พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
สานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา

เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๓

 ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบ หน้ากากไม้ฝาโลง โดย ผวจ.ลาพูน แก่ ผวจ.น่าน
 เรื่องราว พิธีกรรมฝังศพ บรรพชีวินบนแผ่นดินล้านนา
 เปิดปูมศิลปะบนแผ่นหินสู่ภาพเขียนสีผนังถ้า อ.แม่ทา – บ้านโฮ่ง - ลี้

วิทยากร  รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช นักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญด้าน อารยธรรมมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์ภาคเหนือตอนบน จาก ม.ศิลปากร


วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
จังหวัดลาพูน

ข้อมูลใหม่ก่อนประวัติศาสตร์

น่าน-ลาพูน
********************************
เนื่องมาจากการศึกษาเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดลาพูนมีความไม่ต่อเนื่อง ถือว่าปี พ .ศ.
๒๕๔๐ เป็นครั้งสุดท้ายที่มีการศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลาพูน อย่างเป็น
ทางการ ทั้ง ๆที่นักวิชาการหลายท่านลงความเห็นว่าเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่
สมบูรณ์ที่สุดของภาคเหนือแต่ก็ยังไม่มีการต่อยอดในเชิงวิชาการใดๆ กระทั่งในช่วงระยะเวลา ๖-๗ ปีที่
ผ่านมาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ได้ค้นพบหลักฐานด้านโบราณวัต
ถุและโบราณสถาน
สมัย ก่อนประวัติศาสตร์ ในลาพูน เพิ่มขึ้นหลายแห่ง อาทิ ภาชนะดินเผาในพิธีกรรมศพจากแหล่ง
โบราณคดีบ้านสันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง และจากแหล่งโบราณคดีบ้านทาป่าสัก ต.ทาปลาดุก อ .แม่ทา
ประติมากรรมขูดขีดเป็นรูปรอยเท้าบนแผ่นหิน (Rock Art) ที่เนินเขาหลังวัดดอยสารภี ต.ทาสบเส้า อ.แม่
ทา แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีดอยแตฮ่อและดอยผาผึ้ง ต
.ป่าพลู อ .บ้านโฮ่ง แหล่งโบราณคดี
ภาพเขียนสีผาแดง-ผานกยูง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ เป็นต้น ข้อมูลทั้งหมดนี้ควรมีการนามาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ขยายองค์ความรู้ในวงที่กว้างขึ้น อันจะนาไปสู่การต่อยอดด้านกา รขุดสารวจ ตีความ จัดทาองค์ความรู้
เผยแพร่และชี้แนวทางแก่ชุมชนในการพัฒนาแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวประจาท้องถิ่นต่อไป
นอกจากนี้เมื่อปี ๒๕๕๐ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ยังได้รับมอบโบราณวัตถุชิ้นสาคัญ
“หน้ากากไม้ฝาโลง” จากถ้าค้างคาว อ.เวียงสา จ.น่าน โดยคุณดาวใจ ไพจิตร ในนามมูลนิธิปรีดี – ดาว
ใจ สุจริตกุล ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลากหลายแขนงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความกรุณา
จาก รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช นักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญด้านก่อนประวัติศาสตร์บนพื้นที่สูง จากคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นาเศษชิ้นส่วนเนื้อไม้ไปทาการพิสูจน์หาค่าอายุจากสถาบันที่มี
มาตรฐานในต่างประเทศจนทาให้ทราบว่า
“หน้ากากไม้ฝาโลง ” ชิ้นนี้มีอายุเก่าแก่ถึง ๓,๒๐๐ ปี
โดยประมาณ ซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับโครงกระดูกบ้านวังไฮแต่วัฒนธรรมการฝังศพของคนสองกลุ่มนี้กลับมี
ความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นจึงจาเป็นต้องศึกษาต่อไปถึงความเชื่อมโยงของชนกลุ่มต่างๆที่เข้ามา
ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สูงของประเทศไทยโดยมีพิธีกรรมฝังศพที่ต่างกันทั้ง ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่
เมืองน่าน เมืองลาพูน และเมืองอื่นๆ ในภาคเหนือตอนบน เช่น แม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์
๑. การส่งมอบคืนโบราณวัตถุหน้ากากไม้ฝาโลงแก่ถิ่นกาเนิด ณ จังหวัดน่านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๒.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลใหม่ด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดน่าน-ลาพูน
๓.เพื่อแลกเปลี่ยน ต่อยอด องค์ความรู้ที่ค้นพบใหม่ในรอบทศวรรษ อันจะนาไปสู่การขยายผลสรุปความ
เป็นมาและประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนบนพื้นที่สูงเขตภาคเหนือยุคก่อนหริภุญไชยให้กว้างไกลขึ้น
๔.เพื่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ส่วนท้องถิ่น ชุมชน ตระหนักถึงความสาคัญ ภาคภูมิใจ และร่วมกัน
อนุรักษ์ในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตนต่อไป

