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ก

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงยิ่งประเทศหนึ่งในโลก 

ความงดงามทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่กล่าวขานมา 

ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงมรดกด้านวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ ท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ 

ส่งทอดมารุ่นต่อรุ่น ทั้งที่จับต้องได้ อันได้แก่ ผลงานด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม 

และที่จับต้องไม่ได้ อันได้แก่ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆ จนสามารถผลิตผลงานชั้นเลิศ 

ที่ไม่มีใครเสมอเหมือน เช่น ผ้าทอ เครื่องรัก เครื่องจักสาน ดนตรี นาฏศิลป์ นอกจากนี้ยังมีภาษา 

ประเพณี พิธีกรรม อาหารการกิน ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ฯลฯ ท่ีหล่อหลอมและสร้างความเป็นชาติ 

ท่ีมีวัฒนธรรมงดงามดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้นในการที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียน 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕ จึงเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เก่ียวกับการอนุรักษ์ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังการนำทุน 

ทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

ผมขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

       (นายสนธยา  คุณปลื้ม)

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
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สารปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ข

กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจหนึ่งที่สำคัญคือการรักษา สืบทอด วัฒนธรรมของชาติและ 

ความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง ในการดำเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงาน 

ต่างๆภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมได้มุ่งเน้นการดำเนินงานในลักษณะการศึกษาค้นคว้าวิจัย  

การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา การส่งเสริม การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยน จนประสบผล 

สำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อมรดกวัฒนธรรม 

ของกลุ่มชนต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านที่เสี่ยงต่อการสูญหาย การนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและ 

ขาดการแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นต้น โดยเหตุนี้ โลกจึงจำเป็นต้องมีมาตรการใหม่ๆ ออกมาอย่าง 

สม่ำเสมอเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้

การดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  

จึงเป็นอีกมาตรการหน่ึงท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเก็บ 

บันทึกองค์ความรู้ต่างๆไว้เป็นหลักฐานสำคัญของชาติแล้ว ยังต้องมีการเผยแพร่และถ่ายองค์ความรู้ 

เหล่านี้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสารสำคัญอันเป็นแก่นแท้อย่างจริงจัง รวมถึงสามารถนำไป 

พัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ได้ อันจะเป็นหนทางหนึ่งในการปกป้องคุ้มครองให้มรดกวัฒนธรรม 

ที่เป็นตัวตนของคนไทยได้คงอยู่ต่อไปอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย

     (นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล)

      ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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ค

การคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านภาษาพูด ดนตรี การฟ้อนรำประเพณี งานเทศกาล ความเชื่อ  

ความรู้เกี ่ยวกับธรรมชาติที่สัมพันธ์กับวิถีการดำเนินชีวิต ความรู้เชิงช่าง ฯลฯ ถือเป็นเรื่องที่มี 

ความสำคัญเร่งด่วน ที่ทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งซึ่งเสี่ยงต่อ 

การสูญหาย อันสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้า 

ด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบางอย่างไปใช้ในทางที่ผิด 

หรือถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมอีกด้วย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักในความสำคัญของสถานการณ์ 

ดังกล่าว จึงจัดทำโครงการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย โดยมีกิจกรรม 

ที่สำคัญ คือ การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งการขึ้นทะเบียนคร้ังน้ี 

เป็นปีท่ีส่ี ประกอบด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ คือ สาขาศิลปะการแสดง  

สาขางานช่างฝีมือด้ังเดิม สาขาวรรณกรรมพ้ืนบ้าน สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม  

พิธีกรรมและงานเทศกาล สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล และสาขาภาษา 

จำนวน ๗๐ รายการ ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

แต่งต้ัง นอกจากน้ี ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ชุมชนท่ียังคงสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

มาอย่างต่อเน่ือง จำนวน ๑๓ ชุมชน และจะดำเนินการมอบให้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ อีกในโอกาสต่อไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งใน 

การนำไปสู่ความภาคภูมิใจและการตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

อันเป็นเกียรติภูมิของชาติให้แก่คนไทยทั้งประเทศ    

      

               กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
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กำหนดการ       ช

ความเป็นมา
ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม   ๑

การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  ๒

วัตถุประสงค์การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๒

การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕    ๓

รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

ศิลปะการแสดง     ๘
เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน    ๙

๑. ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู    ๑๐

๒. ซอสามสาย      ๑๒

๓. เพลงหน้าพาทย์     ๑๔

๔. กันตรึม      ๑๖

๕. เจรียง       ๑๘

๖. กาหลอ      ๒๐

๗. ก้านกกิงกะหร่า     ๒๒

๘. ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา     ๒๔

๙. รำฝรั่งคู่      ๒๖

๑๐. ละครดึกดำบรรพ์     ๒๘

๑๑. โนราโรงครู      ๓๐

๑๒. มะโย่ง      ๓๒

๑๓. รองเง็ง      ๓๔

สารบัญสารบัญ
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งานช่างฝีมิอดั้งเดิม  ๓๖ 
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๑. ผ้าทอไทครั่ง  ๓๘ 

๒. ผ้าทอไทลื้อ  ๔๐

๓. ผ้าทอกะเหรี่ยง  ๔๒

๔. ผ้าทอไทยวน  ๔๔

๕. ผ้าทอผู้ไทย  ๔๖

๖. เครื่องมุกไทย  ๔๘

๗. เครื่องรัก  ๕๐

๘. ขันลงหินบ้านบุ  ๕๒

๙. บาตรบ้านบาตร ๕๔

๑๐. สัตตภัณฑ์ล้านนา  ๕๖

๑๑. โคมล้านนา  ๕๘

วรรณกรรมพื้นบ้าน  ๖๐
เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน  ๖๑

๑. นิทานพระร่วง  ๖๒

๒. นิทานวรวงศ์  ๖๔

๓. นิทานตาม่องล่าย ๖๖

๔. พระสุธนมโนห์รา-ภาคใต้ ๖๘

๕. นิทาน เรื่องวันคาร  ๗๐

๖. ตำนานเจ้าหลวงคำแดง  ๗๒

๗. ตำนานพระธาตุดอยตุง  ๗๔

๘. ตำนานเจ้าแม่สองนาง  ๗๖

๙. ตำนานอุรังคธาตุ ๗๘

๑๐. ตำนานหลวงปู่ทวด  ๘๐

๑๑. นางโภควดี : ตำนานสร้างโลกและจักรวาล ๘๒

๑๒. ตำนานสร้างโลกภาคใต้ ๘๔

๑๓. ปักขะทึนล้านนา  ๘๖

๑๔. ตำราศาสตรา  ๘๘
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กีฬาภูมิปัญญาไทย    ๙๐
เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน   ๙๑

๑. ไม้หึ่ม      ๙๒

๒. หมากเก็บ     ๙๔

๓. เสือกินวัว     ๙๖

๔. หมากรุกไทย     ๙๘

๕. ตะกร้อลอดห่วง    ๑๐๐

๖. วิ่งวัว      ๑๐๒

๗. วิ่งควาย     ๑๐๔

๘. เจิง      ๑๐๖

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 
และงานเทศกาล    ๑๐๘
เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน   ๑๐๙

๑. การผูกเกลอ     ๑๑๐

๒. การผูกเสี่ยว     ๑๑๒

๓. เทศน์มหาชาติ     ๑๑๔

๔. พิธีทำบุญต่ออายุ    ๑๑๖

๕. การแต่งกายบาบ๋า - เพอนารากัน   ๑๑๘

๖. สารทเดือนสิบ     ๑๒๐

๗. ประเพณีรับบัว     ๑๒๒

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล    ๑๒๔
เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน   ๑๒๕

๑. สำรับอาหารไทย    ๑๒๖

๒. แกงเผ็ด     ๑๒๘

๓. แกงเขียวหวาน     ๑๒๙

๔. ส้มตำ      ๑๓๐

๕. น้ำพริก     ๑๓๑



พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ช

๖. ปลาร้า     ๑๓๒

๗. ลูกประคบ     ๑๓๔

๘. ยาหอม     ๑๓๖

๙. หมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก   ๑๓๘

๑๐. คชศาสตร์ชาวกูย    ๑๔๐

๑๑. ดอนปู่ตา     ๑๔๒

ภาษา      ๑๔๔
เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน   ๑๔๕

๑. อักษรธรรมล้านนา    ๑๔๖

๒. อักษรไทยน้อย     ๑๔๘

๓. อักษรธรรมอีสาน    ๑๕๐

๔. ภาษาชอง     ๑๕๒

๕. ภาษาญัฮกุร     ๑๕๔

๖. ภาษากฺ๋อง     ๑๕๖

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๔  ๑๕๘

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ๑๖๒

ผู้ให้ข้อมูล     ๑๖๔

คณะผู้จัดทำ     ๑๖๕



มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕ำำปปปพพพุุทททธธธศศศัักรรราาาชชช ๒๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำำมมมมมมมมมรรรรรรรรรดดดดดดดดดดดดกกกกกกกกกกภภภภภภภภภภภูููููููมมมมมมมมมมิิิิิปปปปปปปปปปญญญญญญญญญญญญญญญญญญาาาาาาาาาททททททททททาาาาาาาาาาางงงงงงงวววววววววววััััััััฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนนนนธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมขขขขขขขออออออออออออองงงงงงงงงงงชชชชชชชชาาาาาาาตตตตตตตติิิิิ

กำหนดการ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

วันศุกรที่  ๑๔  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.  -  ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๑๔.๐๐ น. -  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม(นายสนธยา คุณปลื้ม) ประธานในพิธี   

   เดินทางมาถึง หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

-  การแสดงฟอนมานมุยเชียงตา (รายการที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดก   

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕)

-  พิธีกร กลาวตอนรับและดำเนินรายการ

-  รักษาการอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม 

กลาวรายงานความเปนมาในการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

-  ชมวีดิทัศน การประกาศรายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดรับการประกาศ

ขึ้นทะเบียน ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕ 

-  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

• มอบเกียรติบัตรใหกับชุมชนท่ีรวมสืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีไดรับ

การประกาศขึ้นทะเบียน

• มอบนโยบายเกี่ยวกับการปกปองคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

-  ประธาน ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ และชุมชน ถายภาพรวมกัน

๑๕.๐๐ น. -  การแสดงมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียน

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

• กานกกิงกะหรา

• กันตรึม

 -  ประธานและแขกผูมีเกียรติ ชมนิทรรศการ และการสาธิต

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ณ บริเวณหนาหอประชุมเล็ก

-  เสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

ความเปนมา

“มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” 
หมายถึง การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรู 

ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพื้นที่

ทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับส่ิงเหลาน้ัน ซ่ึงชุมชน กลุมชน 

และในบางกรณีปจเจกบุคคล ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของ

มรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

ซึ่งถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งนี้ เปนสิ่งซึ่ง

ชุมชนและกลุมชนสรางข้ึนใหมอยางสม่ำเสมอ เพ่ือตอบสนอง

ตอสภาพแวดลอมของตน เปนปฏิสัมพันธของพวกเขา

ที่มีตอธรรมชาติ และประวัติศาสตรของตน และทำให

คนเหลานั้นเกิดความรูสึกมีอัตลักษณ และความตอเนื่อง 

ดังนั้น จึงกอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม และการคิดสรางสรรคของมนุษย

ความหมายของ
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

ญ



มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕ำำปปปพพพุุทททธธธศศศัักรรราาาชชช ๒๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำำมมมมมมมมมรรรรรรรรรดดดดดดดดดดดดกกกกกกกกกกภภภภภภภภภภภูููููููมมมมมมมมมมิิิิิปปปปปปปปปปญญญญญญญญญญญญญญญญญญาาาาาาาาาททททททททททาาาาาาาาาาางงงงงงงวววววววววววััััััััฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนนนนธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมขขขขขขขออออออออออออองงงงงงงงงงงชชชชชชชชาาาาาาาตตตตตตตติิิิิ

กำหนดการ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

วันศุกรที่  ๑๔  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.  -  ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๑๔.๐๐ น.  -  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม(นายสนธยา คุณปลื้ม) ประธานในพิธี   

        เดินทางมาถึง หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

   -  การแสดงฟอนมานมุยเชียงตา (รายการที่ไดรับการประกาศข้ึนทะเบียนมรดก   

      ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕)

   -  พิธีกร กลาวตอนรับและดำเนินรายการ

   -  รักษาการอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม 

      กลาวรายงานความเปนมาในการประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

   -  ชมวีดิทัศน การประกาศรายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดรับการประกาศ

      ขึ้นทะเบียน ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕ 

   -  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

    •  มอบเกียรติบัตรใหกับชุมชนท่ีรวมสืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีไดรับ

       การประกาศข้ึนทะเบียน

    •  มอบนโยบายเก่ียวกับการปกปองคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

   -  ประธาน ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ และชุมชน ถายภาพรวมกัน

๑๕.๐๐ น.  -  การแสดงมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ที่ไดรับการประกาศข้ึนทะเบียน

                                    มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

    •  กานกกิงกะหรา

    •  กันตรึม         

    -  ประธานและแขกผูมีเกียรติ ชมนิทรรศการ และการสาธิต

      มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ณ บริเวณหนาหอประชุมเล็ก

   -  เสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

ความเปนมา

“มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” 
หมายถึง การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรู 

ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพื้นที่

ทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับส่ิงเหลาน้ัน ซ่ึงชุมชน กลุมชน 

และในบางกรณีปจเจกบุคคล ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของ

มรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

ซึ่งถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งนี้ เปนสิ่งซึ่ง

ชุมชนและกลุมชนสรางข้ึนใหมอยางสม่ำเสมอ เพ่ือตอบสนอง

ตอสภาพแวดลอมของตน เปนปฏิสัมพันธของพวกเขา

ที่มีตอธรรมชาติ และประวัติศาสตรของตน และทำให

คนเหลานั้นเกิดความรูสึกมีอัตลักษณ และความตอเนื่อง 

ดังนั้น จึงกอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม และการคิดสรางสรรคของมนุษย

ความหมายของ
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

ญ



๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เปนสมบัติอันล้ำคาท่ีบรรพบุรุษไดสรางสรรค ส่ังสม และสืบทอดมาถึงลูกหลาน

รุนตอรุน  มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง ความรู ความคิด ทักษะ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ที่แสดงออก

ผานทางภาษา วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม งานชางฝมือดั้งเดิม การเลน กีฬา ศิลปะ

การตอสูปองกันตัว และความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ และจักรวาล

ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนปจจุบัน สิ่งท่ีเปนภูมิปญญาของมนุษยชาติดังกลาวขางตน 

กำลังถูกคุกคามจากภยันตรายตางๆ ท้ังจากวัฒนธรรมตางชาติ การฉกฉวยผลประโยชนจากการท่ีมีเทคโนโลยีท่ีเหนือกวา 

หรือการนำภูมิปญญาของกลุมชนหนึ่งๆ ไปใชอยางไมเหมาะสม และไมมีการแบงปนผลประโยชน ปจจัยตางๆ เหลานี้ 

สงผลใหกลุมชนท่ีไดรับผลกระทบถูกครอบงำจนเกิดการสูญเสีย อัตลักษณ และสูญเสียภูมิปญญาท่ีเปนองคความรูของตน

ไปอยางรูเทาไมถึงการณ 

การประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จึงเปนหนทางหน่ึงในการปกปองคุมครอง และเปน

หลักฐานสำคัญของประเทศในการประกาศความเปนเจาของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตางๆ ในขณะท่ียังไมมีมาตรการ

ทางกฎหมายท่ีจะคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วัตถุประสงคการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

 ๑.   เพื่อบันทึกประวัติความเปนมา ภูมิปญญา และอัตลักษณของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

 ๒.   เพื่อเปนฐานขอมูลสำคัญเกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่อยูในอาณาเขตของประเทศไทย

 ๓.   เพื่อเสริมสรางบทบาทสำคัญ และความภาคภูมิใจของชุมชน กลุมคน หรือบุคคล ที่เปนผูถือครอง

       มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

 ๔.   เพื่อสงเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู และปกปองคุมครองมรดกภูมิปญญา

       ทางวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ

 ๕.   เพื่อรองรับการเขาเปนภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของยูเนสโก

กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความจำเปนในการปกปองคุมครองสงเสริม และสืบทอดมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรม จึงประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕ เพ่ือการคุมครอง

ในเบื้องตน จำนวน ๗ สาขา ๗๐ รายการ คือ

๑. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน  ๑๓ รายการ

๒. สาขางานชางฝมือดั้งเดิม จำนวน  ๑๑ รายการ

๓. สาขาวรรณกรรมพ้ืนบาน จำนวน  ๑๕ รายการ

๔. สาขากีฬาภูมิปญญาไทย จำนวน  ๘ รายการ

๕. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล จำนวน ๗ รายการ

๖. สาขาความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล จำนวน  ๑๑ รายการ

๗. สาขาภาษา จำนวน ๖ รายการ

ในการน้ี กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู และถายทอดมรดก

วัฒนธรรมท่ีไดรับการประกาศอยูในบัญชีรายชื่อโดยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสมตอไป

การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕



๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เปนสมบัติอันล้ำคาท่ีบรรพบุรุษไดสรางสรรค ส่ังสม และสืบทอดมาถึงลูกหลาน

รุนตอรุน  มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง ความรู ความคิด ทักษะ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ที่แสดงออก

ผานทางภาษา วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม งานชางฝมือดั้งเดิม การเลน กีฬา ศิลปะ

การตอสูปองกันตัว และความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ และจักรวาล

ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนปจจุบัน สิ่งท่ีเปนภูมิปญญาของมนุษยชาติดังกลาวขางตน 

กำลังถูกคุกคามจากภยันตรายตางๆ ท้ังจากวัฒนธรรมตางชาติ การฉกฉวยผลประโยชนจากการท่ีมีเทคโนโลยีท่ีเหนือกวา 

หรือการนำภูมิปญญาของกลุมชนหนึ่งๆ ไปใชอยางไมเหมาะสม และไมมีการแบงปนผลประโยชน ปจจัยตางๆ เหลานี้ 

สงผลใหกลุมชนท่ีไดรับผลกระทบถูกครอบงำจนเกิดการสูญเสีย อัตลักษณ และสูญเสียภูมิปญญาท่ีเปนองคความรูของตน

ไปอยางรูเทาไมถึงการณ 

การประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จึงเปนหนทางหน่ึงในการปกปองคุมครอง และเปน

หลักฐานสำคัญของประเทศในการประกาศความเปนเจาของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตางๆ ในขณะท่ียังไมมีมาตรการ

ทางกฎหมายท่ีจะคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วัตถุประสงคการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

 ๑.   เพื่อบันทึกประวัติความเปนมา ภูมิปญญา และอัตลักษณของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

 ๒.   เพื่อเปนฐานขอมูลสำคัญเกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่อยูในอาณาเขตของประเทศไทย

 ๓.   เพื่อเสริมสรางบทบาทสำคัญ และความภาคภูมิใจของชุมชน กลุมคน หรือบุคคล ที่เปนผูถือครอง

       มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

 ๔.   เพื่อสงเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู และปกปองคุมครองมรดกภูมิปญญา

       ทางวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ

 ๕.   เพื่อรองรับการเขาเปนภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของยูเนสโก

กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความจำเปนในการปกปองคุมครองสงเสริม และสืบทอดมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรม จึงประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕ เพ่ือการคุมครอง

ในเบื้องตน จำนวน ๗ สาขา ๗๐ รายการ คือ

๑. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน  ๑๓ รายการ

๒. สาขางานชางฝมือดั้งเดิม จำนวน  ๑๑ รายการ

๓. สาขาวรรณกรรมพ้ืนบาน จำนวน  ๑๕ รายการ

๔. สาขากีฬาภูมิปญญาไทย จำนวน  ๘ รายการ

๕. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล จำนวน ๗ รายการ

๖. สาขาความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล จำนวน  ๑๑ รายการ

๗. สาขาภาษา จำนวน ๖ รายการ

ในการน้ี กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู และถายทอดมรดก

วัฒนธรรมท่ีไดรับการประกาศอยูในบัญชีรายชื่อโดยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสมตอไป

การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕



๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

สาขา ประเภท รายการ

ศิลปะการแสดง

ดนตรี

๑. ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู

๒. ซอสามสาย

๓. เพลงหนาพาทย

๔. กันตรึม

๕. เจรียง

๖. กาหลอ

การแสดง

๗. กานกกิงกะหรา

๘. ฟอนมานมุยเชียงตา

๙. รำฝรั่งคู

๑๐. ละครดึกดำบรรพ

๑๑. โนราโรงครู

๑๒. มะโยง

๑๓. รองเง็ง

งานชางฝมิอดั้งเดิม

ผาและผลิตภัณฑจากผา

๑. ผาทอไทคร่ัง

๒. ผาทอไทลื้อ

๓. ผาทอกะเหร่ียง

๔. ผาทอไทยวน

๕. ผาทอผูไทย

เครื่องรัก
๖. เครื่องมุกไทย

๗. เครื่องรัก

สาขา ประเภท รายการ

เครื่องโลหะ
๘. ขันลงหินบานบุ

๙. บาตรบานบาตร

งานศิลปกรรมพ้ืนบาน
๑๐. สัตตภัณฑลานนา

๑๑. โคมลานนา

วรรณกรรมพ้ืนบาน

นิทานพื้นบาน

๑. นิทานพระรวง

๒. นิทานวรวงศ

๓. นิทานตามองลาย

๔. พระสุธนมโนหรา-ภาคใต

๕. นิทาน เรื่องวันคาร

๖. ตำนานเจาหลวงคำแดง

๗. ตำนานพระธาตุดอยตุง

๘. ตำนานเจาแมสองนาง

๙. ตำนานอุรังคธาตุ

๑๐. ตำนานหลวงปูทวด

๑๑. นางโภควดี : 
ตำนานสรางโลกและจักรวาล

๑๒. ตำนานสรางโลกภาคใต

ตำรา
๑๓. ปกขะทึนลานนา

๑๔. ตำราศาสตรา

รายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

วรรณกรรมพ้ืนบาน

นิทานพืน้บาน

๑. นิทานพระรวง

๒. นิทานวรวงศ

๓. นิทานตามองลาย

๔. พระสุธนมโนหรา-ภาคใต

๕. นิทาน เรื่องวันคาร

๖. ตำนานเจาหลวงคำแดง

๗. ตำนานพระธาตุดอยตงุ

๘. ตำนานเจาแมสองนาง

๙. ตำนานอุรังคธาตุ

๑๐. ตำนานหลวงปูทวด

๑๑. นางโภควดี :
ตำนานสรางโลกและจักรวาล

๑๒. ตำนานสรางโลกภาคใต

ตำรา
๑๓. ปกขะทึนลานนา

๑๔. ตำราศาสตรา

ศิลปะการแสดง

ดนตรี

๑. ดนตรีของกลุมชาติพันธุลซีู

๒. ซอสามสาย

๓. เพลงหนาพาทย

๔. กันตรมึ

๕. เจรียง

๖. กาหลอ

การแสดง

๗. กานกกิงกะหรา

๘. ฟอนมานมุยเชียงตา

๙. รำฝรั่งคู

๑๐. ละครดึกดำบรรพ

๑๑. โนราโรงครู

๑๒. มะโยง

๑๓. รองเง็ง

งานชางฝมิอดั้งเดิม

ผาและผลิตภณัฑจากผา

๑. ผาทอไทคร่ัง

๒. ผาทอไทลื้อ

๓. ผาทอกะเหร่ียง

๔. ผาทอไทยวน

๕. ผาทอผูไทย

เคร่ืองรัก
๖. เครื่องมุกไทย

๗. เคร่ืองรัก

เครื่องโลหะ
๘. ขันลงหินบานบุ

๙. บาตรบานบาตร

งานศลิปกรรมพื้นบาน
๑๐. สัตตภัณฑลานนา

๑๑. โคมลานนา



๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

สาขา ประเภท รายการ

ศิลปะการแสดง

ดนตรี

๑. ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู

๒. ซอสามสาย

๓. เพลงหนาพาทย

๔. กันตรึม

๕. เจรียง

๖. กาหลอ

การแสดง

๗. กานกกิงกะหรา

๘. ฟอนมานมุยเชียงตา

๙. รำฝรั่งคู

๑๐. ละครดึกดำบรรพ

๑๑. โนราโรงครู

๑๒. มะโยง

๑๓. รองเง็ง

งานชางฝมิอดั้งเดิม

ผาและผลิตภัณฑจากผา

๑. ผาทอไทคร่ัง

๒. ผาทอไทลื้อ

๓. ผาทอกะเหร่ียง

๔. ผาทอไทยวน

๕. ผาทอผูไทย

เครื่องรัก
๖. เครื่องมุกไทย

๗. เครื่องรัก

สาขา ประเภท รายการ

เครื่องโลหะ
๘. ขันลงหินบานบุ

๙. บาตรบานบาตร

งานศิลปกรรมพ้ืนบาน
๑๐. สัตตภัณฑลานนา

๑๑. โคมลานนา

วรรณกรรมพ้ืนบาน

นิทานพื้นบาน

๑. นิทานพระรวง

๒. นิทานวรวงศ

๓. นิทานตามองลาย

๔. พระสุธนมโนหรา-ภาคใต

๕. นิทาน เรื่องวันคาร

๖. ตำนานเจาหลวงคำแดง

๗. ตำนานพระธาตุดอยตุง

๘. ตำนานเจาแมสองนาง

๙. ตำนานอุรังคธาตุ

๑๐. ตำนานหลวงปูทวด

๑๑. นางโภควดี : 
ตำนานสรางโลกและจักรวาล

๑๒. ตำนานสรางโลกภาคใต

ตำรา
๑๓. ปกขะทึนลานนา

๑๔. ตำราศาสตรา

รายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

วรรณกรรมพ้ืนบาน

นิทานพืน้บาน

๑. นิทานพระรวง

๒. นิทานวรวงศ

๓. นิทานตามองลาย

๔. พระสุธนมโนหรา-ภาคใต

๕. นิทาน เรื่องวันคาร

๖. ตำนานเจาหลวงคำแดง

๗. ตำนานพระธาตุดอยตงุ

๘. ตำนานเจาแมสองนาง

๙. ตำนานอุรังคธาตุ

๑๐. ตำนานหลวงปูทวด

๑๑. นางโภควดี :
ตำนานสรางโลกและจักรวาล

๑๒. ตำนานสรางโลกภาคใต

ตำรา
๑๓. ปกขะทึนลานนา

๑๔. ตำราศาสตรา

ศิลปะการแสดง

ดนตรี

๑. ดนตรีของกลุมชาติพันธุลซีู

๒. ซอสามสาย

๓. เพลงหนาพาทย

๔. กันตรมึ

๕. เจรียง

๖. กาหลอ

การแสดง

๗. กานกกิงกะหรา

๘. ฟอนมานมุยเชียงตา

๙. รำฝรั่งคู

๑๐. ละครดึกดำบรรพ

๑๑. โนราโรงครู

๑๒. มะโยง

๑๓. รองเง็ง

งานชางฝมิอดั้งเดมิ

ผาและผลิตภณัฑจากผา

๑. ผาทอไทคร่ัง

๒. ผาทอไทลื้อ

๓. ผาทอกะเหร่ียง

๔. ผาทอไทยวน

๕. ผาทอผูไทย

เคร่ืองรัก
๖. เครื่องมุกไทย

๗. เคร่ืองรัก

เครื่องโลหะ
๘. ขันลงหินบานบุ

๙. บาตรบานบาตร

งานศลิปกรรมพื้นบาน
๑๐. สัตตภัณฑลานนา

๑๑. โคมลานนา



๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๗พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

สาขา ประเภท รายการ

กีฬาภูมิปญญาไทย

การเลนพื้นบาน

๑. ไมหึ่ม

๒. หมากเก็บ

๓. เสือกินวัว

กีฬาพื้นบาน

๔. หมากรุกไทย

๕. ตะกรอลอดหวง

๖. วิ่งวัว

๗. วิ่งควาย

ศิลปะการตอสูปองกันตัว ๘. เจิง

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 
และงานเทศกาล

ขนบธรรมเนียมประเพณี

๑. การผูกเกลอ

๒. การผูกเสี่ยว

๓. เทศนมหาชาติ

๔. พิธีทำบุญตออายุ

๕. การแตงกายบาบา - เพอนารากนั

งานเทศกาล
๖. สารทเดือนสิบ

๗. ประเพณีรับบัว

สาขา ประเภท รายการ

ความรูและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติ

และจักรวาล

อาหารและโภชนาการ

๑. สำรับอาหารไทย

๒. แกงเผ็ด

๓. แกงเขียวหวาน

๔. สมตำ

๕. น้ำพริก

๖. ปลารา

การแพทยแผนไทย
และการแพทยพื้นบาน

๗. ลูกประคบ

๘. ยาหอม

๙. หมอพื้นบานรักษากระดูกหัก

โหราศาสตร ดาราศาสตร 
และไสยศาสตร

๑๐. คชศาสตรชาวกูย

ชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน ๑๑. ดอนปูตา

ภาษา

ภาษาไทยถิ่น

๑. อักษรธรรมลานนา

๒. อักษรไทยนอย

๓. อักษรธรรมอีสาน

ภาษากลุมชาติพนัธุ

๔. ภาษาชอง

๕. ภาษาญัฮกุร

๖. ภาษากฺอง

รายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ภาษา

ภาษาไทยถิ่น

๑. อักษรธรรมลานนา

๒. อักษรไทยนอย

๓. อักษรธรรมอีสาน

ภาษากลุมชาติพันธุ

๔. ภาษาชอง

๕. ภาษาญัฮกุร

๖. ภาษากฺอง

ความรูและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติ

ู ฏ

และจักรวาล

อาหารและโภชนาการ

๑. สำรับอาหารไทย

๒. แกงเผ็ด

๓. แกงเขียวหวาน

๔. สมตำ

๕. น้ำพริก

๖. ปลารา

การแพทยแผนไทย
และการแพทยพื้นบาน

๗. ลูกประคบ

๘. ยาหอม

๙. หมอพื้นบานรักษากระดูกหัก

โหราศาสตร ดาราศาสตร 
และไสยศาสตร

๑๐. คชศาสตรชาวกยู

ชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน ๑๑. ดอนปูตาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
และงานเทศกาล

ขนบธรรมเนียมประเพณี

๑. การผูกเกลอ

๒. การผูกเสี่ยว

๓. เทศนมหาชาติ

๔. พิธีทำบุญตออายุ

๕. การแตงกายบาบา - เพอนารากนั

งานเทศกาล
๖. สารทเดือนสบิ

๗. ประเพณีรับบัว

กีฬาภูมิปญญาไทย

การเลนพืน้บาน

๑. ไมหึ่ม

๒. หมากเก็บ

๓. เสือกินววั

กีฬาพื้นบาน

๔. หมากรุกไทย

๕. ตะกรอลอดหวง

๖. ว่ิงวัว

๗. ว่ิงควาย

ศิลปะการตอสูปองกันตวั ๘. เจิง



๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

สาขา ประเภท รายการ

กีฬาภูมิปญญาไทย

การเลนพื้นบาน

๑. ไมหึ่ม

๒. หมากเก็บ

๓. เสือกินวัว

กีฬาพื้นบาน

๔. หมากรุกไทย

๕. ตะกรอลอดหวง

๖. วิ่งวัว

๗. วิ่งควาย

ศิลปะการตอสูปองกันตัว ๘. เจิง

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 
และงานเทศกาล

ขนบธรรมเนียมประเพณี

๑. การผูกเกลอ

๒. การผูกเส่ียว

๓. เทศนมหาชาติ

๔. พิธีทำบุญตออายุ

๕. การแตงกายบาบา - เพอนารากัน

งานเทศกาล
๖. สารทเดือนสิบ

๗. ประเพณีรับบัว

สาขา ประเภท รายการ

ความรูและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติ

และจักรวาล

อาหารและโภชนาการ

๑. สำรับอาหารไทย

๒. แกงเผ็ด

๓. แกงเขียวหวาน

๔. สมตำ

๕. น้ำพริก

๖. ปลารา

การแพทยแผนไทย
และการแพทยพื้นบาน

๗. ลูกประคบ

๘. ยาหอม

๙. หมอพื้นบานรักษากระดูกหัก

โหราศาสตร ดาราศาสตร 
และไสยศาสตร

๑๐. คชศาสตรชาวกูย

ชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน ๑๑. ดอนปูตา

ภาษา

ภาษาไทยถ่ิน

๑. อักษรธรรมลานนา

๒. อักษรไทยนอย

๓. อักษรธรรมอีสาน

ภาษากลุมชาติพนัธุ

๔. ภาษาชอง

๕. ภาษาญัฮกุร

๖. ภาษากฺอง

รายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ภาษา

ภาษาไทยถ่ิน

๑. อักษรธรรมลานนา

๒. อักษรไทยนอย

๓. อักษรธรรมอีสาน

ภาษากลุมชาติพันธุ

๔. ภาษาชอง

๕. ภาษาญัฮกุร

๖. ภาษากฺอง

ความรูและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติ

ู ฏ

และจักรวาล

อาหารและโภชนาการ

๑. สำรับอาหารไทย

๒. แกงเผ็ด

๓. แกงเขียวหวาน

๔. สมตำ

๕. น้ำพริก

๖. ปลารา

การแพทยแผนไทย
และการแพทยพื้นบาน

๗. ลูกประคบ

๘. ยาหอม

๙. หมอพื้นบานรักษากระดูกหัก

โหราศาสตร ดาราศาสตร 
และไสยศาสตร

๑๐. คชศาสตรชาวกยู

ชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน ๑๑. ดอนปูตาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
และงานเทศกาล

ขนบธรรมเนียมประเพณี

๑. การผูกเกลอ

๒. การผูกเส่ียว

๓. เทศนมหาชาติ

๔. พิธีทำบุญตออายุ

๕. การแตงกายบาบา - เพอนารากัน

งานเทศกาล
๖. สารทเดือนสบิ

๗. ประเพณีรับบัว

กีฬาภูมิปญญาไทย

การเลนพืน้บาน

๑. ไมหึ่ม

๒. หมากเก็บ

๓. เสือกินววั

กีฬาพื้นบาน

๔. หมากรุกไทย

๕. ตะกรอลอดหวง

๖. ว่ิงวัว

๗. ว่ิงควาย

ศิลปะการตอสูปองกันตวั ๘. เจิง



๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เตน และละครที่แสดงเปนเรื่องราว ทั้งท่ีเปนการแสดงตาม

ขนบแบบแผน มีการประยุกตเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงรวมสมัยการแสดงท่ีเกิดขึ้นนั้น เปนการแสดงสดตอ

หนาผูชม และมีจุดมุงหมายเพ่ือความงาม ความบันเทิงและ/หรือเปนงานแสดงที่กอใหเกิดการคิด วิพากษ นำสูการพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงสังคม 

ประเภทของศิลปะการแสดง 

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเคร่ืองดนตรีและการขับรองที่ประกอบกันเปนทำนองเพลง ทำใหรูสึก

เพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณตางๆ โดยมีบทบาทหนาที่เพื่อบรรเลง ขับกลอม ใหความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและ

ประกอบการแสดง ดนตรี แบงออกเปนดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม

๒. การแสดง หมายถึง การแสดงออกทางรางกาย ทวงทาการเคล่ือนไหว ทาเตน ทารำ การเชิด การพากย 

การใชเสียง การขับรอง การใชบท การใชอุปกรณ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ ความรูสึก อาจแสดงรวมกับดนตรีและ

การขับรองหรือไมก็ได การแสดง แบงออกเปน การแสดงในพิธีกรรม การแสดงท่ีเปนเรื่องราวและไมเปนเรื่องราว เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะของวัฒนธรรมนั้น ๆ ที่แสดงใหเห็น

    ถึงเอกลักษณและอัตลักษณ 

๒. มีองคประกอบของศิลปะการแสดงท่ีบงบอกใหเห็น

    คุณลักษณะของศิลปะการแสดงน้ันๆ 

๓. มีรูปแบบการแสดงหรือการนำเสนอท่ีชัดเจน 

๔. มีการสืบทอดกันหลายชั่วคนที่ยังคงมีการแสดงอยู 

    หรือแสดงตามวาระโอกาสของการแสดงน้ัน ๆ

๕. มีคุณคาทางสังคม จิตใจ และวิถีชีวิตชุมชน  

๖. คุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวา

    เหมาะสม 



๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เตน และละครที่แสดงเปนเรื่องราว ทั้งท่ีเปนการแสดงตาม

ขนบแบบแผน มีการประยุกตเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงรวมสมัยการแสดงท่ีเกิดขึ้นนั้น เปนการแสดงสดตอ

หนาผูชม และมีจุดมุงหมายเพ่ือความงาม ความบันเทิงและ/หรือเปนงานแสดงที่กอใหเกิดการคิด วิพากษ นำสูการพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงสังคม 

ประเภทของศิลปะการแสดง 

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเคร่ืองดนตรีและการขับรองที่ประกอบกันเปนทำนองเพลง ทำใหรูสึก

เพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณตางๆ โดยมีบทบาทหนาที่เพื่อบรรเลง ขับกลอม ใหความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและ

ประกอบการแสดง ดนตรี แบงออกเปนดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม

๒. การแสดง หมายถึง การแสดงออกทางรางกาย ทวงทาการเคล่ือนไหว ทาเตน ทารำ การเชิด การพากย 

การใชเสียง การขับรอง การใชบท การใชอุปกรณ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ ความรูสึก อาจแสดงรวมกับดนตรีและ

การขับรองหรือไมก็ได การแสดง แบงออกเปน การแสดงในพิธีกรรม การแสดงท่ีเปนเรื่องราวและไมเปนเรื่องราว เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะของวัฒนธรรมนั้น ๆ ที่แสดงใหเห็น

    ถึงเอกลักษณและอัตลักษณ 

๒. มีองคประกอบของศิลปะการแสดงท่ีบงบอกใหเห็น

    คุณลักษณะของศิลปะการแสดงน้ันๆ 

๓. มีรูปแบบการแสดงหรือการนำเสนอท่ีชัดเจน 

๔. มีการสืบทอดกันหลายชั่วคนที่ยังคงมีการแสดงอยู 

    หรือแสดงตามวาระโอกาสของการแสดงน้ัน ๆ

๕. มีคุณคาทางสังคม จิตใจ และวิถีชีวิตชุมชน  

๖. คุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวา

    เหมาะสม 



๑๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู

ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู เปนดนตรีที่มีการสืบทอดตอกันมายาวนาน โดยใชกระบวนการสืบทอดแบบ 

“มุขปาฐะ” ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซูนี้ เปนดนตรีที่เกิดขึ้นจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษของชาวลีซู มีทั้งเพลงรองและ

เพลงบรรเลงท่ีบรรเลงผานเคร่ืองดนตรีภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการนำวัสดุจากธรรมชาติ เชน ไมเนื้อแข็ง ไมไผ หนังสัตว 

มาประกอบเปนเครื่องดนตรีชนิดตางๆ เชน มา-กวุ (จิ้งหนอง) หยื่อ-ลุ (ขลุย) ซือบือ (พิณ) และฝูลู (แคนน้ำเตา) เปนตน 

สวนเน้ือหาของบทเพลงก็ไดมีการนำเอาสภาพวิถีชีวิตประจำวัน กิจกรรมประเพณี เชน การไหวบรรพบุรุษ การเรียกขวัญ 

รวมทั้งการหยอกลอมุขตลก การเก้ียวพาราสีกันระหวางหนุมสาว มาประพันธเปนทำนองเพลงเพ่ือสื่อความหมายของ

เรื่องราวตางๆ ออกมาในรูปของทำนอง ชื่อเพลง และเนื้อรอง

องคความรูดานดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซูในปจจุบัน พบวา ยังไมไดรับการสนับสนุนและไดรับความสนใจ

จากเยาวชนลีซูเทาที่ควร เนื่องจากอิทธิพลการหล่ังไหลของวัฒนธรรมภายนอกจากส่ือตางๆ การที่เยาวชนรุนใหมขาด

ความสนใจในมรดกวัฒนธรรมของตน การขาดการบูรณาการหลักสูตรทองถ่ินใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน

ในหลักสูตร การขาดการรวบรวมและบันทึกภูมิปญญาดานนี้อยางเปนระบบ เนื่องจากภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุ

เหลาน้ีมิไดถูกบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรเปนความรูท่ีอยูในตัวบุคคล โดยเฉพาะภูมิปญญาทางดนตรีของกลุมชาติพันธุ

ลีซูในจังหวัดเชียงรายท่ีมีผูศึกษาและบันทึกขอมูลไวคอนขางนอยมาก

ปจจุบันมีชุมชน และบุคคลท่ียังอนุรักษ สืบสานและถือเปนแหลงศึกษาขอมูลดานดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู

ในจังหวดัเชียงราย ไดแก บานเฮโก อำเภอแมจัน โดยนายอาเบล ยันจา นายอาเบล โดโด นายอาหลู งัวยา บานหัวแมคำ 

ตำบลแมสลองใน อำเภอแมฟาหลวงโดย นายวสันต แซหยี่ บานหวยสานลีซู ตำบลหวยชมพู อำเภอเมือง โดยนายปรีชา 

กนกนาฎกุล นายสมชาย แซเคา บานดอยชาง ตำบลวาวี อำเภอแมสรวยโดยนางโจเม แซลี นายเนกะ คีรีคำสุข 

บานดอยลาน ตำบลวาวี อำเภอแมสรวย โดยนายวันชยั จะแลชะนาเวช นายมนตรี กาละเกด นายหลา ปาลีวงศา 

บานเวียงกลางลีซู อำเภอเมือง นายกิตติศักดิ์ แซลี เปนตน



๑๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู

ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู เปนดนตรีที่มีการสืบทอดตอกันมายาวนาน โดยใชกระบวนการสืบทอดแบบ 

“มุขปาฐะ” ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซูนี้ เปนดนตรีที่เกิดขึ้นจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษของชาวลีซู มีทั้งเพลงรองและ

เพลงบรรเลงท่ีบรรเลงผานเครื่องดนตรีภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการนำวัสดุจากธรรมชาติ เชน ไมเนื้อแข็ง ไมไผ หนังสัตว 

มาประกอบเปนเครื่องดนตรีชนิดตางๆ เชน มา-กวุ (จิ้งหนอง) หยื่อ-ลุ (ขลุย) ซือบือ (พิณ) และฝูลู (แคนน้ำเตา) เปนตน 

สวนเนื้อหาของบทเพลงก็ไดมีการนำเอาสภาพวิถีชีวิตประจำวัน กิจกรรมประเพณี เชน การไหวบรรพบุรุษ การเรียกขวัญ 

รวมทั้งการหยอกลอมุขตลก การเก้ียวพาราสีกันระหวางหนุมสาว มาประพันธเปนทำนองเพลงเพ่ือสื่อความหมายของ

เรื่องราวตางๆ ออกมาในรูปของทำนอง ชื่อเพลง และเนื้อรอง

องคความรูดานดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซูในปจจุบัน พบวา ยังไมไดรับการสนับสนุนและไดรับความสนใจ

จากเยาวชนลีซูเทาที่ควร เนื่องจากอิทธิพลการหล่ังไหลของวัฒนธรรมภายนอกจากส่ือตางๆ การที่เยาวชนรุนใหมขาด

ความสนใจในมรดกวัฒนธรรมของตน การขาดการบูรณาการหลักสูตรทองถ่ินใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน

ในหลักสูตร การขาดการรวบรวมและบันทึกภูมิปญญาดานนี้อยางเปนระบบ เนื่องจากภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุ

เหลาน้ีมิไดถูกบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรเปนความรูท่ีอยูในตัวบุคคล โดยเฉพาะภูมิปญญาทางดนตรีของกลุมชาติพันธุ

ลีซูในจังหวัดเชียงรายที่มีผูศึกษาและบันทึกขอมูลไวคอนขางนอยมาก

ปจจุบันมีชุมชน และบุคคลท่ียังอนุรักษ สืบสานและถือเปนแหลงศึกษาขอมูลดานดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู

ในจังหวดัเชียงราย ไดแก บานเฮโก อำเภอแมจัน โดยนายอาเบล ยันจา นายอาเบล โดโด นายอาหลู งัวยา บานหัวแมคำ 

ตำบลแมสลองใน อำเภอแมฟาหลวงโดย นายวสันต แซหยี่ บานหวยสานลีซู ตำบลหวยชมพู อำเภอเมือง โดยนายปรีชา 

กนกนาฎกุล นายสมชาย แซเคา บานดอยชาง ตำบลวาวี อำเภอแมสรวยโดยนางโจเม แซลี นายเนกะ คีรีคำสุข 

บานดอยลาน ตำบลวาวี อำเภอแมสรวย โดยนายวันชยั จะแลชะนาเวช นายมนตรี กาละเกด นายหลา ปาลีวงศา 

บานเวียงกลางลีซู อำเภอเมือง นายกิตติศักดิ์ แซลี เปนตน



๑๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ซอสามสาย หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทสี

มีสามสายของไทย ทำใหเกิดเสียงโดยการอาศัยคันชักสี

ลากไปมาบนสายซอ จากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวา

มีมาแตครั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธานี และนิยมบรรเลงมา

จนสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร   

การประดิษฐเครื่องดนตรีชนิดนี้ทำอยางวิจิตร

บรรจงเ พ่ืออรรถประโยชน ในการบรรเลงและเ พ่ือ

ความงดงาม ดังนี้ ๑) เทริด เปนสวนที่อยูดานบนสุดเหนือ

ทวนบน ๒) ทวนบนเปนสวนของคันซอ ทำดวยไมแกน เชน 

ไมพยุง ไมชิงชัน ไมมะเกลือ ๓) ลูกบิดมี ๓ อัน ๔) ทวนลาง

นิยมทำดวย ถมเงิน ถมทอง มุก  ๕) พรมบนเปนสวนที่

เชื่อมตอระหวางทวนลางกับกระโหลก ๖) กะโหลกทำดวย

กะลามะพราวพันธุซอที่มีกะลานูนออกมา ๓ ปุมเรียกวา 

“ปุมสามเสา” ๗) หนังหนาซอนิยมใชหนังลูกวัวหนังแพะ 

หนังแกะ ๘) สายใชไหมมาคว่ันเกลียว  ๙) หยองรองรับสาย

ทั้งสามที่พาดผานหนาซอ  ๑๐) ถวงหนาเปนโลหะประดับ

ดวยพลอยติดไวที่หนาซอเพ่ือความสวยงามและให

เสียงซอดังกังวาน ๑๑) หนวดพราหมณเปนการรอยสาย

ไหมถักเปนเกลียวยึดกับพรมลางใชผูกสายซอ ๑๒) พรมลาง

เปนสวนลางท่ีเช่ือมตอระหวางกระโหลก ๑๓) เกลียวเจดีย

เปนสวนปลายของพรมลาง ๑๔) คันชักทำดวยไมแกว 

ไมพยุง ไมชิงชัน ผูกติดดวยหางมาสีขาว

การบรรเลงซอสามสายมีวิธีการบรรเลงสองประเภท คือ การบรรเลงรวมวงและการบรรเลงคลอรองในวงขับไม 

วงมโหรี วงเคร่ืองสายผสม ในการบรรเลงคลอรองนั้นซอสามสายมีหนาที่เปนผูชวยเหลือนักรองโดยใหตองคลอรอง

ใหเหมือนการรองของนักรองใหเหมาะสมใหมากท่ีสุด เทคนิคการบรรเลงซอสามสายน้ันมีความประณีต ลึกซ้ึง วิจิตรบรรจง  

ทั้งการสีแบบขับไม การสีแบบไกวเปล  การสีแบบฉุยฉาย การใชคันชักหนึ่ง สอง สี่ หก แปด หรือสิบหก คันชักสะอึก 

น้ำไหล งูเลื้อย สำหรับการใชนิ้วมีหลายอยาง อาทิ นิ้วชุน นิ้วแอ นิ้วนาคสะดุง นิ้วประนิ้วพรม การเปดซอ ชะงักซอ 

ชะงักคันชัก

ซอสามสายเปนเครื่องดนตรีสำคัญที่ใชประกอบการบรรเลงในพระราชพิธี เชน พระราชพิธีสมโภชขึ้นพระอู 

พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางพระคชาธาร บรรเลงในวงขับไม วงมโหรี และบรรเลงประกอบการแสดงบางชุด ในปจจุบัน

สำนักดนตรีและสถาบันการศึกษายังคงมีการสืบทอด และเผยแพรในสื่อตางๆ

ซอสามสาย



๑๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ซอสามสาย หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทสี

มีสามสายของไทย ทำใหเกิดเสียงโดยการอาศัยคันชักสี

ลากไปมาบนสายซอ จากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวา

มีมาแตครั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธานี และนิยมบรรเลงมา

จนสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร   

การประดิษฐเครื่องดนตรีชนิดนี้ทำอยางวิจิตร

บรรจงเ พ่ืออรรถประโยชน ในการบรรเลงและเ พ่ือ

ความงดงาม ดังนี้ ๑) เทริด เปนสวนที่อยูดานบนสุดเหนือ

ทวนบน ๒) ทวนบนเปนสวนของคันซอ ทำดวยไมแกน เชน 

ไมพยุง ไมชิงชัน ไมมะเกลือ ๓) ลูกบิดมี ๓ อัน ๔) ทวนลาง

นิยมทำดวย ถมเงิน ถมทอง มุก  ๕) พรมบนเปนสวนที่

เชื่อมตอระหวางทวนลางกับกระโหลก ๖) กะโหลกทำดวย

กะลามะพราวพันธุซอที่มีกะลานูนออกมา ๓ ปุมเรียกวา 

“ปุมสามเสา” ๗) หนังหนาซอนิยมใชหนังลูกวัวหนังแพะ 

หนังแกะ ๘) สายใชไหมมาคว่ันเกลียว  ๙) หยองรองรับสาย

ทั้งสามที่พาดผานหนาซอ  ๑๐) ถวงหนาเปนโลหะประดับ

ดวยพลอยติดไวที่หนาซอเพื่อความสวยงามและให

เสียงซอดังกังวาน ๑๑) หนวดพราหมณเปนการรอยสาย

ไหมถักเปนเกลียวยึดกับพรมลางใชผูกสายซอ ๑๒) พรมลาง

เปนสวนลางท่ีเช่ือมตอระหวางกระโหลก ๑๓) เกลียวเจดีย

เปนสวนปลายของพรมลาง ๑๔) คันชักทำดวยไมแกว 

ไมพยุง ไมชิงชัน ผูกติดดวยหางมาสีขาว

การบรรเลงซอสามสายมีวิธีการบรรเลงสองประเภท คือ การบรรเลงรวมวงและการบรรเลงคลอรองในวงขับไม 

วงมโหรี วงเคร่ืองสายผสม ในการบรรเลงคลอรองนั้นซอสามสายมีหนาที่เปนผูชวยเหลือนักรองโดยใหตองคลอรอง

ใหเหมือนการรองของนักรองใหเหมาะสมใหมากท่ีสุด เทคนิคการบรรเลงซอสามสายน้ันมีความประณีต ลึกซ้ึง วิจิตรบรรจง  

ทั้งการสีแบบขับไม การสีแบบไกวเปล  การสีแบบฉุยฉาย การใชคันชักหนึ่ง สอง สี่ หก แปด หรือสิบหก คันชักสะอึก 

น้ำไหล งูเลื้อย สำหรับการใชนิ้วมีหลายอยาง อาทิ นิ้วชุน นิ้วแอ นิ้วนาคสะดุง นิ้วประนิ้วพรม การเปดซอ ชะงักซอ 

ชะงักคันชัก

ซอสามสายเปนเครื่องดนตรีสำคัญที่ใชประกอบการบรรเลงในพระราชพิธี เชน พระราชพิธีสมโภชขึ้นพระอู 

พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางพระคชาธาร บรรเลงในวงขับไม วงมโหรี และบรรเลงประกอบการแสดงบางชุด ในปจจุบัน

สำนักดนตรีและสถาบันการศึกษายังคงมีการสืบทอด และเผยแพรในสื่อตางๆ

ซอสามสาย



๑๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

เพลงหนาพาทย  เปนเพลงไทยประเภทหน่ึงท่ีมีทำนอง  จังหวะ  และขอบัญญัติอยางเปนแบบแผนเพื่อใชใน

การบรรเลง  ขับรอง  หรือการแสดง  ทำหนาที่เสริมความสมบูรณของกิจแหงพิธีกรรม และเพื่อใชในการแสดงตามบทบาท

ของตัวแสดง เพื่อใหการแสดงดำเนินไปตามเน้ือเรื่องของบทละคร

เพลงหนาพาทยแบงออกเปนหลายประเภท จำแนกตามระดับความสำคัญของเพลง คือ  วงวิชาการดนตรีไทย

แบงออกเปน ๒ ระดับชั้น  คือ  ระดับชั้นสูง  และระดับสามัญ   สวนในวงการทางนาฏศิลป โขน - ละคร  กำหนด ๓ ระดับ  คือ  

ระดับชั้นสูง  ระดับชั้นกลาง  และระดับชั้นตน ความแตกตางและความหลากหลายของเพลงหนาพาทย  ขึ้นอยูกับการนำ

เพลงมาใชตามกิจกรรมท่ีกำหนด  โดยนับถือกันวาเพลงองคพระพิราพเปนเพลงหนาพาทยระดับสูงสุด

เพลงหนาพาทยใชในการบรรเลงท้ังในงานพระราชพิธี และงานพิธีกรรมตางๆของสามัญชน  และใชเปนสื่อ

ในการแสดงความเคารพตอพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เชน เพลงสาธุการ ตระสันนิบาต ตอฤกษยามมงคล ความสุข

สมหวัง  เชน เพลงมหาฤกษ  เพลงมหาชัย เพลงประสิทธิ  เพลงโปรยขาวตอก  เพลงที่เรียบเรียงสำหรับประกอบเทศน

มหาชาติแตละกัณฑ เพลงที่ลำดับในพิธีไหวครูในแขนงตางๆ เชน ดนตรีไทย  นาฏศิลปไทย  ชางศิลป  ชางสิบหมู  ภาพยนตร  

ในปจจุบันเพลงหนาพาทยมีบทบาทตอสังคมและวัฒนธรรมไทยท้ังในงานท่ีเก่ียวกับพระราชพิธี  งานพิธีกรรม  

และงานดานศิลปะการแสดงของไทย  ในดานการศึกษาดนตรีไทยมีขนบและขั้นตอนสำคัญคือ  ศลิปนดนตรีตองเขารับ

การครอบจับมือเพื่อเรียนเพลงหนาพาทยตามระดับขั้นตอน คือ เพลงสาธุการ  ตระหญาปากคอก  ตระบองกัน บาทสกุณี  

และองคพระพิราพ  สถาบันที่มีการสืบทอดและรักษาเพลงหนาพาทย  เชน สำนักดนตรี  บานหรือคณะดนตรีของศิลปน  

มหาวิทยาลัย  หรือสถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาดนตรีไทย  เชน   วิทยาลัยนาฏศิลป  มหาวิทยาลัยตางๆ  หนวยงานของ

ทางราชการ  เชน  กองการสังคีต  กรมศิลปากร  วงดนตรีกรุงเทพมหานคร  วงดนตรีไทยของแตละเหลาทัพ  ฯลฯ

เพลงหนาพาทย

แพทยแผนโบราณ ฯลฯ  ชวยทำใหเพลงหนาพาทยเชื่อมโยงขั้นตอนของพิธีกรรม  เชน  การอัญเชิญครูเทพเจา  ครูที่ลวงลับ

ไปแลว  มาสูมณฑลพิธีเพื่อรับการบวงสรวงและถวายเคร่ืองกระยาสังเวย  การอำนวยพร  เปนตน  



๑๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

เพลงหนาพาทย  เปนเพลงไทยประเภทหน่ึงท่ีมีทำนอง  จังหวะ  และขอบัญญัติอยางเปนแบบแผนเพื่อใชใน

การบรรเลง  ขับรอง  หรือการแสดง  ทำหนาที่เสริมความสมบูรณของกิจแหงพิธีกรรม และเพื่อใชในการแสดงตามบทบาท

ของตัวแสดง เพื่อใหการแสดงดำเนินไปตามเน้ือเรื่องของบทละคร

เพลงหนาพาทยแบงออกเปนหลายประเภท จำแนกตามระดับความสำคัญของเพลง คือ  วงวิชาการดนตรีไทย

แบงออกเปน ๒ ระดับชั้น  คือ  ระดับชั้นสูง  และระดับสามัญ   สวนในวงการทางนาฏศิลป โขน - ละคร  กำหนด ๓ ระดับ  คือ  

ระดับชั้นสูง  ระดับชั้นกลาง  และระดับชั้นตน ความแตกตางและความหลากหลายของเพลงหนาพาทย  ขึ้นอยูกับการนำ

เพลงมาใชตามกิจกรรมท่ีกำหนด  โดยนับถือกันวาเพลงองคพระพิราพเปนเพลงหนาพาทยระดับสูงสุด

เพลงหนาพาทยใชในการบรรเลงท้ังในงานพระราชพิธี และงานพิธีกรรมตางๆของสามัญชน  และใชเปนสื่อ

ในการแสดงความเคารพตอพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เชน เพลงสาธุการ ตระสันนิบาต ตอฤกษยามมงคล ความสุข

สมหวัง  เชน เพลงมหาฤกษ  เพลงมหาชัย เพลงประสิทธิ  เพลงโปรยขาวตอก  เพลงที่เรียบเรียงสำหรับประกอบเทศน

มหาชาติแตละกัณฑ เพลงที่ลำดับในพิธีไหวครูในแขนงตางๆ เชน ดนตรีไทย  นาฏศิลปไทย  ชางศิลป  ชางสิบหมู  ภาพยนตร  

ในปจจุบันเพลงหนาพาทยมีบทบาทตอสังคมและวัฒนธรรมไทยท้ังในงานท่ีเก่ียวกับพระราชพิธี  งานพิธีกรรม  

และงานดานศิลปะการแสดงของไทย  ในดานการศึกษาดนตรีไทยมีขนบและขั้นตอนสำคัญคือ  ศลิปนดนตรีตองเขารับ

การครอบจับมือเพื่อเรียนเพลงหนาพาทยตามระดับขั้นตอน คือ เพลงสาธุการ  ตระหญาปากคอก  ตระบองกัน บาทสกุณี  

และองคพระพิราพ  สถาบันที่มีการสืบทอดและรักษาเพลงหนาพาทย  เชน สำนักดนตรี  บานหรือคณะดนตรีของศิลปน  

มหาวิทยาลัย  หรือสถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาดนตรีไทย  เชน   วิทยาลัยนาฏศิลป  มหาวิทยาลัยตางๆ  หนวยงานของ

ทางราชการ  เชน  กองการสังคีต  กรมศิลปากร  วงดนตรีกรุงเทพมหานคร  วงดนตรีไทยของแตละเหลาทัพ  ฯลฯ

เพลงหนาพาทย

แพทยแผนโบราณ ฯลฯ  ชวยทำใหเพลงหนาพาทยเชื่อมโยงขั้นตอนของพิธีกรรม  เชน  การอัญเชิญครูเทพเจา  ครูที่ลวงลับ

ไปแลว  มาสูมณฑลพิธีเพื่อรับการบวงสรวงและถวายเคร่ืองกระยาสังเวย  การอำนวยพร  เปนตน  



๑๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

กันตรึม หรือ โจะกันตรึม เปนวงดนตรีพ้ืนบานของชาวอีสานใต นิยมเลนในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ และบุรีรัมย 

เปนตน ลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณของกันตรึมก็คือ เปนวงดนตรีพื้นบานที่นำเอาจังหวะตีโทน  โจะ-คะครึม-ครึม  

มาเปนชื่อวงดนตรีที่เรียกวา กันตรึม  

เครื่องดนตรีกันตรึม ประกอบดวย ปออ ๑ เลา ซอกันตรึมหรือซอกลาง ๑ คัน  กลองโทน ๒ ใบ  เครื่องประกอบ

จังหวะมีฉิ่ง ฉาบ กรับ ทำนองเพลงใชแมบทเพลงพ้ืนบาน เชน มะโลบโดง ผการัญเจก โอมตุก สืบทอดกันมาจาก

พอครูแมครูเพลง เนื้อเพลงที่ใชรองจะเปนภาษาเขมรสูง มีเนื้อหาที่สะทอนถึง ความเปนมา ความรัก และการบรรยายให

เห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ผูเลน สวนใหญจะเปนผูชาย จำนวน ๔-๕  คน  ฝายหญิงสวนใหญจะเขามารวมรำและรองบาง

เปนบางคร้ัง  การแตงกาย ผูชายใสเส้ือคอกลม นุงโจงกระเบน  ผาขาวมาคาดเอว  และมีผาขาวมาอีกช้ินหน่ึงพาดบาท้ังสองขาง  

สวนผูหญิงนุงผาซ่ินแบบเขมร  สวมเส้ือรัดรูปแขนกระบอกอาจมีผารัดอกอีกช้ินหน่ึงรัดอกทับเส้ือ หรือแตงตามประเพณีนิยม

ของทองถ่ิน   กอนจะเลนกันตรึมจะมีการไหวครูกอน  นักดนตรีหันหนาไปทางทิศตะวันออก วางเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองสังเวย

รวมกันไวขางหนา  เมื่อผูที่กระทำพิธีนำสวดคาถาบูชาครูเสร็จจึงจะเร่ิมการแสดงตอไป  

การเลนกันตรึม นิยมเลนในงานมงคลตาง ๆ   เชน 

งานแตงงาน  โกนจุก  บวชนาค หรืองานเทศกาลตาง ๆ  

ปจจุบันมีผูนำไปบรรเลงท้ังประเภทเพลงครู  เพลงพิธีการ  

เพลงเขาขบวนแห  เพลงเบ็ดเตล็ด  ซ่ึงมีท้ังทวงทำนอง  ออนหวาน  

สนุกสนาน  และโศกเศรา  

กันตรึมไดรับการสืบทอดแบบมุขปาฐะ (Oral 

Tradition) ไมมีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร  

กันตรึมพ้ืนบานจึงมีสภาพท่ีไมแตกตางกับการละเลนพ้ืนบาน

อื่น ๆ ที่กำลังลดความนิยมลงไป ทำใหกันตรึม พื้นบานใน

ปจจุบันหลงเหลืออยูนอยในขณะเดียวกันวัฒนธรรมดนตรี

ตะวันตกไดเขามามีบทบาทและอิทธิพล เชน การนำเคร่ือง

ดนตรีตะวันตกเขามาผสม หรือใชเครื่องดนตรีตะวันตก

ในรูปแบบวงสตริง หรือเปล่ียนรูปแบบเปนเพลงลูกทุง 

มหีางเครือ่งมาเตน ทำใหดนตรกีนัตรมึทีเ่คยเปนดนตรแีละ

การแสดงพ้ืนบานในรูปแบบด้ังเดิมกำลังสูญหาย

ป จ จุ บั น ยั ง ค งหล ง เ หลื อ กั นต รึ ม และ มี

ผูสืบทอดในพื้นที่จังหวดัสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ เชน 

