
ศิลปะชุมชนบ้านท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  
 

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไป ทําให้ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนแห่งนี้มีความภาคภูมิในใจตนเองในหลาย
เรื่อง โดยเห็นได้จากคําขวัญประจําบ้านท่าข้ามที่กล่าวว่า 
    บ้านท่าข้าม  อุดมทรัพย์สิน 
   มีที่ดินให้ทํากิน   มีแม่น้ําให้หาปลา 
   มีวัดสองแห่งให้พ่ึงใจ   มีผู้ให้ให้พึ่งพา 
   ชาวบ้านท่าข้ามยิ้มร่าเริง  รักสามัคคี 

ชาวบ้านท่าข้ามมีสิ่งให้ภาคภูมิใจที่สําคัญ คือ ความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้าน จากการที่ยังคง
ความเป็นสังคมเกษตรกรรม ด้วยมีป๎จจัยทั้งด้านน้ําและที่ดินที่เป็นของตนเอง มีวัดที่เป็นศูนย์รวมทาง
จิตใจ และมีการพึ่งพาอาศัยกันโดยเน้นเรื่องความสามัคคีกันของคนในหมู่บ้าน 

  
 

ประวัติความเป็นมาของบ้านท่าข้าม (ลุ่มใต้) 
บ้านท่าข้าม เดิมนั้นชื่อว่า บ้านใหม่ มีชาวบ้านอาศัยอยู่  30  หลังคาเรือน ในอดีตชาวบ้าน

เป็นกลุ่มคนไทลื้อที่อพยพมาตั้งแต่สมัยใดยังไม่ปรากฏหลักฐาน ได้ตั้งขึ้นปี พ.ศ. ใด ไม่มีใครในป๎จจุบัน
สามารถให้ข้อมูลได้ มีประวัติจากการบอกเล่าของบุคคลที่มีอายุยืนยาวที่สุดของหมู่บ้านของพ่อหม่อนวงค์  
วงศ์ป๎น  อายุตอนนั้น  97  ปี  ผู้เฒ่าที่ให้ข้อมูลว่า พ่อหลวงของบ้านใหม่คนแรกชื่อ พ่อหน้อย อินถา แม่
เย็นหลวง  ไม่ทราบนามสกุล  บ้านใหม่มีท่าน้ําซึ่งข้ามระหว่างบ้านท่าข้ามเหนือ  ป๎จจุบันเป็นเขตของ
อําเภอจอมทองอยู่ทางทิศเหนือบ้านใหม่จนผู้คนเรียกว่า  บ้านท่าข้ามใต้  ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ 

ป๎จจุบันเป็นบ้านท่าข้ามและต่อมามีพ่อหลวงคนท่ี 2 ชื่อ พ่อหนานวรรณ  แม่หลวงใฝ และพ่อ
หลวงคนที่ 3 ซ่ึงพ่อหนานหน้อยบ้านเดิมเป็นคนบ้านงิ้วหลวง และได้เป็นคนเริ่มสร้างวัดขึ้น  คนแรกที่ริม
แม่น้ําแจ่มห่างจากจุดเป็นท่าน้ําประมาณ 1 กิโลเมตร และด้วยการทํางานอย่างตรงไปตรงมาและดูแล
ลูกบ้านด้วยดีอย่างต่อเนื่อง  พ่อหนานหน้อยจึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าเมืองลําพูนให้ตําแหน่ง เป็น  ขุน  
ชื่อเต็มว่า  ขุนระวังเหตุ  และเมื่อขุนระวังเหตุได้เสียชีวิตลง ต่อมาก็ได้พ่อหลวงคนใหม่ซึ่งเป็นคนสร้างวัด
ต่อจาก  ขุนระวังเหตุ  เป็นคนที่  4  ชื่อว่าพ่อหนานติ๊บ แก้วสุใจ พ่อหลวงคนที่ 5 ชื่อพ่อหลวงดี ส่วนคนที่  
6  ชื่อพ่อหลวงเมือง บุญทา ต่อมาได้เป็นกํานัน คนที่ 7 ชื่อกํานันสงวน  ทุเรียนทอง คนที่ 8 ชื่อกํานัน
ประเสริฐ  จันทรังษี  คนที่ 9 ชื่อพ่อหลวงโสภณ สองปอน พ่อหลวงคนที่  10 คน ป๎จจุบันได้ชื่อว่า  พ่อ
หลวงอุ่นเรือน  แก้วสุใจ ซึ่งเป็นลูกหลานของพ่อหนานติ๊บ แก้วสุใจ  พ่อหลวงคนที่  4  ในยุคนั้นเอง  จาก
คําบอกเล่าได้มีพ่อค้าเป็นชาวพม่าได้มาค้าขายไม้ซุงล่องลําน้ําแจ่ม  ชื่อว่า หม่องส่วย ได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่
พร้อมพระธาตุ  ป๎จจุบันนี้ก็คือ  วัดชัยชนะ  หรือชาวบ้านเรียกกันว่า วัดท่าข้าม บ้านใหม่ เดิมจึงเปลี่ยนมา
เป็น  บ้านท่าข้าม  (ใต้)  ในป๎จจุบัน 

 



สถานทีส่ าคัญของบ้านท่าข้าม 
 
หมู่บ้านท่าข้ามแห่งนี้ มีวัดอยู่จํานวน  2  แห่ง คือ วัดท่าข้าม (ชัยชนะ) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของฝ๎่ง

ลําน้ําแม่แจ่ม และวัดสันกู่ ตั้งอยู่ทางฝ๎่งน้ําด้านทิศเหนือของลําน้ําแม่แจ่ม มีโรงเรียน 1 แห่ง  ชื่อว่า 
“โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม” เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝ๎น เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีสนามกีฬา  2  แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 1  แห่ง หอกระจายข่าว 1 แห่ง 
โรงน้ําดื่มชุมชน  1  แห่ง ตั้งอยู่ติดกําแพงวัดด้านทิศเหนือ มีตลาดนัดในหมู่บ้าน 1  แห่ง สถานีตํารวจ 1 
แห่งปูอมยาม  1  แห่ง และมีแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  3  แห่ง  คือ  ลําน้ําแจ่ม  ลําน้ําปิง  และหนองน้ํา
ประจําหมู่บ้าน 
 

 
แผนที่ชุมชนบ้านท่าข้าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

 
สภาพทางภูมิศาสตร์ 

สภาพทั่วไปของบ้านท่าข้าม ตั้งอยู่ในเขตตําบลหางดง  ติดลําน้ําแจ่ม  และลําน้ําปิง  ซึ่งมีน้ํา
ท่วมทุกปี  เป็นเขตปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตําบลท่าข้าม  เขต 1  มีนายกเทศมนตรี  ชื่อ  ดาบ
ตํารวจไพศาล  พุทธเหมาะ เป็นที่ราบลุ่มติดกับลําน้ําแจ่มและลําน้ําปิง  มีถนนสายหลัก  108  ผ่าน
หมู่บ้านท่าข้าม  ที่ตั้ง  หมู่บ้านท่าข้าม  หมู่  2  ตําบลหางดง  อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  

อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อลําน้ําแจ่มบ้านท่าข้ามเหนือ  อําเภอจอมทอง ทิศตะวันออกติดต่อ
ลําน้ําปิง ทิศใต ้ติดต่อหมู่บ้านกองหินและหมูบ่้านวังลุง ทิศตะวันตก ติดต่อหมู่บ้ านหลั งกาดและ
หมู่บ้าน บ้านห้วยส้มปุอย บ้านท่าข้ามมีพ้ืนที่ทัง้หมด  1,347  ไร่  แบ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร 344  



