนี้อาจรวม
เรียกได้กว้างๆ ว่า ลายริว้ ต๋า
ลายริว้ ต๋าของสตรีไทยวนกับสตรีไทลือ้ มีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง ลายริว้ ต๋าของ
สตรีไทยวนจะมีช่องไฟที่ค่อนข้างสมํ่าเสมอ และการสลับแถบริว้ ก็ค่อนข้างเป็ นระเบียบ ส่วนลาย
ริว้ ต๋าของสตรีไทลือ้ ไม่ค่อยเป็ นระเบียบ มีลายริว้ เล็กใหญ่ปะปนกัน คือมีรว้ิ ใหญ่บา้ ง ริว้ เล็กบ้าง ส่วน
สีแดงทีค่ าดอยูต่ รงกลางเป็ นเอกลักษณ์ของผ้าซิน่ สตรีไทลือ้ วัฒนธรรมการทอและนุ่ งผ้าซิน่ แบบนี้จะ
พบได้เฉพาะในเขตจังหวัดน่ านเท่านัน้ บางครัง้ นักวิชาการจึงเรียกผ้าซิน่ ในลักษณะดังกล่าวนี้ว่า ซิน่
น่ าน ซึง่ ซิน่ น่ านเองก็มหี ลายรูปแบบ ถ้าเผื่อทอสอดด้วยเส้นโลหะทองแล่ง เงินแล่ง จะเรียกว่า ซิน่ คํา
เขิบ ซิน่ คําเขิบต่อตีนจก เป็ นต้น หรือลักษณะที่เป็ นริว้ แบบนี้ บางครัง้ ก็เรียกว่า ซิน่ ปล้อง หรือ ซิน่
ม่าน1
6.2.2 สตรีในฐานะแม่
ภาพจิต รกรรมฝาผนั งในวิห ารวัด หนองบัว ตํ าบลป่ าคา อํ าเภอท่ าวังผา
จังหวัดน่ าน ได้ปรากฏภาพสตรีมคี รรภ์แก่กําลังจะคลอดบุตร อยู่ในลักษณะการคลอดแบบชาวลัวะ
โดยวัฒนธรรมชาวลัวะเวลาที่จะคลอดบุตร ท่าที่แม่ชาวลัวะจะทําการคลอดบุตร จะอยู่ในท่านัง่ เอา
เข่าตัง้ ไว้ เอามือทัง้ สองโหนเชือกทีผ่ กู ไว้กบั ขือ่ หมอผีและคนอื่นๆ ทีม่ าช่วยทําคลอด จะช่วยบีบช่วย
นวดท้องให้คลอดได้โดยสะดวก 2 ในภาพนี้จะเห็นว่าศิลปิ นได้มกี ารสื่อภาพสตรีท่หี ้อมล้อมสตรีท่ี
กําลังจะคลอดบุ ตรเป็ นกลุ่มคนที่มใี บหน้ าและการแต่ งกายสวยงาม ให้ค วามอบอุ่ น มีจารีต และมี
ความละเอียดอ่อน รวมไปถึงผ้าทีใ่ ช้เป็ นฉากกัน้ มีลวดลายสวยงาม น่ าจะเป็ นกลุ่มสตรีชนั ้ สูง เป็ นที่
น่าเสียดายว่าภาพทีเ่ ล่าเรือ่ งสตรีกําลังคลอดบุตรทีว่ ดั หนองบัวภาพนี้ชํารุดเลอะเลือนไปมาก

1เผ่าทอง ทองเจือ.

(2560, 27 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีบ่ า้ นเลขที่ 24/1
ซอยสุขมุ วิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.
2ชลธิรา สัตยาวัฒนา. (2530). เล่มเดิม. หน้า 82.
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ภาพประกอบ 88 สตรีครรภ์แก่โหนเชือกทีผ่ กู กับขือ่ กําลังจะคลอดบุตร ในวิหารวัดหนองบัว
ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
6.2.3 สตรีในฐานะภรรยา
ในสังคมสมัยจารีต เมื่อสตรีแต่งงานแล้ว ก็ควรจะอยูเ่ คียงข้างสามีไปทุกหน
ทุกแห่ง ทัง้ นี้เพื่อคอยดูแลปรนนิบตั สิ ามี ทําหน้ าที่ภรรยาไม่ให้บกพร่อง และภรรยาจะได้รบั ความ
ดูแลคุม้ ครองจากผู้เป็ นสามี อีกทัง้ หากสามีเดินทางไกลหรือต้องเดินทางเข้าป่ า ซึ่งจะปรากฏอยู่ใน
วรรณกรรมไทยหลายเรื่อง แม้ประสบความยากลําบาก ภรรยามักจะเดินทางติดตามสามีไปด้วย
เสมอ ในเนื้ อ เรื่อ งจัน ทคาธชาดก หลัง จากที่จนั ทคาธได้เสกสมรสกับ นางเทวธิส ังกาอยู่ท่ีเมือ ง
อินทปั ตถ์ อยู่มาวันหนึ่งจันทคาธก็มคี วามคิดถึงสุรยิ คาธผูเ้ ป็ นพีช่ าย จึงมีความประสงค์จะเดินทาง
ไปหาสุรยิ คาธทีเ่ มืองกาสี ในตอนแรกจันทคาธตัง้ ใจจะเดินทางไปลําพัง เพราะการเดินทางยาวนาน
และยากลําบาก แต่นางเทวธิสงั กาก็มุ่งมันจะเดิ
่
นทางไปกับจันทคาธ ทัง้ สองพระองค์จงึ เดินทางลง
เรือข้ามทะเล ความซื่อสัตย์ภกั ดีของนางเทวธิสงั กาในครัง้ นี้ จึงเป็ นเหตุให้นางต้องพลัดพรากจาก
จันทคาธ และทําให้จนั ทคาธต้องเดินทางผจญภัยในระหว่างทีต่ ามหานางเทวธิสงั กาอีกหลายครัง้ ใน
ระหว่างการเดินทางของจันทคาธนัน้ จันทคาธก็ได้ภรรยาเพิม่ มาอีกหลายคน ในขณะที่นางเทวธิ
สังกาพยายามดูแลตนเองเพื่อให้ได้กลับไปพบกับจันทคาธอีกครัง้
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ภาพประกอบ 89 นางเทวธิส ังกาลงเรือ เดินทางไปกับจัน ทคาธ เบื้อ งหน้ าพระประธานในวิห าร
วัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ภาพประกอบ 90 นางเทวธิสงั กาเศร้าโศกเสียใจเมื่อพลัดพรากจากจันทคาธ เบือ้ งหน้าพระประธาน
ในวิหารวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
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นางเทวธิสงั กา ผูเ้ ป็ นภรรยาของจันทคาธ ในระหว่างการเดินทางด้วยเรือ
ได้เจอพายุ คลื่นซัดจนเรือแตกอันเป็ นเหตุให้ผลัดพรากจากสามี นางเทวธิสงั กาได้ไปอยู่ท่เี มืองอนุ
ปะมะ ซึง่ มีพญาสุทสั สนจักรราชกุมารเป็ นเจ้าเมือง นางเทวธิสงั กาได้ไปอาศัยอยู่กบั ยายปริสุทธิ เมื่อ
พญาสุทสั สนจักรราชกุมารทราบถึงความงามของนางเทวธิสงั กา จึงให้ขุนนางมาสู่ขอไปเป็ นมเหสี
แต่นางเทวธิสงั กาปฏิเสธทําให้พญาสุทสั สนจักรไม่พอใจ ยายปริสุทธิจงึ ให้นางเทวธิสงั กาไปบวชชี
เพื่อ หนี ก ารสู่ ขอของพญาสุ ท ัส สนจัก รราชกุ ม าร สถานภาพการบวชชีเช่ น นี้ ในกฎหมายล้านนา
โบราณ จัดให้เป็ น ธัมมรักขิตตา จากการศึกษาของ อภิชยั น้ อยอุ่ นแสน ได้กล่าวไว้ว่า กฎหมาย
ล้านนาโบราณ แบ่งแยกลักษณะของสตรีเป็ น 20 จําพวก ธัมมรักขิตตาเป็ น 1 ใน 20 จําพวก กล่าว
ไว้ดงั นี้ “...ธัมมรักขิตตา คือ หญิงอันสหธรรมิก 5 ตน ถือว่า สิกขมานภิกขุ ภิกขุณี หากรักษา...” 1
การที่ น างเทวธิ ส ั ง กาต้ อ งหนี ไ ปออกบวชเพื่ อ เป็ นการครองตนว่ า เป็ นผู้ ม ี ส ามี เ ดี ย วตาม
ขนบธรรมเนียมในสังคมไทยและปรากฏในวรรณกรรมทุกเรื่อง คือชายมีภรรยาหลายคน แต่ภรรยามี
ชายเป็ นสามีเพียงคนเดียว เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของสตรีท่ไี ด้แต่ งงานแล้ว เป็ น
สถานภาพสตรีไทยในฐานะภรรยา

ภาพประกอบ 91 นางเทวธิสงั กาหนีพญาสุทสั สนจักรโดยการบวชชี เบือ้ งหน้ าพระประธานในวิหาร
วัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
6.2.4 สตรีในการสงคราม
พญาสุทสั สนจักรราชกุมาร เจ้าเมืองอนุปะมะ ซึง่ มีนางพรหมจารีเป็ นมเหสี
ภายหลังเมื่อได้ทรงพบเห็นนางเทวธิสงั กา ทรงมีพระหฤทัยปฏิพทั ธ์ จึงได้จบั นางพรหมจารีใส่แพ
ลอยนํ้ ามาตามแม่น้ํ าอจิรวดีนที นางพรหมจารีจงึ ได้อธิษฐานต่ อเทพยดาว่าหากนางเป็ นผู้มคี วาม
1อภิชย
ั

น้อยอุ่นแสน. (2543). เล่มเดิม. หน้า 53.

132
ประพฤติด ี มิได้ทําความผิดใดๆ ขอให้เทพยดาปกป้ องคุ้มครองรักษาจากภัยอันตราย 1 สะท้อนให้
เห็นถึงการตัง้ มันในศี
่ ลธรรมของสตรีในสมัยจารีต เชื่อว่าการตัง้ มันในศี
่ ล การประพฤติด ี จะมีเทพย
ดาปกป้ องคุม้ ครอง
ระหว่างที่ถูกพญาสุทสั สนจักรราชกุ มาร พระสวามีทําการลอยแพจันทคาธ
เป็ นผูม้ าพบพระนางพรหมจารีและได้ทาํ การช่วยเหลือด้วยการพานางส่งกลับไปยังเมืองปั ญจาลนคร
ซึง่ ปกครองโดยพระนางสุรยิ โยธา มารดาเลี้ยงของพระนางพรหมจารี พระนางสุรยิ โยธาเป็ นผู้เรียน
จบไตรเพท นางมีวชิ าอาคม เมือ่ เห็นจันทคาธก็รวู้ ่าเป็ นผูม้ บี ุญญาธิการมาก พระนางสุรยิ โยธาได้ทํา
การสอนยุทธศิลป์ และศาสตราศิลป์ แก่พระนางพรหมจารี เมื่อเรียนจนจบพระนางพรหมจารีได้ลา
กลับเมืองอนุ ราชบุรเี พือ่ ไปเฝ้ าพระชนกและพระชนนี
เมือ่ มาถึงเมืองอนุ ราชบุร ี พระนางพรหมจารีได้เข้าเฝ้ าพระเจ้าธรรมขันตี ผู้
เป็ นพระชนก และพระนางสุนทราเทวี ผูเ้ ป็ นพระชนนี และได้เล่าเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ กับนางให้ทงั ้ สอง
ฟั ง พระชนกและพระชนนี จงึ ได้จดั งานอภิเษกพระนางพรหมจารีก ับจันทคาธ ต่ อ มาได้มพี ระเจ้า
กาวินทะ เจ้าเมืองเวสาลี มีความพึงพอใจในความงามของพระนางพรหมจารี ได้ทําการส่งราชทูตมา
สู่ ข อพระนางพรหมจารี เพราะไม่ รู้ว่ า พระนางพรหมจารีไ ด้ อ ภิเษกกับ จัน ทคาธแล้ ว พระนาง
พรหมจารีได้ปฏิเสธด้วยถ้อยคําดูหมิน่ จึงทําให้พระเจ้ากาวินทะทรงพิโรธ ยกทัพจากเมืองเวสาลีเพื่อ
มาโจมตีเมืองอนุ ราชบุ ร ี ในครัง้ นี้ พ ระนางพรหมจารีก ับพระเจ้ากาวินทะได้ทํายุทธหัต ถี พระนาง
พรหมจารีเป็ นฝ่ ายชนะ ได้บงั คับให้พระเจ้ากาวินทะและเมืองน้ อยใหญ่ ส่งกําลังคนมาช่วยพระนาง
พรหมจารีแก้แค้นพระเจ้าสุทสั สนจักร2
สถานภาพสตรีชนั ้ สูงของพระนางพรหมจารีนัน้ สอดคล้องกับการกล่าวถึง
ความสามารถของสตรีชนั ้ สูงบางคนที่มบี ทบาทโดดเด่นในประวัติศาสตร์ล้านนาด้านการสงคราม
ได้แก่ พระนางจามเทวีแห่ งแคว้นหริภุญ ไชย ในฐานะเทวีห รือกษัตริย์องค์แ รกที่ทําการปกครอง
แคว้นหริภุญไชย สมโชติ อ๋องสกุล ได้กล่าวว่า เอกสารจีนร่วมสมัย (หยวนสื่อ) เรียกลําพูนว่า หนี
หวังก๊ก หมายถึง อาณาจักรผูห้ ญิงปกครอง 3 และมีหลักฐานกล่าวถึงการนํ าเป็ นแม่ทพั ไปรบเพื่อตี
เมืองแพร่ของพระมารดาของพญาติโลกราชในพ.ศ.1894 – 2030 ในคราวทีพ่ ญาติโลกราชยกทัพไป
ตีเมืองน่ าน จึงแบ่ งกองทัพ ให้พ ระมารดาคุ มไปตีเมือ งแพร่ 4 ดังที่ป รากฏการบันทึก ในตํ านาน
พืน้ เมืองเชียงใหม่ว่า “...เจ้าเหนือหัวไปรอดเมืองน่ านแล้ว จึงแต่งพลเสิกหื้อมหาเทวีแม่ตนหื้อคืนมา
รบเอาเมืองแพร่ตวงได้...” 5 สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสตรีชนั ้ สูงทางการปกครองและการสงคราม
แสดงให้เห็นว่าสตรีชนั ้ สูงบางท่านได้รบั โอกาสเล่าเรียนศาสตร์ทางการทําศึกสงครามเช่นเดียวกับ
1กรมศิลปากร.

(2511). เล่มเดิม. หน้า 100.
2แหล่งเดิม. หน้า 100 – 110.
3สมโชติ อ๋องสกุล. (2559). เชียงใหม่ 60 รอบนักษัตร : อดีต ปั จจุบน
ั และอนาคต. หน้า 55.
4จิรานุ ช โสภา. (2542). เล่มเดิม. หน้า 127.
5อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค.วัยอาจ. (2543). เล่มเดิม. หน้า 84.
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บุรุษเพศ และได้รบั ความไว้วางใจให้ออกไปรบเท่าเทียมกับบุรุษ เป็ นการยอมรับความสามารถใน
การเป็ นผูน้ ําและการสงครามของสตรีชนั ้ สูงในล้านนา

ภาพประกอบ 92 การทํ ายุท ธหัต ถีระหว่ างพระนางพรหมจารีก ับพระเจ้ากาวิน ทะ ด้านขวาพระ
ประธานในวิหารวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
6.2.5 วิ ถีชีวิตของสตรี
เมือ่ นางเทวธิสงั กาซึง่ เป็ นสตรีชนั ้ สูง ต้องมาดํารงชีวติ อยู่กบั ยายปริสุทธิ ได้
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็ นสตรีสามัญ ชนหรือสตรีชาวบ้าน จึงปรากฏภาพนางเทวธิสงั กาหาบนํ้ าทุ่ง
หรือ ครุ ภาชนะตัก นํ้ า ในภาคเหนื อ ในระหว่ า งเดิน ทางไปไหนมาไหนหรือ ใช้ ใ นการดํ า รงชีว ิต
ประจําวัน รวมถึงปรากฏภาชนะประเภทหม้อ อยู่บริเวณเรือ นที่นางเทวธิสงั กาอาศัยอยู่ สะท้อ น
หน้าทีข่ องสตรีในกิจการบ้านเรือน
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ภาพประกอบ 93 นางเทวธิสงั กาหาบนํ้ าทุ่งระหว่างเดินทาง เบือ้ งหน้าพระประธาน
ในวิหารวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

บทที่ 5
วิเคราะห์สถานภาพและวิถีชีวิตสตรีไทยภาคเหนื อหรือสตรีล้านนา
การศึกษาสถานภาพและวิถีชีวติ สตรีไทยภาคเหนื อจากงานบันทึก และจิตรกรรมล้านนา
ผู้ ว ิจ ัย ได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากงานบัน ทึ ก ในรู ป แบบต่ า งๆ และจิต รกรรมฝาผนั ง วัด ในพื้ น ที่ท่ี ผู้ ว ิจ ัย
ทําการศึกษา 2 จังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์กลางล้านนาตะวันตก และจังหวัดน่ าน ศูนย์กลาง
ล้านนาตะวันออก ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังวัดทัง้ หมดจํานวน 6 แห่ง ดังนี้
1. วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. วัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. วัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4. วัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
5. วัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
6. วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
จากการศึกษาสถานภาพและวิถชี วี ติ ของสตรีไทยภาคเหนือหรือสตรีลา้ นนาทีป่ รากฏในงาน
บันทึก ได้แ ก่ กฎหมายล้านนาโบราณ ตํ านาน พงศาวดาร วรรณกรรมชาดก และการถ่ ายทอด
ออกมาเป็ นภาพจิต รกรรมฝาผนังนัน้ ความหลากหลายทางชาติพ นั ธุ์ในสังคมล้านนา เป็ นปั จจัย
สําคัญ ประการหนึ่งที่สร้างเอกลักษณ์ ของสตรีล้านนา มีลกั ษณะเด่นในวัฒนธรรมชาวไทยวนเป็ น
หลัก ผลจากการที่มอี าณาเขตติดต่ อกับประเทศเมียนมาร์หรือพม่า และล้านนาเคยถูกพม่าเข้ามา
ปกครอง จึงทําให้รบั วัฒนธรรมพม่า มอญ ไทใหญ่ ไทลือ้ เข้ามาผสมผสาน ในขณะเดียวกันเมืองน่ าน
ซึง่ เป็ นศูนย์กลางล้านนาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวหรือล้านช้างในอดีต และทําให้
เมืองน่ านมีความสัมพันธ์ทงั ้ ทางการค้า ทางการทูต และการสงครามกับเมืองต่างๆ ของลาว และสิบ
สองพันนา โดยเฉพาะเมืองหลวงพระบางซึ่งมีเทือกเขาหลวงพระบางกัน้ ระหว่างเมืองน่ านกับเมือง
หลวงพระบาง ความสัมพันธ์ดงั กล่าวทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายกลุ่มชาวลือ้ หรือไทยเรียกว่า ไทลือ้ ทัง้
ทีอ่ พยพและถูกกวาดต้อนจากการเกิดศึกสงคราม ส่วนวัฒนธรรมจีนซึง่ เป็ นกลุ่มคนทีท่ ําการบุกเบิก
ทําการค้าระหว่างหัวเมือ งมาตัง้ แต่สมัยจารีต รวมถึงมีค วามสัมพันธ์ทางการทูต จึงทําให้ปรากฏ
วัฒนธรรมจีนปะปนอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น ลวดลายต่างๆ แบบจีน ลายพันธุ์พฤกษา ลายมงคล และ
ลายสัตว์ทเ่ี ป็ นมงคล มีปรากฏให้เห็นผสมผสานอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังวัดในเมืองเชียงใหม่และเมือง
น่ าน
สตรีล้านนา มีสถานภาพหลักตามกฎหมายกําหนดอยู่ 3 ฐานะ เช่นเดียวกับสตรีทวไป
ั ่ คือ
สตรีในฐานะภรรยา สตรีในฐานะมารดา และสตรีในฐานะบุ ต ร สตรีในฐานะภรรยา อยู่ในความ
คุ้มครองของสามี มีหน้ าที่ปรนนิบตั ิดูแลสามีและครอบครัว ซึ่งกฎหมายล้านนาโบราณจะให้สทิ ธิ
คุ้มครองไปถึงภรรยาน้ อย โดยเฉพาะบุ ตรของภรรยาน้ อ ยที่มโี อกาสได้รบั มรดกเท่ากับบุต รของ
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ภรรยาหลวง การได้ทรัพย์สนิ ของภรรยาน้ อยในกรณีท่สี ามีและภรรยาหลวงเสียชีวติ ภรรยาน้ อยมี
สิทธิ ์ได้รบั มรดกมากกว่าจะเป็ นญาติของสามี เป็ นต้น ภายใต้หน้าทีท่ ต่ี ้องปรนนิบตั สิ ามี จึงทําให้สตรี
ล้านนามีภาพลักษณ์ ท่มี ลี กั ษณะเด่นในเรื่องการใช้แรงงาน คือการแบกหาม ภาชนะประเภทต่างๆ
ส่วนใหญ่เป็ นกระบุง บางทีกม็ เี ครือ่ งเขิน เครือ่ งจักสานต่างๆ อยู่เสมอ ภาระหน้าทีข่ องผูห้ ญิงทีเ่ ป็ น
ภรรยาจึงมักปรากฏในตอนต่างๆ ของชาดกในจิตรกรรมฝาผนังวัดเกือบทุกแห่ง สะท้อนสภาพความ
เป็ นจริงในสังคมของสตรีทอ่ี ยูใ่ นฐานะภรรยา
จากงานบันทึกและภาพจิตรกรรม สามารถแบ่งสตรีได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ สตรีชนั ้ สูง ได้แก่
มเหสีหรือชายาของพระมหากษัตริย์ ชายาของเจ้าเมือง มารดาของกษัตริย์ มารดาของเจ้าเมือง และ
ธิ ด าของกษั ต ริย์ ห รือ เจ้ า เมื อ ง รวมไปถึ ง พระบรมวงศานุ วงศ์ บุ ค คลที่ เ ป็ นเครือ ญาติ ข อง
พระมหากษัตริย์ อีกกลุ่มหนึ่ง คือ สตรีชาวบ้าน หรือสตรีสามัญ ชน กลุ่มไพร่และทาส ในกลุ่มสตรี
ชาวบ้านนี้ จะมีก ารบันทึกและถูก นํ าเสนอในเรื่อ งการใช้แ รงงานทัง้ ในวิถีชวี ติ ประจําวัน และการ
ประกอบอาชีพ โดยมีแม่คา้ ซึง่ มีกลุ่มสตรีชนั ้ กลาง ประกอบด้วยสตรีชาวบ้านและสตรีชนั ้ สูงทีท่ าํ การ
ค้าขาย จากงานบันทึกทัง้ ในสมัยจารีตและงานบันทึกของชาวตะวันตกทีเ่ ดินทางมายังล้านนาในสมัย
รัชกาลที่ 5 กล่าวถึงความโดดเด่น ความแคล่วคล่องในการประกอบอาชีพค้าขายหรือแม่คา้ ของสตรี
ล้านนา จะพบกลุ่มสตรีมบี ทบาทในตลาดค้าขายมากกว่าผู้ชาย ความสามารถทางการค้าของสตรี
ล้านนาไม่ได้มกี ารกล่าวถึงเฉพาะกลุ่มสตรีสามัญชนเท่านัน้ ชาวตะวันตกทีไ่ ด้เข้าพบสตรีชนั ้ สูงในหัว
เมืองล้านนา ได้มกี ารกล่าวถึงบทบาทและความสามารถทางการค้าของสตรีชนั ้ สูงบางคน ดังทีค่ าร์ล
บ็อค ได้กล่ าวถึงชายาของเจ้าราชสีห์เมืองเชียงรายว่ามีค วามพยายามในการนํ าเสนอขายสินค้า
ให้แก่ ชาวตะวันตก 1 และกล่าวถึงเจ้าอุบลวรรณา น้ องสาวของเจ้าเทพไกรสร ชายาของเจ้าอินทวิ
ชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ ทัง้ ในเรื่องความสามารถทางการค้าและการเป็ นคนทรงเจ้า หรือที่ทาง
ล้านนาเรียกว่า ม้าทรง นอกจากอาชีพค้าขาย มีการกล่าวถึงอาชีพอื่นของสตรี คือ การทอผ้า และ
การเกษตรกรรม
วิถชี วี ติ ประจําวันทัวไปของสตรี
่
ลา้ นนา สามารถอธิบายถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสตรี
ล้านนาได้ ทัง้ การแต่งกาย ลักษณะรูปร่างหน้าตา ธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวกับสตรี ได้แก่
การถือผี การลงข่วง การแอ่วสาว วัฒนธรรมนิยมเฉพาะของสตรีล้านนา คือ การสูบบุหรีข่ โ้ี ย นิยม
กางร่มขณะเดินทาง และคุณสมบัตใิ นการพิจารณาสตรีลา้ นนาตามทีส่ งั คมล้านนาให้ความสําคัญ คือ
การทอผ้า พบว่าทัง้ กลุ่มสตรีชนั ้ สูงและสตรีสามัญชน จะต้องสามารถทอผ้าอย่างน้อยทีส่ ุดคือการทอ
ผ้าใช้เอง ทอผ้าให้แก่สามีและใช้ในครอบครัว สําหรับสตรีชาวบ้านหรือสตรีสามัญชน การทอผ้าอาจ
เป็ นการประกอบอาชีพรับจ้างหรือทอผ้าขายเองโดยตรง