วงของนายโฆษิต ดีสม และน้ำผ้ึง เมืองสุรินทร แหงบานดงมัน 

จังหวัดสุรินทร  คณะปอยตะแบง บานปอยตะแบง จังหวัดสุรินทร  

คณะดาวรุงพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย นอกจากน้ียังมีปรากฏ

วงกันตรึมในสถาบันการศึกษาเพ่ิมขึ้นตามโรงเรียน และ

มหาวิทยาลัยในทองถิ่นในหลายจังหวัดในภาคอีสาน

กันตรึม



๑๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

กันตรึม หรือ โจะกันตรึม เปนวงดนตรีพ้ืนบานของชาวอีสานใต นิยมเลนในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ และบุรีรัมย 

เปนตน ลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณของกันตรึมก็คือ เปนวงดนตรีพื้นบานที่นำเอาจังหวะตีโทน  โจะ-คะครึม-ครึม  

มาเปนชื่อวงดนตรีที่เรียกวา กันตรึม  

เครื่องดนตรีกันตรึม ประกอบดวย ปออ ๑ เลา ซอกันตรึมหรือซอกลาง ๑ คัน  กลองโทน ๒ ใบ  เครื่องประกอบ

จังหวะมีฉิ่ง ฉาบ กรับ ทำนองเพลงใชแมบทเพลงพ้ืนบาน เชน มะโลบโดง ผการัญเจก โอมตุก สืบทอดกันมาจาก

พอครูแมครูเพลง เนื้อเพลงที่ใชรองจะเปนภาษาเขมรสูง มีเนื้อหาที่สะทอนถึง ความเปนมา ความรัก และการบรรยายให

เห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ผูเลน สวนใหญจะเปนผูชาย จำนวน ๔-๕  คน  ฝายหญิงสวนใหญจะเขามารวมรำและรองบาง

เปนบางคร้ัง  การแตงกาย ผูชายใสเส้ือคอกลม นุงโจงกระเบน  ผาขาวมาคาดเอว  และมีผาขาวมาอีกช้ินหน่ึงพาดบาท้ังสองขาง  

สวนผูหญิงนุงผาซ่ินแบบเขมร  สวมเส้ือรัดรูปแขนกระบอกอาจมีผารัดอกอีกช้ินหน่ึงรัดอกทับเส้ือ หรือแตงตามประเพณีนิยม

ของทองถ่ิน   กอนจะเลนกันตรึมจะมีการไหวครูกอน  นักดนตรีหันหนาไปทางทิศตะวันออก วางเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองสังเวย

รวมกันไวขางหนา  เมื่อผูที่กระทำพิธีนำสวดคาถาบูชาครูเสร็จจึงจะเร่ิมการแสดงตอไป  

การเลนกันตรึม นิยมเลนในงานมงคลตาง ๆ   เชน 

งานแตงงาน  โกนจุก  บวชนาค หรืองานเทศกาลตาง ๆ  

ปจจุบันมีผูนำไปบรรเลงท้ังประเภทเพลงครู  เพลงพิธีการ  

เพลงเขาขบวนแห  เพลงเบ็ดเตล็ด  ซ่ึงมีท้ังทวงทำนอง  ออนหวาน  

สนุกสนาน  และโศกเศรา  

กันตรึมไดรับการสืบทอดแบบมุขปาฐะ (Oral 

Tradition) ไมมีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร  

กันตรึมพ้ืนบานจึงมีสภาพท่ีไมแตกตางกับการละเลนพ้ืนบาน

อื่น ๆ ที่กำลังลดความนิยมลงไป ทำใหกันตรึม พื้นบานใน

ปจจุบันหลงเหลืออยูนอยในขณะเดียวกันวัฒนธรรมดนตรี

ตะวันตกไดเขามามีบทบาทและอิทธิพล เชน การนำเคร่ือง

ดนตรีตะวันตกเขามาผสม หรือใชเครื่องดนตรีตะวันตก

ในรูปแบบวงสตริง หรือเปล่ียนรูปแบบเปนเพลงลูกทุง 

มหีางเครือ่งมาเตน ทำใหดนตรกีนัตรมึทีเ่คยเปนดนตรแีละ

การแสดงพ้ืนบานในรูปแบบด้ังเดิมกำลังสูญหาย

ป จ จุ บั น ยั ง ค งหล ง เ หลื อ กั นต รึ ม และ มี

ผูสืบทอดในพื้นที่จังหวดัสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ เชน 

วงของนายโฆษิต ดีสม และน้ำผ้ึง เมืองสุรินทร แหงบานดงมัน 

จังหวัดสุรินทร  คณะปอยตะแบง บานปอยตะแบง จังหวัดสุรินทร  

คณะดาวรุงพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย นอกจากน้ียังมีปรากฏ

วงกันตรึมในสถาบันการศึกษาเพ่ิมขึ้นตามโรงเรียน และ

มหาวิทยาลัยในทองถิ่นในหลายจังหวัดในภาคอีสาน

กันตรึม



๑๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

เจรียง หรือ จำเรียง ภาษาเขมรในสุรินทรเรียกวา จรีง หรือ จำรึ่ง เปนการละเลนพื้นบานที่เนนการขับรอง

มากกวาการรายรำ ขับรองเปนเพลงคลายทำนองแบบการอานทำนองเสนาะ มักจะใชกลอนสดเปนสวนใหญเนื้อรองเปน

ภาษาเขมร บรรยายถึงสภาพทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เหตุการณในอดีตและปจจุบัน เจรียงมีลักษณะการขับคลาย

กับการขับวรรณคดีเสภาในภาคกลางท่ีเรียกวา “เสภา” ภาคเหนือเรียกวา “จอย” 

การเรียกเจรียง จะเรียกตามชนิดของเคร่ืองดนตรีที่เลนประกอบการเจรียง เชน ถาใชปที่มีชื่อวา เปยจรวง 

เปาประกอบเรียกวา เจรียงจรวง ถาใชซอบรรเลงประกอบเรียก เจรียงตรัว ประเพณีการตกเบ็ดบนบก ภาษาเขมรเรียก 

ซันตูจ ถานำเจรียงไปขับขานประกอบเรียกวา เจรียงซันตูจ ถานำเจรียงไปขับขานกับการตีกลองกันตรึม ก็เรียกวา เจรียงกันตรึม 

และหากนำเจรียงไปขับขานกับการละเลนพื้นบานอะไรก็จะใชคำวา เจรียงนำการละเลนน้ันๆ ซ่ึงการละเลนของชาวไทย

เชื้อสายเขมรในอีสานใตและตามแนวชาวแดนติดกับประเทศกัมพูชาจะเนนในการขับรอง (เจรียง) มากกวาการรายรำ

เจรียงเปนการละเลนพื้นบานในลักษณะของเพลงปฏิพากย (dialogue songs) คือเพลงที่ชายหญิงใชรอง

โตตอบกัน สวนใหญเปนเรื่องของการเก้ียวพาราสี มีจุดเดนอยูที่โวหาร การชิงไหวพริบกันเพลงพื้นบานที่ใชขับรองนั้น 

จะแตกตางกันไปบางตามลักษณะวัฒนธรรมประจำทองถิ่น สังเกตไดจากการใชภาษา ทวงทำนอง เนื้อหา เครื่องดนตรี 

การรายรำ การแตงกาย และโอกาสที่ขับรอง เพลงปฏิพากย เปนเพลงที่รองเลนกันเปนกลุมเปนวง   

เจรียงประกอบดวย คนนำขับรองที่เรียกวา พอเพลง และ แมเพลง จะมีลูกคูคอยใหจังหวะเปนเพลงที่เลน

ในเทศกาล หนุมสาวมีโอกาสไดพบปะกัน เชน เทศกาลตรุษสงกรานต เทศกาลกฐิน ผาปา ในงานบุญตางๆ ที่จัดขึ้นที่วัด  

เจรียงจึงเปนการละเลนพ้ืนบาน ในจังหวัดสุรินทรและจังหวัดตามแนวชายแดนเขมร จึงเปนเพลงปฏิพากยของชาวไทยเขมร 

โดยชายหญิงรองโตตอบกันไปมา มีทั้งเจรียงที่รองโตตอบเปนคูๆ ระหวางชายหญิง และมีการรองกันเปนกลุม ซึ่งมีผูนำ

ขับรอง เรียกวา หัวหนา หรือ พอเพลง และแมเพลง อาจจะมีลูกคูคอยรองรับในจังหวะ เชน เจรียงซันตูจ เจรียงตรด 

เจรียงเบริน เปนตน

ปจจุบัน การละเลนเจรียงเกือบทุกประเภทท่ีเคยไดรับความนิยมในอดีตไดถูกหลงลืม และลดความสำคัญไป

จากสังคมชาวไทยเขมร จนแทบจะไมมีใหชมใหฟงอีกเลย จะมีไมกี่เพลงที่เหลืออยู แตใกลดับสูญตามไปดวย  แตก็ยังมี

บทเพลงเจรยีงบางประเภททีไ่ดสอดแทรกแนวปรชัญาแหงการดำเนนิชีวติ  ตามหลกั          พทุธศาสนาของกลุมชาวไทยเขมรไว

อยางพรอมมูล ดวยเหตุนี้เจรียงจึงยังคงอยูคูกับวัฒนธรรมสังคมชาวไทยเขมรตลอดมาในสภาพท่ีเสี่ยงตอการสูญหาย  

ทั้งนี้เพราะสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันนั่นเอง

เจรียง



๑๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

เจรียง หรือ จำเรียง ภาษาเขมรในสุรินทรเรียกวา จรีง หรือ จำรึ่ง เปนการละเลนพื้นบานที่เนนการขับรอง

มากกวาการรายรำ ขับรองเปนเพลงคลายทำนองแบบการอานทำนองเสนาะ มักจะใชกลอนสดเปนสวนใหญเนื้อรองเปน

ภาษาเขมร บรรยายถึงสภาพทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เหตุการณในอดีตและปจจุบัน เจรียงมีลักษณะการขับคลาย

กับการขับวรรณคดีเสภาในภาคกลางท่ีเรียกวา “เสภา” ภาคเหนือเรียกวา “จอย” 

การเรียกเจรียง จะเรียกตามชนิดของเคร่ืองดนตรีที่เลนประกอบการเจรียง เชน ถาใชปที่มีชื่อวา เปยจรวง 

เปาประกอบเรียกวา เจรียงจรวง ถาใชซอบรรเลงประกอบเรียก เจรียงตรัว ประเพณีการตกเบ็ดบนบก ภาษาเขมรเรียก 

ซันตูจ ถานำเจรียงไปขับขานประกอบเรียกวา เจรียงซันตูจ ถานำเจรียงไปขับขานกับการตีกลองกันตรึม ก็เรียกวา เจรียงกันตรึม 

และหากนำเจรียงไปขับขานกับการละเลนพื้นบานอะไรก็จะใชคำวา เจรียงนำการละเลนน้ันๆ ซ่ึงการละเลนของชาวไทย

เชื้อสายเขมรในอีสานใตและตามแนวชาวแดนติดกับประเทศกัมพูชาจะเนนในการขับรอง (เจรียง) มากกวาการรายรำ

เจรียงเปนการละเลนพื้นบานในลักษณะของเพลงปฏิพากย (dialogue songs) คือเพลงที่ชายหญิงใชรอง

โตตอบกัน สวนใหญเปนเรื่องของการเก้ียวพาราสี มีจุดเดนอยูที่โวหาร การชิงไหวพริบกันเพลงพื้นบานที่ใชขับรองนั้น 

จะแตกตางกันไปบางตามลักษณะวัฒนธรรมประจำทองถิ่น สังเกตไดจากการใชภาษา ทวงทำนอง เนื้อหา เครื่องดนตรี 

การรายรำ การแตงกาย และโอกาสที่ขับรอง เพลงปฏิพากย เปนเพลงที่รองเลนกันเปนกลุมเปนวง   

เจรียงประกอบดวย คนนำขับรองที่เรียกวา พอเพลง และ แมเพลง จะมีลูกคูคอยใหจังหวะเปนเพลงที่เลน

ในเทศกาล หนุมสาวมีโอกาสไดพบปะกัน เชน เทศกาลตรุษสงกรานต เทศกาลกฐิน ผาปา ในงานบุญตางๆ ที่จัดขึ้นที่วัด  

เจรียงจึงเปนการละเลนพ้ืนบาน ในจังหวัดสุรินทรและจังหวัดตามแนวชายแดนเขมร จึงเปนเพลงปฏิพากยของชาวไทยเขมร 

โดยชายหญิงรองโตตอบกันไปมา มีทั้งเจรียงที่รองโตตอบเปนคูๆ ระหวางชายหญิง และมีการรองกันเปนกลุม ซึ่งมีผูนำ

ขับรอง เรียกวา หัวหนา หรือ พอเพลง และแมเพลง อาจจะมีลูกคูคอยรองรับในจังหวะ เชน เจรียงซันตูจ เจรียงตรด 

เจรียงเบริน เปนตน

ปจจุบัน การละเลนเจรียงเกือบทุกประเภทท่ีเคยไดรับความนิยมในอดีตไดถูกหลงลืม และลดความสำคัญไป

จากสังคมชาวไทยเขมร จนแทบจะไมมีใหชมใหฟงอีกเลย จะมีไมกี่เพลงที่เหลืออยู แตใกลดับสูญตามไปดวย  แตก็ยังมี

บทเพลงเจรยีงบางประเภททีไ่ดสอดแทรกแนวปรชัญาแหงการดำเนนิชีวติ  ตามหลกั          พทุธศาสนาของกลุมชาวไทยเขมรไว

อยางพรอมมูล ดวยเหตุนี้เจรียงจึงยังคงอยูคูกับวัฒนธรรมสังคมชาวไทยเขมรตลอดมาในสภาพท่ีเสี่ยงตอการสูญหาย  

ทั้งนี้เพราะสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันนั่นเอง

เจรียง
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กาหลอ เปนวงดนตรีพิธีกรรมของภาคใต

ซึ่งในอดีตใชทั้งงานมงคลและอวมงคล ปจจุบันใชเฉพาะ

งานอวมงคล เครื่องดนตรีประกอบดวย ปกาหลอ ๑ เลา 

ทน ๑ คู และฆองกาหลอ ๒ ใบ การประสมวงปกลองเชนนี้ 

มีลักษณะคลายคลึงกับวงปกลองของประเทศเพ่ือนบาน 

การบรรเลงกาหลอ มีโรงแสดงโดยเฉพาะและ

สรางตามแบบแผนท่ีเชื่อตอๆ กันมา เรียกวาโรงฆอง มีเสา

จำนวน ๖ ตน ไมใชขื่อ หลังคามุงดวยจากหรือทางมะพราว 

หรือวัสดุอื่นท่ีกันฝนได สวนพื้นไมยกสูง ปูดวยไมกระดาน 

ตั้งโรงตามแสงตะวัน เรียกวา “ลอยหวัน” และมีการตั้งหิ้ง

ครูหมอและผาเพดานไวในโรงแสดง ในวงดนตรีกาหลอ

คนเปาปเรียกวา “หมอป” เปนผูนำทำนอง นายทนตีทน

ตามจังหวะเพลงป และนายฆอง ตีฆองตามจังหวะเพลงทน 

เพลงที่คณะกาหลอใชบรรเลงนั้นมีหลายเพลง เชน เพลง

สรอยทอง เพลงจุดไต เพลงสุริยัน เพลงคุมพล เพลงทองศรี 

เพลงแสงทอง เพลงนกเปลา เพลงทอมทอม เพลงตั้งซาก 

(ศพ) เพลงยายแก เพลงโกลม และเพลงซัดผา ฯลฯ ซึ่งเปน

เพลงบรรเลงท้ังหมด โดยไมมีการขับรองหรือการแสดงอ่ืนๆ 

ประกอบ 

ขนบการบรรเลงเพลงกาหลอเปนไปตาม

ความเช่ือ ไดแก ตอนไหวครูบรรเลงเพลงสรอยทอง เพลงจุดไต 

เพลงสุริยัน เพลงคุมพล เวลานำศพเคล่ือนไปท่ีสามสราง 

(เชิงตะกอน) กาหลอ บรรเลงเพลงต้ังซาก เพลงขอไฟยายแก 

บรรเลงเพื่อขอไฟจากยายแกมาจุดเผาศพ เพลงโกลม 

(เรียกลม) บรรเลงเพ่ือขอลมใหมาชวยพัดกระพือไฟใหติดดีข้ึน 

เพลงสรอย เพลงซัดผา จะบรรเลงตอนซัดผาขามโลงศพ

ขณะจุดไฟเผาศพตอนกลางคืนใชเพลงทองศรี ตอนเชา

ใชเพลงนกเปลา เพลงแสงทอง จำนวนเพลงท่ีใชบรรเลง

ของกาหลอแตละคณะมีความแตกตางกันไปตามความเช่ือ

และครูท่ีไดส่ังสอนกันมา เม่ือจบกระบวนการประโคมกาหลอ

หัวหนาวงจึงทำพิธีคว่ำฆอง แลวเอาน้ำใสลงในฆอง เปนเสมือน

น้ำมนตที่นำไปใชปดเสนียดจัญไรได หลังจากน้ันจึงจัดเก็บ

หิ้งครูหมอและผาเพดาน จนเรียบรอยแลวจึงออกจากโรง

เมื่อเสร็จส้ินการแสดง 

ในอดีตวงกาหลอเปนท่ีนิยมท่ัวไปในภาคใต 

แตในปจจุบันความนิยมลดลง เน่ืองจากวงกาหลอเปนวงดนตรี

บรรเลงในพิธีกรรมที่มีขอปฏิบัติและขอหามที่เครงครัด

มากมาย จึงทำใหมีขอจำกัดในการบรรเลงและถายทอด 

ในอนาคตจึงมีโอกาสสูงมากที่วงกาหลอจะสูญหายไปจาก

สังคมและวัฒนธรรม

กาหลอ
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๒๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๒๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

กาหลอ เปนวงดนตรีพิธีกรรมของภาคใต

ซึ่งในอดีตใชทั้งงานมงคลและอวมงคล ปจจุบันใชเฉพาะ

งานอวมงคล เครื่องดนตรีประกอบดวย ปกาหลอ ๑ เลา 

ทน ๑ คู และฆองกาหลอ ๒ ใบ การประสมวงปกลองเชนนี้ 

มีลักษณะคลายคลึงกับวงปกลองของประเทศเพ่ือนบาน 

การบรรเลงกาหลอ มีโรงแสดงโดยเฉพาะและ

สรางตามแบบแผนท่ีเชื่อตอๆ กันมา เรียกวาโรงฆอง มีเสา

จำนวน ๖ ตน ไมใชขื่อ หลังคามุงดวยจากหรือทางมะพราว 

หรือวัสดุอื่นท่ีกันฝนได สวนพื้นไมยกสูง ปูดวยไมกระดาน 

ตั้งโรงตามแสงตะวัน เรียกวา “ลอยหวัน” และมีการตั้งหิ้ง

ครูหมอและผาเพดานไวในโรงแสดง ในวงดนตรีกาหลอ

คนเปาปเรียกวา “หมอป” เปนผูนำทำนอง นายทนตีทน

ตามจังหวะเพลงป และนายฆอง ตีฆองตามจังหวะเพลงทน 

เพลงที่คณะกาหลอใชบรรเลงนั้นมีหลายเพลง เชน เพลง

สรอยทอง เพลงจุดไต เพลงสุริยัน เพลงคุมพล เพลงทองศรี 

เพลงแสงทอง เพลงนกเปลา เพลงทอมทอม เพลงตั้งซาก 

(ศพ) เพลงยายแก เพลงโกลม และเพลงซัดผา ฯลฯ ซึ่งเปน

เพลงบรรเลงท้ังหมด โดยไมมีการขับรองหรือการแสดงอ่ืนๆ 

ประกอบ 

ขนบการบรรเลงเพลงกาหลอเปนไปตาม

ความเช่ือ ไดแก ตอนไหวครูบรรเลงเพลงสรอยทอง เพลงจุดไต 

เพลงสุริยัน เพลงคุมพล เวลานำศพเคล่ือนไปท่ีสามสราง 

(เชิงตะกอน) กาหลอ บรรเลงเพลงต้ังซาก เพลงขอไฟยายแก 

บรรเลงเพื่อขอไฟจากยายแกมาจุดเผาศพ เพลงโกลม 

(เรียกลม) บรรเลงเพ่ือขอลมใหมาชวยพัดกระพือไฟใหติดดีข้ึน 

เพลงสรอย เพลงซัดผา จะบรรเลงตอนซัดผาขามโลงศพ

ขณะจุดไฟเผาศพตอนกลางคืนใชเพลงทองศรี ตอนเชา

ใชเพลงนกเปลา เพลงแสงทอง จำนวนเพลงท่ีใชบรรเลง

ของกาหลอแตละคณะมีความแตกตางกันไปตามความเช่ือ

และครูท่ีไดส่ังสอนกันมา เม่ือจบกระบวนการประโคมกาหลอ

หัวหนาวงจึงทำพิธีคว่ำฆอง แลวเอาน้ำใสลงในฆอง เปนเสมือน

น้ำมนตที่นำไปใชปดเสนียดจัญไรได หลังจากน้ันจึงจัดเก็บ

หิ้งครูหมอและผาเพดาน จนเรียบรอยแลวจึงออกจากโรง

เมื่อเสร็จส้ินการแสดง 

ในอดีตวงกาหลอเปนท่ีนิยมท่ัวไปในภาคใต 

แตในปจจุบันความนิยมลดลง เน่ืองจากวงกาหลอเปนวงดนตรี

บรรเลงในพิธีกรรมที่มีขอปฏิบัติและขอหามที่เครงครัด

มากมาย จึงทำใหมีขอจำกัดในการบรรเลงและถายทอด 

ในอนาคตจึงมีโอกาสสูงมากที่วงกาหลอจะสูญหายไปจาก

สังคมและวัฒนธรรม

กาหลอ
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๒๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๒๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

กานกกิงกะหรา หรือ กานกกิ่งกะหลา เปนการแสดงวัฒนธรรมของคนไต(กลุมชาติพันธุไทใหญ) ภาษาไทใหญ 

คำวา “กา” แปลวา “ฟอนรำ” ดังนั้น“กานกกิงกะหรา” แปลวา “การฟอนรำนกกิงกะหรา”

สวนสำคัญของการแสดงประกอบดวยตัวกินนร (นกกิงกะหรา) ที่เรียกกันทั่วไปวา “ตัวนก” ซึ่งมีสวนประกอบ 

๓ สวน คือ ปก หาง และลำตัว  สวนทารำ จะเปนทาที่เลียนแบบอากัปกิริยาของนกเชน ขยับปก ขยับหาง บิน กระโดด

โลดเตนไปมาตามจังหวะของกลอง สำหรับดนตรี ที่ใชประกอบจะนิยมวงกลองกนยาวตีประกอบจังหวะและใชทวง

ทำนองเปนสิ่งกำหนดทารำดวย

การรำนกกิงกะหราในอดีตจะเปนการแสดงที่เฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษา ซึ่งแสดงตรงกับเดือน ๑๑ 

ภาษาไทใหญเรียกวา “ปอยเดือน ๑๑” หรือ “ออกหวา” (หวา แปลวา พรรษา) ซึ่งมีตำนานตามพุทธชาดกวา พระพุทธเจา

เสด็จนิวัติยังโลกมนุษยจากบันไดทิพยที่พระอินทรเนรมิตให เทวดา มนุษยและสัตวในหิมพานตจึงตางพากันไปรับเสด็จ

ดวยความยินดี และมีการแสดงตางๆรวมท้ังการแสดงรำกิงกะหราดวย ตอมาการรำกิงกะหราไดถูกประยุกตใชกับเทศกาล

งานบุญอ่ืนๆและยังถือเปนการสืบสานพระพุทธศาสนาการสรางความสามัคคีรวมทั้งการรูสำนึกในบุญคุณ

ปจจุบันสามารถพบการแสดงกิงกะหราไดในงานรับรองแขกบานแขกเมืองและการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม

ระหวางภูมิภาคและระหวางชาติอีกดวยอยางไรก็ตามการรำนกกิงกะหรากำลังเผชิญกับปญหาสำคัญไดแก ๑) การรำนก

กิงกะหราหมดความสำคัญในพิธีกรรม (เจาของวัฒนธรรมเร่ิมไมตระหนักรูถึงคุณคาของรำนกกิงกะหราในพิธีกรรม) 

๒) มีการนำรำนกกิงกะหราไปใชผิดประเภทโดยเฉพาะคนนอกวัฒนธรรมท่ีนำไปใชในเชิงธุรกิจมากกวาเชิงคุณคา ๓) เม่ือมี

การนำการแสดงนกกิ่งกะหลาไปใชในงานตางๆโดยเฉพาะคนนอกวัฒนธรรมซึ่งมักไมไดกลาวถึงและอางอิงแหลงที่มา

ของการรำนกกิงกะหราที่ถูกตองและ ๔) ในปจจุบันพบวาเริ่มมีการสืบทอดการรำนกกิงกะหราแตพบวาผูที่มาเรียนรูนั้น

สวนมากเปนคนนอกวัฒนธรรมซึ่งมักเปนการสืบทอดเนนที่”รูปแบบ”มากกวาใหความสำคัญกับสวนท่ีเปนคุณคาและ

ความหมายของการรำ ผูที่สืบทอดภูมิปญญาศิลปะการแสดงแขนงน้ีอาทิ ๑) พอครูปายเมือง ลายใส  บานเปยงหลวง 

ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ๒) พอครูลน หลาวฟา บานหลักแตง ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม  

๓) พอครูลง  ลุงหยา  ต.โปงน้ำรอน   อ.ฝาง   จ. เชียงใหม  ๔) พอครูแสง สางหลอย   ต.เทอดไทย  อ.แมฟาหลวง   

จ.เชียงราย  ๕) อาจารยประเสริฐ  ประดิษฐ  ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน  ๖)แมครู จันทรนิพา  ทองคำ  ต.แมเงา  

อ. ขุนยวม จ. แมฮองสอน

กานกกิงกะหรา

กิ่งกาหรา อ.เมืองแมฮองสอน
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กานกกิงกะหรา หรือ กานกกิ่งกะหลา เปนการแสดงวัฒนธรรมของคนไต(กลุมชาติพันธุไทใหญ) ภาษาไทใหญ 

คำวา “กา” แปลวา “ฟอนรำ” ดังนั้น“กานกกิงกะหรา” แปลวา “การฟอนรำนกกิงกะหรา”

สวนสำคัญของการแสดงประกอบดวยตัวกินนร (นกกิงกะหรา) ที่เรียกกันทั่วไปวา “ตัวนก” ซึ่งมีสวนประกอบ 

๓ สวน คือ ปก หาง และลำตัว  สวนทารำ จะเปนทาที่เลียนแบบอากัปกิริยาของนกเชน ขยับปก ขยับหาง บิน กระโดด

โลดเตนไปมาตามจังหวะของกลอง สำหรับดนตรี ที่ใชประกอบจะนิยมวงกลองกนยาวตีประกอบจังหวะและใชทวง

ทำนองเปนสิ่งกำหนดทารำดวย

การรำนกกิงกะหราในอดีตจะเปนการแสดงที่เฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษา ซึ่งแสดงตรงกับเดือน ๑๑ 

ภาษาไทใหญเรียกวา “ปอยเดือน ๑๑” หรือ “ออกหวา” (หวา แปลวา พรรษา) ซึ่งมีตำนานตามพุทธชาดกวา พระพุทธเจา

เสด็จนิวัติยังโลกมนุษยจากบันไดทิพยที่พระอินทรเนรมิตให เทวดา มนุษยและสัตวในหิมพานตจึงตางพากันไปรับเสด็จ

ดวยความยินดี และมีการแสดงตางๆรวมท้ังการแสดงรำกิงกะหราดวย ตอมาการรำกิงกะหราไดถูกประยุกตใชกับเทศกาล

งานบุญอื่นๆและยังถือเปนการสืบสานพระพุทธศาสนาการสรางความสามัคคีรวมทั้งการรูสำนึกในบุญคุณ

ปจจุบันสามารถพบการแสดงกิงกะหราไดในงานรับรองแขกบานแขกเมืองและการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม

ระหวางภูมิภาคและระหวางชาติอีกดวยอยางไรก็ตามการรำนกกิงกะหรากำลังเผชิญกับปญหาสำคัญไดแก ๑) การรำนก

กิงกะหราหมดความสำคัญในพิธีกรรม (เจาของวัฒนธรรมเร่ิมไมตระหนักรูถึงคุณคาของรำนกกิงกะหราในพิธีกรรม) 

๒) มีการนำรำนกกิงกะหราไปใชผิดประเภทโดยเฉพาะคนนอกวัฒนธรรมท่ีนำไปใชในเชิงธุรกิจมากกวาเชิงคุณคา ๓) เม่ือมี

การนำการแสดงนกกิ่งกะหลาไปใชในงานตางๆโดยเฉพาะคนนอกวัฒนธรรมซึ่งมักไมไดกลาวถึงและอางอิงแหลงที่มา

ของการรำนกกิงกะหราที่ถูกตองและ ๔) ในปจจุบันพบวาเริ่มมีการสืบทอดการรำนกกิงกะหราแตพบวาผูที่มาเรียนรูนั้น

สวนมากเปนคนนอกวัฒนธรรมซึ่งมักเปนการสืบทอดเนนที่”รูปแบบ”มากกวาใหความสำคัญกับสวนท่ีเปนคุณคาและ

ความหมายของการรำ ผูที่สืบทอดภูมิปญญาศิลปะการแสดงแขนงน้ีอาทิ ๑) พอครูปายเมือง ลายใส  บานเปยงหลวง 

ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ๒) พอครูลน หลาวฟา บานหลักแตง ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม  

๓) พอครูลง  ลุงหยา  ต.โปงน้ำรอน   อ.ฝาง   จ. เชียงใหม  ๔) พอครูแสง สางหลอย   ต.เทอดไทย  อ.แมฟาหลวง   

จ.เชียงราย  ๕) อาจารยประเสริฐ  ประดิษฐ  ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน  ๖)แมครู จันทรนิพา  ทองคำ  ต.แมเงา  

อ. ขุนยวม จ. แมฮองสอน

กานกกิงกะหรา

กิ่งกาหรา อ.เมืองแมฮองสอน



๒๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๒๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ฟอนมายมุยเชียงตา เปนการฟอนแบบหน่ึง มีทั้งฟอนมือเปลา และฟอนโดยถือแพรยาวคนละผืน การฟอน

เปนการฟอนประกอบบทขับรอง และประกอบดนตรี เพลงมานมุยเชียงตาเปนทำนองไทยภาคเหนือ สำเนียงเพลงพมา 

เครื่องภาษาจำพวกเคร่ืองหนังมีทั้งของไทยภาคกลางและมอญ-พมาผสมกัน

สวนเน้ือรองน้ันไทยเขาใจวาเปนภาษาพมา แตเม่ือนำไปใหพมาฟงก็ไมสามารถฟงออกได แตมีกระแสเสียงพมา 

จงึอาจสันนฐิานไดวาเดิมคงเปนของไทยแลวตกไปอยูในพมาแลวไทยภาคเหนือรบักลบัมาอีกหน ถอยคำการขับรองเพลง

ดนตรีจึงไดรับอิทธิพลของไทยแมกระบวนทารำก็มีทาของไทยปะปนเขาไปมาก

ฟอนมานมุยเชียงตาน้ี พระราชชายาเจาดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดฯ ให

ปรับปรุงมาจากฟอนกำเปอ หรือระบำผีเสื้อ โดยใหแตงกายแบบสตรีในพระราชสำนักของพมา ทั้งปรับกระบวนรำ

ใหงดงาม ใชผูฟอน ๑๖ คน โดยมีครูฟอนในคุมเจาหลวง (เจาอินทวโรรสฯ) และคุมวัง(พระราชชายาฯ) ประกอบดวย

หมอมแส หมอมพัน ณ เชียงใหม  ครูหลง บุญจูหลง และเม่ือคุณครูลมุล ยมะคุปต ครูละครวังสวนกุหลาบเปนผูสอน 

ขึ้นไปเปนครูนาฏศิลปในคุมเจาหลวง ไดนำเอาศิลปะการฟอนรำของภาคกลางข้ึนไปปรับปรุงโดยมีครูสงัด ยมะคุปต สามี

ขึ้นไปสอนปพาทยดวย การฟอนมานมุยเชียงตา จึงมีความเปนไทยและงดงามย่ิงข้ึน พระราชชายาเจาดารารัศมี ไดนำ

ทูลเกลาแสดงถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณี เมื่อครั้งเสด็จเยือน

มณฑลพายัพ เมื่อป พ.ศ.๒๔๖๙ ภายหลังเมื่อสรางโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ทรงตระหนักในความงดงามของ

การแสดงชุดน้ี มีพระราชประสงคใหพระราชชายาฯ จัดการแสดงชุดน้ีเน่ืองในโอกาสเปดโรงมหรสพหลวง จึงใหเจาพระยา

วรพงษพิพัฒน (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา) ซึ่งกำกับกระทรวงวัง มีพระราชโทรเลขไปถึงพระราชชายาฯ ทรงโทรเลขตอบ

กลับลงมาวา คุณครูลมุล และคุณครูสงัด ยมคุปต ไดกลับลงมากรุงเทพฯแลว ตอมาครูทั้งสองทานจึงไดถายทอดทารำ 

เพลงและการขับรองใหกับละครหลวงไดแสดงแสดงในโอกาสเปด โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เมื่อวันที่  ๒ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๔๗๖ หน่ึงผูแสดงคร้ังแรกในกรุงเทพคร้ังน้ัน คือคุณครูจำเรียง พุธประดับ ศิลปนแหงชาติ สาขานาฏศิลปไทย (ละคร)   

สถานภาพของฟอนมานมุยเชียงตาในปจจุบันมีโอกาสในการนำออกแสดงนอยมาก แตยังคงมีการอนุรักษ

ถายทอดไวในสถาบันการศึกษา ในเครือของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม และวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ สำหรับเพลงมานมุยเชียงตายังมีบทบาทเปนเพลงขับกลอม

สำหรับวงปพาทยมอญในพ้ืนที่ลุมน้ำเจาพระยาที่คลี่คลายไปตามสถานการณ และมีการนำทวงทำนองและจังหวะดนตรี

ของมานมุยเชียงตา มาใชในการขับกลอมในวงดนตรีพื้นเมืองลานนาและวงดนตรีรวมสมัย

ฟอนมานมุยเชียงตา

ิ ีป ึ้ ี ิป ั ิ ป ำป ั



๒๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๒๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ฟอนมายมุยเชียงตา เปนการฟอนแบบหน่ึง มีทั้งฟอนมือเปลา และฟอนโดยถือแพรยาวคนละผืน การฟอน

เปนการฟอนประกอบบทขับรอง และประกอบดนตรี เพลงมานมุยเชียงตาเปนทำนองไทยภาคเหนือ สำเนียงเพลงพมา 

เครื่องภาษาจำพวกเคร่ืองหนังมีทั้งของไทยภาคกลางและมอญ-พมาผสมกัน

สวนเน้ือรองน้ันไทยเขาใจวาเปนภาษาพมา แตเม่ือนำไปใหพมาฟงก็ไมสามารถฟงออกได แตมีกระแสเสียงพมา 

จงึอาจสันนฐิานไดวาเดิมคงเปนของไทยแลวตกไปอยูในพมาแลวไทยภาคเหนือรบักลบัมาอีกหน ถอยคำการขับรองเพลง

ดนตรีจึงไดรับอิทธิพลของไทยแมกระบวนทารำก็มีทาของไทยปะปนเขาไปมาก

ฟอนมานมุยเชียงตานี้ พระราชชายาเจาดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดฯ ให

ปรับปรุงมาจากฟอนกำเปอ หรือระบำผีเสื้อ โดยใหแตงกายแบบสตรีในพระราชสำนักของพมา ทั้งปรับกระบวนรำ

ใหงดงาม ใชผูฟอน ๑๖ คน โดยมีครูฟอนในคุมเจาหลวง (เจาอินทวโรรสฯ) และคุมวัง(พระราชชายาฯ) ประกอบดวย

หมอมแส หมอมพัน ณ เชียงใหม  ครูหลง บุญจูหลง และเม่ือคุณครูลมุล ยมะคุปต ครูละครวังสวนกุหลาบเปนผูสอน 

ขึ้นไปเปนครูนาฏศิลปในคุมเจาหลวง ไดนำเอาศิลปะการฟอนรำของภาคกลางข้ึนไปปรับปรุงโดยมีครูสงัด ยมะคุปต สามี

ขึ้นไปสอนปพาทยดวย การฟอนมานมุยเชียงตา จึงมีความเปนไทยและงดงามย่ิงข้ึน พระราชชายาเจาดารารัศมี ไดนำ

ทูลเกลาแสดงถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณี เมื่อครั้งเสด็จเยือน

มณฑลพายัพ เมื่อป พ.ศ.๒๔๖๙ ภายหลังเมื่อสรางโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ทรงตระหนักในความงดงามของ

การแสดงชุดน้ี มีพระราชประสงคใหพระราชชายาฯ จัดการแสดงชุดน้ีเน่ืองในโอกาสเปดโรงมหรสพหลวง จึงใหเจาพระยา

วรพงษพิพัฒน (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา) ซึ่งกำกับกระทรวงวัง มีพระราชโทรเลขไปถึงพระราชชายาฯ ทรงโทรเลขตอบ

กลับลงมาวา คุณครูลมุล และคุณครูสงัด ยมคุปต ไดกลับลงมากรุงเทพฯแลว ตอมาครูทั้งสองทานจึงไดถายทอดทารำ 

เพลงและการขับรองใหกับละครหลวงไดแสดงแสดงในโอกาสเปด โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เมื่อวันที่  ๒ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๔๗๖ หน่ึงผูแสดงคร้ังแรกในกรุงเทพคร้ังน้ัน คือคุณครูจำเรียง พุธประดับ ศิลปนแหงชาติ สาขานาฏศิลปไทย (ละคร)   

สถานภาพของฟอนมานมุยเชียงตาในปจจุบันมีโอกาสในการนำออกแสดงนอยมาก แตยังคงมีการอนุรักษ

ถายทอดไวในสถาบันการศึกษา ในเครือของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม และวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ สำหรับเพลงมานมุยเชียงตายังมีบทบาทเปนเพลงขับกลอม

สำหรับวงปพาทยมอญในพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยาที่คลี่คลายไปตามสถานการณ และมีการนำทวงทำนองและจังหวะดนตรี

ของมานมุยเชียงตา มาใชในการขับกลอมในวงดนตรีพื้นเมืองลานนาและวงดนตรีรวมสมัย

ฟอนมานมุยเชียงตา

ิ ีป ึ้ ี ิป ั ิ ป ำป ั



๒๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๒๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

รำฝรั่งคู
รำฝรั่งคู เปนการรำแบบแผนของราชสำนักไทยเพ่ืออวดฝมือของตัวเอกในการแสดงละครใน เรื่องรามเกียรติ์ 

อุณรุทธ อิเหนา ที่เรียกวารำฝรั่งคู เพราะวาใชทำนองเพลงฝรั่งรำเทาเปนเพลงแรก รำฝรั่งคู เปนกระบวนทารายรำ 

ประกอบทำนองเพลงฝร่ังรำเทาเปนอับดับแรกจัดอยูในชุดการแสดงนาฏศิลปการรำคู ปรากฏในบทพระราชนิพนธบทละคร

เรื่องอิเหนา ตอนอุณากรรณลงสวน  อุณากรรณรำคูกับนางมะลาหรา ซึ่งระบุเพลงทายบทกลอนวา “เพลงฝรั่ง” 

เพลงที่ใชประกอบการรำมีลักษณะเปน เพลงชุด ซึ่งมีสำเนียงฝรั่งโบราณ-แขก-ไทย-จีน ตอเนื่องกันประมาณ 

๙-๑๐ เพลง มีหนาทับเฉพาะ โดยมีตำราเพลงฝร่ังท่ีนิยมกัน ๒ แบบ แบบแรกของจางวางท่ัว พาทยโกศล ซึ่งไดตนเคา

มาจากแมครูเสม ประกอบดวยเพลงฝร่ังรำเทา เพลงตะเข่ิง เพลงเจาเซ็น เพลงบรเทศ เพลงฉิ่ง เพลงจีนรัว เพลงจีนรำพัด 

เพลงจีนรัว เพลงลา สวนอีกแบบหนึ่งไดตนแบบจากวังสวนกุหลาบและนำมาถายทอดกันไวในวิทยาลัยนาฏศิลป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบดวยเพลง ๙ เพลง ตามลำดับดังนี้ ฝรั่งรำเทา เพลงตะเข่ิง เพลงเจาเซ็น เพลงเร็ว 

เพลงฉิ่ง เพลงจีนรัว เพลงจีนถอน เพลงจีนรำพัด เพลงจีนถอน

กระบวนทารำสืบทอดมาจากละครหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั บางทาเชื่อวาเปนของ 

สมเด็จเจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี เชนทาขอนอก (ทาไขวมือตบอก) ซึ่งพระองคทานเลียนแบบทาทุบอกของพวก

แขกเจาเซ็น รูปแบบของทารำแสดงเคาเง่ือนความเปนมาใหเห็นแนวคิดในการนำทาทางของตางชาติเขามาปรับแตงรูปแบบ

ใหคงความเปนไทย มีลักษณะเดนของทารำบางทาอยูท่ีการเลนเทา เชน แตะเทา ไสเทาฯ เลียนแบบทาลีลาศของชาวยุโรป 

การใชพัดในการรายรำตามแบบอิทธิพลของจีน แตโดยองครวมแสดงความสอดประสานทารำกับทวงทำนองเพลงท่ีวิจิตร

งดงามในช้ันเชิงของนาฏศิลปในราชสำนักที่งดงามยิ่ง สำหรับการแตงกายยืนเครื่องพระ-นาง และมีพัดดามจิ้วคนละ ๑ คู

เปนอุปกรณประกอบการรายรำ ตั้งแตในชวงเพลงจีนรำพัดเปนตนไป

การสืบทอดทารำและทวงทำนองเพลง เชื่อวานาจะมกีำเนิดมาตั้งแตครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหลานภาลัย ผานมายังละครหลวงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวผานมายังคณะละคร  วังสวนกุหลาบ 

ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ กรมหลวงนคราชสีมา ดวยเหตุที่ครูอาจารย สำคัญในคณะน้ีคือ 

หมอมครูแยม หมอมครูอ่ึง หสิตะเสน หมอมครูนุม นวรัตน ณ อยุธยาเปนผูนำมาถายทอดใหกับตัวละครเอกในคณะละคร

วังสวนกุหลาบ อาทิ คุณครูลมุล ยมะคุปต  คุณครูเฉลย ศุขวณิช ซึ่งทานทั้งสองไดมาเปนครูใหกับ วิทยาลัยนาฏศิลป  

กรมศิลปากรในการตอมา 

สถานภาพของการรำฝร่ังคู ปจจุบันกลาวไดวาไมปรากฏในการแสดงท่ัวไป ดวยเหตุที่ทางผูรำและผูบรรเลง

เพลงจะตองใชฝมือในระดับสูง แตดวยเกรงวาจะสูญหายจึงนำมาบรรจุไวในหลักสูตรนาฏศิลป ระดับปริญญา ในสถาบัน

การศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม แตโอกาสในการนำออกแสดงคอนขางนอยมาก เพราะ

เปนกระบวนทาที่ใชเวลานาน

พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕



๒๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๒๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

รำฝรั่งคู
รำฝรั่งคู เปนการรำแบบแผนของราชสำนักไทยเพ่ืออวดฝมือของตัวเอกในการแสดงละครใน เรื่องรามเกียรติ์ 

อุณรุทธ อิเหนา ที่เรียกวารำฝรั่งคู เพราะวาใชทำนองเพลงฝรั่งรำเทาเปนเพลงแรก รำฝรั่งคู เปนกระบวนทารายรำ 

ประกอบทำนองเพลงฝร่ังรำเทาเปนอับดับแรกจัดอยูในชุดการแสดงนาฏศิลปการรำคู ปรากฏในบทพระราชนิพนธบทละคร

เรื่องอิเหนา ตอนอุณากรรณลงสวน  อุณากรรณรำคูกับนางมะลาหรา ซึ่งระบุเพลงทายบทกลอนวา “เพลงฝรั่ง” 

เพลงที่ใชประกอบการรำมีลักษณะเปน เพลงชุด ซึ่งมีสำเนียงฝรั่งโบราณ-แขก-ไทย-จีน ตอเนื่องกันประมาณ 

๙-๑๐ เพลง มีหนาทับเฉพาะ โดยมีตำราเพลงฝร่ังท่ีนิยมกัน ๒ แบบ แบบแรกของจางวางท่ัว พาทยโกศล ซึ่งไดตนเคา

มาจากแมครูเสม ประกอบดวยเพลงฝร่ังรำเทา เพลงตะเข่ิง เพลงเจาเซ็น เพลงบรเทศ เพลงฉิ่ง เพลงจีนรัว เพลงจีนรำพัด 

เพลงจีนรัว เพลงลา สวนอีกแบบหนึ่งไดตนแบบจากวังสวนกุหลาบและนำมาถายทอดกันไวในวิทยาลัยนาฏศิลป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบดวยเพลง ๙ เพลง ตามลำดับดังนี้ ฝรั่งรำเทา เพลงตะเข่ิง เพลงเจาเซ็น เพลงเร็ว 

เพลงฉิ่ง เพลงจีนรัว เพลงจีนถอน เพลงจีนรำพัด เพลงจีนถอน

กระบวนทารำสืบทอดมาจากละครหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั บางทาเชื่อวาเปนของ 

สมเด็จเจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี เชนทาขอนอก (ทาไขวมือตบอก) ซึ่งพระองคทานเลียนแบบทาทุบอกของพวก

แขกเจาเซ็น รูปแบบของทารำแสดงเคาเง่ือนความเปนมาใหเห็นแนวคิดในการนำทาทางของตางชาติเขามาปรับแตงรูปแบบ

ใหคงความเปนไทย มีลักษณะเดนของทารำบางทาอยูท่ีการเลนเทา เชน แตะเทา ไสเทาฯ เลียนแบบทาลีลาศของชาวยุโรป 

การใชพัดในการรายรำตามแบบอิทธิพลของจีน แตโดยองครวมแสดงความสอดประสานทารำกับทวงทำนองเพลงท่ีวิจิตร

งดงามในช้ันเชิงของนาฏศิลปในราชสำนักที่งดงามยิ่ง สำหรับการแตงกายยืนเครื่องพระ-นาง และมีพัดดามจิ้วคนละ ๑ คู

เปนอุปกรณประกอบการรายรำ ตั้งแตในชวงเพลงจีนรำพัดเปนตนไป

การสืบทอดทารำและทวงทำนองเพลง เชื่อวานาจะมกีำเนิดมาตั้งแตครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหลานภาลัย ผานมายังละครหลวงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวผานมายังคณะละคร  วังสวนกุหลาบ 

ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ กรมหลวงนคราชสีมา ดวยเหตุที่ครูอาจารย สำคัญในคณะน้ีคือ 

หมอมครูแยม หมอมครูอ่ึง หสิตะเสน หมอมครูนุม นวรัตน ณ อยุธยาเปนผูนำมาถายทอดใหกับตัวละครเอกในคณะละคร

วังสวนกุหลาบ อาทิ คุณครูลมุล ยมะคุปต  คุณครูเฉลย ศุขวณิช ซึ่งทานทั้งสองไดมาเปนครูใหกับ วิทยาลัยนาฏศิลป  

กรมศิลปากรในการตอมา 

สถานภาพของการรำฝร่ังคู ปจจุบันกลาวไดวาไมปรากฏในการแสดงท่ัวไป ดวยเหตุที่ทางผูรำและผูบรรเลง

เพลงจะตองใชฝมือในระดับสูง แตดวยเกรงวาจะสูญหายจึงนำมาบรรจุไวในหลักสูตรนาฏศิลป ระดับปริญญา ในสถาบัน

การศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม แตโอกาสในการนำออกแสดงคอนขางนอยมาก เพราะ

เปนกระบวนทาที่ใชเวลานาน

พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕



๒๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๒๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมมมมมิิิิปปปปปญญญญญญญญญญาาาทททาางววััััฒฒนธรรมของชาติ

ละครดึกดำบรรพ เปนละครแบบหน่ึง ซึ่งกำเนิดเมื่อป ๒๔๔๒ เปนละครที่ปรับปรุงรูปแบบจากละครนอก 

ละครใน และกระบวนวิธีการแสดง โดยมีหลักวาใหผูแสดงหรือผูรำตองขับรองดวยตนเอง โดยมีลูกคูรองรับ การแตงกาย

แบบยืนเครื่อง มีวงดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะท่ีเรียกวาวงปพาทยดึกดำบรรพ ดำเนินเรื่องรวดเร็ว มีการตกแตงฉากที่

คลายของจริง 

เรื่องที่แสดงเดิมซึ่งเปนบทพระนิพนธที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรง

ปรับปรุงจากบทละครใน ละครนอก ไดแก เรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ อุณรุท สังขทอง คาวี สังขศิลปชัย มณีพิชัย เปนตน และ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธเรื่อง ศกุนตลา ทาวแสนปม พระเกียรติรถ สมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอเจาฟาจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณอินทราชัย พระนิพนธเรื่องพระยศเกตุ จันทกินรี และสองกรวรวิก 

บุคคลสำคัญที่มีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการแสดงละครดึกดำบรรพ ไดแก สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรม

พระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงพระนิพนธบทและทรงเลือกสรรปรับปรุงทำนองเพลง ออกแบบฉาก และกำกับการแสดง 

พระประดิษฐไพเราะ (ตาด ตาตะนันท) จัดทำนองเพลง ควบคุมวงดนตรีและหมอมเข็ม กุญชร ณ อยุธยา ปรับปรุง 

ประดิษฐทารำและฝกสอน

วงปพาทยดึกดำบรรพ เปนวงดนตรีที่มีเสียงทุมนุมนวล ประกอบไปดวย ระนาดเอก (ใชไมนวมตี) ระนาดทุม 

ระนาดทุมเหล็ก ฆองวงใหญ ขลุยเพียงออ ขลุยอู ซออู ฆองหุย ๗ ใบ ตะโพน กลองตะโพน และฉิ่ง สวนเพลงรองใช

เพลงไทยของเกาและพระนิพนธขึ้นใหม รูปแบบการแสดงมีโหมโรงเฉพาะตอนตางๆ กอนเขาเน้ือเรื่อง และเมื่อแสดงจบ

จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีที่มีเนื้อเพลงเฉพาะ 

ละครดึกดำบรรพเปดแสดงคร้ังแรกที่โรงละครดึกดำบรรพเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ และแสดงตอเน่ืองมาจนถึงป 

พ.ศ.๒๔๕๒ หลังจากนั้นจึงคอยๆ ลดความนิยมลง จนกระทั่งปจจุบัน ละครดึกดำบรรพไดรบัการฟนฟูเพื่อจัดแสดงโดย

กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สวนวงดนตรีและเพลงปพาทยดึกดำบรรพนั้น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได

ทำการวิจัยและเผยแพร ตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๐ มาจนถึงปจจุบัน โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปนองคประธาน 

ละครดึกดำบรรพ



๒๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๒๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมมมมมิิิิปปปปปญญญญญญญญญญาาาทททาางววััััฒฒนธรรมของชาติ

ละครดึกดำบรรพ เปนละครแบบหน่ึง ซึ่งกำเนิดเมื่อป ๒๔๔๒ เปนละครที่ปรับปรุงรูปแบบจากละครนอก 

ละครใน และกระบวนวิธีการแสดง โดยมีหลักวาใหผูแสดงหรือผูรำตองขับรองดวยตนเอง โดยมีลูกคูรองรับ การแตงกาย

แบบยืนเครื่อง มีวงดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะท่ีเรียกวาวงปพาทยดึกดำบรรพ ดำเนินเรื่องรวดเร็ว มีการตกแตงฉากที่

คลายของจริง 

เรื่องที่แสดงเดิมซึ่งเปนบทพระนิพนธที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรง

ปรับปรุงจากบทละครใน ละครนอก ไดแก เรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ อุณรุท สังขทอง คาวี สังขศิลปชัย มณีพิชัย เปนตน และ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธเรื่อง ศกุนตลา ทาวแสนปม พระเกียรติรถ สมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอเจาฟาจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณอินทราชัย พระนิพนธเรื่องพระยศเกตุ จันทกินรี และสองกรวรวิก 

บุคคลสำคัญที่มีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการแสดงละครดึกดำบรรพ ไดแก สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรม

พระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงพระนิพนธบทและทรงเลือกสรรปรับปรุงทำนองเพลง ออกแบบฉาก และกำกับการแสดง 

พระประดิษฐไพเราะ (ตาด ตาตะนันท) จัดทำนองเพลง ควบคุมวงดนตรีและหมอมเข็ม กุญชร ณ อยุธยา ปรับปรุง 

ประดิษฐทารำและฝกสอน

วงปพาทยดึกดำบรรพ เปนวงดนตรีที่มีเสียงทุมนุมนวล ประกอบไปดวย ระนาดเอก (ใชไมนวมตี) ระนาดทุม 

ระนาดทุมเหล็ก ฆองวงใหญ ขลุยเพียงออ ขลุยอู ซออู ฆองหุย ๗ ใบ ตะโพน กลองตะโพน และฉิ่ง สวนเพลงรองใช

เพลงไทยของเกาและพระนิพนธขึ้นใหม รูปแบบการแสดงมีโหมโรงเฉพาะตอนตางๆ กอนเขาเน้ือเรื่อง และเมื่อแสดงจบ

จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีที่มีเนื้อเพลงเฉพาะ 

ละครดึกดำบรรพเปดแสดงคร้ังแรกที่โรงละครดึกดำบรรพเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ และแสดงตอเน่ืองมาจนถึงป 

พ.ศ.๒๔๕๒ หลังจากนั้นจึงคอยๆ ลดความนิยมลง จนกระทั่งปจจุบัน ละครดึกดำบรรพไดรบัการฟนฟูเพื่อจัดแสดงโดย

กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สวนวงดนตรีและเพลงปพาทยดึกดำบรรพนั้น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได

ทำการวิจัยและเผยแพร ตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๐ มาจนถึงปจจุบัน โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปนองคประธาน 

ละครดึกดำบรรพ



๓๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๓๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕ขขขขขขอออออออองงงงงงงงชชชชชชาาาาาตตตตตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิิิิิิ   ปปปปปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะะะจจจจจจจจจจจจจจจจำำำำำำำำำำำำำำำำำปปปปปปปปปปปปปปพพพพพพพพพพพพพุุุุุุุุุุุุุททททททททททททททททททธธธธธธธธธธธธธธธธศศศศศศศศศศัััััััััััััักกกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาาาชชชชชชชชชชชชชชชช  ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕มมมมมมมมมมรรดดดกกกกกกกกกกภภภภภภภภภูููููููููููููมมมมมมมมมมิิิิิิิิิปปปปปปปปญญญญญญญญญญญญญญญาาาาาทททททททาาาาาาางงงงงงวววววววัััััฒฒฒฒฒนนนนนนนนธธธธธธรรรรรรรรรรรรรมมมมมขขขขขขอออออออองงงงงงงงงงงงงชชชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาาตตตตตตตตตตตตติิิิ

โ น รา โร งครู เป นการแสดง เชิ งพิ ธี ก รรม 

ท่ีมีจุดมุงหมายสำคัญ คือ เพ่ือเปนการเคารพบูชาและแสดง

ความกตัญูตอวิญญาณบรรพบุรุษ เพ่ือแกบนหรือแกเหฺมฺรย 

และเพื่อทำพิธีครอบครูโนราและรักษาโรคตาง ๆ 

การแสดงโนราโรงครูจะมี ๒ ประเภท คือ ๑) 

การแสดงโนราโรงครูใหญ  เปนการแสดงโนราโรงครูสมบูรณ

แบบถูกตองครบถวนตามประเพณีและนิยมแสดงโดยท่ัวไป

ใชเวลา ๓ วัน ๒ คืน ๒) การแสดงโนราโรงครูเล็กหรือ

โรงค้ำครู เปนการแสดงเพ่ือยืนยันวาจะมีการจัดโรงครูใหญ

อยางแนนอน ใชเวลาแสดง ๑ วัน ๑ คืน การแสดงโนราโรงครู

ซึ่งจัดโดยท่ัวไปจะเร่ิมในเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน

เริ่มพิธีในวันพุธถึงวันศุกร การแสดงโนราโรงครูจะมี

องคประกอบและรูปแบบการแสดงโนราสมบูรณครบถวน

ทุกข้ันตอน ตั้งแตการรำ การรอง การแสดงเปนเรื่อง และ

การบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรม    

องคประกอบและรูปแบบในการแสดงโนราโรงครู 

ประกอบดวย การรำ มีรูปแบบการรำพ้ืนฐาน การรำข้ันสูง

และการรำประกอบพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ิ ไดแก รำสิบสองทา 

รำสิบสองบท รำคลองหงสและแทงเข การรอง ใชรูปแบบ

การรองรับของผูรำและนักดนตรี คือ การรองรับไมใชทารำ 

การรองรับประกอบทารำ ไดแก รองรับบทกาดครู รองรับ

ประกอบการรำทุกประเภท การแสดงเปนเร่ือง เปนรูปแบบ

ของการแสดงละครจากวรรณกรรมพ้ืนบานเฉพาะตอนสำคัญ

ตอเน่ืองกัน ๑๒ เร่ืองและเลือกเร่ืองมาแสดงเต็มรูปแบบของ

พิธีกรรมอีก ๒ เรื่อง เพื่อสรางความศรัทธาในพิธีกรรมให

มากยิ่งขึ้น การบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรม มีรูปแบบ

ของจังหวะท่ีใชประกอบพิธีกรรมแตละขั้นตอนโดยเฉพาะ

ไดแก การเซนของสังเวยและประทับทรงใชเพลงเชิด การเชิญ

วิญญาณใชจังหวะเชิญตายาย การรายรำประกอบพิธีกรรม

ศักดิ์สิทธ์ิใชเพลงโค

ปจจุบัน โนราโรงครูยังคงมีการสืบสานอยาง

เครงครัดในหลายจังหวัด เชน สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช 

ตรัง เปนตน โดยเฉพาะในกลุมคณะมโนรายังประกอบ

พิธีกรรมโนราโรงครู รักษาจารีตขนบธรรมเนียมการแสดง

และพิธีกรรมอยางตอเนื่อง

โนราโรงครู



๓๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๓๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕ขขขขขขอออออออองงงงงงงงชชชชชชาาาาาตตตตตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิิิิิิ   ปปปปปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะะะจจจจจจจจจจจจจจจจำำำำำำำำำำำำำำำำำปปปปปปปปปปปปปปพพพพพพพพพพพพพุุุุุุุุุุุุุททททททททททททททททททธธธธธธธธธธธธธธธธศศศศศศศศศศัััััััััััััักกกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาาาชชชชชชชชชชชชชชชช  ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕มมมมมมมมมมรรดดดกกกกกกกกกกภภภภภภภภภูููููููููููููมมมมมมมมมมิิิิิิิิิปปปปปปปปญญญญญญญญญญญญญญญาาาาาทททททททาาาาาาางงงงงงวววววววัััััฒฒฒฒฒนนนนนนนนธธธธธธรรรรรรรรรรรรรมมมมมขขขขขขอออออออองงงงงงงงงงงงงชชชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาาตตตตตตตตตตตตติิิิ

โ น รา โร งครู เป นการแสดง เชิ งพิ ธี ก รรม 

ท่ีมีจุดมุงหมายสำคัญ คือ เพ่ือเปนการเคารพบูชาและแสดง

ความกตัญูตอวิญญาณบรรพบุรุษ เพ่ือแกบนหรือแกเหฺมฺรย 

และเพื่อทำพิธีครอบครูโนราและรักษาโรคตาง ๆ 

การแสดงโนราโรงครูจะมี ๒ ประเภท คือ ๑) 

การแสดงโนราโรงครูใหญ  เปนการแสดงโนราโรงครูสมบูรณ

แบบถูกตองครบถวนตามประเพณีและนิยมแสดงโดยท่ัวไป

ใชเวลา ๓ วัน ๒ คืน ๒) การแสดงโนราโรงครูเล็กหรือ

โรงค้ำครู เปนการแสดงเพ่ือยืนยันวาจะมีการจัดโรงครูใหญ

อยางแนนอน ใชเวลาแสดง ๑ วัน ๑ คืน การแสดงโนราโรงครู

ซึ่งจัดโดยท่ัวไปจะเร่ิมในเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน

เริ่มพิธีในวันพุธถึงวันศุกร การแสดงโนราโรงครูจะมี

องคประกอบและรูปแบบการแสดงโนราสมบูรณครบถวน

ทุกข้ันตอน ตั้งแตการรำ การรอง การแสดงเปนเรื่อง และ

การบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรม    

องคประกอบและรูปแบบในการแสดงโนราโรงครู 

ประกอบดวย การรำ มีรูปแบบการรำพ้ืนฐาน การรำข้ันสูง

และการรำประกอบพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ิ ไดแก รำสิบสองทา 

รำสิบสองบท รำคลองหงสและแทงเข การรอง ใชรูปแบบ

การรองรับของผูรำและนักดนตรี คือ การรองรับไมใชทารำ 

การรองรับประกอบทารำ ไดแก รองรับบทกาดครู รองรับ

ประกอบการรำทุกประเภท การแสดงเปนเร่ือง เปนรูปแบบ

ของการแสดงละครจากวรรณกรรมพ้ืนบานเฉพาะตอนสำคัญ

ตอเน่ืองกัน ๑๒ เร่ืองและเลือกเร่ืองมาแสดงเต็มรูปแบบของ

พิธีกรรมอีก ๒ เรื่อง เพื่อสรางความศรัทธาในพิธีกรรมให

มากยิ่งขึ้น การบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรม มีรูปแบบ

ของจังหวะท่ีใชประกอบพิธีกรรมแตละขั้นตอนโดยเฉพาะ

ไดแก การเซนของสังเวยและประทับทรงใชเพลงเชิด การเชิญ

วิญญาณใชจังหวะเชิญตายาย การรายรำประกอบพิธีกรรม

ศักดิ์สิทธ์ิใชเพลงโค

ปจจุบัน โนราโรงครูยังคงมีการสืบสานอยาง

เครงครัดในหลายจังหวัด เชน สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช 

