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ประวัตินครลําปาง
สมัยโยนกเชียงแสนในราว พ.ศ.1208 - 1800 ลําปางตกอยูในอํานาจของ อาณาจักรหริภุญไชย
ถึง พ.ศ. 1824 พระยามังรายมีอํานาจอยูลุมแมน้ํากก เขต ทิศตะวันออกขยายอิทธิพล ยกทัพล้ําเขตมาโจมตี
เมืองหริภุญไชยดานตะวันตกและเอาชนะ ได พระยาญีบา เจาเมืองหริภุญไชยจึงตองหนีมาพึงพา พระยาเบิก
เจาเมืองเขลางคผู เปนลูกชายตอมาพระยาเบิกยกทัพจะไป ตีเมืองหริภญ
ุ ไชยคืน แตก็พายแพตอขุนครามโอรส
ของพระยามังรายและเสียชีวติ ในสนามรบ พระยาญีบาจึง อพยพผูคนหนีออกจากเขลางคนครไปอยูเมืองอื่น
เมื่อขุนครามเขายึดเขลางคนครไดแลวจึงแตงตั้งขุนไชยเสนาเปนผูรั้งเมือง นับเปนการเปลี่ยนวงศของผูครอง
เมืองเขลางค มาเปนสายของพระยามังรายแหงอาณาจักรลานนา ตอมาสมัยกรุงศรีอยุธยา บางคราวลําปาง
ก็อยูในเขตการปกครองของพมา บางคราวก็อยูใ นอํานาจของลานชาง และบางคราวก็อยูใ นการปกครองของ
เชียงใหม ในระหวาง พ.ศ. 2272-2290 บานเมืองในภาคเหนือตอนบน มิไดเปนปกติสุขเกิดการจราจลทุก
แหง เชน เชียงแสน เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน และ เชียงใหม ตางก็ตั้งตนเปนอิสระไมขึ้นกับใคร
เชียงใหมก็มีเจาองคคํา กษัตริยลานชางปกครอง และลําพูนก็มี ทาวมหายศปกครอง สวนลําปางเจาลิ้นกาน
ปกครอง แตไมมีอํานาจสิทธิ์ขาด แตมีเจาเมือง 4 คน ตางก็แกงแยงอํานาจกัน ทางเชียงใหมจึงใหทาวมหายศ
เมืองลําพูนยกทัพมายึดเมืองลําปาง จึงเกิดวีรบุรุษขึ้นคือ หนาน ทิพยชาง พรานปาชาวบานปงยางคกแหง
นครลําปาง ในเวลานัน้ เปนป พ.ศ.2275 พมาที่ปกครองมีกองทัพอยูที่ลําพูน บรรดาผูคนกลุมหนึ่งในลําปาง
ซึ่งมีผูนํากลุมเปนพระภิกษุ ผูใหญบานออกมา บางก็อยูใ นผาเหลือง รวมกําลังคนรบกับพมาซึ่งมีทาวมหายศ
เปนแมทัพ รุกตีฝายพมาไปจนมุมในพระธาตุลําปางหลวง ที่มีบริเวณกวางใหญมีกําแพงมั่นคง แข็งแรง
ทาวมหายศจึงกุมกําลังตั้งทัพอยูในวัดลําปางหลวง ชาวบานและพระมหาเถระแหงวัดพระแกว (พระแกว
ชมพู) ไดติดตอกับหนานทิพยชางนายพราน ที่รูกันวามีความเกงกลาสามารถขนาดกําราบชางได แสดง
ความกลาหาญ เล็ดลอดเขาไปในวัดพระธาตุลําปางหลวง ยิงทาวมหายศตาย และนําผูคนขับไลพมาออกไป
จากนครลําปางได หนานทิพยชางจึงกลายเปนวีรบุรุษของชาวลําปางแตนั้นมา ไดรับสถาปนาเปนพระยา
สุลวะลือไชยสงคราม มีฐานะเปนเจาเมืองและไดเปนตนตระกูลเชื้อเจ็ดตน ครองเมืองเหนือตอนบน พระยา
สุลวะลือไชยมีโอรสและ ธิดา 6 องค และในจํานวนนี้ มีเจาฟาชายแกว ซึ่งตอมาเจาฟาชายแกวมีโอรสธิดาอีก
10 องค โดยมี โอรสอยู 7 องค ซึ่งเปนตนตระกูล ณ ลําปาง ณ ลําพูน ณ เชียงใหม สกุลเชื้อเจ็ดตนใน พ.ศ.
2330 ซึ่งอยูในสมัยเจากาวิละและเจาคําโสมผูครองนครเขลางค พมาไดเขามารุกรานทั้งสององคไดรวมกันตั้ง
ปราการสูทัพพมาที่เมืองนี้ และสาเหตุของสงครามนี้เองที่มีการยายเมืองเขลางคเกาฝงตะวันตกมายังนคร
ลําปางฝงเมืองใหมปจจุบัน ไดมีการสรางวิหารวัดหลวงกลางเวียงกอองคเจดียสรางพระพุทธรูปองคใหญ
สรางพระอุโบสถในวัดหลวง คือ วัดบุญวาทยวหิ าร ในรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทรไดมีพระราชดําริให
เปลี่ยนตําแหนง พระยา ในหัวเมืองฝายเหนือใหผูครองนครมีตําแหนงเปนเจา จึงไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาใหเลื่อนอิสริยยศ พระนอยญาณรังษี ซึ่งเปนผูครองเมืองลําปางในขณะนัน้ เปนเจาวรญาณรังษี และมี
เจาผูครองนครสืบสายตอมาจนถึง พลโทเจาบุญวาทยวงศมานิต เมื่อไดถึงแกพริ าลัยใน ป พ.ศ. 2468 แลว
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มิไดทรงกรุณาใหมีเจาครองนครลําปาง แตไดประกาศตัง้ เปนจังหวัดขึน้ อยูกับมณฑลพายัพสมัยหนึ่ง ตอมา
ในป พ.ศ.2458 ไดแยกจากมณฑลพายัพไปขึ้นกับมณฑลมหาราษฎร ใน ป พ.ศ. 2468 ไดประกาศยกเลิก
มณฑลมหาราษฎร ลําปางจึงกลับมาขึ้นกับมณฑลพายัพอีกครั้งหนึ่ง ตอมาเมื่อประกาศยกเลิกมณฑลทั่ว
ราชอาณาจักรแลวลําปางจึงมีฐานะเปนจังหวัดจนถึงปจจุบันนี้
( ที่มา http:// www.rilp.ac.th/ )
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แหครัวตาน
[ แห ครัวตาน หรือ คัวตาน เปน ประเพณี ที่ ชาวบาน นํา เอา สิ่งของ เครื่อง อุปโภค
บริโภค วัสดุอปุ กรณ จตุปจจัย ไทยทาน ที่ ชวย กัน คิด และ ทํา ขึ้น เปน รูปแบบ ตางๆ และ นํา
ไป ถวาย วัด ใน หมูบาน ของ ตน หรือ หมูบาน ใกลเคียง เนื่อง ใน โอกาส ที่ หมูบ าน นั้น มี
งานเทศกาล สําคัญ เชน งานตาน สลากภัตร งาน ฉลอง โบสถ วิหาร ศาลา หรือ ถาวรวัตถุ ที่
เปน สาธารณประโยชน ของ หมูบาน รูปแบบ ของ ครัวทาน มี หลาย ลักษณะ ตาม แนว ความคิด
ของ ชาวบาน เชน เปน รูป จําลอง โบราณ ]สถานที่เคารพนับถือ รูปสัตวในนิทานชาดก หรืออาจ
เปนของใช ที่จําเปนสามารถนําไปใชประโยชนรวมกันได
ตลอดจนพืชผักทีม่ ีในทองถิ่น ในการทํา
ครัวทาน ชาวบานจะมาปรึกษาหารือกันวา จะเอาอะไรเปนเครื่องไทยทาน เมื่อตกลงกันไดแลว ก็จะมาคิด
วาจะทําเปนรูปแบบอะไร และจะมีสลาเคาเปนผูออกแบบ ชาวบานจะมาชวยกันประดิษฐประดอยครัวทาน
ใหสวยงามและที่สําคัญคือ ตองสื่อความหมายใหผูคนในทองถิ่นเขาใจดวย พอถึงวัดแหครัวทาน ก็จัดรูปขบวน
ครัวทาน ใหมปี ายชื่อหมูบานมีขบวนพานขาวตอกดอกไมธูปเทียน ขบวนกลองยาวหรือ กลองซิ่งมอง และที่
ขาดไมไดคือมีขบวนฟอนรําฟอนนําหนาครัวทาน ขณะที่ขบวนครัวทานของแตละหมูบานเขาวัดจะมีโฆษก
หรือพิธีกร อธิบายความหมายของครัวทาน หรือบางทีก็มกี ารฮ่ําครัวทาน เมื่อแหครัวทานเขาวัดแลว ก็จะนําไป
ถวายพระสงฆหรือเจาอาวาสวัดนัน้ และรับศีลรับพรเปนอันเสร็จพิธี การแหครัวทานเปนกุศโลบายอยางหนึ่งที่
บรรพบุรุษของเราไดมุงสรางใหเกิดธรรมะที่สําคัญคือ
๑. คารวธรรม คือ เคารพตอกันใหเกียรติกัน บานเขามีงานมาบอกเรา เราก็ไปรวมเมื่อเรามี
งานเราไปบอกเขา เขาก็มารวมและในการทํางานก็จะใหเกียรติซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนคนแกคนเฒา
คนหนุม คนสาว
๒. ปญญาธรรม คือ การ [ ที่ ทํา ครัวทาน ได ตอง ชวย กัน คิด ชวย กัน แก
ปญหา เพื่อ ทําให ดี ที่สุด
๓. สามัคคีธรรม คือ สงเสริม ให เกิด ความสามัคคี ใน หมูบาน เมื่อ มี งาน
อะไร ก็ มา ชวยกัน คิด ชวย กัน ทํา และ มี น้ําใจ ให แก กัน และ กัน ประเพณี แห ครัวทาน
จึง เปน วิถี การ ดําเนินชีวิต ของ คน ใน ลําปาง ที่ ยัง ยึดมั่น ใน พุทธศาสนา และ คง จะ
อยู คู กับ ชาว ลําปาง ตอไป อีก แต ก็ จะ ปรับ ไป ตาม ความเหมาะสม ของ สังคม ที่
เปลี่ยนแปลง ไป 100คํา]
( ที่มา http:// www.rilp.ac.th/ )
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การสืบชะตา
[ การสืบชะตา เปน ประเพณี ที่ เชื่อถือ กัน มา แต สมัย โบราณ มัก ทํา ใน
โอกาส ตางๆ เชน วันเกิด อายุ ครบ รอบ ฟน จาก การเจ็บปวย หรือ ใน คราว ที่ หมอดู ทํานาย
วา ดวง ชะตา ไม ดี เพราะ เชื่อ กัน วา การสืบชะตา จะ ชวย ทําให ดวง ชะตา ดี ขึ้น จะ คาขาย
หรือ ทํางาน อะไร ก็ จะประสบ ผล สําเร็จ และ ปราศจาก โรคภัย ไขเจ็บ การ ประกอบ พิธี สืบชะตา
นั้น มัก ทํา กัน ใน ตอนเชาถึง เที่ยงวัน เทานั้น ผู ที่ จะ สืบชะตา จะ เปน ผู กําหนด วัน 100
คํา
]ประกอบพิธี เมื่อถึงวันประกอบพิธีจะนิมนตพระสงฆมา ๑ รูป หรือ ๔ รูปก็ไดแตไมเกิน ๕ รูป และ
จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชที่ใชในการประกอบพิธี สืบชะตา ดังนี้ ๑. ไมงามค้ําศรี ซึ่งเปนไมงามขนาดเล็ก
จํานวนเทากันหรือมากกวาอายุของ ผูสืบชะตาประมาณ ๒ - ๓ อันก็ได ๒. ไมงามขนาดเขื่อง ๓ อัน แลวนํา
ไมงามกําศรีมามัดติดไมงามใหญโดย แบงเปนมัดๆ เทาๆ กัน ๓ มัด ๓. กระทงกาบกลวย (สะตวง )ขางในใส
หมาก เมี่ยง พลู บุหรี่ ขาวตม ขนมตางๆ ปกชอ (ธงสามชายทําดวยกระดาษสีตางๆ) รอบๆ กระทง ๙ อัน ๔.
ขันตั้ง เปนพานใสกรวยหมากพลู ๘ อัน กรวยดอกไมธูปเทียน ๘ อันกระทงเล็กๆ ใสขาวเปลือก ขาวสาร
อยางละ ๑ อัน ผาขาว ผาแดง หมาก ๑๓ เสน เบี้ย ๑๓ อัน ๕. หนอกลวย หนอออย กระบอกขาวเปลือก
[ กระบอก ขาวสาร กระบอก น้ํา กระบอก ทราย สะพาน ลวดเงิน สะพานลวดทอง เมื่อ จัดหา
อุปกรณ ครบ แลว พอ ได เวลา พระสงฆ จะ มา ถึง และ ทํา พิธี ให กับ ผู ที่ จะสืบชะตา
โดย เรียกขวัญ สะเดาะเคราะห และ นํา สิ่งของ ตางๆ เหลา นี้ ไป ไว ที่ ตนโพธิ์ หรือ ตนศรี การ
ทํา พิธี สืบชะตา เปน การ สรางขวัญ และ กําลังใจ ให แก ผู ที่ ประสบ เคราะหกรรม หรือ ผูปวย
ให กลับคืน สู สภาพ ปกติ และ เพื่อ เปน สิริมงคล ขับไล สิ่ง เลวราย ให ผานพน ไป ได 100
คํา
]
( ที่มา http:// www.rilp.ac.th/ )
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ประเพณีการฟอนผีปูยา
[ ประเพณี การฟอน ผี ปู ยา หรือ อีก นัยหนึ่ง คือ การเลี้ยงผี บรรพบุรุษ โดย มี ดนตรี มา
ประโคม ให ผี หรือ เจา ได ฟอนรํา ของ ชาวลําปาง ซึ่ง มี ทั้ง ผีมด ผีเม็ง โดย มี ชวง เวลา ใน การ
ประกอบ พิธีกรรม ตั้งแต เดือน ๕ เหนือ (เดือน ๓) หรือ ประมาณ เดือน กุมภาพันธ ไป จน ถึง ยาง เขา
ฤดูฝน นั้น เปน ความเชื่อ ของ ชาวลําปาง อยาง หนึ่ง ที่ มี ลักษณะ เฉพาะ ตน นอกจาก จะ เปน
ประเพณี ที่ แปลก แลว พิธีกรรม ความเชื่อ แบบ นี้ สามารถ กลาว ได วา มี แพรหลาย ชุกชุม 100คํา ]จน
นับเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของชาวลําปางก็วาได ยังไมทราบวา ประเพณีฟอนผีมีความเปนมาตั้งแตยุคใด
สันนิษฐานจากพฤติกรรมตลอดจนพิธีกรรมอันเปนภาพรวมของประเพณี นี้แลว พอเปนเคาไดวา เปนประเพณี
ที่มาจากศาสนาความเชื่อแบบดั้งเดิม กอนที่พุทธศาสนาจะเผยแพรเขามาในดินแดนในแถบนี้ การนับถือผีปูยา
หรือการฟอนผีปูยาที่เมืองลําปาง มีดวยกั นสองชนิด คือ ผีมด และผีเ ม็งมีบางตระกูลที่มีผูนับถือตางกันมา
แตงงาน รวมตระกูลหรือวงศนี้ ผีมดซอนเม็ง การนับถือผีปูยาทุกประเภทตางมีโครงสรางของการแบงหนาที่
ภายในตระกูลหรือวงศ จําแนกไดดังนี้ ๑. มาขี่ บางครั้งเรียกวา “ที่นั่ง” หมายถึงผูทําหนาที่เปนคนทรงนั้นเอง
สวนมาก “มาขี่” จะเปนเพศหญิง ๒. ควาญ คือผูมีหนาที่ปรนนิบัติเจาปูเจายา มีหนาที่ชวยกันแตงองศทรงเครื่อง
จัดหาน้ําดื่ม น้ํามะพราว สุรา หรือเครื่องดื่ม หมาก เมี่ยง บุหรี่ ฯลฯ ตามแตเจาจะเรียกหา เวลาเจาจะไปงานฟอน
ที่ผามอื่นๆ ควาญก็จะคอยติดตามทําหนาที่หิ้วขาวของเครื่องใช เชน เครื่องแตงกาย ถุงยาม กระเปาถือ รวมยา
ฯลฯ ๓. กําลัง หมายถึงพลังของวงศตระกูลที่มีอยูในรูปของ กําลังกายหรือแรงงานจากผูคน และกําลังทรัพยที่
สามารถระดมไดจากตระกูล นั่นเอง คําวา “กําลัง” มักใชกับบรรดาลูกหลานเพศชาย ซึ่งทําหนาที่ตางๆ เปนตนวา
ปลูกสรางผาม แบกขนอุปกรณ ประกอบอาหาร ยกสําหรับ ตักน้ํา ผาฟน ฯลฯ ๔. ผีหรือเจารับเชิญ สวนมากจะ
เปนผีหรือเจาที่เคยฟอนรวมผามกันมานาน หรืออาจสนิทชิดเชื้อกัน หรืออาจเปนดวยความคุนเคย กันของญาติพี่
นอง ซึ่งเรียกกันวา “เติง (ถึง)กัน” ดังนั้นการฟอนผีในผามหนึ่งๆ นั้น จึงมีเจาปูเจายาจากผามอื่นหรือตระกูลอื่นที่
“เติงกัน” มาเปนแขกรับเชิญในงานเลี้ยงที่ลูกหลานเจาภาพจัดเลี้ยง เรียกกันทั่วไปวา “มามวน ” กันไมนอยกวา
๒๐ คนขึ้นไป ความเครงครัดในกฏเกณฑหรือการมีขอหามตางๆ ตลอดจนมีระเบียบในการใชเพลงหรือดนตรี
ประกอบพิธีกรรมที่มีความลงตัว จนดัดแปลงไมได เหลานี้คือกรอบที่ปองกันประเพณีนี้มิใหแผกเพี้ยนออกไป
พิธีกรรมบางอยางที่แสดงถึงความเกาแกดั้งเดิม ของการมี ความเชื่อในเรื่องอํานาจของสิ่งเหนือธรรมชาติที่
มนุษยตองเคารพ กราบไหว ขอพึ่งพา บรรยากาศของพิธีกรรมบางขั้นตอนจึงแฝงดวย ความลึกลับนากลัวมีความ
ดิบปะปนเขามา และมีความสนุกมวนกันทั้งผีและคนปะปนอยูในพิธีกรรม ๑. ในการสรางผามตองระมัดระวัง