1คาร์ล

บ็อค. (2550). เล่มเดิม. หน้า 282.
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1. กลุ่มชาติ พนั ธุข์ องสตรีไทยภาคเหนื อ
สังคมล้านนาเป็ นสังคมทีม่ หี ลากหลายชาติพนั ธุใ์ นสังคมเดียวกัน ความหลากหลายชาติพนั ธุ์
ทัง้ ชาวลัวะ ชาวไทยวน มอญ พม่า ไทใหญ่ ไทลื้อ จีน และชาวเขาทีอ่ าศัยอยู่ร่วมกัน จึงทําให้เกิด
เป็ นพหุ ว ัฒ นธรรม คือ การอยู่ ร่ ว มกัน ของมนุ ษ ย์ท่ีม ีค วามแตกต่ า งทางเชื้อ ชาติ มีก ารถ่ า ยเท
วัฒนธรรม จนมีวฒ
ั นธรรมหลักในทางเดียวกัน แต่มวี ฒ
ั นธรรมย่อยแตกต่างกันบ้างตามวิถชี วี ติ ของ
แต่ละชาติพนั ธุ์ ดังที่ วิรุณ ตัง้ เจริญ ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรม เป็ นภาพใหญ่
ภาพรวม มีพลังวัฒนธรรมบูรณาการ (Integral Culture) ที่ก่อให้เกิดความผสมผสานกลมกลืน 1 ใน
ความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์ ก็มวี ฒ
ั นธรรมที่นิยมและยึดถือปฏิบตั เิ หมือนกัน เช่น การนิยมใส่ลานหู
หรือตุม้ หูทม่ี ขี นาดใหญ่ในเครือ่ งแต่งกายของบุรษุ และสตรี การแบกหามสัมภาระของสตรี ประเพณี
การถือ ผี เป็ นต้น ในบันทึก ของคาร์ล บ็อ ค นัก ธรรมชาติชาวนอร์เวย์ ได้เขียนบันทึก บอกเล่าถึง
สภาพและการสํารวจเมืองต่างๆ โดยเฉพาะหัวเมืองในอาณาเขตของล้านนาทีค่ าร์ล บ็อค ได้เดินทาง
เข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว บ็อคยังได้วาดภาพวิถชี วี ติ
ผูค้ นที่เขาได้พบเห็น ซึ่งมีภาพชายและสตรีกะเหรีย่ ง ที่มเี ครื่องแต่งกายตรงกันกับภาพจิตรกรรมที่
ปรากฏในจิต รกรรมฝาผนั งวิห ารวัด ภู ม ินทร์ ภาพผู้ห ญิงมูเซอสูบ ยาด้ว ยไปป์ ก็เป็ น วัฒ นธรรม
ร่วมกับสตรีไทยวน หรือทีค่ าร์ล บ็อค เรียกสตรีลา้ นนาหรือสตรีไทยวน ว่า สตรีลาว (The Laos)

ภาพประกอบ 94 ภาพวาดสตรีกะเหรีย่ งและชายกะเหรีย่ งของคาร์ล บ็อค ในสมัยรัชกาลที่ 5
ทีม่ า: คาร์ล บ็อค. (2550). ท้องถิน่ สยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง. หน้า 159.

1วิรุณ

ตัง้ เจริญ. (2552). วิสยั ทัศน์ศลิ ปวัฒนธรรม. หน้า 12.
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ภาพประกอบ 95 (ซ้าย) ภาพวาดสตรีชาวลาว (สตรีลา้ นนา) ของคาร์ล บ็อค ในสมัยรัชกาลที่ 5
ภาพประกอบ 96 (ขวา) ภาพวาดสตรีชาวมูเซอของคาร์ล บ็อค ในสมัยรัชกาลที่ 5
ทีม่ า: คาร์ล บ็อค. (2550). ท้องถิน่ สยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง. หน้า 231 และ 279.

2. สตรีในฐานะภรรยา
ตามกฎหมายครอบครัว และมรดกในกฎหมายมัง รายศาสตร์ ได้จํา แนกภรรยาเป็ น 3
ประเภท ดังนี้
1. เมียต้ น เมีย เก๊ า หรือ เมียหลวง เป็ น ภรรยาที่ได้ทํ าการสู่ ข อ มีขนั หมากถู ก ต้ อ งตาม
ประเพณี ด้วยความยินยอมของทัง้ ฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง ซึง่ ประกอบด้วยพ่อแม่รวมทัง้ ตัวชายและ
หญิง โดยภรรยาหลวงมีอํานาจจัดการดูแลความเรียบร้อยในบ้าน ดูแลอบรมบุตร รวมถึงมีสทิ ธิต่างๆ
ภายหลังจากการสมรส
2. เมียปลาย หรือเมียน้อย เป็ นภรรยาคนทีส่ องทีช่ ายรับมาอยู่กนิ ฉันสามีภรรยา โดยไม่ได้
มีการจัดพิธสี มรสให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี ภรรยาน้อยมีอํานาจในการจัดการภายใน
บ้านรองลงมาจากภรรยาหลวง แต่ถ้ามีชาติเสมอกับภรรยาหลวง บุตรของภรรยาน้อยก็มสี ทิ ธิได้รบั
การแบ่งปั นมรดกเท่าเทียมกับบุตรภรรยาหลวง ในข้อนี้สถานภาพสตรีท่ตี กอยู่ในฐานะภรรยาน้ อย
ตามกฎหมายมังรายศาสตร์ระบุไว้ ยังมีโอกาสได้รบั มรดกเท่าเทียมกับบุตรของภรรยาหลวง จัดว่า
เป็ นสถานภาพภรรยาน้อยทีด่ กี ว่า เมียกลางนอก หรืออนุ ภรรยา ในกฎหมายตราสามดวง เนื่องจาก
บุตรของอนุ ภรรยาไม่มสี ทิ ธิได้รบั มรดกเช่นบุตรของเมียกลางเมืองหรือภรรยาหลวง
3. ทาสีภรรยา ทาสหญิงทีเ่ ป็ นทาสในเรือนสามีหรือเรือนภรรยาแต่เดิม แล้วนายทาสนํ ามา
เป็ นภรรยา1
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จะเห็นได้ว่าการจําแนกภรรยาในกฎหมายครอบครัวและมรดกของกฎหมายมังรายศาสตร์
แสดงให้เห็นว่าสังคมล้านนาในสมัยจารีต ยอมรับการที่ชายจะมีหญิงเป็ นภรรยาพร้อมกันได้หลาย
คน ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อความในชาดกหลายเรื่องที่ตวั เอกมีภรรยาหลายคน เช่น จันทคาธชาดก
คัทธณกุ ม ารชาดก แสดงให้เห็น ถึงสังคมที่ให้อํ านาจชายเป็ นใหญ่ ชายจึงเป็ น ผู้ค รอบครองและ
คุ้มครองหญิงนัน้ แทนบิดามารดาของหญิง ไม่มผี ู้หญิงคนใดจะใช้ชวี ติ อยู่ตามลําพังนอกจากหญิง
หม้าย กฎหมายล้านนาโบราณให้สทิ ธิแก่ หญิงหม้ายว่าสามารถสมรสใหม่ได้ แต่ ต้องแจ้งแก่เจ้า
บ้านหรือนายบ้านให้ทราบก่อน เป็ นการเปิ ดใจกว้างให้สทิ ธิแก่สตรีท่มี สี ถานภาพเป็ นหม้ายในการ
เลือกคู่ครองอีกครัง้ ซึ่งสังคมอาจให้ความสําคัญ ว่าผู้ห ญิงจะต้องมีผู้ชายคุ้มครอง หรืออีกนัยหนึ่ ง
สังคมล้านนาอาจไม่ต้องการให้สตรีหม้ายตัง้ ครรภ์โดยไม่มพี ่อ หรือเป็ นการปกป้ องสิทธิของเด็กทีจ่ ะ
เกิดมา 1 ในเนื้อหาคัทธณกุมารชาดก มารดาของคัทธณกุมารซึง่ เป็ นหญิงหม้าย ตัง้ ครรภ์โดยไม่มพี ่อ
แต่บุตรนัน้ เกิดจากการดื่มนํ้ าในรอยเท้าช้างซึ่งเป็ นพระอินทร์แปลงกาย นางเลี้ยงลูกตามลําพังจน
เติบโต ได้ออกเดินทางตามหาพ่อ เมือ่ ไปได้น้ําทิพย์ในนํ้าต้น (คณโฑทิพย์) ก็นํานํ้าทิพย์มาให้มารดา
ดื่ม จนนางกลับกลายเป็ นสาวสวย เจ้าเมืองสีสกั เกดจึงรับนางไปเป็ นชายา เนื้อความตอนนี้เป็ นการ
บอกเล่าถึงสมรสใหม่ของหญิงหม้ายทีส่ งั คมล้านนายอมรับได้
เมื่อสถานภาพทางกฎหมายทําให้สถานภาพของสตรีตกอยู่ในวิถชี วี ติ ที่ต้องพึ่งพิงผู้ชาย ก็
จะต้องทําหน้ าที่ของสตรีโดยเฉพาะในฐานะภรรยาตามที่สงั คมคาดหวัง สตรีในฐานะภรรยานัน้ มี
สถานภาพทีต่ กตํ่ากว่าสตรีในฐานะมารดาและสตรีในฐานะบุตร เพราะจะได้รบั ภาระการปรนนิบตั ริ บั
ใช้ผูช้ ายซึง่ เป็ นสามีไปชัวชี
่ วติ ในขณะเดียวกันก็จะละเลยสถานภาพสตรีในฐานะมารดาและสตรีใน
ฐานะบุ ตรไม่ได้ ดังนัน้ ภาพการปรนนิ บตั ิดูแ ลของสตรีในฐานะภรรยา จึงเป็ นภาพถ่ ายทอดที่มกั
ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีชาวบ้านหรือสตรีสามัญชน คุณสมบัตใิ นการปรนนิบตั ิ
เป็ นคุณสมบัติเด่นที่ผู้ชายจะเลือกผู้หญิงมาเป็ นคู่ครอง ภาระหน้ าที่ ได้แก่ การตระเตรียมข้าวของ
การหุงหาอาหาร แบกหามนํ้ า แบกฟื น การดูแลบ้านเรือน การเลีย้ งลูก การต้อนรับแขก ส่วนสตรี
ชัน้ สูงก็มภี าระหน้าทีป่ รนนิบตั ดิ แู ลสามี แต่แตกต่างตรงทีไ่ ม่ตอ้ งใช้แรงงานตัวเอง จะมีนางกํานัลหรือ
ข้ารับใช้คอยทํางานเหล่านี้ หน้ าที่ปรนนิบตั ิจงึ เป็ นการกํากับติดตามให้การปรนนิบตั สิ ามีหรือพระ
สวามีนนั ้ ไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่ตอ้ งออกแรงทํางานเองเช่นสตรีสามัญชน

3. สตรีเป็ นทรัพย์สิน
สตรีไทยในสมัยจารีต สถานภาพสตรีทป่ี รากฏในกฎมายทัง้ กฎหมายตราสามดวงทีใ่ ช้กนั ใน
ภาคกลาง และกฎหมายล้านนาโบราณ สตรีทเ่ี กิดมาเป็ นทรัพย์สนิ อยูใ่ นความดูแลของพ่อแม่ พ่อแม่
จะขายลูกสาวเป็ นทาสก็มสี ทิ ธิ ์ทีจ่ ะทําได้ ส่วนใหญ่พ่อแม่เป็ นผูเ้ ลือกคู่ครองให้ พ่อแม่เป็ นผู้ตดั สินใจ
ว่าจะมอบบุตรีของตนให้ใครเป็ นผูด้ ูแลแทนตน เมื่อแต่งงานไปแล้ว สตรีกจ็ ะเป็ นทรัพย์สนิ หรืออยู่ใน
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ความดูแลของสามี ในอีกกรณีหนึ่ง พ่อแม่อาจมอบบุตรสาวให้แก่ ชายใด ครอบครัวใด ที่มบี ุญคุณ
ต้องการตอบแทนจากการได้รบั การช่วยเหลือหรือคุ้มครองดูแล หรืออาจเป็ นการตอบแทนความดี
ความชอบในการรับ ราชการ สตรีก็ เป็ นสิ่ง หนึ่ ง ที่อ ยู่ ใ นรายการสิ่ง ที่จ ะบํ า เหน็ จ ให้ ต ามความดี
ความชอบ สถานภาพสตรีเช่นนี้จงึ เปรียบเหมือนของกํานัล ดังทีอ่ จั ฉราภรณ์ จันทร์สว่าง ได้กล่าวถึง
ในเนื้อความของกฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดไชยสถาน ความตอนหนึ่งว่า
...อัน 1 รบข้าเสิกไนทีร่ บได้หวั นายช้าง นายมล้า คนตีน ควรเลีย้ ง หืเ้ ปน
ไหย่แล อัน 1 ข้าเสิกมาชูหรอมบ้านตน ผูใ้ ดได้ขา้ ได้รบได้ชน ได้หวั หืร้ าง
วัล 300 เงินคํา หืไ้ ร่นาทีด่ นิ เลีย้ งหืเ้ ปนไหย่แล นายตีนได้หวั นายมล้า
ควรล้ยงเปนนายมล้า คนตีนได้หวั นายช้างควรเลีย้ งเปนนายช้าง แต่ง
รางวันหื้ เกิง่ สัต เมียนาง เครือ่ งคํา ทังเครือ่ งคํา ปายแขน จึงได้ดาย เมือ่
ได้แล้คห็ เ้ื ตมไจ เสือ้ ผ้าดี เพื่อมันอาสาเตมไจ มันหืค้ นทังหลายดูเยือ่ งอด
อาสาแก่เจ้าตนแล...1
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องตามเนื้อหาในชาดก มีภาพปรากฏการยกสตรีให้แต่งงานกับ
บุรุษผูม้ บี ุญญาธิการ หรือผูท้ ช่ี ่วยเหลือสตรีนนั ้ ทัง้ การเป็ นภรรยาหลวง ภรรยาน้อย หรือภรรยาทาสี
ตัวอย่างเช่น เรื่องจันทคาธชาดก สุรยิ คาธ พีช่ ายของจันทคาธ เมื่อทําการช่วยเหลือนางสุชาตดึงสา
พระธิดาเจ้าเมืองกาสี ซึง่ ถูกงูเห่ากัดตายแล้วฟื้ นคืนชีพขึน้ มา เจ้าเมืองผูเ้ ป็ นบิดาก็ยกนางสุชาตดึงสา
ให้เป็ นชายาของสุรยิ คาธ ส่วนจันทคาธ ตัวเอกของเรือ่ งซึ่งเป็ นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เป็ นผู้ม ี
บุญญาธิการมาเกิด และได้รบั ของวิเศษมากมายขณะเดินทางผจญภัย เริม่ ต้นจันทคาธได้ช่วยชีวติ
นางเทวธิสงั กา พระธิดาเจ้าเมืองอินทปั ตถ์ ได้ถูกเขีย้ วเสือทิม่ ตาย เมือ่ จันทคาธชุบชีวติ จันทคาธก็
ได้รบั ความดีค วามชอบด้วยการที่เจ้าเมืองยกพระธิดา นางเทวธิสงั กาให้เป็ นชายาของจันทคาธ
ต่อมาแม้ว่าจะมีนางเทวธิสงั กาเป็ นชายาอยู่แล้ว ระหว่างทีพ่ ลัดพรากกับนางเทวธิสงั กา จันทคาธได้
ช่วยลูกสาวเศรษฐี 3 คน ทีพ่ ลัดหลงอยู่ในป่ า คือ นางทิพโสดา นางประทุมบุปผา และนางสุคนธเกศี
เมือ่ พาสตรีทงั ้ สามส่งกลับบ้าน พ่อแม่กย็ กลูกสาวทัง้ สามคนให้เป็ นภรรยาของจันทคาธ
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ภาพประกอบ 97 นางทิพโสดา นางประทุมบุปผา และนางสุคนธเกศี ธิดาของเศรษฐี
ด้านขวาพระประธาน ในวิหารวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
เนื้อหาเกี่ยวกับลูกสาวเศรษฐีทงั ้ 3 คนนี้ อยู่ในตโยเสฏฐีธติ าเปสนกัณฑ์ของจันทคาธชาดก
เมื่อจันทคาธพาลูกสาวทัง้ 3 คนกลับมาหาบิดามารดาของพวกนาง บิดามารดาได้ถามว่า “...นีม่ ไิ ด้
เป็ นสามีของเจ้าดอกหรือ เป็ น แต่มไิ ด้สมรสกัน เพราะเหตุไร เพราะบิดามารดายังไม่อนุ ญาต เข้าจึง่
ไม่รนื ่ รมย์ดว้ ย...” 1

ภาพประกอบ 98 จันทคาธกับธิดาของเศรษฐีทงั ้ 3 คน ขณะผจญภัยในป่ า ด้านขวาพระประธาน
ในวิหารวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
1กรมศิลปากร.