ตรัง เปนตน โดยเฉพาะในกลุมคณะมโนรายังประกอบ

พิธีกรรมโนราโรงครู รักษาจารีตขนบธรรมเนียมการแสดง

และพิธีกรรมอยางตอเนื่อง

โนราโรงครู
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คือ ปะโยง หรือ เปาะโยง แสดงเปนพระเอกในฐานะเปนกษัตริยหรือเจาชาย มะโยง หรือ เมาะโยง แสดงเปนนางเอก
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ใชตีสิ่งชั่วรายหรือปดรังควานในระหวางการแสดง

ปจจุบันแมวากระบวนการสืบสานและถายทอดการแสดง
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ปซูนา ๑ เลา  รือบับ ๑ คัน กลองมลายู ๒ ใบ   ฆองใหญ ๑ คู   กรับ ๑ คู อุปกรณที่ใชในการประกอบพิธีกรรม คือ แส 

ใชตีสิ่งชั่วรายหรือปดรังควานในระหวางการแสดง

ปจจุบันแมวากระบวนการสืบสานและถายทอดการแสดง

มะโยงจะลดนอยลงและมีจำนวนคณะไมมาก แตมะโยงยังคงมี

ความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในภาคใต

มะโยง



๓๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๓๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

รองเง็ง  เปนศิลปะการแสดงแบบหน่ึงของชาวไทยภาคใต  เปนการเตนรำคูชายหญิงประกอบดนตรี นิยมแสดง

บริเวณจังหวัดชายแดนภาคใตบริเวณจังหวัดปตตานี  จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและบริเวณจังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน 

ไดแก  จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงาและภูเก็ต ซึ่งมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปวา หลองเง็ง หรือเพลงตันหยง 

การแสดงรองเง็ง เกิดจากความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมยุโรป วัฒนธรรมเปอรเซีย และวัฒนธรรมทองถิ่น  

ชาวพ้ืนเมืองภาคใตไดนำเคร่ืองดนตรี บทเพลงและทาเตน มาผสมผสานกับเคร่ืองดนตรีพ้ืนบาน รองเง็งมีรูปแบบการแสดง

ที่เปนแบบแผน (ราชสำนัก) เนนการบรรเลงประกอบทาเตนของชาย หญิงสวนการแสดงรองเง็งแบบชาวบาน เปดโอกาส

ใหผูชมมีสวนรวมในการแสดง และมีเพลงรองประกอบ        

เครื่องดนตรีในคณะรองเง็ง ประกอบดวยเครื่องดนตรีที่รับจากวัฒนธรรมตะวันตก ไดแก ไวโอลิน แมนโดลิน

และแอคคอรเดียน  สวนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเปนเครื่องดนตรีที่รับจากวัฒนธรรมเปอรเซีย ไดแก รำมะนา 

และวัฒนธรรมทองถิ่น ไดแก ฆอง สำหรับเพลงรองเง็ง ที่เปนเพลงบรรเลงท่ีนิยมเลน เชน เพลงลาฆูดูวอ อาเนาะดีดี๊ 

ปูโจะปซัง สำหรับเพลงรอง เชน จินตาซายัง เลนัง ปารีหาดยาว ยังโงง เปนตน 

รองเง็ง
สภาพปจจุบัน คณะรองเง็งในจังหวัดชายแดนภาคใตและคณะรองเง็งในจังหวัดชายฝงทะเล

อันดามันของภาคใตมีจํานวนลดนอยลง  โดยเฉพาะนักดนตรีรองเง็งในอนาคตอาจจะขาดผูสืบสานศิลปะ

การเลนดนตรีรองเง็ง  นอกจากน้ี มีการนำทำนองเพลงรองเง็งไปประยุกตกับวงดนตรีสมัยใหมดวย 



๓๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๓๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

รองเง็ง  เปนศิลปะการแสดงแบบหน่ึงของชาวไทยภาคใต  เปนการเตนรำคูชายหญิงประกอบดนตรี นิยมแสดง

บริเวณจังหวัดชายแดนภาคใตบริเวณจังหวัดปตตานี  จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและบริเวณจังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน 

ไดแก  จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงาและภูเก็ต ซึ่งมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปวา หลองเง็ง หรือเพลงตันหยง 

การแสดงรองเง็ง เกิดจากความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมยุโรป วัฒนธรรมเปอรเซีย และวัฒนธรรมทองถิ่น  

ชาวพ้ืนเมืองภาคใตไดนำเคร่ืองดนตรี บทเพลงและทาเตน มาผสมผสานกับเคร่ืองดนตรีพ้ืนบาน รองเง็งมีรูปแบบการแสดง

ที่เปนแบบแผน (ราชสำนัก) เนนการบรรเลงประกอบทาเตนของชาย หญิงสวนการแสดงรองเง็งแบบชาวบาน เปดโอกาส

ใหผูชมมีสวนรวมในการแสดง และมีเพลงรองประกอบ        

เครื่องดนตรีในคณะรองเง็ง ประกอบดวยเครื่องดนตรีที่รับจากวัฒนธรรมตะวันตก ไดแก ไวโอลิน แมนโดลิน

และแอคคอรเดียน  สวนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเปนเครื่องดนตรีที่รับจากวัฒนธรรมเปอรเซีย ไดแก รำมะนา 

และวัฒนธรรมทองถิ่น ไดแก ฆอง สำหรับเพลงรองเง็ง ที่เปนเพลงบรรเลงท่ีนิยมเลน เชน เพลงลาฆูดูวอ อาเนาะดีดี๊ 

ปูโจะปซัง สำหรับเพลงรอง เชน จินตาซายัง เลนัง ปารีหาดยาว ยังโงง เปนตน 

รองเง็ง
สภาพปจจุบัน คณะรองเง็งในจังหวัดชายแดนภาคใตและคณะรองเง็งในจังหวัดชายฝงทะเล

อันดามันของภาคใตมีจํานวนลดนอยลง  โดยเฉพาะนักดนตรีรองเง็งในอนาคตอาจจะขาดผูสืบสานศิลปะ

การเลนดนตรีรองเง็ง  นอกจากน้ี มีการนำทำนองเพลงรองเง็งไปประยุกตกับวงดนตรีสมัยใหมดวย 



๓๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๓๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

งานชางฝมือดั้งเดิม
งานชางฝมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปญญา ทักษะฝมือชาง การเลือกใชวัสดุ และกลวิธีการสรางสรรคที่แสดงถึง

อัตลักษณ สะทอนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุมชน  แบงออกเปน

๑. ผาและผลิตภัณฑจากผา หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการทอ ยอม ถัก ปก ตีเกลียว ยก จก มัดหมี่ พิมพลาย ขิด 

เกาะ/ลวง เพื่อใชเปน เครื่องนุงหม และแสดงสถานภาพทางสังคม

๒. เครื่องจักสาน หมายถึง ภาชนะเคร่ืองใชประจำบานที่ทำจากวัตถุดิบในทองถิ่น เชน ไผ หวาย กระจู ลำเจียก 

โดยนำมาจักและสาน จึงเรียกวา เครื่องจักสาน กลวิธีในการทำเคร่ืองจักสาน ไดแก การถัก ผูกรัด มัด รอย โดยใชตอก 

หวาย เพื่อใหเครื่องจักสานคงทนและคงรูปอยูไดตามตองการ

๓. เครื่องรัก หมายถึง หตัถกรรมท่ีใชรักเปนวัสดุสำคัญในการสรางผลงาน เชน ปดทองรดนํ้า ภาพกำมะลอ 

ประดับมุก ประดับกระจกสี ปนกระแหนะ และเขิน รักหรือยางรัก มีคุณลักษณะเปนยางเหนียว สามารถเกาะจับพื้นของ

สิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ประสงคจะทา หรือถมทับหรือเคลือบผิวไดดี ทำใหเปนผิวมันภายหลังรักแหงสนิท มีคุณภาพคงทนตอ

ความรอน ความชื้น กรดหรือดางออนๆ และยังเปนวัสดุที่ใชเชื่อมสมุกหรือสีเขาดวยกนั

๔. เคร่ืองปนดินเผา หมายถึง หัตถกรรมท่ีใชดินเหนียวเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต มีท้ังชนิดเคลือบและไมเคลือบ 

โดยที่เนื้อดินเหนียวตองมีสวนผสมของทรายแมนํ้าท่ีเปนทรายเนื้อละเอียดและชวยใหเนื้อดินแหงสนิทไมแตกราว 

ดินเหนียวที่ใชทำเครื่องปนดินเผาจากท่ีตางๆ ใหสีแตกตางกัน

๕. เครื่องโลหะ หมายถึง สิ่งที่มีวัสดุหลักเปนเหล็ก ทองเหลืองหรือทองแดง เครื่องโลหะที่ทำจากเหล็ก นิยมทำ

โดยการเผาไฟใหออนตัวและตีเหล็กเปนรูปทรงตางๆ เครื่องโลหะที่ทำจากทองเหลือง นิยมนำทองเหลืองมาเผาจน

หลอมเหลวแลวจึงนำไปเทลงในแบบตามลักษณะที่ตองการเสร็จแลวนำมาตกแตง สวนเครื่องโลหะที่ทำจากทองแดง 

มีการนำทองแดงมาใชเปนโลหะเจือหลักสำหรับผลติตัวเรือนของเคร่ืองประดับโลหะเงินเจือ

๖. เครื่องไม หมายถึง งานฝมือชางที่ทำจากไมซุงหรือไมแปรรูปเปนทอน เปนแผน เพื่อใชในงานชางกอสราง

ประเภทเคร่ืองสับ เครื่องเรือน เครื่องบูชา เครื่องตั้ง เครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องศาสตรา เครื่องดนตรี 

เครื่องเลน และยานพาหนะ โดยอาศัยเทคนิควิธีการแกะ สลัก สับ ขุด เจาะ กลึง ถาก ขดู และขัด

๗. เครื่องหนัง หมายถึง งานหัตถกรรมพ้ืนบานที่ทำมาจากหนังสัตวโดยผานกระบวนการหมักและฟอกหนัง

เพ่ือไมใหเนาเปอย และใหเกิดความน่ิมนวลสามารถบีบงอไดตามท่ีตองการ เคร่ืองหนังนิยมนำไปใชในงานดานศิลปะการแสดง 

รวมถึงอุปกรณอื่นๆ ที่มีหนังเปนสวนประกอบ

๘. เครื่องประดับ หมายถึง งานชางฝมือที่ประดิษฐขึ้นเพื่อการตกแตงใหเกิดความงดงาม เริ่มตนจากการใช

วัสดุที่หาไดงายในทองถิ่นนำมาผลิตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยใชอัญมณีและโลหะมีคาตางๆ

๙. งานศิลปกรรมพ้ืนบาน หมายถึง งานที่มีการแสดงอารมณสะทอนออกทางฝมือการชางใหเห็นประจักษ

เปนรูปธรรมเพ่ือตอบสนองตอการยังชีพและความตองการดานคุณคาความงาม เชน งานเขียน งานปน งานแกะสลัก 

งานหลอ เปนตน

๑๐. ผลิตภัณฑอยางอื่น หมายถึง งานชางฝมือดั้งเดิมที่ไมสามารถจัดอยูใน ๙ ประเภทแรกได ซึ่งอาจเปน

งานชางฝมือที่ประดิษฐหรือผลิตขึ้นจากวัสดุในทองถิ่นหรือจากวัสดุเหลือใช เปนตน

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน

๑. มีตนกำเนิดและ/หรือถูกนำมาพัฒนาในชุมชนนั้นจนเปนที่ยอมรับและมีการสืบทอด 

๒. แสดงถึงทักษะฝมือ ภูมิปญญา และใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

๓. มีการพัฒนาเครื่องมือ วัสดุ เพื่อสนองตอกระบวนการผลิต 

๔. ผลิตเพื่อประโยชนใชสอยในวิถีชีวิต ขนบประเพณี ความเช่ือ วัฒนธรรมหรือการประกอบอาชีพของคน

       ในชุมชน 

๕. งานชางแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณ หรืออัตลักษณเฉพาะทองถ่ินหรือชาติพันธุน้ันๆ และเปนความภาคภูมิใจ

       ของคนในชุมชน 

๖. มีคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม มีความหมาย และคุณคาทางประวัติศาสตรทองถ่ิน

       หรือชาติพันธุนั้น ๆ

๗. งานชางที่ตองไดรับการคุมครองอยางเรงดวน เสี่ยงตอการ สูญหาย หรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม 

๘. คุณสมบัตอิื่นๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน



๓๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๓๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

งานชางฝมือดั้งเดิม
งานชางฝมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปญญา ทักษะฝมือชาง การเลือกใชวัสดุ และกลวิธีการสรางสรรคที่แสดงถึง

อัตลักษณ สะทอนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุมชน  แบงออกเปน

๑. ผาและผลิตภัณฑจากผา หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการทอ ยอม ถัก ปก ตีเกลียว ยก จก มัดหมี่ พิมพลาย ขิด 

เกาะ/ลวง เพื่อใชเปน เครื่องนุงหม และแสดงสถานภาพทางสังคม

๒. เครื่องจักสาน หมายถึง ภาชนะเคร่ืองใชประจำบานที่ทำจากวัตถุดิบในทองถิ่น เชน ไผ หวาย กระจู ลำเจียก 

โดยนำมาจักและสาน จึงเรียกวา เครื่องจักสาน กลวิธีในการทำเคร่ืองจักสาน ไดแก การถัก ผูกรัด มัด รอย โดยใชตอก 

หวาย เพื่อใหเครื่องจักสานคงทนและคงรูปอยูไดตามตองการ

๓. เครื่องรัก หมายถึง หตัถกรรมท่ีใชรักเปนวัสดุสำคัญในการสรางผลงาน เชน ปดทองรดนํ้า ภาพกำมะลอ 

ประดับมุก ประดับกระจกสี ปนกระแหนะ และเขิน รักหรือยางรัก มีคุณลักษณะเปนยางเหนียว สามารถเกาะจับพื้นของ

สิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ประสงคจะทา หรือถมทับหรือเคลือบผิวไดดี ทำใหเปนผิวมันภายหลังรักแหงสนิท มีคุณภาพคงทนตอ

ความรอน ความชื้น กรดหรือดางออนๆ และยังเปนวัสดุที่ใชเชื่อมสมุกหรือสีเขาดวยกนั

๔. เคร่ืองปนดินเผา หมายถึง หัตถกรรมท่ีใชดินเหนียวเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต มีท้ังชนิดเคลือบและไมเคลือบ 

โดยที่เนื้อดินเหนียวตองมีสวนผสมของทรายแมนํ้าท่ีเปนทรายเนื้อละเอียดและชวยใหเนื้อดินแหงสนิทไมแตกราว 

ดินเหนียวที่ใชทำเครื่องปนดินเผาจากท่ีตางๆ ใหสีแตกตางกัน

๕. เครื่องโลหะ หมายถึง สิ่งที่มีวัสดุหลักเปนเหล็ก ทองเหลืองหรือทองแดง เครื่องโลหะที่ทำจากเหล็ก นิยมทำ

โดยการเผาไฟใหออนตัวและตีเหล็กเปนรูปทรงตางๆ เครื่องโลหะที่ทำจากทองเหลือง นิยมนำทองเหลืองมาเผาจน

หลอมเหลวแลวจึงนำไปเทลงในแบบตามลักษณะที่ตองการเสร็จแลวนำมาตกแตง สวนเครื่องโลหะที่ทำจากทองแดง 

มีการนำทองแดงมาใชเปนโลหะเจือหลักสำหรับผลติตัวเรือนของเคร่ืองประดับโลหะเงินเจือ

๖. เครื่องไม หมายถึง งานฝมือชางที่ทำจากไมซุงหรือไมแปรรูปเปนทอน เปนแผน เพื่อใชในงานชางกอสราง

ประเภทเคร่ืองสับ เครื่องเรือน เครื่องบูชา เครื่องตั้ง เครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องศาสตรา เครื่องดนตรี 

เครื่องเลน และยานพาหนะ โดยอาศัยเทคนิควิธีการแกะ สลัก สับ ขุด เจาะ กลึง ถาก ขดู และขัด

๗. เครื่องหนัง หมายถึง งานหัตถกรรมพ้ืนบานที่ทำมาจากหนังสัตวโดยผานกระบวนการหมักและฟอกหนัง

เพ่ือไมใหเนาเปอย และใหเกิดความน่ิมนวลสามารถบีบงอไดตามท่ีตองการ เคร่ืองหนังนิยมนำไปใชในงานดานศิลปะการแสดง 

รวมถึงอุปกรณอื่นๆ ที่มีหนังเปนสวนประกอบ

๘. เครื่องประดับ หมายถึง งานชางฝมือที่ประดิษฐขึ้นเพื่อการตกแตงใหเกิดความงดงาม เริ่มตนจากการใช

วัสดุที่หาไดงายในทองถิ่นนำมาผลิตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยใชอัญมณีและโลหะมีคาตางๆ

๙. งานศิลปกรรมพ้ืนบาน หมายถึง งานที่มีการแสดงอารมณสะทอนออกทางฝมือการชางใหเห็นประจักษ

เปนรูปธรรมเพ่ือตอบสนองตอการยังชีพและความตองการดานคุณคาความงาม เชน งานเขียน งานปน งานแกะสลัก 

งานหลอ เปนตน

๑๐. ผลิตภัณฑอยางอื่น หมายถึง งานชางฝมือดั้งเดิมที่ไมสามารถจัดอยูใน ๙ ประเภทแรกได ซึ่งอาจเปน

งานชางฝมือที่ประดิษฐหรือผลิตขึ้นจากวัสดุในทองถิ่นหรือจากวัสดุเหลือใช เปนตน

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน

๑. มีตนกำเนิดและ/หรือถูกนำมาพัฒนาในชุมชนนั้นจนเปนที่ยอมรับและมีการสืบทอด 

๒. แสดงถึงทักษะฝมือ ภูมิปญญา และใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

๓. มีการพัฒนาเครื่องมือ วัสดุ เพื่อสนองตอกระบวนการผลิต 

๔. ผลิตเพื่อประโยชนใชสอยในวิถีชีวิต ขนบประเพณี ความเช่ือ วัฒนธรรมหรือการประกอบอาชีพของคน

       ในชุมชน 

๕. งานชางแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณ หรืออัตลักษณเฉพาะทองถ่ินหรือชาติพันธุน้ันๆ และเปนความภาคภูมิใจ

       ของคนในชุมชน 

๖. มีคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม มีความหมาย และคุณคาทางประวัติศาสตรทองถ่ิน

       หรือชาติพันธุนั้น ๆ

๗. งานชางที่ตองไดรับการคุมครองอยางเรงดวน เสี่ยงตอการ สูญหาย หรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม 

๘. คุณสมบัตอิื่นๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน



๓๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๓๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ไทคร่ัง หรือ ลาวครั่ง คือ กลุมชนที่อพยพมาจากฝงซายของลุมแมน้ำโขง เขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย

บริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครสวรรค พิจิตร กำแพงเพชร นครปฐม สันนิษฐานวานาจะอพยพมาต้ังแต

สมัยกรุงธนบุรี แตการอพยพเคล่ือนยายของชาวไทคร่ังครั้งสำคัญเกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๓๗๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ แหงกุรงรัตนโกสินทร กลุมวฒันธรรมไทคร่ังจะเรียกตนเองวา ลาวครั่ง หรือ ลาวเวียง 

หรือ ลาวกา 

ผาทอไทคร่ังมีหลายประเภท ซึ่งผาซ่ินของชาวไทคร่ัง มักตอตีนซิ่นดวยฝายหรือไหม ตีนซิ่นทอเปนพื้นสีแดง

ใชเทคนิคการจกดวยฝายหรือไหม สีเหลือง สม  น้ำเงิน  ขาว เขียว ใหเกิดลวดลายโดยท้ิงพื้นสีแดงไวดานลางของตีนซิ่น  

การทอตัวซ่ินนิยมทอดวยเทคนิคมัดหมี่เสนพุง  ดวยการยอมสีเดียวและใชวิธีการแตมสอีื่นๆเพิ่มเติม หรือภาษาทองถิ่น

เรียกวา “แจะ” เปนการใหลวดลายหมี่มีสีสันเพิ่มขึ้น ผาซิ่นที่บงบอกถึงอัตลักษณของชาวไทคร่ัง มีอยูดวยกัน ๔ แบบ คือ 

๑) ซิ่นกาน ใชเทคนิคการจกหรือขิดตัวซิ่นทั้งผืน ลวดลายที่เดนเปนเอกลักษณ คือ ลายดอกแกว ลายมะเขือผาโผง  

๒) ซิ่นหมี่ลวด เปนซิ่นที่ใชเทคนิคการมัดหมี่และทอตอเนื่อง ทำใหเกิดลวดลายอยางตอเนื่อง ลวดลายที่เปนเอกลักษณ 

คือ ลายหมี่สำเภาและลายหม่ีขอใหญ ๓) ซิ่นหมี่ตา ใชเทคนิคการมัดหมี่สลับกับการจกหรือขิด ทำใหเกิดลวดลาย

ขนานกับลำตัว ลวดลายของมัดหมี่จะเปนลาย หงส หรือนาค เปนสวนใหญ ๔) ซิ่นหมี่นอย เปนซิ่นที่ใชเทคนิคการมัดหมี่

เปนลวดลายแถบเล็กๆ สลับดวยฝาย หรือไหมพ้ืนสีตาง ๆ  นอกจากซ่ินตีนจกแลวยังมีส่ิงทอท่ีเปนเอกลักษณของชาวไทคร่ัง

ซึ่งยังคงสืบทอดกันอยู เชน ผาปกหัวนาค ลักษณะเปนผาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทอดวยฝายสีขาว ใชเทคนิคการทอจกและขิด 

มีชายครุย  ๒  ดาน ขอบอีก ๒ ดาน เย็บดวยผาฝายสีแดง ในประเพณีบวชนาค  เมื่อนาคโกนศีรษะแลวก็จะใชผาปกหัวนาค

คลุมไวบนศีรษะโดยใหชายครุยปลอยทิ้งลงมาขางห ู  ผาตุง  มีลักษณะเดน  คือ จะทอเปนผืนผาฝายสีขาว ใชเทคนิค

การขิดและจก โดยลวดลายท่ีปรากฏบนผืนตุงจะเปนลายสัตวท่ีชางทอไดพบเห็น เชน ชาง มา นกยูง ไก  งู เปนตน  นอกจากน้ี

แลวยังมีลวดลายสัตวในหิมพานต ไดแก นาคและลวดลายคนในอิริยาบถทาทางตางๆ 

แหลงทอผาที่สำคัญอยูที่  บานเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  บานกุดจอก อำเภอหนองมะโมง 

จังหวัดชัยนาท บานโคกหมอ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  บานทัพคลาย บานทัพหลวง บานนาตาโพ อำเภอบานไร 

จังหวัดอุทัยธานี บานปาสะแก  บานบอกรุ บานหนองกระทุม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน

ในปจจุบันขาดแคลนครูผูถายทอดภูมิปญญาทางดานสิ่งทอในกลุมวัฒนธรรมไทคร่ัง เน่ืองจากชางทอผาผูมี

ความรูเสียชีวิตไปเปนจำนวนมาก ลูกหลานที่ไดรับการสืบทอดภูมิปญญาทางดานสิ่งทอมีจำนวนนอยลง ซึ่งสุมเสี่ยงตอ

การสูญหายของมรดกภูมิปญญาทางดานสิ่งทอแขนงนี้

ผาทอไทครั่ง ครอบครัวชาวไทคร่ัง

ผาทอไทคร่ัง จังหวัดชัยนาท

ผาทอไทคร่ัง จังหวัดอุทัยธานี

ผาทอไทคร่ัง จังหวัดสุพรรณบุรี



๓๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๓๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ไทครั่ง หรือ ลาวครั่ง คือ กลุมชนที่อพยพมาจากฝงซายของลุมแมน้ำโขง เขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย

บริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครสวรรค พิจิตร กำแพงเพชร นครปฐม สันนิษฐานวานาจะอพยพมาต้ังแต

สมัยกรุงธนบุรี แตการอพยพเคล่ือนยายของชาวไทคร่ังครั้งสำคัญเกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๓๗๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ แหงกุรงรัตนโกสินทร กลุมวฒันธรรมไทคร่ังจะเรียกตนเองวา ลาวครั่ง หรือ ลาวเวียง 

หรือ ลาวกา 

ผาทอไทคร่ังมีหลายประเภท ซึ่งผาซ่ินของชาวไทคร่ัง มักตอตีนซิ่นดวยฝายหรือไหม ตีนซิ่นทอเปนพื้นสีแดง

ใชเทคนิคการจกดวยฝายหรือไหม สีเหลือง สม  น้ำเงิน  ขาว เขียว ใหเกิดลวดลายโดยท้ิงพื้นสีแดงไวดานลางของตีนซิ่น  

การทอตัวซ่ินนิยมทอดวยเทคนิคมัดหมี่เสนพุง  ดวยการยอมสีเดียวและใชวิธีการแตมสอีื่นๆเพิ่มเติม หรือภาษาทองถิ่น

เรียกวา “แจะ” เปนการใหลวดลายหมี่มีสีสันเพิ่มขึ้น ผาซิ่นที่บงบอกถึงอัตลักษณของชาวไทคร่ัง มีอยูดวยกัน ๔ แบบ คือ 

๑) ซิ่นกาน ใชเทคนิคการจกหรือขิดตัวซิ่นทั้งผืน ลวดลายที่เดนเปนเอกลักษณ คือ ลายดอกแกว ลายมะเขือผาโผง  

๒) ซิ่นหมี่ลวด เปนซิ่นที่ใชเทคนิคการมัดหมี่และทอตอเนื่อง ทำใหเกิดลวดลายอยางตอเนื่อง ลวดลายที่เปนเอกลักษณ 

คือ ลายหมี่สำเภาและลายหม่ีขอใหญ ๓) ซิ่นหมี่ตา ใชเทคนิคการมัดหมี่สลับกับการจกหรือขิด ทำใหเกิดลวดลาย

ขนานกับลำตัว ลวดลายของมัดหมี่จะเปนลาย หงส หรือนาค เปนสวนใหญ ๔) ซิ่นหมี่นอย เปนซิ่นที่ใชเทคนิคการมัดหมี่

เปนลวดลายแถบเล็กๆ สลับดวยฝาย หรือไหมพ้ืนสีตาง ๆ  นอกจากซ่ินตีนจกแลวยังมีส่ิงทอท่ีเปนเอกลักษณของชาวไทคร่ัง

ซึ่งยังคงสืบทอดกันอยู เชน ผาปกหัวนาค ลักษณะเปนผาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทอดวยฝายสีขาว ใชเทคนิคการทอจกและขิด 

มีชายครุย  ๒  ดาน ขอบอีก ๒ ดาน เย็บดวยผาฝายสีแดง ในประเพณีบวชนาค  เมื่อนาคโกนศีรษะแลวก็จะใชผาปกหัวนาค

คลุมไวบนศีรษะโดยใหชายครุยปลอยทิ้งลงมาขางห ู  ผาตุง  มีลักษณะเดน  คือ จะทอเปนผืนผาฝายสีขาว ใชเทคนิค

การขิดและจก โดยลวดลายท่ีปรากฏบนผืนตุงจะเปนลายสัตวท่ีชางทอไดพบเห็น เชน ชาง มา นกยูง ไก  งู เปนตน  นอกจากน้ี

แลวยังมีลวดลายสัตวในหิมพานต ไดแก นาคและลวดลายคนในอิริยาบถทาทางตางๆ 

แหลงทอผาที่สำคัญอยูที่  บานเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  บานกุดจอก อำเภอหนองมะโมง 

จังหวัดชัยนาท บานโคกหมอ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  บานทัพคลาย บานทัพหลวง บานนาตาโพ อำเภอบานไร 

จังหวัดอุทัยธานี บานปาสะแก  บานบอกรุ บานหนองกระทุม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน

ในปจจุบันขาดแคลนครูผูถายทอดภูมิปญญาทางดานสิ่งทอในกลุมวัฒนธรรมไทคร่ัง เน่ืองจากชางทอผาผูมี

ความรูเสียชีวิตไปเปนจำนวนมาก ลูกหลานที่ไดรับการสืบทอดภูมิปญญาทางดานสิ่งทอมีจำนวนนอยลง ซึ่งสุมเสี่ยงตอ

การสูญหายของมรดกภูมิปญญาทางดานสิ่งทอแขนงนี้

ผาทอไทครั่ง ครอบครัวชาวไทคร่ัง

ผาทอไทคร่ัง จังหวัดชัยนาท

ผาทอไทคร่ัง จังหวัดอุทัยธานี

ผาทอไทคร่ัง จังหวัดสุพรรณบุรี



๔๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๔๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ไทลื้อ คือ กลุมชาติพันธุไทกลุมหนึ่งท่ีมีภูมิลำเนาเดิมอยูในเขตสิบสองพันนา (ปจจุบันอยูในเขตมณฑลยูนนาน 

ทางตอนใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) ชาวไทลื้อไดอพยพโยกยายถิ่นฐานหลายคร้ัง ในประเทศไทย ชาวไทล้ือ

ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม ลำพูน แพร นาน และลำปาง  

การแตงกายที่เปนเอกลักษณไทลื้อ คือ ผาซิ่นของผูหญิงไทลื้อที่เรียกวา “ซิ่นตา” ซึ่งเปนผาซิ่นที่ม ี๒ ตะเข็บ 

มีลักษณะโครงสรางประกอบดวย ๓ สวนคือ หัวซิ่นสีแดง ตัวซิ่นลายขวางหลากสีตอตีนซิ่นสีดำ ความเดนอยูที่ตัวซ่ิน 

ซ่ึงมีร้ิวลายขวางสลับสีสดใส และตรงชวงกลางมีลวดลายท่ีทอดวยเทคนิคขิด จก เกาะหรือลวง เปนลายรูปสัตวในวรรณคดี 

ลายพรรณพฤกษา และลายเรขาคณิต เอกลักษณการทอผาที่สำคัญของกลุมชนนี้ คอื การทอผาดวยเทคนิค เกาะหรือลวง 

(Tapestry Weaving) หรือที่เปนที่รูจักกันวา “ลายน้ำไหล” ซึ่งเปนเทคนิคที่มีความยุงยากซับซอน แตทำใหเกิดลวดลาย

และสีสันที่งดงามแปลกตา และเปนอัตลักษณอันโดดเดนเฉพาะกลุมที่แตกตางจากผาซิ่นของกลุมชาติพันธุไทกลุมอื่นๆ 

นอกจากผาซิ่นแลว ชาวไทลื้อยังทอผาชนิดอื่นๆ ดวย เชน ผาหลบ

ในปจจุบันมีชุมชนไทลื้อที่มีความสามารถทอผาเกาะลวง แบงได ๓ กลุม คือ ๑. กลุมไทลื้อ อำเภอเชียงของ 

อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  ๒. กลุมไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และ  ๓. กลุมไทลื้อ อำเภอปว อำเภอทุงชาง 

และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

สภาพปญหาของผาทอเทคนิคเกาะลวงของไทล้ือ เกิดจากการท่ีชุมชนไทล้ือแตละกลุมทอผาเพ่ือการคา จึงเลือก

ทอเฉพาะลวดลายท่ีไดรับความนิยมของตลาด ไมนิยมทอลวดลายและสีสันอันเปนเอกลักษณด้ังเดิมของไทล้ือ นอกจากน้ี 

ยังเลียนแบบรูปแบบของผาทอกลุมอื่นๆ ที่เปนที่ตองการของผูบริโภค ทำใหขาดการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของไทล้ือ

แตละกลุม

ผาทอไทลื้อ



๔๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๔๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ไทลื้อ คือ กลุมชาติพันธุไทกลุมหนึ่งท่ีมีภูมิลำเนาเดิมอยูในเขตสิบสองพันนา (ปจจุบันอยูในเขตมณฑลยูนนาน 

ทางตอนใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) ชาวไทลื้อไดอพยพโยกยายถิ่นฐานหลายคร้ัง ในประเทศไทย ชาวไทล้ือ

ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม ลำพูน แพร นาน และลำปาง  

การแตงกายที่เปนเอกลักษณไทลื้อ คือ ผาซิ่นของผูหญิงไทลื้อที่เรียกวา “ซิ่นตา” ซึ่งเปนผาซิ่นที่ม ี๒ ตะเข็บ 

มีลักษณะโครงสรางประกอบดวย ๓ สวนคือ หัวซิ่นสีแดง ตัวซิ่นลายขวางหลากสีตอตีนซิ่นสีดำ ความเดนอยูที่ตัวซ่ิน 

ซ่ึงมีร้ิวลายขวางสลับสีสดใส และตรงชวงกลางมีลวดลายท่ีทอดวยเทคนิคขิด จก เกาะหรือลวง เปนลายรูปสัตวในวรรณคดี 

ลายพรรณพฤกษา และลายเรขาคณิต เอกลักษณการทอผาที่สำคัญของกลุมชนนี้ คอื การทอผาดวยเทคนิค เกาะหรือลวง 

(Tapestry Weaving) หรือที่เปนที่รูจักกันวา “ลายน้ำไหล” ซึ่งเปนเทคนิคที่มีความยุงยากซับซอน แตทำใหเกิดลวดลาย

และสีสันที่งดงามแปลกตา และเปนอัตลักษณอันโดดเดนเฉพาะกลุมที่แตกตางจากผาซิ่นของกลุมชาติพันธุไทกลุมอื่นๆ 

นอกจากผาซิ่นแลว ชาวไทลื้อยังทอผาชนิดอื่นๆ ดวย เชน ผาหลบ

ในปจจุบันมีชุมชนไทลื้อที่มีความสามารถทอผาเกาะลวง แบงได ๓ กลุม คือ ๑. กลุมไทลื้อ อำเภอเชียงของ 

อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  ๒. กลุมไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และ  ๓. กลุมไทลื้อ อำเภอปว อำเภอทุงชาง 

และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

สภาพปญหาของผาทอเทคนิคเกาะลวงของไทล้ือ เกิดจากการท่ีชุมชนไทล้ือแตละกลุมทอผาเพ่ือการคา จึงเลือก

ทอเฉพาะลวดลายท่ีไดรับความนิยมของตลาด ไมนิยมทอลวดลายและสีสันอันเปนเอกลักษณด้ังเดิมของไทล้ือ นอกจากน้ี 

ยังเลียนแบบรูปแบบของผาทอกลุมอื่นๆ ที่เปนที่ตองการของผูบริโภค ทำใหขาดการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของไทล้ือ

แตละกลุม

ผาทอไทลื้อ



๔๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๔๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

กะเหร่ียง เปนชนชาติเกาแกชนชาติหนึ่งท่ีมีวัฒนธรรมและภาษาเปนของตนเอง กะเหร่ียงกระจายกันอยูใน

บริเวณตอนเหนือของพมาแถบรัฐฉานตลอดมาจนถึงบริเวณชายแดน ไทย - พมา ตลอดแนวเขาถนนธงชัย ตะนาวศรี 

จรดปากแมน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง 

ผาทอกะเหร่ียง หมายถึง ผาของชุมชนชาวไทยกะเหร่ียงในเขตวัฒนธรรมราชบุรี มีเอกลักษณที่กรรมวิธี

การทอผาดวยกี่เอว การทอผูทอตองนั่งกับพื้น เหยียดขาตรงไปขางหนาทั้งสองขาง เสนยืนมีสายหนังคาดรัดโอบไป

ดานหลัง ใชนิ้วหรือไมไผซี่เล็กๆ สอดดายพุง และใชไมแผนกระแทกเสนดายใหแนน กลุมชนชาวกะเหร่ียงที่อาศัยอยู

ในประเทศไทยมีกลวิธีการทอและรูปแบบของผาใกลเคียงกัน ผาทอกะเหร่ียงมีลักษณะวิธีการทอโดยทำลวดลายบน

ผาซิ่น (หนึ่ย) ตัวซิ่นทอลายมัดหมี่สีแดงอมสมสลับลายทอยกดอก ตีนซิ่นทอลายจกแลวเย็บกับตัวซิ่น สวนเสื้อ (ไช) 

ทำลวดลายดวยวิธีการปก ลวดลายดานในและดานนอกจะสวยงามสวมใสได ๒ ดาน ชนิดของผาแบงเปน ๕ ประเภท 

๑) เส้ือผูชาย ๒) เสื้อผูหญิงสีขาว (ไชอั่ว) เปนเสื้อยาวคลุมเขาใชสวมใสตั้งแตเด็กจนถึงวัยมีประจำเดือน เสื้อสีน้ำเงิน 

(ไชโพลง) เปนเสื้อที่แสดงถึงการที่ผูหญิงแตงงานแลว ตัวเสื้อยาวคลุมเขา คอวี ปกลวดลายรอบตัว ๓) ยาม ๔) ผาโพกหัว 

๕) ผาอื่นๆ ลวดลายมี ๔ กลุมลาย ไดแก ๑) ลายอองกึ้ย ๒) ลายอองทา ๓) ลายหนึ่ยไกย ๔) ลายเฉะ 

ผาทอกะเหร่ียงมีความสำคัญและมีคุณคาตอสังคม ซึ่งผาทอกะเหร่ียงกับการแตงกายจะบงบอกสถานภาพ

ทางสังคม แสดงใหเห็นคุณวุฒิทางจริยธรรมและการควบคุมความประพฤติของผูสวมใสควบคูกับความสวยงามของ

ลวดลาย ทั้งนี้ ไดมีการสงเสริมใหนำผามาใชประโยชนในดานตางๆ เชน การนำมาใชในการสืบสานประเพณีกินขาวหอ 

การสงเสริมใหพัฒนาเปนอาชีพเพื่อสรางรายได และการสงเสริมใหเกิดการสืบทอดความรูใหอยูกับชุมชน ปจจุบันผาทอ

กะเหร่ียงไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม คือ การขาดแคลนชางทอผากะเหร่ียงรุนใหม 

การหมดความนิยมในการใช การขาดความตอเนื่องและขาดความริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาผาทอ และกลายเปนแค

สัญลักษณของคนกะเหร่ียง 

บุคคลท่ียังดำเนินการสืบทอดการทอผากะเหร่ียง ไดแก นางบัวแกว บุญเลิศ นางเย็น งิ้วเณอ บานบอ 

ตำบลสวนผ้ึง อำเภอสวนผ้ึง สวนชุมชนที่มีการรวมกลุมทอผา ไดแก กลุมทอผากะเหร่ียงบานบึงเหนือ ตำบลบานคา 

อำเภอบานคา กลุมทอผาบานกะเหร่ียงบานทายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี กลุมทอผากะเหรี่ยง

บานยางน้ำกลัดใต ตำบลยางน้ำกลัดใต อำเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี และมีการจัดการเรียนการสอน

ในโรงเรียนทำเปนหลักสูตรทองถิ่นทอผากะเหร่ียง เชน โรงเรียนบานคาวิทยา โรงเรียน บานบึง (สันติประชาสรรค) 

และโรงเรียนบานยางน้ำกลัดใต เปนตน

ผาทอกะเหรี่ยง



๔๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๔๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

กะเหร่ียง เปนชนชาติเกาแกชนชาติหนึ่งท่ีมีวัฒนธรรมและภาษาเปนของตนเอง กะเหร่ียงกระจายกันอยูใน

บริเวณตอนเหนือของพมาแถบรัฐฉานตลอดมาจนถึงบริเวณชายแดน ไทย - พมา ตลอดแนวเขาถนนธงชัย ตะนาวศรี 

จรดปากแมน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง 

ผาทอกะเหร่ียง หมายถึง ผาของชุมชนชาวไทยกะเหร่ียงในเขตวัฒนธรรมราชบุรี มีเอกลักษณที่กรรมวิธี

การทอผาดวยกี่เอว การทอผูทอตองนั่งกับพื้น เหยียดขาตรงไปขางหนาทั้งสองขาง เสนยืนมีสายหนังคาดรัดโอบไป

ดานหลัง ใชนิ้วหรือไมไผซี่เล็กๆ สอดดายพุง และใชไมแผนกระแทกเสนดายใหแนน กลุมชนชาวกะเหร่ียงที่อาศัยอยู

ในประเทศไทยมีกลวิธีการทอและรูปแบบของผาใกลเคียงกัน ผาทอกะเหร่ียงมีลักษณะวิธีการทอโดยทำลวดลายบน

ผาซิ่น (หนึ่ย) ตัวซิ่นทอลายมัดหมี่สีแดงอมสมสลับลายทอยกดอก ตีนซิ่นทอลายจกแลวเย็บกับตัวซิ่น สวนเสื้อ (ไช) 

ทำลวดลายดวยวิธีการปก ลวดลายดานในและดานนอกจะสวยงามสวมใสได ๒ ดาน ชนิดของผาแบงเปน ๕ ประเภท 

๑) เส้ือผูชาย ๒) เสื้อผูหญิงสีขาว (ไชอั่ว) เปนเสื้อยาวคลุมเขาใชสวมใสตั้งแตเด็กจนถึงวัยมีประจำเดือน เสื้อสีน้ำเงิน 

(ไชโพลง) เปนเสื้อที่แสดงถึงการที่ผูหญิงแตงงานแลว ตัวเสื้อยาวคลุมเขา คอวี ปกลวดลายรอบตัว ๓) ยาม ๔) ผาโพกหัว 

๕) ผาอื่นๆ ลวดลายมี ๔ กลุมลาย ไดแก ๑) ลายอองกึ้ย ๒) ลายอองทา ๓) ลายหนึ่ยไกย ๔) ลายเฉะ 

ผาทอกะเหร่ียงมีความสำคัญและมีคุณคาตอสังคม ซึ่งผาทอกะเหร่ียงกับการแตงกายจะบงบอกสถานภาพ

ทางสังคม แสดงใหเห็นคุณวุฒิทางจริยธรรมและการควบคุมความประพฤติของผูสวมใสควบคูกับความสวยงามของ

ลวดลาย ทั้งนี้ ไดมีการสงเสริมใหนำผามาใชประโยชนในดานตางๆ เชน การนำมาใชในการสืบสานประเพณีกินขาวหอ 

การสงเสริมใหพัฒนาเปนอาชีพเพื่อสรางรายได และการสงเสริมใหเกิดการสืบทอดความรูใหอยูกับชุมชน ปจจุบันผาทอ

กะเหร่ียงไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม คือ การขาดแคลนชางทอผากะเหร่ียงรุนใหม 

การหมดความนิยมในการใช การขาดความตอเนื่องและขาดความริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาผาทอ และกลายเปนแค

สัญลักษณของคนกะเหร่ียง 

บุคคลท่ียังดำเนินการสืบทอดการทอผากะเหร่ียง ไดแก นางบัวแกว บุญเลิศ นางเย็น งิ้วเณอ บานบอ 

ตำบลสวนผ้ึง อำเภอสวนผ้ึง สวนชุมชนที่มีการรวมกลุมทอผา ไดแก กลุมทอผากะเหร่ียงบานบึงเหนือ ตำบลบานคา 

อำเภอบานคา กลุมทอผาบานกะเหร่ียงบานทายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี กลุมทอผากะเหรี่ยง

บานยางน้ำกลัดใต ตำบลยางน้ำกลัดใต อำเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี และมีการจัดการเรียนการสอน

ในโรงเรียนทำเปนหลักสูตรทองถิ่นทอผากะเหร่ียง เชน โรงเรียนบานคาวิทยา โรงเรียน บานบึง (สันติประชาสรรค) 

และโรงเรียนบานยางน้ำกลัดใต เปนตน

ผาทอกะเหรี่ยง



๔๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๔๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ไทยวนเปนกลุมชาติพันธุท่ีสืบเช้ือสายมาจากชาวเมืองเชียงแสน แหงอาณาจักรลานนา ปจจุบันพบวา มีการต้ัง

ถิ่นฐานของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนที่อพยพมาจากถ่ินฐานเดิมไปอยูตามหัวเมืองตาง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งพบใน ๘ 

จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดนาน จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี 

และจังหวัดนครราชสีมา 

ผาทอไทยวน ถือเปนงานชางฝมือดั้งเดิมที่มีลักษณะและเอกลักษณพิเศษเฉพาะตัว กลาวคือ มีกรรมวิธี

ในการผลิตสิ่งถักทอชนิดตาง ๆ ดวยความละเอียดออนวิจิตรงดงาม ทั้งทางดานการเลือกใชสีสัน และความงดงามของ

ลวดลายที่ประณีต มีทั้งเทคนิคการจก การยกมุก ปนไก (ควบเสน) เกาะลวง และการมัดกาน (คาดกาน) ที่แสดงออก

ถึงอัตลักษณของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนในมิติตาง ๆ  ไดเปนอยางดี ทั้งวิถีชีวิต ความเปนอยู คติความเช่ือจารีต ประเพณี

และวัฒนธรรมของตน ผาทอไทยวนชนิดตาง ๆ ท่ีมีความสำคัญและใชในชีวิตประจำวันของชาวไทยวน ไดแก ผาหมหัวเก็บ 

ผาเช็ดหนา ยาม ผาซ่ินชนิดตาง ๆ (ตัวซ่ิน) หมอนหนาจก ผาสไบ ผาปกหัวนาค ตุง พวงเข็ม (ตุงใย) เปนตน 

ปจจุบันมีการทอผาทอไทยวนในชุมชนตางๆ ๘ จังหวัดของประเทศไทย เชน ชุมชนไทยวน  อำเภอลอง  

จังหวัดแพร ชุมชนไทยวน จังหวัดราชบุรี ชุมชนไทยวน  อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ชุมชุนไทยวน  บานโนนกุม  

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนไทยวน อำเภอแมแจม  อำเภอดอยเตา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

ชุมชนไทยวน อำเภอนานอย อำเภอภูเพียง อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน ชุมชนไทยวน อำเภอตรอน อำเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ ชุมชนไทยวน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผาทอไทยวนในปจจุบันกำลังเขาสูขั้นวิกฤต เพราะผูสืบทอดในการทอผาจะมีในบางชุมชนเทานั้น เชน ชุมชน

ไทยวน  จังหวัดราชบุรี  เหลือคนทอผาตีนจกเทาที่สำรวจพบเหลือแค  ๑๒  คนเทานั้น สวนใหญจะเปนผูสูงอายุและ

ขาดการถายทอดใหกับเยาวชนคนรุนใหม บางชุมชนเลิกการทอผาจกแบบด้ังเดิมหันมาทอแบบเทคนิคยกตะกอลอย 

แทนกรรมวิธีแบบเกาซ่ึงตองใชเวลามาก  บางชุมชนเหลือเพียงการทอยามมุก ผายกมุกตางๆ เชน ชุมชนไทยวน อำเภอเสาไห 

จังหวัดสระบุรี และบานโนนกุม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ บางชุมชนเลิกอาชีพการทอผาและหันไป

รับเอาการทอผาชนิดอื่นที่ไมใชอัตลักษณ ตามแบบดั้งเดิมของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนเขามาแทนที่ สงผลใหมรดก

ภูมิปญญาเหลานี้ใกลสูญหาย

ผาทอไทยวน



๔๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๔๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ไทยวนเปนกลุมชาติพันธุท่ีสืบเช้ือสายมาจากชาวเมืองเชียงแสน แหงอาณาจักรลานนา ปจจุบันพบวา มีการต้ัง

ถิ่นฐานของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนที่อพยพมาจากถ่ินฐานเดิมไปอยูตามหัวเมืองตาง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งพบใน ๘ 

จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดนาน จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี 

และจังหวัดนครราชสีมา 

ผาทอไทยวน ถือเปนงานชางฝมือดั้งเดิมที่มีลักษณะและเอกลักษณพิเศษเฉพาะตัว กลาวคือ มีกรรมวิธี

ในการผลิตสิ่งถักทอชนิดตาง ๆ ดวยความละเอียดออนวิจิตรงดงาม ทั้งทางดานการเลือกใชสีสัน และความงดงามของ

ลวดลายที่ประณีต มีทั้งเทคนิคการจก การยกมุก ปนไก (ควบเสน) เกาะลวง และการมัดกาน (คาดกาน) ที่แสดงออก

ถึงอัตลักษณของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนในมิติตาง ๆ  ไดเปนอยางดี ทั้งวิถีชีวิต ความเปนอยู คติความเช่ือจารีต ประเพณี

และวัฒนธรรมของตน ผาทอไทยวนชนิดตาง ๆ ท่ีมีความสำคัญและใชในชีวิตประจำวันของชาวไทยวน ไดแก ผาหมหัวเก็บ 

ผาเช็ดหนา ยาม ผาซ่ินชนิดตาง ๆ (ตัวซ่ิน) หมอนหนาจก ผาสไบ ผาปกหัวนาค ตุง พวงเข็ม (ตุงใย) เปนตน 

ปจจุบันมีการทอผาทอไทยวนในชุมชนตางๆ ๘ จังหวัดของประเทศไทย เชน ชุมชนไทยวน  อำเภอลอง  

จังหวัดแพร ชุมชนไทยวน จังหวัดราชบุรี ชุมชนไทยวน  อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ชุมชุนไทยวน  บานโนนกุม  

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนไทยวน อำเภอแมแจม  อำเภอดอยเตา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

ชุมชนไทยวน อำเภอนานอย อำเภอภูเพียง อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน ชุมชนไทยวน อำเภอตรอน อำเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ ชุมชนไทยวน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผาทอไทยวนในปจจุบันกำลังเขาสูขั้นวิกฤต เพราะผูสืบทอดในการทอผาจะมีในบางชุมชนเทานั้น เชน ชุมชน

ไทยวน  จังหวัดราชบุรี  เหลือคนทอผาตีนจกเทาที่สำรวจพบเหลือแค  ๑๒  คนเทานั้น สวนใหญจะเปนผูสูงอายุและ

ขาดการถายทอดใหกับเยาวชนคนรุนใหม บางชุมชนเลิกการทอผาจกแบบด้ังเดิมหันมาทอแบบเทคนิคยกตะกอลอย 

แทนกรรมวิธีแบบเกาซ่ึงตองใชเวลามาก  บางชุมชนเหลือเพียงการทอยามมุก ผายกมุกตางๆ เชน ชุมชนไทยวน อำเภอเสาไห 

จังหวัดสระบุรี และบานโนนกุม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ บางชุมชนเลิกอาชีพการทอผาและหันไป

รับเอาการทอผาชนิดอื่นที่ไมใชอัตลักษณ ตามแบบดั้งเดิมของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนเขามาแทนที่ สงผลใหมรดก

ภูมิปญญาเหลานี้ใกลสูญหาย

ผาทอไทยวน



๔๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๔๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ผูไทย เปนชื่อเรียกของกลุมชาติพันธุยอยตางๆ จำนวนมาก เชน ไทดำ ไทแดง ไทขาว ไทแอด ไทวัง ไทกอ 

และไทซำ ผูไทย มีถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณชายแดนตอนเหนือระหวางประเทศลาวและเวียดนาม มีการอพยพเขามาใน

ประเทศไทยหลายระลอก ดวยเหตุผลดานการเมือง สงคราม การหาแหลงทำกินใหม ทำใหมิอาจระบุไดวากลุมผูไทย

ในประเทศไทยน้ันเปนกลุมยอยใดบาง เมื่อเขามาในรัฐไทยแลวคนกลุมนี้ จะถูกเรียกช่ืออยางเปนทางการวา “ผูไทย” 

ซึ่งเปนการแฝงความหมายทางการเมืองในฐานะท่ีเปนประชากรของประเทศไทย 

ปจจุบันเราสามารถพบเห็นมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม การทอผาและการออกแบบลวดลายผาของ

ชาวผูไทยในประเทศไทย ในรูปแบบของเส้ือผาแฟชั่นของสังคมชั้นสูง โดยเฉพาะ “ผาแพรวา” ซึ่งเปนผาไหมทอมือ

ของผูไทย คำวา “แพร” คือชื่อเรียกผาของชาวอีสาน คำวา “วา” คือขนาดความยาวของผาที่ยาว ๑ วา หรือประมาณ 

๒ เมตร รูปแบบและลวดลายของผาแพรวา โครงสรางแบงเปนสองสวนหลักๆ ไดแก สวนของชายครุย คือ 

ชายทั้งสองดานของผา จะปลอยเสนไหมที่เปนเสนยืนของดานกวางแลวจะรวบเปนปอยขนาดเล็ก กับสวนของผืนผา 

ซึ่งแบงเปนส่ีสวน ไดแก ๑) สวนชายครุย ๒) ลายเล็ก หรือลายคั่น ไดแก ลายที่ทอบนชายผาทั้งสองดาน ๓) ลายเชิงผา 

ไดแก ลายที ่ทอไวชิดกับลายเล็กๆ กอนจะทอลายใหญ โดยลายเชิงผาจะอยู สองแถวของแตละดานของผืนผา 

๔) ลายใหญ ไดแกลายที่อยูแนวขวางหรือแนวนอน ประเภทของผาไหมแพรวาแบงเปน ๓ อยาง ไดแก ๑) ผาลวง 

ผาจะมี ๒ สี คือ สีสีพื้นและสีลาย การทอไมซับซอน ๒) ผาจก หรือ ผาลายจก ลายหยอด หรือลายจกดาว มี ๒ สี 

๓) ผาเกาะหรือผาลายเกาะ ซ่ึงมีขั้นตอนการผลิตที่ยุงยากซับซอน โดยจะใชเวลาในการผลิตผาแตละผืนตั้งแต ๑ เดือน

ข้ึนไป คนท่ัวไปมักรูจักการทอผาและการออกแบบลวดลายผาของชาวผูไทยเพียงแตผาแพรวาในขณะท่ีความเปนจริงน้ัน 

ชาวผูไทยมีมรดกภูมิปญญาที่ละเอียดออนและลึกซึ้งเกี่ยวกับผาทอหลากหลายชนิด ไดแก ๑) ผาแสว ๒) ผาแพรวา 

๓) ผาแพรมน ๔) ผาตุ ม ๕) ผาซิ ่นมัดหมี ่ ๖) ผาเม็ดงา ๗) ผากาบโกย ๘) ผาโสรงหางกระรอก  ๙) หมอนขิด 

๑๐) ผาหอคัมภีร และ ๑๑) เสื้อเย็บมือ เปนตน 

มรดกการทอผาและลวดลายผาของชาวผูไทยในประเทศไทย ยังมีผูสืบทอดอยูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ และ

จังหวัดมุกดาหาร ไดแก นางมอนแกว จันทะสาโร นางบาน จันทะสาโร นางคำสอน สระทอง นางออนสา เจสาริน 

นางอินตา บุตรวัง นางปลิว บุปผา นางวารินทร เชื้อชาร นางประคอง จันทะมาตย นางประเสริฐ เรณู นางโกวี อาจวิชัย 

นางบัวระพา สุวรรณไตร  นางบุญสราง สุวรรณไตร นางสวาง อุทรักษ  นางวิไล สีนอม นางบุญเลื่อน อุทรักษ เปนตน

สภาพการณปจจุบัน คนรุนใหมขาดความเขาใจกระบวนการทอผาและท่ีมาของการออกแบบลวดลายผาซ่ึงเปน

มรดกของชุมชน จึงเปนความเส่ียงที่ขอมูลสำคัญของมรดกภูมิปญญาผาทอผูไทยจะสูญหายไป

ผาทอผูไทย



๔๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๔๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ผูไทย เปนชื่อเรียกของกลุมชาติพันธุยอยตางๆ จำนวนมาก เชน ไทดำ ไทแดง ไทขาว ไทแอด ไทวัง ไทกอ 

และไทซำ ผูไทย มีถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณชายแดนตอนเหนือระหวางประเทศลาวและเวียดนาม มีการอพยพเขามาใน

ประเทศไทยหลายระลอก ดวยเหตุผลดานการเมือง สงคราม การหาแหลงทำกินใหม ทำใหมิอาจระบุไดวากลุมผูไทย

ในประเทศไทยน้ันเปนกลุมยอยใดบาง เมื่อเขามาในรัฐไทยแลวคนกลุมนี้ จะถูกเรียกช่ืออยางเปนทางการวา “ผูไทย” 

ซึ่งเปนการแฝงความหมายทางการเมืองในฐานะท่ีเปนประชากรของประเทศไทย 

ปจจุบันเราสามารถพบเห็นมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม การทอผาและการออกแบบลวดลายผาของ

ชาวผูไทยในประเทศไทย ในรูปแบบของเส้ือผาแฟชั่นของสังคมชั้นสูง โดยเฉพาะ “ผาแพรวา” ซึ่งเปนผาไหมทอมือ

ของผูไทย คำวา “แพร” คือชื่อเรียกผาของชาวอีสาน คำวา “วา” คือขนาดความยาวของผาที่ยาว ๑ วา หรือประมาณ 

๒ เมตร รูปแบบและลวดลายของผาแพรวา โครงสรางแบงเปนสองสวนหลักๆ ไดแก สวนของชายครุย คือ 

ชายทั้งสองดานของผา จะปลอยเสนไหมที่เปนเสนยืนของดานกวางแลวจะรวบเปนปอยขนาดเล็ก กับสวนของผืนผา 

ซึ่งแบงเปนสี่สวน ไดแก ๑) สวนชายครุย ๒) ลายเล็ก หรือลายคั่น ไดแก ลายที่ทอบนชายผาทั้งสองดาน ๓) ลายเชิงผา 

ไดแก ลายที ่ทอไวชิดกับลายเล็กๆ กอนจะทอลายใหญ โดยลายเชิงผาจะอยู สองแถวของแตละดานของผืนผา 

๔) ลายใหญ ไดแกลายที่อยูแนวขวางหรือแนวนอน ประเภทของผาไหมแพรวาแบงเปน ๓ อยาง ไดแก ๑) ผาลวง 

ผาจะมี ๒ สี คือ สีสีพื้นและสีลาย การทอไมซับซอน ๒) ผาจก หรือ ผาลายจก ลายหยอด หรือลายจกดาว มี ๒ สี 

๓) ผาเกาะหรือผาลายเกาะ ซ่ึงมีขั้นตอนการผลิตที่ยุงยากซับซอน โดยจะใชเวลาในการผลิตผาแตละผืนตั้งแต ๑ เดือน

ข้ึนไป คนท่ัวไปมักรูจักการทอผาและการออกแบบลวดลายผาของชาวผูไทยเพียงแตผาแพรวาในขณะท่ีความเปนจริงน้ัน 

ชาวผูไทยมีมรดกภูมิปญญาที่ละเอียดออนและลึกซึ้งเกี่ยวกับผาทอหลากหลายชนิด ไดแก ๑) ผาแสว ๒) ผาแพรวา 

๓) ผาแพรมน ๔) ผาตุ ม ๕) ผาซิ ่นมัดหมี ่ ๖) ผาเม็ดงา ๗) ผากาบโกย ๘) ผาโสรงหางกระรอก  ๙) หมอนขิด 

๑๐) ผาหอคัมภีร และ ๑๑) เสื้อเย็บมือ เปนตน 

มรดกการทอผาและลวดลายผาของชาวผูไทยในประเทศไทย ยังมีผูสืบทอดอยูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ และ

จังหวัดมุกดาหาร ไดแก นางมอนแกว จันทะสาโร นางบาน จันทะสาโร นางคำสอน สระทอง นางออนสา เจสาริน 

นางอินตา บุตรวัง นางปลิว บุปผา นางวารินทร เชื้อชาร นางประคอง จันทะมาตย นางประเสริฐ เรณู นางโกวี อาจวิชัย 

นางบัวระพา สุวรรณไตร  นางบุญสราง สุวรรณไตร นางสวาง อุทรักษ  นางวิไล สีนอม นางบุญเลื่อน อุทรักษ เปนตน

สภาพการณปจจุบัน คนรุนใหมขาดความเขาใจกระบวนการทอผาและท่ีมาของการออกแบบลวดลายผาซ่ึงเปน

มรดกของชุมชน จึงเปนความเส่ียงที่ขอมูลสำคัญของมรดกภูมิปญญาผาทอผูไทยจะสูญหายไป

ผาทอผูไทย



๔๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๔๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

เครื่องมุก เปนประณีตศิลปชั้นสูงอยางหนึ่งของไทย ที่ตองทำดวยความละเอียดประณีต และความวิริยะ

อุตสาหะอยางมาก ชางตองบรรจงฉลุเปลือกหอยมุกไฟที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถสะทอนแสงเปนประกายดุจสีรุงใหมี

ความเล็กละเอียดยิ่งกวาปลายหัวเข็มหมุด และนำไปติดประดับตกแตงช้ินงาน หรือหุนโครงสรางภายในซ่ึงทำดวยวัสดุ

ที่มีน้ำหนักเบา เชน หวาย ไมไผ โดยใชยางรักเปนตัวประสานใหชิ้นมุกยึดติดกับภาชนะหรือหุนโครงสรางภายในนั้นให

เปนลวดลาย เมื่อยางรักแหงสนิทจึงนำไปขัดดวยกระดาษทรายใหลวดลายปรากฏเสมอกันทั้งหมดจนเปนเงางาม 

ขั้นตอนการทำเคร่ืองมุกแสดงใหเห็นภูมิปญญาในการนำวัสดุที่มีความงดงามมาประดิษฐเปนลวดลาย 

แลวผนึกลงบนภาชนะเคร่ืองใช เครื่องเรือน จนมีความงดงามตามรสนิยมของคนไทย ตลอดจนรังสรรคผลงานที่เปน

งานวิจิตรศิลปที่ประกอบในงานสถาปตยกรรมไทย เชน บานประตู บานหนาตาง งานเครื่องมุกใชทำเครื่องใชตางๆ อาทิ 

ตะลุม เตียบ โตก พานแวนฟา หีบหนังสือพระธรรม และเครื่องใชของพระสงฆในบวรพระพุทธศาสนา ใชประกอบ

สถาปตยกรรมพุทธศาสนา เชน บานประตูประดับมุกพระวิหารของวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฏ

คำจารึกอักษรมุกกลาวถึง สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศไดโปรดเกลาฯ ใหจัดสรางขึ้น และไดระบุ วัน เดือน ป จำนวนชาง 