ไร่ พ้ืนที่ทํานา62 ไร่ พ้ืนที่ทําสวน 244 ไร่ ที่อยู่อาศัย 640 ไร่ และพ้ืนทีส่าธารณะ 61 ไร่   ได้แก่ ที่วัด 
ปุาช้า โรงเรียนปุาชุมชน และสนามกีฬา 

 
ลักษณะท่ัวไปของบ้านท่าข้าม 

 
บ้านท่าข้ามมีบ้านเรือนอยู่ติดกับถนนสาย 108  สายอําเภอฮอด  แม่สะเรียง  บ้านท่าข้าม  

เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ในตําบลหางดง  มีชุมชน  3  ชุมชน คือ ชุมชนที่  1  คือ  บ้านท้องฝาย  ชาวบ้าน
ประกอบอาชีพค้าขายและการเกษตรปลูกผัก ชุมชนที่  2  คือ  บ้านท่าข้ามลุ่ม  ชาวบ้านประกอบอาชีพ 
การเกษตร  ทําสวน  ทํานา  ทําไร่  ชุมชนที่  3  คือ  บ้านอรัญพัฒนา  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตว์  ทําสวน  เลี้ยงปลา  ชุมชนทั้ง  3  แห่ง  มีบ้านเรือนต้ังอยู่ติดกันหนาแน่น  ส่วนใหญ่ตั้งเรือนติด
ริมถนนจะเป็นร้านค้าตลอดเส้นทางค้าขาย  

 



ชุมชนบ้านท่าข้าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
จากการสํารวจข้อมูลจัดเก็บ  จปฐ.  ปี  2555  จํานวนประชากรและครัวเรือนเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ  

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้  ผู้สํารวจข้อมูลเป็นบ้านเช่าขอทะเบียนบ้านเพ่ือจะขอน้ําประปา,  
ไฟฟูา ปลูกบ้านใหม่เพ่ิมข้ึน  ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่เรื่อย ส่วนหนึ่งเป็นการย้ายมาทํางานและอยู่อาศัย
ไม่ครบ  6  เดือน  หรือ  1  ปี 

จํานวนประชากร/จํานวนครัวเรือน บ้านท่าข้าม  มีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น  768  หลัง  
(ครัวเรือน)  จํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,321 คน แยกเป็นชาย 638 คน แยกเป็นหญิง 683 คน 

สภาพภูมิอากาศ จะมีอยู่  3  ฤดูกาล ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือน มี.ค. – มิ.ย. ฤดูฝน 
จะอยู่ในช่วงเดือน ก.ค. –  ต.ค. และฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือน พ.ย. – ก.พ. 
 

สภาพทางสังคม 
 
บ้านท่าข้ามเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่แบบชนบท  การดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลท่า

ข้าม  การปกครองของหมู่บ้านท่าข้ามมีการแบ่งหมวดการบริหารจัดการในหมู่บ้าน  จํานวน  16  หมวด  
โดยมีหัวหน้าหมวดจะมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานหรือข่าวสารต่างๆ  กระจายให้แก่ลูกสมาชิกในหมวดของ
ตนเองเป็นการให้ภูมิป๎ญญาชาวบ้านในตัว  การบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและ
หัวหน้าหมวดมีหน้าที่เก็บรวบรวมเงินตามภารกิจของหมู่บ้านและรวบรวมนําส่งผู้นําหมู่บ้านหรือ
คณะกรรมการหมู่บ้านที่รับผิดชอบนั้นๆ  เพื่อดําเนินการต่อไป 
 

สภาพทางการศึกษา 
 
บ้านท่าข้ามมีโรงเรียนซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ประถมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  ป๎จจุบันมีนักเรียน

มาก  เนื่องจากหมู่บ้านใกล้เคียงได้พาลูกหลานมาศึกษาเล่าเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม  เพราะทาง
โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนดีเด่น  โรงเรียนต้นแบบ  โรงเรียนดีประจําตําบล  ขอ งสํานักงาน
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  5 

สภาพทางวัฒนธรรมประเพณี 
คนในหมู่บ้านท่าข้ามส่วนมากร้อยละ  99  เป็นคนล้านนาพ้ืนเมือง  และการนับถือศาสนา

พุทธ  มี  2  วัด  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ได้แก่  วัดชัยชนะ  และวัดสันกู่  และมีการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาร่วมกัน  ความเชื่อคนบ้านท่าข้ามมีความเชื่อและความเคารพศรัทธาในผีบรรพบุรุษ  ซึ่งได้แก่  ผี
ปูุย่า  ผีพ่อบ้าน  ผีเจ้าที่    ตามพิธีกรรมตามประเพณีพ้ืนบ้านในช่วงเดือน  9  หรือประมาณเดือน  
มิถุนายน  ของทุกปี  เช่น 

1.  ประเพณีปีใหม่เมือง 



2.  ประเพณีแห่ไม้คํ้าโพธิ์ 
3.  ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน 
4.  ประเพณีทานก๋วยสลาก 
5.  ประเพณีตานข้าวใหม่ 
6.  ประเพณีฟ๎งธรรมหลวง 
7.  ประเพณียี่เป็ง 
8.  ประเพณีแห่ลูกแก้ว 
9.  ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ 
10.  ประเพณีปอยหลวง 
สภาพเศรษฐกิจ 
บ้านท่าข้ามมีการประกอบอาชีพหลากหลาย สามารถจําแนกตามสัดส่วนได้ดังนี้  ทํานา ร้อย

ละ 20 ทําสวนลําไย ร้อยละ 18 ทําสวนผัก ร้อยละ 20 เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 20 รับจ้าง ร้อยละ 
10 ค้าขายร้อยละ 10 และอาชีพอ่ืนๆ  (รับราชการ) ร้อยละ 2 มีรายได้เฉลี่ยทางบ้านท่าข้ามมีรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปี  เท่ากับ  38,367.50  บาท  (จากข้อมูล จปฐ. ปี 2557) 

รายจ่ายในภาพรวมของบ้านท่าข้าม  มีรายจ่ายหลายด้าน ดังนี้ ค่าใช้จ่ายด้านอุปโภค 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายด้านภาวะหนี้สิน ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
บุตร ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  อนามัย ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายฟุุมเฟือย  เช่น  หวย  ดื่มเหล้า  
บุหรี่  และมีการเก็บออมบ้าง แต่จากการสอบถามการประชุม  ประชาคม  ผลปรากฏว่า  ความเป็นจริง
รายจ่ายในป๎จจุบันของครัวเรือนแต่ละครัวเรือนของบ้านท่าข้าม ร้อยละ  98  ของรายได้รับมาจริง 