(2511). โสณนันทชาดก สุวณ
ั ณสามชาดก จันทคาธชาดก. พิมพ์เป็ นบรรณาการเนื่องใน
งานพระราชทานเพลิงศพนางโสภิตบรรณลักษณ์ (ลิน้ จี่ กิตติขจร). หน้า 100.
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เนื้ อ หาที่ ถู ก นํ า เสนอเช่ น นี้ สะท้ อ นภาพการได้ ส ตรีม าเป็ นภรรยาจากการทํ า ความดี
ความชอบ และเห็นว่าชายนัน้ จะคุ้มครองบุตรสาวของตนได้ บิดามารดาจึงเห็นสมควรอนุ ญาตให้
แต่งงานกัน และการเลือกคู่ครองของสตรีนัน้ อยู่ในความตัดสินใจของบิดามารดา รวมถึงสังคมใน
สมัยจารีตยอมรับการมีภรรยาหลายคนของบุรุษ แต่ในขณะเดียวกัน สตรีทม่ี สี ามีแล้ว ไม่สามารถมี
ชายอื่นเป็ นสามีได้อกี เห็นได้จากการทีเ่ มื่อพญาสุทสั สนจักรอยากได้นางเทวธิสงั กาไปเป็ นชายาใน
ขณะที่นางพลัด พรากจากสามี นางเทวธิส งั กาจึง ดิ้น รนเอาตัว รอดด้ว ยการบวชชี (เนื้ อ ความใน
บทที่ 4 : จันทคาธชาดก วัดหนองบัว จังหวัดน่ าน)

ภาพประกอบ 99 จันทคาธได้ช่วยชีวติ ธิดาของเศรษฐีดว้ ยการพาเหาะและไปส่งกลับบ้าน
บิดามารดาของนางทัง้ สามคน จึงยกนางให้เป็ นภรรยาของจันทคาธ
ด้านขวาพระประธาน วัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
การที่ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคน แต่ผู้หญิงมีสามีได้เพียงคนเดียว ถ้ามีชายอื่นถือ
เป็ นการมีชู้ และมีการกําหนดโทษ ในกฎหมายมังรายศาสตร์ กฎหมายล้านนาโบราณได้กล่าวว่า
หากผัวจับได้คาหนังคาเขาว่าเมียกําลังมีชู้ และมีสกั ขีพยานรูเ้ ห็น และผู้ผวั ได้ทําร้ายชู้และเมีย จน
ได้รบั บาดเจ็บหรือถึงแก่ชวี ติ ผูผ้ วั ไม่มคี วามผิด แสดงให้เห็นว่ากฎหมายรับรองสิทธิและอํานาจของ
สามีท่อี ยู่เหนือภรรยาและชายชูซ้ ่งึ คุ้มครองเกียรติและศักดิ ์ศรีของผู้เป็ นสามีไม่ให้ภรรยาและชายชู้
มาทําการลบหลู่ศกั ดิ ์ศรีนนั ้ ได้1
ภายหลังจากที่ส ตรีได้ทําการสมรสแล้ว อํ านาจในการปกครองเป็ นของสามีโดยสมบู รณ์
อภิชยั น้อยอุ่นแสน ได้นําเสนอว่าอํานาจปกครองของสามีทอ่ี ยู่เหนือภรรยานัน้ กฎหมายได้ให้การ
รับรองว่าสามารถทีจ่ ะบังคับใช้ได้อย่างเด็ดขาดมากกว่าอํานาจปกครองของบิดามารดา สตรีทอ่ี ยู่ใน
ความคุ้มครองของสามีนัน้ สามีมสี ทิ ธิในการโบยตีภรรยาเพื่อว่ากล่าวสังสอน
่
มีสทิ ธิในการหวงกัน
1อัจฉราภรณ์

จันทร์สว่าง. (2548). เล่มเดิม. หน้า 103.
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และติดตามภรรยาคืนจากชายอื่นทีม่ ายุ่งเกีย่ วในเชิงชูส้ าว รวมทัง้ มีสทิ ธิทจ่ี ะขายภรรยาเพื่อชําระหนี้
ได้1 ซึง่ แสดงให้เห็นสถานภาพของสตรีทก่ี ลายเป็ นทรัพย์สนิ ภายใต้การครอบครองของบุรษุ ด้วย
อย่างไรก็ด ี ถึงแม้ขอ้ กําหนดในกฎหมายจะกําหนดสถานภาพสตรีให้อยู่ในอํานาจของสามี
แต่ในทางปฏิบตั ติ ามธรรมเนียมล้านนาในอดีตนัน้ ผูช้ ายเมื่อแต่งงานแล้ว ต้องเข้ามาเป็ นแรงงานใน
บ้านของสตรี จึงยากที่จะกล่าวว่าหลังสมรสแล้ว สามีจะมีอํานาจเบ็ดเสร็จในบ้านของฝ่ ายหญิง ซึ่งมี
บิดามารดาและผีบรรพบุรษุ ฝ่ ายหญิงคอยคุม้ ครองปกป้ องตามคติของชาวล้านนา

4. ภาระแบกหามของสตรีล้านนา
ในการดําเนินวิถชี วี ติ ประจําวัน ภาพสตรีไทยภาคเหนือในกลุ่มสตรีชาวบ้าน หรือสตรีสามัญ
ชนที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวัด คือการหาบภาชนะสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เพื่อใช้เก็บสิง่ ของในระหว่าง
เดินทางด้วยเสมอ ภาชนะที่ปรากฏ ได้แก่ เครื่องเขิน หัตถกรรมจักสาน เช่น กระบุง ตะกร้า ซ้า ครุ
โอ นํ้าถุง้ หรือนํ้ าทุ่ง ดังทีป่ รากฏในนโยบายทางการเมืองการปกครองทางล้านนาในอดีตว่า “เก็บผัก
ใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” เป็ นการอธิบายสภาพบ้านเมืองที่ระสํ่าระส่ ายเมื่อครัง้ ที่ล้านนาถูก พม่าเข้า
ปกครอง เมื่อบ้านเมืองสงบดีเจ้าเมืองจึงมีนโยบายให้รวบรวมกําลังคนกลับเข้าเมือง ในขณะเดียวกัน
ก็เป็ นการสะท้อนภาพวิถีชวี ติ ในการแบกหามภาชนะไว้ใช้ใส่สงิ่ ของในการเดินทางได้เป็ นอย่างดี
ประกอบกับสภาพภูมศิ าสตร์ทางภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็ นภูเขา อุดมไปด้วยป่ า ดังนัน้ การหา
ของป่ าทัง้ เพื่อใช้บริโภคอุปโภคในครัวเรือนตนเอง การหาของป่ าก็สามารถเป็ นอาชีพเลีย้ งครอบครัว
ได้ดว้ ย การแบกหามภาชนะติดตัว กลายเป็ นวิถชี วี ติ ประจําวันของทางเหนือ การทีป่ รากฏภาพสตรี
เป็ น ผู้แ บกหาม เป็ น การอธิบ ายให้เห็น ว่ าสถานภาพของสตรีช าวบ้านหรือ สตรีส ามัญ ชน ถู ก ใช้
แรงงานค่อนข้างมาก ส่วนผูช้ ายจะยุง่ เกีย่ วมีภาระหน้าทีใ่ นกิจการบ้านเมืองและการสงคราม
การแบกหามภาชนะดังกล่าว ปรากฏทัวไปสํ
่ าหรับสตรีภาคเหนือ ทัง้ ชาวลัวะ ชาวไทยวน
มอญ พม่า ไทใหญ่ ไทลื้อ ชนเผ่าต่ างๆ ชาวเขาพวกม้ง กะเหรีย่ ง ขมุ รวมถึงสตรีไทยภาคกลางที่
ปรากฏอยูใ่ นเนื้อเรือ่ งของจิตรกรรม ก็จะต้องทําหน้าทีห่ าบของ ทัง้ หาบนํ้า หาบอาหาร หาบผัก หาบ
ฟื น หาบของป่ า หรือหาบสิง่ ของอื่นๆ ในระหว่างทีเ่ ดินทางออกจากบ้าน เดินทางไปป่ า หรือเดินทาง
ไปกาด (ตลาด) สตรีไทยภาคเหนือจะปรากฏในอิรยิ าบถนี้เสมอ เป็ นภาพเอกลักษณ์ ท่พี บเห็นได้
ทัวไป
่ วินยั ปราบริปู ได้กล่าวถึงภาระการแบกหามของสตรีไว้ว่า
...มันเป็ นธรรมเนียมนะ เมือ่ ก่อนเราไม่มรี ะบบนํ้าประปา ระบบของเราก็
คือไปหาบนํ้าทีบ่ ่อนํ้า หรือไม่กไ็ ปริมแม่น้ําทีข่ ดุ นํ้า ไปหาบนํ้าทีแ่ ม่น้ํา
แล้วแต่ว่าเราจะใช้ดว้ ยวิธไี หน แล้วก็อกี อันหนึ่งเวลาผูห้ ญิงออกจากบ้าน
มักจะถูกใช้แรงงานค่อนข้างมาก แล้วผูห้ ญิงจะค่อนข้างละเอียดในการ
1อภิชย
ั

น้อยอุ่นแสน. (2543). เล่มเดิม. หน้า 88.
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ออกบ้านต้องได้ประโยชน์ จะสังเกตการแต่งกายของพวกม้ง พวกชน
เผ่าต่างๆ หรือว่าคนเหนือจะต้องมีอะไรติดข้างหลัง สะพายข้างหลัง สิง่ ที่
แบกหามข้างหลัง ตัง้ แต่ฟืนตัง้ แต่ผกั ...และสิง่ ทีต่ ดิ ตัวไปไหนก็คอื ต้องมี
กระเช้า เก็บผักใส่สา้ เลย คือต้องเก็บผักเก็บอะไรมาแกงมากิน หนักนะ
แล้วไปตลาดพูดง่ายๆ ไปกาด แล้วก็หาบนํ้า คือจะต้องมีอากัปกิรยิ า
ผูห้ ญิงรับภาระนี้อยู่ แล้วก็เป็ นวัฒนธรรมด้วย...1

ภาพประกอบ 100 สตรีในภาพกําลังสะพายภาชนะแบบลัวะทีเ่ รียกว่า แชก วิหารวัดภูมนิ ทร์
ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ในภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดภูมนิ ทร์ มีภาพสตรีกําลังสะพายภาชนะเหมือนกับภาชนะ
ชาวลัวะที่เรียกว่า แชก หมายถึง ภาชนะสานรูปทรงสอบสําหรับใส่ส ิ่งของ ใช้ห้อ ยหลังแบกไป 2
การแบกบนหลังแล้วมีสายรัดมาพาดบนหน้ าผาก บริเวณผ้าหัว (ผ้าพันรอบศีรษะ) เป็ นภูมปิ ั ญญา
ชาวลัวะ ในการช่วยผ่อนแรงและพยุงนํ้าหนักยามเดินทางไกล โดยเฉพาะการไต่ขน้ึ เขา
1วินย
ั

ปราบริป.ู (2559, 21 กรกฎาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีห่ อศิลป์ ริมน่าน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน.
2อุดม รุ่งเรืองศรี. (2533). พจนานุ กรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง เล่มที ่ 1. หน้า 396.
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ภาพประกอบ 101 สตรีไทลือ้ กําลังหาบครุระหว่างเดินทาง วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

5. อาชีพของสตรีล้านนา
5.1 แม่ค้า
อาชีพ ของสตรีล้านนาที่มกี ารบันทึกทัง้ เอกสารชาวไทยและเอกสารชาวต่ างชาติ
ปรากฏอยู่ทงั ้ ในภาพวาด สมุดบันทึก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และภาพถ่ ายในสมัยรัชกาลที่ 5 อยู่
เสมอ คือ อาชีพค้าขาย หรือแม่คา้ แม่คา้ มีทงั ้ หญิงสาวและหญิงชรา มีทงั ้ สตรีชนั ้ สูงและสตรีสามัญ
ชน สินค้าที่นํามาขายมีห ลายประเภทคาร์ล บ็อค ได้ยกย่อ งสตรีล้านนาว่าค้าขายเก่ งเหมือ นกับ
ผูห้ ญิงในเกาะบาหลี โดยบ็อคได้บรรยายบรรยากาศการขายของในตลาดของสตรีลา้ นนาว่า
“… ภาพชีวติ ประจําวันทีน่ ่ าดูในเมืองก็คอื ตลาด ... ตามสองฟากถนนใหญ่ม ี
ผูห้ ญิงทีน่ ําของจากริมฝั ง่ นํ้า และจากตําบลใกล้เคียงมานังขายเรี
่
ยงกันอยู่
เต็ม ผูห้ ญิงทีน่ ่ีคา้ ขายเก่งเหมือนกับผูห้ ญิงในเกาะบาลี.... ของทีข่ ายส่วน
มากก็เป็ นพวกอาหาร ผลไม้ ผัก ยาสูบ หมาก ปูน ปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลา
ร้า .....เนื้อควายและหนังควายเป็ นแผ่นๆ ....ตัวแมลงแกลบ...เห็ด... ขีผ้ ง้ึ
เทียนไข หม้อดิน โอ่ง คนโทนํ้า...ข้างหลังแถวแม่คา้ พวกนี้กม็ รี า้ นแผงลอย
มีพวกจีนและพม่าปนอยูบ่ า้ ง ...”1
1คาร์ล บ็อค.

(2550). เล่มเดิม. หน้า 206.
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ภาพประกอบ 102 ภาพถ่ายแม่คา้ หาบเร่ขายอาหารในล้านนาสมัยรัชกาลที่ 5
ที่มา: ลิลเลียน จอห์นสัน เคอร์ตสิ . (2543). ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม
ตอนที ่ 1. หน้า 189.
5.2 การเกษตร
การทํ าเกษตรกรรมเป็ น อาชีพ หลัก เป็ น ลัก ษณะของชาติพ ัน ธุ์ต่ า งๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สําหรับกลุ่มสตรีสามัญชน แรงงานหญิงเป็ นแรงงานสําคัญในการสร้างผลผลิต ใน
ฤดูการทํานา สตรีลา้ นนาก็มวี ถิ ชี วี ติ เช่นเดียวกับสตรีภาคกลาง คือมีหน้าทีใ่ นทุกขัน้ ตอนของการทํา
นา ตัง้ แต่ปลูกข้าว เกี่ยวข้าว นวดข้าว ตําข้าว จนกระทังได้
่ ผลิตผลแล้ว สตรีก็ยงั เป็ นผู้หุงข้าวปลา
อาหารให้ผู้ชายได้รบั ประทาน ในยามมีศกึ สงครามแรงงานหญิงจะทํางานหนักเป็ นเท่าตัวกว่ายาม
สงบ เพราะผูช้ ายจะต้องถูกเกณฑ์ไปรบ “...พวกผูห้ ญิงเป็ นฝ่ ายทํางานหนักต่างๆ ทีผ่ ูค้ นในแถบนี้
จะต้องกระทํากัน เช่น ปลูกข้าว เกีย่ วข้าว นวดข้าว ตําข้าว หุงข้าว ...เรือ่ งนี้เป็ นข้อหนึง่ ในบรรดาการ
งานเพียงสองสามอย่างทีผ่ หู้ ญิงกระทําได้เท่าเทียมกับผูช้ าย...” 1

6. ขนบธรรมเนี ยมจารีตเกี่ยวกับสตรีล้านนา
ความเคร่งครัดของสังคมล้านนาเกี่ยวกับการห้ามแตะต้องเนื้อตัวของหญิงที่ยงั ไม่ได้เป็ น
ภรรยา ห้ า มจับ มื อ ถื อ แขน ห้ า มการกอดจู บ หรือ ล่ ว งลํ้ า เข้ า ไปในที่ น อนของหญิ ง เป็ น
ขนบธรรมเนียมสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับสตรีโดยเฉพาะ หากใครละเมิดก็จะถือว่าเป็ นการผิดผี จะต้องมี
การทําพิธขี อสมา สังคมของสตรีทุกชาติพนั ธุใ์ นล้านนา ทัง้ ไทยวน ไทใหญ่ ไทลือ้ และชาวเขา ต่างก็
ให้ค วามสําคัญ และเคร่งครัดกับธรรมเนี ยมการถือ ผีน้ี มาก ตามที่รตั นาพร เศรษฐกุ ล ได้กล่าวถึง
1คาร์ล

บ็อค. (2550). เล่มเดิม. หน้า 286 - 287.
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สังคมไทลื้อว่าจะมีการสอนให้ลูกหลานไหว้ผบี รรพบุรุษ หรือเรียกว่า พิธเี ลี้ยงผีปู่ย่า หากมีการถูก
เนื้อต้องตัวผูห้ ญิงหรือการได้เสียกันโดยไม่ได้แต่งงาน ถือเป็ นการผิดผี ทําให้ผบี รรพบุรุษโกรธ ฝ่ าย
ชายจะต้องจ่ายเงินค่าปรับในพิธเี ลีย้ งผีหรือขอสมาผีบรรพบุรษุ 1
ในด้านประเพณีการผิดผี ได้ปรากฏตามความเชื่อของพวกชาวเขากะเหรีย่ งด้วยเช่นกัน
ตามที่ค าร์ล บ็อ ค ได้ก ล่ าวถึงการเดิน ทางไปตามเมือ งต่ างๆ ในประเทศสยามของเขา หมู่บ้าน
กะเหรีย่ งที่บอ็ คได้เข้าไปสัมผัสวิถชี วี ติ ก็มคี วามเคร่งครัดในการห้ามชายอื่นแตะต้องหญิงที่ไม่ใช่
ภรรยาของตน บ็อคเล่าว่า “... ข้าพเจ้าขออนุ ญาตผูใ้ หญ่บา้ นวาดรูปภรรยาของเขา ... ข้าพเจ้าเผลอ
เอามือไปแตะเข้าทีค่ างหญิงภรรยาผูใ้ หญ่บา้ นเปลีย่ นสีหน้าไปทันที ... แกอธิบายว่าการทีข่ า้ พเจ้าไป
จับคางภรรยาของแกนัน้ เป็ นการผิดธรรมเนียมอย่างร้ายแรง เพราะผู้ชายจะถูกตัวผู้หญิงกะเหรีย่ ง
ไม่ได้ ถ้าเป็ นชาวบ้านด้วยกันแล้วก็ตอ้ งเสียเงินเป็ นค่าทําขวัญอย่างมากทีเดียว ...” 2
ดังนัน้ การถ่ายทอดเรื่องราวทีเ่ กีย่ วกับคู่สามีภรรยา ภาพทีป่ รากฏในจิตรกรรมฝาผนังจะเป็ น
ภาพหญิงชายทีม่ ลี กั ษณะการโอบกอดกัน เป็ นภาพเล่าทีบ่ ่งบอกสถานภาพว่าสตรีในภาพเป็ นภรรยา
ของชายที่ทํ าการโอบกอด กรณี ภาพปู่ ม่านย่าม่าน วิห ารวัด ภูม ินทร์ ตํ าบลในเวียง อํ าเภอเมือ ง
จัง หวัด น่ า น การตี ค วามภาพปู่ ม่ า นย่ า ม่ า น ว่ า เป็ นการกระซิบ รัก อาจทํ า ให้ เ กิด ความเข้ า ใจ
คลาดเคลื่อนว่าเป็ นลักษณะของหนุ่ มมาจีบสาว แต่ถ้าสังเกตอิรยิ าบถของปู่ ม่านทีเ่ อามือเกาะบริเวณ
ไหล่ของย่าม่าน เป็ นการบ่งบอกว่าสตรีในภาพนี้ไม่ใช่หญิงโสด แต่เป็ นสตรีทอ่ี ยู่ในฐานะภรรยาของ
ผูโ้ อบกอดหรือการแตะเนื้อต้องตัว เพราะถ้าโอบกอดหรือแตะเนื้อต้องตัวหญิงโสดเช่นนี้สงั คมล้านนา
ถือว่าเป็ นการผิดผี เป็ นการกระทําทีไ่ ม่เหมาะสม เป็ นการไม่ให้เกียรติแก่สตรีและบรรพบุรษุ ของสตรี
นัน้ ด้วย คู่สามีภรรยาชาวบ้านนังโอบกอดกั
่
นจึงเป็ นภาพทีเ่ ห็นได้ในรายละเอียดของชาดกหลายวัด

ภาพประกอบ 103 ปู่ มา่ นเอามือเกาะไหล่ย่าม่าน แสดงถึงความเป็ นสามีภรรยากัน
วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

1รัตนาพร

เศรษฐกุล. (2538). เล่มเดิม. หน้า 44.
2คาร์ล บ็อค. (2550). เล่มเดิม. หน้า 83.
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ภาพประกอบ 104 คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งในผนังเรือ่ งสุวรรณสามชาดก ด้านซ้ายพระประธาน
ผนังที่ 3 วัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2560

7. วิ ถีชีวิตของสตรีล้านนา
7.1 การแต่งกาย
สตรีล้านนา ทัง้ กลุ่มสตรีไทยวน สตรีไทใหญ่ สตรีไทลือ้ และสตรีชาวเขา นิยมนุ่ ง
ผ้าซิน่ ลายขวางทีท่ อเอง แต่ละกลุ่มอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องสีและลวดลาย นิยมต่อหัวซิน่ เพื่อ
สะดวกสบายในการนุ่ ง ถ้าใช้ในชีวติ ประจําวันทัวไปสํ
่
าหรับกลุ่ มสตรีชาวบ้านจะไม่มลี ายจก มุ ก
ทีบ่ ริเวณตีนซิน่ ส่วนใหญ่สตรีลา้ นนาจะมีผา้ ซิน่ ทีม่ คี วามประณีตพิเศษ คือการเล่นลวดลายที่มสี สี นั
สวยงาม ด้วยวิธกี ารจก มุก ยกดอก เพื่อไว้ใช้ในการไปทําบุ ญ ที่วดั งานเทศกาลต่ างๆ หรืองาน
ประเพณีมงคล ในฤดูหนาวหรือในการไปทําบุญที่วดั งานพิธตี ่างๆ ที่ต้องการความเรียบร้อย สตรี
ล้านนาจะสวมเสื้อแขนยาว ในชีวติ ประจําวันสตรีล้านนามีผา้ ตุ๊ม ไว้คลุมไหล่ สามารถห่มได้หลาย
แบบ ถ้าเป็ นการห่มเฉียงจะเรียกว่า สะหว้ายแล่ง หรือบ่ายเบีย่ ง ทรงผมไว้ผมยาว นิยมทําผมเกล้า
มวย สตรีไทลือ้ นิยมปั กปิ่ นหรือดอกไม้ประดับบนมุ่นมวยผม และจะมีปอยผมทําเป็ นวงกลมหรือบ่วง
เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมไทลือ้ จิตรกรรมฝาผนังทีน่ ่ านปรากฏภาพสตรีชาวบ้านเมืองน่ านมีการมัดอก
หรือเคียนอก ขณะทีส่ ตรีชาวบ้านทีเ่ ชียงใหม่ไม่เห็นการเคียนอก สตรีทุกชาติพนั ธุใ์ นล้านนานิยมใส่
ลานหูห รือตุ้มหูท่มี ขี นาดใหญ่ ต ามฐานะ ลานหูห รือตุ้มหูทําจากโลหะ มีทงั ้ แผ่นเงินและแผ่ นทอง
คาร์ล บ็อค กล่าวถึงความนิยมในการใส่ลานหูของผูค้ นในสังคมล้านนาว่า