และวันที่ทำสำเร็จ จนกลายเปนหลักฐานชิ้นสำคัญท่ียังคงเหลืออยูมาจนถึงทุกวันนี้ แสดงถึงยุคแหงความเจริญรุงเรือง

สูงสุดของงานชางประดับมุกของไทยซ่ึงมีมานานกวา ๔๐๐ ป และยังแสดงถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษของชางไทยโบราณ

ที่คิดประดิษฐรังสรรคผลงานอันวิจิตรงดงาม สามารถสืบทอดตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

เคร่ืองมุกในปจจุบันแมจะมีทำกันอยูบาง เชน บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตก็เปนเคร่ืองมุก

ท่ีประยุกตวิธีการจากโบราณ ต้ังแตการใชสีรองพ้ืนแทนรักและการฉลุลวดลาย ซ่ึงเปนการทำแบบซ้ำ ๆ  แลวนำมาประกอบ

เปนลวดลายท่ีสามารถใชกับเครื่องมุกที่มีรูปทรงตางๆ กัน ซึ่งเปนการประหยัดเวลาและแรงงาน เมื่อสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมเปลี่ยนไปการนำเปลือกหอยมุกมาประดับเครื่องมุกที่ตองใชเวลาและความประณีตสูงจึงมิใครคุมคา เคร่ืองมุก

ในปจจุบันจึงมักทำสิ่งของขนาดเล็ก ๆ มากกวาที่จะทำเปนสิ่งของที่มีขนาดใหญอยางโบราณ หากแตยังมีกลุมชางมุกที่

ยังทำตามกรรมวิธีแบบโบราณ เรียกวา กลุมชางเครื่องมุกในราชสำนัก มีจำนวนนายชางปจจุบันเหลืออยูไมถึง ๒๐ คน 

เกรงวาในอนาคตมีแนวโนมเสี่ยงตอการสูญหายของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติแขนงน้ี

เครื่องมุกไทย



๔๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๔๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

เครื่องมุก เปนประณีตศิลปชั้นสูงอยางหนึ่งของไทย ที่ตองทำดวยความละเอียดประณีต และความวิริยะ

อุตสาหะอยางมาก ชางตองบรรจงฉลุเปลือกหอยมุกไฟที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถสะทอนแสงเปนประกายดุจสีรุงใหมี

ความเล็กละเอียดยิ่งกวาปลายหัวเข็มหมุด และนำไปติดประดับตกแตงช้ินงาน หรือหุนโครงสรางภายในซ่ึงทำดวยวัสดุ

ที่มีน้ำหนักเบา เชน หวาย ไมไผ โดยใชยางรักเปนตัวประสานใหชิ้นมุกยึดติดกับภาชนะหรือหุนโครงสรางภายในนั้นให

เปนลวดลาย เมื่อยางรักแหงสนิทจึงนำไปขัดดวยกระดาษทรายใหลวดลายปรากฏเสมอกันทั้งหมดจนเปนเงางาม 

ขั้นตอนการทำเคร่ืองมุกแสดงใหเห็นภูมิปญญาในการนำวัสดุที่มีความงดงามมาประดิษฐเปนลวดลาย 

แลวผนึกลงบนภาชนะเคร่ืองใช เครื่องเรือน จนมีความงดงามตามรสนิยมของคนไทย ตลอดจนรังสรรคผลงานที่เปน

งานวิจิตรศิลปที่ประกอบในงานสถาปตยกรรมไทย เชน บานประตู บานหนาตาง งานเครื่องมุกใชทำเครื่องใชตางๆ อาทิ 

ตะลุม เตียบ โตก พานแวนฟา หีบหนังสือพระธรรม และเครื่องใชของพระสงฆในบวรพระพุทธศาสนา ใชประกอบ

สถาปตยกรรมพุทธศาสนา เชน บานประตูประดับมุกพระวิหารของวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฏ

คำจารึกอักษรมุกกลาวถึง สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศไดโปรดเกลาฯ ใหจัดสรางขึ้น และไดระบุ วัน เดือน ป จำนวนชาง 

และวันที่ทำสำเร็จ จนกลายเปนหลักฐานชิ้นสำคัญท่ียังคงเหลืออยูมาจนถึงทุกวันนี้ แสดงถึงยุคแหงความเจริญรุงเรือง

สูงสุดของงานชางประดับมุกของไทยซ่ึงมีมานานกวา ๔๐๐ ป และยังแสดงถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษของชางไทยโบราณ

ที่คิดประดิษฐรังสรรคผลงานอันวิจิตรงดงาม สามารถสืบทอดตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

เคร่ืองมุกในปจจุบันแมจะมีทำกันอยูบาง เชน บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตก็เปนเคร่ืองมุก

ท่ีประยุกตวิธีการจากโบราณ ต้ังแตการใชสีรองพ้ืนแทนรักและการฉลุลวดลาย ซ่ึงเปนการทำแบบซ้ำ ๆ  แลวนำมาประกอบ

เปนลวดลายท่ีสามารถใชกับเครื่องมุกที่มีรูปทรงตางๆ กัน ซึ่งเปนการประหยัดเวลาและแรงงาน เมื่อสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมเปลี่ยนไปการนำเปลือกหอยมุกมาประดับเครื่องมุกที่ตองใชเวลาและความประณีตสูงจึงมิใครคุมคา เคร่ืองมุก

ในปจจุบันจึงมักทำสิ่งของขนาดเล็ก ๆ มากกวาที่จะทำเปนสิ่งของที่มีขนาดใหญอยางโบราณ หากแตยังมีกลุมชางมุกที่

ยังทำตามกรรมวิธีแบบโบราณ เรียกวา กลุมชางเครื่องมุกในราชสำนัก มีจำนวนนายชางปจจุบันเหลืออยูไมถึง ๒๐ คน 

เกรงวาในอนาคตมีแนวโนมเสี่ยงตอการสูญหายของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติแขนงน้ี

เครื่องมุกไทย



๕๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๕๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

เครื่องรัก เปนงานชางประเภทหน่ึงท่ีใช “ยางรัก” ซึ่งเปนน้ำยางจากตนรักหรือตนน้ำเกลี้ยงเปนวัตถุดิบหลัก 

โดยใชทาเคลือบลงบนสิ่งของเครื่องใช แลวตกแตงดวยการปดทองคำเปลว หรือขูดขีดเปนลวดลายแลวฝงสี เขียนสี 

ประดับกระจก ประดับมุก กลวิธีทำงานเครื่องรักมีหลายวิธี เชน งานลงรักปดทองทึบ งานลงรักปดทองรองชาด 

งานลงรักปดทองรองกระจก งานลงรักปดทองลายฉลุ งานปดทองลายขูด งานปดทองลายรดน้ำ งานปดทองลาย

เขียนสีกำมะลอ เครื่องเขินภาคเหนือ งานประดับกระจกมุกแกมเบื้อ งานประดับกระจกพื้นลาย งานประดับ

กระจกลายยา งานประดับกระจกเต็มหนา ฯลฯ การสรางงานเหลานี้มีกรรมวิธีที่แตกตางกันไป แตทุกกรรมวิธีแสดง

ใหเห็นภูมิปญญาและความคิดที่แยบยลของชางในการนำวัตถุดิบพื้นถ่ินมาใชประโยชนใหเกิดเปนงานศิลปะท่ี

ทรงคุณคา โดยเรียนรูคุณสมบัติพิเศษของยางรักแลวนำมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การนำยางรักมาใชกับการประดับ

กระจกและปดทองสำหรับตกแตงสถาปตยกรรม 

งานเครื่องรักของไทยสวนใหญจะถูกสรางสรรคขึ้นเพื่อเชิดชูพุทธศาสนาดังเชนงานลงรักปดทองพระพุทธรูป

พระประธานในโบสถวิหารตลอดจนงานประดับกระจกปราสาทราชวังทั่วไป หรืองานประดับตกแตงทางดานงาน

สถาปตยกรรมของไทย การลงรักปดทอง คือ กระบวนการตกแตงงานภายนอก ของศิลปวัตถุ หรือองคประกอบสำหรับ

งานสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณี ดวยการลงรักหรือทายางรักแลวปดดวยทองคำเปลวทับ ทำใหผิวของศิลปวัตถุ

หรือองคประกอบสำหรับงานสถาปตยกรรมบางส่ิงเปนสีทองคำเหลืองอราม และเปนมันวาวเสมือนหน่ึงวาทำดวยทองคำ 

อันเปนความเช่ือโดยขนบนิยมในสังคมไทยมาแตโบราณ โดยยางรักจะชวยถนอมยืดอายุของช้ินงานใหเกิดความคงทน 

เพราะยางรักมีคุณสมบัติที่เปนฉนวนกันความชื้นและความรอนไมใหทำลายเนื้อไมหรือปูน ตลอดจนโลหะอันเปน

โครงสรางตางๆ ของงานสถาปตยกรรมและปฏิมากรรมใหมีอายุยืนยาวไดหลายรอยป 

ปจจุบัน งานเครื่องรักของไทยซึ่งเปนงานชางที่มี

แบบแผนขนบจารีตและเปนการแสดงออกถึงงานศิลปกรรม

ของชาติไทย ตองอาศัยนายชางผูมีความรูความชำนาญท่ีมีอายุ

มากขึ้น ทำใหงานเครื่องรักเริ่มสูญหายไปขาดคนสืบทอด

เคร่ืองรัก



๕๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๕๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

เครื่องรัก เปนงานชางประเภทหน่ึงท่ีใช “ยางรัก” ซึ่งเปนน้ำยางจากตนรักหรือตนน้ำเกลี้ยงเปนวัตถุดิบหลัก 

โดยใชทาเคลือบลงบนสิ่งของเครื่องใช แลวตกแตงดวยการปดทองคำเปลว หรือขูดขีดเปนลวดลายแลวฝงสี เขียนสี 

ประดับกระจก ประดับมุก กลวิธีทำงานเครื่องรักมีหลายวิธี เชน งานลงรักปดทองทึบ งานลงรักปดทองรองชาด 

งานลงรักปดทองรองกระจก งานลงรักปดทองลายฉลุ งานปดทองลายขูด งานปดทองลายรดน้ำ งานปดทองลาย

เขียนสีกำมะลอ เครื่องเขินภาคเหนือ งานประดับกระจกมุกแกมเบื้อ งานประดับกระจกพื้นลาย งานประดับ

กระจกลายยา งานประดับกระจกเต็มหนา ฯลฯ การสรางงานเหลานี้มีกรรมวิธีที่แตกตางกันไป แตทุกกรรมวิธีแสดง

ใหเห็นภูมิปญญาและความคิดที่แยบยลของชางในการนำวัตถุดิบพื้นถ่ินมาใชประโยชนใหเกิดเปนงานศิลปะท่ี

ทรงคุณคา โดยเรียนรูคุณสมบัติพิเศษของยางรักแลวนำมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การนำยางรักมาใชกับการประดับ

กระจกและปดทองสำหรับตกแตงสถาปตยกรรม 

งานเครื่องรักของไทยสวนใหญจะถูกสรางสรรคขึ้นเพื่อเชิดชูพุทธศาสนาดังเชนงานลงรักปดทองพระพุทธรูป

พระประธานในโบสถวิหารตลอดจนงานประดับกระจกปราสาทราชวังทั่วไป หรืองานประดับตกแตงทางดานงาน

สถาปตยกรรมของไทย การลงรักปดทอง คือ กระบวนการตกแตงงานภายนอก ของศิลปวัตถุ หรือองคประกอบสำหรับ

งานสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณี ดวยการลงรักหรือทายางรักแลวปดดวยทองคำเปลวทับ ทำใหผิวของศิลปวัตถุ

หรือองคประกอบสำหรับงานสถาปตยกรรมบางส่ิงเปนสีทองคำเหลืองอราม และเปนมันวาวเสมือนหน่ึงวาทำดวยทองคำ 

อันเปนความเช่ือโดยขนบนิยมในสังคมไทยมาแตโบราณ โดยยางรักจะชวยถนอมยืดอายุของช้ินงานใหเกิดความคงทน 

เพราะยางรักมีคุณสมบัติที่เปนฉนวนกันความชื้นและความรอนไมใหทำลายเนื้อไมหรือปูน ตลอดจนโลหะอันเปน

โครงสรางตางๆ ของงานสถาปตยกรรมและปฏิมากรรมใหมีอายุยืนยาวไดหลายรอยป 

ปจจุบัน งานเครื่องรักของไทยซึ่งเปนงานชางที่มี

แบบแผนขนบจารีตและเปนการแสดงออกถึงงานศิลปกรรม

ของชาติไทย ตองอาศัยนายชางผูมีความรูความชำนาญท่ีมีอายุ

มากขึ้น ทำใหงานเครื่องรักเริ่มสูญหายไปขาดคนสืบทอด

เครื่องรัก



๕๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๕๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ขันลงหินบานบุ เปนขันที่ทำจากโลหะผสมดวยการบุ คือ ตีแผโลหะผสมใหแบนเพื่อขึ้นรูปทรงขัน แลวขัดผิว

ใหเรยีบเกลีย้งดวยหนิจึงเรยีกวา “ขนัลงหนิ” มลีกัษณะเนือ้โลหะแขง็ เหนยีว ยดืหยุน เมือ่เคาะ มเีสยีงดงักงัวาน ใชใสขาวสุก

ไมบูดเร็ว ใสน้ำเย็นไดดี เพราะมีการคิดคนสวนผสมโลหะท่ีมีสัดสวนเฉพาะ คือทองแดง ๗ สวน ดีบุก ๒ สวน เศษสำริด 

๑ สวน ซึ่งมีการสืบทอดภูมิปญญาการชางมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยานวังไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรที่บานบุ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

กลวิธีการผลิตคือ ๑) การตี เปนการหลอมสวนผสมโลหะท้ังหมด บนเตาตี เม่ือเนื้อเหนียวพอดี จึงใชคอนตีแผ 

ขึ้นรูปขัน เผาจนรอนไดที่ ๒) การลาย เปนการตีลายขันบนกระลอน ตีแตงใหงดงาม ๓) การกลึง ทาชันติดขันเขากับ

หนาภมรใชเหล็กกลึงจนเห็นสีผิวทองสุกปลั่ง ๔) การกรอ แตงขอบปากขันใหกลมดวยเครื่องกรอไฟฟา ๕) การเจีย 

ใชเครื่องเจียไฟฟาตกแตงรอยบนผิวขัน (สมัยกอนไมมี) ๖) การขัด ขัดขันดวยน้ำยาขัดเงาและมอเตอรลูกผาปนจน

เงางดงาม (สมัยกอนใชหินละเอียดผสมน้ำหอผาคลึงขัดลบรอยตาง ๆ) แมวาจะเปนงานที่ไมมีความซับซอนมากนัก 

แตจำเปนตองอาศัยความเชี่ยวชาญ ความแมนยำและความประณีตในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก การทำขันลงหิน

ของชาวบานบุยังคงยึดถือกรรมวิธีอยางโบราณ ซึ่งกวาจะแลวเสร็จกระบวนการตองอาศัยฝมือ

ปจจุบันการทำขันลงหินมีแหงเดียว คือ โรงงานขันลงหินเจียม แสงสัจจา

ของคุณเจียม (วิมลศรี) แสงสัจจา  ริมคลองบางกอกนอยที่ ๑๓๓ ตรอกบานบุ ถนน

จรัญสนิทวงศ ซอย ๓๒ แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ ที่มีการทำขันลงหิน 

ตั้งแตขนาด ๓-๑๐ นิ้วและขันชุดใสบาตร (ขัน ทัพพี พานรอง) ขนาด ๗-๑๐ นิ้ว 

สภาพปจจุบันของการผลิตขันลงหินประสบปญหา เพราะเปนชางรุน

สุดทาย มีอายุมากขึ้น การผลิตชิ้นงานแตละชิ้นเปนงานหนัก ลำบาก ใชแรงงาน 

ความอดทน ไดคาแรงไมมาก จึงทำใหพอแมที่เปนชางบุไมประสงคใหลูกหลาน

ทำอาชีพนี้ 

ขันลงหินบานบุ



๕๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๕๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ขันลงหินบานบุ เปนขันที่ทำจากโลหะผสมดวยการบุ คือ ตีแผโลหะผสมใหแบนเพื่อขึ้นรูปทรงขัน แลวขัดผิว

ใหเรยีบเกลีย้งดวยหนิจึงเรยีกวา “ขนัลงหนิ” มลีกัษณะเนือ้โลหะแขง็ เหนยีว ยดืหยุน เมือ่เคาะ มเีสยีงดงักงัวาน ใชใสขาวสุก

ไมบูดเร็ว ใสน้ำเย็นไดดี เพราะมีการคิดคนสวนผสมโลหะท่ีมีสัดสวนเฉพาะ คือทองแดง ๗ สวน ดีบุก ๒ สวน เศษสำริด 

๑ สวน ซึ่งมีการสืบทอดภูมิปญญาการชางมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยานวังไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรที่บานบุ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

กลวิธีการผลิตคือ ๑) การตี เปนการหลอมสวนผสมโลหะท้ังหมด บนเตาตี เม่ือเนื้อเหนียวพอดี จึงใชคอนตีแผ 

ขึ้นรูปขัน เผาจนรอนไดที่ ๒) การลาย เปนการตีลายขันบนกระลอน ตีแตงใหงดงาม ๓) การกลึง ทาชันติดขันเขากับ

หนาภมรใชเหล็กกลึงจนเห็นสีผิวทองสุกปลั่ง ๔) การกรอ แตงขอบปากขันใหกลมดวยเครื่องกรอไฟฟา ๕) การเจีย 

ใชเครื่องเจียไฟฟาตกแตงรอยบนผิวขัน (สมัยกอนไมมี) ๖) การขัด ขัดขันดวยน้ำยาขัดเงาและมอเตอรลูกผาปนจน

เงางดงาม (สมัยกอนใชหินละเอียดผสมน้ำหอผาคลึงขัดลบรอยตาง ๆ) แมวาจะเปนงานที่ไมมีความซับซอนมากนัก 

แตจำเปนตองอาศัยความเชี่ยวชาญ ความแมนยำและความประณีตในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก การทำขันลงหิน

ของชาวบานบุยังคงยึดถือกรรมวิธีอยางโบราณ ซึ่งกวาจะแลวเสร็จกระบวนการตองอาศัยฝมือ

ปจจุบันการทำขันลงหินมีแหงเดียว คือ โรงงานขันลงหินเจียม แสงสัจจา

ของคุณเจียม (วิมลศรี) แสงสัจจา  ริมคลองบางกอกนอยที่ ๑๓๓ ตรอกบานบุ ถนน

จรัญสนิทวงศ ซอย ๓๒ แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ ที่มีการทำขันลงหิน 

ตั้งแตขนาด ๓-๑๐ นิ้วและขันชุดใสบาตร (ขัน ทัพพี พานรอง) ขนาด ๗-๑๐ นิ้ว 

สภาพปจจุบันของการผลิตขันลงหินประสบปญหา เพราะเปนชางรุน

สุดทาย มีอายุมากขึ้น การผลิตชิ้นงานแตละชิ้นเปนงานหนัก ลำบาก ใชแรงงาน 

ความอดทน ไดคาแรงไมมาก จึงทำใหพอแมที่เปนชางบุไมประสงคใหลูกหลาน

ทำอาชีพนี้ 

ขันลงหินบานบุ



๕๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

บาตรเปนภาชนะใสอาหารของพระภิกษุสามเณรบิณฑบาต บาตรเปนหนึ่งในแปดอยางของเคร่ืองอัฐบริขาร

ของภิกษุ  การทำบาตรดวยมือสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาท่ียานวัดพิชัย คลองบานบาตรมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร

ที่บานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร แหลงทำบาตรแบบด้ังเดิมแหงเดียวที่ใชวัสดุเหล็กแท จึงคงทน 

วิธีการทำบาตรเหล็กตามพุทธบัญญัติ ที่มีรอยตะเข็บ ๘ ชิ้นจางๆ รอบบาตร ขนาด ๗-๘ นิ้ว และ ๙-๑๐ นิ้ว 

โดยมีรูปทรงตาง ๆ เชน ทรงไทยเดิม ตะโก ลูกจันทน มะนาว มีวิธีบุตัวบาตรแตละใบ คือ  ๑) ตีเหล็กขอบปากบาตร

ตีแผนเหล็กกวาง ๑ นิ้ว ยาว ๒ ฟุตใหแบน ขดวงกลมทำขอบบาตร  ๒) ตัดกงบาตร ตัดแผนเหล็กรูปกากบาท 

งอขึ้นรูปบาตร ๓) ติดกง ติดกงกับขอบบาตรท่ีตีไวแลว ๔) ตัดหนาวัว ตัดแผนเหล็กคลายใบหนาวัว ๘ ชิ้นและจักฟนปลา 

๕) เขาหนาวัว นำหนาวัวประกอบกงไดทรงบาตร ๖) หยอดบาตรและแลนบาตร เชื่อมตะเข็บบาตรดวยน้ำประสานทอง  

๗) ยุบมุมบาตร ทุบตะเข็บ ลบมุมบาตรจากรอยเช่ือม ๘) ลายบาตร ตีบาตรคร้ังสุดทายใหสมบูรณ  ๙) ตะไบบาตร 

แตงผิวบาตรใหขาว เงางาม 

ปจจุบันมีชางทำบาตรท่ีรักอาชีพทำบาตรซ่ึงยังคงรับงานจากผูวาจางท่ีตองการความประณีต สวยงามของฝมือ 

คือ นางอารีย สายรัดทอง  นางกฤษณา  แสงไชย นางมยุรี เสือศรีเสริม และนายสุเทพ สุทดิศ เพื่อสืบทอดบาตรบุดวยมอื

ใหเปนสมบัติศิลปภูมิปญญาไทยตอไป

สภาพการผลิตบาตรบุในปจจุบันนอยลงมากและจำกัดอยูเพียงจำหนายเปนของท่ีระลึกหรือรับสั่งทำจาก

พระสงฆโดยตรงเทานั้น ปจจัยหลักที่ทำใหหัตถกรรมบาตรบุลดนอยลงเนื่องจากมีบาตรปม ราคาถูก เขามาแทนที่

บาตรบุของชาวบานบาตรที่มีราคาสูงกวา เนื่องจากการทำบาตรบุตองอาศัยชางหลายประเภท แบงคาจางแรงงานใหกับ

ชางฝมือตางๆ ประกอบดวย ชางตีขอบ ชางตอบาตร ชางแลน ชางลาย ชางตีและชางตะไบ จึงมีคาใชจายเปนตนทุนสูง 

นอกจากน้ี บาตรบุยังตองกับพระวินัยและยังมีความคงทน มีความหลากหลายในรูปทรงท่ีสืบทอดภูมิปญญามาแตโบราณ

บาตรบานบาตร



๕๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

บาตรเปนภาชนะใสอาหารของพระภิกษุสามเณรบิณฑบาต บาตรเปนหนึ่งในแปดอยางของเคร่ืองอัฐบริขาร

ของภิกษุ  การทำบาตรดวยมือสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาท่ียานวัดพิชัย คลองบานบาตรมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร

ที่บานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร แหลงทำบาตรแบบด้ังเดิมแหงเดียวที่ใชวัสดุเหล็กแท จึงคงทน 

วิธีการทำบาตรเหล็กตามพุทธบัญญัติ ที่มีรอยตะเข็บ ๘ ชิ้นจางๆ รอบบาตร ขนาด ๗-๘ นิ้ว และ ๙-๑๐ นิ้ว 

โดยมีรูปทรงตาง ๆ เชน ทรงไทยเดิม ตะโก ลูกจันทน มะนาว มีวิธีบุตัวบาตรแตละใบ คือ  ๑) ตีเหล็กขอบปากบาตร

ตีแผนเหล็กกวาง ๑ นิ้ว ยาว ๒ ฟุตใหแบน ขดวงกลมทำขอบบาตร  ๒) ตัดกงบาตร ตัดแผนเหล็กรูปกากบาท 

งอขึ้นรูปบาตร ๓) ติดกง ติดกงกับขอบบาตรท่ีตีไวแลว ๔) ตัดหนาวัว ตัดแผนเหล็กคลายใบหนาวัว ๘ ชิ้นและจักฟนปลา 

๕) เขาหนาวัว นำหนาวัวประกอบกงไดทรงบาตร ๖) หยอดบาตรและแลนบาตร เชื่อมตะเข็บบาตรดวยน้ำประสานทอง  

๗) ยุบมุมบาตร ทุบตะเข็บ ลบมุมบาตรจากรอยเช่ือม ๘) ลายบาตร ตีบาตรคร้ังสุดทายใหสมบูรณ  ๙) ตะไบบาตร 

แตงผิวบาตรใหขาว เงางาม 

ปจจุบันมีชางทำบาตรท่ีรักอาชีพทำบาตรซ่ึงยังคงรับงานจากผูวาจางท่ีตองการความประณีต สวยงามของฝมือ 

คือ นางอารีย สายรัดทอง  นางกฤษณา  แสงไชย นางมยุรี เสือศรีเสริม และนายสุเทพ สุทดิศ เพื่อสืบทอดบาตรบุดวยมอื

ใหเปนสมบัติศิลปภูมิปญญาไทยตอไป

สภาพการผลิตบาตรบุในปจจุบันนอยลงมากและจำกัดอยูเพียงจำหนายเปนของท่ีระลึกหรือรับสั่งทำจาก

พระสงฆโดยตรงเทานั้น ปจจัยหลักที่ทำใหหัตถกรรมบาตรบุลดนอยลงเนื่องจากมีบาตรปม ราคาถูก เขามาแทนที่

บาตรบุของชาวบานบาตรที่มีราคาสูงกวา เนื่องจากการทำบาตรบุตองอาศัยชางหลายประเภท แบงคาจางแรงงานใหกับ

ชางฝมือตางๆ ประกอบดวย ชางตีขอบ ชางตอบาตร ชางแลน ชางลาย ชางตีและชางตะไบ จึงมีคาใชจายเปนตนทุนสูง 

นอกจากน้ี บาตรบุยังตองกับพระวินัยและยังมีความคงทน มีความหลากหลายในรูปทรงท่ีสืบทอดภูมิปญญามาแตโบราณ

บาตรบานบาตร



๕๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๕๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

สัตตภัณฑลานนา

สัตตภัณฑในบริบททางวัฒนธรรมลานนา หมายถึง เชิงเทียนมีที่สำหรับปกเทียนอยูเจ็ดที่ ตั้งอยูบริเวณหนา

พระประธานในวิหารหรือโบสถ ชาวลานนาสรางสัตตภัณฑข้ึนเพ่ือถวายเปนพุทธบูชาใหแกวัด โดยมีแนวคิดและความเช่ือ

ที่สำคัญ  ๒ ประการ คือ ๑) แนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา สัตตภัณฑสรางขึ้นโดยแฝงดวยสัญลกัษณที่สะทอนใหเห็นถึง

ความสัมพันธใกลชิดระหวางจักรวาลกับโลก โดยจำลองสัณฐานของจักรวาลในแนวต้ัง ซึ่งมีระเบียบเชนเดียวกับภาพ

จิตรกรรมเขาพระสุเมรุ ซึ่งทางลานนาเรียกวา สิเนรุ ที่ลอมรอบดวยเขาบริวารทั้ง ๗ เปนวงกลมลดหล่ันกันลงมา 

ประกอบดวย ยุคันธร อิสินธร กรวิก สุทัสนะ เนมินธร วินันตกะ และอัสสกัณณ ๒) แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

สัตตภัณฑสรางขึ้นโดยสอดแทรกหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่เก่ียวของกับเลข ๗ ไดแก หลักโพชฌงค ๗ 

สัทธัมมะ ๗ สัปปุริสธัมมะ ๗ เปนตน เพื่อใหชาวพุทธลานนานำไปเปนแนวปฏิบัติในชีวิต สัตตภัณฑจึงเปนการชางที่

สอดประสานกันระหวางภูมิปญญาดานงานชางกับความเช่ือและศรัทธาในพุทธศาสนา

สัตตภัณฑที่คนพบในปจจุบันมีอยูทั้งหมด ๓ รูปแบบ ไดแก ๑) สัตตภัณฑรูปสามเหล่ียม มีหลายขนาด 

สวนมากจะมีขนาดคอนขางใหญ มียอดเสา ๗ เสาสูงลดหลั่นกันลงมา ทำดวยไมแกะสลักเปนลวดลายตางๆ 

อยางหนาแนนเต็มพื้นที่ สวนใหญเปนลวดลายพรรณพฤกษา สวนกรอบดานนอกนิยมทำเปนลวดลายนาคทอดตัวยาว

ลงมา ตกแตงดวยการเขียนสีหรือประดับกระจก สัตตภัณฑในรูปแบบน้ีเปนเอกลักษณและลักษณะเดนของจังหวัดเชียงใหม 

๒) สัตตภัณฑรูปวงโคง (รูปคร่ึงวงกลม) มีลักษณะคลายสัตตภัณฑรูปสามเหล่ียม แตจะเปนวงโคงคลายกับหัวเตียง ซ่ึงเปน

รูปครึ่งวงกลม มียอดเสา ๗ ยอดอยูในกรอบดานขางไมนิยมประดับลวดลายนาค แตนิยมบรรจุลวดลายนาคไวภายใน 

เปนลักษณะนาคเก้ียวหรือนาคขนดพันกันแนน สัตตภัณฑ ในรูปแบบน้ี พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปาง ๓) สัตตภัณฑ

สัตตภัณฑลานนาเปนงานชางผีมือดั้งเดิมที่งดงาม สรางขึ้นเพื่อมุงหมายเปนไทยธรรมที่ประณีตถวายไวใน

พระพุทธศาสนา ซึ่งควรคาแกการฟนฟู อนุรักษและสืบสานทั้งเรื่องความเช่ือ และฝมือเชิงชางใหคงอยูตอไป

แบบข้ันบันได หรือเรียกวา บันไดแกว มีขนาดกวางประมาณหน่ึงเมตรและมีเสา ๗ เสาประดับอยูริมบันไดท้ังสองขางๆ ละ 

๓ เสา และท่ีกลางบันไดดานหลังอีกหนึ่งเสา ไมมีการแกะสลักมากนัก แตจะตกแตงดวยการปดทองหรือทาสีโดยใช

กระดาษฉลุ สัตตภัณฑรูปแบบนี้เปนงานศิลปกรรมของชางฝมือของชาวไทล้ือในจังหวัดแพรและนาน ปจจุบันพบได

ในวัดของชาวไทล้ือ แตมีจำนวนไมมากนัก คงเหลือแตที่เปนของเกาเทานั้น



๕๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๕๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

สัตตภัณฑลานนา

สัตตภัณฑในบริบททางวัฒนธรรมลานนา หมายถึง เชิงเทียนมีที่สำหรับปกเทียนอยูเจ็ดที่ ตั้งอยูบริเวณหนา

พระประธานในวิหารหรือโบสถ ชาวลานนาสรางสัตตภัณฑข้ึนเพ่ือถวายเปนพุทธบูชาใหแกวัด โดยมีแนวคิดและความเช่ือ

ที่สำคัญ  ๒ ประการ คือ ๑) แนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา สัตตภัณฑสรางขึ้นโดยแฝงดวยสัญลกัษณที่สะทอนใหเห็นถึง

ความสัมพันธใกลชิดระหวางจักรวาลกับโลก โดยจำลองสัณฐานของจักรวาลในแนวต้ัง ซึ่งมีระเบียบเชนเดียวกับภาพ

จิตรกรรมเขาพระสุเมรุ ซึ่งทางลานนาเรียกวา สิเนรุ ที่ลอมรอบดวยเขาบริวารทั้ง ๗ เปนวงกลมลดหล่ันกันลงมา 

ประกอบดวย ยุคันธร อิสินธร กรวิก สุทัสนะ เนมินธร วินันตกะ และอัสสกัณณ ๒) แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

สัตตภัณฑสรางขึ้นโดยสอดแทรกหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่เก่ียวของกับเลข ๗ ไดแก หลักโพชฌงค ๗ 

สัทธัมมะ ๗ สัปปุริสธัมมะ ๗ เปนตน เพื่อใหชาวพุทธลานนานำไปเปนแนวปฏิบัติในชีวิต สัตตภัณฑจึงเปนการชางที่

สอดประสานกันระหวางภูมิปญญาดานงานชางกับความเช่ือและศรัทธาในพุทธศาสนา

สัตตภัณฑที่คนพบในปจจุบันมีอยูทั้งหมด ๓ รูปแบบ ไดแก ๑) สัตตภัณฑรูปสามเหล่ียม มีหลายขนาด 

สวนมากจะมีขนาดคอนขางใหญ มียอดเสา ๗ เสาสูงลดหลั่นกันลงมา ทำดวยไมแกะสลักเปนลวดลายตางๆ 

อยางหนาแนนเต็มพื้นที่ สวนใหญเปนลวดลายพรรณพฤกษา สวนกรอบดานนอกนิยมทำเปนลวดลายนาคทอดตัวยาว

ลงมา ตกแตงดวยการเขียนสีหรือประดับกระจก สัตตภัณฑในรูปแบบน้ีเปนเอกลักษณและลักษณะเดนของจังหวัดเชียงใหม 

๒) สัตตภัณฑรูปวงโคง (รูปคร่ึงวงกลม) มีลักษณะคลายสัตตภัณฑรูปสามเหล่ียม แตจะเปนวงโคงคลายกับหัวเตียง ซ่ึงเปน

รูปครึ่งวงกลม มียอดเสา ๗ ยอดอยูในกรอบดานขางไมนิยมประดับลวดลายนาค แตนิยมบรรจุลวดลายนาคไวภายใน 

เปนลักษณะนาคเก้ียวหรือนาคขนดพันกันแนน สัตตภัณฑ ในรูปแบบน้ี พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปาง ๓) สัตตภัณฑ

สัตตภัณฑลานนาเปนงานชางผีมือดั้งเดิมที่งดงาม สรางขึ้นเพื่อมุงหมายเปนไทยธรรมที่ประณีตถวายไวใน

พระพุทธศาสนา ซึ่งควรคาแกการฟนฟู อนุรักษและสืบสานทั้งเรื่องความเช่ือ และฝมือเชิงชางใหคงอยูตอไป

แบบข้ันบันได หรือเรียกวา บันไดแกว มีขนาดกวางประมาณหน่ึงเมตรและมีเสา ๗ เสาประดับอยูริมบันไดท้ังสองขางๆ ละ 

๓ เสา และท่ีกลางบันไดดานหลังอีกหนึ่งเสา ไมมีการแกะสลักมากนัก แตจะตกแตงดวยการปดทองหรือทาสีโดยใช

กระดาษฉลุ สัตตภัณฑรูปแบบนี้เปนงานศิลปกรรมของชางฝมือของชาวไทล้ือในจังหวัดแพรและนาน ปจจุบันพบได

ในวัดของชาวไทล้ือ แตมีจำนวนไมมากนัก คงเหลือแตที่เปนของเกาเทานั้น



๕๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๕๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

โคมลานนา

กลุมผูสืบทอดที่ยังทำกันอยูซึ่งนับวาเปนที่ตั้งของ

แหลงผลิตใหญคือ หมูบานเมืองสาตร หมูบานสันทรายดอนจั่น 

ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองเชียงใหม  กลุมผูปฏิบัติไดแก 

พอครูสิงหแกว มโนเพ็ชร  แมครูบัวไหล คณะปญญา   พอครูเสถียร 

ณ.วงศรักษ  ครูเบญจพล สิทธิประณีต ครูจักรพันธ ไชยแปง 

ครูพลเทพ บุญหมื่น  ครูนภดล  เมืองมูล  ครูอิชย แสงคำ  

ครูบายศรี แสงคำ และครูเฉลิมพล อาทิตยสาม

ในปจจุบันมีการพัฒนารูปแบบโคมลานนาใหแตกตาง

ออกไปอีกเปนจำนวนมากและยังมีการทำโคมเพื่อใชประกอบ

พิธีกรรมตางๆอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนการประยุกตใชในการ

ตกแตงอาคารสถานท่ี เพ่ือใหเกิดความสวยงามไดบรรยากาศ

แบบลานนา

โคมลานนามีประวัติความเปนมาจากหลักฐานภาพโคมบนผืนผาพระบฏ ตั้งแตสมัยพระเจาติโลกราช จาก

นครเชียงใหม ๕๐๐ ปมาแลว กรมศิลปากรพบผาพระบฏที่วัดดอกเงิน จ.เชียงใหม เมื่อป พ.ศ.๒๕๐๑ ประมาณอายุ

เกาเกินกวา ๕๐๐ ป จากหลักฐานอันยาวนานและมีรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง โดยเปนโคมโครงไมไผหัก 

ท่ีตองใชไมไผปลองยาวท่ีข้ึนเฉพาะในภาคเหนือหรือในแผนดินลานนาเทาน้ัน หุมดวยกระดาษสาหรือฝายทอมือจากลานนา 

ประดับลวดลายตัดฉลุกระดาษดวยกรรไกร ซึ่งแตละลวดลายที่ประดับลวนมีความหมายเปนมงคล เพื่อเปนพุทธบูชา 

และบูชาบุคคลที่ควรบูชา

โคมลานนามี ๒ แบบ เชน โคมแขวนใชจุดเนนพุทธบูชา หรือประดับศาสนสถาน และโคมลอย จุดแลวปลอย

ใหลอยขึ้นไป การทำโคมของกลุมชาง แตละทองถิ่นจะตางกันไปตามความรูที่ไดรับสืบทอดกันมา และมีรูปแบบตาม

ความนิยมของชุมชน การทำโคมมีข้ันตอนหลัก ดังน้ี ๑) นำไมไผปลองยาว (ไมเฮ๊ีย) มาผาเปนเสนเล็กๆ ๒) นำมาหักเปนวง 

และนำมาสอดไขวกัน ทากาวและผูกดวยตอกหรือเชือก ๓) สวนประกอบของโครงโคมมี ๓ สวนคือ สวนตัวโคม, ฐานโคม 

หู โคม ๔) นำสวนประกอบท้ัง ๓ สวนมาประกอบกัน แลวนำกระดาษสาหรือผามาหุมโครงโคม  ๕) นำกระดาษตะก่ัว

มาตัดเปนเสนเล็กๆ ยาวๆ ทากาวปดรอยตอของผาหรือกระดาษ  ๖) ตัดลวดลายฉลุกระดาษดวยกรรไกร ทากาวติด

ประดับบนตัวโคม ๗) ผูกเชือกดานบนนำประทีปหรือเทียนตั้งไวดานใน จุดไฟแขวนบูชา



๕๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๕๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

โคมลานนา

กลุมผูสืบทอดที่ยังทำกันอยูซึ่งนับวาเปนที่ตั้งของ

แหลงผลิตใหญคือ หมูบานเมืองสาตร หมูบานสันทรายดอนจั่น 

ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองเชียงใหม  กลุมผูปฏิบัติไดแก 

พอครูสิงหแกว มโนเพ็ชร  แมครูบัวไหล คณะปญญา   พอครูเสถียร 

ณ.วงศรักษ  ครูเบญจพล สิทธิประณีต ครูจักรพันธ ไชยแปง 

ครูพลเทพ บุญหมื่น  ครูนภดล  เมืองมูล  ครูอิชย แสงคำ  

ครูบายศรี แสงคำ และครูเฉลิมพล อาทิตยสาม

ในปจจุบันมีการพัฒนารูปแบบโคมลานนาใหแตกตาง

ออกไปอีกเปนจำนวนมากและยังมีการทำโคมเพื่อใชประกอบ

พิธีกรรมตางๆอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนการประยุกตใชในการ

ตกแตงอาคารสถานท่ี เพ่ือใหเกิดความสวยงามไดบรรยากาศ

แบบลานนา

โคมลานนามีประวัติความเปนมาจากหลักฐานภาพโคมบนผืนผาพระบฏ ตั้งแตสมัยพระเจาติโลกราช จาก

นครเชียงใหม ๕๐๐ ปมาแลว กรมศิลปากรพบผาพระบฏที่วัดดอกเงิน จ.เชียงใหม เมื่อป พ.ศ.๒๕๐๑ ประมาณอายุ

เกาเกินกวา ๕๐๐ ป จากหลักฐานอันยาวนานและมีรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง โดยเปนโคมโครงไมไผหัก 

ท่ีตองใชไมไผปลองยาวท่ีข้ึนเฉพาะในภาคเหนือหรือในแผนดินลานนาเทาน้ัน หุมดวยกระดาษสาหรือฝายทอมือจากลานนา 

ประดับลวดลายตัดฉลุกระดาษดวยกรรไกร ซึ่งแตละลวดลายที่ประดับลวนมีความหมายเปนมงคล เพื่อเปนพุทธบูชา 

และบูชาบุคคลที่ควรบูชา

โคมลานนามี ๒ แบบ เชน โคมแขวนใชจุดเนนพุทธบูชา หรือประดับศาสนสถาน และโคมลอย จุดแลวปลอย

ใหลอยขึ้นไป การทำโคมของกลุมชาง แตละทองถิ่นจะตางกันไปตามความรูที่ไดรับสืบทอดกันมา และมีรูปแบบตาม

ความนิยมของชุมชน การทำโคมมีข้ันตอนหลัก ดังน้ี ๑) นำไมไผปลองยาว (ไมเฮ๊ีย) มาผาเปนเสนเล็กๆ ๒) นำมาหักเปนวง 

และนำมาสอดไขวกัน ทากาวและผูกดวยตอกหรือเชือก ๓) สวนประกอบของโครงโคมมี ๓ สวนคือ สวนตัวโคม, ฐานโคม 

หู โคม ๔) นำสวนประกอบท้ัง ๓ สวนมาประกอบกัน แลวนำกระดาษสาหรือผามาหุมโครงโคม  ๕) นำกระดาษตะก่ัว

มาตัดเปนเสนเล็กๆ ยาวๆ ทากาวปดรอยตอของผาหรือกระดาษ  ๖) ตัดลวดลายฉลุกระดาษดวยกรรไกร ทากาวติด

ประดับบนตัวโคม ๗) ผูกเชือกดานบนนำประทีปหรือเทียนตั้งไวดานใน จุดไฟแขวนบูชา



๖๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๖๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

วรรณกรรมพ้ืนบาน
วรรณกรรมพ้ืนบาน หมายถึง วรรณกรรมท่ีถายทอดอยูในวิถีชีวิตชาวบาน โดยครอบคลุมวรรณกรรมท่ีถายทอด

โดยวิธีการบอกเลา และที่เขียนเปนลายลักษณอักษร แบงออกเปน

๑. นิทานพ้ืนบาน หมายถึง เร่ืองเลาท่ีสืบทอดตอๆ กันมา ประกอบดวยนิทานเทวปกรณ ตำนาน นิทานศาสนา 

นิทานคติ นิทานมหัศจรรย นิทานชีวิต นิทานประจำถ่ิน นิทานอธิบายเหตุ นิทานเร่ืองสัตว นิทานเร่ืองผี มุขตลกและเร่ืองโม 

นิทานเขาแบบของไทย

๒. ประวัติศาสตรบอกเลา หมายถึง เร่ืองเลาเก่ียวกับประวัติ การต้ังถ่ินฐาน การอพยพ ความเปนมา และบุคคล

สำคัญของชุมชน

๓. บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม หมายถึง คำสวดที่ใชประกอบในพิธีกรรมตางๆ เชน บททำขวัญ คำบูชา 

คำสมา คำเวนทาน บทสวดสรภัญญ คาถาบทอานิสงส บทประกอบการรักษาโรคพ้ืนบาน คำใหพร คำอธิษฐานฯลฯ

๔. บทรองพื้นบาน หมายถึง คำรองท่ีถายทอดสืบตอกันมาในโอกาสตางๆ เชน บทกลอมเด็ก บทรองเลน 

บทเกี้ยวพาราสี บทจอย คำเซิ้งฯลฯ

๕. สำนวน ภาษิต หมายถึง คำพูดหรือคำกลาวที่สืบทอดกันมา มักมีสัมผัสคลองจองกัน เชน โวหาร คำคม 

คำพังเพย คำอุปมาอุปไมย คำขวัญ คติพจน คำสบถสาบาน คำสาปแชง คำชม คำคะนองฯลฯ

๖. ปริศนาคำทาย หมายถึง คำหรือขอความที่ตั้งเปนคำถาม คำตอบ ที่สืบทอดกันมา เพื่อใหผูตอบไดทายหรือ

ตอบปญหา เชน คำทาย ปญหาเชาวน ผะหมี

๗. ตำรา  หมายถึง องคความรูที่มีการเขียนบันทึกในเอกสารโบราณ เชน ตำราโหราศาสตร 

ตำราดูลักษณะคนและสัตว ตำรายาฯลฯ

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน

๑. เปนเรื่องที่รูจักแพรหลายในระดับชาติ ภูมิภาค หรือทองถิ่น 

๒. เปนเรื่องที่สะทอนอัตลักษณของภูมิภาคหรือทองถิ่น 

๓. เปนเรื่องที่เปนแกนยึดโยงและสรางเครือขายความสัมพันธระหวางทองถ่ินตาง ๆ 

๔. เปนเรื่องที่ตองไดรับการคุมครองอยางเรงดวน เสี่ยงตอการสูญหายหรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม 

๕. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน



๖๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๖๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

วรรณกรรมพ้ืนบาน
วรรณกรรมพ้ืนบาน หมายถึง วรรณกรรมท่ีถายทอดอยูในวิถีชีวิตชาวบาน โดยครอบคลุมวรรณกรรมท่ีถายทอด

โดยวิธีการบอกเลา และที่เขียนเปนลายลักษณอักษร แบงออกเปน

๑. นิทานพ้ืนบาน หมายถึง เร่ืองเลาท่ีสืบทอดตอๆ กันมา ประกอบดวยนิทานเทวปกรณ ตำนาน นิทานศาสนา 

นิทานคติ นิทานมหัศจรรย นิทานชีวิต นิทานประจำถ่ิน นิทานอธิบายเหตุ นิทานเร่ืองสัตว นิทานเร่ืองผี มุขตลกและเร่ืองโม 

นิทานเขาแบบของไทย

๒. ประวัติศาสตรบอกเลา หมายถึง เร่ืองเลาเก่ียวกับประวัติ การต้ังถ่ินฐาน การอพยพ ความเปนมา และบุคคล

สำคัญของชุมชน

๓. บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม หมายถึง คำสวดที่ใชประกอบในพิธีกรรมตางๆ เชน บททำขวัญ คำบูชา 

คำสมา คำเวนทาน บทสวดสรภัญญ คาถาบทอานิสงส บทประกอบการรักษาโรคพ้ืนบาน คำใหพร คำอธิษฐานฯลฯ

๔. บทรองพื้นบาน หมายถึง คำรองท่ีถายทอดสืบตอกันมาในโอกาสตางๆ เชน บทกลอมเด็ก บทรองเลน 

บทเกี้ยวพาราสี บทจอย คำเซิ้งฯลฯ

๕. สำนวน ภาษิต หมายถึง คำพูดหรือคำกลาวที่สืบทอดกันมา มักมีสัมผัสคลองจองกัน เชน โวหาร คำคม 

คำพังเพย คำอุปมาอุปไมย คำขวัญ คติพจน คำสบถสาบาน คำสาปแชง คำชม คำคะนองฯลฯ

๖. ปริศนาคำทาย หมายถึง คำหรือขอความที่ตั้งเปนคำถาม คำตอบ ที่สืบทอดกันมา เพื่อใหผูตอบไดทายหรือ

ตอบปญหา เชน คำทาย ปญหาเชาวน ผะหมี

๗. ตำรา  หมายถึง องคความรูที่มีการเขียนบันทึกในเอกสารโบราณ เชน ตำราโหราศาสตร 

ตำราดูลักษณะคนและสัตว ตำรายาฯลฯ

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน

๑. เปนเรื่องที่รูจักแพรหลายในระดับชาติ ภูมิภาค หรือทองถิ่น 

๒. เปนเรื่องที่สะทอนอัตลักษณของภูมิภาคหรือทองถิ่น 

๓. เปนเรื่องที่เปนแกนยึดโยงและสรางเครือขายความสัมพันธระหวางทองถ่ินตาง ๆ 

๔. เปนเรื่องที่ตองไดรับการคุมครองอยางเรงดวน เสี่ยงตอการสูญหายหรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม 

๕. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน



๖๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๖๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

พระรวงเปนนามสามัญที่ใชเรียกกษัตริยผูครองแควนสุโขทัยและยังเปนช่ือวีรบุรุษในนิทานประจำถ่ินของ

ชาวบานแถบจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถและตาก

นิทานเกี่ยวกับพระรวงมีทั้งที่เปนมุขปาฐะและลายลักษณ เรื่องเลาแบบลายลักษณบันทึกไวในพงศาวดาร

ฉบับตางๆ ไดแก พงศาวดารเหนือ จุลยุทธการวงศฉบับความเรียงภาษาไทย ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๖ ประชุม

พงศาวดารภาคท่ี ๑ หนังสือคำใหการชาวกรุงเกา ราชพงษาวดารกัมพูชา พงศาวดารเมืองเชียงใหมฉบับใบลานยาว

เลขที่ ๑/ณ พงศาวดารโยนกและชินกาลมาลีปกรณ

เรื่องพระรวงที่เปนมุขปาฐะ เปนนิทานประจำถ่ิน แบงเปน ๒ แบบ 

แบบที่ ๑ คือ เรื่องพระรวงลูกนาค เนนที่กำเนิดพระรวงและการข้ึนครองเมือง มีลำดับโครงเรื่องดังนี้ 

เจาเมืองไดเสพสังวาสกับนางนาค---นางนาคละทิ้งลูกไว---มีชาวบานไปพบเด็กและเก็บมาเลี้ยง---พระรวง

เติบโตขึ้นมีโอกาสไดแสดงอิทธิฤทธิ์ เปนเหตุใหไดพบพอซึ่งเปนเจาเมือง---พระรวงไดเปนเจาเมือง

แบบที่ ๒ ไมไดเนนชาติกำเนิดแตเนนใหเห็นอิทธิฤทธ์ิของพระรวงวาเปนที่มาของสัตว สิ่งของ และภูมินาม

สถานที่ตางๆ เชน ปลาพระรวง ถนนพระรวง ไมเช็ดกนพระรวง ขาวตอกพระรวง เปนตน

เรื่องพระรวงตามท่ีปรากฏในพงศาวดารแตกเปนหลายสำนวน แตสวนใหญมีโครงเรื่องและอนุภาคเหตุการณ

บางอยางคลายกัน แบงเปน ๓ แบบ ตามกำเนิดของพระรวง ดังนี้

๑. พระรวงเปนกษัตริยครองเมืองสุโขทัย มีแมเปนคนพื้นเมืองเดิม มีพอเปนกษัตริยหรือคนตางถิ่น (โครงเรื่อง

เหมือนมุขปาฐะแบบท่ี ๑)

๒. พระรวงเปนเช้ือสายกษัตริยขอม ตอมาไดเปนใหญในหมูไทยเมืองใต (โครงเร่ืองเหมือนมุขปาฐะแบบท่ี ๑)

๓. พระรวงเปนชาวละโวท่ีแข็งขอกับขอมซ่ึงเปนชนช้ันปกครอง ภายหลังไดเปนกษัตริยเมืองสุโขทัย มีโครงเร่ือง ดังน้ี  

พระรวงเปนคนสงสวยน้ำใหขอม---พระรวงใช

วาจาสิทธิ์แกปญหาการสงสวยน้ำ---กษัตริยขอมตองการ

ฆาพระรวงผูมีอิทธิฤทธ์ิ---พระรวงจึงหนีไปบวช---พระรวง-

ใชวาจาสิทธ์ิกำจัดทหารขอม---พระรวงไดเปนเจาเมือง

นิทานชาวบานเร่ืองพระรวงจำลองลักษณะของ

วีรบุรุษแบบชาวบานไทยท่ีมีทั้งความเปนมนุษยปุถุชนและ

ทั้งความเปนผูมีอภินิหาร สวนพระรวงในพงศาวดารแสดง

รองรอยที่มาและความสัมพันธของกลุมชนชั้นปกครอง

ในดินแดนแถบนี้ในยุคกอนสมัยอาณาจักรสุโขทัย  พระรวง

มีฐานอำนาจอยูทางเมืองใตเปนเครือญาติกับขอม  เมือง

นครศรีธรรมราชและอยุธยาซึ่งเปนคนละกลุมกับไทยลานนา 

นอกจากน้ีนิทานที่เลาวาพระรวงเปนชาวละโว ปลดแอกจาก

ขอม ยังเปนที่มาของ “บทละครเร่ืองพระรวง” พระราชนิพนธ

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และละครรอง

เรื่อง “อานุภาพพอขุนรามคำแหง” ของหลวงวิจิตรวาทการ

นิทานพระรวง



๖๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๖๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

พระรวงเปนนามสามัญที่ใชเรียกกษัตริยผูครองแควนสุโขทัยและยังเปนช่ือวีรบุรุษในนิทานประจำถ่ินของ

ชาวบานแถบจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถและตาก

นิทานเกี่ยวกับพระรวงมีทั้งที่เปนมุขปาฐะและลายลักษณ เรื่องเลาแบบลายลักษณบันทึกไวในพงศาวดาร

ฉบับตางๆ ไดแก พงศาวดารเหนือ จุลยุทธการวงศฉบับความเรียงภาษาไทย ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๖ ประชุม

พงศาวดารภาคท่ี ๑ หนังสือคำใหการชาวกรุงเกา ราชพงษาวดารกัมพูชา พงศาวดารเมืองเชียงใหมฉบับใบลานยาว

เลขที่ ๑/ณ พงศาวดารโยนกและชินกาลมาลีปกรณ

เรื่องพระรวงที่เปนมุขปาฐะ เปนนิทานประจำถ่ิน แบงเปน ๒ แบบ 

แบบที่ ๑ คือ เรื่องพระรวงลูกนาค เนนที่กำเนิดพระรวงและการข้ึนครองเมือง มีลำดับโครงเรื่องดังนี้ 

เจาเมืองไดเสพสังวาสกับนางนาค---นางนาคละทิ้งลูกไว---มีชาวบานไปพบเด็กและเก็บมาเลี้ยง---พระรวง

เติบโตขึ้นมีโอกาสไดแสดงอิทธิฤทธิ์ เปนเหตุใหไดพบพอซึ่งเปนเจาเมือง---พระรวงไดเปนเจาเมือง

แบบที่ ๒ ไมไดเนนชาติกำเนิดแตเนนใหเห็นอิทธิฤทธ์ิของพระรวงวาเปนที่มาของสัตว สิ่งของ และภูมินาม

สถานที่ตางๆ เชน ปลาพระรวง ถนนพระรวง ไมเช็ดกนพระรวง ขาวตอกพระรวง เปนตน

เรื่องพระรวงตามท่ีปรากฏในพงศาวดารแตกเปนหลายสำนวน แตสวนใหญมีโครงเรื่องและอนุภาคเหตุการณ

บางอยางคลายกัน แบงเปน ๓ แบบ ตามกำเนิดของพระรวง ดังนี้

๑. พระรวงเปนกษัตริยครองเมืองสุโขทัย มีแมเปนคนพื้นเมืองเดิม มีพอเปนกษัตริยหรือคนตางถิ่น (โครงเรื่อง

เหมือนมุขปาฐะแบบท่ี ๑)

๒. พระรวงเปนเช้ือสายกษัตริยขอม ตอมาไดเปนใหญในหมูไทยเมืองใต (โครงเร่ืองเหมือนมุขปาฐะแบบท่ี ๑)

๓. พระรวงเปนชาวละโวท่ีแข็งขอกับขอมซ่ึงเปนชนช้ันปกครอง ภายหลังไดเปนกษัตริยเมืองสุโขทัย มีโครงเร่ือง ดังน้ี  

พระรวงเปนคนสงสวยน้ำใหขอม---พระรวงใช

วาจาสิทธิ์แกปญหาการสงสวยน้ำ---กษัตริยขอมตองการ

ฆาพระรวงผูมีอิทธิฤทธ์ิ---พระรวงจึงหนีไปบวช---พระรวง-

ใชวาจาสิทธ์ิกำจัดทหารขอม---พระรวงไดเปนเจาเมือง

นิทานชาวบานเร่ืองพระรวงจำลองลักษณะของ

วีรบุรุษแบบชาวบานไทยท่ีมีทั้งความเปนมนุษยปุถุชนและ

ทั้งความเปนผูมีอภินิหาร สวนพระรวงในพงศาวดารแสดง

รองรอยที่มาและความสัมพันธของกลุมชนชั้นปกครอง

ในดินแดนแถบนี้ในยุคกอนสมัยอาณาจักรสุโขทัย  พระรวง

มีฐานอำนาจอยูทางเมืองใตเปนเครือญาติกับขอม  เมือง

นครศรีธรรมราชและอยุธยาซึ่งเปนคนละกลุมกับไทยลานนา 

นอกจากน้ีนิทานที่เลาวาพระรวงเปนชาวละโว ปลดแอกจาก

ขอม ยังเปนที่มาของ “บทละครเร่ืองพระรวง” พระราชนิพนธ

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และละครรอง

เรื่อง “อานุภาพพอขุนรามคำแหง” ของหลวงวิจิตรวาทการ

นิทานพระรวง



๖๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๖๕พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ในภาคกลางมีวรรณกรรมเรื่อง วรวงศ หรือ พระวรวงศ  สวนในภาคเหนือมีวรรณกรรมเรื่อง บัวระวง หรือ 

บัวระวงหงศอามาตย หรือ บัวระวงหงสอำมาตย  ขณะที่ภาคอีสานเรียกวาเรื่อง วงยะมาด

เร่ืองยอของเร่ืองมีอยูวา พระเจาวงศาธิราชผูครองภูสานครมีมเหสีสององค อัครมเหสีนามวา  วงศสุริยาราชเทวี 

พระนางมีพระโอรส ไดแก วงศสุริยามาศกุมาร และวรวงศกุมารซ่ึงก็คือพระโพธิสัตว สวนมเหสีอีกองคหน่ึงนามวา กาไวยเทวี 

มีโอรสคือ ไวยทัตกุมาร  กาไวยเทวีทำอุบายวาวงศสุริยามาศกุมารและวรวงศกุมารลวงเกินพระนาง พระเจาวงศาธิราช

หลงเชื่อ มีรับสั่งใหนำโอรสทั้งสองพระองคไปประหารแตวงศสุริยาราชเทวีติดสินบนเพชฌฆาตใหปลอยสองกุมาร 

พระวรวงศกับพระเชษฐาพากันรอนแรมไปในปา พอค่ำลงก็บรรทมใตตนไทรใหญ ไดยินไกขาวและไกดำวิวาทกัน ไกขาววา

ผูไดกินหัวใจของตนจะไดเปนจักรพรรดิราช ฝายไกดำก็วาผูไดกินหัวใจของตนจะสามารถยกหลักศิลา ฆายักษตาย

แลวไดเปนบรมกษัตริย พระวงศสุริยามาศจึงเสวยหัวใจไกขาว สวนพระวรวงศเสวยหัวใจไกดำ 

ขณะน้ันนครอัยยมาศวางกษัตริย เหลาขาราชการจึงทำพิธีเส่ียงบุศยราชรถ ปรากฏวาเส่ียงไดพระวงศสุริยามาศ

เปนกษัตริย พระวรวงศโพธิสัตวจึงตองพลัดพรากจากพระเชษฐา ออกผจญภัยไดนางคารวี และยกหลักศิลาสังหารยักษ 

ชวยชีวิตพระเจาภุสาราชได   ภายหลังพระองคจึงไดพบกับพระเชษฐาและนางคารวีซึ่งประสูติโอรสนามวาดาราวงศ 

จากนั้นทั้งสองพระองคก็ไดเดินทางกลับไปยังภูสานคร รบชนะพระไวยทัต ทำใหนางกาไวยเทวีดื่มยาพิษฆาตนเอง 

พระวรวงศไดสืบราชสมบัติตอจากพระเจาวงศาธิราช สวนพระวงศสุริยามาศกลับไปครองนครอัยยมาศ เมื่อพระวรวงศ

ชราภาพแลวก็เสด็จออกบำเพ็ญธรรม หลังจากสิ้นพระชนมแลวไดไปบังเกิดในดุสิตเทวโลก

เร่ืองวรวงศไดรับความนิยมแพรหลายอยูทั้งส่ีภาค

ของไทย มีการถายทอดเรื่องวรวงศผานงานศิลปกรรมตางๆ

ดวย อาทิ ภาพจิตรกรรม ทั้งจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ 

เชนที่วัดสมุหประดิษฐาราม สระบุรี หรือจิตรกรรมฝาผนัง

ศาลารายวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  อ. เดนชัย จ.แพรวัด ร

วมถึงจิตรกรรมในบทแทงศาสตราของภาคใต สวนในภา

คใตยังมีการนำมาแตงเปนเพลงรองเรือ (เพลงกลอมเด็ก) 

อีกหลายสำนวนดวย

ปจจุบันในภาคกลางและภาคใตมีการนำเรื่องวรว

งศมาใชเปนนิทานอธิบายประวัติความเปนมาของสถานที่ ดั

งเชนในภาคกลางที่จังหวัดจันทบุรี มีการนำมาใชอธิบายที่ม

าของโบราณสถานเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี  วัดทองทั่ว 

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดใชอธิบายที่มาของเมืองเกาแ

สนตุม จังหวัดตราด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการอธิบายที่ม

าของภูเขาวรวงศสุรวงศ หรือ ภูเขาคีรีรมย จังหวัดเกาะกง 

และจังหวัดกำปงสปอ สวนในภาคใตมีการนำไปใชเปนตำนา

นบานนาโคน จังหวัดสุราษฎรธานี

นิทานวรวงศ

วรวงศ๑ จิตรกรรมฝาผนังเรื่องไมตระกันยกะ
ที่ถ้ำกลาสี เมืองคิซิล ประเทศจีนประมาณคริสศักราช 500  
หนังสือประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 
ผูเขียน พิริยะ ไกรฤกษ

วรวงศ๒ ที่มาภาพดินเผาเรื่องไมตระกันยกะ 
จากเจดียจุลปะโทน จ.นครปฐม ประมาณคริสตศักราช
550-600  จากหนังสือประวัติศาสตรศิลปะ และโบราณคดี
ในประเทศไทย ผูเขียน พิริยะ ไกรฤกษ

วรวงศ๓ ภาพสลักหินเรื่องไมตระกันยกะที่
เจดียบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย ประมาณคริสตศักราช
780-790 หนังสือประวัติศาสตรศิลปะ และโบราณคดีใน
ประเทศไทย ผูเขียน พิริยะ ไกรฤกษ