ในการผูกโครงหลังคา เรียงหัวไมทายไมใหไปในทางเดียวกัน ๒. การประกอบอาหารสําหรับเลี้ยงผี หามหยิบ
เครื่องปรุงตางๆ มากิน แมแต การปรุงรสก็หามชิม ๓. ตองแสดงถึงความเปนผูมีสัมมาคาระวะ ตอเจาปูยา
ทั้งหลาย แมในความเปนจริงของโลกมนุษย “มาขี่” ที่เปนรางทรงของ เจาปูยาอาจเปน ภรรยา พี่ นอง ลูกหลาน
หรือเพื่อนก็ตาม หามทําเลนหัวลอเลน หรือแสดงกิริยาไมเปนการเคารพ ๔. บุคคลภายนอกเมื่อตองการเขาไปชม
ควรขออนุญาตเจาของงานหรือ ญาติพี่นองเสียกอน ๕. อุปกรณเครื่องใชในการสรางผามเมื่อนํามาปลูกสรางแลว

6

จะเปนของเจาปูยา หากตองการนํามาใชเพื่อสรางผามอีก หรือตองการเอาไปทําประโยชน ตองขออนุญาตเจา
ปูยาเสียกอน บทบาทของความเชื่อผีปูยาในระดับสังคมสวนรวม ๑. กอใหเกิดการหลอมรวมทางเผาพันธุของ
ผูคนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดวยการมีความคิดในการยกยอง ใหเกียรติและเห็นคุณคา ตอผูที่เขามาเปนสมาชิก
ใหมในตระกูลหรือวงศของตน เจาปูยาจะมีความยินดีและชื่นชมในลูกสะใภและลูกเขยเปนพิเศษ แมจะตาง
เผาพันธุ กันก็ตาม ทั้งนี้โดยมีความเชื่อวา สะใภหรือฝายหญิงเปนฝายแพรพันธุและเปนฝายสืบทอดประเพณี
สําหรับเขยที่เขามา ก็เทากับเปนการเพิ่ม “กําลัง” ใหวงศตระกูลไดแข็งแกรงขึ้น หากมองในดานการเมือง การ
ปกครองแลว นับวาเปนการหลอมรวมเผาพันธุที่ดีอยางหนึ่ง นอกจานี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการซื้อผี หรือซื้อเขา
ผี เชน กลุมชนบางกลุมหรือบางตระกูล เมื่อเกิดศรัทธาเลื่อมใสผีปูยาผามใด ผามหนึ่ง ก็ขอซื้อ (ยกขันหรือบูชา
ครู) เพื่อขอเขามานับถือผีปูยาดวย พิจารณาอีกนัยหนึ่งก็คือการขอเขามารวมอยูในเผาพันธุหรือสังคมนั่งเอง
สภาพบานเมืองในสมัยโบราณนั้น การยอมใหคนอีกกลุมหนึ่งหรือเผาพันธุอื่นมารวมผีเดียวกับตน จึงเปน
นโยบายทางการเมืองในการ เพิ่มกําลังผูคนที่ลึกซึ้งยิ่งอยางหนึ่ง ๒. การมีสวนทําใหสังคมเปนเอกภาพ นอกจาก
ภาพรวมที่ประเพณีฟอนผีไดหลอมรวมผูคนใหเปนพวกเดียวกัน นับถือผีเดียวกันแลว ยังเปนประเพณีที่สงเสริม
ใหผูคนมารวมแรง รวมใจทํางานรวมกัน กอใหเกิดความรูสึกในการเปนสวนหนึ่งของงาน มีความปลาบปลื้ม
และภาคภู มิ ใ จในความสํ า เร็ จ ร ว มกั น ได ม าสั ง สรรค สนุ ก สนานร ว มกั น ประการสํ า คั ญ คื อ เป น การสร า ง
ความรูสึกวานับถือผีเดียวกัน หรือที่เรียกกันวา “เปนผีเดียวกัน” ซึ่งเปนผลสงให เกิดความสามัคคีและความเปน
ปกแผนในวงศตระกูลหรือชุมชน ๓. เปนศูนยกลางของที่พึ่งทางใจ เปนความหวังและความอบอุนอีกอยางหนึ่ง
ที่สามารถขอพึ่งพาเจาปูยาได เชนการทํานายทายทัก การเสกเปา รดน้ํามนต ตางๆ ๔. บทบาทความเชื่อผีปูยาใน
การอนุรักษวัฒนธรรมทางดนตรี การฟอนผีมด ผีเม็ง ที่เครงในขนบประเพณีนั้น จะหามใชดนตรี ตางวัฒนธรรม
เขามาบรรเลงในผาม แมแตวงปาต ก็จะตองใช [ แบบแผน การบรรเลง แบบ ลําปาง หาก เลน ผิด แบบแผน
เชน สําเนียง และ สํานวน ดนตรี ผิด จาก ที่ คุนเคย ผี จะ ไม เขา หรือ ไม สามารถ ทํา การทรง ได
หรือ ทรง ได แลว อาจ ฟอน ไมได เปนตน ดวย เหตุผล ดังกลาว ดนตรี ประกอบ การฟอนผี ใน เมือง
ลําปาง จึง มี โอกาส นอยมาก ที่ จะ เปลี่ยนแปลง ขนบ หรือ แบบแผน ใน การดนตรี ให แปลก ออก
ไป จาก เดิม ดนตรี ปพาทย หรือ วงปาต เมืองลําปาง จึง มี รายละเอียด หลาย อยาง ที่ แสดง ถึง ความ
เปน ดนตรี แบบ โบราณ ไว ได 100คํา]
( ที่มา http:// www.rilp.ac.th/ )
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โคมลอย
[ โคมลอย หรือ ใน บาง ทองถิ่น ของ จังหวัดลําปาง เรียก วา วาว มี ๒ ชนิด คือ วาว
ลม และ วาวไฟ วาวลม คือ วาว ที่ ปลอย ใน เวลา กลางวัน สวน วาวไฟ ใช ปลอย ใน เวลา
กลางคืน การทําวาว จะ ใช กระดาษ ที่ มี เนื้อ กระดาษ บาง ติด ประกอบ กัน เปน รูปทรง ตางๆ สวน
ใหญ ทําเปน ลักษณะของถุงลมกนใหญ วงปากแคบ กระดาษที่ใชทํานั้น จะใชกระดาษสีเดียวหรือหลายๆ สีก็
ได แลวแต ความพอใจ ของ เจาต๋ําฮา (เจาตํารับ) ใน 100คํา]สมัยกอนนิยมมาชวยกันทําที่วัด เพราะตองใช
สถานที่ทํา เปนลานกวาง โดยมีเจาต๋ําฮาเปนผูควบคุมดูแล สวนวิธีการเลนนั้นเมื่อถึงเวลาปลอยวาวชาวบานก็
จะ ลอมวงเขามาดูอยางใกลชิด บางก็จะมาชวยถือไมค้ํายันเพื่อชวยใหวาวทรงตัวได จากนั้นถาเปนวาวไฟ ก็จะ
เอาเชื้อเพลิงคือผาชุบน้ํามันยางเผา หรือใชชันหรือที่เรียกวาขี้ขะยา เผาเพื่อใหเกิดควันแลวปลอยควัน ไฟเขาไป
อัดในวาว จนวาวลอยตัวและตึงเต็มที่ พอถึงตอนนี้ ชาวบานก็ชวยกันมากขึ้นบางคนก็ถือวงปาก บางพวกก็
คอยใหกําลังใจอยูรอบขาง โดยที่กองเชียรแหกลองซิ่งมองและฟอนรํากันอยางสนุกสาน เมือ่ วาวลอยตึงเต็มที่ ก็
จะนําเอา ประทัดหรือหางวาวมาผูกติดกับวงปาก แลวปลดไมค้ํายันออก และปลอยขึ้นไป กองเชียรก็จะเรง
จังหวะกลองใหเร็วขึ้น เปนที่ตื่นเตนเราใจ ถาเปนการแขงขันที่จะดูวาวาวหรือโคมของใครสวยหรือไมนั้น ก็จะดู
ตั้งแต ขนาด รูปทรงของวาว การลอยตัวและลูกเลนตางๆ ที่ผูกติดวงปากของวาวหรือโคมลอย การปลอยวาว
หรือโคมลอยนั้น นิยมเลนหรือแขงขันกันในเทศกาลงานประเพณี สําคัญๆ ของหมูบานวันเขาพรรษา วันออก
พรรษา ประเพณียี่เปง [ หรือ งาน บุญ ตางๆ ไมมี ขอ จํากัด การ ปลอย วาว หรือ โคมลอย นี้
ชาวบาน มีความเชื่อ กัน วา เพื่อ ให วาว ได นํา เอา เคราะหราย ภัยพิบัติ ตางๆ ออก ไป จาก
หมูบาน ดังนั้นวาว หรือ โคมลอย ที่ ปลอย ขึ้น ไป ถา ไป ตก ใน บาน ใคร บาน นั้น ตอง ทํา พิธี
เสดาะหเคราะห เพื่อลาง เสนียดจัญไร ทั้ง ปวง ออกไป นอกจาก นี้ ยัง ถือ วา เปน การทํา เพื่อ บูชา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และ เพื่อ ความสนุกสนาน สราง ความสามัคคี ใน หมูบาน อีก ดวย 100คํา ]
( ที่มา http:// www.rilp.ac.th/ )
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พระธาตุลําปางหลวงrrrrr

rพระธาตุลําปางหลวง

วั[[ ดพระธาตุ ลําปางหลวง ตั้ง อยู ที่ ตําบล ลําปางหลวง หาง จาก ตัว เมืองลําปาง ประมาณ
18 กิโลเมตร ตาม ทางหลวง สาย ลําปาง-เถิน ถึง หลัก กิโลเมตร ที่ 586 เลี้ยว ขวา ไป จน ถึง ที่วา
การ อําเภอเกาะคา จาก นั้น เลี้ยว ขวา เขาไป อีก 2 กิโลเมตร วัด พระธาตุ ลําปางหลวง เปน วัด ที่ มี
สถาปตยกรรม งดงาม และ มี ความสําคัญ ทาง ดาน ประวัติศาสตร เปน วัด เกาแก คูบานคูเมือง
ลําปาง ตาม ตํานาน กลาว วา มี มา ตั้งแต สมัย พระนางจามเทวี ราว พุทธศตวรรษ ที่ 13 ตัว วัด ตั้ง
อยู บน 100คํา ] เนิน มีบันไดนาคทอดขึ้นสูตัววัด สิ่งที่นาสนใจไดแกวิหารหลวงซึ่งเปนวิหารขนาดใหญ เปดโลง
มีกูบรรจุพระเจาลานทองเปนประธานของพระวิหาร หลังพระวิหารมีเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่รั้ว
ทองเหลืองรอบองคพระเจดียมีรูกระสุนปนที่หนานทิพยชางยิงทาวมหายศปรากฏอยูดานขวาองคเจดียเปน
วิหารน้ําแตม (แตม แปลวา ภาพเขียน) เปนวิหารเปดโลง ปจจุบัน [ ภาพเขียน ลบเลือน ไป มาก ดาน ซาย
ของพระเจดีย เปน วิหาร พระพุทธ เปน อาคาร ปด ทึบ มี พระประธาน แบบ เชียงแสน องค ใหญ อยู
เต็มอาคาร หนา บัน ของ วิหาร พระพุทธ เปน ลาย ดอกไม ติด กระจก สี และ พิพิธภัณฑ ของ วัด
ซึ่งรวบรวม ศิลปวัตถุ จาก ที่ ตาง ๆ ที่ หา ชม ได ยาก เชน สังเค็ด ธรรมาสนเทศน คานหาบ ตู
พระไตรปฎก เปนตน นอก จาก นี้ วัดพระธาตุลําปางหลวง ยัง เปน ที่ ประดิษฐาน พระแกวดอนเตา ซึ่ง
เปน พระพุทธรูป คูบานคูเมือง ของ จังหวัดลําปาง 100 คํา]
( ที่มา http:// www.rilp.ac.th/ )
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วัดพระแกวดอนเตา
[ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ตั้ง อยู ที่ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง อยู
บน ฝง แมน้ําวัง หาง จาก ศาลากลาง จังหวัด ประมาณ ๒ กิโลเมตร เดิม เปน วัด ๒ วัด คือ วัดพระ
แกวดอนเตา กับ วัดสุชาดาราม มี อาณาเขต ติดตอ กัน ระยะ เมื่อ ไม กี่ ป มา นี้ ได รวม เปน วัด
เดียว กัน และ ยก ฐานะ เปน พระอารามหลวง เรียก รวม กัน เปน “วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม
วรวิหาร” วัดพระแกวดอนเตา เดิม นั้น มี ประวัติ ความ เปนมา ยาวนาน จน 100คํา ]เปนที่รูจัก ของคน
โดยทั่วไปในจังหวัดลําปาง มีตํานานเกาแกเลากันมาวาในสมัยกอนลําปาง นั้นมีชื่ออีกชื่อหนึ่งวา กุกุตตนครมี
มหาเถระรู ป หนึ่ ง จํ า พรรษาอยู ใ นวั ด นี้ มี จิ ต ศรั ท ธา อยากจะสร า งพระพุ ท ธรู ป ไว บู ช า แต ยั ง หาวั ส ดุ ไ ม ไ ด
จนกระทั่งมีอุบาสิกา ชื่อ นางสุชาดา ไดนําแตงโมขนาดใหญมาถวาย เมื่อพระมหาเถระผาแตงโม ก็พบแกว
มรกตอยูภายใน จึงไดนําไป แกะเปนพระพุทธรูป ในตํานานเลาวามีเทวดามาชวยเนรมิตให ชาวเมืองจึงมา
สักการะบูชากันอยางไมขาดสาย ในขณะเดียวกันก็มีพวก เสนาอํามาตย ที่ไมชอบพอกับพระมหาเถระจึงได
ฟองเจาเมืองวา พระมหาเถระเปนชูกันกับนางสุชาดา เจาเมืองจึงใหเอานางไปประหาร ชีวิต กอนที่จะประหาร
ชีวิตนางไดอธิษฐานวา ถาหากนางมีความผิด ขอใหเลือดนางตกถึงดิน เมื่อเพชฌฆาตลงดาบ ศีรษะนางขาด
เลือดก็พุงขึ้น สูทองฟาหายไป ตอมาคนจึงไดสรางวัดคูกับวัดพระแกว คือ วัดสุชาดาเปนการไวอาลัยใหกับนาง
สุชาดาและพระเจาแกวที่เทวดาเนรมิต ใหนั้นตอมาพระมหาเถระไดนํามาถวายไวที่วัดพระธาตุลําปางหลวง
จนถึงปจจุบัน ชาวลําปางจะนําออกมาแหในวันสงกรานต และเมื่อมีเทศกาลสําคัญของบานเมือง เชื่อกันวา
พระเจาแกวนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเมื่อนําออกมาแหคราวใด ก็จะทําใหฟาฝนตกทําใหชุมชื้นอุดมสมบูรณ วัด
พระแกวดอนเตานี้ไดเคยเปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกตที่นํามาจากเชียงราย แตชางที่อัญเชิญพระแกวมรกต
ไมยอมไป จึงนํามาประดิษฐานไวที่วัดนี้เปนเวลา ๓๒ ป จนถึง พ.ศ. ๒๐๑๑ จึงไดอัญเชิญไปประดิษฐานที่
เชียงใหม ในบริเวณวัดมีเจดียองคใหญบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจา ไดรับการปฏิสังขรณหลายครั้งจนเปนที่
เดนสงางาม กวางดานละ ๑๓ วา สูง ๒๕ ติดทองจังโก (ทองเหลืองผสมทองแดง) ที่ฐานมีซุมประดิษฐาน
พระพุทธรูป ๗ องคขางๆ เจดียมีมณฑปและวิหารเปนที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสนที่ซึ่งมีอายุ
เกาแกคูกับวัด แตที่สวยงามสะดุดตาอีกอยางหนึ่งของวัดพระแกว คือ มณฑป ศิลปะแบบพมา ที่ [ ประดิษฐาน
อยู ดาน ตะวันออกเฉียงใต ของ เจดีย ซึ่ง เชื่อ กัน วา จําลอง แบบ มา จาก เมืองมัณฑเลย ประเทศ
พมา วัดพระแกวเปน วัด ที่ มี ภูมิทัศน ที่ สวยงาม มาก อีก วัด หนึ่ง ของ จังหวัดลําปาง ใน ปจจุบัน
นี้ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามวรวิหาร เปน พระอารามหลวง จึง ได รับ การเอาใจใส จาก ทางการ
และ เอกชน อยูเปน ประจํา ตลอด จน มี นักทองเที่ยว จาก หลาย ประเทศ มา เยี่ยมชม จึง สามารถ
บูรณะซอมแซม ดูแล ให อยู ใน สภาพ ที่ สวยงาม ได 100คํา ]
( ที่มา http:// www.rilp.ac.th/ )
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หออะม็อก
[ หออะม็อก ตั้ง อยู ที่ บานศรีเกิด ตําบลหัวเวียง ใน เขต เทศบาล เมืองลําปาง หาง จาก
ศาลากลาง จังหวัดลําปาง ไป ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๑๕๐ เมตร อยู เยื้อง กับ วัดศรี
เกิด หออะม็อก เปน ปอมปน ขนาดใหญ สําหรับ เก็บ ปนใหญ และ กระสุน สําหรับ ไว ปองกัน ศัตรู
และ ใช เปน หอสังเกตการณ ดู ลาดเลา ของ ขาศึก หรือ ตรวจดู ความเรียบรอย ของ บานเมือง สราง
ขึ้น ใน การสราง เมืองลําปาง รุนหลัง ใน ราว สมัย ของ เจาสุวรรณหอคํา ดวงทิพย 100คํา ]ประมาณ พ.ศ.