149
...ธรรมเนียมการเจาะหูเป็ นทีแ่ พร่หลายมากในหมูช่ าวเหนือทุกเพศทุกวัย
...พวกผูห้ ญิงจนๆ มักจะใส่ต่างหูทาํ ด้วยทองแผ่นเดียว และใช้ตะกัวหยอด
่
เข้าไปในรูกลวงตรงกลางจนเต็ม ส่วนพวกทีม่ เี งินก็ใช้แผ่นทองหลายๆ
แผ่นม้วนซ้อนกัน...ทําให้หขู องพวกชาวเมืองทีใ่ หญ่อยูแ่ ล้วดูใหญ่ขน้ึ อีกแต่
เขาก็ถอื กันว่าคนหูใหญ่นนั ้ อายุยนื และเป็ นทีพ่ ออกพอใจกันมาก เจ้าหลวง
ของเชียงใหม่กม็ พี ระกรรณใหญ่และยาว ...1
7.2 การทอผ้า
การทอผ้าเป็ นเรื่องสําคัญในสังคมของล้านนา หากสตรีใดทอผ้าไม่เป็ น หรือขีเ้ กียจ
จะถูกตําหนิตเิ ตียน บิดามารดาไม่ตอ้ งการให้เลือกมาเป็ นคู่ครอง ในคําสอนพระยามังรายกล่าวไว้ว่า
“...หากหญิงใดมีนิสยั เกียจคร้าน มักง่าย นอนตืน่ สาย ไม่รจู้ กั ตระเตรียมอาหาร ไม่รจู้ กั ทอเสื้อผ้าหรือ
ปั กชุนผ้า หญิงนัน้ ถือว่าขาดคุณสมบัตกิ ารเป็นแม่ศรีเรือน ไม่ควรเอาเป็ นเมีย...”2
คุณสมบัตใิ นการทอผ้า จะอยูใ่ นสตรีลา้ นนาทุกคนทัง้ กลุ่มสตรีชนั ้ สูง และกลุ่มสตรี
สามัญ ชน การทอผ้าของกลุ่มสตรีชนั ้ สูงเป็ นการแสดงถึงความรูท้ างงานฝี มอื การใช้วสั ดุท่มี รี าคา
แพงแสดงถึงฐานะ การเล่นลวดลายต่างๆ ยิง่ ลวดลายมีความละเอียดและมีลูกเล่นมาก ก็ยงิ่ แสดงให้
เห็นถึงความรูห้ รือคุณสมบัตทิ างงานฝี มอื ของสตรีสูงศักดิ ์ ดังนัน้ อย่างน้อยทีส่ ุดสตรีชนั ้ สูงก็สามารถ
ทอผ้าใส่เอง หรือทอผ้าให้พระสวามี คาร์ล บ็อค ได้กล่าวถึงชายาของเจ้าอุปราชเมืองเชียงรายว่า
...ข้าพเจ้ามักไปเยีย่ มชายาของเจ้าอุปราชบ่อยๆ เจ้านางเป็ นคนหน้าตายิม้
แย้มแจ่มใส...เจ้านางมักจะวุ่นอยูก่ บั การทําเสือ้ ไหมเสมอ มีทาสของเธอคน
หนึ่งนังทอหู
่
กคอยปั น่ เส้นไหม เจ้าอุปราชตามข่าวทีร่ ่าํ ลือกันว่ารวยมาก
...แต่กระนัน้ เจ้าหญิงผูม้ งคั
ั ่ งก็
่ ยงั มิได้มขี อ้ ยกเว้น จากความจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
ทอผ้าไหม อันเป็ นสัญลักษณ์ตามตําแหน่ งของเธอ เช่นเดียวกับหญิงซึง่ จน
กว่า ต้องทอผ้าฝ้ ายใช้เองเหมือนกัน...ผูห้ ญิงโดยมากไม่ว่าจนหรือมีอกี
เหมือนกัน มักจะใช้เวลาส่วนมากทําไตรจีวรถวายพระ...3
ส่วนกลุ่มสตรีชาวบ้านหรือสตรีสามัญชน นอกจากการทอผ้าเพื่อไว้นุ่งห่มเองแล้ว
ในขณะที่เป็ นหญิงโสด การทอผ้าเป็ นเสน่ ห์ดงึ ดูดให้มชี ายหนุ่ มมาจีบหรือหมายตาเป็ นคู่ครองใน
อนาคตตามประเพณี แ อ่ ว สาวของล้า นนา
การทํ า งานของสตรีใ นเวลาลงข่ ว งยามคํ่ า คื น

1คาร์ล

บ็อค. (2550). เล่มเดิม. หน้า 202 - 203.
2อภิชย
ั น้อยอุ่นแสน. (2543). เล่มเดิม. หน้า 58.
3คาร์ล บ็อค. (2550). เล่มเดิม. หน้า 293.
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(ข่วง หมายถึงลานบ้านทีต่ ระเตรียมพืน้ ทีไ่ ว้ทาํ งาน : ผูว้ จิ ยั ) ก็จะเป็ นการปั น่ ด้ายหรือปั น่ ฝ้ ายไว้ใช้ใน
การทอผ้าในวันถัดไป ต่อมาการทอผ้าเป็ นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของสตรีลา้ นนา
7.3 การสูบบุหรี่ขี้โย
เนื่องจากสภาพภูมปิ ระเทศของล้านนา มีพ้นื ที่ท่เี ป็ นภูเขาสูงและมีป่าหนาแน่ น ดังนัน้
จึงทําให้สภาพภูมอิ ากาศหนาวเย็น และมีแมลงชุกชุม วินัย ปราบริปู ได้อธิบายว่าการสูบบุหรีข่ โ้ี ยก็
สามารถไล่แมลงได้ สตรีบางคนอาจจะสูบเฉพาะตอนเป็ นสาว หรือบางคนอาจสูบแล้วติดจึงสูบไปจน
แก่ ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องการสูบบุหรีข่ โ้ี ย มักจะถูกถ่ายทอดในอิรยิ าบถที่ชายหนุ่ มกําลังเกี้ยว
พาราสี การขอต่ อบุหรีข่ โ้ี ยของชายหนุ่ มเปรียบเหมือนการฝากรัก ซึ่งการยอมให้ต่อบุหรีข่ โ้ี ย ของ
หญิงสาวอาจหมายถึงว่าฝ่ ายหญิงยอมรับการเกี้ยวพาราสีนัน้ 1 อิรยิ าบถการสูบและต่ อบุหรีข่ ้โี ยนี้
ยังคงปรากฏในภาพถ่ ายของกลุ่มมิชชันนารีอเมริกนั ที่เดินทางมายังหัวเมืองต่ างๆ ของล้านนาใน
สมัยรัชกาลที่ 5
อย่ างไรก็ต าม ภาพที่แ สดงการต่ อ บุ ห รี่ข้โี ย ส่ ว นใหญ่ เป็ น สตรีท่ีม ีอ าชีพ แม่ ค้าหรือ
ค่อนข้างสูงวัยทีผ่ ่านการผิดผีมาแล้ว ไม่ใช่สตรีโสดหรือสตรีวยั สาวทีจ่ ะต้องมีผบี รรพบุรษุ คุม้ ครอง

ภาพประกอบ 105 ชายหนุ่ มหญิงสาวล้านนากําลังต่อบุหรีข่ โ้ี ย ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 4
วิหารลายคําวัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559

1คาร์ล

บ็อค. (2550). เล่มเดิม. หน้า 164.
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7.4 ภาพเอกลัษณ์ ของสตรีล้านนา
ลิลเลียน จอห์นสัน เคอร์ตสิ สตรีมชิ ชันนารีอเมริกนั ผูเ้ คยเดินทางมายังเมืองต่างๆ
ของล้านนาในสมัยรัชกาลที่ 5 เคอร์ตสิ ได้สรุปลักษณะเด่นของสตรีในสังคมล้านนาจากภาพทีไ่ ด้เห็น
อยูเ่ สมอว่า สตรีลา้ นนามีบทบาทในตลาด แต่งกายด้วยผ้าซิน่ ใช้ผา้ คลุมไหล่ คุณภาพของการทอผ้า
และมีก ารหาบกระบุ ง ไว้ใส่ ของ กล่ าวได้ว่าเป็ น ภาพเอกลัก ษณ์ ของสตรีไทยภาคเหนือ หรือ สตรี
ล้านนา เป็ นวัฒนธรรมทีส่ ตรีลา้ นนาปฏิบตั มิ าตัง้ แต่สมัยจารีตจนกระทังมาถึ
่ งสมัยรัชกาลที่ 5 ทีไ่ ด้
มีการผนวกล้านนาเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของสยาม แต่วถิ ชี วี ติ ส่วนใหญ่นัน้ สตรีไทยภาคเหนือหรือสตรี
ล้านนายังคงยึดถือปฏิบตั ติ ามเดิมเหมือนดังภาพจิตรกรรมฝาผนังได้ถ่ายทอดบุคลิกของสตรีลา้ นนา
ออกมา โดยเคอร์ตสิ ได้บรรยายลักษณะเด่นดังกล่าวไว้ ดังนี้

ภาพประกอบ 106 ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5 สตรีลา้ นนากําลังต่อบุหรีข่ โ้ี ย้กบั ผูช้ าย
ที่มา: ลิลเลียน จอห์นสัน เคอร์ติส. (2543). ชาวลาวทางตอนเหนื อของประเทศสยาม
ตอนที ่ 1. หน้า 123.
...ตลาดเป็ นแง่มมุ ทีน่ ่ าสนใจของชีวติ ของพวกลาว ในเมืองทีใ่ หญ่กว่านี้มรี า้ นเล็กๆ
ในตลาดซึง่ เปิ ดขายตลอดวัน...ในตอนรุง่ อรุณจะเห็นผูห้ ญิงหลายต่อหลายคนพร้อม
กับผูช้ ายจํานวนประปรายจากทัวทุ
่ กสารทิศเดินอยูบ่ นถนนในตลาดพวกเขาจะหาบ
กระบุงโดยใช้คานไม้ไผ่ทข่ี ดั เป็ นเงางาม โดยปลายคานแต่ละข้างจะมีกระบุงห้อย
อยู่ ...พวกผูห้ ญิงจะแต่งกายอย่างประณีตและหน้าตาทีย่ ม้ิ แย้มตลอดจนผ้าคลุมไหล่
ทีพ่ วกเธอจัดไว้อย่างสวยงามนัน้ เป็ นเครือ่ งบ่งบอกว่าสินค้าของพวกเธอมิใช่ของ
โกโรโกโส แต่เป็ นผลผลิตทีร่ บั รองได้ว่าดีเยีย่ ม ภาพในตลาดมีสสี นั หลากหลาย เนื่อง
จากผ้าคลุมไหล่ ผ้านุ่ ง และผ้าต้อยทีผ่ คู้ นสวมใส่มสี สี ดใส...1
1ลิลเลียน

จอห์นสัน เคอร์ตสิ . (2543). เล่มเดิม. หน้า 151 – 152.
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ข้อความดังกล่าวบอกเล่าลักษณะเด่นของสตรีลา้ นนาทีจ่ ะพบเห็นได้เสมอ คือนุ่งผ้า
ที่ทอเองอย่างมีคุณ ภาพและมีสสี วย ผ้าที่ทอสามารถใช้ทงั ้ เป็ นผ้าคลุมไหล่และผ้านุ่ ง มีใบหน้ ายิ้ม
แย้มแจ่มใส มักหาบกระบุงทีใ่ ช้ไม้ไผ่เป็ นคานหามเสมอ

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุป
สถานภาพและวิถีชีว ิต สตรีไ ทยภาคเหนื อ เป็ น สถานภาพและวิถีชีว ิต ที่ม ีรากฐานตาม
ข้อกําหนดสถานภาพทางกฎหมาย แนวคิดในพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และการถือผีท่ี
ปฏิบตั มิ าตัง้ แต่สมัยจารีต เมื่อมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 4) การ
เข้ามาของชาติตะวันตก อันเป็ นผลจากลัทธิจกั รวรรดินิยมในภูมภิ าคเอเชีย จึงทําให้ประเทศสยาม
ต้องยินยอมเจรจาทําสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ กับประเทศอังกฤษ การยอมเสียเปรียบในสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้
และยินยอมทําสนธิสญ
ั ญากับชาติตะวันตกชาติอ่ ืนที่ตามมา ก็เพื่อเป็ นการธํารงรักษาเอกราชของ
ประเทศสยามเพื่อให้รอดพ้นจากการตกเป็ นเมืองขึน้ ในอาณานิคมของประเทศตะวันตก การเข้ามา
ของชาติตะวันตกทําให้เกิดการรับวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิง่ ที่แสดงถึงความเจริญ
การเป็ นอารยประเทศ ได้แก่ การสร้างอาคารตามสถาปั ต ยกรรมตะวันตกและการแต่ งกาย เป็ น
ภาพลัก ษณ์ ท่ีป รับเปลี่ยนและแสดงความเป็ นอารยะออกมาได้อ ย่างรวดเร็ว ส่ว นโครงสร้างการ
บริห ารประเทศต่ างๆ ได้แ ก่ การจัด ระเบียบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบคมนาคม การ
ปรับปรุงกฎหมาย การวางรากฐานการศึกษา เป็ นสิง่ ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนัน้ การปรับเปลีย่ น
ในระยะแรกจึงดําเนินการปรับภาพลักษณ์ ภายนอก แต่ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวในสมัยรัชกาลที่ 4
เกิดขึน้ เพียงในพระนคร (กรุงเทพฯ) ยังไม่ปรากฏให้เห็นตามหัวเมืองเท่าไรนัก
จนกระทังในรั
่ ชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่ห วั (พ.ศ.2411 – 2453) ได้
ปรากฏภาพลักษณ์ภายนอก ทัง้ ทางสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม การแต่งกาย ที่แสดง
ให้เห็นถึงการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาปรับเปลีย่ นทัง้ ในพระนครและหัวเมือง แต่อย่างไรก็ตาม
จากหลักฐานบันทึกของชาวตะวันตกทีเ่ ดินทางเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ภาพถ่ายโดยชาวตะวันตก
และภาพจิต รกรรมฝาผนั ง โดยรวมที่ไ ด้ ม ีก ารเขีย นขึ้น ในสมัย รัช กาลที่ 5 ทางล้ านนาทัง้ เมือ ง
เชียงใหม่และเมืองน่ าน ส่วนใหญ่ผคู้ นในล้านนายังคงเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมของตนที่มมี าตัง้ แต่สมัย
จารีต อาจมีก ารรับวัฒ นธรรมตะวันตกปรากฏให้เห็นบ้าง แต่ ยงั เป็ นส่ว นน้ อ ย ส่ วนการถ่ ายทอด
สังคมล้านนาผ่านภาพจิต รกรรมฝาผนังนัน้ ช่างแต้มได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลต่ างชาติอยู่ปะปน
ผสมผสานเพื่อให้มคี วามโดดเด่นและน่ าสนใจ อีกทัง้ สะท้อนความสัมพันธ์กบั ชาติต่างๆ และเป็ นการ
ถ่ายทอดสิง่ ที่เห็นจนกลายเป็ นหลักฐานบ่งชี้ทางประวัตศิ าสตร์อย่างหนึ่งโดยที่ช่างแต้มหรือผู้วาด
อาจจะไม่ได้เจตนา เพียงแต่ต้องการเล่าเรือ่ งหรือถ่ายทอดประสบการณ์ของตน เช่น สิง่ ทีไ่ ด้พบเห็น
ในพระนคร ของหนานบัวผัน ช่ างแต้มเมืองน่ าน ผู้วาดจิต รกรรมฝาผนังวิห ารวัด ภูมนิ ทร์และวัด
หนองบัว จังหวัดน่ าน จึงปรากฏฉากบางฉากจากพระนคร รวมถึงการสอดแทรกภาพเรือกลไฟมี
กังหันใบพัดพร้อมกลุ่มคนตะวันตกทัง้ บุรษุ และสตรี (ดูบทที่ 4 ภาพประกอบ 71 และ 72)
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จังหวัดเชียงใหม่ หรือเมืองเชียงใหม่ในอดีต เริม่ ต้นเคยเป็ นราชธานีของอาณาจักรล้านนา
และเป็ นศูนย์กลางของล้านนาตะวันตก ซึ่งเมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองเชียงใหม่จําเป็ นจะต้อง
ตัดสินใจในการเข้าผนวกดินแดนกับสยาม หรือเข้าผนวกดินแดนกับประเทศพม่าทีม่ ปี ระเทศอังกฤษ
เป็ นเจ้าอาณานิคม ดังนัน้ นับจากสมัยจารีตมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 โครงสร้างทางสังคมของล้านนา
เป็ น โครงสร้างไทยวนเป็ น หลัก เนื่ อ งจากไทยวนคือ ชาติพ ัน ธุ์ห ลัก ของชาวล้านนาตัง้ แต่ ก ารรับ
วัฒนธรรมจากโยนกเชียงแสนทีเ่ ป็ นอาณาจักรโบราณก่อตัง้ มาก่อนล้านนา เมื่อรับวัฒนธรรมโยนก
เชีย งแสนหรือ พวกยวนมาแล้ ว ชาวล้า นนาก็ ม ีก ารสร้า งวัฒ นธรรมของตนเอง จนกลายเป็ น
วัฒนธรรมไทยวน แต่จากความสัมพันธ์และการมีอาณาเขตติดกับประเทศพม่า จึงทําให้วฒ
ั นธรรม
ไทใหญ่ เข้ามามีอทิ ธิพลปะปนในวัฒนธรรมล้านนาเสมอ ประกอบด้วย อิทธิพลทางสถาปั ตยกรรม
การสร้า งปราสาทราชมณเฑีย ร การแต่ ง กายของกลุ่ ม ชนชัน้ สู ง แบบไทใหญ่ เช่ น การประดับ
อินทรธนู ไว้บนไหล่ การนุ่ งผ้าลุนตยาอะชิค เป็ นต้น เมื่อเริม่ มีวฒ
ั นธรรมตะวันตกเผยแพร่มาจาก
เมืองหลวงพระนคร ทัง้ การเผยแพร่โดยตรงจากพ่อค้า นักสํารวจธรรมชาติวทิ ยา มิชชันนารีเผยแผ่
คริสต์ศาสนา หรืออาจเป็ นประสบการณ์ของช่างหลวงที่เคยมีโอกาสเดินทางไปพบเห็นในพระนคร
จึงถูกถ่ายทอดในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ส่ว นจัง หวัด น่ านหรือ เมือ งน่ านในอดีต เป็ นศู น ย์ก ลางล้านนาทางตะวัน ออก เนื่ อ งจากมี
สภาพภูมปิ ระเทศเป็ นเทือกเขาสูงและมีชายแดนติดกับประเทศลาว ทําให้เมืองน่ านมีความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ กับลาวมาตัง้ แต่สมัยอาณาจักรล้านช้าง และสิบสองพันนา จึงรับวัฒนธรรมจากลาวและไทลือ้
มาผสมกลมกลืน แต่ วฒ
ั นธรรมไทลื้อ ที่ปรากฏหลงเหลือ ในปั จจุบนั เป็ นวัฒนธรรมไทลื้อ ที่มกี าร
ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยวน ซึง่ เป็ นอิทธิพลมาจากเมืองเชียงใหม่ จนกลายเป็ นลักษณะเด่นของ
วัฒนธรรมเมืองน่ าน เพราะไม่เหมือนกับวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ทงั ้ หมด และปรากฏวัฒนธรรมไท
ลื้ออันโดดเด่น แต่ไม่เหมือนวัฒนธรรมลื้อที่ปรากฏในลาวและสิบสองพันนาในปั จจุบนั การถ่ายเท
วัฒนธรรมกันไปมา เมื่อผสมกลมกลืนซึ่งกันและกันแล้ว ก็กลายเป็ นอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของ
เมืองน่ าน รวมไปถึงเมืองน่ านมีรากฐานวัฒนธรรมลัวะ ซึง่ เป็ นชาติพนั ธุท์ ต่ี งั ้ รกรากมายาวนาน