วรวงศ๑

วรวงศ๒

วรวงศ๓



๖๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๖๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ในภาคกลางมีวรรณกรรมเรื่อง วรวงศ หรือ พระวรวงศ  สวนในภาคเหนือมีวรรณกรรมเรื่อง บัวระวง หรือ 

บัวระวงหงศอามาตย หรือ บัวระวงหงสอำมาตย  ขณะท่ีภาคอีสานเรียกวาเรื่อง วงยะมาด

เร่ืองยอของเร่ืองมีอยูวา พระเจาวงศาธิราชผูครองภูสานครมีมเหสีสององค อัครมเหสีนามวา  วงศสุริยาราชเทวี 

พระนางมีพระโอรส ไดแก วงศสุริยามาศกุมาร และวรวงศกุมารซ่ึงก็คือพระโพธิสัตว สวนมเหสีอีกองคหน่ึงนามวา กาไวยเทวี 

มีโอรสคือ ไวยทัตกุมาร  กาไวยเทวีทำอุบายวาวงศสุริยามาศกุมารและวรวงศกุมารลวงเกินพระนาง พระเจาวงศาธิราช

หลงเชื่อ มีรับสั่งใหนำโอรสทั้งสองพระองคไปประหารแตวงศสุริยาราชเทวีติดสินบนเพชฌฆาตใหปลอยสองกุมาร 

พระวรวงศกับพระเชษฐาพากันรอนแรมไปในปา พอค่ำลงก็บรรทมใตตนไทรใหญ ไดยินไกขาวและไกดำวิวาทกัน ไกขาววา

ผูไดกินหัวใจของตนจะไดเปนจักรพรรดิราช ฝายไกดำก็วาผูไดกินหัวใจของตนจะสามารถยกหลักศิลา ฆายักษตาย

แลวไดเปนบรมกษัตริย พระวงศสุริยามาศจึงเสวยหัวใจไกขาว สวนพระวรวงศเสวยหัวใจไกดำ 

ขณะน้ันนครอัยยมาศวางกษัตริย เหลาขาราชการจึงทำพิธีเส่ียงบุศยราชรถ ปรากฏวาเส่ียงไดพระวงศสุริยามาศ

เปนกษัตริย พระวรวงศโพธิสัตวจึงตองพลัดพรากจากพระเชษฐา ออกผจญภัยไดนางคารวี และยกหลักศิลาสังหารยักษ 

ชวยชีวิตพระเจาภุสาราชได   ภายหลังพระองคจึงไดพบกับพระเชษฐาและนางคารวีซึ่งประสูติโอรสนามวาดาราวงศ 

จากนั้นทั้งสองพระองคก็ไดเดินทางกลับไปยังภูสานคร รบชนะพระไวยทัต ทำใหนางกาไวยเทวีดื่มยาพิษฆาตนเอง 

พระวรวงศไดสืบราชสมบัติตอจากพระเจาวงศาธิราช สวนพระวงศสุริยามาศกลับไปครองนครอัยยมาศ เมื่อพระวรวงศ

ชราภาพแลวก็เสด็จออกบำเพ็ญธรรม หลังจากสิ้นพระชนมแลวไดไปบังเกิดในดุสิตเทวโลก

เรื่องวรวงศไดรับความนิยมแพรหลายอยูทั้งสี่ภาค

ของไทย มีการถายทอดเร่ืองวรวงศผานงานศิลปกรรมตางๆ 

ดวย อาทิ ภาพจิตรกรรม ทั้งจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ 

เชนที่วัดสมุหประดิษฐาราม สระบุรี หรือจิตรกรรมฝาผนัง

ศาลารายวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  อ. เดนชัย จ.แพรวัด ร

วมถึงจิตรกรรมในบทแทงศาสตราของภาคใต สวนในภา

คใตยังมีการนำมาแตงเปนเพลงรองเรือ (เพลงกลอมเด็ก) 

อีกหลายสำนวนดวย 

ปจจุบันในภาคกลางและภาคใตมีการนำเรื่องวรว

งศมาใชเปนนิทานอธิบายประวัติความเปนมาของสถานท่ี ดั

งเชนในภาคกลางท่ีจังหวัดจันทบุรี มีการนำมาใชอธิบายที่ม

าของโบราณสถานเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี  วัดทองทั่ว 

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดใชอธิบายที่มาของเมืองเกาแ

สนตุม จังหวัดตราด นอกจากน้ียังรวมไปถึงการอธิบายที่ม

าของภูเขาวรวงศสุรวงศ หรือ ภูเขาคีรีรมย จังหวัดเกาะกง 

และจังหวัดกำปงสปอ สวนในภาคใตมีการนำไปใชเปนตำนา

นบานนาโคน จังหวัดสุราษฎรธานี

นิทานวรวงศ

วรวงศ๑ จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองไมตระกันยกะ
ที่ถ้ำกลาสี เมืองคิซิล ประเทศจีน ประมาณคริสศักราช 500  
หนงัสอืประวตัศิาสตรศลิปะ และโบราณคดใีนประเทศไทย 
ผูเขียน พิริยะ ไกรฤกษ

วรวงศ๒ ที่มาภาพดินเผาเรื่องไมตระกันยกะ 
จากเจดียจุลปะโทน จ.นครปฐม ประมาณคริสตศักราช 
550-600  จากหนังสือประวัติศาสตรศิลปะ และโบราณคดี
ในประเทศไทย ผูเขียน พิริยะ ไกรฤกษ

วรวงศ๓ ภาพสลักหินเรื่องไมตระกันยกะที่
เจดียบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย ประมาณคริสตศักราช 
780-790 หนังสือประวัติศาสตรศิลปะ และโบราณคดีใน
ประเทศไทย ผูเขียน พิริยะ ไกรฤกษ

วรวงศ๑ 

วรวงศ๒

วรวงศ๓



๖๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๖๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

นิทานพ้ืนบานเร่ือง ตามองลาย เปนเรื่องราวรักสามเสาโศกนาฏกรรมระหวางชาย ๒ กับหญิง ๑ คือ เจาลาย 

พระเจากรุงจีน และนางยมโดย ซึ่งชายทั้งสองตางหลงรักหญิงสาวคนเดียวกัน โดยมีปมปญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำ

ของบิดา คือ ตามองลาย และมารดา คือ นางรำพึง ซึ่งตางก็ตกปากรับคำชายหนุมทั้งสองไววาจะยกลูกสาวใหโดยที่มิได

บอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งรู และเปนเหตุบังเอิญท่ีตางก็กำหนดวนัแตงงานในวันเดียวกัน ความยุงยากจึงเกิดขึ้น กลาวคือ 

ฝายบิดาแกปญหาดวยการฉีกลูกสาวออกเปน ๒ ซีก เพื่อแบงใหแกชายหนุมทั้งสอง จึงเปนเหตุใหนางเสียชีวิต หลังจาก

เหตุการณดังกลาวทำใหสงผลหรือเปนสาเหตุใหตัวละครทุกตัวถึงแกชีวิตเชนกัน นิทานเรื่องนี้ใชอธิบายที่มาของการเกิด

ภูมิลักษณตางๆ เชน เกาะ หาดทราย คุงอาว และภูเขา รวมถึงสิ่งตางๆ ในบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน

ตามองลาย เปนนิทานที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางของคนในทองถิ่นแถบ

บริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบนท้ังทางฝงตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

และชุมพร และทางฝงทะเลตะวันออกในเขตจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี    

นิทานเรื่องน้ีมีเนื้อหาที่อธิบายภูมิศาสตรของทองถิ่นและอธิบายภูมินามตางๆ 

ในจังหวัดตางๆ บริเวณชายฝงทะเลอาวไทย เชน เขาลอมหมวก เขาชองกระจก

ที่จงัหวัดประจวบคิรีขันธ   เกาะทะลุ เขาแมรำพึง ที่อำเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคิรีขันธ เกาะกระบุง จังหวัดตราด เปนตน 

นิทานเรื่องนี้ยังไดเคยนำมาสรางสรรคในรูปแบบของ ละครพันทางเรื่องตามองลาย ซึ่งจัดแสดงเนื่องใน

เทศกาลสงกรานต ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ นอกจากน้ี ชื่อของตัวละครก็ยังไดมีการนำมาใช

เปนชื่อสถานที่ตางๆ เชน ตามองลายรีสอรท จังหวัดประจวบคีรีขันธ และไดมีผูสรางสรรคใหปรากฏในรูปแบบของเพลง 

ช่ือวา เพลงตามองลาย เพ่ือใชประกอบละครจักรๆ วงศๆ  เร่ืองตามองลาย เพลงดังกลาว ศาสตราจารย ดร. อุทิศ นาคสวัสด์ิ 

เปนผูประพันธคำรอง และคุณครูจำเนียร ศรีไทพันธ เปนผูประพันธทำนอง

นิทานตามองลาย

นอกจากน้ียังปรากฏวาไดมีการจัดพิมพวรรณกรรมพ้ืนบานเร่ืองน้ีเปนภาษาตางประเทศ ๗ ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาอิตาเลียน รวมทั้งพิมพวรรณกรรมดังกลาว

สำนวนท่ีเปนภาษาไทยไวดวยโดยกองทุนหมอมราชวงศอายุมงคล โสณกุลไดพิมพไวในหนังสือตามองลาย นิทานพ้ืนบาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีภาพประกอบท้ังที่เปนภาพการตูนเรื่อง ตามองลาย ฝมือของประยูร จรรยาวงษ ซึ่งเลา

เรื่องราวเปนคำประพันธรอยกรอง และมีภาพถายเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ ที่เลาไวในวรรณกรรมพ้ืนบานเรื่องน้ีดวย



๖๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๖๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

นิทานพื้นบานเรื่อง ตามองลาย เปนเรื่องราวรักสามเสาโศกนาฏกรรมระหวางชาย ๒ กับหญิง ๑ คือ เจาลาย 

พระเจากรุงจีน และนางยมโดย ซึ่งชายทั้งสองตางหลงรักหญิงสาวคนเดียวกัน โดยมีปมปญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำ

ของบิดา คือ ตามองลาย และมารดา คือ นางรำพึง ซึ่งตางก็ตกปากรับคำชายหนุมทั้งสองไววาจะยกลูกสาวใหโดยที่มิได

บอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งรู และเปนเหตุบังเอิญท่ีตางก็กำหนดวนัแตงงานในวันเดียวกัน ความยุงยากจึงเกิดขึ้น กลาวคือ 

ฝายบิดาแกปญหาดวยการฉีกลูกสาวออกเปน ๒ ซีก เพื่อแบงใหแกชายหนุมทั้งสอง จึงเปนเหตุใหนางเสียชีวิต หลังจาก

เหตุการณดังกลาวทำใหสงผลหรือเปนสาเหตุใหตัวละครทุกตัวถึงแกชีวิตเชนกัน นิทานเรื่องนี้ใชอธิบายที่มาของการเกิด

ภูมิลักษณตางๆ เชน เกาะ หาดทราย คุงอาว และภูเขา รวมถึงสิ่งตางๆ ในบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน

ตามองลาย เปนนิทานที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางของคนในทองถิ่นแถบ

บริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบนท้ังทางฝงตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

และชุมพร และทางฝงทะเลตะวันออกในเขตจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี    

นิทานเรื่องน้ีมีเนื้อหาที่อธิบายภูมิศาสตรของทองถิ่นและอธิบายภูมินามตางๆ 

ในจังหวัดตางๆ บริเวณชายฝงทะเลอาวไทย เชน เขาลอมหมวก เขาชองกระจก

ที่จงัหวัดประจวบคิรีขันธ   เกาะทะลุ เขาแมรำพึง ที่อำเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคิรีขันธ เกาะกระบุง จังหวัดตราด เปนตน 

นิทานเรื่องนี้ยังไดเคยนำมาสรางสรรคในรูปแบบของ ละครพันทางเรื่องตามองลาย ซึ่งจัดแสดงเนื่องใน

เทศกาลสงกรานต ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ นอกจากน้ี ชื่อของตัวละครก็ยังไดมีการนำมาใช

เปนชื่อสถานที่ตางๆ เชน ตามองลายรีสอรท จังหวัดประจวบคีรีขันธ และไดมีผูสรางสรรคใหปรากฏในรูปแบบของเพลง 

ช่ือวา เพลงตามองลาย เพ่ือใชประกอบละครจักรๆ วงศๆ  เร่ืองตามองลาย เพลงดังกลาว ศาสตราจารย ดร. อุทิศ นาคสวัสด์ิ 

เปนผูประพันธคำรอง และคุณครูจำเนียร ศรีไทพันธ เปนผูประพันธทำนอง

นิทานตามองลาย

นอกจากน้ียังปรากฏวาไดมีการจัดพิมพวรรณกรรมพ้ืนบานเร่ืองน้ีเปนภาษาตางประเทศ ๗ ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาอิตาเลียน รวมทั้งพิมพวรรณกรรมดังกลาว

สำนวนท่ีเปนภาษาไทยไวดวยโดยกองทุนหมอมราชวงศอายุมงคล โสณกุลไดพิมพไวในหนังสือตามองลาย นิทานพ้ืนบาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีภาพประกอบท้ังที่เปนภาพการตูนเรื่อง ตามองลาย ฝมือของประยูร จรรยาวงษ ซึ่งเลา

เรื่องราวเปนคำประพันธรอยกรอง และมีภาพถายเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ ที่เลาไวในวรรณกรรมพ้ืนบานเรื่องน้ีดวย



๖๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๖๙พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

นิทานพื้นบานเรื่องพระสุธนมโนหรา-ภาคใต มีทั้งประเภทมุขปาฐะและลายลักษณ (หนังสือบุด) ที่แตงเปน

คำกาพย มีหลายสำนวน ตัวอยาง มโนราหรานิบาต วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา สวนภาคเหนือมีพระสุธนชาดก ภิกษุ

ชาวเชียงใหมแตงไวในปญญาสชาดก (ราว พ.ศ. ๒๐๐๐-๒๒๐๐) นอกจากแพรหลายในไทยแลว ยังแพรหลายในประเทศ

เพื่อนบานอีกดวย ปจจุบันภาคเหนือมีบทคาวซอเรื่องเจาสุธน ภาคอีสานมีเรื่องทาวสีธน ภาคกลางมีบทละครครั้งกรุงเกา

เรื่องนางมโนหรา พระสุธนคำฉันท ของพระยาอิศรานุภาพ (อน) พระสุธนคำกลอนของนายพลอย และพระสุธนฉบับ

รอยแกวของหลวงศรีอมรญาณ เปนตน แตละสำนวนสวนใหญมีโครงเรื่องจากพระสุธนชาดก ในปญญาสชาดกดังกลาว

เรื่องยอ  จากมโนหรานิบาต ฉบับวัดมิชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา เรื่องตั้งแตทาวอาทิตยวงศและนางจันทาเทวี

แหงเมืองปญจา มีพระโอรสคือพระสุธน เมืองนี้มีความสุขรมเย็น เพรามีการสักการะพญานาคทาวชมพูจติรเปนประจำ 

ตงกับเมืองมหาปญจามีแตความเดือดรอน และเจาเมืองยังคิดฆาทาวชมพูจิตร โดยใหพราหมณรายเวทมนตร แตมิสำเร็จ 

เพราะพรานบุญขัดขวางไว

ตอมาพรานบุญยืมนาคบาศจากทาวชมพูจิตรเพ่ือคลองนางมโนหราไปถวายเปนพระชายาพระสุธน 

จนกระทั่งพระสุธนตองออกรบ เนื่องจากพราหมณปุโรหิตระแวงวาพระสุธนจะถอดยศตน จึงแอบไปสมคบกับขาศึกให

ยกทัพมาตีเมืองปญจา ชวงน้ันนางจันทาเทวีฝนราน พราหมณปุโรหิตทูลใหนางทำพิธีสะเดาเคราะหและบูชายัญนางมโนหรา 

นางมโนหราขอปกหางเพื่อรำถวายเปนครั้งสุดทาย แลวบินหนีไปพรอมกับฝากแหวน และตำรายาแกพิษตางๆ ไวกับ

พระกัสสป ษีเพื่อมอบแกพระสุธน ตอมาพระสุธนมีชัยชนะขาศึก และเดินทางติดตามพระชายานานถึง ๗ ป ๗ เดือน 

จึงประสบความสำเร็จ

พระสุธนมโนหราสำนวนภาคใต ตรงกับสุธนชาดก คือนางมโนหราเปนพ่ีองคโต สำนวนอ่ืนๆ มักเปนนองสุดทอง

พรานบุญ (สหชาติของพระสุธน) สำนวนภาคใต ชื่อ พรานบุญทฤกษา สุธนชาดก ชื่อ บุณฑริก เมืองปจจาสำนวนภาคใต 

คือเมืองปญจาละในสุธนชาดก เปนตน

นอกจากเปนเร่ืองเลาแลว ชาวใตยังนำเร่ืองพระสุธนมโนหราแตงเปนบทชานอง หรือเพลงรองเรือ (เพลงกลอมเด็ก) 

บทโนรา ๖ เรื่องนางมโนหรา เปน ๑ ใน ๑๒ เรื่อง ที่แสดงในพิธีโรงครู) หนังตะลุง และเพลงบอก รวมทั้งภาพจิตรกรรม

ฝาผนัง นาฎศิลปการแสดง และดนตรี

สถานภาพการดำรงปจจุบัน มีการเผยแพรดวยสื่อสมัยใหม เชน หนังสือ สารคดี บันเทิงคดี การตูน CD 

ภาพยนตร และโทรทัศน

พระสุธนมโนหรา-ภาคใต



๖๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๖๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

นิทานพื้นบานเรื่องพระสุธนมโนหรา-ภาคใต มีทั้งประเภทมุขปาฐะและลายลักษณ (หนังสือบุด) ที่แตงเปน

คำกาพย มีหลายสำนวน ตัวอยาง มโนราหรานิบาต วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา สวนภาคเหนือมีพระสุธนชาดก ภิกษุ

ชาวเชียงใหมแตงไวในปญญาสชาดก (ราว พ.ศ. ๒๐๐๐-๒๒๐๐) นอกจากแพรหลายในไทยแลว ยังแพรหลายในประเทศ

เพื่อนบานอีกดวย ปจจุบันภาคเหนือมีบทคาวซอเรื่องเจาสุธน ภาคอีสานมีเรื่องทาวสีธน ภาคกลางมีบทละครคร้ังกรุงเกา

เรื่องนางมโนหรา พระสุธนคำฉันท ของพระยาอิศรานุภาพ (อน) พระสุธนคำกลอนของนายพลอย และพระสุธนฉบับ

รอยแกวของหลวงศรีอมรญาณ เปนตน แตละสำนวนสวนใหญมีโครงเรื่องจากพระสุธนชาดก ในปญญาสชาดกดังกลาว

เรื่องยอ  จากมโนหรานิบาต ฉบับวัดมิชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา เรื่องตั้งแตทาวอาทิตยวงศและนางจันทาเทวี

แหงเมืองปญจา มีพระโอรสคือพระสุธน เมืองนี้มีความสุขรมเย็น เพรามีการสักการะพญานาคทาวชมพูจติรเปนประจำ 

ตงกับเมืองมหาปญจามีแตความเดือดรอน และเจาเมืองยังคิดฆาทาวชมพูจิตร โดยใหพราหมณรายเวทมนตร แตมิสำเร็จ 

เพราะพรานบุญขัดขวางไว

ตอมาพรานบุญยืมนาคบาศจากทาวชมพูจิตรเพ่ือคลองนางมโนหราไปถวายเปนพระชายาพระสุธน 

จนกระทั่งพระสุธนตองออกรบ เนื่องจากพราหมณปุโรหิตระแวงวาพระสุธนจะถอดยศตน จึงแอบไปสมคบกับขาศึกให

ยกทัพมาตีเมืองปญจา ชวงน้ันนางจันทาเทวีฝนราน พราหมณปุโรหิตทูลใหนางทำพิธีสะเดาเคราะหและบูชายัญนางมโนหรา 

นางมโนหราขอปกหางเพ่ือรำถวายเปนครั้งสุดทาย แลวบินหนีไปพรอมกับฝากแหวน และตำรายาแกพิษตางๆ ไวกับ

พระกัสสป ษีเพื่อมอบแกพระสุธน ตอมาพระสุธนมีชัยชนะขาศึก และเดินทางติดตามพระชายานานถึง ๗ ป ๗ เดือน 

จึงประสบความสำเร็จ 

พระสุธนมโนหราสำนวนภาคใต ตรงกับสุธนชาดก คือนางมโนหราเปนพ่ีองคโต สำนวนอ่ืนๆ  มักเปนนองสุดทอง 

พรานบุญ (สหชาติของพระสุธน) สำนวนภาคใต ชื่อ พรานบุญทฤกษา สุธนชาดก ชื่อ บุณฑริก เมืองปจจาสำนวนภาคใต 

คือเมืองปญจาละในสุธนชาดก เปนตน

นอกจากเปนเร่ืองเลาแลว ชาวใตยังนำเร่ืองพระสุธนมโนหราแตงเปนบทชานอง หรือเพลงรองเรือ (เพลงกลอมเด็ก) 

บทโนรา ๖ เรื่องนางมโนหรา เปน ๑ ใน ๑๒ เรื่อง ที่แสดงในพิธีโรงครู) หนังตะลุง และเพลงบอก รวมทั้งภาพจิตรกรรม

ฝาผนัง นาฎศิลปการแสดง และดนตรี

สถานภาพการดำรงปจจุบัน มีการเผยแพรดวยส่ือสมัยใหม เชน หนังสือ สารคดี บันเทิงคดี การตูน CD 

ภาพยนตร และโทรทัศน

พระสุธนมโนหรา-ภาคใต



๗๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๗๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

นิทานเร่ือง “วันคาร” หรือวรรณกรรมเร่ือง วันคารคำกาพย เปนวรรณกรรมพ้ืนบานท่ีรูจักแพรหลายในทองถ่ิน

ภาคใต โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และสงขลา วันคารคำกาพยยังมีเนื้อเรื่องคลายกับพุทโทคำกาพย หรือ 

เจาพุทโท วรรณกรรมพ้ืนบานภาคใต และวรรณกรรมพ้ืนบานภาคกลาง

วันคารคำกาพยมีโครงเร่ืองคลายกับช่ือเร่ืองปลาแดกปลาสมอ วรรณกรรมพ้ืนบานภาคอีสาน และช่ือวรรณกรรม

กลุมชนชาติไทหลายกลุม ดังที่ประคอง นิมมานเหมินทเสนอไวใน “ไขคำแกวคำแพง พินิจวรรณกรรมไทย-ไท” ชื่อ

วรรณกรรมดังกลาวไดแก เรื่องปลาแดกปลาสมอของชาวไทดำ เวียดนาม เรื่องทาวกำพรา ปลาแดกปลาสมอ 

วรรณกรรมลาว และมีชื่ออื่นอีกคือ บุษบาปลาแดก; บุษบาชาดก เรื่องอะลองปลาสม วรรณกรรมไทยเขิน เมืองเชียงตุง 

สหภาพพมา เร่ืองอะลองปลาสม วรรณกรรมไทเหนือเขตปกครองตนเองใตคง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

มีขอสังเกตคือวรรณกรรมช่ือดังกลาวมาจากชาดกคือฉบับของลาวและอีสาน เดิมเปนฉบับใบลานจารดวย

อักษรตัวธรรม สวนกลอนสวดเรื ่องพุทโธ ภาคกลาง และเจาพุทโธ ภาคใต ผูแตงอางวามาจากชาดกเชนกัน 

(ชาดกนอกนิบาต) สวนของกลุมชาวไทอ่ืนๆ เปนวรรณกรรมมุขปาฐะ

เรื่องวันคารคำกาพย และสำนวนอื่นๆ และสำนวนในภาคอ่ืนๆ ดังกลาวขางตนมีโครงเรื่องหลักคลายกนัคือ 

ตัวเอกมีฐานะยากจนเม่ือจับปลาไดก็นำมาหมักใสเกลือเปนปลาราปลาสม แตของวันคารใชปลาทูใสเกลือตากแหงเปน

ปลาเค็ม ตอมาสินคาดังกลาวน้ีพอคานำไปขายตางเมือง พอดีเจาเมืองกำลังประชวรตองการเสวยอาหารดังกลาว ในเร่ือง

วันคารกลาวถึงมเหสีทาวอาทิตย เมื่อเสวยขาวกับปลาทูเค็มแลวก็หายประชวร นางจึงตอบแทนบุญคุณดวยการสง

มะพราว 2 ผล ภายในบรรจุทองและเงิน สำนวนอื่นมีการใหรางวัลตางกัน เมื่อตัวเอกไดรับรางวัลแลวก็ไมสนใจ จนพอคา

สงเปนสินคาตอไปอีก การดำเนินเร่ืองทำนองเดียวกับเหตุการณคร้ังแรก ในท่ีสุดเร่ืองจบลงดวยตัวเอกไดรับรางวัลเปนเจาหญิง

ชื่อตัวเอกฝายชายในวรรณกรรมพ้ืนบานภาคใตชื่อ วันคาร อีกสำนวนหนึ่งชื่อพุทโธ ตรงกับสำนวนภาคกลาง 

สวนเรื่องปลาแดกปลาสมอของอีสานและลาวช่ือทาวบุษบา เรื่องอะลองปลาสมของไทเขินชื่อทาวสุทธา สวนชื่อตัวเอก

ฝายหญิงในวรรณกรรมพ้ืนบานภาคใตชื่อ นางวันพุธ ในกลอนสวดเร่ืองพุทโธของภาคใตและภาคกลางช่ือนางพิมพา 

ในปลาแดกปลาสมอช่ือ นางมาส ในอะลองปลาสมของไทใตคง ชื่อนางจันตา ในอะลองปลาสมของไทเขินชื่อนางมณีกา

สภาพการดำรงอยูในปจจุบัน มีการพิมพวันคารคำกาพยท่ีปริวรรตจากสมุดไทย หรือหนังสือบุด โดยหนวยงาน

ที่สงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมภาคใต บางเผยแพรในรูปแบบบทความ และสารคดี รวมทั้งหนังสือประกอบภาพวาด 

เชนปรากฏใน สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต รวมท้ังนิทานโบราณ สำนวน และภาษิตคำกาพยภาคใต ในเลมนี้มีเรื่อง

วันคาร และเร่ืองอ่ืนๆ ในรูปแบบการเขียนเลาเร่ืองอยางสารคดี จบดวยการยกตัวอยางคำกาพย พรอมดวยภาพประกอบสวยงาม

นิทาน เรื่องวันคาร



๗๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๗๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

นิทานเร่ือง “วันคาร” หรือวรรณกรรมเร่ือง วันคารคำกาพย เปนวรรณกรรมพ้ืนบานท่ีรูจักแพรหลายในทองถ่ิน

ภาคใต โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และสงขลา วันคารคำกาพยยังมีเนื้อเรื่องคลายกับพุทโทคำกาพย หรือ 

เจาพุทโท วรรณกรรมพ้ืนบานภาคใต และวรรณกรรมพ้ืนบานภาคกลาง

วันคารคำกาพยมีโครงเร่ืองคลายกับช่ือเร่ืองปลาแดกปลาสมอ วรรณกรรมพ้ืนบานภาคอีสาน และช่ือวรรณกรรม

กลุมชนชาติไทหลายกลุม ดังที่ประคอง นิมมานเหมินทเสนอไวใน “ไขคำแกวคำแพง พินิจวรรณกรรมไทย-ไท” ชื่อ

วรรณกรรมดังกลาวไดแก เรื่องปลาแดกปลาสมอของชาวไทดำ เวียดนาม เรื่องทาวกำพรา ปลาแดกปลาสมอ 

วรรณกรรมลาว และมีชื่ออื่นอีกคือ บุษบาปลาแดก; บุษบาชาดก เรื่องอะลองปลาสม วรรณกรรมไทยเขิน เมืองเชียงตุง 

สหภาพพมา เร่ืองอะลองปลาสม วรรณกรรมไทเหนือเขตปกครองตนเองใตคง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

มีขอสังเกตคือวรรณกรรมช่ือดังกลาวมาจากชาดกคือฉบับของลาวและอีสาน เดิมเปนฉบับใบลานจารดวย

อักษรตัวธรรม สวนกลอนสวดเรื ่องพุทโธ ภาคกลาง และเจาพุทโธ ภาคใต ผูแตงอางวามาจากชาดกเชนกัน 

(ชาดกนอกนิบาต) สวนของกลุมชาวไทอ่ืนๆ เปนวรรณกรรมมุขปาฐะ

เรื่องวันคารคำกาพย และสำนวนอื่นๆ และสำนวนในภาคอ่ืนๆ ดังกลาวขางตนมีโครงเรื่องหลักคลายกนัคือ 

ตัวเอกมีฐานะยากจนเม่ือจับปลาไดก็นำมาหมักใสเกลือเปนปลาราปลาสม แตของวันคารใชปลาทูใสเกลือตากแหงเปน

ปลาเค็ม ตอมาสินคาดังกลาวน้ีพอคานำไปขายตางเมือง พอดีเจาเมืองกำลังประชวรตองการเสวยอาหารดังกลาว ในเร่ือง

วันคารกลาวถึงมเหสีทาวอาทิตย เมื่อเสวยขาวกับปลาทูเค็มแลวก็หายประชวร นางจึงตอบแทนบุญคุณดวยการสง

มะพราว 2 ผล ภายในบรรจุทองและเงิน สำนวนอื่นมีการใหรางวัลตางกัน เมื่อตัวเอกไดรับรางวัลแลวก็ไมสนใจ จนพอคา

สงเปนสินคาตอไปอีก การดำเนินเร่ืองทำนองเดียวกับเหตุการณคร้ังแรก ในท่ีสุดเร่ืองจบลงดวยตัวเอกไดรับรางวัลเปนเจาหญิง

ชื่อตัวเอกฝายชายในวรรณกรรมพ้ืนบานภาคใตชื่อ วันคาร อีกสำนวนหนึ่งชื่อพุทโธ ตรงกับสำนวนภาคกลาง 

สวนเรื่องปลาแดกปลาสมอของอีสานและลาวช่ือทาวบุษบา เรื่องอะลองปลาสมของไทเขินชื่อทาวสุทธา สวนชื่อตัวเอก

ฝายหญิงในวรรณกรรมพ้ืนบานภาคใตชื่อ นางวันพุธ ในกลอนสวดเร่ืองพุทโธของภาคใตและภาคกลางช่ือนางพิมพา 

ในปลาแดกปลาสมอช่ือ นางมาส ในอะลองปลาสมของไทใตคง ชื่อนางจันตา ในอะลองปลาสมของไทเขินชื่อนางมณีกา

สภาพการดำรงอยูในปจจุบัน มีการพิมพวันคารคำกาพยท่ีปริวรรตจากสมุดไทย หรือหนังสือบุด โดยหนวยงาน

ที่สงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมภาคใต บางเผยแพรในรูปแบบบทความ และสารคดี รวมทั้งหนังสือประกอบภาพวาด 

เชนปรากฏใน สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต รวมท้ังนิทานโบราณ สำนวน และภาษิตคำกาพยภาคใต ในเลมนี้มีเรื่อง

วันคาร และเร่ืองอ่ืนๆ ในรูปแบบการเขียนเลาเร่ืองอยางสารคดี จบดวยการยกตัวอยางคำกาพย พรอมดวยภาพประกอบสวยงาม

นิทาน เรื่องวันคาร



๗๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๗๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ตำนานเจาหลวงคำแดง เปนตำนานท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับบุคคลที่เชื่อวาเปนปฐมกษัตริยของลานนา ผูมีชีวิตอยู

ในยุคกอนประวัติศาสตรและเปนชวงที่พระพุทธศาสนายังไมแพรหลายในดินแดนนี้ ปจจุบันปรากฏการณทางความเช่ือ

เกี่ยวกับเจาหลวงคำแดงแพรหลายในหลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ดังปรากฏศาลเจาหลวงคำแดงกระจายอยูตาม

จังหวัดตางๆ อาทิ เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลำปาง แมฮองสอนและนาน ซึ่งศาลบางแหงมีการประกอบพิธีกรรมเล้ียง

ผีเจาหลวงคำแดงเปนประจำทุกป

เจาหลวงคำแดงมีช่ือเรียกในตำนานวา “เจาสุวัณณคำแดง” เร่ืองราวชีวิตปรากฏในตอนตนของตำนาน ๓ เร่ือง 

คือ ตำนานโบราณนิทานปถมเหตุการตั้งเชียงใหม  ตำนานเชียงใหมปางเดิม และ ตำนานสุวรรณคำแดง หรือ ตำนาน

เสาอินทขีล กลาวถึงประวัติของเจาหลวงคำแดง บุตรพระยาโจรณี เจาหลวงคำแดงไดรับมอบหมายใหตามจับ

เน้ือทรายทองแปลงและไปพบนางอินเหลาท่ีดอยอางสรง จากน้ันไดสรางเมืองข้ึนในบริเวณท่ีราบลุมแมน้ำปง ต้ังช่ือเมือง

ตามน้ำหนักเตียงหินวา “ลานนา”  นอกจากตำนานเจาหลวงคำแดงท้ัง ๓ เรื่องแลว ยังปรากฏตำนานเจาหลวงคำแดง

ของชาวไทยวนและไทล้ืออีกหลายสำนวน แพรหลายอยูในเขตภาคเหนือตอนบน ยกตัวอยางเชน ชาวไทยวนใน

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมและอำเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ชาวไทลื้อในอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงมวน 

จังหวดัพะเยาและอำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนตน นอกจากน้ียังมีการอางถึงเจาหลวงคำแดงในฐานะยักษเฝา

สมบัติที่ถ้ำเชียงดาว ใน ตำนานอางหลวงเชียงดาว และ ตำนานถ้ำเชียงดาว อีกดวย 

ชาวลานนาเช่ือวาเจาหลวงคำแดงมีฐานะเปนอารักษเมืองของลานนา มีความย่ิงใหญกวาอารักษอ่ืนๆ นอกจากน้ี

ในความเช่ือของมาขี่ (รางทรง) ผีเจานายในเขตภาคเหนือตอนบน เจาหลวงคำแดงคือตนตระกูลของผี ในระบบการจัด

ลำดับชั้นของผีในเมืองลานนาทั้งหมด และมีผีบริวารซ่ึงเปนเครือขายความสัมพันธที่สำคัญมากมาย 

ปจจุบันตำนานเจาหลวงคำแดงเปนที่รับรูอยางแพรหลายในอาณาบริเวณท่ีความเช่ือเรื่องเจาหลวง

คำแดงปรากฏอยู มีการถายทอดตำนานเจาหลวงคำแดงสูสาธารณะในรูปแบบตางๆ เชน การพิมพเผยแพร การถายทอด

ในบริบทของพิธีกรรม การบนัทึกตำนานไวในศาลเจาหลวงคำแดงหลายแหง รวมทั้งการนำตำนานเจาหลวงคำแดงไป

สรางสรรคเปนนวนิยาย เปนตน

ตำนานเจาหลวงคำแดง



๗๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๗๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ตำนานเจาหลวงคำแดง เปนตำนานท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับบุคคลที่เชื่อวาเปนปฐมกษัตริยของลานนา ผูมีชีวิตอยู

ในยุคกอนประวัติศาสตรและเปนชวงที่พระพุทธศาสนายังไมแพรหลายในดินแดนนี้ ปจจุบันปรากฏการณทางความเช่ือ

เกี่ยวกับเจาหลวงคำแดงแพรหลายในหลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ดังปรากฏศาลเจาหลวงคำแดงกระจายอยูตาม

จังหวัดตางๆ อาทิ เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลำปาง แมฮองสอนและนาน ซึ่งศาลบางแหงมีการประกอบพิธีกรรมเล้ียง

ผีเจาหลวงคำแดงเปนประจำทุกป

เจาหลวงคำแดงมีช่ือเรียกในตำนานวา “เจาสุวัณณคำแดง” เร่ืองราวชีวิตปรากฏในตอนตนของตำนาน ๓ เร่ือง 

คือ ตำนานโบราณนิทานปถมเหตุการตั้งเชียงใหม  ตำนานเชียงใหมปางเดิม และ ตำนานสุวรรณคำแดง หรือ ตำนาน

เสาอินทขีล กลาวถึงประวัติของเจาหลวงคำแดง บุตรพระยาโจรณี เจาหลวงคำแดงไดรับมอบหมายใหตามจับ

เน้ือทรายทองแปลงและไปพบนางอินเหลาท่ีดอยอางสรง จากน้ันไดสรางเมืองข้ึนในบริเวณท่ีราบลุมแมน้ำปง ต้ังช่ือเมือง

ตามน้ำหนักเตียงหินวา “ลานนา”  นอกจากตำนานเจาหลวงคำแดงท้ัง ๓ เรื่องแลว ยังปรากฏตำนานเจาหลวงคำแดง

ของชาวไทยวนและไทล้ืออีกหลายสำนวน แพรหลายอยูในเขตภาคเหนือตอนบน ยกตัวอยางเชน ชาวไทยวนใน

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมและอำเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ชาวไทลื้อในอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงมวน 

จังหวดัพะเยาและอำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนตน นอกจากน้ียังมีการอางถึงเจาหลวงคำแดงในฐานะยักษเฝา

สมบัติที่ถ้ำเชียงดาว ใน ตำนานอางหลวงเชียงดาว และ ตำนานถ้ำเชียงดาว อีกดวย 

ชาวลานนาเช่ือวาเจาหลวงคำแดงมีฐานะเปนอารักษเมืองของลานนา มีความย่ิงใหญกวาอารักษอ่ืนๆ นอกจากน้ี

ในความเช่ือของมาขี่ (รางทรง) ผีเจานายในเขตภาคเหนือตอนบน เจาหลวงคำแดงคือตนตระกูลของผี ในระบบการจัด

ลำดับชั้นของผีในเมืองลานนาทั้งหมด และมีผีบริวารซ่ึงเปนเครือขายความสัมพันธที่สำคัญมากมาย 

ปจจุบันตำนานเจาหลวงคำแดงเปนที่รับรูอยางแพรหลายในอาณาบริเวณท่ีความเช่ือเรื่องเจาหลวง

คำแดงปรากฏอยู มีการถายทอดตำนานเจาหลวงคำแดงสูสาธารณะในรูปแบบตางๆ เชน การพิมพเผยแพร การถายทอด

ในบริบทของพิธีกรรม การบนัทึกตำนานไวในศาลเจาหลวงคำแดงหลายแหง รวมทั้งการนำตำนานเจาหลวงคำแดงไป

สรางสรรคเปนนวนิยาย เปนตน

ตำนานเจาหลวงคำแดง
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ตำนานพระธาตุดอยตุง

ตำนานพระธาตุดอยตุง เปนเรื่องราวที่กลาวถึงที่มาของพระธาตุดอยตุง (หากปริวรรตตามตนฉบับภาษาถิ่น

ลานนาจะเขียนดวยตัว ท เปน “ดอยทุง”  ภาษาไทยกลางเขียนตามเสียงอานเปน “ดอยตุง”) ประดิษฐานบนดอยตุง 

อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย บนความสูง ๑,๓๖๔ เมตรจากระดับน้ำทะเล 

เนื้อเรื่องกลาวถึงพระพุทธเจาทั้ง ๔ พระองค ที่ลวงมาแลวในภัทรกัปนี้ หลังจากบิณฑบาตที่เมืองราชคฤห 

และเมืองมิถิลาแลว ทุกพระองคกไ็ดเสด็จมายังภูเขานี้ และประทับนั่งบนยอดเขา ในอนาคตพระศรีอริยเมตไตรยก็จะทรง

มีพระจริยวัตรอยางนี้เชนกัน 

พระธาตุดอยตุงเปนพระธาตุประจำปเกิดสำหรับผูที่เกิดปกุน เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำถิ่น เปนพระธาตุ

สำคัญประจำเมือง ชุมชนทองถิ่นตั้งชื่อสถานที่ตางๆ ในทองถิ่นโดยอางอิงจากตำนานพระธาตุดอยตุง เนื่องจาก ดอยตุง 

เปนแกนกลางของความศรัทธาในพระบรมธาตุ เชื่อมตอดวยภูเขาขาง ๆ อีก ๒ ลูก ที่มีสณัฐานคลายผูหญิงนอนหงาย 

จึงชื่อวา ดอยนางนอน และดอยจองหรือดอยจิกจองทางทิศเหนือศีรษะของนางนอน มี ดอยยาเฒา หรือ ดอยปูเฒา 

อยูตรงกลางอกและเปนที่ตั้งของ ถ้ำปุม ที่ปรากฏอยูในตำนานดวย สวนดอยตุงนั้นอยูทางใตคือสวนทอง ทางตะวันออก

ดานหนาของดอยปูเฒาและดอยตุง เปนภูเขาอีกลูกหนึ่ง เรียกวา ดอยถ้ำปลา และมีถ้ำอื่น ๆ อีกหลายถ้ำ เชน ถ้ำตุปู 

ถ้ำกูแกว ถ้ำปลา ถ้ำเปลวปลองฟา บริเวณถัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีบอน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานเชื่อกันวา

พระพุทธเจาเคยเสด็จมาหยุดพักและฉันน้ำที่บอนี้ ถัดขึ้นไปทางทิศะวันออกเฉียงเหนือ มีดอยอีกลูกหนึ่ง สัณฐานคลาย

ชางนอนหมอบ จึงชื่อวา ดอยชางมูบ มีพระธาตุประจำคือ พระธาตุชางมูบ

พระธาตุดอยตุง พระธาตุชางมูบ ดอยและถ้ำอื่น ๆ ดังกลาว จึงเปนกลายหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร

ของทองถ่ินท่ีไดสรางใหภูเขาโดยรอบมีเร่ืองราวตำนานทางพุทธศาสนารองรับ ทำใหบริเวณดังกลาวกลายเปนพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิ

ของทองถิ่น จนกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวประจำจังหวัดเชียงรายที่มีชื่อเสียง ปจจุบนัมีงานนมัสการพระธาตุเปนประจำ

ทุกป ในเดือน ๖ เหนือ ขึ้น ๑๓ – ๑๕ ค่ำ ในแตละปจะมีคนในทองถิ่นและนักทองเที่ยวไปนมัสการจำนวนมาก
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ตำนานพระธาตุดอยตุง

ตำนานพระธาตุดอยตุง เปนเรื่องราวที่กลาวถึงที่มาของพระธาตุดอยตุง (หากปริวรรตตามตนฉบับภาษาถิ่น

ลานนาจะเขียนดวยตัว ท เปน “ดอยทุง”  ภาษาไทยกลางเขียนตามเสียงอานเปน “ดอยตุง”) ประดิษฐานบนดอยตุง 

อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย บนความสูง ๑,๓๖๔ เมตรจากระดับน้ำทะเล 

เนื้อเรื่องกลาวถึงพระพุทธเจาทั้ง ๔ พระองค ที่ลวงมาแลวในภัทรกัปนี้ หลังจากบิณฑบาตที่เมืองราชคฤห 

และเมืองมิถิลาแลว ทุกพระองคกไ็ดเสด็จมายังภูเขานี้และประทับนั่งบนยอดเขา ในอนาคตพระศรีอริยเมตไตรยก็จะทรง

มีพระจริยวัตรอยางนี้เชนกัน 

พระธาตุดอยตุงเปนพระธาตุประจำปเกิดสำหรับผูที่เกิดปกุน เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำถิ่น เปนพระธาตุ

สำคัญประจำเมือง ชุมชนทองถิ่นตั้งชื่อสถานที่ตางๆ ในทองถิ่นโดยอางอิงจากตำนานพระธาตุดอยตุง เนื่องจาก ดอยตุง

เปนแกนกลางของความศรัทธาในพระบรมธาตุ เชื่อมตอดวยภูเขาขาง ๆ อีก ๒ ลูก ที่มีสณัฐานคลายผูหญิงนอนหงาย 

จึงชื่อวา ดอยนางนอน และดอยจองหรือดอยจิกจองทางทิศเหนือศีรษะของนางนอน มี ดอยยาเฒา หรือ ดอยปูเฒา

อยูตรงกลางอกและเปนที่ตั้งของ ถ้ำปุม ที่ปรากฏอยูในตำนานดวย สวนดอยตุงนั้นอยูทางใตคือสวนทอง ทางตะวันออก

ดานหนาของดอยปูเฒาและดอยตุง เปนภูเขาอีกลูกหนึ่ง เรียกวา ดอยถ้ำปลา และมีถ้ำอื่น ๆ อีกหลายถ้ำ เชน ถ้ำตุปู 

ถ้ำกูแกว ถ้ำปลา ถ้ำเปลวปลองฟา บริเวณถัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีบอน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานเชื่อกันวา

พระพุทธเจาเคยเสด็จมาหยุดพักและฉันน้ำที่บอนี้ ถัดขึ้นไปทางทิศะวันออกเฉียงเหนือ มีดอยอีกลูกหนึ่ง สัณฐานคลาย

ชางนอนหมอบ จึงชื่อวา ดอยชางมูบ มีพระธาตุประจำคือ พระธาตุชางมูบ

พระธาตุดอยตุง พระธาตุชางมูบ ดอยและถ้ำอื่น ๆ ดังกลาว จึงเปนกลายหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร

ของทองถ่ินท่ีไดสรางใหภูเขาโดยรอบมีเร่ืองราวตำนานทางพุทธศาสนารองรับ ทำใหบริเวณดังกลาวกลายเปนพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิ

ของทองถิ่น จนกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวประจำจังหวัดเชียงรายที่มีชื่อเสียง ปจจุบนัมีงานนมัสการพระธาตุเปนประจำ

ทุกป ในเดือน ๖ เหนือ ขึ้น ๑๓ – ๑๕ ค่ำ ในแตละปจะมีคนในทองถิ่นและนักทองเที่ยวไปนมัสการจำนวนมาก



๗๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๗๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ตำนานเรื่องเจาแมสองนางเปนเรื่องเลาเกี่ยวกับพระธิดาหรือลูกหลานของเจาเมืองหรือนักรบเวียงจันทน

ในสมัยโบราณ  เปนบุคคลสำคัญที่ชาวบานในอีสานหลายจังหวัดเชื่อวาเปนบรรพบุรุษของตน มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถ

ปกปองคุมครองใหตนและชุมชนรอดพนจากภัยอันตรายทั้งปวงได

ตำนานเจาแมสองนาง สวนใหญมีลักษณะโครงเร่ืองท่ีคลายกัน  คือ  พระธิดาหรือลูกหลานของเจาเมือง หรือนักรบ  

ซึ่งเปนพ่ีนองกันหรือฝาแฝดกัน  ลองเรืออพยพมาตามแมน้ำโขง แลวเรือลมเสียชีวิตในแมน้ำโขง  ตอมาวิญญาณไดปรากฏ

ใหชาวบานตามชุมชนตาง ๆ  หรือเปนผูติดตามนักรบไปทางบก ตอมาเสียชีวิตบาง  ตำนานเรื่องเจาแมสองนางเปนเรื่องเลา

ท่ีสัมพันธกับประวัติการอพยพยายถ่ินของผูคนและชุมชนท่ีเคยเปนหัวเมืองเกาในสมัยอาณาจักรลานชางมากอนเกือบท้ังส้ิน

เร่ืองราวเก่ียวกับเจาแมสองนางนอกจากจะเปนความเช่ือรวมกันของผูคนท่ีอพยพมาจากนครเวียงจันทนแลว 

ยังสะทอนถึงความสัมพันธของกลุมชนในแตละกลุมชนวามีบรรพบุรุษรวมกัน  หรือไดอพยพหนีภัยสงครามมาจาก

นครเวียงจันทนเหมือนกันและอาจจะอยูในชวงสมัยเดียวกัน   

ตำนานเรื่องเจาแมสองนางเปนเรื่องเลาที่แพรหลายในชุมชนชายฝงแมน้ำโขงและภาคอีสานตอนกลาง

ท่ีมีศาลหรือหอเจาแมสองนางต้ังอยูหลายพ้ืนท่ี คือ ท่ีอำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  

 อำเภอศรีเชียงใหม  อำเภอทาบอ  ตำบลเวียงคุก  ชุมชมวัดหายโศก  อำเภอเมือง    และ อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย   

อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  บานแพงใต  ตำบลบานแพง อำเภอบานแพง  บานนาเขทา ตำบลนาเข อำเภอบานแพง   

บานน้ำก่ำ  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   

บานสิงหทา  และบานสิงหโคก อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

ชุมชนตาง ๆ ที่นับถือเจาแมสองนางจึงตองบวงสรวงและเซนไหวเปนประจำทุก ๆ ป  เพื่อแสดงความกตัญู

ตอบรรพบุรุษของตน รวมท้ังการรองขอความอุดมสมบูรณและความสันติสุขของชุมชน ในทุกชุมชนยังมีความเช่ือใน

ตำนานเรื่องเจาแมสองนางอยางแนบแนนและยังถือปฏิบัติการบวงสรวงเซนไหวในชวงเดือน ๖ กันเปนประจำทุกป  

ตำนานและความเช่ือเร่ืองเจาแมสองนางในเขตชุมชนเมืองและจังหวัดมักจะไดความสนใจจากกลุมนักทองเท่ียว

อยางมาก  เพราะหนวยงานการทองเที่ยวในแตละจังหวัดจะนำตำนานเก่ียวกับเจาแมสองนางลงในเว็บไซตของจังหวัด

ในเชิงประชาสัมพันธสถานที่อันศักดิ์สิทธ์ิที่สำคัญของจังหวัด  จึงทำใหตำนานและความเช่ือเรื่องเจาแมสองนาง ไดรับ

การเผยแพรและเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางท้ังในเมืองไทยและในประเทศเพ่ือนบาน

ตำนานเจาแมสองนาง



๗๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๗๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ตำนานเรื่องเจาแมสองนางเปนเรื่องเลาเกี่ยวกับพระธิดาหรือลูกหลานของเจาเมืองหรือนักรบเวียงจันทน

ในสมัยโบราณ  เปนบุคคลสำคัญที่ชาวบานในอีสานหลายจังหวัดเชื่อวาเปนบรรพบุรุษของตน มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถ

ปกปองคุมครองใหตนและชุมชนรอดพนจากภัยอันตรายทั้งปวงได

ตำนานเจาแมสองนาง สวนใหญมีลักษณะโครงเร่ืองท่ีคลายกัน  คือ  พระธิดาหรือลูกหลานของเจาเมือง หรือนักรบ  

ซึ่งเปนพ่ีนองกันหรือฝาแฝดกัน  ลองเรืออพยพมาตามแมน้ำโขง แลวเรือลมเสียชีวิตในแมน้ำโขง  ตอมาวิญญาณไดปรากฏ

ใหชาวบานตามชุมชนตาง ๆ  หรือเปนผูติดตามนักรบไปทางบก ตอมาเสียชีวิตบาง  ตำนานเรื่องเจาแมสองนางเปนเรื่องเลา

ท่ีสัมพันธกับประวัติการอพยพยายถ่ินของผูคนและชุมชนท่ีเคยเปนหัวเมืองเกาในสมัยอาณาจักรลานชางมากอนเกือบท้ังส้ิน

เร่ืองราวเก่ียวกับเจาแมสองนางนอกจากจะเปนความเช่ือรวมกันของผูคนท่ีอพยพมาจากนครเวียงจันทนแลว 

ยังสะทอนถึงความสัมพันธของกลุมชนในแตละกลุมชนวามีบรรพบุรุษรวมกัน  หรือไดอพยพหนีภัยสงครามมาจาก

นครเวียงจันทนเหมือนกันและอาจจะอยูในชวงสมัยเดียวกัน   

ตำนานเรื่องเจาแมสองนางเปนเรื่องเลาที่แพรหลายในชุมชนชายฝงแมน้ำโขงและภาคอีสานตอนกลาง

ท่ีมีศาลหรือหอเจาแมสองนางต้ังอยูหลายพ้ืนท่ี คือ ท่ีอำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  

 อำเภอศรีเชียงใหม  อำเภอทาบอ  ตำบลเวียงคุก  ชุมชมวัดหายโศก  อำเภอเมือง    และ อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย   

อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  บานแพงใต  ตำบลบานแพง อำเภอบานแพง  บานนาเขทา ตำบลนาเข อำเภอบานแพง   

บานน้ำก่ำ  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   

บานสิงหทา  และบานสิงหโคก อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

ชุมชนตาง ๆ ที่นับถือเจาแมสองนางจึงตองบวงสรวงและเซนไหวเปนประจำทุก ๆ ป  เพื่อแสดงความกตัญู

ตอบรรพบุรุษของตน รวมท้ังการรองขอความอุดมสมบูรณและความสันติสุขของชุมชน ในทุกชุมชนยังมีความเช่ือใน

ตำนานเรื่องเจาแมสองนางอยางแนบแนนและยังถือปฏิบัติการบวงสรวงเซนไหวในชวงเดือน ๖ กันเปนประจำทุกป  

ตำนานและความเช่ือเร่ืองเจาแมสองนางในเขตชุมชนเมืองและจังหวัดมักจะไดความสนใจจากกลุมนักทองเท่ียว

อยางมาก  เพราะหนวยงานการทองเที่ยวในแตละจังหวัดจะนำตำนานเก่ียวกับเจาแมสองนางลงในเว็บไซตของจังหวัด

ในเชิงประชาสัมพันธสถานที่อันศักดิ์สิทธ์ิที่สำคัญของจังหวัด  จึงทำใหตำนานและความเช่ือเรื่องเจาแมสองนาง ไดรับ

การเผยแพรและเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางท้ังในเมืองไทยและในประเทศเพ่ือนบาน

ตำนานเจาแมสองนาง



๗๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๗๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พพพพิิิธธีีปปปปรรรรระะะะะกกาาศศศศขขขึึ้้นนนทททะะะะเเเเเบบบบบีีียยยยนนนมมมรรรรดดดกกภูมมิิิปปญญญญาาาทททาางววััฒฒนนธธรรรรรมมมขขอองงชชาาตติิ ปปปรระะจจำำปปปพพพพพุุทททธธธศศศััักกกรราาชช ๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕

คำวา อุรังคธาตุ นักวิชาการ ผูรูและพระสงฆ ทราบวาหมายถึง พระบรมสารีริกธาตุ สวนพระอุระหรือหนาอก

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่มาบรรจุไวที่พระธาตุพนม แตชาวบานสวนใหญในสมัยอดีตแถบบริเวณภาคอีสาน 

รวมถึงประชาชนทางฝงซายของแมน้ำโขงเลื่อมใสศรัทธาตอองคพระธาตุพนมอยางสูงสุด  แตปจจุบันนี้คนทั่วไปทั้ง

ในประเทศและตางประเทศรูจักดีวาหมายถึง พระธาตุพนม ท่ีบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจาวาเปนพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิ

ที่คนภาคอีสานภาคภูมิใจ พุทธศาสนิกชนตางก็มาเคารพสักการบูชาอยางตอเนื่องตลอดทั้งป

โครงเรื่องหลักกลาวถึงการสรางพระธาตุพนม โดยแสดงใหเห็นถึงแนวคิดการสรางโดยใชอทิธิฤทธ์ิปาฏิหาริย

ในการเลา เพ่ือแสดงใหเห็นวาพระธาตุพนมเปนศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนับเนื่องแตอดีตจนปจจุบันอยาง

ไมเส่ือมคลาย  นอกจากน้ีเน้ือเร่ืองยังกลาวถึงพระอินทรรวมกับเทพท้ังหลายไดรวมกับพระอรหันตและเจาเมืองไดรวมกัน

บริจาคทรัพย สิ่งของมีคา อีกทั้งยังไดมารวมกอสรางพระธาตุพนมจนแลวเสร็จ

วิธีการแตงตำนานอุรังคธาตุเปนการบันทึกบอกเลาเร่ืองราวเชิงประวัติศาสตรดานพุทธศาสนาในสมัยอดีต 

โดยไดแทรกปาฏิหาริยเพ่ือเนนถึงความขลังเคารพศรัทธา  ตัวละครท่ีเปนมนุษยและเจาเมืองจุติแลวเกิดหลายภพหลายชาติ  

แตก็มีความเก่ียวของกับเนื้อเรื่องไดเปนอยางดี และตัวละครที่เปนอมนุษย เชน พระยานาค มีชื่อปรากฏหลายช่ือ 

สามารถแปลงกายได มีอภินิหารยดำเนินเรื่องใหสมจริงยิ่งข้ึนตลอดทั้งเรื่อง และยังเก่ียวของกับสถานท่ีที่มีอยูจริงใน

ปจจุบัน เชน พระพุทธบาทเวินปลา  พระธาตุภูเพ็ก  พระธาตุนารายณจงเวง  แมน้ำสำคัญตาง ๆ  ฯลฯ   ความเช่ือปาฏิหาริยที่

ปรากฏในเน้ือเรื่องจึงเพิ่มความขลัง ความเคารพ ศรัทธา ตอองคพระธาตุพนมอยางสูงสดุ

ในปจจุบัน มีการจัดทัวรไหวพระ ๙ วัด หรือการจัดการทองเท่ียวตามโบราณสถานท่ีสำคัญ ๆ  ๙ แหง และรวมถึง

การเดินทางทำบุญเสริมดวงชะตาตามราศีเกิดท้ัง ๑๒ ราศี  (ตามธาตุเจดียสำคัญในประเทศ)  พระธาตุพนมก็เปนธาตุเจดีย

ที่คนเกิดวันอาทิตยประจำปวอกตองไปเสริมบุญบารมีที่องคพระธาตุพนม ดวยกุศโลบายขางตนผูคนจึงหลั่งไหลไป

ไหวพระทำบุญกันอยางเนืองแนน

ตำนานอุรังคธาตุ



๗๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๗๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พพพพิิิธธีีปปปปรรรรระะะะะกกาาศศศศขขขึึ้้นนนทททะะะะเเเเเบบบบบีีียยยยนนนมมมรรรรดดดกกภูมมิิิปปญญญญาาาทททาางววััฒฒนนธธรรรรรมมมขขอองงชชาาตติิ ปปปรระะจจำำปปปพพพพพุุทททธธธศศศััักกกรราาชช ๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕

คำวา อุรังคธาตุ นักวิชาการ ผูรูและพระสงฆ ทราบวาหมายถึง พระบรมสารีริกธาตุ สวนพระอุระหรือหนาอก

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่มาบรรจุไวที่พระธาตุพนม แตชาวบานสวนใหญในสมัยอดีตแถบบริเวณภาคอีสาน 

รวมถึงประชาชนทางฝงซายของแมน้ำโขงเลื่อมใสศรัทธาตอองคพระธาตุพนมอยางสูงสุด  แตปจจุบันนี้คนทั่วไปทั้ง

ในประเทศและตางประเทศรูจักดีวาหมายถึง พระธาตุพนม ท่ีบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจาวาเปนพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิ

ที่คนภาคอีสานภาคภูมิใจ พุทธศาสนิกชนตางก็มาเคารพสักการบูชาอยางตอเนื่องตลอดทั้งป

โครงเรื่องหลักกลาวถึงการสรางพระธาตุพนม โดยแสดงใหเห็นถึงแนวคิดการสรางโดยใชอทิธิฤทธ์ิปาฏิหาริย

ในการเลา เพ่ือแสดงใหเห็นวาพระธาตุพนมเปนศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนับเนื่องแตอดีตจนปจจุบันอยาง

ไมเส่ือมคลาย  นอกจากน้ีเน้ือเร่ืองยังกลาวถึงพระอินทรรวมกับเทพท้ังหลายไดรวมกับพระอรหันตและเจาเมืองไดรวมกัน

บริจาคทรัพย สิ่งของมีคา อีกทั้งยังไดมารวมกอสรางพระธาตุพนมจนแลวเสร็จ

วิธีการแตงตำนานอุรังคธาตุเปนการบันทึกบอกเลาเร่ืองราวเชิงประวัติศาสตรดานพุทธศาสนาในสมัยอดีต 

โดยไดแทรกปาฏิหาริยเพ่ือเนนถึงความขลังเคารพศรัทธา  ตัวละครท่ีเปนมนุษยและเจาเมืองจุติแลวเกิดหลายภพหลายชาติ  

แตก็มีความเก่ียวของกับเนื้อเรื่องไดเปนอยางดี และตัวละครที่เปนอมนุษย เชน พระยานาค มีชื่อปรากฏหลายช่ือ 

สามารถแปลงกายได มีอภินิหารยดำเนินเรื่องใหสมจริงยิ่งข้ึนตลอดทั้งเรื่อง และยังเก่ียวของกับสถานท่ีที่มีอยูจริงใน

ปจจุบัน เชน พระพุทธบาทเวินปลา  พระธาตุภูเพ็ก  พระธาตุนารายณจงเวง  แมน้ำสำคัญตาง ๆ  ฯลฯ   ความเช่ือปาฏิหาริยที่

ปรากฏในเน้ือเรื่องจึงเพิ่มความขลัง ความเคารพ ศรัทธา ตอองคพระธาตุพนมอยางสูงสดุ

ในปจจุบัน มีการจัดทัวรไหวพระ ๙ วัด หรือการจัดการทองเท่ียวตามโบราณสถานท่ีสำคัญ ๆ  ๙ แหง และรวมถึง

การเดินทางทำบุญเสริมดวงชะตาตามราศีเกิดท้ัง ๑๒ ราศี  (ตามธาตุเจดียสำคัญในประเทศ)  พระธาตุพนมก็เปนธาตุเจดีย

ที่คนเกิดวันอาทิตยประจำปวอกตองไปเสริมบุญบารมีที่องคพระธาตุพนม ดวยกุศโลบายขางตนผูคนจึงหลั่งไหลไป

ไหวพระทำบุญกันอยางเนืองแนน

ตำนานอุรังคธาตุ



๘๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๘๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ตำนานหลวงปูทวด เปนเรื่องราวเก่ียวกับพระเกจิอาจารยสำคัญองคหนึ่งของไทย เรื่องราวของหลวงปูทวด

ปรากฏท้ังในเอกสารประวัตศิาสตรและในตำนานมุขปาฐะซ่ึงมเีรือ่งราวเก่ียวกบัความศักดิส์ทิธิข์องทานปรากฏอยูมากมาย 

ไมวาจะเปนเร่ืองเลาวามงีจูงอางนำลูกแกววเิศษมาใสไวในเปลของทานเม่ือแรกเกิด เรือ่งทานแสดงอิทธปิาฏิหาริยเหยียบ

น้ำทะเลใหกลายเปนน้ำจืด เร่ืองทานตอบปริศนาธรรมชนะทูตตางเมือง เร่ืองทานเปนพระโพธิสัตวพระศรีอาริยเมตไตรย 