๒๓๕๐
ตรงกับในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ แหงราชวงศจักรี หออะม็อกนี้
มีลักษณะเปน ๘ เหลี่ยม มี ๓ ชั้น กอดวยอิฐมีฐานกวางประมาณ ๘ เมตร มีทางเขาทางเดียว หออะม็อกได
ทําหนาที่ของมันเปนอยางดีในสมัยโบราณ และเปนที่ชาวบาน ชาวเมือง ถือวาเปนที่สิงสถิตยของดวง
วิญญาณ นักรบผูกลาหาญ คือ หมื่นพันทองหรือ นายขนานหมอกมุงเมืองซึ่งเชื่อวามีอิทธิฤทธิ์มาก ไปที่ไหน
จะเกิดมีหมอกปกคลุมอยูทั่วไป เจาหลวงผูครองนครลําปาง จึงตั้งเปนทหารเอก ปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง
เมื่อสิ้นชีวิตแลว ชาวบานยังเลื่อมใสศรัทธาอยูจึงได สักการะบูชาจัดศาลใหอยูในหออะม็อกและมีพธิ ฟี อ นผีทใี่ น
หออะม็อกในราวเดือนกุมภาพันธ หรือมีนาคม เปนประจําทุกป จนชาวบาน เรียกวาเจาพอหมอกมุงเมือง การ
เซนสรวงเจาพอหมอกมุงเมืองนั้นไมมี เหลายา ปลาปง เชื่อกันวาทานไมชอบ เพราะในสมัยที่ทาน ยังมีชีวิตอยู
นั้น ทานเคยบวชเรียนมาจากเชียงตุง แลวเขามาสวามิภักดิ์กับเจาเมืองลําปางในสมัยเจาสุวรรณหอคํา ดวง
ทิพย ซึ่งในขณะนั้น ไดมีความสัมพันธอยางใกลชิด โดยมีเจาชายา คือ เจาแมเกี๋ยงคํา เปนธิดาเจาเชียงตุงจึงทํา
ใหลําปางกับเชียงตุงใกลกันมาก หออะม็อก จึงเปนสถาน [ ทาง ประวัติศาสตร ที่ สําคัญ อีก แหงหนึง่ ของ
ลําปาง ที่ ยัง เหลือ สภาพ เดิม อยู อยาง สมบูรณ กวา สถานที่ อื่นๆ เปน สถานที่ ที่ นักทองเที่ยว มา
ชม ได ตลอด เวลา เพราะ อยู ใกล กับ ตัวเมือง ใน ปจจุบัน นี้ ศูนยวัฒนธรรม และ หนวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ทาง ศิลปกรรม ได พยายาม ที่ จะ เขาไป มี สวน รวม ใน การอนุรักษ โดย การ นํา ปาย
คอนกรีต ไป ติด ไว และ ยัง ได ให ทาง เทศบาล ชวย ใน การดูแล รักษา เพื่อ ให เปน มรดก แก
คน รุนหลัง ได ศึกษา สืบ ตอไป 100คํา ]
( ที่มา http:// www.rilp.ac.th/ )

11

อุทยานแหงชาติแจซอน
อุทยานแหงชาติแจซอน ตั้งอยูที่บานหลวง ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง หางจาก
ตัวจังหวัดลําปาง ประมาณ ๗๐ กิโลเมตรเศษไปตามถนนสายลําปาง-หวยเปง หรือไปตามถนนวังเหนือ ทาง
หลวงหมายเลข ๑๐๓๕ และแยกเขาที่บานแปงคอย อําเภอแจหม เขาไปอีกประมาณ ๒๕ กิโลเมตร รวม
ระยะทางประมาณ ๗๖ กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูงติดตอกับเทือกเขาผีปนน้ําหรือ สัน
ปนน้ําเปนเทือกเขากั้น เขตแดนระหวาง ลําปางกับลําพูนเปนตนลําธารของหวยที่สําคัญๆ อันเปนสาขาของ
แมน้ําวัง เชน ลําหวยแมมอน ลําหวยแมมะ ลําหวยแมปาน ซึ่งเปนสาขาของแมน้ําวัง มีน้ําไหลตลอดปบริเวณ
รมรื่น อากาศเย็นสบาย ลักษณะเดนนของอุทยานแหงชาติแจซอน มีดังนี้คือ
๑. มีน้ําพุรอน เปนน้ําพุที่รอนมาก สามารถตมไขสุกได ภายใน ๑๐ นาที จะมีอุณหภูมิ ๗๕ - ๘๐
องศาเซลเซียส ปจจุบันทางจังหวัด ลําปางไดจัดสรางที่อาบน้ําแรไวบริการนักทองเที่ยวตลอดเวลา บริเวณ
น้ําพุรอนเหลานี้จะมีโขดหินระเกะระกะเต็มไปหมด แลดูเปน ธรรมชาติที่สวยงาม
๒. มีน้ําตกแจซอน ถัดจากบริเวณน้ําพุรอนซึ่งเปนแหลงที่ตั้งสํานักงานของอุทยานแหงชาติแจซอน
ขึ้นไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร จะพบน้ําตกแจซอน ซึ่งเกิดจากขุนหวยแมมอน ไหลผานหุบเขาที่สูงชันเปน
น้ําตกที่สวยงามแหงหนึ่งของจังหวัดลําปาง มี ๔ ชั้น โดยเฉพาะชั้นที่ ๑,๒,๓ จะมีน้ําตกไหลมาจากเขาสูงไหล
ลงแองตอนลางสวยงามมาก
๓. มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ บริเวณอุทยานแหงชาติแจซอนนับเปนที่อุดมสมบูรณไปดวยพรรณ
ไมนานาพันธุนับวาเปนปา อุดมสมบูรณที่สุดอีกแหงหนึ่งของจังหวัดลําปาง และในขณะเดียวกันทางกรมปาไม
ก็พยายามที่หาจะพันธุไมธรรมชาติตางๆ มาตกบริเวณใหสวยสดงดงามอยูตลอดป นับเปนสถานที่ที่สําคัญ
และนาภาคภูมิใจของชาวลําปาง ที่ธรรมชาติไดเอื้ออํานวยใหมีทั้ง น้ําตกน้ําพุรอน ปาเขาลําเนาไพรที่สมบูรณ
จึงเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวใหไปเที่ยวพัก ผอนในอุทยานแหงชาติแจซอน เปนจํานวนมาก และในบริเวณ
อุทยานแหงชาติแจซอนนั้น ก็จะมีบานพักที่คอยบริการใหกับคณะนักทองเที่ยว ไดเปนคณะใหญมากๆ พรอม
กับสถานที่จัดประชุม สถานที่จัดงานเลี้ยงตางๆ สามารถติดตอสอบถามไดที่ กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม
หรือที่ปาไมเขตลําปาง แลวจะไดพบกับ สภาพธรรมชาติที่สมบูรณที่สุดแหงหนึ่ง อุทยานแหงชาติแจซอนนับวา
เปนสถานที่อีกแหงหนึ่งที่นําความเจริญตางๆ เขาสูอําเภอเมืองปานและ จังหวัดลําปาง ทําใหอําเภอเมืองปาน
เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วไป เปนผลใหความเจริญทางดานเศรษฐกิจ ติดตามมา มีตลาดรานคามากขึ้น
ถนนหนทางไดรับการบูรณะ ซอมแซมใหดีขึ้น และสาธารณูปโภคตางๆ ก็ติดตามไป วิถีชีวิตของชาวบาน ก็เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่นาเปนหวงก็คือความเจริญและเทคโนโลยีตางๆ ที่เขาไปนั้นไปทําใหสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติถูกรบกวนและทําลายมากขึ้น
( ที่มา http:// www.rilp.ac.th/ )
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ศูนยอนุรักษชา งไทย
ศูนยอนุรักษชางไทย ตั้งอยูที่สวนปาทุงเกวียน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ไปตามเสนทาง
ลําปาง - เชียงใหม หางจากตัวเมือง ลําปางประมาณ ๓๘ กิโลเมตร เดิมตั้งอยูที่บานปางแหละ อําเภองาว
จังหวัดลําปาง เปนของฝายทําไมภาคเหนือองคการอุตสาหกรรมปาไม เดิมชื่อวาศูนยฝกลูกชางและใน
ป ๒๕๓๖ ไดยายจากอําเภองาวมาอยูในบริเวณสวนปาทุงเกวียนดังกลาวและเปลี่ยนชื่อจากศูนยฝกลูกชาง มา
เปนศูนยอนุรักษชางไทย จนถึงปจจุบันนี้ สิ่งที่นาสนใจในศูนยอนุรักษชางไทย คือ จะมีการแสดงของชาง ซึ่ง
พัฒนามาจากการฝกชางจริงๆ เนื่องจากเดิมที่องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนหนวยงานที่มีชางในการนํามาใช
ลากไมขององคการฯ ที่อยูในปาลึก ไมสามารถใชเครื่องจักรเครื่องยนตเขาชวยได ตองอาศัยกําลังชางในการชัก
ลาก ในแตละป จะมีแมชางตกลูกปละหลายเชือก
เมื่อตกลูกแมก็จะตองเอาใจใสไมใหไดรับอันตรายทาง
องคการฯ จึงไดจัดตั้งศูนยฝกลูกชางขึ้น เพื่อชางทองแกชางแมลูกออน มาอยูรวมกัน และเมื่อลูกชางอายุได ๕
ขวบ ก็นํามาฝก ใหรูจักการทํางานในปา การชักลากไม การใหรูจั กคําสั่งของควาญ ไมใหขี้โกงและดุรา ย
นอกจากนี้ยังชวยใหลูกชางปลอดภัยจากงูกัดอีกดวย การฝกของชางจะเริ่ม ตั้งแตชางอายุได ๔ - ๕ ป เริ่มตน
จากควาญนําชาง ไปอาบน้ํา ขัดสี ฉวีวรรณ เริ่มฝกเดินแถวเรียงหนึ่งเรียงสอง แถวแปร แถวหนากระดาน แถว
หยุดลง การลุก นั่ ง นอน การรับส งขาวของ การใสเ ครื่องอุปกรณ ลากจูงไม การลากจูง การเดิ น ซึ่ง จะมี
หลักสูตรการฝกเปนประจําวันทุกวัน ตามตารางที่กําหนดไว การฝกนั้น จะมีควาญกํากับดูแลอยางใกลชิด และ
ชางนั้นจะมีอายุของการฝกและการทํางานแตกตางกัน เชน ชางอายุ ๑ - ๓ ป อยูกับแม ชางอายุ ๔ - ๕ ป ฝก
ขั้นอนุบาล ชางอายุ ๖ -๑๐ ป ฝกตามตารางของศูนย ชางอายุ ๑๑ - ๑๘ ป ทํางานเบาๆ ไดตามสมควร ชาง
อายุ ๑๙ - ๓๘ ป ทํางานไดดีที่สุด ชางอายุ ๓๙ - ๔๘ ป ทํางานไดดีแตกําลังถอยลง ชางอายุ ๔๙ - ๖๐ ป
ทํางานไดนอยลง กําลังลดลง ชางอายุ ๖๑ ปขึ้นไป เปนชางชรา ปลดจาการทํางานแตก็ดูสุขภาพของชางวา
สมบูรณหรือไม ชางที่ศูนยอนุรักษนี้จะคุนเคยกันดี การทํารายกันจึงไมคอยมี แตในระยะหลัง ทางองคการฯ
ไดรับชางที่จับไดจากการทําไมเถื่อน ชางเขามาเปนสมาชิกอีกเปนจํานวนมาก แตอยูรวมอยางสามัคคีกัน จึง
เปนสิ่งที่นาสนใจมากเพราะเปนแหงเดียวในโลกที่มีโรงเรียนฝกชางในลักษณะอยางนี้ขณะที่ ศูนยอนุรักษชาง
ไทย เปดทําการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ รอบเชา ๙.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. รอบบาย ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป (มี
เฉพาะวันหยุดราชการ และวันขัตฤกษเทานั้น) โดยเสียคาเขาชมเพื่อเปนคาอาหารสําหรับชางเชน กลวย หญา
ออย ซึ่งตองซื้อมาเปนอาหารของชาง เพราะอาหารตามธรรมชาติไมเพียงพอ ปจจุบันศูนยอนุรักษชางไทย
นอกจากจะมีการสาธิตการฝกชางแลว ยังมีชางคอยบริการซึ่งเรียกวา ชางแท็กซี่ ใหนักทองเที่ยวไดขี่ชางซึ่งถือ
วาเปนสิริมงคลแกชีวิตอีกดวย
( ที่มา http:// www.rilp.ac.th/ )
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งานหัตถกรรมตีเหล็กบานกาดเมฆ
บ า นกาดเมฆตั้ ง อยู ที่ ห มู ๕ ตํ า บลชมพู อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลํ า ปาง จากคํ า บอกเล า ของ
สลา ยั ง ศรี แ ปงวงศ ชา งตี เ หล็ กแห ง หมู บา นกาดเมฆเล า ว า อาชีพ ช า งตีเ หล็ก ของชาวบา นกาดเมฆทํ า
ติดตอกันมาตั้งแตรุนพอรุนปูซึ่งถายทอดกันมาจากบรรพบุรุษในอดีต สลายัง ศรีแปงวงศ ไดกลาววาพอและปู
ไดยินผูใหญเลาสืบตอกันมาวาหนานทิพยชางเคยมาตีดาบที่บานกาดเมฆแหงนี้สมัยกูบานเมืองจากขาศึกซึ่ง
นับระยะเวลาถึงปจจุบันเปนเวลารวม ๓๐๐ ป เขาใจวาหมูบานแหงนี้คงทําอาชีพชางตีเหล็กกอนหนาสมัยกู
บานเมืองของหนานทิพยชางมาเปนระยะเวลานานแลวและเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป นับวาบานกาดเมฆเปน
แหลงผลิตเครื่องมือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กเกาแกมากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย
ขั้นตอนการผลิต
๑. นําเหล็กที่จะผลิตเปนเครื่องมือชนิดตางๆ มาเผาในเตาเผา
๒. เมื่อแดงจัดไดที่แลวใชสกัดตัดเหล็กแดงบนทั่งโดยใชอุปกรณ ไดแก สกัดเหล็ก คอน ๘
ปอนด และคีม จนไดขนาดเหล็กที่ตองการ
๓. นําทอนเหล็กที่ตัดไดขนาดแลวไปเผาไฟแดง แลวตีขึ้นรูปทําสวนที่เปนคม
๔. นําไปเผาไฟใหแดงแลวตี (ซอม) ในสวนละเอียดอื่น เชน สัน ความหนาบางตางๆ จนไดรปู
ที่ตองการ
๕. นํามาเจียนสวนที่เปนคม สมัยกอนใชตะไบแตงคมตั้งแตตะไบหยาบจนถึงตะไบละเอียด แต
ปจจุบันใชหินเจียนโดยอาศัยมอเตอรที่ใชพลังไฟฟา
๖. ชุบคม โดยนําสวนที่เปนคมของเครื่องมือเหล็กที่จะผลิตซึ่งผานขั้นตอนตางๆ มาแลว ไปเผา
ไฟใหแดงจัดจนไดที่แลว นําไปชุบน้ําเฉพาะสวนคมนั้นๆ เพื่อความคมและทนทาน
อุปกรณการตีเหล็กแบบโบราณ บานกาดเมฆ
เครื่องมือเหล็กที่ผลิต ไดแก มีดชนิดตางๆ เชน มีดตัดไม มีทําครัว มีดถางหญา มีดซอมไม
(มีดสับแตงทอนไม) มีดโบวี่ มีดดาบ มีดหวด นอกจากนั้นไดแก ขวาน เสียม และ เคียว ปจจุบันจะผลิต
เฉพาะมีด เสียม ขวาน และมีดโบวี่ เปนสวนมาก
( ที่มา หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําปาง )
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ขาวแตน
ขาวแตน เปนชื่ออาหารซึ่งจัดเปนอาหารวาง หรือของหวานก็คงจะไดนิยมรับประทานกันทั่วไป
แตในสมัยกอน จะไดรับประทาน ในงานประเพณีที่สําคัญๆ เชน ประเพณีบวชพระ ขึ้นบานใหม แตในปจจุบันนี้
มีการทําจําหนายตลอดเวลา จึงหารับประทานไดงาย วิธีทําขาวแตน จะนําขาวเหนียวไปแชน้ําและใสเกลือลง
ไปเล็กนอยเพื่อจะใหขาวมีรสเค็มนิดๆ เมื่อแชขาวจนขาวพองตัวไดที่แลว ก็จะนํามาซาวน้ํานึ่งใหสุก เมื่อสุกแลว
ยกลง นําขาวเหนียวมาใสลงในเแมพิมพซึ่งทําดวยผิวไมไผขดเปนวงกลมวางไวบนใบตอง นําขาวเหนียวนึ่งใส
ในพิมพใชมือกดใหเต็มพิมพใสไวในถาดหรือบนแผง นําไปตากแดดใหแหงแลวนํามาทอดในน้ํามันหมูหรือ
น้ํามันพืช ขาวจะพองตัวเปนอยางมาก แลวนําขาวแตนที่ทอดเสร็จแลวมาแตงหนา หนาขาวแตนจะทําจาก
น้ําออยเคี่ยวใหเหนียว นํามาราดบนขาวแตนใหเปนเสนวงกลม ก็จะรับประทานได หรือถาทําเปนขาวแตน
หวานก็จะนําน้ําออยมาคลุกกับขาวเหนียวที่นึ่งสุกแลวใหทั่วจะมีสีเหลืองปนน้ําตาล เหมือนสีน้ําออย นํามากด
ในแมพิมพนําไปตาก ใหแหงแลวทอด รับประทานไดเลยไมตองนําไปแตงหนาอีก ก็จะมีรสหวานกรอบ
ป จ จุ บั น ข า วแต น ลํ า ปางเป น ที่ รู จั ก กั น อย า งแพร ห ลายใช เ ป น ของฝากและสามารถ เก็ บ ไว
รับประทานไดหลายวัน โดยเฉพาะขาวแตนที่อําเภอเกาะคามีชื่อเสียงมาก คือ ขาวแตน อ.สุมล ใครไปมา
ลําปางมักจะถามหา มีรสกลมกลอมอรอยและมีขนาดใหญที่สุด กลายเปนสัญลักษณของขาวแตนลําปาง
ตั้งอยูที่บานศาลาดงลาน ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
( ที่มา http:// www.rilp.ac.th/ )
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ไสอั่ว
ไสอั่วเปนอาหารพื้นบานของชาวลําปาง และชาวลานนาไทย เปนอาหารพื้นบาน ที่รูจักกันดี นิยม
รับประทานกับขาวเหนียว หรือรับประทานคูกับน้ําพริกก็ได และในปจจุบันเปนอาหารที่คูกับงานขันโตกแบบ
พื้นเมืองลานนาตอนรับแขกบานแขกเมือง ไสอั่วพื้นบานจริงๆ แลว ไมนิยมรับประทานกับผักเหมือนกับไสกรอก
อีสาน วิธีทําไสอั่วนั้นมีการนําเอาไสหมู ซึ่งเปนไสออนไปลางใหสะอาดแลว รูดเอา ไสชั้นในออกเพราะอาจจะ
ทําใหไสกรอกหมูได บางคนจะลางดวยน้ําเกลือเพื่อใหสะอาดและ ลดกลิ่นคาว ไสที่ลางแลวนี้จะนํามาเปนไส
สําหรับยัดหรือบรรจุสวนผสมเพื่อเตรียมไปรมควัน สวนผสมของไสอั่ว มีเนื้อหมูสับ ถาจะใหดีตองเปนเนื้อ
ติดมันนิดหนอย หรือ เนื้อติดมันตรงคอจะทําใหไสอั่วมีมันบาง เวลารับประทานกับขาวเหนียวจะคลองคอ ไม
นิยมใช เนื้อลวนๆ เพราะจะทําใหไสอั่วแหง สําหรับเครื่องปรุงที่จะนํามาผสมกับไสอั่วนั้น ก็จะมี ตะไคร พริก
แหง เกลือ กะป หอม กระเทียม ขมิ้นเล็กนอยเพื่อใหสีสวย สวนผสมจะมากนอยอยางไรก็แลวแตปริมาณของ
เนื้อหมู นําเอาเครื่องปรุงเหลานี้มาโขลกใหละเอียด แลวนํามาคลุกกับเนื้อหมูใหเขากัน ปรุงรสใหพอดีตามชอบ
ถาใครไมเชื่อฝมือก็อาจจะเหยาะผงชูรสลงไปสักเล็กนอยก็ได เมื่อคลุกเคลาไดที่แลวก็นํามายัดไส โดยใชกรวย
ก็จะทําใหรวดเร็วขึ้น เมื่อยัดไสเสร็จแลวก็นํามาขดเปนวงกลม ใชไมคีบเพื่อใหยก พลิกไปมาไดสะดวกขึน้ นํามา
ปง หรือรมควันโดยใชกาบมะพราวเปนเชื้อเพลิง และถามีกากมะพราวที่คั้นกะทิแลวมาโรย เปนระยะๆ ก็จะทํา
ใหไสอั่วหอมนารับประทาน เตาสําหรับปงไสอั่วนั้นจะทําเปนพิเศษ ใชสังกะสีขดเปนวงกลมเพื่อใหเก็บความ
รอน ไดไสอั่วก็จะสุกเร็วขึ้น ขณะนี้ปงไสอั่วนั้นจะตองพลิกไปมาอยูเสมอ เพื่อใหสุกไดทั่วถึงกัน และในขณะที่ปง
อยูนั้นตองคอยสังเกตดูวาถาไสอั่วพองตัวก็จะตองคอย ใชเข็มหรือของแหลม จิ้มใหน้ํามันไหลออกเสมอมิฉะนัน้
จะทําใหไสอั่วแตก ไมสวย ไมนารับประทาน ในปจจุบันนี้ บางทีใชวิธีเอาไสอั่วไปนึ่งในลังถึงใหสกุ กอน แลวคอย
นําไปปง อีกทีหนึ่งจะทําใหไมเสียเวลามาก และไสอั่วจะสุกทั่วถึง แตก็ไมอรอยเหมือนปงดวย กาบมะพราวจน