อภิ ปรายผล
1. สถานภาพสตรีที่ปรากฏในกฎหมายล้านนาโบราณ
ในกฎหมายล้านนาโบราณและกฎหมายมังรายศาสตร์ทม่ี กี ารใช้ตลอดระยะเวลาการ
ปกครองของราชวงศ์มงั ราย ได้กําหนดสถานภาพสตรีท่ยี งั ไม่ได้แต่งงาน ต้องอยู่ในความดูแลและ
คุม้ ครองของบิดามารดาและผีปยู่ า่ หรือผีบรรพบุรษุ เป็ นการกําหนดสถานะของสตรีในฐานะลูก หาก
สตรีใดแต่งงานแล้ว หน้ าที่การดูแลและคุม้ ครองจะอยู่ในความรับผิดชอบของสามี เป็ นการกําหนด
สถานะของสตรีในฐานะภรรยา และเมื่อสตรีใดที่แต่ งงานแล้วมีบุต ร ก็จะได้รบั สถานะของสตรีใน
ฐานะแม่ด้วย อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าภาพรวมของการกําหนดสถานภาพกฎหมายในกฎหมาย
ล้านนาโบราณนัน้ สตรีไทยภาคเหนือมีความคล้ายคลึงกับสตรีไทยภาคกลาง กล่าวคือไม่ได้มอี สิ ระ
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ในการตัดสินใจหรือดําเนินชีวติ ของสตรีตามลําพัง การกําหนดในข้อกฎหมายเช่นนี้ จึงเป็ นการจัด
วางและกําหนดหน้าทีข่ องสตรีในฐานะต่างๆ ทัง้ ในฐานะลูก ภรรยา และแม่ สตรีไทยภาคเหนือก็ไม่
สามารถตัดสินใจหรือเป็ นผู้กําหนดหน้ าที่ต่างๆ ของตนได้ แต่มกี ฎหมายบางข้อที่ยกฐานะของสตรี
บ้างโดยเฉพาะกฎหมายลักษณะครอบครัว ประกอบกับสังคมล้านนายังมีการผ่อนปรนให้สตรีพบปะ
สังสรรค์หรือมีกิจกรรมร่วมกับบุ รุษได้ เช่น ในช่วงประเพณีแอ่ วสาว ประเพณีการลงข่วง เป็ นต้น
ดัง นัน้ ถึงแม้ว่าจะมีข้อกํ าหนดในกฎหมายล้านนาโบราณและขนบธรรมเนี ยมในสังคมเป็ นกรอบ
กําหนดบทบาทและสถานภาพสตรี ก็ยงั ทําให้สตรีไทยภาคเหนือแสดงหรือปรากฏบทบาททีโ่ ดดเด่น
ได้
2. สถานภาพสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรม
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏในเรื่องราวทศชาติของพระพุทธเจ้า จากการศึกษา
นํ าข้อความที่ปรากฏในนิบาตชาดกมาเปรียบเทียบกับภาพที่พ ยายามถ่ ายทอดตามเนื้อเรื่องของ
ชาดกนัน้ สามารถสะท้อนสถานภาพของสตรีได้ด ี กรณีตวั อย่างสตรีในฐานะภรรยา เรื่องเวสสันดร
ชาดก เป็ นชาดกที่มกี ารวาดไว้หลายแห่ง ฉากสําคัญที่จติ รกรจะละเลยไปไม่ได้ คือ ฉากที่พระนาง
มัทรีผู้เป็ นชายา ได้เดินตามพระเวสสันดรเข้าป่ าไปเป็ นผู้บวชถือศีลทัง้ คู่ ถ้อยความในนิบาตชาดก
บอกเล่าว่า พระเจ้าสญชัยธรรมิกราช พระราชบิดาของพระเวสสันดร พยายามคัดค้านไม่ให้พระนาง
มัทรีตดิ ตามพระเวสสันดรเข้าไปในป่ า โดยได้ยกความอันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง โดยเฉพาะพวกสัตว์
ป่ าทีม่ พี ษิ และกล่าวถึงความลําบากทีจ่ ะไปใช้ชวี ติ ในป่ า เพื่อห้ามไม่ให้พระนางมัทรีตดิ ตามไป ให้อยู่
ในเมืองกับกัณหาและชาลี ลูกทัง้ สองของพระนางมัทรีและพระเวสสันดรจะเป็ นการดีกว่า แต่ในทีส่ ุด
พระนางมัทรีก็ตดั สินใจอย่างหนักแน่ นที่จะติดตามพระเวสสันดร ผูเ้ ป็ นพระสวามี พร้อมกับมีความ
ประสงค์จะนํ าลูกทัง้ สองติดตามไปอยู่ด้วยกัน เพราะไม่สามารถผลัดพรากจากลูก อันเป็ นที่รกั ได้
เนื้ อความในนิ บาตชาดกและจิต รกรรมฝาผนังในตอนนี้ ถูก นํ าเสนอทุ ก ครัง้ ที่เป็ นเวสสันดรชาดก
สะท้อนสถานภาพอันหนักแน่ นทัง้ การเป็ นสตรีในฐานะภรรยา และสตรีในฐานะมารดาของพระนาง
มัทรี ข้อความมีดงั นี้
...หญิงจนก็มเี กียรติยศร่วมสุขร่วมทุกข์ของสามีทจ่ี น หญิงมังคั
่ งก็
่ มเี กียรติยศร่วมทุกข์
ของสามีทม่ี งคั
ั ่ ง่ เทพเจ้าย่อมสรรเสริญหญิงนัน้ เพราะว่าเจ้าหล่อนทํากิจทีท่ าํ ได้ยาก
เกล้ากระหม่อมฉันจักบวชติดตามพระสวามีไปทุกเมือ่
เมือ่ พืน้ แผ่นดินยังไม่ทาํ ลาย
ความเป็ นหม้ายเป็ นของเผ็ดร้อนของหญิง เกล้าหม่อมฉันว่างเว้นพระเวสสันดรเสีย
ย่อมไม่ปรารถนาแผ่นดิน แม้มสี าครเป็ นขอบเขตทรงไว้ซง่ึ เครือ่ งปลืม้ ใจเป็ นอันมาก
บริบรู ณ์ดว้ ยรัตนะอันหลากหลาย เมือ่ สามีตกทุกข์แล้ว หญิงใดย่อมหวังสุขเพื่อตน หัว
ใจของหญิงนัน้ แข็งกระด้างเป็ นอย่างไรหนอ เมือ่ พระมหาราชาผูย้ งั แว่นแคว้นของชาว
สีพใี ห้เจริญเสด็จออกแล้ว เกล้าหม่อมฉันจักขอติดตามพระองค์ไป เพราะพระองค์ทรง
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ประทานความต้องการทัง้ ปวงแก่เกล้าหม่อมฉันฯ... 1
ข้อความดังกล่าว นอกจากจะมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ ในการเปรียบเปรยของพระนาง
มัทรีตามที่ยกมาแล้วนัน้ ยังบ่งบอกว่าในสังคมสมัยจารีต สตรีมคี วามปรารถนาจะมีคู่สมรสมากกว่า
การเป็ นสตรีหม้าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสตรีท่แี ต่ งงานและสามียงั มีชวี ติ อยู่ กับสตรีหม้ายที่สามีอาจ
เสียชีวติ หรือแยกจากกัน ย่อมมีความแตกต่างในสถานภาพสังคมอยู่มาก พระนางมัทรีจงึ กล่าวว่า
“...ความเป็ นหม้ายเป็ นของเผ็ดร้อนของหญิง...” คือ ไม่มสี ตรีใดอยากเป็ นสตรีหม้าย อีกทัง้ การมีสามี
ของสตรี เหมือนมีผู้คุ้มครอง เพราะสังคมในสมัยจารีต สตรีค่อนข้างได้รบั โอกาสน้ อยกว่าบุรุษใน
หลายด้าน เช่น การศึกษา การประกอบอาชีพ จึงทําให้สตรีทแ่ี ต่งงานแล้ว ก็จะมีสามีเป็ นผูด้ ูแลและ
คุ้มครอง เป็ นลัก ษณะโครงสร้างทางสัง คมที่รบั มาจากอิน เดียโบราณ สําหรับ พระนางมัท รี พระ
เวสสันดรผู้เป็ นพระสวามี เป็ นคู่ชวี ติ ที่ให้ค วามเมตตา ความกรุณ า พระนางมัทรีผู้เป็ นชายาโดย
ตลอด ตัวอย่างเช่น ขณะอุ้มลูกทัง้ สองเข้าป่ า พระเวสสันดรกล่าวแก่พระนางมัทรีว่า “...มัทรี เธอจง
อุม้ กัณหาชินา กัณหาชินานี้เป็ นน้องค่อยเบาหน่ อย ฉันจักอุ้มชาลี เพราะเธอเป็ นพีค่ ่อนข้างหนักอยู่ฯ
่ ยังเป็ นผูเ้ ปี่ ยม
...” 2 ดังนัน้ สําหรับพระนางมัทรีแล้ว พระเวสสันดรผูบ้ าํ เพ็ญทานบารมีกบั บุคคลทัวไป
เมตตากับพระนางโดยตลอด พระนางมัทรีจงึ ยกย่องและให้การเคารพแก่พระสวามีมาก

ภาพประกอบ 107 นางมัทรีอุม้ กัณหาชินาและพระเวสสันดรอุม้ ชาลีขณะเดินทางเข้าป่ า
ด้านซ้ายพระประธาน ผนังที่ 6 ในวิหารวัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559
1กรมศิลปากร.

2แหล่งเดิม.

(2540). นิบาตชาดก เล่ม ๙. หน้า 271.
หน้า 276.
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3. สถานภาพสตรีที่ปรากฏในบันทึกชาวต่างชาติ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 4) (พ.ศ.2394 – 2411)
การขยายตัวของลัทธิจกั รวรรดินิยม (Imperialism) ได้เข้าสู่ภูมภิ าคเอเชียและแอฟริกา เนื่องจากมี
แหล่งทรัพยากรวัตถุ ด ิบที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับชาติตะวันตกมีศกั ยภาพทางการเดินเรือและ
วิทยาการการรบทีเ่ หนือกว่าผูค้ นในภูมภิ าคทีเ่ จริญล้าหลังกว่า จึงเกิดการล่าเมืองขึน้ เพื่อแข่งขันกัน
แสวงหาผลประโยชน์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนัน้ ได้เกิดสภาวการณ์ตกเป็ นเมืองขึน้ ของเจ้า
อาณานิค ม ถู กชาติตะวันตกต่ างๆ เข้ายึดครอง การเดินทางเข้ามาของคณะราชทูตจากประเทศ
อังกฤษในพ.ศ.2398 สู่สยาม จึงทําให้รชั กาลที่ 4 ต้อ งยินยอมทํ าสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ กับประเทศ
อังกฤษ โดยมีเซอร์จอห์น เบาว์รงิ เป็ นเอกอัครราชทูต เต็ม ตัวแทนของพระราชินีว ิคตอเรียแห่ ง
อังกฤษ อย่างไรก็ตามการทําสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ สามารถทําให้ประเทศสยามรอดพ้นจากการเป็ น
เมือ งขึ้น แต่ ป ฏิเสธการหลัง่ ไหลทางความคิด และโครงสร้างทางการปกครอง เศรษฐกิจ สัง คม
รวมถึงวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทในสยามไม่ได้ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่ างๆ นัน้ ก็
เพื่อเป็ นการแสดงถึงความเป็ นอารยะของสยามประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้มชี าวตะวันตก
เข้ามาติดต่อสัมพันธ์อยู่เป็ นระยะๆ และมีจาํ นวนเพิม่ เติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5) ซึง่ เป็ นสมัยทีม่ กี ารปฏิรปู ประเทศครัง้ ใหญ่ ในกลุ่มชาวตะวันตกทีเ่ ดินทางเข้า
มา มีทงั ้ คณะราชทูต พ่อค้า นักสํารวจธรรมชาติวทิ ยา นักเดินเรือผจญภัย และมิชชันนารีผูเ้ ผยแผ่
คริสต์ศาสนา ส่วนใหญ่ชาวตะวันตกเหล่านี้นิยมจดบันทึกเพื่อบอกเล่าเรื่องราวทีพ่ วกเขาได้พบเห็น
ในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างจากบ้านเกิดของตน เมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 5 การเดินทางไปหัวเมืองไกลๆ
เช่น หัวเมืองเหนือ หัวเมืองใต้ ก็มคี วามสะดวกมากพอที่จะเดินทางไปได้ จึงทําให้มชี าวตะวันตก
จํานวนหนึ่งเดินทางไปถึงเขตอาณาจักรล้านนา ในงานวิจยั นี้ทผ่ี ูว้ จิ ยั ได้กล่าวถึง ได้แก่ ศาสนาจารย์
เดเนียล แมคกิลวารี ลิลเลียน จอห์นสัน เคอร์ตสิ สตรีมชิ ชันนารีอเมริกนั และคาร์ล บ็อค นักสํารวจ
ธรรมชาติวทิ ยา ชาวนอร์เวย์
การบันทึกถึงสตรีล้านนามีลกั ษณะที่ตรงกันหลายประการ ประการแรก การแต่ง
กายอันมีลกั ษณะเด่น คือ การนุ่ งผ้าซิน่ ลายขวาง ถ้าเป็ นสตรีชาวบ้านมักเปลือยอก มีผ้าคลุมไหล่
ทรงผมเกล้ามวย ประการที่สอง ลักษณะผิวพรรณ หน้ าตา ที่กล่าวถึงว่า สตรีลาว (หมายถึงสตรี
ล้านนา) มีผ ิว พรรณและหน้ าตาที่ด ีก ว่าสตรีส ยาม (หมายถึงสตรีไทยภาคกลาง) ประการที่ส าม
บุคลิกท่าทาง ทีม่ กี ริ ยิ าอ่อนช้อย และมีชวี ติ ชีวา จะพบเห็นสตรีลา้ นนาสูบบุหรีข่ โ้ี ยอยูท่ วไป
ั ่ ประการ
ทีส่ ่ี การทอผ้า เป็ นสิง่ ที่สตรีทวล้
ั ่ านนาถือปฏิบตั ทิ ําสืบเนื่องกันมา คือมีการทอผ้าเกือบทุกครัวเรือน
ถือเป็ นเรื่องสําคัญของสตรีล้านนา ประการทีห่ ้า การประกอบอาชีพของสตรีชาวบ้าน ได้แก่ การหา
ของป่ า ค้าขาย มีการอธิบายถึงบทบาทของสตรีลา้ นนาว่าตามท้องตลาดจะพบเห็นสตรีมากกว่าบุรุษ
และสตรีมคี วามชํานาญการในการค้าขายมาก ส่วนสตรีชนั ้ สูง ชาวตะวันตกที่ได้ใกล้ชดิ กับกลุ่มชน
ชัน้ สูง กล่าวว่าสตรีชนั ้ สูงที่ใกล้ชดิ เจ้าเมือง เป็ นผู้มอี ทิ ธิพลสูงและมีส่วนอย่างยิง่ ในการตัดสินใจของ
เจ้าเมือง เช่น เจ้าเทพไกรสรกับเจ้าอินทวิชยานนท์ เป็ นต้น รวมถึงสตรีชนั ้ สูงทีม่ บี ทบาททางการค้า
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หรือทําธุรกิจ ได้แก่ เจ้าอุบลวรรณา พระขนิษฐาของเจ้าเทพไกรสร ทําธุรกิจแข่งขันกับบริษทั การค้า
ของอังกฤษ และประการสุดท้าย กลุ่มสตรีชาวบ้านมีความอดทนสูงในการแบกภาระแรงงานในด้าน
ต่างๆ ที่หนักกว่าบุรุษ เช่น การแบกฟื น แบกนํ้ า แบกของป่ า เป็ นต้น สตรีชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ทํา
การค้า ซึ่งทําให้ได้พ บปะผู้ค นจํานวนมาก นอกจากบันทึกที่เป็ นลายลักษณ์ อ ักษร ชาวตะวันตก
เหล่านี้ได้ทําการวาดภาพและถ่ายภาพสตรีในสังคมล้านนาในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เอาไว้ ซึ่งยังคงมี
ลักษณะการดํารงชีวติ คงเดิมกับสมัยจารีตทีป่ รากฏในจิตรกรรมฝาผนังด้วย
4. ลักษณะของจิ ตรกรรมฝาผนังวัดในเมืองเชียงใหม่และเมืองน่ าน
4.1 เทคนิ คการวาดและการใช้สี
ลักษณะการวาดจิตรกรรมฝาผนังวัดทัง้ ในเมืองเชียงใหม่และเมืองน่ านทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่
ทําการวิจยั นัน้ ยังคงเป็ นลักษณะการวาดจิตรกรรมไทยแบบประเพณี (Thai Traditional Painting)
คือ เนื้อเรื่องตามความเชื่อและคตินิยม มีลวดลายไทยเป็ นองค์ประกอบสําคัญ เป็ นการวาดด้วยการ
ใช้เส้นและสีแบน สําหรับจิตรกรรมฝาผนังภาคเหนือหรือล้านนานัน้ ทางรูปธรรมมีลกั ษณะกายภาพ
ในการจัด วางภาพส่ ว นใหญ่ เป็ น มุ ม มองแบบตานกมอง (Bird’s Eyes View) คือ ภาพที่จดั ลํ าดับ
ความสําคัญหรือดําเนินการเล่าเรื่องจากผนังด้านบนสุดไล่ลงมาด้านล่าง เช่น วิหารลายคํา วัดพระ
สิงห์ ตําบลพระสิงห์ อํ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วิห ารวัดภูมนิ ทร์ ตํ าบลในเวียง อํ าเภอเมือ ง
จังหวัดน่ าน วัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้น พบจิตรกรรมฝา
ผนังบางวัดมีการวาดเนื้อเรื่องสําคัญไว้ผนังด้านล่าง เช่น การวาดภาพพุทธประวัตปิ างประสูติ พระ
นางสิรมิ หามายากําลังเหนี่ยวกิง่ ต้นรังระหว่างทีจ่ ะมีพระประสูตกิ าล ทีว่ ดั ป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ดูบทที่ 4 ภาพประกอบ 55) เป็ นต้น จิตรกรรมฝาผนังล้านนามีลกั ษณะ
การเขียนเป็ นการเน้ นภาพทางนามธรรม คือเป็ นการเล่าเรื่อง (Narrative Painting) จึงมีก ารแบ่ ง
พืน้ ที่บนผนังเพื่อวาดตามเนื้อเรื่องชาดกในการถ่ายทอดเนื้อเรื่องตามวรรณกรรมทัง้ ในนิบาตชาดก
และปั ญ ญาสชาดก ในส่วนที่เป็ นเนื้ อหาจากคติความเชื่อ พุทธประวัติ พุ ทธชาดก จิตรกรทําการ
ถ่ ายทอดแบบเหนื อ จริง หรือ จิต รกรรมแบบอุ ด มคติ (Idealistic Painting) คือ การถ่ ายทอดในเชิง
สร้างสรรค์จากปรัชญา คติความเชื่อ แนวคิดทางพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นลักษณะเด่นของจิตรกรรมไทย
การจัดองค์ประกอบจิตรกรรมฝาผนังล้านา มีการจัดองค์ประกอบทีค่ ล้ายคลึงกับ
การจัดองค์ประกอบในภาคกลาง เป็ นการเล่าเรื่องจากสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษ ย์ ดังนัน้ ผนังด้าน
บนสุดจึงมักเป็ นรูปเทวดาอารักษ์เหมือนจิตรกรรมภาคกลางที่นิยมเขียนเทพชุมนุ ม หรือการเขียน
เทวดา คนธรรพ์ วิทยาธร ไล่ลงมาตามลําดับ แต่สําหรับวิหารลายคํา วัดพระสิงห์ จิตรกรวาดเทวดา
องค์ใหญ่ ท่มี รี ะยะห่างกันพอควร อยู่ในท่ าเหาะกลางอากาศยกขาซ้ายขึ้นข้างเดียว ในมือขวาถือ
ดอกบัวอยู่ เป็ นการบูชาพระประธานซึง่ หมายถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นการนําเสนอเรือ่ งราว
ในพุทธประวัตหิ รือพุทธชาดกตอนต้นเรื่องก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะตรัสรูส้ ําเร็จสัมโพธิญาณ เช่น ภาพ
พุทธประวัตติ อนพระอินทร์มาดีดพิณให้พระพุทธเจ้าฟั ง ซึง่ เป็ นหนทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทาหรือทาง
สายกลาง จิตรกรนํ าเสนอเป็ นพระพุ ทธเจ้าปางทรงพระสุบนิ พระพุ ทธเจ้าอยู่ในท่ าไสยาสน์ ทรง
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บรรทมตะแคงขวา พระกรซ้ายทอดยาวแนบพระวรกาย พระหัตถ์ขวาหนุ นที่พระกรรณ เป็ นพุทธ
อิรยิ าบถในพุทธประวัติ กล่าวถึงเมือ่ พระสิทธัตถะทรงดําริเลิกอดภัตตาหาร ครัน้ นัน้ พระอินทร์ทรง
พิณสามสายถวายพระสิทธัตถะ สายหนึ่งตึงเกินไปจึงขาด อีกสายหนึ่งหย่อนเกินไป เมื่อดีดจึงไม่ม ี
เสียงกังวาน ส่วนสายที่ขงึ ตึงพอดี มีเสียงที่ไพเราะ จึงทรงระลึกถึงวิถีแห่ งมัชฌิมาปฏิปทา อันจะ
นํ าไปสู่ความสําเร็จ 1 ภาพนี้ปรากฏอยู่บริเวณด้านบนสุดของผนังตรงข้ามกับพระประธานภายใน
วิหารของวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน เป็ นต้น

ภาพประกอบ 108 ภาพเทวดาเหาะถือดอกบัว ทรงเครือ่ งอิทธิพลไทใหญ่ อยูผ่ นังด้านบนสุด
ด้านซ้ายพระประธาน วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559

ภาพประกอบ 109 ภาพพระพุทธเจ้าปางทรงพระสุบนิ พระพุทธเจ้ากําลังอยูใ่ นท่าไสยาสน์
มีพระอินทร์ทรงดีดพิณ อยูผ่ นังด้านบนสุดเบือ้ งหน้าพระประธาน
วิหารวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
1กรมศิลปากร.