การปกครอง รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านท่าข้าม 
1. นายอุ่นเรือน แก้วสุขใจ ผู้ใหญ่บ้าน 
2. นางสาวรัชนี บุตรตะก่า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3. นายสิงห์คํา สิงห์ทะ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
4. นายสมัย กันโยชัย  กรรมการหมู่บ้าน 
5. นายกมล บุตรตะก่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางหนิม พวงพี  กรรมการ  ประธานกลุ่มแม่บ้าน 
7. นางศรีบุตร แก้วสุดใจ กรรมการ  ประธาน  อสม. ผู้สูงอายุ 
8. นายสมชาย เต็งนุ  กรรมการ 
9. นายสุทธิพันธ์ สิงห์จันทร์ กรรมการ 
10. นายบุญทา บุญป๎๋น  กรรมการ 
11. นายดนตรี สมสิก  กรรมการ 
12. นายสมคิด ขัดสีแสง  กรรมการ 
13. นายสมัย รินแต้ว  ประธานกลุ่มหนุ่มสาว 



กลุ่ม/องค์กรในชุมชนมีอยู่หลายกลุ่ม สามารถแยกกลุ่มได้ดังนี้ 
กลุ่มคน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่ม สสท กลุ่มผู้ปลูกลําไย 

และกลุ่มทํานา 
กลุ่มกองทุนการเงิน ประกอบด้วย กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงวัว  หมู  (โครงการอยู่ดีมีสุข

กลุ่มออมทรัพย์  (โครงการออมทรัพย์วันละ  1  บาท) กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์  แบ่งเป็น  กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่ม ธกส. กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มสตรี และกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชน 

สภาพสิ่งแวดล้อม 
จากการที่นิสิตได้ลงสํารวจพ้ืนที่ชุมชนบ้านท่าข้าม  ได้พบมลภาวะเพ่ิมมากขึ้นทั้งทางน้ําและ

ทางบก จากสารเคมี และทางกลิ่นจากการเลี้ยงสัตว์ภายในชุมชน  มีป๎ญหาทางด้านของการทิ้งขยะมาก
ขึ้น  ไม่มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบอย่างจริงจัง  ปุาไม้บางพ้ืนที่ในชุมชนถูกตัดทําลายแต่ก็ยังมีปุาไม้
เหลืออยู่จํานวนมากในชุมชนจึงถือว่ายังคงเป็นปุาที่อุดมสมบูรณ์อยู่   

ภูมปิ๎ญญาท้องถิ่น 
บ้านท่าข้ามมีภูมิป๎ญญาหลากหลายที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ  ได้แก่  ภูมิป๎ญญาด้านการจัก

สาน  เครื่องมือหาปลา  เช่น  แห  แชะ  ไซ  สุ่มไก่  ข้อง  หรือจักสานที่ใช้ในวิถีชีวิต  เช่น  ก๋วย  ส้า   
กระบุง  มีภูมิป๎ญญาที่ขายดี  และไม่พอ  เป็นรายได้ที่แน่นอน  แต่ป๎จจุบันไม่มีชาวบ้านที่ทําอาชีพนี้เลย  
ซึ่งถือว่าเป็นภูมิป๎ญญาที่ชาวบ้านท่าข้ามกําลังจะสูญหายไป 

ภูมิป๎ญญาด้านการละเล่นดนตรีพื้นเมืองสะล้อซอซึง 
กลอง  แห่  โมง  กลางชุด  แห่ครัวตานเข้าวัดชุดใหญ่  ภูมิป๎ญญาด้านสมุนไพรทางภาคเหนือ  

เรียกว่า  ยาเมือง  ภูมิป๎ญญาด้านการเปุาเสกคาถารักษาโรค  กระดูกแตก  หัก  เปุามะเฮง  เปุาตาแดง  
เปุาแมลงปุองจี้  แตนจี้  ป๎จจุบันยังมี  พ่ออุ้ย  เปลี่ยน  แก้วสุใจ  อายุ  82  ปียังคงสืบทอดภูมิป๎ญญาอยู่
แต่คนรุ่นใหม่หรือวัยหนุ่มสาวที่จะได้รับการถ่ายทอดภูมิป๎ญญาไม่มีอีกแล้ว  เนื่องจากคนสมัยนี้ไม่ค่อยที่
จะรู้ภาษาล้านนาหรือตัวเมือง  เพราะการเรียนต้องเข้าใจตัวเมืองและคาถาการช่วยเหลือและบางส่วนไป
ศึกษาเล่าเรียนอยู่นอกหมู่บ้าน  หรือในเมืองเชียงใหม่  และต่างจังหวัด  พอจบการศึกษาก็หางานทํานอก
บ้านหรือมีงานของตนเองอยู่แล้วจึงไม่เกิดความสนใจ  ซึ่งในเรื่องผู้สืบทอดภูมิป๎ญญานี้ทางผู้นําชุมชนและ
ชาวบ้านก็ตระหนักและหาแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาเรื่องนี้อยู่ 

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านท่าข้าม  เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับสืบทอดภูมิป๎ญญาจากบรรพบุรุษ  คือ 
1.  เครื่องจักสานไม้ไผ่  เช่น  สุ่มไก่  ตะกร้า  กระบุง  แต่ไม่สามารถบริการต่อผู้บริโภค  

เนื่องจากผู้ผลิตมีจํานวนจํากัด 
2.  กลุ่มแม่บ้าน  สมาชิกกลุ่มผลิตน้ําพริกตาแดง  ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จัน  โดยส่วนมากจะขาย

ในชุมชนและบริเวณชุมชนใกล้เคียง 



เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี  และวัสดุที่ใช้ผลิตมีราคาสูง  ระหว่างการผลิตประสบ
ป๎ญหาและอีกสาเหตุหนึ่ง  เกิดจากพ้ืนที่การเกษตรถูกน้ําท่วม  ขณะนี้อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู  ขาดการผลิต
อย่างต่อเนื่อง 

แหล่งท่องเที่ยว 
วัดท่าข้าม (ชัยชนะ)  มีโบราณสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง  เช่น  โบสถ์  วิหาร  

พระธาตุเจดีย์  หอพระตรัย  และโบราณวัตถุ  เช่น  องค์พระธาตุ  พระพุทธรูปอายุ  1,000  ปี  บทสวด
ใบลานภาษาบาลี มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี 

 
การวิเคราะห์ชุมชนท่าข้ามด้วยเทคนิค SWOT 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนท่าข้ามด้วยเทคนิค SWOTของชุมชนบ้านท่าข้าม  หมู่ที่  2  
ตําบลหางดง  อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ มีผลดังตารางต่อไปนี้ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
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(1) การคมนาคมสะดวกสบาย  มีถนน
ติดต่อกับชุมชนอ่ืนหลากสาย 
(2) มีกองทุนต่างๆ ในชุมชน  เช่น  กองทุน
หมู่บ้าน,ออมทรัพย์ 
(3) การประชาสัมพันธ์ทั่วถึง 
(4) เป็นตําบลขนาดเล็กสามารถติดต่อกัน
ระหว่างหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว 
(5) เป็นคนพ้ืนบ้านเดิมที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
(6) มีผลิตภัณฑ์ชุมชนพ้ืนบ้านตามฤดูกาล  
เช่น  เห็ดเผาะ,  หน่อไม้,  ไข่มดแดง 
(7) เป็นแหล่งรวมเศรษฐกิจของอําเภอฮอด 
(8) เป็นเส้นทางหลักท่ีไปยังจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  (อําเภอแม่สะเรียง) 
(9) มีแม่น้ําแจ่มไหลผ่าน 