เรื่องการมรณภาพดวยวิธี “โละ”หายไป เปนตน โดยเฉพาะเร่ืองการเหยียบน้ำทะเลจืดนั้น ถือไดวาเปนการสำแดงอิทธิ

ปาฏิหาริยครั้งสำคัญ ทำใหทานมีสมญานามวา “หลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืด”

ตำนานเกี่ยวกับหลวงปูทวดดำรงอยูในสังคมไทย ท้ังท่ีเปนตำนานมุขปาฐะและวรรณกรรมบันทึกชีวประวัติ

พระภิกษุรูปสำคัญ เอกสารอิเลกทรอนิกสในเว็บไซตตางๆ รวมถึงในรูปแบบการตูนเอนิเมช่ัน อันแสดงใหเห็นถึงความสำคัญ

และความแพรหลายของตำนานเรื่องนี้ ยิ่งไปกวานั้น ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูทวดที่เลาขานสืบตอกันมายังนำไปสู

การสรางวัตถุมงคลอันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปูทวดในรูปแบบตางๆ อาทิ พระเคร่ือง เหรียญ ผายันต เปนตน อีกท้ังยังกอ

ใหเกิดการสรางสรรคเรื่องเลาเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริยของวัตถุมงคลเหลานี้อยางมากมายไมจบสิ้น

ยิง่ไปกวานัน้ ตำนานหลวงปูทวดเหยียบนำ้ทะเลจืด

ยังสัมพันธกับตำนานอื่นๆ ในสังคมไทย ไดแก ตำนานพระเจา

ปทุมสุริวงศ ในหนังสอื คำใหการชาวกรุงเกา ตำนานโตะวาลี 

ของชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยองและตราด 

ตำนานพระศรีอาริยวัดไลย จังหวัดลพบุรี ตลอดจนนิทานเรื่อง 

ศรีธนญชัย ตอนศรีธนญชัยโตปญหาธรรมกับพระสงฆชาวลังกา 

ส่ิงท่ีปรากฏอยูน้ีแสดงใหเห็นความสำคัญและการแพรกระจาย

ของตำนานหลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดในสังคมไทย 

อันควรคาแกการไดรับการบันทึกเปนมรดกทางภูมิปญญา

ของไทยเปนอยางยิ่ง

ตำนานหลวงปูทวด

พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ยิง่ไปกวานัน้ ตำนานหลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจดื

ยังสัมพันธกับตำนานอื่นๆ ในสังคมไทย ไดแก ตำนานพระเจา

ปทุมสุริวงศ ในหนังสือ คำใหการชาวกรุงเกา ตำนานโตะวาลี 

ของชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยองและตราด 

ตำนานพระศรีอาริยวัดไลย จังหวัดลพบุรี ตลอดจนนิทานเรื่อง 

ศรีธนญชัย ตอนศรีธนญชัยโตปญหาธรรมกับพระสงฆชาวลังกา 

ส่ิงท่ีปรากฏอยูน้ีแสดงใหเห็นความสำคัญและการแพรกระจาย

ของตำนานหลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดในสังคมไทย 

อันควรคาแกการไดรับการบันทึกเปนมรดกทางภูมิปญญา

ของไทยเปนอยางยิ่ง



๘๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๘๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ตำนานหลวงปูทวด เปนเรื่องราวเก่ียวกับพระเกจิอาจารยสำคัญองคหนึ่งของไทย เรื่องราวของหลวงปูทวด

ปรากฏท้ังในเอกสารประวัตศิาสตรและในตำนานมุขปาฐะซ่ึงมเีรือ่งราวเก่ียวกบัความศักดิส์ทิธิข์องทานปรากฏอยูมากมาย 

ไมวาจะเปนเร่ืองเลาวามงีจูงอางนำลูกแกววเิศษมาใสไวในเปลของทานเม่ือแรกเกิด เรือ่งทานแสดงอิทธปิาฏิหาริยเหยียบ

น้ำทะเลใหกลายเปนน้ำจืด เร่ืองทานตอบปริศนาธรรมชนะทูตตางเมือง เร่ืองทานเปนพระโพธิสัตวพระศรีอาริยเมตไตรย 

เรื่องการมรณภาพดวยวิธี “โละ”หายไป เปนตน โดยเฉพาะเร่ืองการเหยียบน้ำทะเลจืดนั้น ถือไดวาเปนการสำแดงอิทธิ

ปาฏิหาริยครั้งสำคัญ ทำใหทานมีสมญานามวา “หลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืด”

ตำนานเกี่ยวกับหลวงปูทวดดำรงอยูในสังคมไทย ท้ังท่ีเปนตำนานมุขปาฐะและวรรณกรรมบันทึกชีวประวัติ

พระภิกษุรูปสำคัญ เอกสารอิเลกทรอนิกสในเว็บไซตตางๆ รวมถึงในรูปแบบการตูนเอนิเมช่ัน อันแสดงใหเห็นถึงความสำคัญ

และความแพรหลายของตำนานเรื่องนี้ ยิ่งไปกวานั้น ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูทวดที่เลาขานสืบตอกันมายังนำไปสู

การสรางวัตถุมงคลอันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปูทวดในรูปแบบตางๆ อาทิ พระเคร่ือง เหรียญ ผายันต เปนตน อีกท้ังยังกอ

ใหเกิดการสรางสรรคเรื่องเลาเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริยของวัตถุมงคลเหลานี้อยางมากมายไมจบสิ้น

ยิง่ไปกวานัน้ ตำนานหลวงปูทวดเหยียบนำ้ทะเลจืด

ยังสัมพันธกับตำนานอื่นๆ ในสังคมไทย ไดแก ตำนานพระเจา

ปทุมสุริวงศ ในหนังสอื คำใหการชาวกรุงเกา ตำนานโตะวาลี 

ของชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยองและตราด 

ตำนานพระศรีอาริยวัดไลย จังหวัดลพบุรี ตลอดจนนิทานเรื่อง 

ศรีธนญชัย ตอนศรีธนญชัยโตปญหาธรรมกับพระสงฆชาวลังกา 

ส่ิงท่ีปรากฏอยูน้ีแสดงใหเห็นความสำคัญและการแพรกระจาย

ของตำนานหลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดในสังคมไทย 

อันควรคาแกการไดรับการบันทึกเปนมรดกทางภูมิปญญา

ของไทยเปนอยางยิ่ง

ตำนานหลวงปูทวด

พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ยิง่ไปกวานัน้ ตำนานหลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจดื

ยังสัมพันธกับตำนานอื่นๆ ในสังคมไทย ไดแก ตำนานพระเจา

ปทุมสุริวงศ ในหนังสือ คำใหการชาวกรุงเกา ตำนานโตะวาลี 

ของชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยองและตราด 

ตำนานพระศรีอาริยวัดไลย จังหวัดลพบุรี ตลอดจนนิทานเรื่อง 

ศรีธนญชัย ตอนศรีธนญชัยโตปญหาธรรมกับพระสงฆชาวลังกา 

ส่ิงท่ีปรากฏอยูน้ีแสดงใหเห็นความสำคัญและการแพรกระจาย

ของตำนานหลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดในสังคมไทย 

อันควรคาแกการไดรับการบันทึกเปนมรดกทางภูมิปญญา

ของไทยเปนอยางยิ่ง



๘๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๘๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

“นางโภควดี” เปนวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตเก่ียวกับตำนานการสรางโลกและจักรวาล ที่อาศัยเคามูลจาก

ความเช่ือทางศาสนาพราหมณผสมผสานกับคติความเช่ือทางพุทธศาสนา และความเช่ือทองถ่ิน เปนวรรณกรรมท่ีแพรหลาย

ทั้งที่เปนลายลักษณในหนังสือบุดหรือสมุดขอย และมุขปาฐะ ที่เปนลายลักษณชื่อเรื่องวา “นางโภควดี” สวนมุขปาฐะ 

มักสอดแทรกสาระของนางโภวดีในบทชา (บูชา) และบทเช้ือ (เชิญ) ทั้งวรรณกรรมลายลักษณและมขุปาฐะ มีสาระ

เหมือน ๆ กัน

นางโภควดีท่ีเปนวรรณกรรมลายลักษณ พบตนฉบับท่ีแพรหลายในภาคใตหลายฉบับลวนคัดลอกสืบตอกันมา 

เชน ฉบับตำบลนาทอม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ฉบับที่เก็บรักษาไวที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา ฉบับนายทาม เจริญพงษ ชาวบานตำบลวัง อำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และฉบับท่ีเก็บ

รักษาไวท่ีศูนยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี เน้ือหาทุกฉบับสวนใหญเหมือนกัน แตกตางกันบาง

ในรายละเอียดที่นาจะมีผูแตงเติมเขาไปภายหลัง

วรรณกรรมเร่ืองนางโภควดี กลาวถึงพระอิศวรวา พระองคมีความประสงคจะนำเน้ือของหญิงสาวมาต้ังแผนดิน 

โดยไดชุบหญิงสาวข้ึนมาคนหน่ึงใหช่ือวา “นางโภควดี” นางมีความยินดีท่ีจะสละรางกายใหเปนทาน เพ่ือสรางสรรพส่ิงตาง ๆ  

บนพื้นโลก  พระอิศวรใชพระขรรคตัดเนื้อของนางท้ิงลงมากลายเปนแผนดิน อวัยวะสวนอื่นไดกลายเปนสิ่งตาง ๆ ไดแก 

ดวงตาเปนพระจันทรและพระอาทิตย หัวใจเปนดาว เลือดเปนแมน้ำ หนังเปนแผนฟา กระดูกเปนไมนานาพรรณ ฟนและเล็บ

เปนภูเขา เอ็นเปนเถาวัลย ขนเปนตนหญาตาง  ๆ   ตนหญาคาออกดอกกลายเปนสัตวชนิดตาง ๆ  ท้ังจักรวาล  แลวกลาวส่ังสอน

มนุษยที่เกิดมาใหปฏิบัติหลักธรรมของพระพุทธเจาตามพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร  ทวัตติงสาการ ขันธหา ฯลฯ ตอจากนั้น

กลาวถึงพระพุทธเจา ๕ พระองคที่เขาสูนิพพานไปแลว กลาวถึงไฟประลัยกัลปที่เผาไหมทำลายแผนดินทั้งหมด กลาวถึง

ฝนตกหนักเปนเวลา ๗ วัน ทำใหน้ำทวมถึงข้ันพรหม ตอมากลาวถึงลมประลัยกัลป ที่พัดจนน้ำแหง แลวมีการสราง

โลกสวรรค มนุษยและนรกขึ้นมาใหม

ตำนานสรางโลกและจักรวาลเร่ือง นางโภควดี ซึ่งกลาวถึงการเสียสละรางกายของนางเพ่ือพลีบูชาใหเกิดเปน

ส่ิงธรรมชาติตางๆ อันเปนประโยชนตอสัตวโลกท้ังปวง เปนพระคุณอันย่ิงใหญท่ีทำใหนางโภควดีมีความสำคัญย่ิงตอมนุษย 

โดยเฉพาะชาวภาคใต เม่ือทำการมงคลใดๆ หรือจัดพิธีบวงสรวงพระภูมิ ผูประกอบพิธีตองอัญเชิญและบูชานางดวยผูหน่ึง 

บรรดาศิลปนพื้นบาน  เชน หนังตะลุง มโนราห ซึ่งตองปลูกโรงแสดงข้ึนเปนการเฉพาะ กอนการแสดงตองเบิกโรงขอ

ที่ตั้งโรงจากพระภูมิ และจากนางโภควดีเสียกอน ทั้งนี้ดวยความเช่ือวาจะเกิดเปนมงคล ปลอดจากภยันตรายทั้งปวง 

คติความเช่ือนี้ปจจุบันยังคงยึดถือกันอยางเหนียวแนนของชาวบานอันเปนชาวไทยพุทธในภาคใต

นางโภควดี : ตำนานสรางโลกและจักรวาล



๘๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๘๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

“นางโภควดี” เปนวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตเก่ียวกับตำนานการสรางโลกและจักรวาล ที่อาศัยเคามูลจาก

ความเช่ือทางศาสนาพราหมณผสมผสานกับคติความเช่ือทางพุทธศาสนา และความเช่ือทองถ่ิน เปนวรรณกรรมท่ีแพรหลาย

ทั้งที่เปนลายลักษณในหนังสือบุดหรือสมุดขอย และมุขปาฐะ ที่เปนลายลักษณชื่อเรื่องวา “นางโภควดี” สวนมุขปาฐะ 

มักสอดแทรกสาระของนางโภวดีในบทชา (บูชา) และบทเช้ือ (เชิญ) ทั้งวรรณกรรมลายลักษณและมขุปาฐะ มีสาระ

เหมือน ๆ กัน

นางโภควดีท่ีเปนวรรณกรรมลายลักษณ พบตนฉบับท่ีแพรหลายในภาคใตหลายฉบับลวนคัดลอกสืบตอกันมา 

เชน ฉบับตำบลนาทอม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ฉบับที่เก็บรักษาไวที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา ฉบับนายทาม เจริญพงษ ชาวบานตำบลวัง อำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และฉบับท่ีเก็บ

รักษาไวท่ีศูนยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี เน้ือหาทุกฉบับสวนใหญเหมือนกัน แตกตางกันบาง

ในรายละเอียดที่นาจะมีผูแตงเติมเขาไปภายหลัง

วรรณกรรมเร่ืองนางโภควดี กลาวถึงพระอิศวรวา พระองคมีความประสงคจะนำเน้ือของหญิงสาวมาต้ังแผนดิน 

โดยไดชุบหญิงสาวข้ึนมาคนหน่ึงใหช่ือวา “นางโภควดี” นางมีความยินดีท่ีจะสละรางกายใหเปนทาน เพ่ือสรางสรรพส่ิงตาง ๆ  

บนพื้นโลก  พระอิศวรใชพระขรรคตัดเนื้อของนางท้ิงลงมากลายเปนแผนดิน อวัยวะสวนอื่นไดกลายเปนสิ่งตาง ๆ ไดแก 

ดวงตาเปนพระจันทรและพระอาทิตย หัวใจเปนดาว เลือดเปนแมน้ำ หนังเปนแผนฟา กระดูกเปนไมนานาพรรณ ฟนและเล็บ

เปนภูเขา เอ็นเปนเถาวัลย ขนเปนตนหญาตาง  ๆ   ตนหญาคาออกดอกกลายเปนสัตวชนิดตาง ๆ  ท้ังจักรวาล  แลวกลาวส่ังสอน

มนุษยที่เกิดมาใหปฏิบัติหลักธรรมของพระพุทธเจาตามพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร  ทวัตติงสาการ ขันธหา ฯลฯ ตอจากนั้น

กลาวถึงพระพุทธเจา ๕ พระองคที่เขาสูนิพพานไปแลว กลาวถึงไฟประลัยกัลปที่เผาไหมทำลายแผนดินทั้งหมด กลาวถึง

ฝนตกหนักเปนเวลา ๗ วัน ทำใหน้ำทวมถึงข้ันพรหม ตอมากลาวถึงลมประลัยกัลป ที่พัดจนน้ำแหง แลวมีการสราง

โลกสวรรค มนุษยและนรกขึ้นมาใหม

ตำนานสรางโลกและจักรวาลเร่ือง นางโภควดี ซึ่งกลาวถึงการเสียสละรางกายของนางเพ่ือพลีบูชาใหเกิดเปน

ส่ิงธรรมชาติตางๆ อันเปนประโยชนตอสัตวโลกท้ังปวง เปนพระคุณอันย่ิงใหญท่ีทำใหนางโภควดีมีความสำคัญย่ิงตอมนุษย 

โดยเฉพาะชาวภาคใต เม่ือทำการมงคลใดๆ หรือจัดพิธีบวงสรวงพระภูมิ ผูประกอบพิธีตองอัญเชิญและบูชานางดวยผูหน่ึง 

บรรดาศิลปนพื้นบาน  เชน หนังตะลุง มโนราห ซึ่งตองปลูกโรงแสดงข้ึนเปนการเฉพาะ กอนการแสดงตองเบิกโรงขอ

ที่ตั้งโรงจากพระภูมิ และจากนางโภควดีเสียกอน ทั้งนี้ดวยความเช่ือวาจะเกิดเปนมงคล ปลอดจากภยันตรายทั้งปวง 

คติความเช่ือนี้ปจจุบันยังคงยึดถือกันอยางเหนียวแนนของชาวบานอันเปนชาวไทยพุทธในภาคใต

นางโภควดี : ตำนานสรางโลกและจักรวาล



๘๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๘๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ตำนานสรางโลกฉบับปาลามน้ี เรียกช่ือตามแหลงท่ีพบ ตนฉบับเปนหนังสือบุดขาว เปนสมบัติของหมอดำแหง

บานปาลาม ตำบลชางไหตก อำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี  ปจจุบันตนฉบับเก็บรักษาไวที่บานเลขที่ ๒๒/๕๐  

ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี ฉบับอื่นซึ่งมีเนื้อหาเดียวกันที่พบแลวไดแก ฉบับบานทุงลัง 

อำเภอคลองหอยขม จังหวัดสงขลา

ตำนานสรางโลกฉบับบานปาลาม มีตัวเอก คือ พระอิศวร และพระอุมาที่เหลาเทวดาอันมีพระอินทรเปน

องคประธาน ไดชุบสรรคขึ้นมาเปนองศปฐมของบรรดาเหลาสรรพสัตวและพืชพันธุธัญญาหารทั้งหลายที่มีขึ้นในโลก 

โดยเฉพาะตนกำเนิดและวิธีการประกอบพิธีกรรมตางๆ ตำนานคอนไปทางฮินดูลัทธิไศวนิกาย ลัทธิศักติ และความเปน

พุทธมหายาน ลัทธิตันตระ-วัชรยาน

เนื้อเรื่อง เริ่มจากเหลาเทพยดาเนรมิตเทวบุตร คือ “พระบอริเมนสูน” ตอจากนั้นเหลาเทวดาไดใชให

พระบอริเมนสูนสรางโลกขึ้นมา โดยสรางแผนดินขึ้นมากอนเทาใบหวา ลำดับตอมาจึงสรางมหาสมุทร  พระอาทิตย 

พระจันทร  ภูเขา แมน้ำ ลำคลอง  ตลอดจนสรางพระอิศวรและพระอุมาขึ้น โดยใหพระอิศวรเปนเจาแหงแผนดิน 

และพระอุมาเปนเจาแหงน้ำ ทั้งสองเปนมนุษยชายหญิงคูแรกของโลก  ไดครองคูกันนานถึง ๑๒ ปเศษ โดยไมมี

ความรูสึกทางเพศ จนเมื่อพระอินทรเสกผลหวาใหกินทั้งคูจึงมีความกำหนัดและมีลุกตอเน่ืองกันถึง ๑๒ คน ทั้งหมด

ไดจับคูแตงงานกันเอง ลูกคนแรกคือ “สุวันนะไพจิต” แตงงานกับ “นางสีดอกไม” เมื่อทั้งสองสมสูกันไดสิ้นใจตายไป

เกิดเปน “แมโพสพ” หรือตนขาวเพื่อเลี้ยงดูมนุษยโลก ลูกทั้ง ๑๒ คน ตางพูดจากันคนละภาษาจึงเปนที่มาของ ๑๒ ชาติ 

๑๒ ภาษา และเปนตนเหตุ แหง ๑๒ นักษัตร  ตอจากนั้นเหลาเทวดาท้ังหลายไดเนรมิตใหเกิดวัน เดือน ป และทิศตางๆ 

ขึ้น ๘ ทิศ   มีทวีปเกิดขึ้น คือ “ ชมพูทวีป”  คือ โลกมนุษยของเรา มีประชากรหนาเหมือนผาลไถนา “ทวีปบูรพิด” 

มีประชากรหนาเหมือนเดือนเพ็ง “ ทวีปมอรอโคธานี” มีประชากรหนาเหมือนงัว และ“ ทวีปอุดอนประกาโหร” ประชากร

หนาเหมือนไก ครอบครัวพระอิศวรและพระอุมาตางก็ใหกำเนิดบุตรหลานสืบตอกันมาจนเปนพลโลกในปจจุบัน ลูกหลาน

บางคนเปนเจาแหงคาถา บางคนเปนเจาแหงหยูกยารักษาโรค และครอบครัวของพระอิศวรไดกอใหเกิดพิธีกรรมท้ังหลาย 

อันเปนปฐมแหงความเช่ือ และพิธีกรรมในเร่ืองการเกิด การแตงงาน รวมท้ังงานมงคลตางๆ การตาย การทำศพ 

การทำไรทำนา

ตำนานเร่ืองน้ีแมเน้ือหาจะหนักไปทางตำนานฮินดู แตก็มีคติความเช่ือทางพุทธศาสนา และคติความเช่ือด้ังเดิม

ของชาวมลายูในทองถิ่นผสมผสาน  ในปจจุบัน ยังคงมีอิทธิพลตอชาวบานภาคใตตอนลางอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ

เปนตำนานอางอิในการประกอบประเพณีตางๆในวิถีชีวิตคนภาคใต

ตำนานสรางโลกภาคใต เนื้อเรื่อง เริ่มจากเหลาเทพยดาเนรมิตเทวบุตร คือ “พระบอริเมนสูน” ตอจากนั้นเหลาเทวดาไดใชให

พระบอริเมนสูนสรางโลกขึ้นมา โดยสรางแผนดินขึ้นมากอนเทาใบหวา ลำดับตอมาจึงสรางมหาสมุทร  พระอาทิตย 

ั   ้ำ ำ  ิ ึ ้ โ ใ  ิ ป    ิ



๘๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๘๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ตำนานสรางโลกฉบับปาลามน้ี เรียกช่ือตามแหลงท่ีพบ ตนฉบับเปนหนังสือบุดขาว เปนสมบัติของหมอดำแหง

บานปาลาม ตำบลชางไหตก อำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี  ปจจุบันตนฉบับเก็บรักษาไวที่บานเลขที่ ๒๒/๕๐  

ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี ฉบับอื่นซึ่งมีเนื้อหาเดียวกันที่พบแลวไดแก ฉบับบานทุงลัง 

อำเภอคลองหอยขม จังหวัดสงขลา

ตำนานสรางโลกฉบับบานปาลาม มีตัวเอก คือ พระอิศวร และพระอุมาที่เหลาเทวดาอันมีพระอินทรเปน

องคประธาน ไดชุบสรรคขึ้นมาเปนองศปฐมของบรรดาเหลาสรรพสัตวและพืชพันธุธัญญาหารทั้งหลายที่มีขึ้นในโลก 

โดยเฉพาะตนกำเนิดและวิธีการประกอบพิธีกรรมตางๆ ตำนานคอนไปทางฮินดูลัทธิไศวนิกาย ลัทธิศักติ และความเปน

พุทธมหายาน ลัทธิตันตระ-วัชรยาน

เนื้อเรื่อง เริ่มจากเหลาเทพยดาเนรมิตเทวบุตร คือ “พระบอริเมนสูน” ตอจากนั้นเหลาเทวดาไดใชให

พระบอริเมนสูนสรางโลกขึ้นมา โดยสรางแผนดินขึ้นมากอนเทาใบหวา ลำดับตอมาจึงสรางมหาสมุทร  พระอาทิตย 

พระจันทร  ภูเขา แมน้ำ ลำคลอง  ตลอดจนสรางพระอิศวรและพระอุมาขึ้น โดยใหพระอิศวรเปนเจาแหงแผนดิน 

และพระอุมาเปนเจาแหงน้ำ ทั้งสองเปนมนุษยชายหญิงคูแรกของโลก  ไดครองคูกันนานถึง ๑๒ ปเศษ โดยไมมี

ความรูสึกทางเพศ จนเมื่อพระอินทรเสกผลหวาใหกินทั้งคูจึงมีความกำหนัดและมีลุกตอเน่ืองกันถึง ๑๒ คน ทั้งหมด

ไดจับคูแตงงานกันเอง ลูกคนแรกคือ “สุวันนะไพจิต” แตงงานกับ “นางสีดอกไม” เมื่อทั้งสองสมสูกันไดสิ้นใจตายไป

เกิดเปน “แมโพสพ” หรือตนขาวเพื่อเลี้ยงดูมนุษยโลก ลูกทั้ง ๑๒ คน ตางพูดจากันคนละภาษาจึงเปนที่มาของ ๑๒ ชาติ 

๑๒ ภาษา และเปนตนเหตุ แหง ๑๒ นักษัตร  ตอจากนั้นเหลาเทวดาท้ังหลายไดเนรมิตใหเกิดวัน เดือน ป และทิศตางๆ 

ขึ้น ๘ ทิศ   มีทวีปเกิดขึ้น คือ “ ชมพูทวีป”  คือ โลกมนุษยของเรา มีประชากรหนาเหมือนผาลไถนา “ทวีปบูรพิด” 

มีประชากรหนาเหมือนเดือนเพ็ง “ ทวีปมอรอโคธานี” มีประชากรหนาเหมือนงัว และ“ ทวีปอุดอนประกาโหร” ประชากร

หนาเหมือนไก ครอบครัวพระอิศวรและพระอุมาตางก็ใหกำเนิดบุตรหลานสืบตอกันมาจนเปนพลโลกในปจจุบัน ลูกหลาน

บางคนเปนเจาแหงคาถา บางคนเปนเจาแหงหยูกยารักษาโรค และครอบครัวของพระอิศวรไดกอใหเกิดพิธีกรรมท้ังหลาย 

อันเปนปฐมแหงความเช่ือ และพิธีกรรมในเร่ืองการเกิด การแตงงาน รวมท้ังงานมงคลตางๆ การตาย การทำศพ 

การทำไรทำนา

ตำนานเร่ืองน้ีแมเน้ือหาจะหนักไปทางตำนานฮินดู แตก็มีคติความเช่ือทางพุทธศาสนา และคติความเช่ือด้ังเดิม

ของชาวมลายูในทองถิ่นผสมผสาน  ในปจจุบัน ยังคงมีอิทธิพลตอชาวบานภาคใตตอนลางอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ

เปนตำนานอางอิในการประกอบประเพณีตางๆในวิถีชีวิตคนภาคใต

ตำนานสรางโลกภาคใต เนื้อเรื่อง เริ่มจากเหลาเทพยดาเนรมิตเทวบุตร คือ “พระบอริเมนสูน” ตอจากนั้นเหลาเทวดาไดใชให

พระบอริเมนสูนสรางโลกขึ้นมา โดยสรางแผนดินขึ้นมากอนเทาใบหวา ลำดับตอมาจึงสรางมหาสมุทร  พระอาทิตย 

ั   ้ำ ำ  ิ ึ ้ โ ใ  ิ ป    ิ



๘๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๘๗พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ปกขะทืน อานวา  “ปกกะตืน” (ปกขะ = ขาง หมายถึง ขางขึ้น ขางแรม , ทืน = ทิน หมายถึง วัน) คือ

ปฏิทิน ซึงมีเอกลักษณเฉพาะทั้งระบบวัน การนับเดือนและป สะทอนความเชื่อและภูมิปญญาของชาวลานนาที่สืบทอ

ดมาแตอดีตระบบการนับวันของชาวลานนา  มีระบบการนับอยู ๓ ระบบ คือ นับตามจันทรคติ คือเริ่มนับขางขึ้นของ

ดวงจันทร คือ ขึ้น ๑ ค่ำ จนถึงแรม ๑๔ ค่ำหรือ ๑๕, นับแบบมอญ หรือที่เรียกวา “วันเม็ง” คืออาทิตย จันทร อังคาร- เสาร 

ซึ่งบางครั้งใชตัวเลขแทนคือ ๑-๗, และนับแบบหนไท เรียกวา วันไท (อาน-วันไต) การนับแบบนี้จะมีชื่อแมวันนำหนาที่

เรียก “แมมื้อ” และมีชื่อลูกวันตามหลังควบคูกันไปที่เรียกวา “ลูกมื้อ”    แมมื้อ ๑๐ ชื่อไดแก   กาบ ดับ รวาย เมือง เปก กัด 

กด รวง เตา กา  สวน  ลูกมื้อ ๑๒ ชื่อ ไดแก  ใจ เปา ยี เหมา สี ใส สะงา เม็ด สัน เรา เส็ด ใค   เมื่อนับวันจะตองนับใหถูกคูกัน 

เชน กาบใจ ดับเปา รวายยี เปนตน

ระบบการนับเดือน   นับเหมือนไทยภาคอื่น แตนับเร็วกวา ๒ เดือน

ระบบการนับป  นับปนักษัตรเหมือนไทยภาคอื่น แตมีชื่อเฉพาะดังนี้

ใจ = ชวด

เปา = ฉลู

ยี่ = ขาล

เหมา = เถาะ

สี = มะโรง

ใส = มะเส็ง

สะงา  = มะเมีย

เม็ด  = มะแม

สนั  = วอก

เรา  = ระกา

เส็ด  = จอ

ใก  = กุน

ปกขะทึนลานนา เส่ือมความนิยมไประยะหน่ึง เพราะมีปฏิทินของสวนกลางเขาไปแทนท่ี แตปจจุบันหวนกลับ

มาไดรับความนิยมอีกครั้ง เพราะสามารถตอบสนองความตองการดานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นไดเปนอยางดี 

จึงมีการจัดพิมพจำหนายกันอยางแพรหลายกระจายไปทั่วภูมิภาค อยางที่พบเห็นกันโดยทั่วไป

ปกขะทึนลานนา



๘๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๘๗พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ปกขะทึน อานวา  “ปกกะตึน” (ปกขะ = ขาง หมายถึง ขางขึ้น ขางแรม , ทึน = ทิน หมายถึง วัน) คือปฏิทิน 

ซ่ึงมีเอกลักษณเฉพาะท้ังระบบวัน การนับเดือนและป สะทอนความเช่ือและภูมิปญญาของชาวลานนาท่ีสืบทอดมาแตอดีต

ระบบการนับวันของชาวลานนา มีระบบการนับอยู ๓ ระบบ คือ นับตามจันทรคติ คือเริ่มนับขางขึ้นของ

ดวงจันทร คือ ขึ้น ๑ ค่ำ จนถึงแรม ๑๔ ค่ำหรือ ๑๕, นับแบบมอญหรือที่เรียกวา “วันเม็ง” คืออาทิตย จันทร อังคาร- เสาร

ซึ่งบางครั้งใชตัวเลขแทนคือ ๑-๗, และนับแบบหนไท เรียกวา วันไท (อาน-วันไต) การนับแบบนี้จะมีชื่อแมวันนำหนาที่

เรียก “แมมื้อ” และมีชื่อลูกวันตามหลังควบคูกันไปที่เรียกวา “ลูกมื้อ”    แมมื้อ ๑๐ ชื่อไดแก   กาบ ดับ รวาย เมือง เปก กัด

กด รวง เตา กา สวน  ลูกมื้อ ๑๒ ชื่อ ไดแก  ใจ เปา ยี เหมา สี ใส สะงา เม็ด สัน เรา เส็ด ใค   เมื่อนับวันจะตองนับใหถูกคูกัน

เชน กาบใจ ดับเปา รวายยี เปนตน

ระบบการนับเดือน   นับเหมือนไทยภาคอื่น แตนับเร็วกวา ๒ เดือน

ระบบการนับป นับปนักษัตรเหมือนไทยภาคอื่น แตมีชื่อเฉพาะดังนี้

ใจ = ชวด

เปา = ฉลู

ยี่ = ขาล

เหมา = เถาะ

สี = มะโรง

ใส = มะเส็ง

สะงา  = มะเมีย

เม็ด  = มะแม

สนั = วอก

เรา  = ระกา

เส็ด  = จอ

ใก  = กุน

ปกขะทืนลานนา เส่อืมความนิยมไประยะหนึ่ง เพราะมีปฏทิินของสวนกลางเขาไปแทนที่ แตปจจุบันหวนกลับ 

มาไดรับความนิยมอีกครั้ง เพราะสามารถตอบสนองความตองการดานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นไดเปนอยางดี 

จึงมีการจัดพิมพจำหนายกันอยางแพรหลายกระจายไปทั่วภูมิภาค อยางที่พบเห็นกันโดยทั่วไป

ปกขะทึนลานนา



๘๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๘๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ตำรา “ศาสตรา” หมายถึงตำราท่ีชาวใตใชเสี่ยงทายดูโชคชะตา คำวา “ศาสตรา” หมายถึง ศาสตราวุธ คือ 

พระขรรค โดยสมมุติเปนไมแบนๆ เล็กๆ สำหรับ สอดหรือแทงระหวางหนาหนึ่งหนาใดของศาสตรา ชาวใตบางถ่ินเรียก

ตำราศาสตราวา สัจจา หมายถึงการทำนายดวยความจริง เปนของขลังของศักดิ์สิทธิ์

ตำราศาสตราเปนสมุดไทยขนาดส้ัน ชาวใตเรียกบุดตีนชาง เจาของศาสตราหรือหมอศาสตรา (อดีตมักเปน

พราหมณ) เปนผูอานคำทำนาย เนื้อหาเปนคำกาพยหรอืรอยแกว จบในหนาหนึ่งหนาใด อีกหนาหนึ่งเปนภาพประกอบ

คำทำนาย เปนฝมือชาวบาน ตำราศาสตราปรากฎในทองถิ่นภาคใตหลายฉบับ เชน ฉบับอำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ฉบับตำบลเขารูปชาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ฉบับตำบลนาประดู อำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี 

และฉบับตำบลเทพกษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เน้ือเร่ืองของตำราศาสตรา ประกอบดวยอนุภาคเดน นาสนใจ จากพฤติกรรมตัวละครหรือเหตุการณตอนหน่ึง

ตอนใดจากนิทานพื้นบาน นิทานชาดก วรรณคดี ตำนาน พุทธประวัติ เปนตน ตัวอยาง เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมาน

เผากรุงลงกา

“รูปนี้หนุมาน  เมื่อทะยานเผาลงกา ไฟรายติดหางมา  ไดเวทนาเพียงปางตาย

สี่เดือนพระเคราะหทับ จะไดรับอันตราย  หามวาอยาผันผาย  ไปอุดรและทักษิณ

ศัตรูนั้นเปนชาย  จะทำรายใหมลทิน  จะเสียซึ่งทรัพยสิน  จะทำกินขัดเคืองใจ

พี่นองจะแตกฉาน  รอนรำคาญขางภายใน เจ็บไขไดทุกขภัย  เจ็บท่ัวไปท่ังกายา

ใหเจริญเรื่องพุทโธ  อิติปโสภควา   มนตรน้ำรดเกศา   ภัยนั้นหนาจะหายไป”

ตอนทายของศาสตรามีคำแนะนำวิธีแกไขเม่ือโชคราย และบอกให “ไถชะตา” คือบริจาคเงินแกหมอศาสตรา 

เปนจำนวนเงินยอยของชาวใตสมัยนั้น เรียกเปน “กอน” โดยทั่วไป ๑ กอน เทากับ ๒๕ สตางค ที่สงขลา ๑ กอน เทากับ 

๑๕ สตางค

ในวิถีชีวิตชาวใต  ชาวใตในอดีตที่สนใจคำทำนายโชคชะตา มักอาศัยตำราศาสตราบอกถึงคำทำนายวิถีชีวิต

ในอนาคต เชน การทำมาหากิน ความรัก และสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ อีกประการหน่ึงเน้ือหาศาสตราเปนผลใหชาวบาน

ไดรับความรูเรื่องราวตางๆ จากวรรณคดี ศาสนา ตำนาน เปนตน นับเปนการศึกษาจากการฟงอยางหน่ึง

สวนสถานภาพการดำรงปจจุบันของตำราศาสตรา  ทุกวันน้ียังเก็บรักษาไวบางตามศูนยวัฒนธรรมหรือวัดวาอาราม

ในบางทองถิ่นภาคใต แตสวนใหญจะหายไปกับหมอศาสตราท่ีขาดการสืบทอด ปจจุบันมีสิ่งเขามาทำหนาที่แทนศาสตรา 

คือ “เซียมซี” และการพยากรณโชคชะตาตามส่ือทันสมัย เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ ซึ่งเปดคอลัมนหรือรายการดังกลาว

เปนประจำ

ตำราศาสตรา



๘๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๘๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ตำรา “ศาสตรา” หมายถึงตำราที่ชาวใตใชเสี่ยงทายดูโชคชะตา คำวา “ศาสตรา” หมายถึง ศาสตราวุธ คือ 

พระขรรค โดยสมมุติเปนไมแบนๆ เล็กๆ สำหรับ สอดหรือแทงระหวางหนาหนึ่งหนาใดของศาสตรา ชาวใตบางถ่ินเรียก

ตำราศาสตราวา สัจจา หมายถึงการทำนายดวยความจริง เปนของขลังของศักดิ์สิทธิ์

ตำราศาสตราเปนสมุดไทยขนาดส้ัน ชาวใตเรียกบุดตีนชาง เจาของศาสตราหรือหมอศาสตรา (อดีตมักเปน

พราหมณ) เปนผูอานคำทำนาย เนื้อหาเปนคำกาพยหรอืรอยแกว จบในหนาหนึ่งหนาใด อีกหนาหนึ่งเปนภาพประกอบ

คำทำนาย เปนฝมือชาวบาน ตำราศาสตราปรากฎในทองถิ่นภาคใตหลายฉบับ เชน ฉบับอำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ฉบับตำบลเขารูปชาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ฉบับตำบลนาประดู อำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี 

และฉบับตำบลเทพกษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เน้ือเร่ืองของตำราศาสตรา ประกอบดวยอนุภาคเดน นาสนใจ จากพฤติกรรมตัวละครหรือเหตุการณตอนหน่ึง

ตอนใดจากนิทานพื้นบาน นิทานชาดก วรรณคดี ตำนาน พุทธประวัติ เปนตน ตัวอยาง เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมาน

เผากรุงลงกา

“รูปนี้หนุมาน  เมื่อทะยานเผาลงกา ไฟรายติดหางมา  ไดเวทนาเพียงปางตาย

สี่เดือนพระเคราะหทับ จะไดรับอันตราย  หามวาอยาผันผาย  ไปอุดรและทักษิณ

ศัตรูนั้นเปนชาย  จะทำรายใหมลทิน  จะเสียซึ่งทรัพยสิน  จะทำกินขัดเคืองใจ

พี่นองจะแตกฉาน  รอนรำคาญขางภายใน เจ็บไขไดทุกขภัย  เจ็บท่ัวไปท่ังกายา

ใหเจริญเรื่องพุทโธ  อิติปโสภควา   มนตรน้ำรดเกศา   ภัยนั้นหนาจะหายไป”

ตอนทายของศาสตรามีคำแนะนำวิธีแกไขเม่ือโชคราย และบอกให “ไถชะตา” คือบริจาคเงินแกหมอศาสตรา 

เปนจำนวนเงินยอยของชาวใตสมัยนั้น เรียกเปน “กอน” โดยทั่วไป ๑ กอน เทากับ ๒๕ สตางค ที่สงขลา ๑ กอน เทากับ 

๑๕ สตางค

ในวิถีชีวิตชาวใต  ชาวใตในอดีตที่สนใจคำทำนายโชคชะตา มักอาศัยตำราศาสตราบอกถึงคำทำนายวิถีชีวิต

ในอนาคต เชน การทำมาหากิน ความรัก และสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ อีกประการหน่ึงเน้ือหาศาสตราเปนผลใหชาวบาน

ไดรับความรูเรื่องราวตางๆ จากวรรณคดี ศาสนา ตำนาน เปนตน นับเปนการศึกษาจากการฟงอยางหน่ึง

สวนสถานภาพการดำรงปจจุบันของตำราศาสตรา  ทุกวันน้ียังเก็บรักษาไวบางตามศูนยวัฒนธรรมหรือวัดวาอาราม

ในบางทองถิ่นภาคใต แตสวนใหญจะหายไปกับหมอศาสตราท่ีขาดการสืบทอด ปจจุบันมีสิ่งเขามาทำหนาที่แทนศาสตรา 

คือ “เซียมซี” และการพยากรณโชคชะตาตามส่ือทันสมัย เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ ซึ่งเปดคอลัมนหรือรายการดังกลาว

เปนประจำ

ตำราศาสตรา



๙๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๙๑พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

กีฬาภูมิปญญาไทย

กีฬาภูมิปญญาไทย หมายถึง การเลน กีฬาและศิลปะการตอสูปองกันตัว ที่มีการปฏิบัติกันอยูในประเทศไทย

และมีเอกลักษณสะทอนวิถีไทย แบงออกเปน๓ ประเภท คือการเลนพ้ืนบาน กีฬาพ้ืนบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว

๑. การเลนพื้นบาน หมายถึง การเลนของคนไทยในแตละวัยที่มวีัตถุประสงคตางๆกันออกไป โดยมีผลลัพธ

สุดทาย คือ ความรัก ความสามัคคี และความสนุกสนานเพลิดเพลิน

๒. กีฬาพื้นบาน หมายถึง การเลนและการแขงขันของคนไทยในแตละวัย โดยมีอุปกรณและกฎกติกาที่เปน

ลักษณะเฉพาะถิ่น

๓. ศิลปะการตอสูปองกันตัว หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการตอสูท่ีใชรางกายหรืออุปกรณ โดยไดรับการฝกฝน

ตามวัฒนธรรมที่ไดรับการถายทอดกันมา

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. เปนการเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัวที่แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณหรือ

    อัตลักษณเฉพาะทองถิ่นหรือชาติพันธุ 

๒. มีวิธีการเลนหรือการแขงขันที่ชัดเจน (เชน ลำดับขั้นตอน กฎกติกา ชวงระยะเวลา) 

๓. มีการสืบทอด และยังคงมีการเลน หรือการแขงขันตามวาระโอกาสของกีฬา การเลนนั้น ๆ 

๔. มีคุณคาทางกาย อารมณ สังคม วถิีชีวิตชุมชน และจิตวิญญาณของความเปนไทย

๕. เปนการเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัวที่ตองไดรับการคุมครองอยางเรงดวน 

    เสี่ยงตอการสูญหายหรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม 

๖. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน



๙๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๙๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

กีฬาภูมิปญญาไทย

กีฬาภูมิปญญาไทย หมายถึง การเลน กีฬาและศิลปะการตอสูปองกันตัว ที่มีการปฏิบัติกันอยูในประเทศไทย

และมีเอกลักษณสะทอนวิถีไทย แบงออกเปน๓ ประเภท คือการเลนพ้ืนบาน กีฬาพ้ืนบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัว

๑. การเลนพื้นบาน หมายถึง การเลนของคนไทยในแตละวัยที่มวีัตถุประสงคตางๆกันออกไป โดยมีผลลัพธ

สุดทาย คือ ความรัก ความสามัคคี และความสนุกสนานเพลิดเพลิน

๒. กีฬาพื้นบาน หมายถึง การเลนและการแขงขันของคนไทยในแตละวัย โดยมีอุปกรณและกฎกติกาที่เปน

ลักษณะเฉพาะถ่ิน

๓. ศิลปะการตอสูปองกันตัว หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการตอสูท่ีใชรางกายหรืออุปกรณ โดยไดรับการฝกฝน

ตามวัฒนธรรมที่ไดรับการถายทอดกันมา

 

เกณฑการพิจารณาข้ึนทะเบียน
๑. เปนการเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัวท่ีแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณหรือ

    อัตลักษณเฉพาะทองถิ่นหรือชาติพันธุ 

๒. มีวิธีการเลนหรือการแขงขันที่ชัดเจน (เชน ลำดับขั้นตอน กฎกติกา ชวงระยะเวลา) 

๓. มีการสืบทอด และยังคงมีการเลน หรือการแขงขันตามวาระโอกาสของกีฬา การเลนน้ัน ๆ 

๔. มีคุณคาทางกาย อารมณ สังคม วถิีชีวิตชุมชน และจิตวิญญาณของความเปนไทย

๕. เปนการเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัวท่ีตองไดรับการคุมครองอยางเรงดวน 

    เสี่ยงตอการสูญหายหรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม 

๖. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน



๙๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๙๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ไมหึ่ม เปนการเลนพื้นบานของไทย นิยมเลนในภาคกลาง  เชน  กรุงเทพฯ  พระนครศรีอยุธยา  ฉะเชิงเทรา  

เชื่อวามีเลนมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาและแพรหลายอยูในภาคกลาง เปนการละเลนของเด็กๆ ชวงอายุราว ๙ - ๑๕ ป 

เด็กผูชายจะชอบเลนมากกวาเด็กผูหญิง เพราะเกิดอันตรายไดงาย นิยมเลนในหนาแลงหลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลว 

เลนในทองทุงทองนา พื้นที่โลงแจง อุปกรณที่ใชเลนไมหึ่ม ประกอบดวยวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ไดแก ไมไผปานำ

มาทำเปนไมหึ่ม โดยเลือกที่มีลำตนเล็ก ขอถี่และเหนียว ปลองหนามีน้ำหนักพอเหมาะมือ นิยมใชชวงโคนของไมไผปา 

เพราะจะเหนียว  ไมแตกบาดมือ  ไมตีมีความยาวประมาณ ๑ เมตร จำนวน ๑ อัน สวนลูกหึ่ม อาจนำจากไมทอนเดียวกัน

ที่เปนดานปลายของไมหึ่ม มีความยาว ๑๒ - ๑๕ เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง ๑.๕ – ๒.๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๔- ๕ อัน 

เกลาขอใหเรียบ 

วิธีเลนไมหึ่ม แบงผูเลนเปน ๒ ฝาย ฝายละ ๓ – ๕ คน ตกลงกันวาใครจะเลนกอน และตกลงทาทางในการตีวา 

จะใชไมหนาหรือไมหลัง  เริ่มเลนฝายตีจะตีลูกหึ่มออกไปตามแนวตรง ฝายรับจะใชมือรับ ลูกหึ่ม ถารับไดใหโยนคืนมา 

ฝายตีจะตีคนละ ๓ ครั้ง ถาฝายรับรับไมได  จะขวางกลับมาใหตรงจุดที่ตีใหมากที่สุด  ฝายตีจะตีโตลูกหึ่มออกไป 

ใหหางจุดที่ตีแลวใชไมตี วัดระยะทาง ไดกี่ไม รวมกันไวจนครบ ฝายตีจะเปนฝายชนะและฝายตีจะกระเดาะลูกหึ่มใหได

จำนวนหลายคร้ังแลวรวมจำนวน  เดาะลูกหึ่มของฝายตีทุกคน จากนั้นจะตีออกไปตามจำนวนท่ีเดาะได ฝายรับถารับได

ก็จะขวาง กลับมาเปนการยนระยะทาง เมื่อฝายตี ตีครบจำนวนแลว ฝายรับจะถือลูกหึ่มวิ่งกลับมาท่ีจุดเริ่มตนโดยออก

เสียงหึ่มตลอดระยะทางท่ีวิ่ง ถาเสียงขาดเม่ือไหร ฝายรับคนอื่นจะตองมาวิ่งตอจนถึงจุดเริ่มตน ฝายรับก็จะเปนฝายตี

การเลนไมหึ่มถือเปนการออกกำลังกาย เปนการแสดงความซ่ือสัตยในการห่ึม และเปนการฝกทักษะในการตี 

การรับ ปจจุบนัยังมีการเลนอยูบางในกลุมเยาวชนในชนบทท่ีพอแมทำนาแตเหลือนอยเพราะขาดการสืบทอด และมี

การเลนเกมสคอมพิวเตอรแทน

ไมหึ่ม



๙๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๙๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ไมหึ่ม เปนการเลนพื้นบานของไทย นิยมเลนในภาคกลาง  เชน  กรุงเทพฯ  พระนครศรีอยุธยา  ฉะเชิงเทรา  

เชื่อวามีเลนมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาและแพรหลายอยูในภาคกลาง เปนการละเลนของเด็กๆ ชวงอายุราว ๙ - ๑๕ ป 

เด็กผูชายจะชอบเลนมากกวาเด็กผูหญิง เพราะเกิดอันตรายไดงาย นิยมเลนในหนาแลงหลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลว 

เลนในทองทุงทองนา พื้นที่โลงแจง อุปกรณที่ใชเลนไมหึ่ม ประกอบดวยวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ไดแก ไมไผปานำ

มาทำเปนไมหึ่ม โดยเลือกที่มีลำตนเล็ก ขอถี่และเหนียว ปลองหนามีน้ำหนักพอเหมาะมือ นิยมใชชวงโคนของไมไผปา 

เพราะจะเหนียว  ไมแตกบาดมือ  ไมตีมีความยาวประมาณ ๑ เมตร จำนวน ๑ อัน สวนลูกหึ่ม อาจนำจากไมทอนเดียวกัน

ที่เปนดานปลายของไมหึ่ม มีความยาว ๑๒ - ๑๕ เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง ๑.๕ – ๒.๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๔- ๕ อัน 

เกลาขอใหเรียบ 

วิธีเลนไมหึ่ม แบงผูเลนเปน ๒ ฝาย ฝายละ ๓ – ๕ คน ตกลงกันวาใครจะเลนกอน และตกลงทาทางในการตีวา 

จะใชไมหนาหรือไมหลัง  เริ่มเลนฝายตีจะตีลูกหึ่มออกไปตามแนวตรง ฝายรับจะใชมือรับ ลูกหึ่ม ถารับไดใหโยนคืนมา 

ฝายตีจะตีคนละ ๓ ครั้ง ถาฝายรับรับไมได  จะขวางกลับมาใหตรงจุดที่ตีใหมากที่สุด  ฝายตีจะตีโตลูกหึ่มออกไป 

ใหหางจุดที่ตีแลวใชไมตี วัดระยะทาง ไดกี่ไม รวมกันไวจนครบ ฝายตีจะเปนฝายชนะและฝายตีจะกระเดาะลูกหึ่มใหได

จำนวนหลายคร้ังแลวรวมจำนวน  เดาะลูกหึ่มของฝายตีทุกคน จากนั้นจะตีออกไปตามจำนวนท่ีเดาะได ฝายรับถารับได

ก็จะขวาง กลับมาเปนการยนระยะทาง เมื่อฝายตี ตีครบจำนวนแลว ฝายรับจะถือลูกหึ่มวิ่งกลับมาท่ีจุดเริ่มตนโดยออก

เสียงหึ่มตลอดระยะทางท่ีวิ่ง ถาเสียงขาดเม่ือไหร ฝายรับคนอื่นจะตองมาวิ่งตอจนถึงจุดเริ่มตน ฝายรับก็จะเปนฝายตี

การเลนไมหึ่มถือเปนการออกกำลังกาย เปนการแสดงความซ่ือสัตยในการห่ึม และเปนการฝกทักษะในการตี 

การรับ ปจจุบนัยังมีการเลนอยูบางในกลุมเยาวชนในชนบทท่ีพอแมทำนาแตเหลือนอยเพราะขาดการสืบทอด และมี

การเลนเกมสคอมพิวเตอรแทน

ไมหึ่ม



๙๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๙๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

หมากเก็บเปนการเลนพื้นบานของไทย นิยมเลนในภาคกลาง โดยเฉพาะเด็กผูหญิง อายุราว ๘ – ๑๔ ป เชื่อวา

มีการเลนหมากเก็บมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา การเลนหมากเก็บจะใชวัสดุ กอนหิน กะเทาะใหคอนขางกลม ลบเหล่ียม 

เพื่อไมใหเจ็บมือ ใชกอนหินจำนวน ๕ กอน ขนาดหัวแมมือ เลนได ๓ – ๕ คน  

วิธีการเลนหมากเก็บน้ัน ใครจะไดเลนกอน ข้ึนอยูกับฝมือในการข้ึนราน ใหไดลูกหมากจำนวนมาก โดยหงายมือ

ถือลูกหมากแลวโยนขึ้น พรอมกับพลิกเอาหลังมือรับ แลวพลิกกลับเอาหนามือรับทุกคนที่เลน จะข้ึนรานใหไดลูกหมาก

มากท่ีสุด เปนผูเลนกอน โดยเร่ิมเลนจากหมากหน่ึง ผูเลนจะโยนหมากข้ึนไปบนอากาศแลวโปรยลูกหมากอีก ๔ ลูก ลงบนพ้ืน 

จากน้ันจะโยนตัวโยนข้ึน แลวเก็บลูกหมากทีละตัวจนครบ ๔ ลูก ข้ึนหมากสอง จะโยนอีตัวข้ึนแลวรีบวางลูกหมากอีก ๔ ลูก 

ใหเปนคูละสอง แลวโยนตัวโยนพรอมกับเก็บลูกหมากทีละสองลูก ขึ้นหมากสามจนถึงหมากส่ี  หมากอีจุบ หมากอีเขี่ย 

ถาระหวางเลนพลาดเม่ือใด ใหคนอื่นเลนตอ ใครถึงหมากสุดทายกอนเปนผูชนะ ใหขึ้นรานแลวเขกเขาผูแพ

การเลนหมากเก็บเปนการฝกทักษะในการใชกลามเนื้อมือ ถามือออนก็จะรับหมากไดมาก  

เปนการฝกการโยนตัวโยนและเก็บลูกหมาก โดยคาดคะเนจังหวะความสูงของตัวโยน กับการเก็บ

ลูกหมาก ใหสามารถรับไดทันทวงที ปจจุบันยังมีเด็กหญิงเลนกันอยูในชนบท แตอาจะมีการเปลี่ยน

จากลูกหมากเปนกานธูปหรือตะเกยีบก็ได

หมากเก็บ



๙๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๙๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

หมากเก็บเปนการเลนพื้นบานของไทย นิยมเลนในภาคกลาง โดยเฉพาะเด็กผูหญิง อายุราว ๘ – ๑๔ ป เชื่อวา

มีการเลนหมากเก็บมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา การเลนหมากเก็บจะใชวัสดุ กอนหิน กะเทาะใหคอนขางกลม ลบเหล่ียม 

เพื่อไมใหเจ็บมือ ใชกอนหินจำนวน ๕ กอน ขนาดหัวแมมือ เลนได ๓ – ๕ คน  

วิธีการเลนหมากเก็บน้ัน ใครจะไดเลนกอน ข้ึนอยูกับฝมือในการข้ึนราน ใหไดลูกหมากจำนวนมาก โดยหงายมือ

ถือลูกหมากแลวโยนขึ้น พรอมกับพลิกเอาหลังมือรับ แลวพลิกกลับเอาหนามือรับทุกคนที่เลน จะข้ึนรานใหไดลูกหมาก

มากท่ีสุด เปนผูเลนกอน โดยเร่ิมเลนจากหมากหน่ึง ผูเลนจะโยนหมากข้ึนไปบนอากาศแลวโปรยลูกหมากอีก ๔ ลูก ลงบนพ้ืน 

จากน้ันจะโยนตัวโยนข้ึน แลวเก็บลูกหมากทีละตัวจนครบ ๔ ลูก ข้ึนหมากสอง จะโยนอีตัวข้ึนแลวรีบวางลูกหมากอีก ๔ ลูก 

ใหเปนคูละสอง แลวโยนตัวโยนพรอมกับเก็บลูกหมากทีละสองลูก ขึ้นหมากสามจนถึงหมากส่ี  หมากอีจุบ หมากอีเขี่ย 

ถาระหวางเลนพลาดเม่ือใด ใหคนอื่นเลนตอ ใครถึงหมากสุดทายกอนเปนผูชนะ ใหขึ้นรานแลวเขกเขาผูแพ

การเลนหมากเก็บเปนการฝกทักษะในการใชกลามเนื้อมือ ถามือออนก็จะรับหมากไดมาก  

เปนการฝกการโยนตัวโยนและเก็บลูกหมาก โดยคาดคะเนจังหวะความสูงของตัวโยน กับการเก็บ

ลูกหมาก ใหสามารถรับไดทันทวงที ปจจุบันยังมีเด็กหญิงเลนกันอยูในชนบท แตอาจะมีการเปลี่ยน

จากลูกหมากเปนกานธูปหรือตะเกยีบก็ได

หมากเก็บ



๙๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๙๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

เสือกินวัวเปนกีฬาพื้นเมืองที่เลนกันโดยทั่วไปแทบทุกจังหวัดของภาคกลางในสมัยโบราณ เชน กรุงเทพฯ

 ธนบุรี ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา และตราด นอกจากน้ียังเปนท่ีนิยมเลนอยางแพรหลายในภาคอ่ืน ๆ  ดวย ไมปรากฏ

หลักฐานวาเริ่มมีการเลนเสือกินวัวมาตั้งแตเมื่อใด แตพบวามีการเลนเสือกินวัวกันแลวใน พ.ศ. ๒๔๕๗ ในรัชสมัยของ

รัชกาลที่ ๖ โดยเลนกันในงานตรุษสงกรานตของกรุงเกาคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจุบัน การเลนเสือกินวัว

ตามรูปแบบของเกาน้ันนิยมเลนกันในหมูคนหนุมคนสาวมากกวาวัยอื่น ๆ ปจจุบันยังมีการเลนเสือกินวัวนี้อยูโดยทั่วไป 

เสือกินวัวเปนการเลนที่สะทอนวิถีชีวิตของชาวบานในชนบทไทย ที่ตองแกปญหาเสือเขามาไลกัดกินวัวที่

ชาวบานเลี้ยงไว โดยลักษณะวิธีการเลนที่สมมุติคนเลนสวนใหญเปนคอก และมีคนหนึ่งเปนเสือ คนหนึ่งเปนวัว โดยคอก

จะชวยกันปองกันไมใหเสือเขาไปกินวัว ขณะที่ผูเปนเสือที่อยูนอกคอก พยายามวิ่งไลแตะตัววัวใหได ถาเสือไลแตะ

ถูกตัวววัได จะเปลี่ยนหนาที่กันโดยผูเปนเสือจะตองเปนวัว และผูเปนวัวจะตองเปนเสือบาง เมื่อสลับหนาที่กันแลว 

ก็จะเปลี่ยนใหคูเลนคนอื่น ๆ  ที่เปนคอกออกมาเลนเปนเสือและวัวบาง โดยเสือและวัวคูเดิมจะกลับเปนคอกแทน ซึ่งเปน

โครงสรางการเลนท่ีมีเอกลักษณตามวิถีไทย และมีความโดดเดน นอกจากน้ีเปนการเลนท่ีมีความสนุกสนาน มีความต่ืนตัว 

ตื่นเตน ตองใชปฎิภาณไหวพริบในการเลนตลอดเวลา

การเลนเสือกินวัวชวยสรางเสริมความแข็งแรง พลัง ความเร็ว ความแคลวคลองวองไว และความออนตัว 

ดานจิตใจ ชวยฝกจิตใจใหมีความกลาแสดงออก เชื่อมั่นในตัวเอง มีความมานะพยายาม นอกจากน้ี ยังชวยพัฒนาดาน

สติปญญา ฝกการใชความคิด การแกปญหาเฉพาะหนา และการตัดสินใจอยางเหมาะสม และรูจักการปฏิบัติตนในฐานะ

ผูนำและผูตามที่ดี

เสือกินวัว



๙๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๙๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

เสือกินวัวเปนกีฬาพื้นเมืองที่เลนกันโดยทั่วไปแทบทุกจังหวัดของภาคกลางในสมัยโบราณ เชน กรุงเทพฯ

 ธนบุรี ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา และตราด นอกจากน้ียังเปนท่ีนิยมเลนอยางแพรหลายในภาคอ่ืน ๆ  ดวย ไมปรากฏ

หลักฐานวาเริ่มมีการเลนเสือกินวัวมาตั้งแตเมื่อใด แตพบวามีการเลนเสือกินวัวกันแลวใน พ.ศ. ๒๔๕๗ ในรัชสมัยของ

รัชกาลที่ ๖ โดยเลนกันในงานตรุษสงกรานตของกรุงเกาคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจุบัน การเลนเสือกินวัว

ตามรูปแบบของเกาน้ันนิยมเลนกันในหมูคนหนุมคนสาวมากกวาวัยอื่น ๆ ปจจุบันยังมีการเลนเสือกินวัวนี้อยูโดยทั่วไป 

เสือกินวัวเปนการเลนที่สะทอนวิถีชีวิตของชาวบานในชนบทไทย ที่ตองแกปญหาเสือเขามาไลกัดกินวัวที่

ชาวบานเลี้ยงไว โดยลักษณะวิธีการเลนที่สมมุติคนเลนสวนใหญเปนคอก และมีคนหนึ่งเปนเสือ คนหนึ่งเปนวัว โดยคอก

จะชวยกันปองกันไมใหเสือเขาไปกินวัว ขณะที่ผูเปนเสือที่อยูนอกคอก พยายามวิ่งไลแตะตัววัวใหได ถาเสือไลแตะ

ถูกตัวววัได จะเปลี่ยนหนาที่กันโดยผูเปนเสือจะตองเปนวัว และผูเปนวัวจะตองเปนเสือบาง เมื่อสลับหนาที่กันแลว 

ก็จะเปลี่ยนใหคูเลนคนอื่น ๆ  ที่เปนคอกออกมาเลนเปนเสือและวัวบาง โดยเสือและวัวคูเดิมจะกลับเปนคอกแทน ซึ่งเปน

โครงสรางการเลนท่ีมีเอกลักษณตามวิถีไทย และมีความโดดเดน นอกจากน้ีเปนการเลนท่ีมีความสนุกสนาน มีความต่ืนตัว 

ตื่นเตน ตองใชปฎิภาณไหวพริบในการเลนตลอดเวลา

การเลนเสือกินวัวชวยสรางเสริมความแข็งแรง พลัง ความเร็ว ความแคลวคลองวองไว และความออนตัว 

ดานจิตใจ ชวยฝกจิตใจใหมีความกลาแสดงออก เชื่อมั่นในตัวเอง มีความมานะพยายาม นอกจากน้ี ยังชวยพัฒนาดาน

สติปญญา ฝกการใชความคิด การแกปญหาเฉพาะหนา และการตัดสินใจอยางเหมาะสม และรูจักการปฏิบัติตนในฐานะ

ผูนำและผูตามที่ดี

เสือกินวัว



๙๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๙๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

หมากรุกไทย เปนเกมกระดานท่ีพัฒนามาจากหมากรุกของอินเดียที่ชื่อเกมวาจตุรงค ซึ่งมีความเชื่อวามาจาก

เรื่องราวของรามเกียรติ์  จากหลักฐานพบวา การเลนหมากรุกไทยมีมาตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีและตอเนื่องมาจนถึงสมัย

กรุงรัตนโกสินทร ผูท่ีเลนหมากรุกไทยมีต้ังแตพระมหากษัตริย เช้ือพระวงศ ไปจนถึงคนสามัญ ใครคิดเปน รูจักใชสติปญญา