(2558). ทําเนียบพระพุทธไสยาสน์ในเขตกรุงเทพมหานคร. หน้า 21.
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ในส่วนตรงกลางของผนังทีไ่ ล่ลาํ ดับมาจากแนวบน จะเป็ นเนื้อหาหลักทีต่ อ้ งการ
เล่าเรื่อง สําหรับวัดในเมืองเชียงใหม่นัน้ เนื้อหาที่วาดเป็ นพุทธประวัตติ อนสําคัญกับทศชาติชาดก
โดยเฉพาะเวสสันดรชาดก ซึง่ เป็ นชาติสุดท้ายก่อนกําเนิดเป็ นพระพุทธเจ้า ส่วนวัดในเมืองน่ าน มี
พุทธประวัตบิ างตอน และเน้นการเล่าเรื่องชาดกทีเ่ ป็ นมุขปาฐะเผยแพร่และมีความนิยมในท้องถิน่
น่ าน คือจันทคาธชาดกและคัทธณกุมารชาดก และผนังส่วนล่างสุดจะเป็ นภาพวิถชี วี ติ ผูค้ นในสังคม
ล้านนา เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า จิตรกรล้านนาให้น้ํ าหนักพืน้ ทีภ่ าพสอดแทรกมากกว่าภาพสอดแทรกของ
ภาคกลาง ซึง่ ภาพสอดแทรกวิถชี วี ติ ล้านนาแท้ หรือวิถชี วี ติ ล้านนาแบบผสมผสาน ได้สร้างเสน่ หแ์ ละ
ความน่ าสนใจให้จติ รกรรมฝาผนังภาคเหนืออย่างมาก
ถึงแม้ว่าจิตรกรรมฝาผนังภาคเหนือ จะมีการนํ าเสนอจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เป็ นหลัก แต่เนื่องจากเป็ นการวาดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5)
ซึ่งเป็ นยุคสมัยที่อทิ ธิพลตะวันตกเริม่ เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยหลายด้าน จึงปรากฏวัฒนธรรม
ตะวันตกแทรกตามเนื้อหาทัง้ การแต่งกาย ทรงผม ไว้หนวด สวมหมวก ของกลุ่มบุคคล หรือเป็ นฉาก
เล่าเรื่องตามที่จติ รกรเคยพบเห็น เช่น กลุ่มบุคคลชาวตะวันตกพร้อมเรือกลไฟในวิหารวัดภูมนิ ทร์
(ดูบทที่ 4 ภาพประกอบ 71 และ 72) ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยทีเ่ ป็ นการ
แสดงออกถึงการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมที่อยู่ห่างไกลและมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการรวมไปถึงการ
วาดภาพเหมือนบุคคล คือพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดชและพระเจ้าสุรยิ พงศ์ผริตเดช เจ้าหลวงนครน่ าน
ซึง่ เป็ นภาพเหมือนจริง (Realistic Painting) (ดูบทที่ 4 ภาพประกอบ 73 และ 74)
การใช้ส ี ภาพรวมของจิตรกรรมฝาผนังวัดในล้านนา ถ้าเป็ นงานฝีมอื ช่างหลวง ที่
เป็ นคนท้องถิ่น เป็ นช่างที่มาจากภาคกลาง ใช้สหี ลากหลายและมีการใช้สที อง มีทงั ้ สีกลมกลืนกัน
และสดใสเสมือนจริง ทําให้ภาพมีชวี ติ ชีวามาก โดยเฉพาะการแสดงวิถชี วี ติ แบบล้านนา เช่น ภาพ
กลุ่มชาวบ้านที่แสดงวิถชี วี ติ แบบล้านนาในผนังด้านล่างสุดของวิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ส่วนฝี มอื
ช่างไทใหญ่หรือช่างท้องถิน่ การใช้สกี ม็ หี ลากหลายสี แต่จะมีการเน้ นสีเฉพาะและเป็ นสีตดั กัน เช่น
วัดบวกครกหลวง ช่างแต้มเน้ นการใช้สนี ้ํ าเงินและสีแดง ค่อนข้างให้สเี ข้ม ซึ่งสีน้ํ าเงินเป็ นวรรณะสี
เย็น ส่วนสีแดงเป็ นวรรณะสีรอ้ น ส่วนวัดป่ าแดด ทีต่ ําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ การ
ใช้โทนสีคล้ายคลึงกับวัดบวกครกหลวง เป็ นสีตดั กัน แต่ปรับโทนสีให้อ่อนลง สีทเ่ี น้นจึงเป็ นสีฟ้าและ
สีสม้ อ่อน ปรากฏอิทธิพลช่างไทใหญ่ทงั ้ สองแห่ง เป็ นต้น สําหรับจิตรกรรมฝี มอื ช่างหลวงอย่างวิหาร
ลายคํา วัดพระสิงห์ จะมีการเน้นการใช้สเี ขียวและสีคราม สีส่วนใหญ่ทช่ี ่างล้านนานํ ามาใช้เป็ นสีทท่ี ํา
จากวัสดุธรรมชาติ ส่วนสีฝนุ่ สีเขียวเป็ นสีทช่ี าวจีนนํามาขายในท้องตลาด1

1วิยะดา

ทองมิตร และ น.ณ ปากนํ้า (นามแฝง). (2526). เล่มเดิม. หน้า 51.
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4.2 ภาพบุคคล
4.2.1 ตัวพระ – ตัวนาง
ตัวพระ หมายถึง ตัวเอกของเรือ่ งทีเ่ ป็ นผูช้ าย เช่น พระมโหสถ คัทธณกุมาร
จันทคาธ ตัวนาง หมายถึง ตัวเอกของเรื่องที่เป็ นผู้หญิง เช่น นางมัทรี นางเทวธิสงั กา สามารถ
จําแนกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็ นกลุ่มบุคคลที่มสี ถานภาพเป็ นชนชัน้ สูงมาตัง้ แต่ แรก เช่น
พระเวสสันดร นางมัทรี จะมีลกั ษณะการแต่งกายแบบตัวพระ-ตัวนางแบบภาคกลาง หรือมีเครื่อง
ทรงแบบไทใหญ่ ปะปน ส่วนกลุ่มที่สอง เป็ นกลุ่มบุคคลที่เดิมเป็ นสามัญชนมาก่อน จะแต่งกายตาม
วิถชี วี ติ ชาวล้านนาทัวไป
่ จากการเป็ นผู้มบี ุญญาธิการและเป็ นผู้มวี าสนาดี ภายหลังเมื่อได้เป็ นเจ้า
เมือง เปลี่ยนสถานภาพเป็ นกลุ่มชนชัน้ สูง เครื่องแต่งกายก็จะปรับเปลี่ยนตามแบบวัฒนธรรมภาค
กลางและมีวฒ
ั นธรรมไทใหญ่ปะปน
4.2.2 ขุนนาง
กลุ่มขุนนางที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง มักปรากฏเป็ นภาพกลุ่มบุคคล มีทงั ้
กลุ่มขุนนางที่แต่งกายเหมือนขุนนางในภาคกลาง สวมเสื้อแขนยาวกระดุมผ่าหน้ า นุ่ งโจงกระเบน
ทรงผมสัน้ แบบทรงมหาดไทย สวมหมวกและไว้หนวดทรงไกเซอร์ซง่ึ เป็ นอิทธิพลตะวันตกอันเป็ นที่
นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นส่วนประกอบที่ช่างตัง้ ใจนํ าเสนอให้เห็นถึงอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาสู่
สังคมไทย ปรากฏอยู่ทงั ้ ในวิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และวัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มขุนนางที่แต่งกายแบบผู้ชาย
ล้านนา สวมเสื้อแขนยาวกระดุมผ่าหน้ า สวมผ้าต้อย อวดลายสักยันต์ท่ขี า ทรงผมไว้สนั ้ บางคน
ผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตกโดยการไว้หนวดและสวมหมวกเช่นกัน แต่ถ้าเป็ นวัดทีจ่ ติ รกรผูว้ าด
เป็ นสกุลช่างพม่า – เชียงแสน กล่าวคือได้รบั อิทธิพลไทใหญ่ ขุนนางก็จะได้รบั อิทธิพลการแต่งกาย
แบบไทใหญ่ เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าการวาดกลุ่มขุนนางนิยมวาดเป็ นคนหนุ่ มหน้าตาดูดเี หมือนกันหมด
ส่วนชาวบ้านจะวาดเสมือนจริงมากกว่า ซึง่ เป็ นอิทธิพลแบบภาคกลาง1
4.2.3 นางกํานัล
จิตรกรจะนิยมวาดนางกํานัลเป็ นกลุ่มบุคคลนัง่ เรียงหน้ากระดานติดกันเป็ นกลุ่ม
ใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มนางกํานัลทีแ่ ต่งกายแบบสตรีลา้ นนาทัวไป
่ คือการนุ่ งผ้าซิน่ ลายขวาง มีผา้
ตุ้มคลุมไหล่ มีการห่มผ้าตุ้มหลากหลายแบบ มีทงั ้ การพาดอยู่บนบ่าทัง้ สองข้าง มีการทิ้งชายลงไป
ข้างหลังทัง้ สองข้าง มีก ารใช้ผ้าสะหว้ายแล่ งหรือบ่ ายเบี่ยงด้วย ได้แ ก่ กลุ่มนางกํานัล วัดเสาหิน
ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงผมของนางกํานัลแบบล้านนา เป็ นการเกล้ามวย
สําหรับ จิต รกรรมเรื่อ งสัง ข์ท องที่ว ิห ารลายคํา วัด พระสิง ห์ ตํ าบลพระสิง ห์ อํ าเภอเมือ ง จัง หวัด
เชียงใหม่ จะปรากฏนางกํานัลแบบภาคกลางอยูด่ ว้ ย โดยนางกํานัลแบบภาคกลาง จะนุ่ งโจงกระเบน
อติโพธิ. (2560, 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน). สยามสุนทรีย์...ชนชัน้ สูง (2). สยามรัฐ
สัปดาห์วจิ ารณ์. 64 (37) : 20 – 21.
1ขวัญ สรวง
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ห่มสไบทีม่ ลี วดลายสวยงาม และทรงผมไว้สนั ้ อาจเป็ นเพราะเนื้อเรื่องสังข์ทองเป็ นวรรณกรรมภาค
กลางและจิตรกรที่วาดอาจมาจากภาคกลาง จึงนํ าวัฒนธรรมภาคกลางไปผสมผสานกับวัฒนธรรม
ล้านนา นางกํานัลทัง้ แบบภาคกลางและแบบล้านนา จิตรกรก็วาดให้มกี ริ ยิ าอ่อนช้อย หน้าตาดูสาว
เหมือนกันหมด และมีทรวดทรงส่วนโค้งสวยงามมากกว่าความเป็ นจริง 1 คือเน้ นผู้หญิงในอุดมคติ
หรือภาพลักษณ์แบบเทพธิดา
4.2.4 ชาวบ้าน
ช่างแต้มมักนํ าเสนออธิบายสถานภาพของชาวบ้านตามวิถีชวี ติ ประจําวันของ
ชาวล้านนา เอกลักษณ์ท่โี ดดเด่น คือการพบปะสังสรรค์กนั ระหว่างชายหนุ่ มหญิงสาว ในระหว่างที่
เดินทางไปกาด ไปทําบุญทีว่ ดั หรือตามประเพณีการแอ่วสาว มักจะปรากฏเป็ นกลุ่มใหญ่ มีอริ ยิ าบถ
ท่วงท่าทีอ่ ่อนช้อยและมีชวี ติ ชีวา จะต้องมีการต่อบุหรีข่ โ้ี ย ชายหนุ่ มแสดงท่าทางเกี้ยวสาว ผูห้ ญิงจะ
ทําหน้าที่ของสตรีดว้ ยการแบกหามซ้า (ตะกร้า) หรือเป็ นภาชนะตักนํ้ าที่เรียกว่า ครุ หรือนํ้ าทุ่ง ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงภาระหน้ าที่การเป็ นแม่บ้านแม่เรือนที่มตี ่ อครอบครัวเสมอ และยังแสดงให้เห็นถึง
ภาระการแบกหามหรือการเป็ นผู้ใช้แรงงานของสตรีชาวบ้านด้วย นอกจากการเป็ นผูแ้ บกหามแล้ว
สตรีไทยภาคเหนือ ยังมีความสามารถทางการค้าขาย จึงประกอบอาชีพเป็ นแม่ค้า ซึ่งภาพลักษณ์
ชาวบ้านเช่นนี้ปรากฏทัง้ ภาพจิตรกรรมฝาผนังและภาพถ่ายโดยชาวตะวันตก
4.3 ลักษณะใบหน้ า
ลักษณะใบหน้าสตรีในจิตรกรรมฝาผนังทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ฝี มื อ ช่ า งห ลวง ได้ แ ก่
วิห ารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ จะเขียนโครงหน้ าสตรี มี
ลักษณะรูปไข่ ค่อนข้างกลม คิ้วโค้งได้สดั ส่วนบนใบหน้ า ปากเล็ก ใบหน้าของสตรีนุ่มนวลอ่อนโยน
จิตรกรทําให้ภาพมีชวี ติ ชีวาด้วยการนํ าเสนอกลุ่มคนเป็ นแถว หรืออยู่กนั เป็ นกลุ่ม ทุกคนจะแสดง
อารมณ์ ผ่านสีหน้ า ฝี มอื ช่างท้องถิน่ ซึ่งรับอิทธิพลไทใหญ่ ได้แก่ วัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และวัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จิตรกร
เขียนโครงหน้ าสตรีเป็ นวงรี บริเวณหน้ าผากค่ อ นข้างกว้าง จึงทําให้โดยรวมใบหน้ าเหมือ นวงรี
ค่อนข้างเหลีย่ ม คิว้ โค้งเข้ม ดวงตาเป็ นวงรียาว
ส่วนลักษณะใบหน้าสตรีฝีมอื หนานบัวผัน ซึง่ เป็ นช่างไทลือ้ ชาวน่ าน ผูว้ าด
จิตรกรรมทัง้ ทีว่ หิ ารวัดภูมนิ ทร์และวัดหนองบัว จังหวัดน่ าน จะเป็ นลักษณะกลมแป้ นเหมือนมะนาว
แป้ น จะมีส่วนโค้งทีบ่ ริเวณคิว้ และผม จึงทําให้สดั ส่วนใบหน้าดูปกติสมส่วน แต่ในความเป็ นจริงเป็ น
ภาพกลมแป้ น การเขียนภาพแบบนี้สดั ส่วนโดยรวม เป็ นการเขียนภาพแบบไทยประเพณี เหมือนกับ
ภาพวาดแบบชาวตะวันออก (Oriental) เช่น จีน ญี่ป่ ุน แต่การวาดของช่างชาวล้านนาก็จะยึดจารีต
ประเพณีท่มี รี ากฐานของวัฒนธรรมล้านนาเป็ นหลัก ส่วนปากเขียนปากเล็กจิม้ ลิ้ม ซึ่งในส่วนปาก

1ขวัญสรวง

64 (36) : 20 – 21.

อติโพธิ. (2560, 19 - 25 พฤษภาคม). สยามสุนทรีย.์ ..ชนชัน้ สูง. สยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์.
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อาจเป็ นการเขียนภาพเสมือ นจริง ขอบมัก เป็ น สีขาว มีส ีแ ดงตรงกลางเล็ก น้ อ ย ซึ่งอาจเป็ น การ
สะท้อนปากทีแ่ ตกในฤดูหนาว 1
4.4 เครื่องแต่งกาย
การแต่งกายทัง้ ผูช้ ายและผู้หญิงจะเป็ นผ้าทอจากฝ้ ายเป็ นส่วนใหญ่ สําหรับกลุ่มชน
ชัน้ สูงแต่งเครื่องทรงชัน้ สูง สวมชฎาบนศีรษะ และมีเครื่องประดับตามลําดับชัน้ คล้ายคลึงกับภาค
กลางผสมผสานกับไทใหญ่ ส่วนกลุ่มชาวบ้าน ผู้ชายนิยมนุ่ งผ้าต้อย คือผ้าฝ้ ายที่เป็ นส่วนเดียวกับ
การทอผ้าตัวซิน่ ของผู้หญิง โดยไม่มกี ารต่อส่วนหัวหรือส่วนตีน เพราะนิยมนุ่ งสัน้ เพื่ออวดลายสัก
ยันต์ ผ้าต้อยนี้มลี วดลายทัง้ แบบไทยวนหรือลายคลื่นแบบไทใหญ่ เช่นเดียวกับลวดลายผ้าลุนตยา
(ตัวอย่างเช่นการแต่งกายของปู่ มา่ นย่าม่าน วิหารวัดภูมนิ ทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
จะเห็นว่าปู่ ม่านและย่าม่านนุ่ งท่อนล่างทีผ่ ้ามีลวดลายแบบเดียวกัน) ในชีวติ ประจําวันผูช้ ายไม่นิยม
สวมเสือ้ อาจมีผา้ คาดไหล่ หรือสวมเสือ้ แขนยาวกระดุมผ่าหน้าในช่วงงานประเพณีหรือพิธที ต่ี อ้ งการ
ความสุภาพเรียบร้อย รวมถึงในช่วงฤดูกาลที่อากาศหนาวเย็น ส่วนการแต่งกายของสตรีชาวบ้าน
สตรีนิยมนุ่ งผ้าซิน่ ที่ทําจากผ้าฝ้ าย ผ้าซิน่ 1 ผืน ประกอบด้วย หัวซิน่ ตัวซิน่ และตีนซิน่ ตัวซิน่ จะ
เป็ นส่วนทีม่ ลี วดลายเป็ นวัฒนธรรมท้องถิน่ ส่วนหัวซิน่ มักจะเป็ นผ้าฝ้ ายสีพน้ื ไม่มลี วดลาย สตรีไท
ยวนนิยมต่อหัวซิน่ ด้วยผ้าขาวกับผ้าแดง หรือในบางครัง้ อาจเป็ นขาวล้วนหรือแดงล้วน แต่ว่าตาม
รูปแบบของวัฒนธรรมไทยวนจะต่อด้วยสีขาวกับสีแดงเสมอ การต่อหัวซิน่ เนื่องจากเป็ นส่วนทีจ่ ะถูก
ขมวดเข้ากับเอวของสตรีตลอดเวลา จึงทําให้เปื่ อยขาดง่าย เพื่อให้การใช้ผา้ ซิน่ ทัง้ ผืนยาวนาน จึงต่อ
หัวซิน่ ไว้ เพราะถ้าเผื่อหัวซิน่ ขาดเปื่ อย ก็เลาะทิง้ แล้วเปลีย่ นใหม่ ส่วนตัวซิน่ ถ้ายังอยูใ่ นสภาพดี ก็จะ
ยังใช้ผนื เดิม และส่วนตีนซิน่ เป็ นส่วนล่างสุดของการนุ่ งผ้าซิน่ ถ้าเป็ นการใช้ตามวิถชี วี ติ ประจําวันก็
จะเป็ นผ้าฝ้ ายสีพน้ื ธรรมดา แต่ถ้าเป็ นงานประเพณีสาํ คัญ บริเวณส่วนบนของตีนซิน่ จะมีลวดลายจก
ทีม่ ลี วดลายและสีสนั สวยงาม
ทัง้ ผูช้ ายและผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นกลุ่มชนชัน้ สูง ได้แก่ กษัตริย์ เจ้านาย มเหสี ชายา พระโอรส พระธิดา ขุนนาง จะนิยมใส่ลานหูหรือตุ้มหูท่มี ขี นาดใหญ่ ลานหู คือแผ่นโลหะที่มขี นาดใหญ่
ทําจากโลหะประเภท ตะกัว่ ดีบุก เงิน และทองคํา บางครัง้ อาจเป็ นเงินม้วนหรือทองคําม้วน การใส่
เครื่องประดับที่ทําจากโลหะ เป็ นเครื่องแสดงถึงฐานะของผู้สวมใส่ โดยทัวไปจะพบเห็
่
นตะกัวและ
่
ดีบุกมากทีส่ ุด เงินรองลงมา และทองคําจะพบเห็นได้น้อยที่สุด ส่วนการใส่ลานหูหรือตุ้มหูท่มี ขี นาด
ใหญ่ เป็ นอุ ดมคติในพุทธศาสนา ว่าผู้มบี ุญ มีวาสนาหูจะต้องยาวลงมาเหมือนพระพุทธเจ้า ดังนัน้
กลุ่มคนชนชัน้ สูงจะถูกถ่ายทอดเอกลักษณ์ประการหนึ่งด้วยเครื่องประดับหู ส่วนกลุ่มชนชัน้ สามัญ