(1) การมีส่วนร่วมกับชุมชนน้อย 
(2) รวมกลุ่มกันแบบไม่จริงจัง ต่างคนต่างทํา  
ต่างคนต่างอยู่ 
(3) ยังมีคนว่างงานในชุมชนอยู่ส่วนหนึ่ง 
(4) ความเห็นแก่ตัวของคนในชุมชน 
(5) ขาดการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมของคนใน
ชุมชน 
(6) เป็นหมู่บ้านและตําบลที่อยู่ไกลจากตัว
เมืองเชียงใหม่ 
(7) เทคโนโลยีในการสื่อสารไม่ครอบคลุมทุก
เครือข่าย  (มือถือรับได้เป็นบางระบบ) 
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 (1) ถ้าชุมชนให้ความร่วมมือมากข้ึน  

องค์กรภาครัฐและท้องถิ่นจะสามารถเข้ามา
พัฒนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
(2) นโยบายกองทุนหมู่บ้านพัฒนามากข้ึน 
(3) ชุมชนมีโอกาสที่จะมีคนเข้าไปเรียนรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ศิลปศาสตร์  ภูมิ

(1) เทคโนโลยี  หรือการให้ข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆ  ส่งผลให้ชุมชนใช้จ่ายฟุุมเฟือย 
(2) ขาดความสามัคคี  การไม่เห็นถึง
ความสําคัญของการร่วมกลุ่ม 
(3) ขาดงบประมาณในการพัฒนา 
(4) คนในชุมชนรอรายได้จากผลผลิตทาง
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ป๎ญญาของคนในท้องถิ่นมากขึ้นเพ่ือที่จะ
สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน 

การเกษตร ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน 

โอกาส อุปสรรค 
 
จากผลการวิจัยชุมชนเบื้องต้น ผู้วิจัยได้พบข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมวิจัย ดังนี้ 
1.  ควรมีการประชาสัมพันธ์งานวิจัยที่ทําให้ชาวบ้านรับทราบให้มากกว่านี้ เพราะบางครั้ง

กิจกรรมต่างๆ ไม่ค่อยที่จะมีใครรู้แน่ชัดว่าการดําเนินงานเรื่องอะไร  เพื่ออะไร   
2.  ควรจัดกิจกรรมในยามว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น  การฝึกวิชาชีพจากพ่อครูแม่ครู

เพ่ือที่จะเป็นการสืบทอดภูมิป๎ญญาเก่าๆ จากชุมชนบ้านท่าข้าม เนื่องจากป๎จจุบันนี้ไม่มีใครสนใจที่จะ
อนุรักษ์ภูมิป๎ญญาจากคนเฒ่าคนแก่ทุกคนสนใจแต่เทคโนโลยีมากกว่าภูมิป๎ญญาจากบ้านเราเอง 

3.  ควรที่จะจัดทํากิจกรรมเพ่ือชาวบ้านและเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัย เช่น 
กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องศิลปะแก่ชาวบ้าน 

จากผลของการศึกษาชุมชน ทําให้ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนท่าข้ามเป็นสังคมที่กําลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
ความเจริญในหลายด้าน และมีป๎ญหาในการพัฒนา เนื่องจากชุมชนกําลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยม
สมัยใหม่ ซึ่งทําให้หลงลืมความเป็นท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นจุดเด่นในการพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งใน
งานวิจัยของผู้วิจัยจะจารึกความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นป๎จจุบัน ผสมผสานกับความเป็นรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ีจะอาศัยอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ทิ้งสิ่งเก่า และไม่เมากับสิ่งใหม่  
 
  



ภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดท่าข้าม 
 

 
 

พระอุโบสถวัดท่าข้าม 
 

ภาพส่วนด้านบนพระประธาน 
 
ภาพไตรภูมิจักรวาล  ประกอบไปด้วยเขาพระสุเมรุ  เขา ทั้ง 7  ด้านบนซ้ายจะเป็นภาพหงส์  

ด้านขวาเป็นภาพกระต่าย  โดยผู้วิจัยใช้สีเขียวอมน้ําตาล และเขียนในลักษณะของแสงกระทบบนผนังไม้
เก่า เพ่ือให้เกิดความหมาย  ความรู้สึกต่างๆ ที่ต้องการ 
 



 
 

ภาพไตรภูมิจักรวาล 
 
ภาพไตรภูมิจักรวาลประกอบด้วย ภูเขาพระสุเมรุ 1 ภูเขาสัตตบริภัณฑ์อีก 7  แต่เขียนภาพ

ออกมาในลักษณะโบราณสร้างไว้ คือ แสดงแบบด้านข้าง แลเห็นเป็นภูเขา 15 ลูก และมีภูเขาจักรวาลอีก 
2 เขาที่อยู่ด้านข้างซ้าย – ขวา  ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากยอดฉัตรที่นิยมทําไว้บนหลังคาพระอุโบสถ
วัดต่างๆ เหตุผลเพ่ือสมบูรณ์ในการวางองค์ประกอบของภาพ จึงให้ความหมายของความเป็นอาณาจักรที่
รุ่งเรืองท้ังในอดีตและป๎จจุบันในด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 
 



 
 

ภาพหงส์ สัญลักษณ์แทนชีวิตในภาคกลางวัน 
 

ภาพหงส์  ทางความเชื่อของชาวล้านนา ว่าเป็นตัวแทนของกลางวัน  การเขียนไว้บนผนัง
ด้านซ้ายเนื่องจากกับการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังประเพณีต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเวลากลางวันทางทิศใต้  
และเขียนในลักษณะกึ่งเหมือนจริง 

 



 
 

ภาพกระต่าย สัญลักษณ์แทนชีวิตในภาคกลางคืน 
 

ภาพกระต่าย  ทางความเชื่อของชาวล้านนาว่าเป็นตัวแทนของกลางคืน  การเขียนไว้บนผนัง
ด้านขวา  เนื่องจากต่อเนื่องกับการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังประเพณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน  
ทางทิศเหนือ และเขียนในลักษณะกึ่งเหมือนจริง 
 

 
 



ภาพลายเสาทั้ง 2 ด้าน 
 
เป็นภาพมงคล 108  ซึ่งมีความเชื่อเรื่องความเป็นมาของล้านนานิยม  เขียนบนภาพพระบาท  

โดยสอดแทรกภาพตะวันไว้บนเสาฝ๎่งกลางวันและภาพพระจันทร์ไว้บนเสาฝ๎่งกลางคืน  โดยเขียนลาย
ล้านนาประดับด้านบน – ล่าง ของเสาด้วยทองคําเปลว 
 

            
 

ภาพมงคล 108 สัญลักษณ์แห่งการเผยแผ่เข้ามาของพระพุทธศาสนา 



ภาพด้านบนซ้าย – ขวา ช่วงใต้หลังคา 
 
ภาพด้านบนซ้าย – ขวา  เป็นช่วงใต้หลังคา มีการเขียนหม้อน้ําปูรณฆฎะ แสดงถึงความอุดม

สมบูรณ์ของเมืองฮอดโดยเขียนแสงทอดผ่านมา มีเงาของชายคาหรือนาคสะดุ้งกระทบอยู่ให้รู้สึกถึงความ
มั่นคง แข็งแรง 
 

 
 

  
ภาพหม้อน้ําปูรณฆฎะ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ 



 
 

ภาพด้านซ้าย – ขวาสุดขององค์พระประธาน 
 
ภาพด้านซ้าย – ขวาสุดขององค์พระประธาน  เป็นภาพ 12 นักษัตร หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่า 