กาหนดการประชุมเสวนา
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ข้อมูล ใหม่ก่อนประวัติศาสตร์ น่าน-ลาพูน

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา
๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น. - ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ หัวหน้าพช.หริภุญไชย กล่าวต้อนรับ
ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
- นายสหวัฒน์ แน่นหนา รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงบทบาทของ
กรมศิลปากรในงานด้านโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาคเหนือ
- คุณดาวใจ ไพจิตร (มูลนิธิปรีดี – ดาวใจ สุจริตกุล )
กล่าววัตถุประสงค์การมอบหน้าก ากไม้ฝาโลง แก่กรมศิลปากร
- ดร.ดิเรก ก้อนกลีบ ผวจ.ลาพูน
- ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ และ คุณดาวใจ ไพจิตร มอบ
หน้ากากไม้ฝาโลงแก่ นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผวจ.น่าน พร้อม
ตัวแทนกรมศิลปากร นายสหวัฒน์ แน่นหนา รองอธิบดีกรมศิลปากร
ผอ.สน.ศก.ที่ ๗ น่าน ผอ.สน.ศก.ที่ ๘ เชียงใหม่และหัวหน้า พช .น่าน

ร่วมรับมอบเพื่อจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
- นาย วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผวจ.น่าน กล่าวขอบคุณ
- นาย สมเจตน์ วิมลเกษม ผู้จุดประกาย การส่งคืนหน้ากากไม้ฝาโลง
สู่ถิ่นกาเนิดกล่าวถึงที่มาที่ไป
- ดร.ดิเรก ก้อนกลีบ ประธานในพิธีกล่าวเปิดการเสวนาฯ
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารว่าง
รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี ม .ศิลปากร บรรยาย
หัวข้อ “ พิธีกรรมฝังศพบรรพชีวินบนแผ่นดินล้านนา : จาก เรือขุดถ้าผี

แมนถึงหน้ากากไม้ฝาโลงเมืองน่าน ”

นาง สาวสิริพัฒน์ บุญใหญ่ นักโบราณคดี ปฏิบัติการ สานักศิลปากร
ที่ ๗ น่าน บรรยาย หัวข้อ

“เบื้องหลังแหล่งโบราณคดี ถ้าเวียงสาที่มาของหน้ากากไม้ฝาโลง ”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานกลาง วัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ บรรยายนาชมโบราณวัตถุสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ ณ ห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ฯ หริภุญไชย

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ ดาเนินรายการและร่วม อภิปราย

“ศิลปะบนแผ่นหิน อ.แม่ทา สู่ภาพเขียนสีบนผนังถ้า อ .บ้านโฮ่ง อ.ลี้”
นางสาวนิรมล พงษ์สถาพร นักโบราณคดี ปฏิบัติการ สานักศิลปากรที่
๘ เชียงใหม่ บรรยาย หัวข้อ “ข้อมูลก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบใหม่ในจ .

ลาพูน ”

๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช บรรยายสรุปประเด็น

“แนวทางการพัฒนาแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ แก่คนในท้องถิ่น ”

๑๖.๓๐ น.

ปิดการเสวนา