สุก ดังที่กลาวไวแตตอนตนวาการรับประทานไสอั่วของคนลําปางนั้นนิยมรับประทานคูกับน้ําพริก หรืออาหาร
อื่นดวย และจะมีผักลวกหรือผักนึ่งเปนเครื่องเคียง นอกจากวาถาใชเปนอาหารสําหรับหอขาวไปทํางานก็
อาจจะไมมีน้ําพริก ผักลวก หรือน้ําพริก ผักนึ่งก็ได การทําไสอั่วนับวาเปนงานที่ยุงยากพอสมควร สวนใหญ
นิยมซื้อจากตลาดมารับประทาน ซึ่งเดี๋ยวนี้ไสอั่วมีราคาคอนขางแพง ชาวบานไมมีโอกาสไดรับประทานบอย
นัก การรับประทานไสอั่วของคนปจจุบัน เพื่อใหไดคุณคาทางอาหารก็อาจจะแกลมดวยผักสดดวยก็ได คุณคา
ทางอาหาร ไสอั่ว นอกจากจะไดโปรตีน ไขมัน อาจจะไดแรธาตุอื่นๆ อีกหลายอยางรวมทั้งไดสมุนไพร จาก
ตะไคร หอม กระเทียมอีกดวย และเดี๋ยวนี้ ไสอั่วนั้นเปนอาหารขึ้นภัตตาคารใชทําเปนออรเดิฟ ซึ่งเรียกวา “ออร
เดิฟเมือง” ก็อรอยแบบลานนาไทย จะใหดีก็ตองหาชิมดู แลวจะรูวาอรอยอยางไร
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ไมขะจาว
ไมขะจาว (Elm หรือ Indian Elm) เปนตนไมซึ่งปรากฏในตํานานคูกันมากับวัดพระธาตุลําปางหลวง ถือเปน
ตนไมที่ศักดิ์สิทธิ์ คูวัดและเปนตนไมประจําจังหวัดลําปาง มีชื่อทางราชการวา กระเจา ชื่อวิทยาศาสตรคือ
Holoptelea integrifolia Planch. ภาคเหนือยังเรียกไดอีกหลายชื่อเชน ขะจาวแจง ฮังคาว ชื่อตามทองถิ่นอื่น
เชน กระเจา กระเชา (ภาคกลาง) ตะสี่แค (กะเหรี่ยง - แมฮองสอน) กะเซาะ กาซาว (เพชรบูรณ) ฮางคาว
(อุดรธานี เชียงราย ชัยภูมิ) กระเชา (กาญจนบุรี) หมาเหนียว (นครราชสีมา) กระเจา ขะเจา (ภาคใต) พูคาว
(นครพนม) ไมขะจาวเปนไมยืนตนขนาดใหญ เปลือกสีน้ําตาลอมเทา มีตอมระบาย อากาศเปนจุดกลมเล็กๆ สี
ขาว มองเห็นไดงาย ใบรูปรี หรืออวนปอม กวางประมาณ ๕ - ๘ ซม. ยาว ๘ - ๑๔ ซม. เนื้อบางคลายกระดาษ
เกลี้ยง หลังเสนกลางใบมีขนเล็กนอย ทองใบมีขนมาก โคนเกือบเปนเสนตรง หรือเวารูปหัวใจ ขอบใบเรียบหรือ
อาจเปนคลื่น เล็กนอยหรือหยักหางๆ ปลายยาวมน ดอกออกเปนชอยาว ๕ - ๑๐ มม. ดอกออกเปนกระจุก ผล
ออกเปนชอยาวประมาณ ๔ - ๖ ซม. ชอผลมีขนประปราย ชอหนึ่งมี ๕ - ๑๐ ผล กิ่งผลตั้งตรง แตละกิง่ มีผลอยูท ี่
ปลายเพียงผลเดียว ผลเปนรูปแบบมีเยื่อบางๆ เปนปกโดยรอบขนาด ๒ - ภ ซม. เมล็ดรูปรี หรือรูปหัวใจกลับหัว
ไมขะจาวเปนไมที่มีอยูตามปาเบญจพรรณทั่วไป ชอบขึ้นในระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ ๑๕๐ ๑,๓๐๐ เมตร ซึ่งมีความชื้นสูงหรืออยูใกลแหลงน้ํา ความแข็งแรงของไมขะจาวอยูในระดับปานกลาง แหงแลว
เหนียวมาก ทิ้งไวนานๆ มีสีเทาอมเหลือง เลื้อย ใส กบ ตบแตงไดดี จึงสามารถนํามาใชทําประโยชน ในการ
สรางอาคารบานเรือน ประตูหนาตาง เครื่องบน เครื่องเรือน เชน โตะ เกาอี้ เครื่องใชอื่นๆ เชน ครก สาก แจว
พาย กรรเชียง พานทายและรางปน หวี สันแปรง หลอดดาย เนื่องจากมีความเหนียวและเดงดี จึงเหมาะสําหรับ
ทํา ไมคาน แร็กเกต ในประเทศอินเดียและพมา ใชทําเกวียน แอก นอกจากนี้เปลือกยังสามารถทุบทําเปนเชือก
หยาบๆ ใชทํากระดาษ และกระสอบ ประโยชนทางดานสมุนไพรคือ ใชเปลือกรักษาโรคเรื้อนสุนัข เปนยากันตัว
ไร แกวปวดขอ
เครื่องหมายดวงตราประจําจังหวัดลําปาง
เครื่องหมายตราประจําจังหวัดลําปาง มีรูปไกขาวเปนสัญลักษณสําคัญยืนอยูในซุมมณฑปพระธาตุ
ลําปางหลวง
ตอมาทางจังหวัดลําปางไดเสนอกระทรวงมหาดไทยขอใหเครื่องหมายธงดวงตราประจําจังหวัดลําปาง ซึง่ มี
รูปไกเผือก เปนสัญลักษณสําคัญนั้น ไดกําหนดสีประจําจังหวัดลําปางดวย
กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ มท.๐๘๐๔/๘๘๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๑๔ ใหธงประจําจังหวัดลําปาง
เปนธงสีเขียวมรกต สีเดียว กลางธงเปนตราดวงรูปประจําจังหวัดลําปาง
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ไกเผือก
ไกเผือก ซึ่งถือเปนสัญลักษณของจังหวัดลําปาง มีมาแตตํานานเมือง กุกุตตนคร ตํานานเกี่ยวกับพระฤาษี
๕ องค ปางเมื่อยัง อยู ณ ดอยยั สสกิตติบรรพต คือ มอนพระยาแจปางเมื่อเมือง กุ กุตตนครอุดมดว ย
ผีเสื้อยักษชุกชุมกันในยานเวียงดิน
พระฤาษี ๕ องค ไดถวายภัตตาหารแตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ณ ดอยยัสสกิตติ แตเหตุดวยวันนั้น
ทัศนวิสัย อึม ครึม พระฤาษี ๕ องค ก็ก ริ่งเกร็ง วา แมก าลเวลาลวงเลยโภชนาการแลว องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาคงยังมิไดเสวยฉันพระกระยาหารนั้น เพราะทองฟา มืดมัวที่จริงพระองคเสวยขนฉันนั้น
แลว พระอินทรหยั่งรูถึงความวิปริตวิตกกังวลของพระฤาษี ๕ องค ก็ทรงเนรมิตไกเผือกยืนขันเหนือดอย
ยัสสกิตติ พระฤาษี ๕ องค ก็เขาใจที่นั้นวา พระองคทรงเสวยภัตตาหารที่ทูลเกลาถวายนั่นแลว หลังจาก
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ กลับ ตอมาพระยาวิรุฬและพระยาเวสสุวรรณ ก็นําตนศรีมหาโพธิ์มา
ปลูก มีผีเสื้อ (พญายักษ) สามพันตนแวดลอมอารักษขา ณ เวียงดินหรือ กุกุตตนคร สถานที่ปลูกตนศรีมหา
โพธิ์ ปจจุบันคือที่ตั้งวัดศรีลอม ตําบลเวียงเหนือ ถนนพระแกว หลังกองบังคับการตํารวจภูธร เขต ๖
เครื่องหมายไกเผือกเมืองกุกุตตนคร กลายเปนสัญลักษณสําคัญโดยปรากฏดวงตราเครื่องหมายไกเผือก คู
กับดวงตราแผนดินใน ศาลากลางเมืองนครลําปาง แตสมัยเริ่มเปลี่ยนระบบวิหารแบบเคาสนามหลวง เปน
ศาลาวาการประจํานครขึ้น ในสมัยเริ่มสรางศาลากลาง หลังแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ นอกจากนี้ ยังมีดวงตรา
สัญลักษณไกเผือก ในยอดจั่วพระอุโบสถวัดบุญวาทยสรางเสร็จเฉลิมฉลองเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๕๘ เปนเครื่องหมายพระฤาษี ๕ องค
นอกจากนี้ที่สะพานรัชฎาภิเษกสรางเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ก็มีเครื่องหมายไกเผือกเปนสัญลักษณ
สําคัญ เครื่องหมายไกเผือก นอกจากนี้ยังเปนดวงตราประจําจังหวัดลําปางแลว ยังเปนตราประจําของ
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัยและดวงตราประจําสํานักงานเทศบาล เมืองลําปาง
( ที่มา http:// www.rilp.ac.th/ )

18

รถมาลําปาง
รถมา ลํ า ปาง
เริ่ ม มี ตั้ง แต พ.ศ.2458
โดยอพยพมาจากกรุง เทพมหานคร รถมา นั้ น
แ ต เ ดิ ม เ ป น ร ถ ป ร ะ จํ า ตํ า แ ห น ง ข อ ง ข า ร า ช บ ริ พ า ร ชั้ น ผู ใ ห ญ ใ น ร า ช สํ า นั ก ใ น ป พ .ศ .2458
รถยนต เ ริ่ ม แพร อิ ท ธิ พ ลเข า มาในกรุ ง เทพฯ เจ า ขุ น มู ล นายแต เ ดิ ม ใช ร ถม า เป น พาหนะไปไหนมาไหน
ตางก็เปลี่ยนมาใชรถยนตแทนบรรดาเจาของรถมา สวนมากจะเปนพวกแขกในกรุงเทพฯเมื่อไมมีใครใชบริการ
รถมาเปนพาหนะตางก็ขาดรายได และคิดที่จะออกไปหากินยังตางจังหวัด สวนมากจะเลือกมาทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย เพราะขณะนั้นทางรถไฟสายเหนือไดทําการกอสรางเสร็จ มาถึงจังหวัดลําปางพอดี การขน
ยายรถมา จะยากลําบากมาก มีทางเดียวที่จะบรรทุกมาไดก็โดยทางรถไฟ พวกแขกเจาของรถมา จึงเลือกขึ้น
รถไฟมาทางจังหวัดลําปาง ในตอนแรกๆรถมาในลําปางจะใชบริการ พวกแมคาบรรทุกผักไปจําหนายที่ตลาด
เทานั้น ตอมารถมาในลําปางคอยๆทวีคูณขึ้นตามลําดับและยาวนานจนกลายเปนทางเลือกสําหรับการสัญจร
ในเมืองลําปางปจจุบันแมจะใชรถยนตเปนพาหนะรับสงผูคน แตชาวลําปางก็ยังคงรักษาเอกลักษณนี้ไวรถมา
ในลําปางนับวาเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของจังหวัด ที่คอยบริการนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเพื่อนั่ง
รถมาชมเมืองลําปาง หากใครมาถึงจังหวัดลําปางแลวไมไดนั่งรถมาเที่ยวรอบเมืองลําปางก็เหมือนไมไดมาถึง
ลําปาง คาบริการรถมาจะติดราคาไวเทากันไมมีการโกง ราคานักทองเที่ยว และเมื่อมีงานเทศกาลหรืองาน
ประจําปงานหลวงของเมืองลําปางก็จะมีการนํา เอารถมามาแตงเปนแฟนซีรวมเขากับขบวนแหนั้น เพื่อให
ประชาชนไดชื่นชนและรักหวงแหนสิ่งนี้ ให คูบานคูเมืองตลอดไป
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พระยาสุลวะลือไชยสงคราม
พระยาสุลวะลือไชยสงคราม พระยาสุวละลือไชยสงคราม เปนชาวลําปางแตกําเนิด เกิดที่
บานปงยางคก แขวงหางสัด (ปจจุบันคืออําเภอหางฉัตร) มีอาชีพเปนพรานปา มีความสามารถในวิชาคชกรรม
เรียกกันวาหมอโพนเพราะเปนผูที่มีความกลาหาญ ไมกลัวชางปา ไดชวยเหลือ ชาวบานไลชางที่มาเหยียบขาว
ในนาอยูเปนประจํา จนไดรับสมญาวา “ทิพยชาง” เคยอุปสมบทเปนพระภิกษุอยูที่วัดปงยางคก ผลงานของ
ทานก็คือ ระหวาง พ.ศ. ๒๒๗๒ - ๒๒๗๕ ทางลานนาไทยเกิดการจลาจลมีการแยงชิงอํานาจกัน ลานนาไทย
ตองตก อยูภายใตการปกครองของพมาเปนเวลานานกวา ๒๐๐ ป ไมมีใครสามารถกอบกูบานเมืองคืนมาได
พมาไดเขามาตั้งกองบัญชาการ อยูที่เมืองลําพูน มีทาวมหายศเปนผูบัญชาการ นครลําปางในขณะนั้นไดมี
บรรดาพระภิกษุสามเณรจากวัดตางๆ ที่มีความรูความสามารถ ในการสูรบไดรวมตัวกัน และลาสิกขาบท
ออกมาชวยกันตอสูกับพมา แตสูไมไดจึงถอยและหนีเขาไปอยูในวัดพระธาตุลําปางหลวง ซึ่งเปนวัดที่มีกําแพง
เมืองมั่นคงแข็งแรง ภายหลังทัพพมาของทาวมหายศไดตามมาและยิงตอสูจนไดชัยชนะ และเขาไปคุมทัพตั้ง
มั่น อยูในวัดพระธาตุลําปางหลวง ตอมาไดมีพระมหาเถระแหงวัดพระแกวชมพู ไดติดตอกับหนานทิพยชาง
เนื่องจากไดยินกิตติศัพทวาเปนผูมีความสามารถ ความกลาหาญ เฉลียวฉลาด ใหมาชวยกันกูบานเมือง ให
หนานทิพยชางไดเล็ดลอดเขาไปในวัดพระธาตุลําปางหลวง และใชปนใหญคาบศิลา ยิงทาวมหายศตายพรอม
กับขับไลกองทหารพมาออกจากนครลําปางได หนานทิพยชางจึงไดรับการสถาปนาใหเปนพระยาสุลลวะฤาไชย
สงครามครองเมืองลําปาง พระยาสุลลวะลือไชยสงคราม ครองเมืองลําปาง เมื่อป พ.ศ. ๒๒๗๙ และมีโอรส คือ
เจาฟาชายแกว ไดครองเมืองลําปางและมีโอรส สืบตอมาอีก ๗ องค ซึ่งถือวาเปนตระกูลของเจาเจ็ดคนที่เปน
ตนตระกูลที่ปกครองลานนาไทยในสมัยเปนประเทศราชของกรุงเทพ เจาทั้งเจ็ดตนซึ่งเปนโอรสของเจาฟาชาย
แกวและเปนหลานของพระยาสุลลวะฤาไชยสงครามไดแก เจากาวิละ เจาคําโสม เจานอยคํา เจาดวงทิพย เจา
หมูหลา เจาคําฝน และ เจาบุญมา ซึ่งเจาทั้งเจ็ดนี้ตอมาไดครองเมืองเชียงใหม ลําพูน ลําปาง สืบวงศตระกูล
เปนตนตระกูลของ ณ เชียงใหม ณ ลําปาง ณ ลําพูน และเชื้อเจ็ดตน อันเปนตระกูลที่ยิ่งใหญในประวัติศาสตร
ของล า นนา ที่ รว มสมั ยกับประวัติศาสตร ของกรุง รัตนโกสิ นทร จนกระทั่ง ถึ งในสมั ยรัชกาลที่ ๖ ไดย กเลิ ก
ตําแหนงเจาผูครองนคร และปรับเปลี่ยนการปกครองเปน มณฑลตางๆ และเปนจังหวัด เชน ในปจจุบันนี้ จึง
เปนอันสิ้นสุดตําแหนงเจาผูครองนคร เหลือไวแตความทรงจําทางประวัติศาสตรใหคนรุนหลังไดศึกษาคนควา
กันอีกตอไป
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หลวงพอเกษม เขมโก
หลวงพอเกษม เขมโก หรือหลวงปูเกษม เขมโก เปนพระสงฆที่มีจริยวัตรที่ควรเคารพกราบไหวรูป
หนึ่งของชาวลําปาง และชาวลานนา ทานกําเนิดในสกุลของเจา มีบิดาชื่อ เจานอยหนู มณีอรุณ และมารดาชื่อ
เจาแมบัวซอน ณ ลําปาง เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ร.ศ. ๑๓๑ จ.ศ. ๑๒๗๔ ค.ศ. ๑๙๑๒
ตรงกับเดือนยี่เหนือ ปชวด หรือปไจ ณ บานทาเกามวงริมแมน้ําวัง จังหวัดลําปาง สายตระกูลทั้งบิดา
มารดา เปนหลานของเจาบุญวาทย วงศมานิตย เจาผูครองนครองคสุดทาย หลวงพอเกษม เขมโก จบชั้น
ประถมปที่ ๕ จากโรงเรียนบุญทวงศอนุกุล ปจจุบันคือ โรงเรียนเทศบาล ๓ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เมื่ออายุ
ได ๑๓ ป พ.ศ. ๒๔๖๓ บวชหนาไฟ ในงานฌาปนกิจศพ เจาอาวาสวัดปาดัวะ และป ๒๔๗๐ ไดบวชฉลอง
โรงไฟฟาจังหวัดลําปาง และจําพรรษาอยู ณ วัดบุญยืน ครั้นอายุได ๒๑ ป ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ โดยมีเจา
คุณพระธรรมจินดานายกเจาคณะจังหวั ด เปนพระอุปชฌายะ พระครูอุตรวงศธาดาวัดหมื่นกาดเปนพระ
กรรมวาจาไดฉายาวา “เขมโก” เมื่ออุปสมบทแลวไดศึกษาเลาเรียนภาษาบาลี และศึกษานักธรรม จนสอบ
นักธรรมเอกไดและในป พ.ศ. ๒๔๙๒ ไดออกจากวัดบุญยืน ธุดงคไปตามปาชาตางๆ ในลําปาง จนในที่สุดไป
จําศีลภาวนาอยูที่ปาชาศาลาวังทานบริเวณสถานีโทรทัศนชอง ๑๑ ศูนยประชาสัมพันธเขต ๓ ในปจจุบัน ในป
พ.ศ. ๒๔๙๕ หลวงพอไดประจําอยูที่ ปาชาประตูมา ซึ่งตอนหลังเรียกวา สุสานไตรลักษณ ตามชื่อที่หลวงพอตัง้
ให เพื่อชี้ใหเห็นสัจธรรมตามกฎของธรรมชาติวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หลวงพอเกษม เขมโก เปนพระสงฆทมี่ งุ
สูการปฏิบัติ ไดเจริญกรรมฐาน ปฏิบัติตามรอยพระพุทธองค ทานมีความอดทน ตอสูกับธรรมชาติ ตอสูกับ
กิเลส และมีเมตตาตอญาติธรรม ประชาชนผูทุกขยากตางๆ มากมาย เชื่อกันวา หลวงพอเกษม เขมโก ได
ปฏิบัติธรรม อานิสงส สิบเอ็ด คือ ทานบารมี อุเบกขาบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี ปญญาบารมี อิริยะบารมี
ขันติบารมี สัจจะบารมี เมตตาบารมี อธิษฐานบารมี และอานิสงสในการบรรพชา ในระยะตอมา ศิษยานุศิษย
ของหลวงพอเกษม ไดตั้งเปนมูลนิธิการศึกษาของหลวงพอเกษม เขมโก นําดอกผลที่ไดจากประชาชน ที่ศรัทธา
ในหลวงพอบริจาคหรือบูชาวัตถุมงคลตางๆ ไดนําไปชวยองคกร สถาบันการศึกษาและกลุมตางๆ ตลอดจนคน
ยากจนเปน จํานวนมาก อํานวยประโยชนใหกับชาวลําปาง อยางเอนกอนันต ปรากฏสิ่งที่เปนถาวรวัตถุที่มูลนิธิ
บริ จ าคมี อ ยู ทั่ ว ไปในจั ง หวั ด ลํ า ปาง ทั่ ว ไปถื อ ว า หลวงพ อ เป น อริ ย สงฆ อี ก รู ป หนึ่ ง ของไทย ทุ ก วั น ที่ ๒๘
พฤศจิกายน ของทุกป จะมีประชาชนหลั่งไหลมาทุกสารทิศ มาเพื่อที่จะมาทําบุญรวมกับหลวงพอ จนในขณะนี้
บริเวณสุสานไตรลักษณที่หลวงพอ จําศีลภาวนาอยู จะมีประชาชนจากทุกหนทุกแหงมานมัสการหลวงพอเปน
ประจําทุกวัน จนเปนเหมือน แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของลําปางอีกที่หนึ่งดวย ซึ่งจะตั้งอยูที่บริเวณประตูมา ทิศ
เหนือของเมืองลําปาง ไปตามทางสายลําปางแจหม หางจากบริเวณศาลากลางจังหวัดประมาณ ๓ กิโลเมตร
เศษ
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แหลงภาพเขียนสีสมัยกอนประวัตศิ าสตร
ที่ตั้ง แหลงภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตรมีที่ตั้งอยูที่คา ยประตูผา อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ตัง้ อยูบริเวณหนาผาดานหลังศาลเจาพอประตูผา ปจจุบันพืน้ ที่แหลงภาพเขียนสีอยูในเขตพืน้ ที่
ทหารกองพันฝกรบพิเศษที่ 3 คายประตูผา อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