“ฮูปปี๋เปิ้ง”  เป็นตัวแทนของผู้คนในหมู่บ้านและอําเภอฮอดทั้งหมด เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมหารายได้ซื้อทองคําเปลวมาปิดตัวนักษัตรของตน โดยปีกุนใช้ภาพช้างแทนเพราะเป็นความเชื่อ
ของชาวล้านนา  และประดับด้วยลายคําล้านนาประดับทอง 

 

 
ปีไจ๊ (ปีชวด) นักษัตรหนู       ปีเปูา (ปีฉลู) นักษัตรวัว 

 

 
ปียี (ปีขาล) นักษัตรเสือ   ปีเม้า (ปีเถาะ) นักษัตรกระต่าย 

  



 
ปีสี (ปีมะโรง) นักษัตรนาค     ปีไส้ (ปีมะเส็ง) นักษัตรงูเล็ก 

 

 
ปีสง้า (ปีมะเมีย) นักษัตรม้า   ปีเม็ด (ปีมะแม) นักษัตรแพะ 



 
ปีสัน (ปีวอก) นักษัตรลิง      ปีเล้า (ปีระกา) นักษัตรไก่ 

 

 
ปีเส็ด (ปีจอ) นักษัตรหมา    ปีไก้ (ปีกุน) นักษัตรช้าง 

 
ภาพ 12 นักษัตร สัญลักษณ์แทนพุทธศาสนิกชนในชุมชน 

 
  



ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
 

 
 

ภาพผลงานด้านหลังพระประธานที่เสร็จสมบูรณ์ 
 
ภาพทั้งหมดบนจิตรกรรมฝาผนังหลังพระประธาน  ล้วนมีความหมายในด้านคติความเชื่อ

ต่างๆ ทางพุทธศาสนา  โครงสร้างภาพทั้งหมดเป็นสีเขียวอมน้ําตาลให้ความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ 
ของทุกสิ่งที่อยู่ในพ้ืนถิ่นแห่งนี้  โดยภาพคติเหล่านี้ทั้งหมดมาจาก มงคล 108  ผู้วิจัยตั้งใจกําหนดเทคนิค
วิธีการที่เป็นลักษณะเฉพาะตน  โดยใช้การเขียนแบบภาพไทยกับสมัยใหม่เข้าด้วยกัน  เพ่ือความเป็น
ป๎จเจก พร้อมตอบสนองความต้องการในการสื่อสารทางความหมายแก่ผู้เข้าชมได้คิดต่อได้ไม่มากก็น้อย 
 



 
 

ภาพด้านหลังพระประธานสมบูรณ์เต็มองค์ 
 

  



การวาดฝาผนังด้านกลางวัน 
 

 

   
ภาพแสดงการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น 

 

     
ใส่รายละเอียดเพ่ือสร้างบรรยากาศ และเพ่ิมเสน่ห์ให้แก่งาน 



   
รถยนต์บรรทุกสิ่งของ กิจกรรมต่าง งาน ต่าง ๆ ในวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน 

 

  
สร้างบรรยากาศด้วยควันไฟ 

  
ภาพบรรยากาศการเตรียมข้าวของงานสลาก 



   
ใช้สีน้ําตาลทาผนังขอบหน้าต่าง เพื่อช่วยเก็บขอบภาพให้มีความเรียบร้อย และเน้นให้ภาพเด่นชัดขึ้น 

ภาพที่ 4.26 การเก็บขอบภาพ 
 

ภาพเปรียบเทียบรูปถ่ายจากสถานที่จริงกับภาพวาดบนฝาผนัง 
 

  
ร้านขายของชํา นางจินตนา ตันเขียว 

 



   
ร้านขายก๋วยเตี๋ยวปูาช่วย 

   
บ้านปูาผัด ลุงคัณ 

  
บ้านผู้ใหญ่บ้านอุ่นเรือน แก้วสุขใจ 

 



  
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน 

 

   
บ้านพ่อสม กิติตุ้ย 

   
ขายก๋วยเตี๋ยวโบราณ บ้านแม่คํา ป๎นต๊ะ 



   
 

ร้านขายของขํา บ้านยายหอม 

   
บ้านลุงชัย ปูาจิต 

   
ปูายหน้าวัดท่าข้าม (ชัยชนะ) 

 



  
ปูายป๎้มน้ํามันเซล 

   
ร้านสุวิทย์ (ซ่อมรถ) 

  
ห้างโลตัสอําเภอฮอด 



   
วัดท่าข้ามใต้ (ชัยชนะ) 

  
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

  
โรงงานปูนซีเมนต์ 

 



  
เมรุเผาศพในปุาช้า 

 

  
ทุ่งนารอบหมู่บ้าน 

 

  
ห้างนาและทุ่งนารอเก็บเก่ียว 

 



  
ลําน้ําเหมือง 

  
สวนลําไย 



  
สระน้ําสาธารณะ 

  
 

  
ภาพเปรียบเทียบสถานทีแ่ละเครื่องประกอบจริงในชุมชนกับภาพวาดบนฝาผนัง 



 

 
 

 
ภาพฝาผนังด้านทิศใต้ของพระอุโบสถเสร็จสมบูรณ์ 



 

จิตรกรรมฝาผนังหน้าพระประธาน 
 

ภาพทั้งหมดบนจิตรกรรมฝาผนังหน้าพระประธาน  ล้วนมีความหมายในด้านคติความเชื่อ
ต่างๆ ทางพุทธศาสนา  โครงสร้างภาพทั้งหมดเป็นสีเขียวอมน้ําตาลให้ความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ 
ของทุกสิ่งที่อยู่ในพ้ืนถิ่นแห่งนี้  โดยผู้วิจัยตั้งใจกําหนดเทคนิควิธีการที่เป็นลักษณะเฉพาะตน  โดยใช้การ
เขียนแบบภาพไทยกับสมัยใหม่เข้าด้วยกัน  เพ่ือความเป็นป๎จเจก พร้อมตอบสนองความต้องการในการ
สื่อสารทางความหมายแก่ผู้เข้าชมได้คิดต่อได้ไม่มากก็น้อย โดยมีรายละเอียดภาพทั้ง 6 ภาพโดยรอบภาพ
พระแม่ธรณีบีบมวยผม ซึ่งเป็นตอนหนึ่งในพุทธประวัติที่มาช่วยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้ตรัสรู้ธรรมอัน
สูงสุดได้โดยการบีบน้ําจากมวยผม ให้ไหลลงมาอย่างมหาสารท่วมพญามารทั้งหลายที่คอยพจญไม่ให้องค์
สัมมาสัมพุทธเจ้าสําเร็จ 

แนวคิดนี้มีท่ีมาจากประเด็นป๎ญหาหรือผลกระทบจากชุมชนในงานวิจัยต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
คือประเด็นความเชื่อเรื่องการมิให้สตรีเข้าไปข้างในพระอุโบสถไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามแต่นักวิจัยมีแนวคิด
กลับกันว่าหากสตรีเข้าเพ่ือการทําประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาก็เกิดผลดีเช่นกัน และอุโบสถหลังนี้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการสร้างล้วนเป็นสตรีเป็นส่วนใหญ่ นั่นคือการหาข้อมูลเชิงลึกของนักวิจัย ดังนั้นแนวคิดเรื่อง
การยกระดับความดีงามของสตรีที่มีต่อพระพุทธศาสนา จึงเป็นเหตุผลที่นักวิจัยนํามาสร้างเป็นผลงาน
จิตรกรรมฝาผนัง โดยเขียนภาพในเชิงสัญลักษณ์และแบ่งผนังเป็นช่อง 7 ช่องใหญ่มีการออกเรื่องราวพุทธ
ประวัติจํานวน 7 ตอนที่มีความเกี่ยวข้องกับความดีงาม คุณค่าที่สตรีได้เป็นผู้อุปถัมภ์ค้ําชูพระพุทธศาสนา
มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยเรื่องราวภาพเขียนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพตอนประสูติ (ช่องผนังด้านบนซ้าย) 