1วินัย

ปราบริปู. (2559, 21 กรกฎาคม). สัมภาษณ์ โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ที่หอศิลป์ ริมน่ าน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน.
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ชนหรือชาวบ้าน ได้แก่ ไพร่ ทาส เป็ นผูม้ บี ุญน้อย จะหูสนั ้ 1 การใส่ลานหูหรือตุ้มหูจะใช้วสั ดุราคาตํ่า
กว่า
4.5 ปราสาท
สําหรับการวาดสถานทีท่ ่เี ป็ นเรื่องราวในราชสํานัก ปรากฏทัง้ ปราสาททีร่ บั อิทธิพล
สถาปั ตยกรรมแบบภาคกลาง และปราสาทราชมณเฑียรที่มเี ครื่อ งบนแบบไทใหญ่ ห รือแบบพม่า
สร้างเป็ นมณฑปไม้ซอ้ นกันหลายชัน้ หลังคานิยมใช้กระเบื้องเกล็ดปลา เช่น ในฉากราชสํานักเรื่อง
สังข์ทอง ที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็ นต้น ปราสาททีเ่ ป็ นฝี มอื ช่างหลวง จะมีการเน้นเพิม่ ความวิจติ รบรรจงโดยการปิ ดทอง
เพื่อทําให้ปราสาทโดดเด่น และตกแต่ งด้วยผ้าม่านลายต่างๆ ที่เพิม่ ความสวยงามให้ปราสาทราช
มณเฑียร
4.6 บ้านเรือน
ในฉากทีเ่ กี่ยวกับวิถชี วี ติ ผูค้ นของกลุ่มชาวบ้าน จะปรากฏบ้านเรือนไทยทีท่ งั ้ ทีส่ ร้าง
จากไม้ ได้แก่ บ้านเรือนทีว่ หิ ารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่
จะรับอิทธิพ ลสถาปั ตยกรรมจากภาคกลาง คือเป็ นเรือนปั ้นหยาและมีห น้ าจัวบริ
่ เวณหลังคา และ
ปรากฏบ้านเรือนที่มุงด้วยจากหรือมุงด้วยแฝก จะเป็ นบ้านเรือนตามชนบทที่ห่างไกล ได้แก่ ฉาก
หมู่บ้านของสุ รยิ คาธและจันทคาธในจันทคาธชาดก ทัง้ ที่วดั ป่ าแดด ตํ าบลท่ าผา อําเภอแม่แ จ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ และวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน พบภาพเรือนทีม่ กี าแลใน
ภาพจิตรกรรมวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน ในเนื้อเรื่องตอนที่นางเทวธิ
สังกาไปอาศัยอยู่กบั ยายปริสุทธิ ซึ่งเป็ นเรือนแบบชาวบ้าน การสร้างเรือนแบบกาแลปรากฏอยู่ทงั ้
กลุ่มไทยวนและกลุ่มลัวะ เรือนในภาพดังกล่าวเป็ นการสะท้อนร่องรอยวัฒนธรรมลัวะทีป่ รากฏอยูใ่ น
เมืองน่ าน ซึ่งชาวลัวะเป็ นกลุ่มชาติพ นั ธุ์ท่สี ร้างเรือนโดยมีก าแลอยู่ทงั ้ ด้านหน้ าและด้านหลังของ
เรือน2
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ทองเจือ. (2560, 27 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีบ่ า้ นเลขที่ 24/1
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ภาพประกอบ 110 เรือนมีกาแลของยายปริสุทธิทน่ี างเทวธิสงั กาไปอาศัยอยูด่ ว้ ย
เบือ้ งหน้าพระประธาน ในวิหารวัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
ทีม่ า: ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั จากบันทึกในกฎหมายล้านนาโบราณ วรรณกรรมชาดกทัง้ นิบาตชาดก
และปั ญญาสชาดกตามเนื้อเรื่องทีถ่ ่ายทอดในจิตรกรรมฝาผนัง บันทึกชาวตะวันตกทีเ่ ดินทางเข้ามา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5) และภาพจิตรกรรมฝาผนังจํานวน
ทัง้ 6 วัด เพื่อศึกษาสถานภาพและวิถชี วี ติ สตรีไทยภาคเหนือนัน้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. วรรณกรรมชาดกต่างๆ และมุขปาฐะทีเ่ ป็ นทีเ่ ผยแพร่ในสังคมล้านนา และปรากฏอยูใ่ น
จิตรกรรมฝาผนัง เป็ นการนํ าเสนอโดยการแฝงไว้ซง่ึ อุดมคติในพุทธศาสนา และสามารถตีความสตรี
ในมุ ม มองคติท างพุ ท ธศาสนาได้ แต่ ก รณี ส ตรีล้า นนานั น้ ควรมองให้ค รอบคลุ ม ถึงคติก ารถือ
ผีดว้ ย
2. จากการศึกษาวิจยั โดยทําการค้นคว้าเอกสารหลายด้าน และทําการเก็บข้อมูลในพืน้ ที่
ยังมีภาพจิตรกรรมทีส่ ามารถสะท้อนสภาพสังคมล้านนาทัง้ ในสมัยจารีตและในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้อกี
หลายวัดในจังหวัดที่อยู่ในอาณาเขตของอาณาจักรล้านนาเดิม ได้แก่ แพร่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย
แม่ฮ่องสอน พะเยา ซึ่งผู้วจิ ยั ทําการเลือก 2 จังหวัด ที่เป็ นตัวแทนศูนย์กลางล้านนาตะวันตก และ
ศูนย์กลางล้านนาตะวันออก ทัง้ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่ าน ยังมีจติ รกรรมที่น่าสนใจอีกหลาย
แห่ง เช่น วัดท่าข้าม อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดบ้านต้นแหลง อําเภอปั ว จังหวัดน่ าน เป็ น
ต้นเป็ นแหล่งข้อมูลสําหรับผูท้ ส่ี นใจสามารถทําการศึกษาเพิม่ เติมได้
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3. จากการศึกษาวิจยั นี้ ทําให้เห็นถึงความสําคัญของการตัง้ ถิน่ ฐานชาติพนั ธุต์ ่างๆ ใน
พื้น ที่ว ิจ ยั ที่ม ีก ารผสมผสานทางวัฒ นธรรม จนทํ าให้ก ลายเป็ น วัฒ นธรรมเฉพาะถิ่น ที่ม ีผู้รู้แ ละ
เชีย่ วชาญในรายละเอียดของวัฒนธรรมนัน้ ลดน้อยลง ควรเร่งให้มกี ารอนุ รกั ษ์ก่อนสูญหาย เช่น การ
ทําซิน่ คาดก่าน ด้วยกรรมวิธมี ดั หมีข่ องเมืองน่ าน ซึง่ ในปั จจุบนั นี้ การทอผ้าของชาวน่ าน ก็เกือบจะ
ทําคาดก่านหรือมัดก่ านไม่เป็ นแล้ว ถ้าทําไม่เป็ นก็จะต้องไปจ้างช่างที่อ่นื ได้แก่ ช่างทอผ้าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทําการมัดหมี่ แล้วจึงส่งกลับมาทอทีเ่ มืองน่ าน1 เป็ นต้น
4. การผสมผสานวัฒ นธรรมดัง้ เดิมที่บ รรพบุ รุษ ทํ าการอพยพมา อาจไม่ ไ ด้ม ีล ัก ษณะ
เดียวกันทัง้ หมดจากวัฒนธรรมดัง้ เดิม แต่หลอมรวมกับวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์หลักทีต่ นได้อพยพ
มาตัง้ ถิ่นฐาน จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะถิน่ เช่น ลวดลายของผ้าซิน่ ไทลื้อในเมืองน่ าน ไม่ได้
เหมือนกับลวดลายซิน่ ทีเ่ มืองลาวหรือสิบสองพันนาทัง้ หมด แต่เป็ นลวดลายทีน่ ําวัฒนธรรมไทลือ้ ไป
ผสมผสานกับวัฒ นธรรมไทยวน เป็ นต้ น การอธิบ ายวัฒ นธรรมบางอย่างหากต้อ งการกล่าวถึง
วัฒนธรรมตามชาติพนั ธุ์ จึงมิอาจกล่าวเพียงคําว่า ไทลือ้ หรือ ไทยวน แต่เป็ นไทลือ้ - ไทยวน ใน
จัง หวัด น่ า น ส่ ว นเมือ งเชีย งใหม่ มีว ัฒ นธรรมไทยวนเป็ น หลัก มีว ฒ
ั นธรรมชาติพ ัน ธุ์อ่ืน เข้า ไป
ผสมผสานทัง้ วัฒนธรรมไทใหญ่ วัฒนธรรมลัวะ วัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมตะวันตก การผสมผสาน
ดังกล่าว ควรจะเรียกทัง้ วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมทีเ่ ข้าไปผสมผสาน เช่น ไทยวน - ไทใหญ่ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้น

1เผ่าทอง

ทองเจือ. (2560, 27 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีบ่ า้ นเลขที่ 24/1
ซอยสุขมุ วิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.

บรรณานุกรม

168

บรรณานุกรม
กรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.
(2530). สตรีไทยใน 2000 ปี. กรุงเทพฯ : เทพนิมติ การพิมพ์.
ก้องเกียรติ มหาอินทร์. (2559). ผ้าซิน่ ตีนจกแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ : สถานภาพในการดํารงอยู.่
ปริญญานิพนธ์ ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
กิง่ แก้ว อัตถากร. (2519). คติชนวิทยา. กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู.
กิตติพงศ์ วิโรจน์ธรรมากูร. ( ม.ป.ป.). เรือ่ งราวในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง. สารคดีชุดเรือ่ งเล่า
ชาววัง.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์น้ํ าฝน.
กุหลาบ สายประดิษฐ์ และสมชาย ปรีชาเจริญ. (2522). ประวัตศิ าสตร์สตรีไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสงรุง้ การพิมพ์.
แกมป์ เฟอร์, เอนเยลเบิร์ต. (2508). ไทยในจดหมายเหตุ แกมป์ เฟอร์. แปลโดย อ.สายสุ วรรณ.
พิมพ์ครัง้ ที่ 3. พระนคร : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์. (พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพนายรวย
ศยามานนท์ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันพฤหัสบดีท่ี 28 มกราคม 2508).
ขจร สุขพานิช. (2556). ฐานันดรไพร่. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ : สมาคมประวัตศิ าสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. จัดพิมพ์ในโอกาส 100 ปี
ชาตกาล ศาสตราจารย์พเิ ศษ ขจร สุขพานิช พ.ศ.2556.
ขวัญสรวง อติโพธิ. (2560, 19 - 25 พฤษภาคม). สยามสุนทรีย.์ ..ชนชัน้ สูง. สยามรัฐสัปดาห์
วิจารณ์. 64 (36) : 20 – 21.
__________. (2560, 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน). สยามสุนทรีย.์ ..ชนชัน้ สูง (2).
สยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์. 64 (37) : 20 – 21.
__________. (2560, 2 – 8 มิถุนายน). สยามสุนทรีย.์ ..ชีวติ และถิน่ ฐานบ้านเมือง. สยามรัฐ
สัปดาห์วจิ ารณ์. 64 (38) : 20 – 21.
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2547). สตรีสาํ คัญในประวัตศิ าสตร์ไทย.
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
เคอร์ติส, ลิลเลียน จอห์นสัน. (2543). ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม ตอนที ่ 1. แปล
โดย ชรัตน์ สิงหเดชากุล. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร.
__________. (2546). ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม ตอนที ่ 2. แปลโดย ชรัตน์
สิงหเดชากุล. กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร.
จิรานุ ช โสภา. (2542). บันทึกเรือ่ งผูห้ ญิงในประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ไทย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(ประวัตศิ าสตร์). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.

169
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จ. (2512). จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั . พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์.(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงประเสริฐไมตรี (วงศ์ โชติกเสถียร)) ป.ช., ป.ม.,
ท.จ. ณ เมรุพลับพลา อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรนิ ทราวาส วันจันทร์ท่ี 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2512.
ฉลาดชาย รมิตานนท์. (2545). พลวัตสังคม ผ่านสายตานักวิชาการไทย : หกสิบปีฉลาดชาย
รมิตานนท์. เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศกึ ษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
__________. (2555). เล่าเรือ่ งเบื้องต้น : สตรีศกึ ษา สตรีนิยม. ม.ป.ท.
ฉัตราภรณ์ จินดาเดช. (2542). การบริหารราชสํานักฝ่ ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั . วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัตศิ าสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
ชมพูนุท นาคีรกั ษ์, วงเดือน นาราสัจจ์ และสุวรรณา สัจจวีรวรรณ. (2553). ธิราชเจ้าจอมสยาม.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิซซิง่ .
ชลธิรา สัตยาวัฒนา. (2530). ลัวะเมืองน่ าน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ.
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ และวีระดา สมสวัสดิ ์. (2547). ภาษาเพศ : อํานาจ เรือ่ งทางเพศกับพหุ
นิยมทางจริยศาสตร์. เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศกึ ษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ และภาณุพงศ์ เลาหสม. (2543). วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ สถาปั ตยกรรม
และจิตรกรรมฝาผนัง. กรุงเทพฯ : สุรวิ งศ์บุ๊คเซนเตอร์.
ชาญวิทย์ เกษตรศิร.ิ (2542). อารยธรรมไทย พื้นฐานทางประวัตศิ าสตร์. กรุงเทพฯ : องค์การค้า
ของคุรสุ ภา.
แชรแวส, นิโกลาส์. (2550). ประวัตศิ าสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม (ใน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช). แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
นนทบุร ี : ศรีปัญญา.
ณัชชา เลาหศิรนิ าถ. (2541). สิบสองพันนา : รัฐจารีต. กรุงเทพฯ : มูลนิธโิ ครงการตํารา
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์.
ดํารงราชานุ ภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2514). พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่ 5. พระนคร : สํานักพิมพ์บรรณาคาร.
ทรงพันธ์ วรรณมาศ. (2536). พจนานุ กรมศิลปวัฒนธรรมล้านนาและหัวเมืองฝ่ ายเหนือ เล่ม 1.
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริน้ ติง้ เฮ้าส์.
ทรงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล. (2551). โคลงพระลอสอนโลก โคลงวิธรู สอนโลก โคลงเจ้าวิฑรู สอน
หลาน. กรุงเทพฯ : คราฟแมนเพรส.
ทรงศักดิ ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล และแพทรีเซีย แน่ นหนา. (2533). ผ้าโบราณแห่งนครเชียงใหม่.
กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
__________. (2530). ผ้าล้านนา ยวน ลื้อ ลาว. กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

170
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ทรีโอโล, คลอดีน. (2544, มกราคม – มีนาคม). การค้นพบครัง้ ล่าสุดในจิตรกรรมฝาผนัง
วัดป่ าแดด อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. แปลโดย ภาณุพงษ์ เลาหสม. เมืองโบราณ.
27 (1) : 48 – 58.
ทวีวฒ
ั น์ ปุณทริกวิวฒ
ั น์. (2545). ศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบต และญีป่ ่ นุ . กรุงเทพฯ :
สุขภาพใจ.
ทวีศลิ ป์ สืบวัฒนะ. (2554). แนวคิดและแนวทางการศึกษาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ . พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์อนิ ทนิล.
ทัศนีย์ ทองสว่าง. (2549). สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
น. ณ ปากนํ้ า (นามแฝง). (2536, มกราคม – มีนาคม). จิตรกรรมวัดบวกครกหลวง. เมือง
โบราณ. 19 (1) : 88 – 93.
__________. (2537). วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ.
__________. (2544). วัดบวกครกหลวง ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์เมืองโบราณ.
น. ณ ปากนํ้ า (นามแฝง) และแสงอรุณ กนกพงศ์ชยั . (2529). วัดภูมนิ ทร์และวัดหนองบัว ชุด
จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ.
นิธอิ ร พรอําไพสกุล. (2557). เวสสันดรชาดก : การสร้างสรรค์ “สือ่ ” ศิลปวัฒนธรรมและบทบาท
สังคมไทยร่วมสมัย. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั ). กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
นิพนธ์ สุขสวัสดิ ์. (2529). วรรณคดีไทยเกีย่ วกับขนบประเพณี. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ :
เนติกุลการพิมพ์.
นิยพรรณ วรรณศิร.ิ (2550). มานุ ษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.
บ็อค, คาร์ล. (2550). ท้องถิน่ สยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง. แปลโดย เสฐียร พันธรังษี และ อัมพร
ทีขะระ. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. กรุงเทพฯ : มติชน.
บังอร ปิ ยะพันธ์. (2538). ประวัตศิ าสตร์ไทยการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กบั
ต่างประเทศก่อนสมัยสุโขทัยถึง พ.ศ. 2475 . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
บุญยงค์ เกศเทศ. (2517). สถานภาพของสตรีไทยในวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงปี
พ.ศ.2325 – 2394 ( ร.1 – ร.3) . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ประชุมพงศาวดารภาคที ่ 10 เรือ่ งราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่ าน ฉบับเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดช
พระเจ้านครน่ านให้แต่งไว้สาํ หรับบ้านเมือง. (2461). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิ
พรรฒธนากร.
ประเสริฐ ณ นคร. (2521). มังรายศาสตร์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

171
ปราณี วงษ์เทศ. (2544). เพศและวัฒนธรรม. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : บริษทั งานดี จํากัด
(เครือมติชน).
__________. (2549). เพศสภาวะในสุวรรณภูม ิ (อุษาคเนย์). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มติชน.
ปรีชา ช้างขวัญยืน. (2557). สตรีในคัมภีรต์ ะวันออก. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : โครงการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปาลเลอกัวซ์, ฌองแบปติสต์. (2520). เล่าเรือ่ งกรุงสยาม. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. แปลโดย สันต์ ท. โกมล
บุตร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์กา้ วหน้า.
__________. (2506). เล่าเรือ่ งเมืองไทย. แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
ก้าวหน้า.
ปิ นโต, เฟอร์เนา เมนเดส. (2548). การท่องเทีย่ วผจญภัยของแฟร์นงั ซ์ มังเดซ ปิ นโต ค.ศ. 15371558. ใน รวมผลงานแปลเรือ่ งบันทึกการเดินทางของเมนเดส ปินโต. แปลโดย สันต์ ท.
โกมลบุตร. กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร.
ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล. (2555). บทความวิจยั เรือ่ ง “ภาพลักษณ์สตรีไทยจากเอกสารชาว
ตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2394 – 2453)” ในรวมบทความวิจยั การ
ประชุมวิชาการระดับชาติเพือ่ การพัฒนาด้านวิจยั อย่างยังยื
่ น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
__________. (2556). อิทธิผลตะวันตกทีม่ ตี ่อการปรับเปลีย่ นของสตรีในราชสํานักสมัย
รัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 6. วารสารประวัตศิ าสตร์ 2556. 2556 : 68 – 80.
__________. (2557). บทความวิจยั เรือ่ ง “สตรีไทยกับการประกอบอาชีพในสมัย
รัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 6” ในรวมบทความวิจยั การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครัง้
ที ่ 4 อัตลักษณ์แห่งเอเชีย Asian Identities 2014. นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เผ่าทอง ทองเจือ. (2558). ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ.
__________. (2560, 27 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีบ่ า้ นเลขที่
24/1 ถนนสุขมุ วิท ซอยสุขมุ วิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.
ฝอยทอง (สมบัต)ิ สมวถา. (2553). เล่าขานตํานานเมืองแจ๋ม. กรุงเทพฯ : สันติศริ กิ ารพิมพ์.
เฝิง อิว่ หลัน. (2553). ปรัชญาจีน จากขงจือ่ ถึงเหมาเจ๋อตง. แปลโดย ส.สุวรรณ. กรุงเทพฯ :
สุขภาพใจ.
พรศิร ิ บูรณเขตต์. (2552). นางใน สถานภาพ พฤติกรรม และสัญลักษณ์ในวิถชี วี ติ ของสตรีฝ่ายใน
สมัย ร.5. กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์.
พิไลวรรณ แสงขํา. (2523). บทบาทชาวต่างชาติทมี ่ ตี ่อการจัดการศึกษาในราชสํานักสมัยรัชกาลที ่
5 ระหว่าง พ.ศ. 2411 – 2453. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

172
ภัททิยา ยิมเรวัต และ คุณหญิงสุรยิ า รัตนกุล. (2541). สารานุ กรมกลุ่มชาติพนั ธุล์ วั ะ. นครปฐม :
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
ภาณุพงศ์ เลาหสม. (2541). จิตรกรรมฝาผนังล้านนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ.
ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ . (2549). เอกสารประกอบการสอนคติชนวิทยา. กรุงเทพฯ : ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์. (2548). จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม. แปลโดย สันต์ ท.
โกมลบุตร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ศรีปัญญา.
แมคกิลวารี, เดเนียล. (2544). กึง่ ศตวรรษในหมูค่ นไทยและคนลาว. แปลโดย จิตราภรณ์
ตันรัตนกุล พิมพ์ครัง้ ที่ 2 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มติชน.
รัตนาพร เศรษฐกุล. (2538). ชาวไทลื้อในจังหวัดน่าน. เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยพายัพ. ถ่ายเอกสาร.
__________. (2552). ศึกเชียงตุง : การเปิ ดแนวรบเหนือสุดแดนสยามในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั . ใน เอกสารสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง ตามรอย
จดหมายเหตุทพั เชียงตุง พ.ศ.2395 – 2397. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทําหนังสือและ
ของทีร่ ะลึกงาน 200 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท.
โรแบต์ , โกสเต (2549). ประวัตกิ ารเผยแผ่คริสต์ศาสนาในสยามและลาว. แปลโดย อรสา ชาวจีน.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ส่อื มวลชนคาทอลิก ประเทศไทย.
ลําพรรณ น่วมบุญลือ. (2519). สิทธิและหน้าทีข่ องสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยรัตนโกสินทร์.
วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัตศิ าสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถ่ายเอกสาร.
วิจติ รวาทการ, พล. ต. หลวง. (2551). วรรณคดีชาดก. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊ค.
วินยั ปราบริป.ู (2550, พฤศจิกายน). ใครคือศิลปิ นผูเ้ ขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัวและ
วัดภูมนิ ทร์. ศิลปวัฒนธรรม. 29 (1). : 48 – 52.
__________. (2551, กันยายน). อัตลักษณ์ทแ่ี ตกต่างของศิลปิ นนิรนามและภาพประวัตศิ าสตร์ท่ี
ทําใจลําบากในจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมนิ ทร์ จังหวัดน่ าน. ศิลปวัฒนธรรม. 29 (11) :
38 – 49.
__________. (2552, พฤษภาคม). ตัวตนศิลปิ นหนานบัวผัน รูปแบบอัตลักษณ์สาํ คัญบนจิตรกรรม
ฝาผนังวัดภูมนิ ทร์และวัดหนองบัว จังหวัดน่ าน. ศิลปวัฒนธรรม. 29 (7) : 48 – 55.
__________. (2552, กรกฎาคม). อิทธิพลรูปแบบศรัทธา ตามรอยศิลปิ นหนานบัวผันจากวัด
ภูมนิ ทร์ถวิลถึงวัดโพธิ ์. ศิลปวัฒนธรรม. 30 (9) : 54 – 65.
__________. (2559, 21 กรกฎาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีห่ อศิลป์ ริมน่ าน
อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน.
วินยั ภู่ระหงษ์. (2538 – 2539, ประจําภาคเรียนทีห่ นึ่ง – สอง). คติชนวิทยา. วารสาร
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 17 – 18 : 13 – 22.