การเดินทาง เดินทางโดยรถยนตจากจังหวัดลําปางมาทางหลวงหมายเลข 1 สายลําปาง – งาว
จนถึงศาลเจาพอประตูผา แลวเดินเทาตอไปยอดเขาดานหลังศาลเจาพอประตูผา ไปตามทางเดินเทาเลียบ
ริมผาจะพบภาพเขียนสีบนผนังหนาผาเปนระยะๆตลอดแนวผา
การคนพบ พ.ศ.2531 นายทหารในสังกัดกองรอยฝกรบพิเศษที่ 3 คนพบแหลงภาพเขียนสีกอน
ประวัติศาสตรขนาดใหญ บริเวณศาลเจาพอประตูผา อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ในเขตกองรอยฝกรบ
พิเศษที่ 3 คายประตูผา พ.ศ. 2541 นายนําพล โพธิวงศ เจาหนาทีก่ ารไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
แมเมาะไดรับแจงจากกองรอยฝกรบพิเศษที่ 3 วาคนพบแหลงเขียนภาพ สีสมัยกอนประวัติศาสตรขนาดใหญ
บริเวณศาลเจาพอประตูผา นายนําพล โพธิวงศจึงแจงนางสาววิวรรณ แสงจันทร นักโบราณคดี หางหุนสวน
จํากัดเฌอกรีนและรวมกันทําการสํารวจ จากนั้นจึงแจงสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 6
จังหวัดเชียงใหม กรมศิลปากร
สภาพทัว่ ไปของแหลงและลักษณะภาพเขียนสี
มีลักษณะคลายเพิงผา แตผนังเพิงผาเปนหนาผาชันสูงประมาณ 50 เมตร ยาวตลอดแนวของเขา
พื้นดินมีลักษณะเปนดินฝุน สีน้ําตาลแดงเขม มีขนาดกวางบางแคบบาง มีหนิ ขนาดใหญตกระเกะระกะทั่วไป
ถัดจากเพิงผาลงไปเปนลาดไหลเขาคอนขางชัน ปาไมโดยรอบมีลกั ษณะเปนปาดิบแลง
มีไมยืนตนขึ้น
กระจัดกระจายทั่วไปไมแนนหนาและมีปา ไผแทรกอยางหนาแนน
ผาที่ 1 เปนรูปเขียนสีรูปมือ รูปสัตวและลายเรขาคณิต
ผาที่ 2 เปนรูปเขียนสีรูปมือและรูปสัตว
ผาที่ 3 เปนรูปเขียนสีรูปมือ รูปสัตวและรูปคนที่ยนื อยูดา นหนาวัว ซึ่งภาพวัวนี้แสดงสัดสวนทัง้
เขา หาง ขาและลําตัวอยางชัดเจน ภาพลายเสนตัดกัน ภาพลายเสนเปนกรอบสี่เหลี่ยมซอนลดหลั่นกัน ภาพ
ลายเสนแบบฟนปลาในเสนคูขนาน และยังพบตัวอักษรไทยสมัยปจจุบัน เขียนชื่อบุคคลดวยสีดําทับบนภาพ
เขียนสี
ผาที่ 4 หางจากผาที่ 3 ประมาณ 20 เมตร สภาพพืน้ ทีเ่ ปนพืน้ ดิน มีพืชขึ้นบริเวณริมผนังและ
ลาดเขา มีผนัง 2 ระดับ คือ ระดับลางสูงตัง้ แตผิวดินถึงประมาณ 2 – 3 เมตร เหนือขึ้นไปเปนตะพักแคบๆและ
เปนผนังระดับบน พบภาพเขียนสีบนผนังระดับบนเปนภาพบุคคลแบบเงาทึบสวมชุดคลายกระโปรง ภาพสัตว
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คลายปลาหมึก และภาพสัตวคลายชางหรือวัว มีเขายาวในลักษณะเสนโครงรางและยังมีภาพอีกจํานวน
หนึง่
แตไมสามารถบอกไดชัดเจนวาเปนภาพอะไร
ผาที่ 5 สภาพพื้นที่มีลักษณะคลายกับผาที่ 4 หางจากผาที่ 4 ประมาณ 5 เมตร พบภาพเขียนสี
บนผนังระดับบนเปนภาพลายเสนเรขาคณิตและภาพมือ ความยาวประมาณ 5 เมตร
ผาที่ 6 พื้นที่ทั้งหมดเปนหินขนาดใหญวางระเกะระกะ
ทําใหเหลือพื้นที่วางประมาณ 2
ตารางเมตร หางจากผาที่ 4 ประมาณ 20 เมตร พบภาพเขียนสีบนผนังดานซายและขวา ( บริเวณตรงกลางไม
พบภาพ ) เปนภาพลายเสนเรขาคณิตในลักษณะสี่เหลี่ยมทั้งลายเสนและแบบเงาทึบและภาพลายเสนกากบาท
ผาที่ 7 มีลักษณะเปนเพิงผากวางประมาณ 5 – 8 เมตรหางจากผาที่ 5 ประมาณ 15 เมตร พบ
ภาพเขียนสียาวประมาณ 10 เมตร สูงจากพื้นดินประมาณ 1.5 – 7 เมตร เปนภาพมือแบบเงาทึบ ภาพมือแบบ
ลายเสนคลายตัวยู ( U ) หงาย ภาพลายเสนตัดกัน ภาพลายเสนโคงขนานกันคลายลายนิ้วมือ ภาพสัตวคลาย
เตา ภาพลายเสนแบบฟนปลา ภาพลายเสนแบบเครื่องหมายมากกวา ( > ) และนอยกวา ( < ) ในกรอบ
สี่เหลี่ยม ภาพสัตวแบบเงาทึบมองดานขางและภาพบุคคลแบบเงาทึบมองดานหนาในลักษณะยืนยอเขา กาง
แขนทั้งสองขางออก ดานลางของผนังมีตัวอักษรภาษาไทยสมัยปจจุบัน เขียนบนผนังและทับภาพเขียนสี
บางสวน
ผาที่ 8 ลักษณะผนังคลายผาที่ 4 คือมีผนังสองชั้นลดหลั่นกัน หางจากผาที่ 6 ประมาณ 10
เมตร พบภาพเขียนสีบนผนังระดับบนเปนภาพเหมือนแบบเงาทึบและภาพสัตวแบบเงาทึบ
กําหนดอายุ จากลักษณะของภาพเขียนสี เทคนิควิธีการนาจะรวมสมัยกับภาพเขียนสีบนผนัง
เพิงผาหรือถ้ําที่พบในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งกําหนดอายุไวโดยประมาณ 2,500 – 3,000 ปมาแลว
( ที่มา หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําปาง )
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เครื่องปนดินเผา
เครื่องปนดินเผาหรือเซรามิกหมายถึงผลิตภัณฑที่ทํามาจากดิน หิน ผานการเผา ทําใหเนื้อ
ผลิตภัณฑมีความแข็งแกรงคงทนถาวร เนื้อแกรง สีขาว สีน้ําตาล สีเหลือง เคาะเสียงดังกังวาน เชน
เครื่องลายคราม เครื่องถวยเบญจรงค เครื่องสังคโลก ที่สวยงามมีราคาแพง เคาะเสียงดังทึบ เชน กระถาง
ตนไม หมอดินเผา น้ําตน โองน้ําดื่ม ไห อิฐมอญ กระเบื้องมุงหลังคา เปนตน
เครื่องปนดินเผาในปจจุบันจัดแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 คือ ประเภทที่เกี่ยวของกับการกอสราง
ประเภทที่ 2 คือ ประเภทที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม
ประเภทที่ 3 คือ ประเภทที่เกี่ยวกับภาชนะ เครื่องใช เครื่องตกแตงและเครื่องประดับ
ลักษณะของเตาเผาเครื่องปนดินเผาโบราณ
1. กลุมเตาเผา อําเภอวังเหนือ กลุมเตาที่พบในอําเภอวังเหนือ สวนใหญจะมีความคลายคลึง
กับกลุมเตาเผาโบราณที่เวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย คือเปนเตาที่กอดวยดินเหนียวทรงรี ปลองระบาย
ความรอนและชองสุมไฟจะอยูที่ปลายเตา
2. กลุมเตาเผา อําเภอเมือง เปนเตาที่กอดวยอิฐพอกทับภายนอกเตาดวยดินเหนียว ทรงเตาเปน
วงรี ลักษณะโดยทั่วไปคลายกับกลุมเตาวังเหนือ ตางกันก็แตเพียงวัสดุที่กอสรางเตาและขนาด เพราะกลุม
เตาอําเภอเมืองนี้มีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
3. กลุมเตาเผา อําเภอเสริมงาม เปนเตาที่กอดวยดินเหนียว มีลักษณะที่แตกตางไปจากกลุมเตา
วังเหนือและอําเภอเมือง ลักษณะของเตาคลายคลึงกับเตาทางภาคเหนือของจีน
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาลําปาง
เครื่องปนดินเผาของจังหวัดลําปางมีแบบผลิตภัณฑที่โดดเดนเปนเอกลักษณดังนี้
1. แบบอนุรักษนิยม ใชกรรมวิธีการปนแบบดั้งเดิม ( แบบกึ่งเครื่องกึ่งมือ ) ปนถวย ชาม จาน
และใชวิธีเผาแบบโบราณ ใชฟนเปนเชื้อเพลิง ปจจุบันยังมีการผลิตถวยชามตราไก ลูกถวยไฟฟา อยาง
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันประมาณ 8 โรงงาน
2. การเผาแบบใชเตากาซเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพและสามารถแขงขันกับตลาดตางประเทศได
ผลิตภัณฑประเภทนี้ไดแก เครื่องใชบนโตะอาหาร ของชํารวย ของตกแตงภายในบาน ลูกกรงเซรามิก งาน
ปนฝมือและงานเบญจรงค
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3. การเผาแบบใชเตาอุโมงค ใชเชื้อเพลิงทัง้ กาซและน้ํามัน ใชเทคโนโลยีการเผาและขั้นตอนการ
ผลิตชั้นสูง ใชเผาผลิตภัณฑไดปริมาณมากและมีคุณภาพดี เพื่อการสงออกไปจําหนายตางประเทศ
เครื่องปนดินเผาของจังหวัดลําปาง
ไดมีการผลิตและจําหนายเปนอุตสาหกรรมมานานแลว
แต อดี ตมี ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ป จ จุบั น แมจ ะขาดช ว งไปบา งก็ต าม อุต สาหกรรมการผลิ ต
เครื่องปนดินเผาในยุคปจจุบันไดใชวัตถุดิบ ดินขาวลําปาง ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก เปนสินคาเศรษฐกิจสงจําหนายทั้งในและตางประเทศ
( ที่มา หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําปาง )
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หัตถกรรมแกะสลักไมตําบลนาครัว
ตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
มีหมูบา นที่ประชาชนประกอบอาชีพแกะสลักไม
ไดแกบานหลุก บานน้ําโทง และบานฮอม จากการใหขอมูลของนางศรีธาร สานใจวงศ ชาวบานหลุกกลาววา
นายดี แกวชุม เปนผูแกะสลักรูปชางรูปมา ซึ่งเปนการผลิตตามใบสั่งจากจังหวัดเชียงใหม ในลักษณะที่เปน
อุตสาหกรรมในครอบครัวอยางจริงจัง และไดแพรหลายไปทั่วหมูบาน ซึ่งตอมาไดขยายการแกะสลักตาม
ใบสั่งและตามแบบที่พอคาคนกลางนํามาให จนกระทั่งทุกวันนี้
ชาวบานหลุกสามารถแกะสลักไมไดทุก
รูปแบบและทุกชนิด การถายทอดงานชางแกะสลักปจจุบัน เนื่องจากเด็กรุนใหมเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอม
ที่เห็นการแกะสลักอยูทุกวัน จึงไดซึมซับเทคนิคตางๆในการแกะสลักไดเปนอยางดี และสามารถสืบทอดงาน
แกะสลักและพัฒนาฝมือตอไปอยางไมหยุดยั้ง
ขั้นตอนการแกะสลักไม
1. ตัดไมใหไดขนาดตามตองการ
2. วาดรูปโครงรางของสิ่งที่ตองการแกะสลัก
3. ใชเลื่อยยนตเจาะไมใหไดรปู ราง
4. ใชมีดหรือขวานถากใหไดรูปหยาบๆ
5. ใชสิ่วขนาดใหญแตงใหเห็นรูปรางชัดขึ้นตามรอยขวาน
6. ใชสิ่วขนาดตางๆซึ่งมีประมาณ 20 – 30 ชนิด ตกแตงรายละเอียด
7. ใชกบไสไมและมีดเหลา ขูดและแตงขัดรอยใหละเอียด
8. แกะลวดลายละเอียดหรือเสนขน ( ขั้นตอนนี้สว นมากผูห ญิงทํา )
9. นําไปอบหรือยางไฟเพื่อใหเนื้อไมแหง
10. เมื่อรูปแกะสลักไมแหงสนิทแลว จะขัดดวยกระดาษทรายหยาบ ( เบอร 80 )
จนถึงกระดาษทรายละเอียด ( เบอร 100 ) จนผิวดานนอกเนียน เรียบสวย
11. ตกแตง ลงสี ( สวนมากผูห ญิงทํา )
การจําหนาย จะมีพอคาคนกลางในตัวอําเภอมารับซื้อในราคาขายสง สวนมากงานผลิตจากแต
ละบานที่เปนงานไมผานขั้นตอนการตกแตง จะรวมกันอยูบานหลังใดหลังหนึ่งในหมูบานซึ่งเปนเจาของบานที่
มีทุนมาก และมีคนงานที่ทํางานในขั้นละเอียดโดยจุดหนึ่งๆ จะมีผูรับซื้องานแกะสลักจากชาวบานตามขนาด
ชิ้นงาน และจะนํามาตกแตงลงสี ซึ่งแตเดิมขั้นตอนนี้จะสงไปทําที่จังหวัดเชียงใหม แตปจจุบันชาวบานหลุก
ไดพัฒนาตนเองโดยอาศัยเทคนิควิธีจากเชียงใหม สามารถผลิตงานขั้นสุดทายไดเองภายในหมูบานและขาย
ปลีกใหแกผูซื้อในหมูบานเอง บางครั้งมีพอคาคนกลางหรือชาวตางประเทศมาซื้อถึงแหลงผลิตซึ่งมีปริมาณ
มากขึ้นเรื่อยๆ
( ทีม่ า หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําปาง )
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หัตถกรรมการผลิตกระดาษสาหรือกระดาษน้ําโทง
การผลิตกระดาษสาของจังหวัดลําปาง มีการผลิตติดตอกันมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยแหลงผลิตที่
สําคัญคือบานน้ําโทง บางครั้งจึงเรียกวากระดาษน้ําโทงตามชื่อแหลงผลิตดั้งเดิม และสงไปจําหนายตาม
จังหวัดใกลเคียงเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป กระดาษน้ําโทงหรือกระดาษสาของลําปาง แตเดิมคงใชงานทางดาน
การนําไปทําพับสาหรือสมุดสําหรับบันทึกตําราตางๆ ปจจุบันไดผลิตกระดาษสาสงไปยังชาวบอสราง อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เพื่อใชทํารมบอสรางซึ่งเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป ปจจุบันไดมีการผลิตกระดาษสาสี
ตางๆ ในความหนาหลายขนาดสําหรับสงไปจําหนาย ตามใบสั่งในตลาดกรุงเทพฯ
เพื่อนําไปผลิตเปน
ผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปในนามผลิตภัณฑกระดาษสา เชน ดอกไม กรอบรูป กระดาษหอ
ของขวัญ ฯลฯ ซึ่งมีการใชงานกวางขวางมากขึ้น และทําใหการผลิตกระดาษดํารงอยูตอไปได วัตถุดิบสําคัญ
ในการผลิตกระดาษสาคือ ตนสา ซึ่งเปนไมเนื้อออน มีเปลือกไมซึ่งใหเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพเหมาะสําหรับ
ทํากระดาษสา ที่ผลิตขึ้นไดจะตองอาศัยเยื่อกระดาษซึ่งผานขั้นตอนตางๆ ในการผลิตจากปอสา
ขั้นตอนในการผลิตกระดาษสา
1. นําเยื่อสาใสลงในแบบพิมพซึ่งวางในอางน้ํา
2. ใชมือตีเยื่อสาใหกระจายทัว่ แบบพิมพ
3. ยกกรอบพิมพขึ้น แลวนํากรอบพิมพที่มีเยือ่ สากระจายทัว่ ทัง้ แผนไปตาก
4. เมื่อตากพอหมาดแลว ใชขนั น้าํ คว่ําหรือภาชนาอืน่ ๆ เชน ขันน้าํ ชัน้ ปนโต คว่าํ รีดหนากรอบ
พิมพจนทั่ว เพื่อใหเยื่อสาเรียบ( ถาไมรีดหนากระดาษจะไดกระดาษสาหยาบ )
5. ตากใหแหงสนิท( กระดาษสาขนาดเยื่อสา 5 ขีด ใชเวลา 1 วัน )
6. เมื่อแหงแลว ลอกเยื่อสาแหงออกจากพิมพ จะไดกระดาษสาเปนแผน
7. รวบรวมแผนกระดาษสาสงตามผูสั่ง
ตามปกติผูผลิตกระดาษสาที่เปนผูลงทุนทํามักจะไดแก ผูดําเนินการขั้นตอนการผลิตเยื่อสา ซึ่งจะ
เปนผูนําเยื่อสาสงใหผูรับชวงตอไป ในการผลิตกระดาษสารายยอยๆในหมูบานไดแก หมูบานทาลอ บาน
ปงทาขัว บานทาขัว บานบอแฮว บานน้ําโทง เปนตน สําหรับผูผลิตกระดาษสาที่ใชเยื่อสาน้ําหนัก 2 กรัม ตอ
แผนจะไดคาแรงแผนละ 1 บาท น้ําหนัก 5 กรัมตอแผน จะไดคาแรงแผนละ 2 บาท โดยผูสงเยื่อสาจะเปนผูไป
รับกระดาษถึงที่บาน
แลวรวบรวมสงผูสั่งซื้อกระดาษในจังหวัดเชียงใหม หรือกรุงเทพฯ เพื่อจะไดนําไป
ผลิตเปนผลิตภัณฑที่ทําจากกระดาษสาชนิดตางๆตอไป
( ที่มา หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําปาง )
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หัตถกรรมการผลิตผาหมอหอม บานบอแฮว
บานบอแฮวตั้งอยูที่ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนหมูบานเกาแกและมีชื่อเสียงมา
นานในดานการผลิตเสื้อผายอมดวยใบหอม หรือที่เรียกวา ผาหมอหอม จากการใหสัมภาษณของ แมมิ่ง
มิ่งเชื้อ ชาวบานบอแฮว ผูประกอบอาชีพผลิตเสื้อหมอหอม อายุประมาณ 83 ป กลาววา การทําผาหมอหอม
ของหมูบานนี้ทํากันมานาน ตั้งแตสมัยปู ยา ตา ยาย ในสมัยกอนจะทํากันทุกครัวเรือน ในปจจุบันการผลิต
ผาดิบพื้นเมืองเพื่อใชยอมใบหอมแบบโบราณไดขาดหายไป แตผูผลิตผาหมอหอมไดแกปญหาโดยการสั่ง
ผาดิบจากโรงงานมายอม และผลิตเสื้อผาหมอหอมตอไป ปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไป ตนทุนการผลิตแพง
มากกวาเดิมประกอบกับบุตรหลานของผูผลิต หันไปประกอบอาชีพอื่น จึงเหลือผูผลิตผาหมอหอมในบาน
บอแฮวเพียงรายเดียว คือ นางมิ่ง มิ่งเชื้อ
ขั้นตอนการผลิต
1. นําผาดิบที่ตัดเย็บเปนเสื้อแขนสั้น แขนยาว หรือกางเกง ไปแชน้ํา 1 คืน
2. นําเสื้อผาที่แชน้ําแลว ลงไปชุบน้ํายอมสีครามที่ไดจากใบหอม ( ปจจุบันใชครามเคมี )
ขั้นตอนการชุบยอมมีดังนี้
1. นําผาไปชุบยอมในหมอ 1 ครั้งแลวนําไปตากใหแหง
2. นําผาที่ตากจนแหงลงชุบน้ํายอมในหมอยอมอีกครั้ง แลวนําไปตามใหแหงโดยจะยอมเชนนี้
7-8 ครั้ง
3. เมื่อผานการยอมประมาณ 7-8 ครั้ง แลวนําผาที่ยอมและตากจนแหงนําไปซักในน้ําธรรมดา
แลวบิดใหหมาด
4. นําผาที่บิดหมาดแลวลงแปง แลวนําไปตากใหแหง ( ลงแปงเพื่อกันเชื้อรา )
5. พับผาที่ผานการลงแปงและ
6. ตากจนแหงสนิทแลวเพื่อสงจําหนายตอไป
( ที่มา หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําปาง )
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คําบะเกา
ภาษิตสํานวนทองถิ่นลําปางหรือที่เรียกกันวา คําบะเกา มักจะเปนคําคาว คําเครือ โคลง กาพย