ก็นับวาสามารถเลนหมากรุกไดสนุกเทาเทียมกัน หมากรุกไทยสมัยกอนเปนที่นิยมมาก เห็นไดจากเวลามีงานตางๆ เชน 

งานวัด งานบวช งานศพ เจาภาพจะหาหมากรุกมาใหเลนกันอยางสนุกสนานตลอดรุง  บางครั้งเปนการเลนเพื่อประชัน

กันระหวางนักเลงหมากรุกเจาถิ่นกับตางถ่ิน

การเลนหมากรุกไทยจะมีการวางแผนเชิงกลยุทธดวยการรุก การรับ ตามแตสติปญญาของผูเลน เชน 

ทัพหลวง ทัพรอง และทัพกองโจร โดยการเขาโจมตีจะมุงหวังชนะฝายตรงขาม และแตละฝายจะตองปองกันแมทัพหรือ

ขุนของฝายตนไวใหถึงที่สุด  การแพชนะในกีฬาหมากรุกไทยจึงไมใชอยูที่ฝายหนึ่งจะเดินหมากเขาไปกินฝายตรงขาม

จนหมดหรือเหลือพวกมากกวาจึงจะชนะ แตสิ่งท่ีสำคัญอยูที่ทั้งสองฝายตองใชไหวพริบปฏิภาณในการเดินหมากของตน

เขาลอมรุกขุนของฝายตรงขามใหไมมีทางตอสู ดวยศิลปะเชิงชั้นการเลนที่สนุกสนานนี้เอง ทำใหหมากรุกไทยกลายเปน

กีฬาที่มีการจัดประลองแขงขันอยางเปนทางการมากข้ึน  ดังนั้น การกีฬาแหงประเทศไทยจึงไดจัดทำกติกาการแขงขัน

หมากรุกไทยเพ่ือใหใชกันอยางเปนมาตรฐาน โดยมีการกำหนดเวลาการเลน การจดบันทึกการเดินหมาก การนับศักด์ิกระดาน 

และรายละเอียดอื่นๆ ที่ผูเขาแขงขันตองยึดถืออยางเขมงวด

 หมากรุกไทยเปนกีฬาที่สรางทักษะใหเกิดความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ สอนใหเกิดการจินตนาการ 

รวมท้ังการวางแผนลวงหนา ผูเลนหมากรุกไทยจึงเปนผูที่มีความละเอียดรอบคอบ มีสมาธิ รูจักการวางแผน คิดวิเคราะห 

และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

หมากรุกไทย
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กันระหวางนักเลงหมากรุกเจาถิ่นกับตางถ่ิน
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ตะกรอลอดหวงเปนกีฬาพื้นเมืองของไทยที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนวาระหวางป พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๔๗๒ 

หลวงมงคลแมน (สังข บูรณะศิริ) ไดริเริ่มคิดการเลนตะกรอลอดหวงขึ้นในกรุงเทพฯ โดยนำวิธีการเลนตะกรอเตะวง ผสาน

กับทาเตะพลิกแพลงตางๆของการเลนตะกรอ และเพ่ิมการแขวนหวงท่ีคิดประดิษฐข้ึนหอยไวสูงจากพ้ืนตรงกลางสนามเลน 

ใหผูเลนเตะปอนลูกตะกรอกันไปมา โดยมีจุดมุงหมายใหลูกตะกรอลอดเขาหวงที่แขวนไว ตอมาจึงเริ่มมีการแขงขัน

ตะกรอลอดหวงเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยสมาคมกีฬาสยามเปนผูจัดข้ึน และมีการเลนแพรหลายไปยังจังหวัดอ่ืนๆ

ในภาคกลาง ปจจุบันตะกรอลอดหวงมีการเลนและแขงขันกันทั่วประเทศ

ตะกรอลอดหวงจะเลนเปนทีมในสนามที่เขียนพื้นเปนวงกลม โดยนำหวงสามเสา (สามดาน)แขวนหอยสูง

จากพื้นไวกลางวง เพื่อใหผูเลนในทีมเดียวกันเตะปอนลูกตะกรอโตกันไปมา หากลูกตะกรอลอดเขาหวง ก็จะไดคะแนน

ตามความงาย ยากของทาเตะ เมื่อหมดเวลาหรือหมดโยนจะนำคะแนนของทุกคนทุกทาในทีมที่เตะลอดเขาหวง

ตามกติกาท่ีกำหนด มารวมกันเปนคะแนนของทีมน้ัน ทีมท่ีทำคะแนนไดมากท่ีสุดจะเปนทีมชนะ ทาเตะท่ีใช ประกอบดวย

ทาที่ใชเทา แขง เขา ศอก ไหล ศีรษะ ทั้งทาเตะดานหนา ดานขาง ดานหลัง มีทั้งยืนเตะ กระโดดเตะ และการเตะใหลอด

บวงมือไปลอดเขาหวงที่แขวนไวดวย เชนทาแขง ทาสนไขว ทาขึ้นมา ทาพับเพียบ ทาขึ้นมาหวงมือ ทาพับหลังตบบวงมือ 

ซึ่งเปนวิธีการเลนที่วิจิตร พิสดาร และสวยงาม 

การเลนตะกรอลอดหวงชวยใหผูเลนไดพัฒนา

ดานรางกาย ไดแกความแข็งแรง ความออนตัว การทรงตัว 

ความแมนยำ ความมีจังหวะในการเคล่ือนไหวรางกาย และ

วิธีการเตะตะกรอดวยลีลาทาทางตางๆ ที่สวยงามโดดเดน

มีความหมายเปนเอกลักษณไทยแท ดานจิตใจ ไดแก ฝกฝน

จิตใจใหแจมใส สนุกสนาน คลายความเครียด รวมท้ังพัฒนา

สติปญญาฝกการคิด การตัดสินใจ การแกปญหาขณะเลน 

นอกจากนี้ ยังชวยสรางความสมัครสมานสามัคคี เคารพ

กฎกติกา 

ตะกรอลอดหวง
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ตะกรอลอดหวงเปนกีฬาพื้นเมืองของไทยที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนวาระหวางป พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๔๗๒ 

หลวงมงคลแมน (สังข บูรณะศิริ) ไดริเริ่มคิดการเลนตะกรอลอดหวงขึ้นในกรุงเทพฯ โดยนำวิธีการเลนตะกรอเตะวง ผสาน

กับทาเตะพลิกแพลงตางๆของการเลนตะกรอ และเพ่ิมการแขวนหวงท่ีคิดประดิษฐข้ึนหอยไวสูงจากพ้ืนตรงกลางสนามเลน 

ใหผูเลนเตะปอนลูกตะกรอกันไปมา โดยมีจุดมุงหมายใหลูกตะกรอลอดเขาหวงที่แขวนไว ตอมาจึงเริ่มมีการแขงขัน

ตะกรอลอดหวงเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยสมาคมกีฬาสยามเปนผูจัดข้ึน และมีการเลนแพรหลายไปยังจังหวัดอ่ืนๆ

ในภาคกลาง ปจจุบันตะกรอลอดหวงมีการเลนและแขงขันกันทั่วประเทศ

ตะกรอลอดหวงจะเลนเปนทีมในสนามที่เขียนพื้นเปนวงกลม โดยนำหวงสามเสา (สามดาน)แขวนหอยสูง

จากพื้นไวกลางวง เพื่อใหผูเลนในทีมเดียวกันเตะปอนลูกตะกรอโตกันไปมา หากลูกตะกรอลอดเขาหวง ก็จะไดคะแนน

ตามความงาย ยากของทาเตะ เมื่อหมดเวลาหรือหมดโยนจะนำคะแนนของทุกคนทุกทาในทีมที่เตะลอดเขาหวง

ตามกติกาท่ีกำหนด มารวมกันเปนคะแนนของทีมน้ัน ทีมท่ีทำคะแนนไดมากท่ีสุดจะเปนทีมชนะ ทาเตะท่ีใช ประกอบดวย

ทาที่ใชเทา แขง เขา ศอก ไหล ศีรษะ ทั้งทาเตะดานหนา ดานขาง ดานหลัง มีทั้งยืนเตะ กระโดดเตะ และการเตะใหลอด

บวงมือไปลอดเขาหวงที่แขวนไวดวย เชนทาแขง ทาสนไขว ทาขึ้นมา ทาพับเพียบ ทาขึ้นมาหวงมือ ทาพับหลังตบบวงมือ 

ซึ่งเปนวิธีการเลนที่วิจิตร พิสดาร และสวยงาม 

การเลนตะกรอลอดหวงชวยใหผูเลนไดพัฒนา

ดานรางกาย ไดแกความแข็งแรง ความออนตัว การทรงตัว 

ความแมนยำ ความมีจังหวะในการเคล่ือนไหวรางกาย และ

วิธีการเตะตะกรอดวยลีลาทาทางตางๆ ที่สวยงามโดดเดน

มีความหมายเปนเอกลักษณไทยแท ดานจิตใจ ไดแก ฝกฝน

จิตใจใหแจมใส สนุกสนาน คลายความเครียด รวมท้ังพัฒนา

สติปญญาฝกการคิด การตัดสินใจ การแกปญหาขณะเลน 

นอกจากนี้ ยังชวยสรางความสมัครสมานสามัคคี เคารพ

กฎกติกา 

ตะกรอลอดหวง



๑๐๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๐๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

วิ่งวัวเปนการวิ่งแขงขัน วัดฝเทาวาใครวิ่งเร็วกวากัน และเปนการแสดงความสามารถเฉพาะตัว สวนใหญเปน

เพศชาย อายุ ๑๕ – ๒๐ ป เลนตามงานวัด เทศกาลตรุษสงกรานต ตามลานวัด หรือทุงนาที่เก็บเก่ียวขาวแลว นิยมเลน

มาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา

วิธีการเลนวิ่งวัว เปนการวิ่งแขงขันความเร็วครั้งละ  ๒ คน ไมสวมรองเทา แบงทางวิ่งเปน ๒ ชองทาง โดยทุบดนิ

ใหเรียบและใชไมไผแบงลูเปนแนวยาว และกันไมใหผูชมล้ำเขามาในทาง ระยะทาง ๑๐๐ เมตร จุดปลายทางจะมี

ธงสามเหล่ียมสวมอยูบนปลายกระบอกไมไผ  เอนประมาณ  ๔๕ องศา ผูชนะ คือ ผูจับธงท่ีจุดปลายทางไดกอน 

การปลอยตัว จะใชเชือกปอยาวประมาณ ๖ เมตร ผูกไวที่เอวของผูวิ่งวัวทั้งสองคน และดึงเชือกมาไวที่เขียงดานหลัง 

แลวใชมีดสับใหเชือกขาด ผูว่ิงวัวจะคอยฟงเสียงมีดกระทบกับเขียงเปนสัญญาณวาออกว่ิงได ถาผูว่ิงวัวมีฝเทาใกลเคียงกัน 

อาจจับธงไดพรอมๆ กัน จึงตองดูวามือใครอยูเหนือกวา ใหผูนั้นชนะ กอนการวิ่งวัว จะมีการเปรียบผูวิ่งโดยยืนบนโตะสูง 

ใหผูชมเลือกวาจะเชียรผูใดเปนผูชนะ บางคร้ังผูเขาแขงขันมีความสูงและอายุตางกัน ถายินดีที่จะวิ่งวัว ก็จะมีการตอรอง 

โดยฝายที่ตัวเตี้ย เปนรอง และฝายตัวสูงจะเปนตอ 

สภาพปจจุบันยังมีการว่ิงวัวแขงขันกันอยูในภูมิภาคตาง ๆ การว่ิงวัวนอกจากจะชวยพัฒนาสุขภาพรางกายของ

ผูแขงขันแลว ทั้งยังชวยฝกฝนความอดทน ความเพียรพยายาม และความมีน้ำใจที่ดีงาม รูแพ รูชนะ รูอภัย นอกจากน้ี 

ยังใหความสนุกสนานและการออกกำลังกายโดยอาจอาศัยการแขงขันเปนเครื่องมือ 

วิ่งวัว
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ใหเรียบและใชไมไผแบงลูเปนแนวยาว และกันไมใหผูชมล้ำเขามาในทาง ระยะทาง ๑๐๐ เมตร จุดปลายทางจะมี

ธงสามเหล่ียมสวมอยูบนปลายกระบอกไมไผ  เอนประมาณ  ๔๕ องศา ผูชนะ คือ ผูจับธงท่ีจุดปลายทางไดกอน 

การปลอยตัว จะใชเชือกปอยาวประมาณ ๖ เมตร ผูกไวที่เอวของผูวิ่งวัวทั้งสองคน และดึงเชือกมาไวที่เขียงดานหลัง 

แลวใชมีดสับใหเชือกขาด ผูว่ิงวัวจะคอยฟงเสียงมีดกระทบกับเขียงเปนสัญญาณวาออกว่ิงได ถาผูว่ิงวัวมีฝเทาใกลเคียงกัน 
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โดยฝายที่ตัวเตี้ย เปนรอง และฝายตัวสูงจะเปนตอ 
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วิ่งวัว
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วิ่งควาย เปนกีฬาเกาแกดั้งเดิมที่มีเอกลักษณโดดเดนของไทย เปนการแสดงออกถึงความผูกพันแนนแฟน

ระหวางชาวนาไทย ควายไทย และอาชีพเกษตรกรรมทำนาของ เมื่อยามวางจากงานก็นำควายมาประลองแขงขันกัน 

โดยใหคนขี่หลังควายควบคุมควายใหวิ่งแขงขันกัน เปนการพัฒนาบำรุงสายพันธุควายไทยใหแข็งแกรงยิ่งข้ึน ไมปรากฏ

หลักฐานวาเร่ิมมีการเลนว่ิงควายต้ังแตเม่ือใด แตพบหลักฐานวามีการเลน ว่ิงควายกันแลวต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ในปจจุบัน

วิ่งควายยังมีนิยมเลนกันอยู โดยเฉพาะประเพณีวิ่งควายที่จังหวัดชลบุรีนั้นจัดเลนกันในชวงกอนออกพรรษาสืบทอด

ตอเนื่องกันมายาวนาน จนมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก  

วิ่งควาย เปนการขี่ควายแขงขันความเร็วกัน ควายวิ่งสวนใหญเปนตัวผู โดยควายวิ่งท่ีมีลักษณะดี คือ ขนแข็ง 

ผิวดำ หูยาว หางแข็ง กีบเทาไมแบแตตองตั้งเหมือนมา ขาคูหนาที่มีสองทอน ทอนลางตองยาวกวาทอนบน สวนขาหลัง

กีบเทาตองจิกพื้นไดดี โดยเฉพาะเมื่อเวลาวิ่งเทาหลังทับรอยเทาหนาจะถือวาเปนควายที่มีความสามารถในการวิ่ง 

การฝกฝนควายว่ิงจะเนนความสมบูรณ แข็งแรงของรางกาย และการฝกซอมกับคนข่ีทุกวัน ซ่ึงควายท่ีเขาแขงขันหากซอม

กับคนไหนตองแขงกับคนนั้น เพราะควายจะรูถึงน้ำหนักคนขี่ อีกท้ังการฝกระหวางควายกับคนบนหลังจะตองรูใจกัน

เพ่ือจะไดเขาเสนชัยอยางผูชนะ โดยกติกาการแขงขัน ผูเลนแตละคนจะข้ึนข่ีหลังควายของตนเองอยูหลังเสนเร่ิม เม่ือไดยิน

สัญญาณเร่ิมเลนก็จะควบคุมควายใหว่ิงไปใหเร็วท่ีสุดแขงขันกันไปใหผานเสนชัย ควายใครว่ิงผานเสนชัยกอนจะเปนผูชนะ

วิ่งควาย

วิ่งควายจะชวยพัฒนาความแข็งแรงของแขน ลำตัว สะโพก ขา เสริมสรางการทรงตัวที่ดี 

ท้ังชวยสงเสริมการใชความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การแกปญหา การคิดสรางสรรค นอกจากน้ี

ยังชวยฝกการเคารพกฎกติกา การยอมรับความสามารถผูอื่น ความมีน้ำใจนักกีฬา ชวยใหเกิดการ

เรียนรูวิถีชีวิตของคนกับควาย ตระหนักถึงความสำคัญของควายกับอาชีพเกษตรกรรมของไทย



๑๐๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๐๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

วิ่งควาย เปนกีฬาเกาแกดั้งเดิมที่มีเอกลักษณโดดเดนของไทย เปนการแสดงออกถึงความผูกพันแนนแฟน

ระหวางชาวนาไทย ควายไทย และอาชีพเกษตรกรรมทำนาของ เมื่อยามวางจากงานก็นำควายมาประลองแขงขันกัน 

โดยใหคนขี่หลังควายควบคุมควายใหวิ่งแขงขันกัน เปนการพัฒนาบำรุงสายพันธุควายไทยใหแข็งแกรงยิ่งข้ึน ไมปรากฏ

หลักฐานวาเร่ิมมีการเลนว่ิงควายต้ังแตเม่ือใด แตพบหลักฐานวามีการเลน ว่ิงควายกันแลวต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ในปจจุบัน

วิ่งควายยังมีนิยมเลนกันอยู โดยเฉพาะประเพณีวิ่งควายที่จังหวัดชลบุรีนั้นจัดเลนกันในชวงกอนออกพรรษาสืบทอด

ตอเนื่องกันมายาวนาน จนมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก  

วิ่งควาย เปนการขี่ควายแขงขันความเร็วกัน ควายวิ่งสวนใหญเปนตัวผู โดยควายวิ่งท่ีมีลักษณะดี คือ ขนแข็ง 

ผิวดำ หูยาว หางแข็ง กีบเทาไมแบแตตองตั้งเหมือนมา ขาคูหนาที่มีสองทอน ทอนลางตองยาวกวาทอนบน สวนขาหลัง

กีบเทาตองจิกพื้นไดดี โดยเฉพาะเมื่อเวลาวิ่งเทาหลังทับรอยเทาหนาจะถือวาเปนควายที่มีความสามารถในการวิ่ง 

การฝกฝนควายว่ิงจะเนนความสมบูรณ แข็งแรงของรางกาย และการฝกซอมกับคนข่ีทุกวัน ซ่ึงควายท่ีเขาแขงขันหากซอม

กับคนไหนตองแขงกับคนนั้น เพราะควายจะรูถึงน้ำหนักคนขี่ อีกท้ังการฝกระหวางควายกับคนบนหลังจะตองรูใจกัน

เพ่ือจะไดเขาเสนชัยอยางผูชนะ โดยกติกาการแขงขัน ผูเลนแตละคนจะข้ึนข่ีหลังควายของตนเองอยูหลังเสนเร่ิม เม่ือไดยิน

สัญญาณเร่ิมเลนก็จะควบคุมควายใหว่ิงไปใหเร็วท่ีสุดแขงขันกันไปใหผานเสนชัย ควายใครว่ิงผานเสนชัยกอนจะเปนผูชนะ

วิ่งควาย

วิ่งควายจะชวยพัฒนาความแข็งแรงของแขน ลำตัว สะโพก ขา เสริมสรางการทรงตัวที่ดี 

ท้ังชวยสงเสริมการใชความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การแกปญหา การคิดสรางสรรค นอกจากน้ี

ยังชวยฝกการเคารพกฎกติกา การยอมรับความสามารถผูอื่น ความมีน้ำใจนักกีฬา ชวยใหเกิดการ

เรียนรูวิถีชีวิตของคนกับควาย ตระหนักถึงความสำคัญของควายกับอาชีพเกษตรกรรมของไทย



๑๐๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๐๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

เจิง คือ ศิลปะการตอสูปองกันตัวของชายชาวลานนา  คำวา “เจิง” เปนคำในภาษาไทยเหนือมีความหมาย

เชนเดียวกับคำวา “ เชิง” ในภาษาไทยภาคกลางคือ ชั้นเชิง ซึ่งหมายถึงศิลปะการตอสู มักทำกันในงานประเพณีตางๆ 

ของภาคเหนือ โดยปกติผูฟอนมักเปนผูชาย และมักจะฟอนในหมูคนสนิทๆ และรูจักกันเปนสวนใหญ เชนในงาน 

“บวชลูกแกว” (บวชเณรนอย) โดยฟอนเขากับจังหวะของวงกลองท่ีมีอยูในงานนั้นๆ หรือที่สามารถหาไดในพื้นที่ เชน 

กลองแซะ กลองปูเจ  กลองมองเซิง  กลองไชยมงคล  กลองสิ้งหมอง  กลองกนยาว กลองสะบัดชัย

เจิง นั้นแสดงออกโดยการนำทาทางลวดลายในการตอสูของกระบวนทาตามแบบแผนการตอสูที่ใชอยูในชีวิต

ประจำวันหรือใชทำการรบในสงคราม ทั้งดวยมือเปลาและดวยอาวุธ มารายรำประกอบเขากับจังหวะกลอง  ดวยลีลาท่ี

ออนชอยงดงามอันแฝงไวซึ่งความแข็งแกรงดุดัน เรียกวา ฟอนเจิง หมายรวมท้ังการฟอนมือเปลาและการฟอนประกอบ

อาวุธโดยเรียกลักษณะการฟอนตามชื่ออาวุธนั้นๆ คือ ใชไมฅอน หรือไมพลองประกอบการฟอน เรียกวา ฟอนเจิงไมฅอน

ใชหอกประกอบการฟอน เรียกวา ฟอนเจิงหอก ใชดาบประกอบการฟอน เรียกวา ฟองเจิงดาบ ใชลา คือดาบวงพระจันทร

ประกอบการฟอน เรียกวา ฟอนเจิงลา และฟอนดวยมือเปลา เรียกวา ฟอนเจิงมือ ตอมา คำวาเจิง ในการฟอนประกอบ

อาวุธตาง ๆ  ไดกรอนหายไป จึงเรียกการฟอนเจิงประกอบอาวุธตาง ๆ  ตามชื่อของอาวุธนั้น ๆ  คือ ฟอนไมฅอน ฟอนหอก 

ฟอนดาบ ฟอนลา และเรียกการฟอนดวยมือเปลานี้วา ฟอนเจิง มักดำเนินรวมกับ ตบบาผาบ หรือตบมะผาบ คือการใชมือ

ทั้งสองขาง ตบไปที่สวนตาง ๆ ของรางกายเพ่ือใหเกิดเสียงดัง ดวยทาทางที่สงางาม นยัวาเปนการปลุกเสกใหรางกายมี

ความคงกระพันชาตรีตามความเช่ือของคนสมัยกอน โดยในระหวางการตบมะผาบจะมีการรายคาถาท่ีไดร่ำเรียนมาไปดวย

ปจจุบันการฟอนเจิงที่สมบูรณแบบนั้นหาชมไดยากแลว จะมีใหไดชมบางก็เพียงการนำเอาฟอนเจิงบางสวน

เขามาประกอบกอนที่จะฟอนเจิงดาบเทานั้น กลาวคือชวงฟอนกอนที่จะมีการหยิบดาบขึ้นมารำนั้น จะทำการฟอน

ดวยมือเปลา หรือฟอนเจิงกอนเปนระยะเวลาสั้น ๆ  การฟอนเจงิดาบนั้นยังไดรับความนิยมมาก ทั้งในการแสดงประกอบ

การตีกลองในงานบุญหรือเทศกาลตาง ๆ  ของวัด เชน ในขบวนแหครัวทานเขาวัด ดังน้ันเชิงการตอสูดวยมือเปลา หรือเชิงดาบ

ของลานนา จึงเหลือเพียง”การฟอนดาบ – ฟอนเชิง”ที่มีลักษณะ เพียงการแสดงดังที่เห็นอยูในปจจุบันเทานั้น

เจิง



๑๐๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๐๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

เจิง คือ ศิลปะการตอสูปองกันตัวของชายชาวลานนา  คำวา “เจิง” เปนคำในภาษาไทยเหนือมีความหมาย

เชนเดียวกับคำวา “ เชิง” ในภาษาไทยภาคกลางคือ ชั้นเชิง ซึ่งหมายถึงศิลปะการตอสู มักทำกันในงานประเพณีตางๆ 

ของภาคเหนือ โดยปกติผูฟอนมักเปนผูชาย และมักจะฟอนในหมูคนสนิทๆ และรูจักกันเปนสวนใหญ เชนในงาน 

“บวชลูกแกว” (บวชเณรนอย) โดยฟอนเขากับจังหวะของวงกลองท่ีมีอยูในงานนั้นๆ หรือที่สามารถหาไดในพื้นที่ เชน 

กลองแซะ กลองปูเจ  กลองมองเซิง  กลองไชยมงคล  กลองสิ้งหมอง  กลองกนยาว กลองสะบัดชัย

เจิง นั้นแสดงออกโดยการนำทาทางลวดลายในการตอสูของกระบวนทาตามแบบแผนการตอสูที่ใชอยูในชีวิต

ประจำวันหรือใชทำการรบในสงคราม ทั้งดวยมือเปลาและดวยอาวุธ มารายรำประกอบเขากับจังหวะกลอง  ดวยลีลาท่ี

ออนชอยงดงามอันแฝงไวซึ่งความแข็งแกรงดุดัน เรียกวา ฟอนเจิง หมายรวมท้ังการฟอนมือเปลาและการฟอนประกอบ

อาวุธโดยเรียกลักษณะการฟอนตามชื่ออาวุธนั้นๆ คือ ใชไมฅอน หรือไมพลองประกอบการฟอน เรียกวา ฟอนเจิงไมฅอน

ใชหอกประกอบการฟอน เรียกวา ฟอนเจิงหอก ใชดาบประกอบการฟอน เรียกวา ฟองเจิงดาบ ใชลา คือดาบวงพระจันทร

ประกอบการฟอน เรียกวา ฟอนเจิงลา และฟอนดวยมือเปลา เรียกวา ฟอนเจิงมือ ตอมา คำวาเจิง ในการฟอนประกอบ

อาวุธตาง ๆ  ไดกรอนหายไป จึงเรียกการฟอนเจิงประกอบอาวุธตาง ๆ  ตามชื่อของอาวุธนั้น ๆ  คือ ฟอนไมฅอน ฟอนหอก 

ฟอนดาบ ฟอนลา และเรียกการฟอนดวยมือเปลานี้วา ฟอนเจิง มักดำเนินรวมกับ ตบบาผาบ หรือตบมะผาบ คือการใชมือ

ทั้งสองขาง ตบไปที่สวนตาง ๆ ของรางกายเพ่ือใหเกิดเสียงดัง ดวยทาทางที่สงางาม นยัวาเปนการปลุกเสกใหรางกายมี

ความคงกระพันชาตรีตามความเช่ือของคนสมัยกอน โดยในระหวางการตบมะผาบจะมีการรายคาถาท่ีไดร่ำเรียนมาไปดวย

ปจจุบันการฟอนเจิงที่สมบูรณแบบนั้นหาชมไดยากแลว จะมีใหไดชมบางก็เพียงการนำเอาฟอนเจิงบางสวน

เขามาประกอบกอนที่จะฟอนเจิงดาบเทานั้น กลาวคือชวงฟอนกอนที่จะมีการหยิบดาบขึ้นมารำนั้น จะทำการฟอน

ดวยมือเปลา หรือฟอนเจิงกอนเปนระยะเวลาสั้น ๆ  การฟอนเจงิดาบนั้นยังไดรับความนิยมมาก ทั้งในการแสดงประกอบ

การตีกลองในงานบุญหรือเทศกาลตาง ๆ  ของวัด เชน ในขบวนแหครัวทานเขาวัด ดังน้ันเชิงการตอสูดวยมือเปลา หรือเชิงดาบ

ของลานนา จึงเหลือเพียง”การฟอนดาบ – ฟอนเชิง”ที่มีลักษณะ เพียงการแสดงดังที่เห็นอยูในปจจุบันเทานั้น

เจิง



๑๐๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๐๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 
และงานเทศกาล

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคน

ในชุมชนที่สืบทอดตอกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นำไปสูสังคมแหงสันติสุขแสดงใหเห็นอัตลักษณของชุมชนและ

ชาติพันธุนั้นๆ แบงออกเปน

๑. มารยาท หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามตอผูอื่น

๒. ขนบธรรมเนียบประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติและการกระทำกิจกรรมที่สืบทอดตอๆ กันมา

ในวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนนั้นๆ

๓. งานเทศกาล หมายถึง กิจกรรมท่ีกระทำตามกำหนดเวลาในรอบป

เกณฑการพิจารณาข้ึนทะเบียน
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะที่แสดงอัตลักษณ หรือเอกลักษณ ในดานประวัติความเปนมา กระบวนการคัดสรร

กลั่นกรอง การนำมาปรับเปลี่ยน พัฒนาในชุมชน จนเปนที่ยอมรับและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

๒. มีรูปแบบการปฏิบัติ ชวงเวลา วิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจน

๓. มีการปฏิบัติสืบสานกันมาหลายช่ัวคน ยังคงมีการปฏิบัติอยู หรือมีหลักฐานวาเคยปฏิบัติในชุมชน

๔. เปนกิจกรรมท่ีรูจัก ประพฤติ ปฏบิัติกันอยางแหรหลายในระดับกลุมชาติพันธุตางๆ ชุมชน ทองถ่ิน ภูมิภาค 

และประเทศชาติ

๕. แสดงออกถึงภูมิธรรม ภูมิปญญาที่มีคุณคาตอจิตใจ วิถีชีวิตและสังคม

๖. เปนแกนยึดโยงและสรางเครื่อขายความสัมพันธของคนในชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ

๗. เสี่ยงตอการสูญหายหรือนำไปใชอยางไมถูกตองและไมเหมาะสม

๘. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน



๑๐๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๐๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 
และงานเทศกาล

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคน

ในชุมชนที่สืบทอดตอกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นำไปสูสังคมแหงสันติสุขแสดงใหเห็นอัตลักษณของชุมชนและ

ชาติพันธุนั้นๆ แบงออกเปน

๑. มารยาท หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามตอผูอื่น

๒. ขนบธรรมเนียบประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติและการกระทำกิจกรรมที่สืบทอดตอๆ กันมา

ในวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนนั้นๆ

๓. งานเทศกาล หมายถึง กิจกรรมท่ีกระทำตามกำหนดเวลาในรอบป

เกณฑการพิจารณาข้ึนทะเบียน
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะที่แสดงอัตลักษณ หรือเอกลักษณ ในดานประวัติความเปนมา กระบวนการคัดสรร

กลั่นกรอง การนำมาปรับเปลี่ยน พัฒนาในชุมชน จนเปนที่ยอมรับและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

๒. มีรูปแบบการปฏิบัติ ชวงเวลา วิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจน

๓. มีการปฏิบัติสืบสานกันมาหลายช่ัวคน ยังคงมีการปฏิบัติอยู หรือมีหลักฐานวาเคยปฏิบัติในชุมชน

๔. เปนกิจกรรมท่ีรูจัก ประพฤติ ปฏบิัติกันอยางแหรหลายในระดับกลุมชาติพันธุตางๆ ชุมชน ทองถ่ิน ภูมิภาค 

และประเทศชาติ

๕. แสดงออกถึงภูมิธรรม ภูมิปญญาที่มีคุณคาตอจิตใจ วิถีชีวิตและสังคม

๖. เปนแกนยึดโยงและสรางเครื่อขายความสัมพันธของคนในชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ

๗. เสี่ยงตอการสูญหายหรือนำไปใชอยางไมถูกตองและไมเหมาะสม

๘. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน



๑๑๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๑๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ชาวภาคใตมีวัฒนธรรมการผูกพันตอกัน หรือการมัดใจผูกมิตรใหแนบแนนเปนพิเศษเสมอดวยญาติใกลชิด

ดวยการ “เปนเกลอ” หรือผูกเกลอกัน คุณสมบัติผูที่จะเปนเกลอสวนใหญมักมีอายุเทากัน มีรูปรางหนาตาคลายกัน หรือมี

ลักษณะนิสัยคลายคลึงกัน แตตองไมมีความสัมพันธกันทางเครือญาติ และสวนใหญจะเปนเพศเดียวกัน เรียกเพื่อนเกลอ

วา “หัวเกลอ” หรืออาจเรียกเพื่อนเกลอที่เปนเพศชายวา “ไอเกลอ” หรือ “ไอเฒา” ที่เปนเพศหญิงเรียกกันวา “อี้เกลอ” 

มีอยูบางที่คูเกลอเปนคนตางเพศกัน  แตเปนสวนนอย 

การเปนเกลอน้ันสวนมากจะกระทำกันต้ังแตยังเปนเด็ก โดยบิดามารดา หรือญาติผูใหญของท้ังสองเปนผูจัดการ

ให เพราะทั้ง ๒ ฝายตองการใหมิตรไมตรีของตนที่มีอยูกอนแลวผูกพันกันแนนแฟนยิ่งข้ึน ในกรณีบุตรหลานที่ประสงค

จะใหเปนเกลอกันนั้นมีอายุไมเทากันซึ่งสวนมากตางกันไมเกิน ๑ ป ฝายที่มีอายุนอยกวาจะตองแถมแมไก หรือแถมลูก

วัวลูกควายใหแกฝายที่มีอายุมากกวา ๑ ตัว เพื่อเปนเคล็ด มีคูเกลออยูไมนอยที่ตางยินดีเปนเกลอกันเองเพราะรูจัก

มักคุนคบหาสมาคมและชอบพอกันเปนพิเศษ เนื่องจากมีนิสัยใจคอคลายคลึงกัน กรณีเชนนี้จะมีเฉพาะเม่ือทั้งคูเปน

หนุมสาวหรือเลยวัยเด็กขึ้นไป และมักทำการใหสัตยสาบานรวมกันวา  จะตองซื่อสัตยดูแลชวยเหลือเกื้อกูล  ไมทอดทิ้งกัน 

ไมทรยศหักหลังกัน หากฝายใดฝายหนึ่งผิดคำสัญญาก็ขอใหมีอันเปนไป  เมื่อเปนเกลอกันแลว ทั้งคูเกลอและญาติของ

ทั้งสองฝายตางใหความรักใครผูกพันกันเสมือนญาติคนหนึ่ง ใชคำสรรพนามเรียก ญาติของฝายผูที่เขามาเปนเกลอวา 

พอ แม  ลูก หลาน พี่ นองเสมอกัน  สงเสริมใหหมั่นไปมาหาสูและชวยเหลือเกื้อกูลกัน ตางผูกพันเสมอดวยบุตรบุญธรรม 

หรือเขย หรือสะใภ คูเกลอจำนวนไมนอยรักใครกันมากถึงขนาดตายแทนกันได บางรายเม่ือคูเกลอไมอยูในวิสัยจะปรนนิบัติ

บิดามารดา คูครองหรือนองๆ หรือลูกหลานไดเพราะลมปวย พิการหรือตายลง เพื่อนเกลอก็จะรับเปนภาระแทนก็มี 

ในบางรายท่ีเกิดพึงพอใจแอบหลงรักญาติใกลชิดของเพ่ือนเกลอสุดใจ แมผูที่ตนหลงรักนั้นจะมีทาทีตอบ  ก็จำตองหักใจ

ไมอาจขอแตงงานดวยไดเพราะถือวาถาแตงงานกับญาติของเพื่อนเกลอก็เทากับแตงงานกับญาติพี่นองผูใกลชิด

ของตนเอง  กรณีที่เพื่อนเกลอคูใดเกิดขัดแยงกันอยางรุนแรงซึ่งอาจจะเน่ืองจากไมรักษาสัญญาที่ใหไวตอกัน หรืออาจ

เนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ  จนตองตัดขาดจากความเปนเกลอกัน เรียกการตัดขาดกันนั้นวา “หยาเกลอ” เมื่อหยาเกลอกัน

แลวก็จะเลิกคบหาสมาคมไมผูกพันตอกัน หรือบางรายก็กลับมาคืนดีกันเชนเดิมก็ไดเชนกัน

การเปนเกลอกันของชาวภาคใตเปนวิธีการจัดการอันเปนภูมิปญญาท่ีสอดประสานและเหมาะสมกับบริบท

ของสังคมหรือชุมชน เปนไปเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติและเอื้ออาทรตอกัน นอกจากน้ียังเปนการสรางและการขยาย

ฐานความสัมพันธของวงศาคณาญาติเพ่ือผลสัมฤทธ์ิท่ีเก้ือประโยชนท้ังตอปจเจกชนและชุมชน การเปนเกลอเปนขนบนิยม

ที่สืบตอมายังคนรุนหลังที่เรียกวาการสรางเครือขายทางสังคมดวยการใชการมัดใจผูกมิตรเปนเคร่ืองเช่ือมโยง สามารถ

ขยายผลสืบสงอยางตอเนื่อง เพื่อพิทักษและชวยเหลือเกื้อกูลกันในทุกกรณี ปจจุบันตระกูลเกา ๆ ที่มีการผูกเกลอกันมา

 แตเดิมยังคงยังมีความผูกพันแนบแนนถึงลูกหลานก็มี แมการเปนเกลอในปจจุบันลดความเขมขนลงแตในพื้นที่ชนบท

ทั่วไปของภาคใตก็ยังคงมีอยู  

การผูกเกลอ 



๑๑๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๑๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ชาวภาคใตมีวัฒนธรรมการผูกพันตอกัน หรือการมัดใจผูกมิตรใหแนบแนนเปนพิเศษเสมอดวยญาติใกลชิด

ดวยการ “เปนเกลอ” หรือผูกเกลอกัน คุณสมบัติผูที่จะเปนเกลอสวนใหญมักมีอายุเทากัน มีรูปรางหนาตาคลายกัน หรือมี

ลักษณะนิสัยคลายคลึงกัน แตตองไมมีความสัมพันธกันทางเครือญาติ และสวนใหญจะเปนเพศเดียวกัน เรียกเพื่อนเกลอ

วา “หัวเกลอ” หรืออาจเรียกเพื่อนเกลอที่เปนเพศชายวา “ไอเกลอ” หรือ “ไอเฒา” ที่เปนเพศหญิงเรียกกันวา “อี้เกลอ” 

มีอยูบางที่คูเกลอเปนคนตางเพศกัน  แตเปนสวนนอย 

การเปนเกลอน้ันสวนมากจะกระทำกันต้ังแตยังเปนเด็ก โดยบิดามารดา หรือญาติผูใหญของท้ังสองเปนผูจัดการ

ให เพราะทั้ง ๒ ฝายตองการใหมิตรไมตรีของตนที่มีอยูกอนแลวผูกพันกันแนนแฟนยิ่งข้ึน ในกรณีบุตรหลานที่ประสงค

จะใหเปนเกลอกันนั้นมีอายุไมเทากันซึ่งสวนมากตางกันไมเกิน ๑ ป ฝายที่มีอายุนอยกวาจะตองแถมแมไก หรือแถมลูก

วัวลูกควายใหแกฝายที่มีอายุมากกวา ๑ ตัว เพื่อเปนเคล็ด มีคูเกลออยูไมนอยที่ตางยินดีเปนเกลอกันเองเพราะรูจัก

มักคุนคบหาสมาคมและชอบพอกันเปนพิเศษ เนื่องจากมีนิสัยใจคอคลายคลึงกัน กรณีเชนนี้จะมีเฉพาะเม่ือทั้งคูเปน

หนุมสาวหรือเลยวัยเด็กขึ้นไป และมักทำการใหสัตยสาบานรวมกันวา  จะตองซื่อสัตยดูแลชวยเหลือเกื้อกูล  ไมทอดทิ้งกัน 

ไมทรยศหักหลังกัน หากฝายใดฝายหนึ่งผิดคำสัญญาก็ขอใหมีอันเปนไป  เมื่อเปนเกลอกันแลว ทั้งคูเกลอและญาติของ

ทั้งสองฝายตางใหความรักใครผูกพันกันเสมือนญาติคนหนึ่ง ใชคำสรรพนามเรียก ญาติของฝายผูที่เขามาเปนเกลอวา 

พอ แม  ลูก หลาน พี่ นองเสมอกัน  สงเสริมใหหมั่นไปมาหาสูและชวยเหลือเกื้อกูลกัน ตางผูกพันเสมอดวยบุตรบุญธรรม 

หรือเขย หรือสะใภ คูเกลอจำนวนไมนอยรักใครกันมากถึงขนาดตายแทนกันได บางรายเม่ือคูเกลอไมอยูในวิสัยจะปรนนิบัติ

บิดามารดา คูครองหรือนองๆ หรือลูกหลานไดเพราะลมปวย พิการหรือตายลง เพื่อนเกลอก็จะรับเปนภาระแทนก็มี 

ในบางรายท่ีเกิดพึงพอใจแอบหลงรักญาติใกลชิดของเพ่ือนเกลอสุดใจ แมผูที่ตนหลงรักนั้นจะมีทาทีตอบ  ก็จำตองหักใจ

ไมอาจขอแตงงานดวยไดเพราะถือวาถาแตงงานกับญาติของเพื่อนเกลอก็เทากับแตงงานกับญาติพี่นองผูใกลชิด

ของตนเอง  กรณีที่เพื่อนเกลอคูใดเกิดขัดแยงกันอยางรุนแรงซึ่งอาจจะเน่ืองจากไมรักษาสัญญาที่ใหไวตอกัน หรืออาจ

เนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ  จนตองตัดขาดจากความเปนเกลอกัน เรียกการตัดขาดกันนั้นวา “หยาเกลอ” เมื่อหยาเกลอกัน

แลวก็จะเลิกคบหาสมาคมไมผูกพันตอกัน หรือบางรายก็กลับมาคืนดีกันเชนเดิมก็ไดเชนกัน

การเปนเกลอกันของชาวภาคใตเปนวิธีการจัดการอันเปนภูมิปญญาท่ีสอดประสานและเหมาะสมกับบริบท

ของสังคมหรือชุมชน เปนไปเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติและเอื้ออาทรตอกัน นอกจากน้ียังเปนการสรางและการขยาย

ฐานความสัมพันธของวงศาคณาญาติเพ่ือผลสัมฤทธ์ิท่ีเก้ือประโยชนท้ังตอปจเจกชนและชุมชน การเปนเกลอเปนขนบนิยม

ที่สืบตอมายังคนรุนหลังที่เรียกวาการสรางเครือขายทางสังคมดวยการใชการมัดใจผูกมิตรเปนเคร่ืองเช่ือมโยง สามารถ

ขยายผลสืบสงอยางตอเนื่อง เพื่อพิทักษและชวยเหลือเกื้อกูลกันในทุกกรณี ปจจุบันตระกูลเกา ๆ ที่มีการผูกเกลอกันมา

 แตเดิมยังคงยังมีความผูกพันแนบแนนถึงลูกหลานก็มี แมการเปนเกลอในปจจุบันลดความเขมขนลงแตในพื้นที่ชนบท

ทั่วไปของภาคใตก็ยังคงมีอยู  

การผูกเกลอ 



๑๑๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๑๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

การผูกมิตรเปนเอกลักษณท่ีสำคัญของคนไทย เพราะมิตรมีบทบาทสำคัญตอชีวิตความเปนอยู           ความปลอดภัย  

และการแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นของทั้ง ๒ ฝาย วิธีการผูกมิตรมีความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ของแตละทองถิ่น  เชน  การผูกเกลอของภาคใต การเปนเสี่ยวกันของภาคเหนือ  ดังเชนคำวา  “เพื่อนเดียวเสี่ยวฮัก” 

และการผูกเสี่ยวของภาคอีสาน คำวา “เสี่ยว” หมายถึง เพื่อนที่เปนเพื่อนตาย เพื่อนรวมสุขรวมทุกข เพื่อนยาก เพื่อนที่

พึ่งพาได เพื่อนที่เสียสละทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือเพื่อนไดไมวาจะเปนทรัพยสินหรือแมกระท่ังชีวิต  

ความเปนเส่ียวระหวางกันของคนอีสานจะเกิดข้ึนไดตองผานข้ันตอนท่ีสำคัญ คือ ข้ันของการหาคูเส่ียว  ซ่ึงมีอยู 

๒ วิธี ไดแก ๑)  บุคคลสองฝายเห็นวาตนเองมีความรักใครชอบพออีกฝายหนึ่ง คิดวาพอจะพึ่งพากันได และมีความสุข

ความอบอุน ความมั่นใจเม่ือไดคบกันและเมื่อดูอายุบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอ เพศและฐานะโดยรวมแลวไมแตกตางกัน

มากนัก จึงตกลงท่ีจะเปนเสี่ยวกัน ๒)  ญาติ พี่นอง บิดา มารดา หรือผูใหญที่เก่ียวของกับคูเสี่ยวเห็นวาบุคคลทั้งสองมี

บุคลิกลักษณะนิสัยใจคอ เพศ ฐานะ และความจำเปนที่บุคคลทั้งสองจะพ่ึงพาอาศัยกันในภายภาคหนา จึงจัดใหบุคคล

ทั้งสองไดมาพบกันและจัดพิธีผูกเสี่ยวให สวนขั้นตอนของการผูกเส่ียว มีอยูหลายวิธี ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่

แตโดยสาระสำคัญและจุดมุงหมายแลวจะเหมอืนกันคือ เปนการประกาศใหบคุคลทัง้สองฝายและบุคคลทีเ่กีย่วของไดรบั

รูถึงความผูกพันที่บุคคลทั้งสองพรอมครอบครัว รวมทั้งชุมชน สังคมนั้นมีตอกัน โดยมีผูใหญทั้งสองฝายที่เคารพนับถือ

มาเปนสักขีพยานดวย โดยจะมีอยู ๓ แบบ คือ ๑) แบบงายหรือแบบธรรมดา  ๒)  แบบมีพิธีการหรือแบบเปนทางการ 

๓) แบบมีการสาบานตอกัน

 การเปนเสี่ยวไมใชเฉพาะคูเสี่ยวเทานั้น ยังรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติ ชุมชนและสังคมของคูเสี่ยวดวย 

ดงันัน้วิธกีารผูกเส่ียวจึงเปนความชาญฉลาดของคนอีสานโบราณท่ีหวงัใหเกดิความสงบสุขในชีวติและชุมชนอยางแทจรงิ 

เพราะการเปนเสี่ยวกันจะไมทำรายกัน ไมคิดทรยศตอกันแตจะรักกันซื่อสัตยตอกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดังน้ันการเปน

เส่ียวกันจึงเปนส่ิงท่ีดีงามท่ีควรรักษาสืบทอดดวยความจริงจังและจริงใจ มิใชเพ่ือประโยชนของฝายใดฝายหน่ึง และควร

ไดมีการศึกษาถึงสาระที่เปนแกนแทที่มีคุณความดีงามของคำวาเสี่ยว  เพื่อสืบทอดตอไป

การผูกเสี่ยว



๑๑๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๑๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

การผูกมิตรเปนเอกลักษณท่ีสำคัญของคนไทย เพราะมิตรมีบทบาทสำคัญตอชีวิตความเปนอยู           ความปลอดภัย  

และการแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นของทั้ง ๒ ฝาย วิธีการผูกมิตรมีความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ของแตละทองถิ่น  เชน  การผูกเกลอของภาคใต การเปนเสี่ยวกันของภาคเหนือ  ดังเชนคำวา  “เพื่อนเดียวเสี่ยวฮัก” 

และการผูกเสี่ยวของภาคอีสาน คำวา “เสี่ยว” หมายถึง เพื่อนที่เปนเพื่อนตาย เพื่อนรวมสุขรวมทุกข เพื่อนยาก เพื่อนที่

พึ่งพาได เพื่อนที่เสียสละทุกสิ่งทุกอยางเพื่อเพื่อนไดไมวาจะเปนทรัพยสินหรือแมกระท่ังชีวิต  

ความเปนเส่ียวระหวางกันของคนอีสานจะเกิดข้ึนไดตองผานข้ันตอนท่ีสำคัญ คือ ข้ันของการหาคูเส่ียว  ซ่ึงมีอยู 

๒ วิธี ไดแก ๑)  บุคคลสองฝายเห็นวาตนเองมีความรักใครชอบพออีกฝายหนึ่ง คิดวาพอจะพึ่งพากันได และมีความสุข

ความอบอุน ความมั่นใจเมื่อไดคบกันและเมื่อดูอายุบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอ เพศและฐานะโดยรวมแลวไมแตกตางกัน

มากนัก จึงตกลงท่ีจะเปนเสี่ยวกัน ๒)  ญาติ พี่นอง บิดา มารดา หรือผูใหญที่เก่ียวของกับคูเสี่ยวเห็นวาบุคคลทั้งสองมี

บุคลิกลักษณะนิสัยใจคอ เพศ ฐานะ และความจำเปนที่บุคคลทั้งสองจะพ่ึงพาอาศัยกันในภายภาคหนา จึงจัดใหบุคคล

ทั้งสองไดมาพบกันและจัดพิธีผูกเสี่ยวให สวนขั้นตอนของการผูกเส่ียว มีอยูหลายวิธี ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่

แตโดยสาระสำคัญและจุดมุงหมายแลวจะเหมอืนกันคือ เปนการประกาศใหบคุคลทัง้สองฝายและบุคคลทีเ่กีย่วของไดรบั

รูถึงความผูกพันที่บุคคลทั้งสองพรอมครอบครัว รวมทั้งชุมชน สังคมนั้นมีตอกัน โดยมีผูใหญทั้งสองฝายที่เคารพนับถือ

มาเปนสักขีพยานดวย โดยจะมีอยู ๓ แบบ คือ ๑) แบบงายหรือแบบธรรมดา  ๒)  แบบมีพิธีการหรือแบบเปนทางการ 

๓) แบบมีการสาบานตอกัน

 การเปนเสี่ยวไมใชเฉพาะคูเสี่ยวเทานั้น ยังรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติ ชุมชนและสังคมของคูเสี่ยวดวย 

ดงันัน้วิธกีารผูกเส่ียวจึงเปนความชาญฉลาดของคนอีสานโบราณท่ีหวงัใหเกดิความสงบสุขในชีวติและชุมชนอยางแทจรงิ 

เพราะการเปนเสี่ยวกันจะไมทำรายกัน ไมคิดทรยศตอกันแตจะรักกันซื่อสัตยตอกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดังน้ันการเปน

เส่ียวกันจึงเปนส่ิงท่ีดีงามท่ีควรรักษาสืบทอดดวยความจริงจังและจริงใจ มิใชเพ่ือประโยชนของฝายใดฝายหน่ึง และควร

ไดมีการศึกษาถึงสาระที่เปนแกนแทที่มีคุณความดีงามของคำวาเสี่ยว  เพื่อสืบทอดตอไป

การผูกเสี่ยว



๑๑๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๑๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประเพณีการสวดและการเทศนมหาชาติเปนประเพณีทางพุทธศาสนาที่สำคัญของไทย มาจากความเช่ือวา

การฟงเทศนและการบูชากัณฑเทศนจะทำใหไดเกิดในยุคพระศรีอาริย ประเพณีน้ีสันนิษฐานวานาจะมีมาต้ังแตสมัยสุโขทัย

ดังหลักฐานในจารึก ตอมาในสมัยอยุธยาตอนตน สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ        ใหประชุม

นักปราชญราชบัณฑิตแตงหนังสือมหาชาติคำหลวงข้ึน และใหมกีารสวดมหาชาติคำหลวงในวัดพระศรีสรรเพชญในชวง

เขาพรรษา ตอมาในรัชสมัยพระเจาทรงธรรม จึงมีการแตงกาพยมหาชาติ และไดพัฒนาตอมาเปนมหาชาติกลอนเทศน

หรือรายยาวมหาเวสสันดรชาดก เกิดการแตงมหาชาติสำนวนตางๆ เปนจำนวนมากในทองถ่ินตางๆ ทำใหมีการเทศนมหาชาติ

แพรหลายไปทั่วประเทศ แตมีการเรียกและรายละเอียดที่แตกตางกันไป เชน ในภาคเหนือเรียกวา         ตั้งธัมมหลวง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกวา บุญผะเหวด 

ประเพณีเทศนมหาชาติ มีท้ังท่ีเปนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร โดยหลักจะจัดข้ึนภายในวัด และมีกำหนด

เวลาการจัดที่คอนขางแนนอน ซึ่งสัมพันธกับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณหลังเทศกาลทอดกฐิน 

(หลังวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ซึ่งเปนวันสุดทายของการทอดกฐิน)  แตละทองถิ่นจะกำหนดวันเทศนไมตรงกัน ทั้งนี้เปนไป

ตามความเหมาะสมและความสะดวกของแตละทองถิ่น การจัดสถานที่ในพิธีเทศนมหาชาติจะตกแตงสถานที่ดวยตนไม 

ผลไม มะพราว กลวย ออย  ใหเหมือนกับเขาวงกตหรือปาหิมพานตอันเปนที่พำนักของพระเวสสันดรตามทองเรื่อง

เวสสันดรชาดก มีการต้ังขันสาครหรือโองใบใหญบรรจุน้ำเพ่ือทำน้ำมนต และธูปเทียนใหผูมารวมพิธีไดจุดบูชา ลำดับข้ันตอน

การจัดเทศนมหาชาติในแตละทองถิ่นอาจมีรายละเอียดตางๆ กันไป แตโดยหลักแลวมักเริ่มตนดวยการเทศนเรื่อง 

พระมาลัย ซ่ึงเปนการเลาตำนานท่ีมาของการเกิดประเพณีเทศนมหาชาติ จากน้ันพระสงฆจะแสดงอานิสงสเทศนมหาชาติ 

และสวดคาถาบาลีของเวสสันดรชาดกหรือ “คาถาพัน” อันถือเปนพุทธวัจนะ แลวจึงเร่ิมเทศนมหาชาติไลเรียงไปทีละกัณฑ

ตั้งแตกัณฑแรก กัณฑทศพรจนจบกัณฑที่สิบสาม นครกัณฑ (ทศพร หิมพานต ทานกํณฑ วนประเวสน ชูชก จุลพน มหาพน 

กุมาร มัทรี มหาราช สักกบรรพ ฉกษัตริย นครกัณฑ) และสรุปทายดวยการเทศนอริยสัจ นอกจากน้ี การเทศนมหาชาติ

ยังมีการสรางสรรคธรรมเนียมแบบแผนตางๆ ไมวาจะเปนการคัดเลือกผูเทศนที่มีเสียงและบุคลิกเหมาะสม การเลือกใช

ลีลาทำนองเทศน และเพลงหนาพาทยที่สอดคลองกับเนื้อหาในแตละกัณฑ 

เทศนมหาชาติ

การสวดและเทศนมหาชาติตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีความสำคัญ 

มีวัตถุประสงคในการจัด แนวทางการปฏิบัติ และพิธีการที่แตกตางกันไป สะทอนใหเห็นวาประเพณีเทศนมหาชาติดำรง

อยูในสังคมไทยอยางมีพลวัต มีทั้งความพยายามในการรักษาและสืบทอดรูปแบบและประเพณีดั้งเดิมใหคงอยู และการ

ปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตสมัยใหม ประเพณีสวดและเทศนมหาชาติปจจุบันประสบปญหาสำคัญหลายประการ 

เชน ขาดบุคลากรท่ีจะสืบทอดทำนองการสวดและการเทศนท่ีถูกตอง ขาดการสรางองคความรูเก่ียวกับแบบแผน วิธีการฝกหัด 

การถายทอดการเทศนการแหลอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการจัดเทศนมหาชาติท่ีเนนประโยชนเก่ียวกับการเร่ียไรเงินทำบุญ

มากจนเกินไป และมีการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม ซึง่ควรจะรวมกัน      หาแนวทางแกไขและพัฒนาใหคงคุณคาของประเพณี

นี้สืบตอไป



๑๑๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๑๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประเพณีการสวดและการเทศนมหาชาติเปนประเพณีทางพุทธศาสนาที่สำคัญของไทย มาจากความเช่ือวา

การฟงเทศนและการบูชากัณฑเทศนจะทำใหไดเกิดในยุคพระศรีอาริย ประเพณีน้ีสันนิษฐานวานาจะมีมาต้ังแตสมัยสุโขทัย

ดังหลักฐานในจารึก ตอมาในสมัยอยุธยาตอนตน สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ        ใหประชุม

นักปราชญราชบัณฑิตแตงหนังสือมหาชาติคำหลวงข้ึน และใหมกีารสวดมหาชาติคำหลวงในวัดพระศรีสรรเพชญในชวง

เขาพรรษา ตอมาในรัชสมัยพระเจาทรงธรรม จึงมีการแตงกาพยมหาชาติ และไดพัฒนาตอมาเปนมหาชาติกลอนเทศน

หรือรายยาวมหาเวสสันดรชาดก เกิดการแตงมหาชาติสำนวนตางๆ เปนจำนวนมากในทองถ่ินตางๆ ทำใหมีการเทศนมหาชาติ

แพรหลายไปทั่วประเทศ แตมีการเรียกและรายละเอียดที่แตกตางกันไป เชน ในภาคเหนือเรียกวา         ตั้งธัมมหลวง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกวา บุญผะเหวด 

ประเพณีเทศนมหาชาติ มีท้ังท่ีเปนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร โดยหลักจะจัดข้ึนภายในวัด และมีกำหนด

เวลาการจัดที่คอนขางแนนอน ซึ่งสัมพันธกับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณหลังเทศกาลทอดกฐิน 

(หลังวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ซึ่งเปนวันสุดทายของการทอดกฐิน)  แตละทองถิ่นจะกำหนดวันเทศนไมตรงกัน ทั้งนี้เปนไป

ตามความเหมาะสมและความสะดวกของแตละทองถิ่น การจัดสถานที่ในพิธีเทศนมหาชาติจะตกแตงสถานที่ดวยตนไม 

ผลไม มะพราว กลวย ออย  ใหเหมือนกับเขาวงกตหรือปาหิมพานตอันเปนที่พำนักของพระเวสสันดรตามทองเรื่อง

เวสสันดรชาดก มีการต้ังขันสาครหรือโองใบใหญบรรจุน้ำเพ่ือทำน้ำมนต และธูปเทียนใหผูมารวมพิธีไดจุดบูชา ลำดับข้ันตอน

การจัดเทศนมหาชาติในแตละทองถิ่นอาจมีรายละเอียดตางๆ กันไป แตโดยหลักแลวมักเริ่มตนดวยการเทศนเรื่อง 

พระมาลัย ซ่ึงเปนการเลาตำนานท่ีมาของการเกิดประเพณีเทศนมหาชาติ จากน้ันพระสงฆจะแสดงอานิสงสเทศนมหาชาติ 

และสวดคาถาบาลีของเวสสันดรชาดกหรือ “คาถาพัน” อันถือเปนพุทธวัจนะ แลวจึงเร่ิมเทศนมหาชาติไลเรียงไปทีละกัณฑ

ตั้งแตกัณฑแรก กัณฑทศพรจนจบกัณฑที่สิบสาม นครกัณฑ (ทศพร หิมพานต ทานกํณฑ วนประเวสน ชูชก จุลพน มหาพน 

กุมาร มัทรี มหาราช สักกบรรพ ฉกษัตริย นครกัณฑ) และสรุปทายดวยการเทศนอริยสัจ นอกจากน้ี การเทศนมหาชาติ

ยังมีการสรางสรรคธรรมเนียมแบบแผนตางๆ ไมวาจะเปนการคัดเลือกผูเทศนที่มีเสียงและบุคลิกเหมาะสม การเลือกใช

ลีลาทำนองเทศน และเพลงหนาพาทยที่สอดคลองกับเนื้อหาในแตละกัณฑ 

เทศนมหาชาติ

การสวดและเทศนมหาชาติตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีความสำคัญ 

มีวัตถุประสงคในการจัด แนวทางการปฏิบัติ และพิธีการที่แตกตางกันไป สะทอนใหเห็นวาประเพณีเทศนมหาชาติดำรง

อยูในสังคมไทยอยางมีพลวัต มีทั้งความพยายามในการรักษาและสืบทอดรูปแบบและประเพณีดั้งเดิมใหคงอยู และการ

ปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตสมัยใหม ประเพณีสวดและเทศนมหาชาติปจจุบันประสบปญหาสำคัญหลายประการ 

เชน ขาดบุคลากรท่ีจะสืบทอดทำนองการสวดและการเทศนท่ีถูกตอง ขาดการสรางองคความรูเก่ียวกับแบบแผน วิธีการฝกหัด 

การถายทอดการเทศนการแหลอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการจัดเทศนมหาชาติท่ีเนนประโยชนเก่ียวกับการเร่ียไรเงินทำบุญ

มากจนเกินไป และมีการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม ซึง่ควรจะรวมกัน      หาแนวทางแกไขและพัฒนาใหคงคุณคาของประเพณี

นี้สืบตอไป



๑๑๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๑๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีทำบุญตออายุ เปนประเพณีที่ถือปฏิบัติในภูมิภาคตางๆ ของไทย โดยมีชื่อเรียกและวิธีการปฏิบัติแตกตาง

กันไปบางในแตละภูมิภาค ความเช่ือเรื่องการสืบชาตา มีปรากฏในคัมภีรอานิสงฆสืบชาตา ซึ่งไดบรรยายถึงเรื่องราว 

เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล มีสามเณรชื่อ ติสสะ ไดรับคำทำนายจากพระสารีบุตรวา จะตองเสียชีวิตภายใน ๗ วัน แตสามเณร

รูปนี้ไดประกอบกุศลกรรม คือ ปลอยอีเกงใหพนจากความตาย กุศลกรรมน้ีจึงสงผลตออายุใหยืนยาวได นอกจากน้ี 

ยังมีความเชื่อวา การทำบุญตออายุเปนการบูชาพระเคราะห ทั้ง ๙ ซึ่งเช่ือวามีอิทธิพลตอชีวิตและดวงชะตาของมนุษย 

คือ พระอาทิตย พระจันทร พระอังคาร พระพุธ พระเสาร พระพฤหัสบดี พระราหู     พระศุกร พระเกตุ เพื่อใหชะตาหรือ

ชีวิตดำเนินตอไปและใหอายุที่สืบตอออกไปน้ันเปนมงคลและมีความสุขความเจริญ 

พิธีทำบุญตออายใุนภาคเหนือ เรียกวา พิธีสืบชาตา แบงเปน ๓ ประเภท คือ 

๑. สืบชาตาคน เม่ือบุคคลใดท่ีบังเกิดเหตุในทางไมดี มีความทุกขทางกายหรือทางใจ จะจัดให มีการสืบชาตาข้ึน 

โดยการเตรียมเครื่องสืบชะตา ขันต้ังบูชาครูผูประกอบพิธี และใหผูที่จะสืบชะตา เขานั่งในโขงชาตา ที่ตกแตงดวย

เครื่องสืบชะตา ผูสืบชะตาประเคนเคร่ืองขันต้ังและขันน้ำมนตใหกับอาจารย ซึ่งจะเปนผูกลาวคำสืบชะตาและทองมนต