 

 
ตอนประสูติ เขียนบริเวณช่องบนด้านซ้ายของภาพ แสดงองค์พระราชกุมารเจ้าชายสิทธัตถะ

บรรทมอยู่ในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายา โดยแสดงภาพต้นสาละโน้มกิ่งโอบกอดพระโพธิ สัตว์ ผู้
จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เหนือต้นสาละ ปรากฏดอกบัว 7 ดอก ทอดยาวเรียงราย แสดงให้
ถึงการที่จะทรงเสด็จพระราชดําเนินเผยแผ่ธรรมในชมพูทวีป 7 แคว้น 

ภาพนี้ นักวิจัยออกแบบพุทธประวัติตอนนี้เป็นลักษณะเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์มารดา แต่มีการ
ประดับเครื่องทรง ลักษณะของมือถือกําป๎้นเพราะมนุษย์เกิดมาล้วนมีกรรมติดมาด้วย เหตุผลที่ออกแบบ
เป็นลักษณะนี้คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับนักวิจัย ที่เขียนภาพนี้อยู่ในช่วงที่ภรรยากําลังตั้งครรภ์
บุตรชาย และภาพนี้ก็สเก็ตมาจากฟิล์มภาพถ่ายอัลตร้าซาวด์ พุทธประวัติตอนประสูติมีความหมายและ
ที่มาของสตรีที่เรียกว่ามารดาผู้ให้กําเนิด คือพระนางสิริมหามายาที่คลอดบุตรชื่อ เจ้าชายสิทธะ มาเป็น
พระพุทธองค์ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก 
 

 
 

ภาพตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (ช่องผนังตรงกลางซ้าย) 
 

ตอนเสด็ จออกมหาภิ เนษกรมณ์  เป็ นตอนที่ เ จ้ าชายสิทธั ตถะ เสด็ จหนี ออกบวช 
มหาภิเนษกรมณ์ แปลว่า การเสด็จออกบรรพชาของพระพุทธเจ้า แสดงรูปม้าหนีออกจากบ่วง (แทนพระ
ราหุล ราหุล แปลว่า บ่วง) ม้าขาวแทนม้ากัณฐกะ และมีรูปดอกบัวสีทองผุดขึ้น แสดงถึงพระนางพิมพาที่มี
น้ําพระทัยเสียสละให้เจ้าชายสิทธัตถะได้แสวงหาสัจธรรมจนบรรลุพระนิพพาน และต่อมาพระนางพิพมพา
ก็ได้เสด็จออกบวชเป็นพระภิกษุณีจนสําเร็จพระอรหันต์ มีพระนามว่า พระภัททากัจจานาเถรี (แปลว่า 
พระเถรีผู้มีใจเที่ยงแท้ดั่งทองคําบริสุทธิ์) 

ภาพนี้เขียนไว้ตรงกลางด้านซ้ายจากประวัติเจ้าชายสิทธะทรงเบื่อหน่ายความสุขต่างๆ ใน
พระราชวังและเห็นความจริงบางอย่างเกี่ยวกับสตรี ในความสวยงามที่ไม่ยั่งยืน ภาพนี้ผู้วิจัยออกแบบเป็น
ลักษณะของม้ากําลังวิ่งกระโดดออกจากกรงจักรดอกบัวที่แทนบ่วงแห่งความสุขจอมปลอม ซึ่งการที่ไม่
เขียนเจ้าชายสิทธัตถะเพราะอาจเป็นการเล่าเรื่องจนเกินไป 



 

 

 
 

ภาพตอนนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส (ช่องผนังด้านล่างซ้าย) 
 

ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส คือ ข้าวสุกหุงด้วยนมโคสดผสมน้ําผึ้ง ในเช้าวันเพ็ญ
วิสาขะหรือวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 6 อันเป็นวันครบรอบพระชันษา 35 พรรษาของพระพุทธเจ้า แสดงรูปถาด
ข้าวทองคําใส่ก้อนข้าวมธุปายาส มีเมล็ดข้าวรายล้อม ข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา ถือเป็น ภัตตาหารมื้อ
แรก ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงให้ถึงบทบาทที่สําคัญของสตรีในฐานะผู้อุปถัมภ์ค้ํา
ชูพระพุทธศาสนามานับตั้งแต่พุทธกาลจนถึงยุดป๎จจุบัน  

ภาพนี้เป็นการจัดวางองค์ประกอบแบบตรงไปตรงมา ใช้รูปทรงของต้นศรีมหาโพธิ์วางตรง
กลางภาพ ด้านล่างมีถาดใบใหญ่วางอยู่เป็นฐานเม็ดข้าวอยู่ด้านในรอบๆ ต้นโพธิ์ มีถาดใบเล็กๆ ลอยอยู่
รอบทั้งหมดมีความหมายสื่อถึงตอนหนึ่งในพุทธประวัติ ว่านางสุชาดาซึ่งเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสเพ่ือให้
พระพุทธเจ้านําไปฉัน เกิดเป็นความปิติ ดังนั้นภาพนี้จึงเป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องการสื่อแสดงความศรัทธาอัน
ยิ่งใหญ่ของสตรีที่ผู้วิจัยต้องการบันทึก และเชิดชูประดับไว้ในพระอุโบสถ 

 
 



 

 
 

ภาพตอนพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (ช่องผนังตรงกลาง) 
 

ตอนพระแม่ธรณีบีบมวยผม อยู่ตรงกลางด้านบนสุดของภาพ และมีขนาดช่องใหญ่ที่สุด แสดง
รูปพระแม่ธรณีในแบบสตรีชาวล้านนา นั่งบนแผ่นดินบีบมวยผมให้สายน้ําพรั่งพรูท่วมถั่งไหลใส่พญามาร
วสวัตตีที่ประดับนั่งบนคอช้างคิริเมขละ และหมู่มารที่ต่างสละละศัตราวุธจมน้ําหนีตายอลหม่าน ภาพนี้
แสดงให้เห็นว่า พระแม่ธรณีแสดงตนเป็นประจักษ์พยานแห่งการบําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้า เมื่อพญา
มารวสวัตตี เทพมารแห่งสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีชั้นฟูาสูงสุดมากล่าวตู่ทวงเอาบัลลังก์ เพราะเกิดความ
กลัวและอิจฉาว่า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ก็จะพ้นจากอํานาจของตน (เป็นบุคลาธิษฐานถึงผู้ที่จะตรัสรู้
ว่า จะมีมารหรือกิเลสมาผจญในจิตใจ) ในขณะนั้น แม้แต่พระอินทร์และหมู่เทวดาชั้นต่ํากว่าทั้งหลายก็พา
กันหนีหายเพราะท้าววสวัตตีเป็นเทวดาที่มีศักดิ์สูง จึงไม่มีใครกล้าเป็นพยานให้ เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้า
ทรงชี้พระดรรชนี (นิ้วชี้) ลงดิน เป็นที่มาของพระพุทธรูปปางมารวิชัย (พระประธานในพระอุโบสถ) แล้ว
เมื่อฟูายังช่วยไม่ได้ก็ต้องอ้างดิน พระแม่ธรณีจึงผุดขึ้นมาเป็นประจักษ์พยานให้ และเป็นผู้ชําระข้อกังขา
ทั้งหมดให้ด้วยน้ําหยาดที่พระโพธิสัตว์ได้บําเพ็ญบารมีแล้วหยาดน้ํารดดินเพ่ือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า
ด้วยการเวียนว่ายตายเกิดถึง 4 อสงไขย 1 แสนมหากัป น้ํานั้นจึงมีมากมายเหลือคณานับจนท่วมถั่งเอ่อล้น