คําร่ํา มีลกั ษณะเปนคําสอน คําคลองจอง มีความไพเราะเพราะพริง้ ใหขอคิด สะทอนสภาพความเชื่อ วิถีชีวิต
วิธีคิดของคนในทองถิน่ ดังตัวอยางตอไปนี้
- กิ๋นหื้อเปนคาบ หาบฮื้อปอแฮง แปงฮื้อปอไจ ไขหื้อปอหมอน
- เกิดเปนคนเขาหวยใดหื้อมันสุด ขุดหวยใดหื้อมันตึ๊ก
- กิ๋นแลวนอนผีปนปอนวันละ 7 เตื้อ กินแลวเยียะกาน ปาลูกปาหลานเปนเจาเปนนาย
- ครั้นใครมีเงินมีคํา หื้อหมัน่ คิดหมั่นสราง ครั้นใครหื้อเปน อวดอาง หื้อหมั่นฮักษาศีลกิ๋นตาน
- กิ๋นงายจายอวย มักเปนตุก กิ๋นจิ๊กนิ๋ จ๊าํ หมัน่ ฮิหมั่นฮอมกอเปนคนมี
- กิ๋นบจา งกิ๋นเปนหนี้ ขี้บจา งขีเ้ ปนก๋าํ ทําตั๋วบงามเปนกอเลา
- ใครฮูหือหมัน่ ถาม ใครงามหื้อหมัน่ แตม
- จับใจหมี บดีใจเผิ้ง จับใจมองเซิง บเปง ใจเงี้ยว
- จะหนีกอหื้อเปนเสียดาย จะตายกอหื้อเปน ไดเลา
- ดําน้ําหื้อมันถึงทราย นอนหงายหื้อมันหันฟา
- ตุมผาลายหมามันจางเหา คนกําเกาจางผิดกัน
- บนับถือตุหื้อนับถือผาเหลือง บนับตกเฟองหื้อนับเม็ดขาว
- โบราณวาไวเยียะไฮนาขวาย จางเสียแฮงควาย บมูลมัง่ ขาว
- บดเี ลี้ยงคนตางดาว บดีเลี้ยงทาวตางแดน บดีดูแควนคนตุก
- ฟงเปน เลาบเทาตาหัน นอนหลับฝนบควรดีเจื้อ
- ลุกเจากิน๋ ผักตางปลาย ลุกขวายกนผักตางเกา
- เวนวัวเวนควายหื้อปอศอก เวนวอกหื้อปอวา เวนคนพาลาหื้อปอแสนโยชน
- หลงเหยหลง เขาดงปาไม แหนมวาไดซาววัน ยังกลับปกปอกคืนไดตางหลัง
หลงใจหลงกําหลงคืนบได
- หลวกคนเดียวบเทางาวทัง้ หมู
- อยาเอาลูกเปน มาเลีย้ ง อยาเอาเมีย่ งเปนมาอม
- อยาไปนัง่ ถากาน อยาไปหื้อเปนวานเปน ใช อยาไปนอนถาไข
- บมีหื้อหา บมาหื้อเซาะ
- บุรุษชาติเชื้อ ลิ้นเดียวใจหลาย คําอูปอจายเหมือนสายน้ํากวาง
- ผอแมหญิงงามเมื่อยามหาปา ผอปอจายมีปญญาเมือ่ ยามกิน๋ เหลา
- เมินตากวางหือ้ ผอทางยาว เปนฮางเปนสาวหื้อผอถี่ๆ
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-

แมหญิงรูปราย ครองวัตรปางาม ปอจายรูปทราม วิชาปารุง
มารบดีบารมีบแก ลูกบฟง กําปอแม ยากนักจักเปนคนดี
เครงล้ําจางปุด
หนางอเหมือนปาก
น้ําบเต็มมันตึงดัง
กึ้มงึ้มดืม่ ใน น้ําบไหลเชียวพื้น
คําปากวาแทใจในบตาม ฟูเอางามน้าํ ใสชวยหนา
ขะยมดีเพราะตุเจา ลูกเตาดีเพราะปอแม
ขี้บทันออกฮองหมา
ขี้แหงจับตาหมา
บตันนัง่ ฟง เหยียดแขง
งูถึงหนาแขงลนหาคอน ใครขี้ลนหาขอน
คนเฮาใหญแลวบดีหื้อสอน จี้ฮีดแมงจอนไผสอนมันเตน
เชากอยังวางาย ขวายกอวาแดดออก
ตกตาเปนนาดีใครหัว ตกตาตั๋วเปนดีใครไห
ตุกบไดกิ๋นไผบใชตามไฟสองทอง ตุกบไดนุงไดหยองพีน่ องดูแควน
ทําดีรอยหนเสียงคนเงียบหมุด ฟงบหาไดคําเดียว ความดีเรานั้นไผบแลเหลียว
ทําชัว่ ครั้งเดียวนินทาควยบาน
- ปดเสื้อหื้อเปนหันหลัง
- ใบพลูหมจาง ตางนาซอนหอย เสนผมบังดอยที่ไหนจักกุม
- ยามมีกินติ๊กๆ ยามบมพี ับตายิบๆ
- เวรตันพันควย เวรไตขอบเดิ้งขอบเหิง
- สะเลียมบาแควงเปน วาขม หัวใจคนขมกวานั้น
- อูหื้อเปนฮัก ยากนักจักหวัง อูหื้อเปนจังกําเดียวกอได
- ดาลูกแชงหลาน เนืองนันทัว่ ทอง กอผิดแบบหองกองธรรม
คอยโลมตอเปา คําดีจอื่ จํา มดแดงมดดําตายเพื่อน้าํ ออย
- ชีวิตนักปราชญ เชื้อชาติดอกไม มีการอยูไดสองสถาน
คือสําหรับคนทัง้ หลายเอาไวประดับเกศเกลา ถาบอั้นกอแหงเนาอยูในปา
- ผูดีแตๆ ทานมีเมตตา สวนคนพาลา ใจหมิน่ ใจหนิ้
- หมอแกงดินเดือดแลวนานดัก คนบหลวกโกรธแลวนานหาย
( ที่มา หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําปาง )
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ความเชื่อในลําปาง
-

ไมควรนําแกงหอยไปใหเพื่อนบานเพราะจะทําใหเกลียดกัน
ไมควรกินกลวยคาเครือ เพราะจะทําใหคลอดบุตรยาก
ควรใสเสื้อผาใหมในวันจันทรเพราะจะทําใหเปนคนมีเสนห
ไมควรใสเสื้อผาใหมในวันพุธเพราะจะทําใหเสื้อผาเหม็น
ผูหญิงที่มีครรภไมควรชิมน้ําแกงในทัพพีเพราะจะทําใหลกู ที่เกิดมาปากกวาง
หามนําสากคาครกเพราะจะทําอะไรไมประสพผลสําเร็จ
เวลานอนหามเอาหัวตรงกับขื่อหรือเสาบานเพราะจะทําใหผีอํา
หามนอนกินขาวเพราะชาติหนาจะเกิดเปนงู
หามนัง่ หรือนอนขวางประตูเพราะผีจะเอาไปอยูดวย
ขโมยของในวัดตายไปจะเปนเปรต
หามนัง่ คาบันไดเพราะจะทําใหคลอดลูกยาก
เวลามีประจําเดือนไมควรเก็บสะระแหนเพราะจะทําใหสะระแหนตายหมด
เวลากลางคืนมีคนมาเรียกอยาตอบรับเพราะอาจจะเปนผีมาเรียกไปอยูดวย
อยาใหมีดหรือของมีคมแกกนั ถาจะใหกนั จริงๆตองซื้อ 1 บาท ไมเชนนัน้ อาจจะทะเลาะกัน
เวลาลางมืออยาเอามือรองกันเพราะจะทําใหตายพรอมกัน
อยาเอาตลับเมตรมาวัดตัวเพราะตลับเมตรเอาไวสําหรับวัดโลงศพ
ไมดมดอกไมคาตนหรือรองเพลงในครัวเพราะจะไดสามีแก
ไมควรกวาดบานตอนกลางคืนเพราะเงินทองจะไหลออกหมด
หากหลงปาไมควรตะโกนเรียกชื่อกันเพราะผีอาจสวมรอยตอบแทนเพื่อน
เวลานํากับขาวไปใหเพื่อนบาน ใหเพื่อนบานคืนชามใหเราโดยไมตองลาง เพราะถาลางชามจะเปนการกิน
ลางกินผลาญ
- หามเลนซอนหาในเวลากลางคืนเพราะผีจะลักตัวไปซอน
- ไมดมดอกไมที่จะนําไปไหวพระเพราะเกิดชาติหนาจมูกจะโหว
- การรําหนาขบวนบวชนาคที่เวียนรอบโบสถจะทําใหผูรําไดขึ้นสวรรค
( ที่มา นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2545 ผูรวบรวม )
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ปริศนาคําทาย
ภาษาทองถิ่นเดิมลําปางเรียก คําตวาย เปนวรรณกรรมมุขปาฐะ เก็บเอาสภาพแวดลอม
เครื่องใชไมสอย อาหารการกิน ตลอดจนพืชและสัตวตางๆมาทายกันเปนการฝกสมอง ทดลองปญญาหา
เหตุผล คนที่มาพาใหสนุกสนาน สรางสานความสัมพันธอันเปนสิ่งที่ควรสืบทอด อนุรักษสงเสริมเผยแพร
ตอไปมาทายกันในภาษาถิ่นลําปางจะขึ้นตนดวยคําวา อะหยังเอาะ จะไดยกตัวอยางเปนหมวดๆดังตอไปนี้
หมวดพืช

๑. อะหยังเอาะ เชือกเสนเดียวจูงควายหมดหมู (ผักบุง)
๒. อะหยังเอาะ สุกในดิน กินบได ใสแกงปลากินลํา (เขาหมิน้ หรือ ขมิ้น)
๓. อะหยังเอาะ เกาเทาครกใบปกดิน (จะไค หรือ ตะไคร)
๔. อะหยังเอาะ ดอกขาว ดอกแหล คนฮักแท แตบปลูกยังบาน ดอกบานเถื่อน (ดอกรัก)
๕. อะหยังเอาะ สุมเต็มตน คนมาผก นกมาตอม หนอนมากิน (ตนไทร)
๖. อะหยังเอาะ สุกบหวาน บานบหอม (พริก)
๗. อะหยังเอาะ เติ๊บเปบอยูปลายฟา อาปากเอาลูกออก (ฝกหมาลิน้ ไม หรือ ผักเพกา)
๘. อะหยังเอาะ ยามนอยใสเสื้อคับ ใหญมากลับใสเสื้อหลม (มะขาม)
๙. อะหยังเอาะ ยามนอยดูแนนดูหนา เฒาแกมาหลมโละๆ (หลม-หลวม, มะขาม)
๑๐. อะหยังเอาะ ใบบเทาตีนชาง มางผอเกาเทาหวาย (บัว)
๑๑. อะหยังเอาะ ใบเหลีย้ มอยางหอก สุกแลวปอกกินใน (หมาขะนัด หรือ สับปะรด)
๑๒. อะหยังเอาะ ยามอยูในทองหมผาขาว ยามเปนสาวหมผาเขียว (หนอไมซาง)
๑๓. อะหยังเอาะ แกะเปลือกคนกินใน หือ้ หมูหื้อไกกินนอก (ขาว)
๑๔. อะหยังเอาะ ตกโปะขางจี๊ กินดีมีโชค (มะเฟอง)
๑๕. อะหยังเอาะ น้าํ ตนนอย หอยปลายหลัก ตักก็เต็ม บตักก็เต็ม (มะพราว)
๑๖. อะหยังเอาะ ใบยาวเปนวา สุกมาบิกิน (กลวย)
๑๗. อะหยังเอาะ เปนละออนนุง ขาว เปนสาวนุงเขียว แกมาแลวนุงแดง (พริก)
๑๘. อะหยังเอาะ สุกมาคนกลัว หันตัวคนไกล (หมาเหนีย่ ง หรือ หมามุย)
๑๙. อะหยังเอาะ แกะเปลือกหันหมุย แกะหมุยหันเม็ด แกะเม็ดหันดูก (ขาวโพด)
๒๐. อะหยังเอาะ เกาผอบงาม แกงกินใสหนัง (บอน)
๒๑. อะหยังเอาะ กานกายกานเฮียงกัน ลูกมันยัด กายกันเฮียงกาน (หมาเตด หรือ
มะละกอ)
๒๒. อะหยังเอาะ เกาเทาขา ใบวาเดียว (กลวย)
๒๓. อะหยังเอาะ บมแี ขน บมีขา มีตาออมขาง (หมาขะนัด หรือ สับปะรด)
๒๔. อะหยังเอาะ หนังหอขน ขนหอดูก ดูกหอจิ้น จิ้นหอน้าํ (มะพราว)
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หมวดสัตว
๑. อะหยังเอาะ ตุบกุบขึ้นดอย คาบฝอยลงหวย (กุง)
๒. อะหยังเอาะ สี่คนหามกุบ คนหนึง่ จะหลุบจะลอ (เตา)
๓. อะหยังเอาะ ตัวอยูฮู หูอยูไม คนไดยินก็ชงั (หนู)
๔. อะหยังเอาะ กนชี้ฟา หนาแถล็ดดิน (หอย)
๕. อะหยังเอาะ ไกแมดํา ฝนตกฮําบเปย ะ (แมงอีบงึ้ )
๖. อะหยังเอาะ กินทางลุม ขี้ทางบน (ไสเดือน)
๗. อะหยังเอาะ บาวนอยเสื้อลาย คันคนกายอะแฮมใส (ตุกแก)
๘. อะหยังเอาะ ตายบเนา คุกเขาตองหยอง (กําปุง หรือ แมงมุม)
๙. อะหยังเอาะ บทนั เฒาหลังกอง ( กุง )
๑๐. อะหยังเอาะ ดําอยางกา บินมาอยางนก ผดมาจากดิน (จุงจี้ขี้ หรือ แมงกุดจี)่
๑๑. อะหยังเอาะ ตี๋นยันเขา แมเชาลงฮู (จีฮีด-จิ้งหรีด หรือ จิ้งโกรง)
๑๒. อะหยังเอาะ ตัวอยูน า ชื่อมาอยูชอง (แมงดา)
๑๓. อะหยังเอาะ เอาตีนชี้ฟา บกินหญากินแตหนวย (คางคาว)
๑๔. อะหยังเอาะ สองขาสี สี่ขายัน ไผหันก็ชงั (แมลงวัน)
๑๕. อะหยังเอาะ ใหญหัวหาง กลางกิ่ว เยี่ยวขิ่ว ไขกนิ ลํา (มดสม หรือ มดแดง)
๑๖. อะหยังเอาะ แตกโปะ ชาชี้ บหื้อวาขีช้ าง (ปู)
๑๗. อะหยังเอาะ หางเปนไมพาย ปลายหัวเปนขี้ฝอย (กุง)
๑๘. อะหยังเอาะ บโขดบวา หันหนาไลแทง (ยุง)
๑๙. อะหยังเอาะ บมีแขง บมีขา ไตไมมาบตก แมงบง หรือ บุง)
๒๐. อะหยังเอาะ เสาสองเสา คาสองไพ ไผบจ๋ําตึงซอตึงจอย (ไกขัน)
๒๑. อะหยังเอาะ ตัวเทาแตนขี้ตอ อยูบน หอบนเฮือน (หมาไบ หรือ หมารา)
๒๒. อะหยังเอาะ มีขนอยูแคมรู อยูบสุข ปดไปปดมา (หูงงั หรือ หูควาย)
๒๓. อะหยังเอาะ หนึ่งหัว หนึ่งหาง ยางโวยบมีขา (งู)
๒๔. อะหยังเอาะ สองหางชี้ สี่หูตั้ง แปดตีนยัน กนจุมกัน หันเดือนสิบสอง (หมาหืน่ โปง
หรือ สุนัขติดสัตว)
๒๕. อะหยังเอาะ ปลาอะหยัง อยูถา้ํ มีหญาบัง (ปลาปก)
๒๖. อะหยังเอาะ เขียวอยางพระอินทร บินอยางนก เหล็กเสียบอก วานกก็บใช (แมงตั๊บ
หรือ แมงทับ)
๒๗. อะหยังเอาะ นัง่ สูงกวายืน (หมา)
๒๘. อะหยังเอาะ สองขาตากแดด แปดขาเตียวดิน กินทางหนา อาปากบหัน (ปู)
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หมวดอวัยวะตางๆ
๑. อะหยังเอาะ ปุนก็ฝา เพก็ฝา เหลียวหาบหนั (หู)
๒. อะหยังเอาะ เจาเงาะอยูในถ้าํ นอนแชนา้ํ ตึงวันตึงคืน (ลิ้น)
๓. อะหยังเอาะ เฒาสองเฒา บังเงาบหันกั๋น (หู)
๔. อะหยังเอาะ แปบแตบแปบบังตอ ผอยาวแลวตัด (เล็บ)
๕. อะหยังเอาะ แกนมนเทาหมาลาน ใชการใชงานเตาตาย (ตา)
๖. อะหยังเอาะ เกาปอกํา ลําปอกอด ยอดสีดํา อยูต ๋ําในบาน (ขา ลําตัว ผมของคน)
๗. อะหยังเอาะ เปาะกันเมื่อใด บตาย กาหลับ (ขนตา)
๘. อะหยังเอาะ ผาผืนนอยซอนถ้าํ ประตูผา ฝนบฮาํ น้ําบแหง (ลิ้น)
๙. อะหยังเอาะ งอแลวเปนแขนเปนศอก กึ้ดบออกหื้อบอกโวยๆ (ขอศอก)
๑๐. อะหยังเอาะ ใกลก็บใกล ไกลก็บไกล ผอมาผอไป หันหันกั๋นอยู (ฮูดัง หรือ จมูก)
๑๑. อะหยังเอาะ ตัดเกาบตาย ตัดปลายบเหี่ยว (ผม)
๑๒. อะหยังเอาะ เฒาสองเฒานัง่ เฝาบอกปน (ขะหลํา หรือ ลูกอัณฑะ)
๑๓. อะหยังเอาะ คนเฒาพอชาย สะพายถุงสองแกน (อวัยวะเพศชาย)
๑๔. น้ําอะหยังเอาะ ปอกินบพออาบ (น้ํานม)
๑๕. อะหยังเอาะ จิกปกเทาหมาแควง กินเจ็ดแลงก็บเ สี้ยง (หัวนม)
๑๖. อะหยังเอาะ พออาบบพอกิน (เหงื่อ)
๑๗. อะหยังเอาะ กินทางนอก ปอกทางใน (กึ๋นไก)
๑๘. อะหยังเอาะ เกาฮก หมดปลาย (อวัยวะเพศชาย)
๑๙. อะหยังเอาะ สองคนสั่งมา หาคนวิ่งรับ (น้ํามูก)
๒๐. อะหยังเอาะ บมีดูก ลุกได (ขน)
๒๑. อะหยังเอาะ ถ้าํ นอย ดูกหอยตึงบนตึงลุม (ปาก)
๒๒. อะหยังเอาะ แปบเหมือนใบหู มีรูอยูก ลาง ทางขางมีขน (หูงวั หูควาย)
๒๓. อะหยังเอาะ คนหันบไดงิน คนไดงินบไดกิน คนกินบไดขี้คนขี้บเหม็น(ฮูขี้ หรือ ทวารหนัก)
๒๔. อะหยังเอาะ เปนสระแลวเปนบอ เปนทอมีนา้ํ ไหล เอาใสปากแลวดี เอาหนีแลวไห
(หัวนมแม)
( ที่มา หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําปาง )
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หมวดเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
๑. อะหยังเอาะ หัวสองหัว มีตัวเดียว (ไมคาน)
๒. อะหยังเอาะ ตัวเดียว สองหนา หกลูก (หมอนหก)
๓. อะหยังเอาะ พอบตี แมบดา เอาผาพาดบาลงเฮือน (อีดฝาย)
๔ อะหยังเอาะ สี่ตีนปกขึ้นฟา อาปากกินคน (อู หรือ เปล)
๕. อะหยังเอาะ ไกแมลาย ตายแชนา้ํ (ไซ)
๖. อะหยังเอาะ ชางแมเฒา พับหูปางเดียว (ประตู)
๗. อะหยังเอาะ มาสามขา บากุลาขึน้ ขี่ บายี่ขนึ้ ถัด กาละปดเกิง้ หนา เอาผาเคียนเอว เอา
ตาแหลวรองกน ปูอนฟอนแวด (เตาไฟหมอนึ่ง ไหขา ฝาชี หรือ เตี่ยวหมอนึ่ง)
๘. อะหยังเอาะ หัวหมดอดหนาว หางยาวอดรอน (น้ําบาย หรือ กระบวย, ปาก หรือ ทัพพี)
๙. อะหยังเอาะ ชางแมเฒา เกาหูยาน ค่ํามาก็มาน เชามาก็เกิด (มุง)
๑๐. อะหยังเอาะ เมื่อคืนหาบ เมื่อวันกอน (กลอนประตู)
๑๑. อะหยังเอาะ ออกบานใครหัว ฮิฮิ ปกมาน้าํ ตายอย ซิซิ (แห)
๑๒. อะหยังเอาะ ตัวเทาขา ตาแวดตัว (ไซหัวหมู)
๑๓. อะหยังเอาะ เกาเทาเลมบี่ ปลายมันตี่โยงๆ (รม)
๑๔. อะหยังเอาะ เมื่อคืนจุกจัน เมื่อวันแฮววาๆ (แรวผูกวัว)
๑๕. อะหยังเอาะ เกกจุบ บหื้อวากุบเจก (หนาไม)
๑๖. อะหยังเอาะ ขาไป บหอื้ วา ไขปลา (มีดงับ หรือ กรรไกร)
๑๗. อะหยังเอาะ กองอะหยังคนตีบดัง (กองขี้เหี้ยย หรือ กองขยะ)
๑๘. อะหยังเอาะ ขี้สะปะขี้ หมาบกิน ขี้อะหยัง (ขี้เผิ้ง หรือ ขี้ผึ้ง)
๑๙. อะหยังเอาะ ดูกสะปะดูกหมาบกนิ ดูกอะหยัง (ดูกกานใบคาหรือไมไผที่ใชสําหรับผูกคา)
๒๐. อะหยังเอาะ ขาวสะปะขาว หมาบกนิ ขาวอะหยัง (ขาวหมิน้ หรือ ขมิ้น)
๒๑. อะหยังเอาะ ไกแมหมน โตนออกจากฮัง (ขาวเหนียวออกจากซาหวด)
๒๒. อะหยังเอาะ ปุนก็ฝา เพก็ฝา หาที่เติกบได (มุง)
๒๓. อะหยังเอาะ เมื่อเจาคนในผานออก คนนอกผานเขา (ประตู)
๒๔. อะหยังเอาะ แมงหลังคด กินขาวหมดตง (เคียว)
๒๕. อะหยังเอาะ กินฝงนี้ ขี้ฝงปูน (เครื่องหีบฝายดวยมือ)
๒๖. อะหยังเอาะ ไกแมลาย ตายกลางราน คนตึงบานปาดกินบหมด (หินลับมีด)
( ที่มา หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําปาง )
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การละเลนพืน้ บานของเด็ก
จุมจะลี้
บทรองประกอบ จุมจะลี้ จี้จะหลุบ จุมหมอโอง โจงขาวสาร ใจบดี โองแตกโบม
สถานทีเ่ ลน ในรม ผูเลนไมจํากัดจํานวน เลนไดทั้งเพศชายและหญิง
วิธีเลน ผูเลนมารวมกลุมกันหันหนาเขาหากัน กําหนดใหผูเลนคนหนึง่ เปนคนหงายมือขางหนึ่งขึ้น สวน
คนที่เหลือใหเอานิ้วชี้แตะทีฝ่ ามือกลาวบทรองประกอบไปจนจบ เมือ่ สิ้นเสียงพยางคสุดทาคือ โบม ก็ใหหุบ
มือจับนิว้ ชี้ของผูเลนคนใดคนหนึ่งไวใหได
กติกา (การตัดสิน) ผูเลนคนใดถูกจับนิว้ ชี้ได ผูเลนคนนัน้ เปนผูแพ
ที่มา : ตําบลนาแก อําเภองาว จังหวัดลําปาง
การละเลนแบบจุมจะลีน้ ี้ พบวา บางหมูบานมีชื่อเรียกและมีบทรองประกอบแตกตางกัน เชน อุมจี้ลี่ โดย
มีบทประกอบวา อุมจี้ลี่ บาลี่ตาแสง อุมแมงแจง บาลี่ตาหลุบ แมงซอนไหน แมงซอนนี่ ลี่บา ลี่ บาลี่ตาหลุบ
ที่มา : ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
สิกกองกอ
บทรองประกอบ สิกกองกอ กะลอยยอแขง เก็บผักแวนตกคันนา ทางไหนดีจา… ทางนี้ๆ… ตุบ…!