173
วิบลู วิจติ รวาทการ. (2542). สตรีสยามในอดีต. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊ค.
วิยะดา ทองมิตร และ น. ณ ปากนํ้ า (นามแฝง). (2526). วัดพระสิงห์ ชุดจิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ.
วิระดา สมสวัสดิ ์. (2549). นิตศิ าสตร์แนวสตรีนิยม. เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศกึ ษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วิรณ
ุ ตัง้ เจริญ. (2552). วิสยั ทัศน์ศลิ ปวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : ศูนย์สาํ นักพิมพ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
__________. (2557). ใต้เงาศิลปวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิไลรัตน์ ยังรอด และธวัชชัย องค์วุฒเิ วทย์. (2555). จิตรกรรมเล่าเรือ่ ง วรรณคดีอมตะ.
กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส.
ศิราพร ณ ถลาง. (2557). ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธวี ทิ ยาในการวิเคราะห์ตํานาน – นิทานพื้นบ้าน.
พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิลปากร, กรม. (2505). เรือ่ งกฎหมายตราสามดวง เล่ม 1. กรุงเทพฯ : อุดมศึกษา.
__________. (2511). ประชุมประกาศรัชกาลที ่ 4 พ.ศ. 2394 – 2404. ธนบุร ี : โรงพิมพ์ดาํ รง
ธรรม. (คณะสงฆ์วดั อนงคารามในความอุปภัมถ์ของนายชํานาญและคุณหญิงวลี ยุวบูรณ์
พิมพ์ถวายในงานพระราชทานเพลิงศพพระมหาโพธิวงศาจารย์ อินทโชตเถระ ณ เมรุ
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรนิ ทราวาส วันที่ 9 พฤศจิกายน 2511.
__________. (2511). ประชุมประกาศรัชกาลที ่ 4 พ.ศ. 2405 – 2411. กรุงเทพฯ : เหรียญทอง
การพิมพ์.
__________. (2511). โสณนันทชาดก สุวณ
ั ณสามชาดก จันทคาธชาดก. พิมพ์เป็ นบรรณาการ
เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพนางโสภิตบรรณลักษณ์ (ลิน้ จี่ กิตติขจร). ม.ป.ท.
__________. (2517). ประชุมพงศาวดาร เล่ม 9 ภาคที ่ 10 เรือ่ งราชวงศ์ปกรณ์ พงศาวดารเมือง
น่ าน. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรสุ ภา.
__________. (2558). ทําเนียบพระพุทธไสยาสน์ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :
กรมศิลปากร สํานักโบราณคดี.
สเคาเต็น, โยสต์. (2542). จดหมายเหตุของโยสต์ สเคาเต็น. ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนา
ภิเษก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร. (จัดพิมพ์เป็ นที่
ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ปี พุทธศักราช 2539)
สน สีมาตรัง. (2522). จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรินทร์
การพิมพ์.
สนม ครุฑเมือง. (2534). สารานุ กรมของใช้พ้นื บ้านไทยในอดีต. กรุงเทพฯ : บริษทั ต้นอ้อ.
สมเจตน์ วิมลเกษม. (2557). ถอดรหัสวัดภูมนิ ทร์. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. น่ าน : หจก.อิงค์เบอร์ร่ี น่ าน.
สมโชติ อ๋องสกุล. (2536, กรกฎาคม – กันยายน). วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่.

174
เมืองโบราณ. 19 (3) : 125 – 136.
สมโชติ อ๋องสกุล. (2541, เมษายน). จิตรกรรมฝาผนัง วัดบวกครกหลวง เชียงใหม่ : จ้าจัดของ
สีสนั และพลังแห่งภู่กนั . ศิลปวัฒนธรรม. 19 (6) : 72 – 74.
__________. (2558). ชุมชนช่างในเวียงเชียงใหม่ : ประวัตศิ าสตร์ชุมชน. เชียงใหม่ :
ศูนย์ลา้ นนาศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
__________. (2558). ลุ่มแม่น้ ําวัง : ประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรม. เชียงใหม่ : ศูนย์ลา้ นนาศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
__________. (2559). เชียงใหม่ ๖๐ รอบนักษัตร : อดีต ปั จจุบนั และอนาคต. เชียงใหม่ :
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร.
__________. (2559). วัดในนครเชียงใหม่. เชียงใหม่ : สํานักงานพัฒนาพิงคนคร.
__________. (2559). ไหว้ ส าพญามัง ราย ทั ก ษาเมือ ง คุ้ ม หลวงและคุ้ ม ในเวีย งเชี ย งใหม่ .
เชียงใหม่ : สํานักงานพัฒนาพิงคนคร.
__________. (2559, 17 กรกฎาคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีศ่ ูนย์ลา้ นนา
ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
__________. (2560, 10 มกราคม). สัมภาษณ์โดย ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล, ทีศ่ ูนย์ลา้ นนาศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
สมหมาย เปรมจิตต์ และคณะ. (2548). โครงการปริวรรตพระคัมภีรล์ า้ นนา : ปริวรรตและวิเคราะห์
กฎหมายล้านนา. ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา.
สรัสวดี อ๋องสกุล. (2529). ประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา. เชียงใหม่ : โครงการข้อสนเทศล้านนาคดี
ศึกษา โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
__________. (2551). ประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์อมรินทร์.
__________. (2537). เวียงกุมกาม การศึกษาประวัตศิ าสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา. เชียงใหม่ :
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สรัสวดี อ๋องสกุล ผูป้ ริวรรต. (2539). พื้นเมืองน่ าน ฉบับวัดพระเกิด. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
อมรินทร์วชิ าการ.
สุกญ
ั ญา สุดบรรทัด. (2528). หมอบรัดเลย์กบั การหนังสือพิมพ์แห่งกรุงสยาม. กรุงเทพฯ :
ศิลปวัฒนธรรม.
สุภทั รา สิงหลกะ. (2525). สิทธิสตรี : ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการของการเรียกร้องสิทธิสตรีไทย.
กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์.
สุรชัย จงจิตงาม. (2555). ล้านนา Art & Culture. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มวิ เซียมเพรส.
สุรสวัสดิ ์ สุขสวัสดิ ์. (2535, กรกฎาคม – ธันวาคม). กิจกูฏวัดยางหลวง การค้นหาประวัตศิ าสตร์
แม่แจ่มจากงานศิลปกรรม. เมืองโบราณ. 18 (3,4) : 151 – 171.
__________. (2537, มกราคม – มีนาคม). แม่แจ่มกับกระแสวัฒนธรรมโลก อดีต –
ปั จจุบนั : มุมมองหนึ่งจากพุทธศิลปกรรมท้องถิน่ . เมืองโบราณ. 20 (1) : 30 – 41.

175
สุวรรณา สถาอานันท์. (2556). กระแสธารปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรือ่ งธรรมชาติ อํานาจ และจารีต.
พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ : สยามปริทศั น์.
เสถียรโกเศศ. (2515). การศึกษาเรือ่ งประเพณีไทยและชีวติ ชาวไทยสมัยก่อน. กรุงเทพฯ :
คลังวิทยา.
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2552). ทฤษฎีคติชนวิทยาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
หม่องทินอ่อง. (2557). ประวัตศิ าสตร์พม่า. แปลโดย เพ็ชรี สุมติ ร. กรุงเทพฯ : มูลนิธโิ ครงการ
ตําราสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์.
อภิชยั น้อยอุ่นแสน. (2543). สถานภาพทางกฎหมายของสตรีในสังคมล้านนา พ.ศ.1839 – 2442 :
ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา. วิทยานิพนธ์ น.ม. กรุงเทพฯ :
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค.วัยอาจ. (2543). ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่ :
ซิลค์เวอร์มบุคส์.
อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง. (2548). การศึกษาสถานภาพสตรีในกฎหมายล้านนาโบราณ.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.(สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อุดม รุง่ เรืองศรี. (2533). พจนานุ กรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง เล่มที ่ 1. กรุงเทพฯ :
มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวง.
__________. (2533). พจนานุ กรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง เล่มที ่ 2. กรุงเทพฯ :
มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวง.
__________. (2546). วรรณกรรมล้านนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการวิจยั .
Fielding, H. (2558). ราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริยส์ ่สู ามัญชน. แปลโดย สุภตั รา ภูมปิ ระภาส
และสุวติ า แก้วสุขสมบัต.ิ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มติชน.
OSHO. (2558). เต๋า : วิถที ไี ่ ร้เส้นทาง. แปลและเรียบเรียบโดย ประพนธ์ ผาสุขยืด. กรุงเทพฯ :
ฟรีมายด์.

176

ภาคผนวก

177

ภาคผนวก ก

178
กฎหมายล้านนา 1
ต้นฉบับ, ปี ที่แต่งหรือคัดลอก, ผูป้ ริ วรรต
กลุ่มมังรายศาสตร์
1. มัง รายศาสตร์ ต้ น ฉบับ วัด เสาไห้ อํ า เภอเสาไห้ จัง หวัด สระบุ ร ี จํ า นวน 96 ใบลาน
ผู้ค ัด ลอกชื่อ น้ อ ย คัม ภีร์ค ัด ลอกไว้ท่ีล พบุ ร ี เมื่อ จุ ล ศัก ราช 1162 (พ.ศ.2343) ประเสริฐ ณ นคร
ปริวรรตราวปี พ.ศ.2500 - 2501 เรียบเรียงเป็ นภาษาไทยและพิมพ์เมือ่ ปี พ.ศ.2511
2. มังรายธรรมศาสตร์ คดีโลกคดีธรรม ต้นฉบับวัดช้างคํ้า อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน จํานวน
105 ใบลาน คัดลอกโดย อินทา เมืองพรหม เมื่อจุลศักราช1334 (พ.ศ.2515) ปริวรรตโดย อรุณรัตน์
วิเชียรเขียว เมือ่ ปี พ.ศ.2526
3. มังรายศาสตร์ ต้นฉบับกงศุ ลฝรังเศส
่
ประจําเชียงใหม่ ชื่อนอตอง จํานวน 110 ใบลาน
คัดลอกเมื่อปี พ.ศ.2482 เก็บไว้ในห้องสมุดตระกู ลนิมมานเหมินท์ ปริวรรตโดยประเสริฐ ณ นคร
อธิบ ายคํ าศัพ ท์โดยอรุณ รัต น์ วิเชีย รเขีย ว ศู น ย์ส่ ง เสริม และศึก ษาวัฒ นธรรมล้านนาไทย พิม พ์
เผยแพร่ในนาม วิทยาลัยครูเชียงใหม่ พ.ศ.2524
4. มัง รายศาสตร์ ฉบับ วัด เชีย งหมัน้ อํ าเภอเมือ ง จัง หวัด เชีย งใหม่ จํา นวน 78 ใบลาน
ไม่ระบุ ปี พ.ศ. ปริวรรตเมื่อปี พ.ศ.2505 โดย ประเสริฐ ณ นคร ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม่
พิมพ์เผยแพร่เมือ่ ปี พ.ศ.2524
5. มังรายศาสตร์ ฉบับวัดหมื่นเงินกอง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 46 ใบลาน
ไม่ระบุ ปี พ.ศ. ปริวรรตโดย สมหมาย เปรมจิตต์ เผยแพร่เมือ่ ปี พ.ศ.2518
6. มัง รายศาสตร์ ฉบับ วัด นั น ทาราม อํ า เภอเมือ ง จังหวัด เชีย งใหม่ จํานวน 45 ใบลาน
คัดลอก จุลกั ราช 1217 (พ.ศ.2398) ปริวรรตโดยอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เผยแพร่ เมือ่ ปี พ.ศ.2518
7. มัง รายศาสตร์ ฉบับ วัด ไชยสถาน อํ าเภอสารภี จัง หวัด เชีย งใหม่ จํานวน 94 ใบลาน
ไม่ระบุ ปี พ.ศ. ปริวรรตโดย ศรีธน คําแปง สอบทานเมื่อปี พ.ศ.2524 โดยอรุณ รัตน์ วิเชียรเขียว
อธิบายคําศัพท์โดยลมูล จันทร์หอม ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
สหวิทยาลัยล้านนา วิทยาลัยครูเชียงใหม่ พิมพ์เผยแพร่เมือ่ ปี พ.ศ.2529
8. คําสอนพญามังราย ต้นฉบับวัดสุวรรณคูหา อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา จํานวน 28
ใบลาน ไม่ระบุปีพ.ศ.ปริวรรตโดย ปวงคํา ตุย้ เขียว พิมพ์เผยแพร่เมือ่ ปี พ.ศ.2518

1ดูรายละเอียดที่

โบราณ. (บทที่ 2).

อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง. (2548). การศึกษาสถานภาพสตรีในกฎหมายล้านนา
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กลุ่มพระธรรมศาสตร์
1. ธรรมศาสตร์ราชกือนา ต้นฉบับวัดหัวข่วง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 82 ใบ
ลาน คัด ลอกเมื่อ จุ ล ศั ก ราช 1178 (พ.ศ.2359) ถ่ า ยไมโครฟิ ลม์ เ ก็ บ ไว้ ณ สถาบั น วิจ ัย สัง คม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริวรรตอธิบายคําศัพ ท์ทงั ้ พิมพ์โดย อานันท์ กาญจนพันธุ์แ ละอรุณ รัต น์
วิเชียรเขียว เมือ่ ปี พ.ศ.2528
2. ธรรมศาสตร์หลวง ต้นฉบับวัดล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน 106 ใบลาน
ไม่ระบุปี พ.ศ. ถ่ ายไมโครฟิ ลม์เก็บไว้ ณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ ปริวรรตและอธิบายคําศัพท์
ท้ายบทโดย อานันท์ กาญจนพันธุแ์ ละอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เมือ่ ปี พ.ศ.2528
3. ธรรมศาสตร์ปกรณ์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ จํานวน 41 ใบลานไม่ระบุ ปี พ.ศ.
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพประทานให้เป็ นสมบัติของหอพระสมุด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2449 ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พิมพ์แจกในงานพระศพพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าดํารงพระบิดา
เมือ่ ปี พ.ศ. 2482
4. ธรรมศาสตร์เจ้าฟ้ าหริภุญชัย ฉบับวัดศรีสุพรรณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จาํ นวน 25
ใบลาน ไม่ระบุ ปี พ.ศ.ปริวรรตโดย สมหมาย เปรมจิตต์ และโดย ปวงคํา ตุ้ยเขียว ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุ ษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่เมือ่ ปี พ.ศ.2519
5. ธรรมศาสตร์สพั พสอน ต้นฉบับวัดตุ่นใต้ ตําบลตุ่น อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 66
ใบลาน ไม่ระบุ ปี พ.ศ. ร่วมกันปริวรรตและอธิบายคําศัพ ท์โดย อานันท์ กาญจนพันธุ์, อรุณ รัต น์
วิเชียรเขียว และศรีธน คําแปง พิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2528
6. กฎหมายโบราณธรรมศาสตร์หลวง คลองตัดคํา ต้นฉบับวัดปากกอง อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 105 ใบลาน ไม่ระบุ ปี พ.ศ. ปริวรรตและอธิบายคําศัพท์โดย อานันท์ กาญจนพันธุ์
และอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เมือ่ ปี พ.ศ.2528
กลุ่มกฎหมายล้านนา และอื่น ๆ
1. กฎหมายพระเจ้าน่ าน ต้นฉบับเมืองไชยนันทบุรนี คร เมืองน่ าน จํานวน 24 ใบลาน เขียน
ขึ้น เมื่อ จ.ศ.1202 (พ.ศ.2383) ปริว รรตโดย สิง ฆะ วรรณสัย ตรวจแก้ แ ละเพิ่ม เติม คํ าศัพ ท์ โดย
ประเสริฐ ณ นคร ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมล้านนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่ พิมพ์เผยแพร่
เมือ่ ปี พ.ศ.2523
2. ราชกถาเมืองน่ าน ร.ศ. 111 ต้นฉบับ กิง่ อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่ าน จํานวน 15 ใบลาน
เป็ นสมบัตขิ อง นายทอง เวชมะโน เขียนขึน้ จุลศักราช 1253 (พ.ศ.2434) ปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่
ปี พ.ศ. 2519 โดยอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
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3. กฎหมายกาสา ต้นฉบับวัดกาสา ตําบลแม่จนั อําเภอแม่จนั จังหวัดเชียงรายจํานวน 105
ใบลาน ไม่ระบุ ปี พ.ศ. เป็ นสมบัตขิ องย์สงิ ฆะ วรรณสัย โดย ฮารัลด์ ฮันดิอุส ได้พบกฎหมาย ฉบับนี้
และนํ ามาถ่ ายไมโครฟิ ลม์มอบให้ห อสมุดแห่งชาติกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ.2516 ปริวรรต และพิมพ์
เผยแพร่เมือ่ ปี พ.ศ. 2526 โดย อานันท์ กาญจนพันธุ,์ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และศรีธน คําแปง
4. กฎหมายล้านนา ต้นฉบับวัดชัยพระเกียรติ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 89 ใบ
ลาน ไม่ระบุปี พ.ศ.ปริวรรตโดย สมหมาย เปรมจิตต์ เผยแพร่เมือ่ ปี พ.ศ.2518
5. คลองพิจารณาแต่ งถ้อ ยชนคํา ลักษณะการวินิจฉัยและตัดสินคดีในสมัยพระเจ้ากือนา
พระเจ้าติโลกราช และพระยอดเชียงราย จํานวน 81 ใบลาน ไม่ระบุ ปี พ.ศ. เป็ นสมบัติของ สิงฆะ
วรรณสัย, ปริวรรตและเรียบเรียงเป็ นภาษาไทยปั จจุบนั โดย มณี พยอมยงค์ พิมพ์เผยแพร่เมื่อ ปี
พ.ศ.2518
6. อนุ โลมญาณกฎหมายโบราณ ตันฉบับวัดล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปางจํานวน 44
ใบลาน ไม่ระบุ ปี พ.ศ. ถ่ ายไมโครฟิ ลม์เก็บไว้ท่หี อสมุดแห่ งชาติ กรุงเทพฯ ปริวรรตและร่วมกัน
อธิบายคําศัพท์โดย อานันท์ กาญจนพันธุ,์ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และศรีธน คําแปง พิมพ์เผยแพร่
ในปี พ.ศ.2527
7. เสทาโมจนะ ต้นฉบับวัดท้าวศรีบุญเรือง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 252 ใบ
ลาน ไม่ระบุปี พ.ศ. ปริวรรตโดยสิงฆะ วรรณสัย เมื่อปี พ.ศ.2518 พิมพ์เก็บรักษาฉบับ ปริวรรตโดย
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
8. อวหาร 25 ต้นฉบับวัดเมธัง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 89 ใบลาน ไม่ระบุ ปี
พ.ศ.ปริวรรตโดย สมหมาย เปรมจิตต์ เผยแพร่เมือ่ ปี พ.ศ.2518
9. ธรรมมุลลกัณฑ์ไตร ฉบับวัดผาบ่อง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 236 ใบลาน
คัดลอกจุลศักราช 1187 (พ.ศ. 2368) ปริวรรตและเรียบเรียงเป็ นภาษาไทยปั จจุบนั โดย มณี พยอม
ยงค์ ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ พิมพ์เผยแพร่เมือ่ ปี พ.ศ. 2526
10. คัมภีรร์ าชศาสตร์คําสอนและ อวหารพายเค้า ต้นฉบับวัดผาบ่อง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 84 ใบลาน คัดลอกเมื่อปี จ.ศ. 1187 (พ.ศ.2368) ปริวรรตโดย มณี พยอมยงค์
พิมพ์เมือ่ ปี พ.ศ.2518
11. หัตถกัมมวินิจฉัยบาฬีฎีก ารอมสมมุติราช ต้นฉบับวัดศรีโคมคํา อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา จํ า นวน 88 ใบลาน คั ด ลอกจุ ล ศั ก ราช 1178 (พ.ศ.2359) ถ่ า ยไมโครฟิ ลม์ เ ก็ บ ไว้ ที่
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันปริวรรตและอธิบายคําศัพท์โดย อานันท์ กาญจนพันธุ,์ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และศรีธน คําแปง พิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2527
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ภาคผนวก ข

182

วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บริเวณด้านหน้าวัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

183

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมทีแ่ สดงวิถชี วี ติ ล้านนา ผสมผสานอิทธิพลภาคกลาง
และวัฒนธรรมไทใหญ่ได้อย่างสวยงาม

ภาพจิตรกรรมวิถชี วี ติ ชาวบ้านแบบล้านนา
วิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

184

วัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บริเวณทางเข้าวัดเสาหิน ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิหารวัดเสาหินทีป่ รากฏภาพจิตรกรรม

185

เวสสันดรชาดกทีป่ รากฏในจิตรกรรมฝาผนังวัดเสาหิน

เวสสันดรชาดกทีป่ รากฏในจิตรกรรมฝาผนังวัดเสาหิน

186

วัดบวกครกหลวง ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บริเวณทางเข้าวัดบวกครกหลวง

วิหารวัดบวกครกหลวงทีป่ รากฏภาพจิตรกรรม

187

พุทธประวัตทิ ป่ี รากฏในจิตรกรรมฝาผนังวัดบวกครกหลวง

เวสสันดรชาดกทีป่ รากฏในจิตรกรรมฝาผนังวัดบวกครกหลวง

188

วัดป่ าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

บริเวณทางเข้าวัดป่ าแดด

วิหารวัดป่ าแดดทีป่ รากฏภาพจิตรกรรม

189

การทํานาของทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ ายทีป่ รากฏในจิตรกรรมวัดป่ าแดด

มโหสถชาดกทีป่ รากฏในจิตรกรรมวัดป่ าแดด

190

วัดภูมินทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน

บริเวณทางเข้าวัดภูมนิ ทร์

วิหารวัดภูมนิ ทร์ทป่ี รากฏภาพจิตรกรรม

191

คัทธณกุมารชาดกทีป่ รากฏในจิตรกรรมวิหารวัดภูมนิ ทร์

คัทธณกุมารชาดกทีป่ รากฏในจิตรกรรมวิหารวัดภูมนิ ทร์

192

วัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน

บริเวณทางเข้าวัดหนองบัว

วิหารวัดหนองบัวทีป่ รากฏภาพจิตรกรรม

193

ภาพสตรีแต่งกายไทลือ้ เมืองน่ านบนจิตรกรรมวัดหนองบัว

ภาพสตรีและกลุ่มคนทีป่ รากฏในจิตรกรรมวัดหนองบัว
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบนั
ตําแหน่ งหน้าทีก่ ารงานปั จจุบนั
สถานทีท่ ํางานปั จจุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2532
พ.ศ.2536
พ.ศ.2542
พ.ศ.2560

นางปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล
14 มีนาคม 2516
กรุงเทพมหานคร
111/14 หมูบ่ า้ นบึงบัว ถนนคุม้ เกล้า แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
อาจารย์
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ไทย)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