 

ขับไล่หมู่มารผจญให้ปราชัยไป ดังนั้น หากผู้ใดได้ลอดข้ามผ่านประตูพระอุโบสถเข้ามาได้ ก็ถือเป็นบุคคล
หนึ่งที่แสดงตนเป็นประจักษ์พยานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

เนื่องจากเป็นตอนที่นักวิจัยต้องการให้เด่นที่สุด มีการเขียนในลักษณะเป็นภาพผู้หญิงล้านนา
นุ่งผ้าชิ้น มีทรวดทรงองเอวอวบเพ่ือแสดงความรู้สึกถึงผู้หญิงที่มีบุตร ในอิริยาบถกําลังบีบมวยผมอยู่บน
โขดหินมีน้ําไหลลงมาจากปลายเส้นผม ทั้งนี้นักวิจัยเขียนภาพผู้หญิงออกมาในลักษณะชาวบ้านเพราะแทน
มารดาของตนซึ่งเป็นสามัญชนธรรมดา อีกทั้งยังต้องการสื่อความหมาย ให้ผู้ดูเห็นถึงความเรียบง่าย สมถะ
ของคนล้านนา จึงไม่แต่งองค์ทรงเครื่องใดๆ จะทําให้ความรู้สึกถึงอันที่แท้จริงแล้ว เป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัว
สามารถเข้าถึงศิลปะรูปแบบนี้ได้ง่ายขึ้น โดยเทคนิคสีอะครีลิก-ทองคําเปลว 

 

 
 

ภาพตอนนางวิสาขามหาอุบาสิกาถวายวัดบุพพาราม และนางอัมปาลีถวายวัดอัมพปาลีวัน (ช่องผนัง
ด้านบนขวา) 

 
ตอนนางวิสาขามหาอุบาสิกาถวายวัดบุพพาราม และนางอัมปาลีถวายสวนมะม่วงให้สร้างวัด    

อัมพปาลีวัน  แสดงรูปถาดทองคําใส่พระอาทิตย์ (หมายถึง วัดบุพพาราม (บุพพา แปลว่า ตะวันออก)) กับ 
ถาดใส่ผลมะม่วง (หมายถึง อัมพปาลีวันมหาวิหาร (อัมพปาลี แปลว่า สวนมะม่วง)) มีรูปพระธรรมจักรอยู่
ตรงกลางแทนพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนา แสดงให้เห็นอีกบทบาทหนึ่งของสตรีที่มีส่วนสําคัญในการ
อุปถัมภ์ค้ําชูพระพุทธศาสนา 



 

นักวิจัยใช้ผลมะม่วงเป็นตัวแทนสวนมะม่วง และภาพพระอาทิตย์ใส่พานที่ตั้งไว้แทนการถวาย 
ด้านหลังเป็นภาพธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนว่าการถวายที่ดินส่วนตัวที่
เคยเป็นสวนมะม่วง เพ่ือสร้างวัดเป็นการทํานุบํารุงพระศาสนาสืบไป 
 

 

 
 

ภาพตอนพระนางมหาปชาบดีโคตรมีรับครุธรรม ๘ ประการ (ช่องผนังตรงกลางขวา) 
 

ตอนพระนางมหาปชาบดีโคตรมีรับครุธรรม 8 ประการ กล่าวถึงพระนางมหาปชาบดีโคตรมี
บวชเป็นภิกษุณี ภาพเขียนแสดงถึงการบวชที่ต้องรักษาครุธรรม 8 ข้อ ครุธรรม แปลว่า “ธรรมอันหนัก” 
หมายถึง ข้อปฏิบัติสําหรับภิกษุณีอันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ทรงอนุญาตให้สตรีอุปสมบทได้ โดยต้องปฏิบัติ
ด้วยความเคารพตลอดชีวิต มี 8 ประการโดยสรุป คือ 

1. แม้บวชมานานนับร้อยปีก็ต้องกราบไหว้ภิกษุ แม้บวชในวันนั้น 
2. ต้องจําพรรษาอยู่ในวัดที่มีภิกษุ 
3. ต้องไปถามวันอุโบสถและรับฟ๎งโอวาทจากภิกษุทุกก่ึงเดือน 
4. ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝุายหลังจําพรรษาแล้ว 
5. ต้องประพฤติมานัตในสงฆ์สองฝุายเมื่อต้องอาบัติหนัก 
6. ต้องเป็นสิกขมานา 2 ปี ก่อนจึงขออุปสมบทในสงฆ์สองฝุายได้ 
7. ต้องไม่บริภาษด่าว่าภิกษุไม่ว่ากรณีใด ๆ 
8. จะว่ากล่าวตักเตือนภิกษุไม่ได้ แต่ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนได้ 
ผู้วิจัยเขียนภาพมือในลักษณะถวายดอกแก้วทั้ง 8 ดอก แสดงถึงการรักษาศีลของพระนางใน

การบวชเป็นภิกษุณี แสดงถึงการบวชเป็นพระภิกษุณีที่ต้องรักษาศีล 8 ข้ออย่างอุกฤษฏ์ไม่ให้ขาดถึง 2 ปี 
จึงจะบวชเป็นพระภิกษุณีได้ แสดงให้เห็นถึงความกตัญํูต่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีในฐานะพระ
มารดาเลี้ยง พร้อมทั้งพระมหาเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเหล่าสตรี ซึ่งในสมัยนั้น ยังไม่ได้



 

รับความเท่าเทียมบุรุษในทางลัทธิศาสนา และต่อมาทรงจัดให้ภิกษุณีเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท 4 ที่จะช่วยค้ํา
จุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป 
 

 
 

ภาพตอนเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสะ เพ่ือโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (ช่องผนัง
ด้านล่างขวา) 

 
ตอนเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสะ เพ่ือโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แสดง

รูปธรรมจักรและรูปบันไดที่ทอดลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเหตุการณ์การเสด็จขึ้นไปโปรดพระสิริมหา
มายาเทพบุตร ที่ไปบังเกิดเป็นพระโพธิสัตว์อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต แล้วพระองค์ก็เสด็จลงมาที่สวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์เพ่ือฟ๎งธรรมของพระพุทธเจ้า แสดงให้เห็นถึงความกตัญํูกตเวทีที่มีต่อพระพุทธมารดาที่ให้
กําเนิด ทรงเทศนาพระอภิธรรมปิฎก จนกระท่ังพระสิริมหามายาเทพบุตรสําเร็จเป็นพระโสดาบัน 