สถานที่เลน มักจะเลนบนที่นอนหรือฟูกนุมๆ
วิธีเลน เปนการเลนระหวางเด็กเล็กๆกับพอแมหรือญาติ โดยผูใหญนั่งบนเกาอี้ แคร หรือนอนหงายแลว
งอเขาใหเด็กนั่งบนหลังเทา กอดเขาผูใหญไวจากนั้นผูใหญจะยกหนาแขงขึ้นลง พรอมกับรองบทรองประกอบ
สิกกองกอ กะลอยยอแขง เก็บผักแวนตกคันนา ทางไหนดีจา… ทางนี้ๆ… ตุบ…! พอขาดคําวาทางนี้ๆ ผูใหญ
จะเอียงเทาไปทางซายหรือขวา แลวปลอยใหเด็กหลนลงบนที่นอนหรือฟูก นอกจากจะทําใหเด็กสนุก ตื่นเตน
แลว การเลนสิกกองกอ ยังเปนการฝกการทรงตัว ฝกความกลาหาญอีกดวย
การเลนสิกกองกอบางแหงอาจมีบทรองประกอบแตกตางกันไป เชน สิกกองกอ กะลอหนาแขง หัวเขาปม หัว
นมปว ปกจะริว ตกน้ําแมวัง … ตุม…!
( ที่มา หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําปาง )
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นาฏศิลปพื้นบานลําปาง
การแสดงชุดร่ําเปง – ลําปาง
บทเพลง ร่ําเปง – ลําปาง ประพันธโดยนายศักดิ์ รัตนชัย มีเนื้อหารําพึงรําพันถึงความงามของ
ธรรมชาติยามเชา เมื่อพระอาทิตยสาดแสงมายังยอดพระธาตุลําปางหลวง ซึ่งเปนพระธาตุคูบานคูเมืองของ
ชาวลําปาง พรอมทั้งบรรยายถึงวิถีชีวิตในอดีต เชน บรรยากาศที่พลุกพลานในตลาด เสียงพอคา แมขาย
เสียงสัตว เสียงมาตาง รวมทั้งไดกลาวถึงประเพณีสําคัญ เชน การฟอนผี ปาเวณียี่เปง ฯลฯ ดนตรีบรรเลงโดยวง
ออเคสตราของกองทัพอากาศ เรียบเรียงเสียงประสานและอํานวยเพลงโดย นาวาอากาศโทอารี สุขเกศ
เพลง ร่ําเปง – ลําปางจึงเปนดนตรีที่ใหอารมณและความรูสึกออกมาเปนพื้นบานเมืองเหนือ แต
บรรเลงโดยเครื่องดนตรีตะวันตก นับเปนรสดนตรีที่ไพเราะแหวกแนวออกมา จากเพลงประกอบการแสดงที่
คุนเคยกันทั่วไป เชน วงปพาทย วงเครื่องสาย หรือวงดนตรีพื้นบานทั้งหลาย ลีลาทารําเปนนาฏศิลปไทย
ประยุกตกับลีลาการเคลื่อนไหวแบบสากล รวมกันออกแบบทารําและเตนโดยนางสามปอยดง เครือนันตา
นางพิมธิดา ดีบุกคํา นางวีณา ศิรประภาศิริ และนายวรเชษฐ คมขํา
การแสดงชุดอาลัมพางคนารี
อาลัมพางคนารีเปนนาฏยประดิษฐ ที่นางกนกรัชต เกาศิริ ภาควิชานาฏศิลปสถาบันราชภัฏลําปาง
ประดิษฐขึ้นโดยไดแนวคิดมาจากคําวา อาลัมพางค ซึ่งเปนอีกชื่อหนึ่งของจังหวัดลําปางจากหลายชื่อดวยกัน
เชน เวียงละกอน เขลางคนคร ลัมพกัปปะนคร เปนตน การแสดงชุดอาลัมภางค เปนการรายรําที่นําเอางาน
หัตถกรรมพื้นบานที่ขึ้นชื่ออยางหนึ่งของจังหวัดลําปาง คือตะกราเครื่องเขินมาประกอบการแสดง และใช
ดอกไมเพิ่มสีสันใหการแสดงมีความออนหวามมากยิ่งขึ้น ลีลาการแสดงจะเยื้องกรายอยางนิ่มนวล ชาๆแต
สงางามตามแบบการรายรําขอวลงเมืองเหนือ ผสมผสานกับเสียงสะลอ ที่ออนเสียงออกมาอยางพริ้วหวาน
แตงเพลงประกอบการแสดงโดยนายศรชัย เต็งรัตนลอม ภาควิชาดนตรี สถาบันราชภัฏลําปาง
การแสดงชุดฟอนระบําตํานานปนฝาย
การแสดงชุดฟอนระบําตํานานปนฝาย ประดิษฐทารําและประพันธเนื้อรองประกอบทํานองเพลง
ปนฝายโดยนายศักดิ์ รัตนชัย ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทายิงธนูฝาย ที่วัดนาแสง
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และภาพถายโบราณแสดงทาฟอนรําประกอบการซอ ลีลาของการแสดงเปนทา
ฟอนแบบมะผาบสาวไหม ( เสนดาย ) โดยมีการแสดงขั้นตอนในกรรมวิธีการผลิตสิ่งทอ ตามแบบเบาโบราณ
๑๒ ขั้นตอน คือ อีด ยิง กิ๊ก ปน เผือ โวน ตม ตาก กวัก โวน เขาฟม ทอ จนเปนผืนผาในที่สุด จากนั้นจึงนําเอา
ผลิตผลลําเลียงออกสูตลาด
( ที่มา หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําปาง )
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ประเพณีทานขาวสลาก
ประเพณีการ “ทานขาวสลาก” หรือการ “กิ๋นกวยสลาก” ตามสําเนียงพูดของเมืองเหนือนี้
หมายถึงประเพณีทานสลากภัต เปนประเพณีที่ชาวเหนือถือสืบเนื่องกันมาชานานแลว การทานกวยสลาก
จะเริ่มในราววันเพ็ญเดือนสิบสองเหนือ (คือเดือนสิบใต ประมาณเดือนกันยายน) และสิ้นสุดเอาในเดือน
เกี๋ยงดับ (เดือนสิบเอ็ดใต) การทานกวยสลาก (หรือบางแหงเรียกวา ตานขาวสลาก) ในจังหวัดเชียงใหมใน
สมัยกอนนั้นจะตองทําที่วัดเชียงมั่น อันเปนปฐมอารามในจังหวัดเชียงใหมกอน ที่จังหวัดลําปางก็เริ่มที่วัดปง
ยางคก ซึ่งเปนวัดตนตระกูลของเจาเจ็ดตนคือ ทิพยชาง กอนแหงอื่น ปจจุบันทํากันตามสะดวก
กอนวันทําพิธี ”ทานกวยสลาก” 1 วัน เรียกวา “วันดา” เปนวันจัดเตรียมสิ่งของเครื่องไทยทาน
พวกผูชายก็จะจัดการจักตอกสาน “กวย” (ตะกรา) ไวหลาย ๆใบ บางครอบครัวอาจจะทําหลายสิบลูก
แลวแตศรัทธาและกําลังทรัพยจะอํานวยให ทางฝายผูหญิงก็จะจัดเตรียมหอของกระจุกกระจิก เชน ขาวสาร
พริก หอม กระเทียม เกลือ กะป ปลารา ขนมขาวตม และอาหาร เชน หอหมก (ทางเหนือเรียกวาหอนึ่ง)
ชิ้นปง (เนื้อทอด) เนื้อเค็ม หมาก เมี่ยง บุหรี่ ไมขีดไฟ เทียนไข สียอมผา ผลไมตาง ๆ เครื่องใชสอยตาง ๆ
ตามแตศรัทธาและฐานะ สิ่งของตาง ๆ เหลานี้จะบรรจุลงในกวยซึ่งกรุดวยใบตองหรือกระดาษสีตาง ๆ เมื่อ
จัดการบรรจุสิ่งของตาง ๆ ลงในกวยเรียบรอยแลว ก็จะเอา “ยอด” คือ สตางคหรือธนบัตรผูกติดไมเรียวเสียบ
ไว “ยอด” ที่ใสนั้นไมจํากัดวาเทาใดแลวแตกําลังทรัพยและศรัทธาจะอํานวยให เมื่อเตรียมสิ่งของดังกลาว
เสร็จเรียบรอยแลว เชาวันรุงขึ้นในวันทานสลาก เขาก็จะใชเด็ก ลูกหลานเอาเสื่อไปปูที่ลานวัด หรือตาม
ศาลาบาตร และเอา “กวยสลาก” ไปวางเรียงเปนแถว ๆ สวนผูเฒาผูแกก็จะจัดเตรียมขัน (พาน) ขาวตอก
ดอกไม ธูปเทียน ถือขัน (พาน) ไปวัดกันเปนหมู ๆ บางก็จูงมือลูกหลานไปดวย สวนพวกหนุม ๆสาว ๆ ก็ไป
เหมือนกัน สวนมากไปกันเกือบหมดทั้งครอบครัวเพราะถือวาการทานสลากภัตนี้มีอานิสงสมากและจะได
ชวยกันเอา “กวยสลาก” ไปถวายพระเวลามีการเรียก “เสนสลาก”
(ที่มา วัฒนธรรมลานนาไทย ของ มณี พยอมยงค)
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ลักษณะฝนดี
-

ฝนวาไดกินผลไมสุก เปนมงคล จะไดบรรลุสิ่งที่ตนมุงหมาย
ฝนวาไดแกวแหวนเงินทอง ทานจักมีลาภใหญ
ฝนวาไดขี่เรือขามฟาก หรือขามภูเขา เปนมงคล จะบรรลุสิ่งที่ตนมุงมาดปรารถนา
ฝนวาไดรวมวงกินขาวรวมกับบิดามารดา หรือญาติ จะมีความสุข ความเจริญยิ่งขึ้น
ฝนวาไดขึ้นปราสาท เปนมงคลอันดีเลิศ
ฝนวาไดขึ้นคานหาม จะไดเปนนายเขา
ฝนวาไดขึ้นลอเกวียนเทียมโค จะมียศปรากฏ
ฝนวาไดขาวสารเต็มเรือน ฝูงญาติจะมาเยี่ยมหา
ฝนวาขึ้นเรือนใหม จะมีชื่อเสียง
ฝนวาเขาไปในวัด เปนมงคลยิ่งนัก จะสิ้นเคราะหทั้งมวล
ฝนวาติดคุกติดตาราง จะไดเลื่อนยศหรือฐานะตําแหนงหนาที่การงาน
ฝนวาถูกเขาฆาแตกลับฟน จะมีทรัพยสิ่งของทวีขึ้น
ฝนวาฆาเขาตายแลวกลับฟน จะไดลูกเปนชายมีบุญวาสนา
ฝนวางูเกี่ยวกระหวัดรัดตน จะไดพบเนื้อคูที่ดีอยางแนนอน
ฝนวาถูกจองจําใสโซตรวน จะไดเลื่อนยศหรือฐานะตําแหนงหนาที่การงานหรือจะไดดี
ฝนวาไดชื่นชมกับสตรีแปลกหนา จะมีลาภ
ฝนวาชางแทงคนตาย เทวดาจะรักษาดี
ฝนวาไดอุมชมเด็กงาม จะไดลาภอันพึงใจ
ฝนวาไดเครื่องประดับ จะไดคูที่ดหี รือบุตรที่นารัก
ฝนวาเดินเขาสูตนไมใหญ จะไดที่พึ่งมั่นคง
ฝนวาไดสิ่งที่ตนมุงหวัง สิ่งนั้นจะไดสมใจ
ฝนวาตองโทษ จะมียศปรากฏ
ฝนวามีคนตายในเรือนตน จะมีลาภ
ฝนวาไดแตงงานกับคูที่หมั้นหมาย ไมแนวแนเพราะจิตทานรําพึงถึง
ฝนวาตกเบ็ด เปนมงคลดี
ฝนวาไตราวไตสะพานไดตลอด จะบรรลุสิ่งที่ปรารถนา
ฝนวาไดเตา จะไดขาทาสบริวารหรือบุตรภรรยา
ฝนวาตัวลอยขึ้นบนอากาศ จะมีความเจริญสมหมายยิ่งขึ้น
ฝนวาไดกระตาย จะไดคูที่ดีหรือไดบุตรที่นารัก
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ลักษณะฝนราย
-

ฝนวาไดกอดไดชมคูหญิงสาว ทายวาจะไมสมหมาย มีผูขัดขวาง ทานรักเขาขางเดียว
ฝนวาไดกินของหวาน จะมีโรคภัยเบียดเบียน
ฝนวาไดโกนผม ขูดผม มิดีแล ทานใหหลีกเคราะหเสีย
ฝนวาเขาถ้ํามืด จะรอนใจลูกเมีย
ฝนวาตกขาวกลา จะเสียทรัพย
ฝนวาขี่เกวียนเทียมควาย อยาเที่ยวกลางคืน
ฝนเห็นของลับผูหญิง ใหระวังทุกขรอนใจเรื่องผูหญิง
ฝนวาขี่ชางลงน้ํา ระวังจะเกิดความเพราะสัตวสี่เทา สองเทา
ฝนวาขาวเปลือกเต็มเรือน จะมีความรอนใจ
ฝนวาขึ้นเรือแลวเรือลม จะมีความรอนใจหรือจากของรัก
ฝนวาฆาควายตาย ระวังญาติจะตายจาก
ฝนวามีใครมาเชือดเนื้อตน ใหแตงเครื่องบูชาเสียจะคลายโทษ
ฝนวาแตน ตอ ผึ้ง ตอย จะมีศัตรูปองราย
ฝนวาตกตนไมหรือตกที่สูง จะมีเคราะหรายหรือสอบตก
ฝนวาตัวตาย ใหทําขวัญเสียจะไดลาภ
ฝนวาตนหอหมากพลูไปกิน จะมีคนนินทา
ฝนวาตนแกเฒา จะไดเคราะห
ฝนวาตกสวม ระวังกายใหดี
ฝนเห็นนรก เปนนิมิตบอกทานไดทําบาปไวบางอยาง
ฝนเห็นน้ําขึ้นมาก จะมีผูใหภัยใสโทษ ญาติมิตรจะเดือดรอน
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นิทานวีรบุรุษเจาเวียงตาลหางฉัตร
เรื่องเจาเวียงตาล
เปนเรื่องตํานานเมืองเวียงตาลและเวียงลมราง ในเขตตําบลเวียงตาล
อําเภอหางฉัตร เคยมีชางเผือกคูบารมีเมือง มีขาศึกยกทัพมาประชิดขอชางเผือก ขูวาหากเจาเวียงตาลมิ
ยอมใหก็จะรบเอา เจาเวียงตาลตกใจที่เห็นวาขาศึกมีมากเกินกวากําลังทหารในเวียงตาลจะปองกันตนเองได
แตก็เชื่อในกําลังสามารถเวียงตาลหากมีการเตรียมตัวอีกสัก 7 วัน จะสามารถรับศึกได จึงวางอุบายทําเปน
ยอมจํานนมอบชางเผือกปลอมโดยวิธีเคลือบทาเปนสีเผือกขาว โดยขอกําหนดหามเชิงแนะนําวา ชางออก
จากถิ่นกําเนิดจะมีอาการแพน้ําในระยะเจ็ดวัน หามนําชางผานลุยทาน้ําลําธาร จนกวาจะพนกําหนดเจ็ดวัน
ขาศึกเขาใจวาเปนชางเผือกจริง จึงยอมถอยทัพ นําชางเผือกไปโดยปฏิบัติตามคําแนะนํา ครั้นครบกําหนด
เจ็ดวันก็นําชางลงน้ําปรากฏวาเห็นสีขาวเผือกหลุดหายกลายเปนชางเผือกปลอม ขาศึกจึงแคนมากถึง
ประกาศอาฆาตเจาเวียงตาล ถือเปนสงครามชิงชางเผือกแบบตองลางเมืองใหถึงที่สุด ขาศึกยกทัพกลับมา
ชิงชางเผือกครั้งหลังนี้ ทางเวียงตาลไดจัดทัพออกสูรบเปนสามารถ เจาเวียงตาลนําชายาสององคไปซอนที่
โทกสองนางหลังดอยนาย นําชางเผือกไปซอนที่คอกชางเผือก
เนื่องจากกําลังกองทัพขาศึกหลังนี้ มีกําลังหนุนเพิ่มมหาศาลกวาครั้งแรก ทหารและชาวเวียง
ตาลในตัวเวียงถูกสังหารลมตายอยางอนาถ เจาเวียงตาลถอยไปตั้งหลักนอกเวียงที่ริมน้ําแมตาล ณ ที่
เรียกวาวังมะนาว เชิงดอยนาย คือดอยพระธาตุปางมวง ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตรปจจุบัน
เนื่องจากเจาเวียงตาลตองอาวุธขาศึก อาการรายแรงกําเริบสาหัสสุดจะทนพิษบาดแผลได
กอนจะสิ้นใจเจาเวียงตาลไดดึงพระขรรคชัยออกจากฝก หยิบมะนาวใบหนึ่งมาผาเปนสองซีก รวมพลังสัจจา
อธิษฐานเสี่ยงมะนาวลองน้ําแมตาลจากแทนศิลา บริเวณที่เรียกวาวังมะนาว เพื่อสงขาวอําลาไปถึงสอง
ชายาที่โทกสองนาง ดวยพลังสัจจาอธิษฐานแหงความรักอันแรงกลามะนาวไดดั้นรูดอยไปโผลออกบริเวณ
โทกสองนางที่สองนางคอยพระสวามีอยู ครั้นชายาเจาเวียงตาลทั้งสองเห็นมะนาวสองซีกมีคราบเลือดเปนอนิ
มิตมงคล ก็หยั่งรูโดยญาณวิถีวาพระสวามีสิ้นแลว สองเทวีสุดจะระงับความวิโศกหนักเปนทับทวีนั้นได จึง
โผเขาสวมกอดกันร่ําไหจนอกแตกตายคูกัน ณ โทกสองนาง
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กิริยามารยาท
จังหวัดลําปางเปนจังหวัดเกาแก ไดสั่งสมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ในเรื่องของกิริยามารยาท
กิ ริ ย ามารยาทของคนลํ า ปางเป น คนที่ ยิ้ ม แย ม แจ ม ใสเป น กั น เองกั บ คนต า งถิ่ น มี ม ารยาท
เรียบรอย สําเนียงที่พูดจะนุมนวลไพเราะ มีจิตใจโอบออมอารี กิริยามารยาทของคนลําปางไดมาจาก
ลักษณะของชาวไทยผสมกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาผสานกับสิ่งแวดลอม จึงกอใหเกิดการประพฤติ
ปฏิบัติขึ้น มารยาทที่กลาวถึงมีมารยาทในการเดิน ยืน นั่ง นอน พูด และการทําความเคารพ
การเดิน การเดินจะตองเดินตัวตรง ไมตองขามหัวแมเทา เดินเบา ๆ ดวยปลายเทาไมลงสน
เทา ถาใครเดิ่นดัง ๆ ถือวาขึด (อัปมงคล) ในกรณีที่มีผูใหญยืนอยูจะตอง ไมเดินผานหนาผูใหญ แตถา
จําเปนตองเดินผาน ตองกลาวคําขอโทษและกมตัวจึงคอยเดินไป
การนั่ง การนั่งแยกเปน 2 ลักษณะคือ การนั่งโดยทั่วไป ตองนั่งโดยสุภาพ ไมเอาขาพาดเกาอี้
สวนการนั่งตอหนาผูใหญจะตองนั่งเกาอี้คนละตัวและเทาจะตองชิด เอามือประสานกันไวบนตัก ตัวคอม
เล็กนอย
ในกรณีที่มีผูใหญนั่งอยู จะตองคลานเขาเขาไปหา และนั่งพับเพียบคอมตัวเล็กนอยใหมือ
ประสานกัน ถาเปนกรณีที่นั่งกับพื้นโดยทั่วไปนั้น ผูชายจะนั่งขัดสมาธิ ผูหญิงจะนั่งพับเพียบ
ในที่นี้จะกลาวถึงการนั่งกับพื้น การนั่งกับพื้นมีหลายลักษณะ ดังนี้
1. นั่งขัดสมาธิ ลานนาเรียกวา นั่งขดถวาย ใชสําหรับผูชายที่เปนผูใหญหรือพระสงฆ
2. นั่งหมอแหม ไดแกนั่งพับเพียบ โดยมากผูหญิงเวลารับประทานอาหารจะนั่งในลักษณะนี้
สวนผูชายเวลาเขาหาพระหรือผูใหญก็จะนั่งพับเพียบเชนกัน
3. นั่งหยองเขาะ เปนการนั่งยอง ๆ การนั่งแบบนี้ผูชายชาวบาน หรือเด็กวัดจะนั่งซึ่งไมคอย
สุภาพเรียบรอย
4. นั่งปกหัวเขา หรือเรียกวานั่งชันเขา สวนมากคนเฒาคนแกจะนั่ง จะมีการสอนไมใหเด็ก ๆ
หรือหญิงสาวนั่งเอาคางมาเกยเขา เพราถือวาเปนคนเจาทุกข เปนกิริยาที่ไมสุภาพ
5. นั่งเหยียดแขง เปนการนั่งที่คนแกจะนิยมกันมาก แตจะสอนไมใหหญิงสาวนั่งในลักษณะ
เชนนี้ เพราะไมสุภาพ
การยืน การยืนตองยืนใหตัวตรงเรียบรอย ไมใหยืนค้ําหัวผูใหญ ซึ่งถือวาเปนการไมสุภาพ
ถาตองยืนตอหนาผูใหญตองยืนหางพอสมควร และตองกมตัวเล็กนอย เอามือประสานกันโดยใชมือซายทับ
มือขวา หรือขวาทับซายก็ได
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การนอน การนอน นิยมนอนตะแคง สวนมากจะไมใหนอนหงาย จะถือวาไมสุภาพ คน
สมัยโบราณจะสอนวาผูหญิงนั้นจะตองตื่นแตเชา ดังคําพังเพยที่วา ลูกผัวเปนเจานายของตัว ตัวจะตองตื่น
แตเชา หุงหาอาหารขาวปลาไวคอยและตองนอนที่หลัง หลังจากคอยดูแลใหลูก – สามีเขานอนใหเรียบรอย
การพูด การพูดของชาวลําปางจะพูดชา แตไมเนิบนาบ จะมีการลงสรอยคําวา หนา จิม่ หอ
ฯลฯ คํากลาวขอโทษจะใชคําวา สูมาเตอะ ทั้งหญิงและชาย สวนคําลงทายถาเปนผูชายจะตองพูดวาครับ
เปนหญิงใชคําวา เจา
การรับประทานอาหาร
การรับประทานอาหาร เรื่องดวยรับประทานอาหารขาวนึ่ง (ขาว
เหนียว) และมีประเพณีการใชมือรับประทานอาหาร ดังนั้นกอนรับประทานอาหารจะตองลางมือใหสะอาด
ใชมือปนขาวเปนกอนแลวจิ้มลงในอาหารโดยไมใหขาวตกลงในอาหาร กอนจะลงมือรับประทานอาหาร ถามี
ผูเฒาผูแกก็จะนิยมตักใหคนแกกอน โดยใหคนแกลงมือรับประทานอาหารกอน แลวผูนอยจึงรับประทาน
อาหารที่หลัง อนึ่งเวลารับประทานอาหารจะตองมีบุตรหลานคอยดูแลอยูใกล ๆ นอกจากนี้มีมารยาทในการ
คดขาว จะตองไมใหแหวงตรงกลาง ควรจะคดใหเสมอกัน ถาแหวงกลางถือวาจะตกยาก ถาไปหาอาหาร
ในปาตองเซนสรวงใหเจาปากอนที่จะรับประทานอาหาร ไมเคี้ยวเสียงดัง ไมพูดคุยขณะรับประทานอาหาร
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วัฒนธรรมการกิน
อาหารลานนา อาหารที่นิยมประจําถิ่นมีอยูมากมายหลายชนิดและมีจํานวนไมนอยที่ไดรับ
อิทธิพลจากเพื่อนบาน หรือกลุมชนที่เคยเขามาอาศัยอยูในลําปาง เชน ไทยใหญ (เงี้ยว) และจีนอิสลาม
(จีนฮอ)
ธรรมชาติของอาหารโดยทั่วไปไมนิยมกะทิ ไมใชน้ําตาลโดยเฉพาะแกงเผ็ดตาง ๆ นิยมใชไขมัน
หรือน้ํามันจากสัตวและพืชแทน อาหารประเภทแกงที่ทําจากเนื้อสัตวจะเคี่ยวใหเปอย (ออม = เคี่ยว) แกง
ออมนี้จะมีเฉพาะเนื้อสัตวลวน ๆ ไมมีผักปน นอกจากใบมะกรูดเทานั้น
อาหารของภาคเหนือแตเดิมเปนอาหารที่หาไดจากธรรมชาติดวยสภาพชีวิตที่เรียบงายสันโดษ
อาหารการกินจึงไมซับซอนเพราะใชวัตถุดิบจากธรรมชาติมาผสมกับเครื่องปรุงตาง ๆ เพื่อใหมีรสชาติ
การรับประทานอาหารทางภาคเหนือ จะใสสะโตก (ขันโตก) แลวนั่งลอมวงกัน อาหารที่เหลือ
จะใสไวในกระบุง แลวผูกเชือกแขวนไวในครัว เพื่อกันมด แมลง หรือสัตวอื่น ๆ ที่จะไปรบกวน เมื่อจะ
รับประทานอาหารมื้อตอไปก็จะชักเชือกลง
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คราวหรือคาวสุวัตร
สันนิษฐานวาพญาโลมะวิสัยเปนผูแตง ซึ่งเปนสหายกับแสนเมืองมา บิดาของพรหมมินทร
(พญาพรหมโวหาร) ขณะนั้นพญาโลมะวิสัยดํารงตําแหนงอาลักษณในราชสํานักเจาหลวงลําปาง เนื้อเรื่อง
คาวสุวัตร เปนแบบจักร ๆ วงศ ๆ เปนเรื่องในปญญาสชาดก กลาวถึงกษัตริยองคหนึ่งชื่อพระอาทิตย มี
มเหสีชื่อจันทเทวี พระนางตองการโอรส จึงรักษาศีล 8 – 5 อยางเครงครัด ทําใหทิพยอาสนของพระอินทร
รอนกระดาง พระองคจึงอัญเชิญพระโพธิสัตวจุติลงมาเกิด นางจันทเทวีฝนวาไดลูกคับทอง (คลายลูกพับ)
และไดนํามารับประทานอยางเอร็ดอรอย ตอมาไดพระราชโอรส โหรทํานายวาจะเปนพระมหากษัตรยผูมีเด
ชานุภาพยิ่งใหญ แตจะไดพรัดพรากจากบานเมืองเปนไปเวลานาน ในวันประสูติก็มีมาเกิดในคอกตัวหนึ่งได
กินลูกคับทอง พระอาทิตยไดตั้งชื่อราชโอรสวา สุวัตร ตั้งชื่อมาวา กัณฐกะ เมื่อเจาสุวัตรเปนหนุมพระราช
บิดาจะหาพระชายาใหก็ไมเปนที่พอพระทัย ฤาษีตนหนึ่งบําเพ็ญตบะอยูในปา วันหนึ่งทานเดินทางไปหา
ผลหารลูกไม ไดไปพบสระแหงหนึ่งมีดอกบัวบานสะพรั่ง มีน้ําใสเย็น ปูปลาแหวกวายไปมา ในขณะที่ทาน
ยืนชมธรรมชาติอยูนั้น ก็ไดเห็นดอกบัวดอกหนึ่งใหญโตผิดดอกบัวทั้งหลาย จึงไปเด็ดมาและเปดกลีบเกสร
ภายในก็พบเด็กหญิงคนหนึ่งนอนอยูในนั้น จึงนําไปเลี้ยงดูตั้งชื่อวา ประทุมา หรือบัวคํา จนกระทั่งนางอายุ
ยางสูเขาวัยรุน พระฤาษีเห็นวาไมควรที่จะใหนางอยูใกล เกรงจะเปนศัตรูแกพรหมจรรย จึงสรางศาลาใหอยู
หลังหนึ่ง นางบัวคําทําหนาที่อุปฏฐากตักน้ําใหกิน น้ําใช แกพอฤาษี วันหนึ่งนางเสี่ยงอธิษฐาน หาคูโดย
เอาดอกไมมาทําเปนพวงมาลัยทิ้งลงสระน้ํา ระลึกในใจวาถามีเนื้อคูที่ไหนขอใหไปเกาะเกี่ยวเอามา
วันหนี่งเจาสุวัตรพามหาดเล็กทั้งหลายลงเลนน้ําในแมน้ําซึ่งไหลผานหนาประตูเมือง พวงดอกไม
ก็ไหลมาสอดเขาในมือเปนเหตุใหพระองคคิดถึงเจาของดอกไม อยากจะติดตามหา จึงขออนุญาตพระราช
บิดาพาเอามา กัณฐกะเขาสูปาและไดพบนางบัวคํ า เกิ ดรัก กันพระฤาษีจึ งยกนางใหไดอยูกินกั นมา มา
กัณฐกะก็บินไปมาเยี่ยมเยียนเจาของเสมอ วันหนึ่งพญายักษในปามาเห็นมาตัวนี้อยากไดจึงจับเอาไปขังไว
เจาสุวัตรกับนางบัวคําชวนกันเขาปาเพื่อแสวงหาอาหาร ไปพักที่ตนไทรแหงหนึ่ง มีนายพรานมาพบเขา
เห็นนางบัวคําก็มีใจรัก จึงใชธนูยิงเจาสุวัตรตาย แลวพาเอานางบัวคําไปเลาโลมใหนางเปนเมีย นางก็ไม
ยอม แตแกลงพูดจาออนหวานดวยจนพรานตายใจ พอเผลอนางก็เอาดาบฟนพรานจนถึงแกความตาย
แลวนางก็เดินทางตอไป
พระฤาษีเห็นเจาสุวัตรและนางบัวคําไมกลับมาก็เที่ยวตามหา ไดพบเจาสุวัตรนอนตาอยูจึงชุบให
ฟนขึ้นมา เจาสุวัตรก็อําลาเพื่อติดตามหานางบัวคําตอไป ไดเดินทางผานไปหลายบานหลายเมืองและได
ชายาอีกหลายคน เชน นางศุภลักษณ ซึ่งเปนลูกสาวยักษ ผูลักพามากัณฐกะไป และไดตอสูกับพญา
ยักษบิดาของนางศุภลักษณ จนไดชัยชนะและนํามาหนีจากเมืองไปโดยไมบอกใหนางศุภลักษณทราบ เมื่อ
นางไดทราบขาวจึงติดตามหาเจาสุวัตร สวนเจาสุวัตรก็เดินทางไปตามที่ตาง ๆ ไดเปนชายาเปนนางกินรีบาง
นาคบาง ฯลฯ
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ฝายนางบัวคําซึ่งตั้งทองเดินทางไปในปาบังเอิญไปพบนางศุภลักษณไดชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ในที่สุดทราบวามีสามีเปนชายคนเดียวกันก็มีความรักสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น นางบัวคําคลอดลูกเปนชาย
ทั้งสามจึงเดินทางไปตามหาเจาสุวัตร นางบัวคําถูกงูพิษกัดตาย นางศุภลักษณจึงอุมลูกนางบัวคําเดินทาง
ตอไปและตัวนางเองก็ตั้งทอง ตอมาคลอดบุตรเปนชายเชนกัน อาศัยพระฤาษีนางบัวคําจึงมีชีวิตกลับคืนมา
อีก ทั้งหมดไดผจญภัยตาง ๆ นานา ในที่สุดก็พบและชวนกันกลับไปครองบานเมืองอยางมีความสุข
คาวซอเรื่องเจาสุวัตรกับนางบัวคํา เปนวรรณกรรมมีชื่อเปนที่รูจักกันแพรหลายเรื่องหนึ่ง ตอมา
มีคนนํามาแตงเปนบทเพลงซอคือ เพลงเจาสุวัตรและนางบัวคํา ที่รองกันอยูในปจจุบันนี้
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น้ําปู
น้ําปู คืออาหารที่ผลิตจากปู เปนอาหารที่แพรหลายทั่วภาคเหนือ โดยผานกรรมวิธีถนอม
อาหารตามแบบพื้นบาน มีไวประจําแทบทุกครัวเรือน สามารถเก็บรักษาไวเปนนานป น้ําปูมีชื่อเสียงเปนที่
รูจักกันทั่วไป ไดรับการยอมรับจนนับเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของทองถิ่น ก็คือ น้ําปูแจหม ดังคําขวัญวา
พญาคําลือคูบาน มะขามหวานคูเมือง เงาพระธาตุลือเลื่อง เมืองน้ําปูดี
วิธีการทําน้ําปู ชวงเดือนกันยายนถึงตุลาคม เปนระยะที่ปูกําลังเติบโตไดที่ หลังจากไดปู
มาแลว นํามาลางใหสะอาด ตําดวยครกกระเดื่องหรือครกมือ ตําพรอมกับขา ตะไคร ใบฝรั่ง และใบ
มะกอก เมื่อละเอียดดีแลวนํามากรองดวยผาขาว นํากากปูมาตําซ้ําโดยเติมน้ําลงไปเล็กนอย ทําการกรอง
เอามันปูเหมือนครั้งที่แลว บางครั้งอาจนํากากปูไปตําซ้ําและกรองอีก จนกระทั่งเห็นไดวาไดมันปูมาหมดแลว
จากนั้นจึงนํามาเคี่ยว บางตํารากลาววา รสชาติของน้ําปูที่ดีนั้นตองหมักน้ําปูทิ้งไวหนึ่งคืนกอนนําไปเคี่ยว
เนื่องจากกลิ่นที่เกิดจากการเคี่ยวน้ําปูรุนแรงมาก ดังนั้นตองใชสถานที่หางไกลจากชุมชนที่เปนที่
เคี่ยวน้ําปู เชน ตามหัวไรปลายนาหรือกระทอมกลางนา โดยเฉพาะอยางยิ่งหญิงมีครรภหรือหญิงที่เพิ่ง
คลอดใหม ๆ เชื่อกันวาหากไดกลิ่นแลว อาจทําใหมีอาการผิดเดือน หรือผิดสําแดงได เชน ทําใหสุภาพ
ทรุดโทรมลง กลายเปนคนขี้โรค หรือมีสติวิปลาส นอกจากนี้บางทองถิ่นยังมีความเชื่อวา การรับประทาน
น้ําปูสามารถปองกันการกระทําทางคุณไสยได หากเดินทางไปตางบานตางเมืองควรนําน้ําปูไปดวย
การเคี่ยวน้ําปูตองใชไฟออน และหมั่นคนอยูเสมอ เมื่อน้ําปูขนพอสมควรแลว จึงปรุงรสดวย
เกลือ อาจมีพริก กระเทียม แลวแตชอบ เคี่ยวตอไปจนเขมขนเกือบแหง ก็จะไดน้ําปูเปนกอนสีดํา จึงนํามา
ใส ออม หรือกระปุก สามารถเก็บไวบริโภคไดตลอดป
น้ําปูเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ซึ่งอยูในรูปของสารอาหารเขมขน สามารถนํามาปรุง
อาหารไดหลายอยางเชน น้ําพริกน้ําปู ใสปรุงรสในแกงหนอไม ใสปรุงรสยําหนอไม ใสสมตํามะละกอ
และตําสมโอ เนื่องจากเปนอาหารที่มีสารไขมันบางชนิดสูง การรับประทานมากเกินไปอาจทําใหงวงนอนหรือ
มีอาการหาวเรอ สําหรับผูที่แพกับสารบางอยางในน้ําปู
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หมาขนคํา
เรื่ อ งหมาขนคํ า หรื อ กํ า พร า บั ว ตองนี้ เป น นิ ท านพื้ น บ า นของอํ า เภอแม ท ะ จั ง หวั ด ลํ า ปาง
เนื้อเรื่องมีดังนี้ มีแมหมาดําตัวหนึ่งไดกินน้ําที่คางในรอยเทาชาง ทําใหนางตั้งทองพอครบกําหนดก็เขาไปใน
ถ้ําผาสามเสา คลอดลูกมาเปนผูหญิง 2 คนซึ่งมีหนาตางดงามมาก นางตั้งชื่อคนพี่วาบัวคําและคนนองชื่อ
บัวตอง เมื่อเติบโตขึ้นบัวตองก็ปรนนิบัติแมหมาดวยความรัก ในขณะที่บัวคําเบื่อหนาย อยากจะออกจาก
ปา วันหนึ่งลูกสาวทั้งสองออนวอนใหแมไปหาเสื้อผาใหพวกตน ความรักลูกทําใหแมหมาดําจําใจจากลูกไป
หาเสื้อผาในเมือง
มีนายพรานคนหนึ่งออกไปลาสัตวในปาไดพบบัวคําและบัวตองก็ตะลึงในความงาม จึงนําความ
ไปบอกแกเจาผูครองเวียงละกอน พระองคจึงยกขบวนทหารมารับทั้งสองไปเปนมเหสี นางบัวคําดีใจที่จะได
เขาไปอยูในวัง แตนางบัวตองโศกเศราที่จะตองจากแมของตน ทั้งสองไดเปนมเหสีอยูในวังอยางสุขสบาย
สวนนางบัวตองนั้นมีความสุขกายแตใจคิดถึงแมอยูเสมอ
ฝายแมหมาตองบอบช้ํา ถูกทุบตีเพราะไปขโมยเสื้อผามาใหลูกสาว เมื่อกลับมาไมพบลูกนางจึง
ออกตามหาทุกวัน จนรางกายผอมโซ พระอินทรสงสารจึงดลบันดาลใหนางหมาดําเดินทางไปสูคุมเจาเมือง
เขลางค ไดกลิ่นลูก นางจึงหอนเรียกลูกฝายนางบัวคําไดยินก็จําได แตกลัวผูอื่นจะรูวาแมของตนเปนหมา
จึงใหทหารทุบตีไลออกจากคุม นางบัวตองเห็นทหารทุบตีหมาดําก็จําแมไดจึงวิ่งไปหามแลวอุมแมหมาไป
รักษาบาดแผล แลวใหอยูกับนางในคุม โดยทูลขอหีบจากเจาเมืองวาจะมาใสทรัพยสมบัติ แตนางกลับเอา
หีบมาใสแมของตนไว วันหนึ่งเจาเมืองเสด็จมาหานางแลวขอดูสมบัติในหีบที่นางบัวตองเคยขอไว นางตกใจ
มากกลัวเจาเมืองจะรูวาเอาแมมหามาใสหีบไว นางจึงขอใหเทวดาชวย พระอินทรเห็นวานางมีความกตัญู
จึงนําแมหมาไปสวรรคแลวบันดาลใหมีทองคําเต็มหีบนั้น โดยบอกวาขนมาจากผาสามเสา เจาเมืองจึงให
นางไปนําทองคําอีก
นางบัวตองโศกเศราที่แมหมาหายไป จึงแกลงบอกเจาเมืองวาจะไปเอาทองมาให เจาเมืองจึงให
ขบวนชางมาพานางไป บัวตองเดินเขาปาไปที่ถ้ําไมพบแมหมาก็โศกเศรา จึงเดินออกไปพบเหวก็โดดลงเหว
หวังหวังฆาตัวตาย ฝายผีเสื้อหวยเปนฝที่เขาเจ็บปวดทรมาน นางบัวตองตกจากเหวมากระแทกจนฝนาง
ผีเสื้อแตกหายปวด จึงมอบเงินทองเปนรางวัลแกนางบัวตอง แลวพาไปสงที่ปากเหว บัวตองจึงหาบเงินทอง
มาที่ทหารเฝารออยูแลวพากันกลับเมือง
ฝายบัวคําไดยินขาววาบัวตองขนเงินทองออกจากปามากมาย จึงคิดอยากไดทองบางจึงไปหา
บัวตองก็เลาความจริงใหฟง บัวคําจึงใหขบวนทหารไปสงนางเพื่อหาทองคําที่หาดสามเสา เมื่อไปถึงนางก็
โดดลงเหวไปทับหัวนางผีเสื้อที่กําลังนอนหลับ นางผีเสื้อโกรธจึงจับบัวคํากินเปนอาหาร ดวยความกตัญู
ตอแม นางบัวตองจึงอยูกับเจาเมืองอยางมีความสุขตั้งแตนั้นมา
( ถอดความจากลิลิตกําพราบัวตอง ของ กฤษณี ตะควี )
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