ผู้วิจัยจัดวางองค์ประกอบแบบตรงไปตรงมา มีภาพธรรมจักรอยู่กลางด้านบนภาพ เป็น
ตัวแทนพระพุทธศาสนาและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีภาพบันไดนาคผ่ากลางแนวตั้งตรงลงมา
ด้านล่างแทนการเสด็จลงมาหลังจากการโปรดพระพุทธมารดา มีภาพองค์เทพ เทวดา ดอกไม้ต่างๆ ลอย
อยู่ รวมถึงพญามารที่ลอยทับอยู่บนภาพอีกชั้น 

 



 

 
 

 
ภาพผนังด้านหน้าพระประธานเสร็จสมบูรณ์ (ถ่ายด้านตรง) 



 

 
 

 
 

ภาพแสดงบรรยากาศจิตรกรรมฝาผนังภาคกลางคืน 



 
 

 
 
 

 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภาคกลางคืนเสร็จสมบูรณ์ 
  



 
 

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชลงไปในภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีแนวคิดดังต่อไปนี้ 

1) การสร้างงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ ป๎จจุบัน คือ ปี พ.ศ.
2557-2560 มีแนวคิดความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ความรู้สึกของผู้คนในชุมชน ดังนั้นการเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่สุดที่
นักวิจัยจะบันทึกไว้ในพระอุโบสถ์ด้วยเหตุผลหลายประการ คือ ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะผู้วิจัยที่ได้รับทุนการศึกษาจากพระองค์ท่าน อีก
ทั้งยังได้ทํางานศิลปะตามแนวพระราชดําริ จนได้รับรางวัลประกวดต่างๆ หลายเวที ทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

2) การถวายความอาลัย 
3) การบันทึกประวัติศาสตร์แห่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยเพราะสถานที่แห่งนี้

จะเป็นที่ศึกษาเรื่องราวต่างๆ ในอนาคตว่าคนไทยได้บันทึกไว้เพ่ือพระองค์ท่าน 
4) เพ่ือเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีของบรรดาศิลปินต่างๆ ที่มาร่วมวาดภาพพระบรม

สาทิสลักษณ์และผู้คนในชุมชน 
5) เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน 
6) เพ่ือสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ 
ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นล้วนเป็นสิ่งสําคัญ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการบันทึกภาพ

พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่านไว้ในพระอุโบสถ์โดยการเชิญชวนบุคคล ศิลปิน นักศึกษา อาจารย์ 
ทางด้านศิลปะมาร่วมวาดภาพเหมือนพระองค์ท่านคนละหนึ่งภาพ บนผนังจริง โดยผู้วิจัยได้จัดวางเป็น
โปสเตอร์ภาพเคารพ ซึ่งเกิดขึ้นจริงเป็นบรรยากาศในชุมชน ที่มีการประดับภาพการถวายความอาลัยอยู่
ทั่วทุกที่ ซึ่งผู้วิจัยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2560 มีผู้ร่วม
เขียนภาพจํานวน 46 ภาพ ทั้งแบบเหมือนจริงและสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประเมินได้ว่าประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมาก มีศิลปินทั้งไทยและต่างชาติ
(จีน) เดินทางมาร่วมเขียน ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ถือว่า
เป็นการร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดียิ่ง 

 
 
 
  



 
 

 
 

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ที่ศิลปินวาดเพ่ือร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

 



 
 

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองฮอดเก่า 
 

  
 

  
 
การสํารวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมเมืองฮอดเก่า  วัดพระเจ้าโห้ วัด

พระพุทธบาทแก้วข้าว ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
 



 
 

 
เสาหลักพิสดารนคร เมืองฮอดในอดีต ในอดีตของเจ้าแม่จามเทวี 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

  
 
หมายเลข 1 วัดเจดีย์สูง (สํารวจแล้ว) 
หมายเลข 2 วัดดอกคํา (ยังไม่ได้สํารวจ) 
หมายเลข 3 วัดหลวงฮอด (ยังไม่ได้สํารวจ) 
หมายเลข 4 วัดดอกเงิน (ยังไม่ได้สํารวจ) เจดีย์ที่บรรจุพระบฎ 
หมายเลข 5 วัดศรีโขง (สํารวจแล้ว) 
หมายเลข 6 วัดสันหนอง (สํารวจแล้ว) 
  

1 

2 4 

3 

5 

6 



 
 

วัดศรีโขง 
 

  
 

  
ลงสะพานจากบ้านดงดํา ปลายสะพาน ซ้ายมือ เป็นที่ตั้งของวัดศรีโขง  
 



 
 

 
  



 
 

วัดสันหนอง 
 

 
 
ห่างไปประมาณ 400 เมตร ซ้ายมือ กลางทุ่ง เป็นที่ตั้งของวัดสันหนอง 

 
(ไม่มีภาพถ่าย) 



 
 

วัดเจดีย์สูง 
 

  
 

   
 



 
 

  
วัดดอกคํา 



 
 

 



 
 

 



 
 

วัดหลวงฮอด 
 

 
 



 
 

  
(ไม่มีแผนผัง) 

วัดดอกเงิน เจดีย์ที่บรรจุพระบฎ 



 
 

 
 
 
 



 
 

ด้านซ้าย  ซุ้มประตูวัดดอกเงิน อําเภอฮอด ด้านขวา พระเจดีย์บนยอดภูเขา 
  



 
 

  



๙๗ 
 

ศิลปะอ าเภอฮอด 

 
 



 ๙๘ 

 
ด้านซ้าย  รูปเทวดาปูนป๎้นประดับผนังเจดีย์ ด้านขวา  ลายปูนป๎้นประดับผนังกู่ประดิษฐานพระพุทธรูป 
  



 ๙๙ 

 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

 

 
 



 ๑๐๐ 

 
  



 ๑๐๑ 

 
 

 
  



 ๑๐๒ 

 
 

 
  



 ๑๐๓ 

 
 



 ๑๐๔ 

 
 

การสํารวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น แม่น้ําปิง ทะเลสาบดอยเต่า วัดพระธาตุ
ดอยเกิ้ง ออบหลวง ฯลฯ 
 

  
 



 ๑๐๕ 

  
 

  
ทะเลสาบดอยเต่า หรือคนดอยเต่าท้องถิ่น เรียกว่าท่าศูนย์ (ต่าสูน) คือพ้ืนที่ชุมชนคนดอยเต่าริมน้ําปิงใน
อดีตที่ถูกน้ําท่วมเม่ือคราวที่มีการสร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก หรือคนดอยเต่าเรียกเขื่อนยันฮี หรือเขื่อน
น้ําต๋า ตามคําค่าวซอ ของ ปูอแก้ว ต๋าไหล 
 

  
 



 ๑๐๖ 

  
  

   
 
ผาวิ่งชู้ สถานที่ที่ในอดีตกาล ชายหนุ่มหญิงสาวที่มีความรักที่ต่างชนชั้น.. มาสละชีพเพ่ือที่จะอยู่ด้วยกัน
แบบนิจนิรันดร์ ณ หน้าผาริมน้ําปิงนี้ ผาวิ่งชู้ (ชู้=คู่รัก) ตั้งอยู่ที่บ้านดงดํา อําเภอฮอด 
 
 

  
 



 ๑๐๗ 

  
 
ผาสิงห์เหลียว บ้านดงดํา อําเภอฮอด 
 

 
อุทยานแห่งชาติออบหลวง อําเภอฮอด จงัหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 