คาถา ภายหลังประพรมน้ำมนตใหแกเจาชะตาเพ่ือความเปนสิริมงคล 

๒. สืบชาตาบานหรือ การทำพิธีตออายุหมูบาน จะจัดข้ึนเม่ือคนในหมูบานประสบความเดือนรอน หรือเจ็บไขไดปวย 

หรืออาจจัดพิธีสืบชาตาแกหมูบานในวันที่หนึ่ง สองหรือสามหลังจากวันเถลิงศก มีการโยงสายสิญจนจากท่ีประกอบพิธี

ไปยังบานทุกหลังคาเรือน หรือไปยังมุมทั้งสี่ของหมูบาน การทำพิธีเริ่มจากอาจารยผูปะกอบพิธีนำไหวรับศีล อาราธนา

พระปริตร พระสงฆเจริญพระพุทธมนต ตามดวยเทศนหนึ่งกัณฑ และการผูกขอมือแกผูเขารวมพิธี

๓. สืบชาตาเมือง เปนพิธีที่จัดทำขึ้นเพื่อความสงบสุขของบานเมืองในยามที่บานเมืองปนปวนวุนวาย หรือจัด

เปนประจำทุกปเพื่อความเปนสิริมงคล การทำพิธีสืบชาตาเมืองเริ่มดวยการจัดเตรียมเครื่องบูชาตามความเช่ือ การนำ

เชือกตาเขียวที่ทำจากหญาคาสดวางบนใบเสมา เวียนสายสิญจนรอบกำแพงเมือง และนำปลายสายสิญจนสอดไวใต

อาสนะของพระพทุธรูปและพระสงฆในพธิ ีจากนัน้โยงสายสญิจนไปสูบานทุกหลงั       มกีารจัดทำเฉลวไปตดิไวทีป่ระตเูมอืง

และที่ปะรำพิธี การจัดทำเคร่ืองบูชาครูอาจารย และบูชาเทพยดาและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเทพารักษผูรักษาประตูเมือง

พิธีทำบุญตออายุ

 

๑. พิธีสูขวัญกอง มีการเตรียมอุปกรณที่ใชในพิธีไดแก กองขาว ไขตม แปงหอม กลวย ขาวเหนียว กรวยขันหา

หรือขันแปด น้ำหอม ฝายผูกแขน เปนตน เมื่อเริ่มพิธีกรรมใหเขียนชื่อ และอายุของผูปวย เอาเส้ือผาและอุปกรณตางๆ 

ของผูปวยใสลงในกองขาว ตกเย็นนำกองขาวไปถวายพระท่ีวัด พรอมทั้งนิมนตพระสวดมนตทำวัตรเย็น จุดธูปเทียน

ชุมนุมเทวดาประกาศช่ือผูปวย แลวนำกองขาวมาสวดเรียกขวัญ สามคร้ัง สามคืน เมื่อสวดครบพระผูสวดนำกองขาว

ไปยังบานเรือนผูปวย ผูกแขนผูปวยเสร็จแลวใหพรและอนุโมทนา

๒. พิธีเสียเคราะห ชาวอีสานมีพิธีกรรมเสียเคราะหหรือสะเดาะเคราะหเมื่อบุคคลมีลางรายบอกเหตุวาชะตา

จะถึงฆาตหรือมีเคราะหกรรมมาสูตน พิธีแบบจารีตเดิม หมอจ้ำจะเปนผูประกอบพิธีเสียเคราะห อุปกรณประกอบดวย

เทียนพิธี ๕ เลมน้ำทำนำ้มนตกระทงเกาหองยาวดานละหนึ่งศอก ผูเสียเคราะห บรรจุสิ่งของบูชา เชน ขาวสาร หมากเจียน

และพลูจีบ และตัดเล็บมือ เล็บเทา เสนผม เศษเสื้อผาของผูเสียเคราะหใสในกระทงดวย พิธีกรรมเริ่มโดยหมอจ้ำจะนำ

ขันแปดบูชาครู  ตั้งนะโนสามจบ ปาวสัคเคเทวดา สวดคำเสียเคราะห  ตามดวยสายสิญจนผูกขอมือผูเสียเคราะหแลวนำ

กระทงไปท้ิงที่ทางสามแพรง 

พิธีเสียเคราะหแบบใหม ผูประกอบพิธีคือพระภิกษุสี่รูป หากทำพิธีกอนเพลตองถวายภัตตาหารดวย  พิธีกรรม

เริ่มจากนิมนตพระภิกษุนั่งอาสนะที่จัดไว นำอัฐบริขารและอุปกรณประเคนพระภิกษุ พระภิกษุนำสายสิญจนลอมเปน

ปริมณฑล ผูเสียเคราะหนำขันหาประเคนพระภิกษุ จุดธูปจุดเทียน เจาพิธีอาราธนาศีล และจุดเทียนทำน้ำมนต พระภิกษุ

ทั้งสี่รูปสวดมนตเจริญชัยคาถาหลังจากนั้นรับการประพรมน้ำมนต และทำพิธีสูขวัญ

สวนการตออายุดวยพิธีค้ำโพธ์ิค้ำไทรและตอสะพานจะทำในพ้ืนท่ีท่ีมีตนโพธ์ิตนไทรในวัด         เชน  ในเขตวัฒนธรรม

โคราช จังหวัดนครราชสีมา เปนตน  สวนการตออายุบานอายุเมือง ชาวอีสานทำในประเพณีบุญเบิกบาน บุญซำฮะ และ

ประเพณีเลี้ยงมเหสักขหลักเมืองตามธรรมเนียมแตละถิ่น 

ผูคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบพิธีกรรมตออายุเชนกัน 

โดยถือปฏิบัติในหลายพ้ืนที่ มีชื่อเรียกและรายละเอียดแตกตางกันไป ดังนี้



๑๑๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๑๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีทำบุญตออายุ เปนประเพณีที่ถือปฏิบัติในภูมิภาคตางๆ ของไทย โดยมีชื่อเรียกและวิธีการปฏิบัติแตกตาง

กันไปบางในแตละภูมิภาค ความเช่ือเรื่องการสืบชาตา มีปรากฏในคัมภีรอานิสงฆสืบชาตา ซึ่งไดบรรยายถึงเรื่องราว 

เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล มีสามเณรชื่อ ติสสะ ไดรับคำทำนายจากพระสารีบุตรวา จะตองเสียชีวิตภายใน ๗ วัน แตสามเณร

รูปนี้ไดประกอบกุศลกรรม คือ ปลอยอีเกงใหพนจากความตาย กุศลกรรมน้ีจึงสงผลตออายุใหยืนยาวได นอกจากน้ี 

ยังมีความเชื่อวา การทำบุญตออายุเปนการบูชาพระเคราะห ทั้ง ๙ ซึ่งเช่ือวามีอิทธิพลตอชีวิตและดวงชะตาของมนุษย 

คือ พระอาทิตย พระจันทร พระอังคาร พระพุธ พระเสาร พระพฤหัสบดี พระราหู     พระศุกร พระเกตุ เพื่อใหชะตาหรือ

ชีวิตดำเนินตอไปและใหอายุที่สืบตอออกไปน้ันเปนมงคลและมีความสุขความเจริญ 

พิธีทำบุญตออายใุนภาคเหนือ เรียกวา พิธีสืบชาตา แบงเปน ๓ ประเภท คือ 

๑. สืบชาตาคน เม่ือบุคคลใดท่ีบังเกิดเหตุในทางไมดี มีความทุกขทางกายหรือทางใจ จะจัดให มีการสืบชาตาข้ึน 

โดยการเตรียมเครื่องสืบชะตา ขันต้ังบูชาครูผูประกอบพิธี และใหผูที่จะสืบชะตา เขานั่งในโขงชาตา ที่ตกแตงดวย

เครื่องสืบชะตา ผูสืบชะตาประเคนเคร่ืองขันตั้งและขันน้ำมนตใหกับอาจารย ซึ่งจะเปนผูกลาวคำสืบชะตาและทองมนต

คาถา ภายหลังประพรมน้ำมนตใหแกเจาชะตาเพ่ือความเปนสิริมงคล 

๒. สืบชาตาบานหรือ การทำพิธีตออายุหมูบาน จะจัดข้ึนเม่ือคนในหมูบานประสบความเดือนรอน หรือเจ็บไขไดปวย 

หรืออาจจัดพิธีสืบชาตาแกหมูบานในวันที่หนึ่ง สองหรือสามหลังจากวันเถลิงศก มีการโยงสายสิญจนจากท่ีประกอบพิธี

ไปยังบานทุกหลังคาเรือน หรือไปยังมุมทั้งสี่ของหมูบาน การทำพิธีเริ่มจากอาจารยผูปะกอบพิธีนำไหวรับศีล อาราธนา

พระปริตร พระสงฆเจริญพระพุทธมนต ตามดวยเทศนหนึ่งกัณฑ และการผูกขอมือแกผูเขารวมพิธี

๓. สืบชาตาเมือง เปนพิธีที่จัดทำขึ้นเพื่อความสงบสุขของบานเมืองในยามที่บานเมืองปนปวนวุนวาย หรือจัด

เปนประจำทุกปเพื่อความเปนสิริมงคล การทำพิธีสืบชาตาเมืองเริ่มดวยการจัดเตรียมเครื่องบูชาตามความเช่ือ การนำ

เชือกตาเขียวที่ทำจากหญาคาสดวางบนใบเสมา เวียนสายสิญจนรอบกำแพงเมือง และนำปลายสายสิญจนสอดไวใต

อาสนะของพระพทุธรูปและพระสงฆในพธิ ีจากนัน้โยงสายสญิจนไปสูบานทุกหลงั       มกีารจัดทำเฉลวไปตดิไวทีป่ระตเูมอืง

และที่ปะรำพิธี การจัดทำเคร่ืองบูชาครูอาจารย และบูชาเทพยดาและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเทพารักษผูรักษาประตูเมือง

พิธีทำบุญตออายุ

 

๑. พิธีสูขวัญกอง มีการเตรียมอุปกรณที่ใชในพิธีไดแก กองขาว ไขตม แปงหอม กลวย ขาวเหนียว กรวยขันหา

หรือขันแปด น้ำหอม ฝายผูกแขน เปนตน เมื่อเริ่มพิธีกรรมใหเขียนชื่อ และอายุของผูปวย เอาเส้ือผาและอุปกรณตางๆ 

ของผูปวยใสลงในกองขาว ตกเย็นนำกองขาวไปถวายพระท่ีวัด พรอมทั้งนิมนตพระสวดมนตทำวัตรเย็น จุดธูปเทียน

ชุมนุมเทวดาประกาศช่ือผูปวย แลวนำกองขาวมาสวดเรียกขวัญ สามคร้ัง สามคืน เมื่อสวดครบพระผูสวดนำกองขาว

ไปยังบานเรือนผูปวย ผูกแขนผูปวยเสร็จแลวใหพรและอนุโมทนา

๒. พิธีเสียเคราะห ชาวอีสานมีพิธีกรรมเสียเคราะหหรือสะเดาะเคราะหเมื่อบุคคลมีลางรายบอกเหตุวาชะตา

จะถึงฆาตหรือมีเคราะหกรรมมาสูตน พิธีแบบจารีตเดิม หมอจ้ำจะเปนผูประกอบพิธีเสียเคราะห อุปกรณประกอบดวย

เทียนพิธี ๕ เลมน้ำทำนำ้มนตกระทงเกาหองยาวดานละหนึ่งศอก ผูเสียเคราะห บรรจุสิ่งของบูชา เชน ขาวสาร หมากเจียน

และพลูจีบ และตัดเล็บมือ เล็บเทา เสนผม เศษเสื้อผาของผูเสียเคราะหใสในกระทงดวย พิธีกรรมเริ่มโดยหมอจ้ำจะนำ

ขันแปดบูชาครู  ตั้งนะโนสามจบ ปาวสัคเคเทวดา สวดคำเสียเคราะห  ตามดวยสายสิญจนผูกขอมือผูเสียเคราะหแลวนำ

กระทงไปท้ิงที่ทางสามแพรง 

พิธีเสียเคราะหแบบใหม ผูประกอบพิธีคือพระภิกษุสี่รูป หากทำพิธีกอนเพลตองถวายภัตตาหารดวย  พิธีกรรม

เริ่มจากนิมนตพระภิกษุนั่งอาสนะที่จัดไว นำอัฐบริขารและอุปกรณประเคนพระภิกษุ พระภิกษุนำสายสิญจนลอมเปน

ปริมณฑล ผูเสียเคราะหนำขันหาประเคนพระภิกษุ จุดธูปจุดเทียน เจาพิธีอาราธนาศีล และจุดเทียนทำน้ำมนต พระภิกษุ

ทั้งสี่รูปสวดมนตเจริญชัยคาถาหลังจากนั้นรับการประพรมน้ำมนต และทำพิธีสูขวัญ

สวนการตออายุดวยพิธีค้ำโพธ์ิค้ำไทรและตอสะพานจะทำในพ้ืนท่ีท่ีมีตนโพธ์ิตนไทรในวัด         เชน  ในเขตวัฒนธรรม

โคราช จังหวัดนครราชสีมา เปนตน  สวนการตออายุบานอายุเมือง ชาวอีสานทำในประเพณีบุญเบิกบาน บุญซำฮะ และ

ประเพณีเลี้ยงมเหสักขหลักเมืองตามธรรมเนียมแตละถิ่น 

ผูคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบพิธีกรรมตออายุเชนกัน 

โดยถือปฏิบัติในหลายพ้ืนที่ มีชื่อเรียกและรายละเอียดแตกตางกันไป ดังนี้



๑๑๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๑๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

บาบา หรอื เพอรานากนั คอื กลุมชนท่ีมเีช้ือสายจนีและมลาย ูมวีฒันธรรมทีไ่ดรบัอทิธพิลจากวฒันธรรมของจนี

และมลายู ชาวบาบาในจังหวัดภูเก็ตมีที่มาจากกลุมพอคาชาวจีน โดยเฉพาะกลุมชาวจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางเขามาคาขาย

บริเวณคาบสมุทรมลายู และกลุมชาวจีนฮกเก้ียนท่ีมาจากปนังและมะละกา โดยไดหล่ังไหลเขามาอยูในยานมณฑลภูเก็ต 

ในชวงรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ แหงพระบรมราชจักรีวงศ ทำใหเกิดการผสมผสานทางเช้ือชาติและวัฒนธรรม

ระหวางชาวจีนและคนทองถิ่น 

การแตงกายของชาวบาบา ในจังหวัดภูเก็ตนั้นเปนการผสมผสานวัฒนธรรมการแตงกายของคนหลายชนชาติ 

ปจจุบันชาวบาบายังคงรักษาวัฒนธรรมการแตงกายของตนไว และมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดใหเหมาะสมกับยุคสมัย 

รูปแบบของการแตงกายของชาวบาบา – เพอรานากัน ภูเก็ต มีดังนี้

ชุดเสื้อคอตั้งแขนจีบ : โดยสวมเส้ือผาหนาติดกระดุมทองหรือเข็มกลัดแถว ความยาวระดับเอวท่ีขอบชายเส้ือ

แตงดวยลูกไม คอเสื้อตั้ง แขนเสื้อยาวจีบปลายแขน มีกระเปาใบใหญสองขาง นุงผาปาเตะ และใชในการดำเนินชีวิต

ประจำวันของสตรีทุกวัย 

ชุดยาหยา : ตัวเสื้อตัดดวยผาลูกไมหรือผาปานรูเบีย โดยตัดเย็บแบบเขารูปแขนยาว ปกฉลุลายดอกไมทั้งที่

คอเสื้อ ชายเสื้อและปลายแขน ตัวเสื้อดานหนาปลายแหลมยาวแบบเส้ือของสตรีมุสลิม ความยาวตัวเสื้อจะอยูระดับ

สะโพกบน ปกเสื้อดานหนาแบะออกสำหรับติดโกสัง (เข็มกลัดชิ้นใหญเปนชุดมี ๓ ตัว ตัวแมมีรูปรางคลายหัวใจ มีตัวลูก

เปนตัวกลมๆ อีกสองตัว) นิยมนุงผาปาเตะปกเลื่อมและนุงเขารูปและสวนฝายชายแตงกายคลายรูปแบบจีนดั้งเดิม 

หรือแตงตัวแบบชาวตะวันตก 

ชุดคหบดี : ผูชายจะใสเส้ือคอต้ังแขนยาว กระดุมหาเม็ด มีกระเปาคลายชุดราชประแตน สวมเส้ือนอกซ่ึงเรียกวา 

แมเสื้อ สวมกางเกงขายาวสีขาวหรือสีครีม รองเทาหนัง สวมหมวกกะโล สำหรับผูสูงวัยก็จะถือไมเทาประกอบดวย ผูหญิง

จะสวมเสื้อตัวในที่เปนเสื้อคอตั้งปลายแขนจีบ นุงผาปาเตะ สวมทับดวยเสื้อครุยยาวที่ตัดจากผาซึ่งเปนผาบางๆ ติดโกสัง 

ใสกำไลขอเทา สวมรองเทาปกดิ้นหรือลูกปด ทรงผมจะ “เกลามวย ชักอีโบย” โดยเกลาผมทรงสูง ดานหนาเรียบตึง 

ดานหลังโปงออกเรียก “ชักอีโบย” สวนดานขางสองขางดึงใหโปงออก เรียกวา “อีเปง” เกลามวยไวบนศีรษะ ใชดอกมะลิ

หรือดอกพุดตูม ประดับรอบมวยผม แลวปกปนทอง การแตงกายแบบนี้จะแตงเฉพาะในงานสำคัญ เชน งานพิธีการ 

งานตอนรับแขกบานแขกเมือง

การแตงกายบาบา-เพอรานากัน 

 

ชุดเจาบาว เจาสาว : ชุดเจาสาวมีลักษณะเคร่ืองแตงกาย

และทรงผมแบบเดียวกับชุดคหบดี คือ            ใสเส้ือคอต้ังติดคอ แขนจีบ 

มีกระดุมหาเม็ดไวขางในสวมเส้ือครุยทับ นุงผาปาเตะสีสด ตางกันท่ี

เสื้อครุยเจาสาวสวนใหญจะใชผาลูกไมโปรงหรือผาปานแกว 

รวบมวยผม สวมมงกุฎรูปหงสครอบมวยผม เรียกวามงกุฎ

เจาสาว เหนือมงกุฎทองประดับดวยดอกไมไหวทองคำและ

ผีเสื้อ ปกปนทองคำ ใสตุมหูระยา ที่หนาอกเส้ือจะประดับดวย

ปนตั้งทองคำ มีลักษณะคลายรูปดาว หอยสายสรอยแผงหรือ

สรอยสังวาล สวมแหวน กำไลมือ กำไลขอเทา สวมรองเทา

ปกดิ้นเงินดิ้นทอง ชุดเจาบาวนิยมแตงกายสวมเส้ือนอกแบบ

ตะวันตก นิยมนำจี้สรอยคอหรือปนตั้งมาติดที่ปกเส้ือ

การแตงกายของชาวบาบา-เพอรานากัน ภูเก็ต ถือเปน

อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่อยูในวิถีชีวิต     เปนการธำรงรักษา

เอกลักษณของกลุมชน รวมท้ังยังมีสวนชวยสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตไดอีกทางหน่ึง



๑๑๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๑๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

บาบา หรอื เพอรานากนั คอื กลุมชนท่ีมเีช้ือสายจนีและมลาย ูมวีฒันธรรมทีไ่ดรบัอทิธพิลจากวฒันธรรมของจนี

และมลายู ชาวบาบาในจังหวัดภูเก็ตมีที่มาจากกลุมพอคาชาวจีน โดยเฉพาะกลุมชาวจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางเขามาคาขาย

บริเวณคาบสมุทรมลายู และกลุมชาวจีนฮกเก้ียนท่ีมาจากปนังและมะละกา โดยไดหล่ังไหลเขามาอยูในยานมณฑลภูเก็ต 

ในชวงรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ แหงพระบรมราชจักรีวงศ ทำใหเกิดการผสมผสานทางเช้ือชาติและวัฒนธรรม

ระหวางชาวจีนและคนทองถิ่น 

การแตงกายของชาวบาบา ในจังหวัดภูเก็ตนั้นเปนการผสมผสานวัฒนธรรมการแตงกายของคนหลายชนชาติ 

ปจจุบันชาวบาบายังคงรักษาวัฒนธรรมการแตงกายของตนไว และมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดใหเหมาะสมกับยุคสมัย 

รูปแบบของการแตงกายของชาวบาบา – เพอรานากัน ภูเก็ต มีดังนี้

ชุดเสื้อคอตั้งแขนจีบ : โดยสวมเส้ือผาหนาติดกระดุมทองหรือเข็มกลัดแถว ความยาวระดับเอวท่ีขอบชายเส้ือ

แตงดวยลูกไม คอเสื้อตั้ง แขนเสื้อยาวจีบปลายแขน มีกระเปาใบใหญสองขาง นุงผาปาเตะ และใชในการดำเนินชีวิต

ประจำวันของสตรีทุกวัย 

ชุดยาหยา : ตัวเสื้อตัดดวยผาลูกไมหรือผาปานรูเบีย โดยตัดเย็บแบบเขารูปแขนยาว ปกฉลุลายดอกไมทั้งที่

คอเสื้อ ชายเสื้อและปลายแขน ตัวเสื้อดานหนาปลายแหลมยาวแบบเส้ือของสตรีมุสลิม ความยาวตัวเสื้อจะอยูระดับ

สะโพกบน ปกเสื้อดานหนาแบะออกสำหรับติดโกสัง (เข็มกลัดชิ้นใหญเปนชุดมี ๓ ตัว ตัวแมมีรูปรางคลายหัวใจ มีตัวลูก

เปนตัวกลมๆ อีกสองตัว) นิยมนุงผาปาเตะปกเลื่อมและนุงเขารูปและสวนฝายชายแตงกายคลายรูปแบบจีนดั้งเดิม 

หรือแตงตัวแบบชาวตะวันตก 

ชุดคหบดี : ผูชายจะใสเส้ือคอต้ังแขนยาว กระดุมหาเม็ด มีกระเปาคลายชุดราชประแตน สวมเส้ือนอกซ่ึงเรียกวา 

แมเสื้อ สวมกางเกงขายาวสีขาวหรือสีครีม รองเทาหนัง สวมหมวกกะโล สำหรับผูสูงวัยก็จะถือไมเทาประกอบดวย ผูหญิง

จะสวมเสื้อตัวในที่เปนเสื้อคอตั้งปลายแขนจีบ นุงผาปาเตะ สวมทับดวยเสื้อครุยยาวที่ตัดจากผาซึ่งเปนผาบางๆ ติดโกสัง 

ใสกำไลขอเทา สวมรองเทาปกดิ้นหรือลูกปด ทรงผมจะ “เกลามวย ชักอีโบย” โดยเกลาผมทรงสูง ดานหนาเรียบตึง 

ดานหลังโปงออกเรียก “ชักอีโบย” สวนดานขางสองขางดึงใหโปงออก เรียกวา “อีเปง” เกลามวยไวบนศีรษะ ใชดอกมะลิ

หรือดอกพุดตูม ประดับรอบมวยผม แลวปกปนทอง การแตงกายแบบนี้จะแตงเฉพาะในงานสำคัญ เชน งานพิธีการ 

งานตอนรับแขกบานแขกเมือง

การแตงกายบาบา-เพอรานากัน 

 

ชุดเจาบาว เจาสาว : ชุดเจาสาวมีลักษณะเคร่ืองแตงกาย

และทรงผมแบบเดียวกับชุดคหบดี คือ            ใสเส้ือคอต้ังติดคอ แขนจีบ 

มีกระดุมหาเม็ดไวขางในสวมเส้ือครุยทับ นุงผาปาเตะสีสด ตางกันท่ี

เสื้อครุยเจาสาวสวนใหญจะใชผาลูกไมโปรงหรือผาปานแกว 

รวบมวยผม สวมมงกุฎรูปหงสครอบมวยผม เรียกวามงกุฎ

เจาสาว เหนือมงกุฎทองประดับดวยดอกไมไหวทองคำและ

ผีเสื้อ ปกปนทองคำ ใสตุมหูระยา ที่หนาอกเส้ือจะประดับดวย

ปนตั้งทองคำ มีลักษณะคลายรูปดาว หอยสายสรอยแผงหรือ

สรอยสังวาล สวมแหวน กำไลมือ กำไลขอเทา สวมรองเทา

ปกดิ้นเงินดิ้นทอง ชุดเจาบาวนิยมแตงกายสวมเส้ือนอกแบบ

ตะวันตก นิยมนำจี้สรอยคอหรือปนตั้งมาติดที่ปกเส้ือ

การแตงกายของชาวบาบา-เพอรานากัน ภูเก็ต ถือเปน

อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่อยูในวิถีชีวิต     เปนการธำรงรักษา

เอกลักษณของกลุมชน รวมท้ังยังมีสวนชวยสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตไดอีกทางหน่ึง



๑๒๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๒๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเพณีสารทเดือนสิบ เปนประเพณีในรอบปที่สำคัญของชาวไทยพุทธภาคใตซึ่งไดยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา

แตอดีตจนถึงปจจุบัน ชาวภาคใตเรียกชื่อประเพณีนี้แตกตางกันไป เชน ประเพณีทำบุญเดือนสิบ ประเพณีรับสงตายาย 

ประเพณียกหฺมฺรับ (หฺมฺรับ อานออกเสียง  ห นำ ม  ควบ ร เปนภาษาถ่ินใต หมายถึง สำรับ)  ประเพณีชิงเปรต  เปนตน

ประเพณีสารทเดือนสิบ เกิดจากพื้นฐานจิตใจของชาวไทยพุทธภาคใตที่ตระหนักในความสำคัญของ 

“ความกตัญูกตเวที” วาเปนคุณธรรมสำคัญยิ่งของความเปนมนุษยที่ทุกคนควรมีตอบรรพบุรุษของตนท้ังในภพนี้และ

ภพหนา  แมบรรพบุรุษของตนลวงลับไปแลวก็ตองทำบุญอุทิศสวนกุศลไปให  จนเกิดเปน “ประเพณีสารท เดือนสิบ” 

ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำ และแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกป ประกอบกับเปนชวงที่พืชพรรณธัญญาหารตางๆ 

ใหผลเต็มที่ ซึ่งเปนผลมาจากบรรพบุรุษปูยาตายายไดลงทุนลงแรงสรางมา จึงไดมีการเก็บเก่ียวผลผลิตแรก นำมาทำบุญ

สงความเอิบอิ่มใหกับทาน นอกจากน้ียังเปนชวงท่ีเหมาะแกการแสดงความยินดีหลังฤดูเก็บเก่ียวดวย   

ชาวภาคใตไดรับอิทธิพลประเพณีนี้มาจากอินเดีย  คำวา “สารท” เปนภาษาบาลี   (ตรงกับ “ศารท”  ในภาษา

สันสกฤต) หมายถึง “เก่ียวกับหรือเกิดในฤดูใบไมรวง, เทศกาลทำบุญส้ินเดือนสิบ” ในสมัยกอนพวกพราหมณ  มีพิธีเซนสรวง

บูชาอุทิศแกผูตายเรียกวา “ศราทธ” ถึงสมัยพุทธกาลพระพุทธองคไดทรงอนุญาตใหพุทธศาสนิกชนปฏิบัติประเพณีนี้

ตอไปไดจึงมีการปฏิบัติสืบตอๆ กนัมา และเชื่อวาในอดีตนครศรีธรรมราชเคยเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญและมีความเจริญ

รุงเรืองทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณมากอน จงึนาจะเปนแหลงสำคัญทีร่บัเอาประเพณีนีม้าจากอินเดียแลวคอยๆ 

แผไปยังแหลงอื่น

การปฏิบัติประเพณีในวันแรม ๑ ค่ำ  เดือน ๑๐  ชาวภาคใตทั่วไปจะปฏิบัติอยางงาย ๆ  เพียงแตจัดอาหาร

ไปถวายพระท่ีวัด  เรียกวันนี้วา “วันรับตายาย” บางครอบครัวก็ไมไดปฏิบัติในวันนี้โดยจะจัดในวันแรม ๑๕ ค่ำ  เดือน ๑๐  

ทีเดียว  ซึ่งถือวาเปน “วันสงตายาย” กอนถึงวันดังกลาวชาวบานจัดจะหาสิ่งของเคร่ืองใชที่จำเปนในการ “จัดหฺมฺรับ”  

ภาชนะที่ใชจัดอาจเปนกระบุง กระจาด ถาด กะละมัง ฯลฯ  สวนสิ่งของสำคัญท่ีขาดไมไดมีขนม ๕ อยาง ไดแก  ขนมพอง 

ถือเปนสัญลักษณแทนแพสำหรับลองขามหวงวัฏสงสาร ขนมลา ถือเปนสัญลักษณแทนแพรพรรณเคร่ืองนุงหม ขนมกง 

ถือเปนสัญลักษณแทนเคร่ืองประดับ  ขนมดีซำ ถือเปนสัญลักษณแทนเบี้ย และขนมบา ถือเปนสัญลักษณแทนลูกสะบา

ที่นิยมใชเลนในวันสงกรานต  นอกจากน้ีแลวอาจมีสิ่งของอื่น ๆ บาง เชน ขาวสาร  อาหารแหง  ของใชในชีวิตประจำวัน  

ผลไมตามฤดูกาล  เปนตน  คร้ันถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ จึงยกหฺมฺรับไปวัดพรอมถวายอาหารแดพระสงฆ  และนำขนม ๕ อยาง

และอาหารอ่ืน ๆ  บางมา “ตั้งเปรต” บนรานที่เรียกวา  “หลาเปรต”  และตั้งตามโคนตนไมใหญบาง  ขางกำแพงวัดบาง ฯลฯ  

หลังพิธีสงฆแลวผูคนก็จะเขาชิงอาหารท่ีตั้งเปรตนั้นเรียกวา “ชิงเปรต” 

ปจจุบันชาวไทยพุทธภาคใตยังคงปฏิบัติประเพณนีี้อยางเหนียวแนน แมจะมีการปรับเปล่ียนไปบางก็เพียง

ในขอปฏิบัติปลีกยอย  ประเพณีนี้มีแกนอยูที่ “ความกตัญูกตเวที” ซึ่งเปนระบบคุณคาที่สำคัญของมนุษยและสังคม 

และยังกอใหเกิดระบบคุณคาอื่นๆ หลายอยาง เชน ความรักความผูกพันในกลุมเครือญาติ ความสามัคคีในครอบครัว

และชุมชน เปนตน จึงเปนประเพณีที่ควรแกการอนุรักษและสืบสานสูคนรุนตอๆ ไป

สารทเดือนสิบ



๑๒๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๒๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเพณีสารทเดือนสิบ เปนประเพณีในรอบปที่สำคัญของชาวไทยพุทธภาคใตซึ่งไดยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา

แตอดีตจนถึงปจจุบัน ชาวภาคใตเรียกชื่อประเพณีนี้แตกตางกันไป เชน ประเพณีทำบุญเดือนสิบ ประเพณีรับสงตายาย 

ประเพณียกหฺมฺรับ (หฺมฺรับ อานออกเสียง  ห นำ ม  ควบ ร เปนภาษาถ่ินใต หมายถึง สำรับ)  ประเพณีชิงเปรต  เปนตน

ประเพณีสารทเดือนสิบ เกิดจากพื้นฐานจิตใจของชาวไทยพุทธภาคใตที่ตระหนักในความสำคัญของ 

“ความกตัญูกตเวที” วาเปนคุณธรรมสำคัญยิ่งของความเปนมนุษยที่ทุกคนควรมีตอบรรพบุรุษของตนท้ังในภพนี้และ

ภพหนา  แมบรรพบุรุษของตนลวงลับไปแลวก็ตองทำบุญอุทิศสวนกุศลไปให  จนเกิดเปน “ประเพณีสารท เดือนสิบ” 

ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำ และแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกป ประกอบกับเปนชวงที่พืชพรรณธัญญาหารตางๆ 

ใหผลเต็มที่ ซึ่งเปนผลมาจากบรรพบุรุษปูยาตายายไดลงทุนลงแรงสรางมา จึงไดมีการเก็บเก่ียวผลผลิตแรก นำมาทำบุญ
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สันสกฤต) หมายถึง “เก่ียวกับหรือเกิดในฤดูใบไมรวง, เทศกาลทำบุญส้ินเดือนสิบ” ในสมัยกอนพวกพราหมณ  มีพิธีเซนสรวง

บูชาอุทิศแกผูตายเรียกวา “ศราทธ” ถึงสมัยพุทธกาลพระพุทธองคไดทรงอนุญาตใหพุทธศาสนิกชนปฏิบัติประเพณีนี้

ตอไปไดจึงมีการปฏิบัติสืบตอๆ กนัมา และเชื่อวาในอดีตนครศรีธรรมราชเคยเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญและมีความเจริญ

รุงเรืองทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณมากอน จงึนาจะเปนแหลงสำคัญทีร่บัเอาประเพณีนีม้าจากอินเดียแลวคอยๆ 

แผไปยังแหลงอื่น

การปฏิบัติประเพณีในวันแรม ๑ ค่ำ  เดือน ๑๐  ชาวภาคใตทั่วไปจะปฏิบัติอยางงาย ๆ  เพียงแตจัดอาหาร

ไปถวายพระท่ีวัด  เรียกวันนี้วา “วันรับตายาย” บางครอบครัวก็ไมไดปฏิบัติในวันนี้โดยจะจัดในวันแรม ๑๕ ค่ำ  เดือน ๑๐  

ทีเดียว  ซึ่งถือวาเปน “วันสงตายาย” กอนถึงวันดังกลาวชาวบานจัดจะหาสิ่งของเคร่ืองใชที่จำเปนในการ “จัดหฺมฺรับ”  

ภาชนะที่ใชจัดอาจเปนกระบุง กระจาด ถาด กะละมัง ฯลฯ  สวนสิ่งของสำคัญท่ีขาดไมไดมีขนม ๕ อยาง ไดแก  ขนมพอง 

ถือเปนสัญลักษณแทนแพสำหรับลองขามหวงวัฏสงสาร ขนมลา ถือเปนสัญลักษณแทนแพรพรรณเคร่ืองนุงหม ขนมกง 

ถือเปนสัญลักษณแทนเคร่ืองประดับ  ขนมดีซำ ถือเปนสัญลักษณแทนเบี้ย และขนมบา ถือเปนสัญลักษณแทนลูกสะบา

ที่นิยมใชเลนในวันสงกรานต  นอกจากน้ีแลวอาจมีสิ่งของอื่น ๆ บาง เชน ขาวสาร  อาหารแหง  ของใชในชีวิตประจำวัน  

ผลไมตามฤดูกาล  เปนตน  คร้ันถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ จึงยกหฺมฺรับไปวัดพรอมถวายอาหารแดพระสงฆ  และนำขนม ๕ อยาง

และอาหารอ่ืน ๆ  บางมา “ตั้งเปรต” บนรานที่เรียกวา  “หลาเปรต”  และตั้งตามโคนตนไมใหญบาง  ขางกำแพงวัดบาง ฯลฯ  

หลังพิธีสงฆแลวผูคนก็จะเขาชิงอาหารท่ีตั้งเปรตนั้นเรียกวา “ชิงเปรต” 

ปจจุบันชาวไทยพุทธภาคใตยังคงปฏิบัติประเพณนีี้อยางเหนียวแนน แมจะมีการปรับเปล่ียนไปบางก็เพียง

ในขอปฏิบัติปลีกยอย  ประเพณีนี้มีแกนอยูที่ “ความกตัญูกตเวที” ซึ่งเปนระบบคุณคาที่สำคัญของมนุษยและสังคม 

และยังกอใหเกิดระบบคุณคาอื่นๆ หลายอยาง เชน ความรักความผูกพันในกลุมเครือญาติ ความสามัคคีในครอบครัว

และชุมชน เปนตน จึงเปนประเพณีที่ควรแกการอนุรักษและสืบสานสูคนรุนตอๆ ไป

สารทเดือนสิบ



๑๒๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๒๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประเพณีรับบัว เปนประเพณีพื้นบานของชาวอำเภอบางพลี สมุทรปราการ กำหนดใหมีขึ้นในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ 

เดือน ๑๑ และวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ รวม ๒ วัน

ความเปนมาของประเพณีนี้ มีตำนานเลาขานกันวา ชาวมอญที่อพยพเขามาตั้งรกรากในประเทศไทยต้ังแต

สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บริเวณนครเข่ือนขันธ ที่พระประแดง และตอมาไดยายออกมา

อยูบริเวณบางแกว ลาดกระบัง บางพลีริมคลองสำโรง ชาวมอญเหลานี้ไดมาหักรางถางพงเพ่ือขยายพื้นทำไรนากันอยาง

กวางขวาง เม่ือหมดฤดูทำนา ชาวมอญบางสวนก็ยายกลับไปอยูทางฝงปากลัด พระประแดง เม่ือถึงหนานาอีกคร้ัง จึงจะกลับมา

ทำนากันอีก พอปกดำเสร็จก็กลับไป จะกลับมาใหมเมื่อถึงเวลาเก็บเก่ียวเปนเชนนี้    ทุกป และเนื่องจากในชวงเดือน ๑๑ 

ใกลวันออกพรรษา เปนเวลาที่น้ำนองเต็มตลิ่งและเดือนหงาย จึงมีผูคิดริเริ่มพายเรือตามคลองสำโรงในตอนเย็นของวัน

ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ มายังบางพลี แวะเวียนทักทายตามบานญาติ หรือคนรูจัก ๒ ฝงคลอง พอรุงเชา คือวันขึ้น ๑๔ ค่ำ 

เดือน ๑๑ จึงเดินทางกลับพระประแดง ขากลับก็จะเก็บดอกบัวซึ่งมีอยูมากมายในบริเวณนั้นไปดวย เพื่อนำไปบูชาพระ

ในเทศกาลออกพรรษา และกลายเปนธรรมเนียมวา เมื่อถึงวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ก็จะเตรียมเก็บดอกบัวไวเพื่อมอบ

ใหชาวพระประแดงในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ เรียกวาประเพณี รับบัว

ประเพณีนี้ซบเซาไประยะหน่ึง จนกระท่ัง เมื่อนายชื้น วรศิริ นายอำเภอบางพลี ชวง พ.ศ.๒๔๗๘-๒๔๘๑ 

ไดฟนฟูประเพณีรับบัวขึ้นอีกครั้ง โดยมีการจัดประกวดเรือ และการทำรูปจำลองหลวงพอโตวัดบางพลีใหญใน ซึ่งเปน

พระพุทธรูปที่ชาวบานในทองที่เคารพนับถือ และตั้งบนเรือลองไปตามลำคลองสำโรง และถือเปนประเพณีปฏิบัติมาจน

ถึงปจจุบัน

กิจกรรมสำคัญของประเพณีรับบัว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คือ การแหองคจำลองของพระพุทธรูป

หลวงพอโต ที่ชาวอำเภอบางพลีและประชาชนท่ัวไปเคารพสักการะ โดยจะมีการแหทางเรือไปตามคลองสำโรง อำเภอ

ประเพณีรับบัว

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ประชาชนท่ีมีบานเรือนอยูตามสองฝงคลองในเสนทางที่เรือแห

องคจำลองหลวงพอโตแลนผานจะประดับธงทิวและต้ังโตะหมูบูชาตอนรับขบวนเรือ

ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ จะเปนการแหขบวนเรือแหองคหลวงพอโตจำลอง และจัดใหมีการรับบัวข้ึนโดย ประชาชน

ผูมีจิตศรัทธาจะต้ังจิตอธิษฐานพรอมพนมมือดวยดอกบัว ซ่ึงเปนสัญญลักษณแทนองคสัมมาสัมพุทธเจา แลวโยนดอกบัว

ดวยความเคารพไปยังเรือแหองคจำลองหลวงพอโตที่แหมารับบัว 

ประเพณีรับบัวมีความสำคัญในดานความเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษของชาวบางพลีไดมอบไวให

ลูกหลานและชนรุนหลัง ตลอดจนการสะทอนความเช่ือและความศรัทธาในพุทธศาสนาของผูคนท่ีอาศัยในบริเวณดังกลาว



๑๒๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๒๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประเพณีรับบัว เปนประเพณีพื้นบานของชาวอำเภอบางพลี สมุทรปราการ กำหนดใหมีขึ้นในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ 

เดือน ๑๑ และวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ รวม ๒ วัน

ความเปนมาของประเพณีนี้ มีตำนานเลาขานกันวา ชาวมอญที่อพยพเขามาตั้งรกรากในประเทศไทยต้ังแต

สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บริเวณนครเข่ือนขันธ ที่พระประแดง และตอมาไดยายออกมา

อยูบริเวณบางแกว ลาดกระบัง บางพลีริมคลองสำโรง ชาวมอญเหลานี้ไดมาหักรางถางพงเพ่ือขยายพื้นทำไรนากันอยาง

กวางขวาง เม่ือหมดฤดูทำนา ชาวมอญบางสวนก็ยายกลับไปอยูทางฝงปากลัด พระประแดง เม่ือถึงหนานาอีกคร้ัง จึงจะกลับมา

ทำนากันอีก พอปกดำเสร็จก็กลับไป จะกลับมาใหมเมื่อถึงเวลาเก็บเก่ียวเปนเชนนี้    ทุกป และเนื่องจากในชวงเดือน ๑๑ 

ใกลวันออกพรรษา เปนเวลาที่น้ำนองเต็มตลิ่งและเดือนหงาย จึงมีผูคิดริเริ่มพายเรือตามคลองสำโรงในตอนเย็นของวัน

ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ มายังบางพลี แวะเวียนทักทายตามบานญาติ หรือคนรูจัก ๒ ฝงคลอง พอรุงเชา คือวันขึ้น ๑๔ ค่ำ 

เดือน ๑๑ จึงเดินทางกลับพระประแดง ขากลับก็จะเก็บดอกบัวซึ่งมีอยูมากมายในบริเวณนั้นไปดวย เพื่อนำไปบูชาพระ

ในเทศกาลออกพรรษา และกลายเปนธรรมเนียมวา เมื่อถึงวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ก็จะเตรียมเก็บดอกบัวไวเพื่อมอบ

ใหชาวพระประแดงในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ เรียกวาประเพณี รับบัว

ประเพณีนี้ซบเซาไประยะหน่ึง จนกระท่ัง เมื่อนายชื้น วรศิริ นายอำเภอบางพลี ชวง พ.ศ.๒๔๗๘-๒๔๘๑ 

ไดฟนฟูประเพณีรับบัวขึ้นอีกครั้ง โดยมีการจัดประกวดเรือ และการทำรูปจำลองหลวงพอโตวัดบางพลีใหญใน ซึ่งเปน

พระพุทธรูปที่ชาวบานในทองที่เคารพนับถือ และตั้งบนเรือลองไปตามลำคลองสำโรง และถือเปนประเพณีปฏิบัติมาจน

ถึงปจจุบัน

กิจกรรมสำคัญของประเพณีรับบัว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คือ การแหองคจำลองของพระพุทธรูป

หลวงพอโต ที่ชาวอำเภอบางพลีและประชาชนท่ัวไปเคารพสักการะ โดยจะมีการแหทางเรือไปตามคลองสำโรง อำเภอ

ประเพณีรับบัว

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ประชาชนท่ีมีบานเรือนอยูตามสองฝงคลองในเสนทางที่เรือแห

องคจำลองหลวงพอโตแลนผานจะประดับธงทิวและต้ังโตะหมูบูชาตอนรับขบวนเรือ

ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ จะเปนการแหขบวนเรือแหองคหลวงพอโตจำลอง และจัดใหมีการรับบัวข้ึนโดย ประชาชน

ผูมีจิตศรัทธาจะต้ังจิตอธิษฐานพรอมพนมมือดวยดอกบัว ซ่ึงเปนสัญญลักษณแทนองคสัมมาสัมพุทธเจา แลวโยนดอกบัว

ดวยความเคารพไปยังเรือแหองคจำลองหลวงพอโตที่แหมารับบัว 

ประเพณีรับบัวมีความสำคัญในดานความเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษของชาวบางพลีไดมอบไวให

ลูกหลานและชนรุนหลัง ตลอดจนการสะทอนความเช่ือและความศรัทธาในพุทธศาสนาของผูคนท่ีอาศัยในบริเวณดังกลาว



๑๒๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๒๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล

ความรูและแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องคความรู วิธีการ ทักษะ ความเช่ือ แนวปฏิบัติ

และการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ 

แบงออกเปน

๑. อาหารและโภชนาการ หมายถึง สิ่งท่ีมนุษยบริโภค รวมทั้งวิธกีารปรุงอาหาร วิธีการบริโภค และคุณคา

ของอาหาร 

๒. การแพทยแผนไทยและการแพทย

การแพทยแผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา 

หรือปองกันโรค หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว                                               

การแพทยพ้ืนบาน หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนแบบด้ังเดิมจนกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิต 

เกี่ยวกับความเช่ือ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรที่แตกตางกันไปในแตละทองถิ่น

๓. โหราศาสตร ดาราศาสตร และไสยศาสตร

โหราศาสตร หมายถึง ความรูในการทำนายโชคชะตา ทำนายอนาคตของบุคคล และบานเมือง โดยอาศัย

ตำแหนงของดวงดาวในเวลาท่ีเกิดเหตุการณตางๆ 

ดาราศาสตร หมายถึง ศาสตรที่เกี่ยวกับการสังเกตและอธิบายธรรมชาติของดวงดาวและเทหวัตถุ

ไสยศาสตร หมายถึง ความเช่ือในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การจัดการระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืน

๕. ชัยภูมิและการต้ังถ่ินฐาน หมายถึง ความรูและความเช่ือในการเลือกท่ีอยูอาศัย ท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

และวัฒนธรรมของชุมชน

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีการสืบทอดและยังปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต

๒. เปนเรื่องที่สะทอนเอกลักษณของชาติ หรืออัตลักษณของชุมชนหรือภูมิภาค

๓. เปนเรื่องที่เสี่ยงตอการสูญหายหรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม

๔. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการข้ึนทะเบียน

 



๑๒๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๒๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล

ความรูและแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องคความรู วิธีการ ทักษะ ความเช่ือ แนวปฏิบัติ

และการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ 

แบงออกเปน

๑. อาหารและโภชนาการ หมายถึง สิ่งท่ีมนุษยบริโภค รวมทั้งวิธกีารปรุงอาหาร วิธีการบริโภค และคุณคา

ของอาหาร 

๒. การแพทยแผนไทยและการแพทย

การแพทยแผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา 

หรือปองกันโรค หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว                                               

การแพทยพ้ืนบาน หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนแบบด้ังเดิมจนกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิต 

เกี่ยวกับความเช่ือ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรที่แตกตางกันไปในแตละทองถิ่น

๓. โหราศาสตร ดาราศาสตร และไสยศาสตร

โหราศาสตร หมายถึง ความรูในการทำนายโชคชะตา ทำนายอนาคตของบุคคล และบานเมือง โดยอาศัย

ตำแหนงของดวงดาวในเวลาท่ีเกิดเหตุการณตางๆ 

ดาราศาสตร หมายถึง ศาสตรที่เกี่ยวกับการสังเกตและอธิบายธรรมชาติของดวงดาวและเทหวัตถุ

ไสยศาสตร หมายถึง ความเช่ือในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การจัดการระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืน

๕. ชัยภูมิและการต้ังถ่ินฐาน หมายถึง ความรูและความเช่ือในการเลือกท่ีอยูอาศัย ท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

และวัฒนธรรมของชุมชน

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีการสืบทอดและยังปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต

๒. เปนเรื่องที่สะทอนเอกลักษณของชาติ หรืออัตลักษณของชุมชนหรือภูมิภาค

๓. เปนเรื่องที่เสี่ยงตอการสูญหายหรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม

๔. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการข้ึนทะเบียน

 



๑๒๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๒๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

อาหารมื้อหลักของคนไทยเปนอาหารชุด ประกอบดวยขาวและกับขาวหลายอยาง ที่มีสีสันและรสชาติ

แตกตางกัน แตกลมกลืนกันเพราะมีทั้งของกินแกและของแนมที่เรียกวา เครื่องเคียง และ เครื่องแนมจัดวางรวมกัน 

ภาคกลางเรียกวา “สำรับ” ภาคใต เรียกวา “หมฺรับ” ภาคเหนือเรียกวา “ขันโตก”และ ภาคอีสานเรียกวา        “พาขาว” อาหารไทย

จึงเปนอาหารที่เสพทั้งทางตาและล้ิน เพราะอาหารในสำรับของทุกภาคมีหลายรสชาติและหลายสีสัน 

อาหารในสำรับ ประกอบดวย  เครื่องจิ้ม ๑ อยาง จะเปนน้ำพริก หรือ หลน พรอมผักสดตามฤดูกาล

หรือผักลวกเปนหลัก  พรอมดวย เครื่องแนม ๑ อยาง และแกง ๑ อยาง เชน น้ำพริกกะป เครื่องแนมไดแก ปลาทูทอด

หรือปลาสลิดทอด กินคูกับผักสดหรือชะอมชุบไขทอด  แกง ๑ อยาง  เชน แกงเขียวหวานเน้ือ  สีคล้ำของน้ำพริก

จะตัดกันกับสีเขียวอมเหลืองของชะอมชุบไขทอดและสีเขียวของผักสด รวมทั้งสีเขียวจากสมุนไพรตางๆในแกงเผ็ด 

รสชาติเค็ม เปรี้ยว หวาน เผ็ดของน้ำพริกกะปและเครื่องเทศจะถูกลดใหออนลงเมื่อกินรวมกับผักสด และเครื่องแนม  

ขณะเดียวกันของหวานท่ีกินตามมาซ่ึงสวนใหญเปนผลไมสดจะชวยลดรสเค็มและรสเผ็ด หรือที่เรียกวา “กินลางปาก” 

เพื่อใหรสของอาหารท่ีคงคางอยูที่ลิ้นกลับคืนสูความสมดุล

นอกจากอาหารในชีวิตประจำวันแลว อาหารสำหรับเล้ียงพระสงฆในยามทำบุญ คนภาคกลางก็นิยมจัดเปน

สำรับเรียกวา “สำรับพระ” แตจะมีอาหารหลากหลายมากข้ึน สวนใหญเปนอาหารท่ีทำยากและหายาก   ประกอบดวย

สำรับคาวและสำรับหวาน แกงตองมีท้ังแกงเผ็ดและแกงจืด สำรับหวานมีขนมหวาน ๕-๖ อยาง     รวมกับผลไม และเน่ืองจาก

ในอดีต ภาคกลางยังเปนศูนยกลางของการปกครอง อาหารของราชสำนัก            หรือ “สำรับอาหารชาววัง”ถือวาเปนเลิศของ

อาหารไทย มีความหลากหลายและประณีตยิ่งขึ้นไปอีก 

อาหารไทยในแตละภาคจะมีรสชาติแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพนิเวศทางธรรมชาติและรสนิยมของทองถิ่น 

รสอาหารภาคกลางมี  ๔ รส เปรี้ยว เค็ม เผ็ดและหวาน สวนอาหารภาคเหนือสวนใหญรสไมเขมขน เนนมัน เค็ม  อาหาร

ภาคอีสานมีรสชาติเค็มและเผ็ดจัด  สวนอาหารภาคใตมีรสเค็มและเผ็ดรอน   เน่ืองจากอาหารไทยสวนหน่ึงนำมาจากอาหาร

ชนชาติตางๆที่มีความสัมพันธกันมาแตโบราณ เชน อาหารแขก อาหารจีน อาหารของชนชาติตางๆจึงเขามาผสมผสาน

อยูในสำรับอาหารไทยและถูกปรุงใหเขากับรสแบบไทย เสนหของอาหารไทยจึงอยูท่ีความมีหลายรสชาติในสำรับเดียวกัน  

สำรับอาหารไทย
สำรับอาหารไทยมีคุณคาทางโภชนาการสูง

เพราะมีความหลากหลายของเน้ือสัตวและพืชผัก รวมท้ัง

เคร่ืองเทศสมุนไพรท่ีแตกตางกันไปในสำรับแตละวัน 

แตละฤดูกาล อาหารสวนใหญเปนสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณ    

ทางยา เชน กระเทียม ชวยลดความดันโลหิต  พริกข้ีหนูสด

มีวิตามินเอ ชวยขับเหง่ือ หอมแดงแกหวัด ตะไคร ขม้ิน

แกทองอืด  ฯลฯ อาหารไทยจึงเปนอาหารสุขภาพ

ปจจุบันภัตตาคารและรานอาหารไทย

ในตางประเทศนิยมขายอาหารไทยเปนจานๆแบบฝร่ัง

โดยขาดความเขาใจในวัฒนธรรมการกินอาหารแบบไทย  

ซ่ึงมีท้ังศาสตรและศิลป  การกินอาหารเปนสำรับนอกจาก

จะไดคุณคาทางอาหารครบถวนแลวยังเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางเพ่ือนมนุษยในวงสำรับอาหารอีกดวย. 

 



๑๒๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๒๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

อาหารมื้อหลักของคนไทยเปนอาหารชุด ประกอบดวยขาวและกับขาวหลายอยาง ที่มีสีสันและรสชาติ

แตกตางกัน แตกลมกลืนกันเพราะมีทั้งของกินแกและของแนมที่เรียกวา เครื่องเคียง และ เครื่องแนมจัดวางรวมกัน 

ภาคกลางเรียกวา “สำรับ” ภาคใต เรียกวา “หมฺรับ” ภาคเหนือเรียกวา “ขันโตก”และ ภาคอีสานเรียกวา        “พาขาว” อาหารไทย

จึงเปนอาหารที่เสพทั้งทางตาและล้ิน เพราะอาหารในสำรับของทุกภาคมีหลายรสชาติและหลายสีสัน 

อาหารในสำรับ ประกอบดวย  เครื่องจิ้ม ๑ อยาง จะเปนน้ำพริก หรือ หลน พรอมผักสดตามฤดูกาล

หรือผักลวกเปนหลัก  พรอมดวย เครื่องแนม ๑ อยาง และแกง ๑ อยาง เชน น้ำพริกกะป เครื่องแนมไดแก ปลาทูทอด

หรือปลาสลิดทอด กินคูกับผักสดหรือชะอมชุบไขทอด  แกง ๑ อยาง  เชน แกงเขียวหวานเน้ือ  สีคล้ำของน้ำพริก

จะตัดกันกับสีเขียวอมเหลืองของชะอมชุบไขทอดและสีเขียวของผักสด รวมทั้งสีเขียวจากสมุนไพรตางๆในแกงเผ็ด 

รสชาติเค็ม เปรี้ยว หวาน เผ็ดของน้ำพริกกะปและเครื่องเทศจะถูกลดใหออนลงเมื่อกินรวมกับผักสด และเครื่องแนม  

ขณะเดียวกันของหวานท่ีกินตามมาซึ่งสวนใหญเปนผลไมสดจะชวยลดรสเค็มและรสเผ็ด หรือที่เรียกวา “กินลางปาก” 

เพื่อใหรสของอาหารท่ีคงคางอยูที่ลิ้นกลับคืนสูความสมดุล

นอกจากอาหารในชีวิตประจำวันแลว อาหารสำหรับเล้ียงพระสงฆในยามทำบุญ คนภาคกลางก็นิยมจัดเปน

สำรับเรียกวา “สำรับพระ” แตจะมีอาหารหลากหลายมากข้ึน สวนใหญเปนอาหารท่ีทำยากและหายาก   ประกอบดวย

สำรับคาวและสำรับหวาน แกงตองมีท้ังแกงเผ็ดและแกงจืด สำรับหวานมีขนมหวาน ๕-๖ อยาง     รวมกับผลไม และเน่ืองจาก

ในอดีต ภาคกลางยังเปนศูนยกลางของการปกครอง อาหารของราชสำนัก            หรือ “สำรับอาหารชาววัง”ถือวาเปนเลิศของ

อาหารไทย มีความหลากหลายและประณีตยิ่งขึ้นไปอีก 

อาหารไทยในแตละภาคจะมีรสชาติแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพนิเวศทางธรรมชาติและรสนิยมของทองถิ่น 

รสอาหารภาคกลางมี  ๔ รส เปรี้ยว เค็ม เผ็ดและหวาน สวนอาหารภาคเหนือสวนใหญรสไมเขมขน เนนมัน เค็ม  อาหาร

ภาคอีสานมีรสชาติเค็มและเผ็ดจัด  สวนอาหารภาคใตมีรสเค็มและเผ็ดรอน   เน่ืองจากอาหารไทยสวนหน่ึงนำมาจากอาหาร

ชนชาติตางๆที่มีความสัมพันธกันมาแตโบราณ เชน อาหารแขก อาหารจีน อาหารของชนชาติตางๆจึงเขามาผสมผสาน

อยูในสำรับอาหารไทยและถูกปรุงใหเขากับรสแบบไทย เสนหของอาหารไทยจึงอยูท่ีความมีหลายรสชาติในสำรับเดียวกัน  

สำรับอาหารไทย
สำรับอาหารไทยมีคุณคาทางโภชนาการสูง

เพราะมีความหลากหลายของเน้ือสัตวและพืชผัก รวมท้ัง

เคร่ืองเทศสมุนไพรท่ีแตกตางกันไปในสำรับแตละวัน 

แตละฤดูกาล อาหารสวนใหญเปนสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณ    

ทางยา เชน กระเทียม ชวยลดความดันโลหิต  พริกข้ีหนูสด

มีวิตามินเอ ชวยขับเหง่ือ หอมแดงแกหวัด ตะไคร ขม้ิน

แกทองอืด  ฯลฯ อาหารไทยจึงเปนอาหารสุขภาพ

ปจจุบันภัตตาคารและรานอาหารไทย

ในตางประเทศนิยมขายอาหารไทยเปนจานๆแบบฝร่ัง

โดยขาดความเขาใจในวัฒนธรรมการกินอาหารแบบไทย  

ซ่ึงมีท้ังศาสตรและศิลป  การกินอาหารเปนสำรับนอกจาก

จะไดคุณคาทางอาหารครบถวนแลวยังเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางเพ่ือนมนุษยในวงสำรับอาหารอีกดวย. 

 



๑๒๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๒๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

แกงเผ็ด เปนแกงกะทิผสมดวยเครื่องแกงสดและเคร่ืองเทศบางชนิด เครื่องแกงสดประกอบดวยพริกแกง 

ซึ่งใชพริกแหงหรือพริกสด ในสมัยกอนนิยมใชพริกบางชางเพราะใหสีแดงสด เมื่อโขลกรวมเขากับหัวหอมแดง กระเทียม 

ขา  ตะไคร ผิวมะกรูด รากผักชี พริกไทย เกลือ กะป และเคร่ืองเทศ ไดแก ลูกผักชี ย่ีหรา แลวจะออก    สีแดง จึงเรียกอีกช่ือหน่ึง

วา แกงแดง  

แกงเผ็ดนิยมใสเนื้อสัตว เชน เนื้อ ไก หมู ฯลฯ เปนเนื้อแกง เรียกวา แกงเผ็ดเนื้อ แกงเผ็ดไก แกงเผ็ดหมู  

และใสผัก ไดแก มะเขือพวง มะเขือเปราะ บางก็เพิ่มมะเขือยาว หรือ หนอไม หรือฟกทองเปนสวนประกอบ ขอสำคัญ

จะตองมีผักสำหรับโรยหนาเพื่อดับกลิ่นคาวและเพ่ิมสีสันใหสวยงาม  ไดแก ใบโหระพา ใบมะกรูด  และพริกช้ีฟาแดง   

การปรุงแกงเผ็ดนิยมรสเผ็ดนำ ตามดวยรสเค็มและมันตาม  จึงนิยมรับประทานคูกับอาหารท่ีออกรสเค็ม อาทิ 

ไชโปวเค็มผัดไข ผัดกาดดองผัดไข หมูเปย เพื่อทำใหรสชาติของอาหารอรอยยิ่งข้ึน

แกงเผ็ดเปนแกงยอดนิยมประเภทหน่ึงในสำรับอาหารไทยภาคกลาง สามารถดัดแปลงเปนแกงแบบอ่ืนไดอีก

หลายชนิด  เชนแกงเผ็ดเปดยาง  ดัดแปลงมาจากแกงเปดสดของชาวมุสลิม โดยเพ่ิมเคร่ืองเทศ ไดแก    ลูกจันทน ดอกจันทน 

และสมุนไพรเปราะหอมลงในเคร่ืองแกง  

แกงเขียวหวานเปนแกงกะทิผสมเคร่ืองแกงและเคร่ืองเทศแบบเดียวกับแกงเผ็ด แตมีลักษณะเดนท่ีน้ำแกงออก

เปนสีเขียว อันเนื่องมาจากใชพริกชี้ฟาสดสีเขียวและพริกขี้หนูเขียวเปนวัตถุดิบในการทำเคร่ืองแกง และยังไดสีเขียวจาก

น้ำที่คั้นจากใบพริกใสเพื่อเพิ่มสีสันของแกง

เคร่ืองแกงแกงเขียวหวานประกอบดวยหัวหอมแดง กระเทียม ขา ตะไคร พริกไทย ผิวมะกรูด  รากผักชี  เกลือ กะป 

และเคร่ืองเทศ ไดแก ลูกผักชี ยี่หรา เหมือนแกงเผ็ด ในภาคใตนิยมใสขมิ้นในเครื่องแกงเขียวหวานดวย  แตเดิมนิยมใช

เนื้อวัวเปนเนื้อแกง จึงมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา แกงเนื้อพริกขี้หนู ปจจุบันใช เนื้อไก หมู และปลา ผักที่ใสในแกงและท่ีใช

โรยหนาใชเหมือนแกงเผ็ดทั่วไป  

แกงเขียวหวานมีรสเผ็ดนำ เผ็ดกวาแกงเผ็ดธรรมดาจึงนิยมกินแนมกับของรสเค็ม เชน ปลาสลิดทอด ปลาเค็มทอด  

ไขเค็ม หรือกินคูกับขนมจีนเปนขนมจีนแกงเขียวหวาน

ในปจจุบันมีผูนำแกงเขียวหวานไปประยุกตกินคูกับอาหารอ่ืนๆ ทำใหรสเผ็ดลดลงแตเพ่ิมรสหวานมากข้ึน  เชน 

สปาเก็ตตี้แกงเขียวหวาน  พิซซาหนาแกงเขียวหวาน  โรตีแกงเขียวหวาน ฯลฯ 

แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน



๑๒๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๒๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

แกงเผ็ด เปนแกงกะทิผสมดวยเครื่องแกงสดและเคร่ืองเทศบางชนิด เครื่องแกงสดประกอบดวยพริกแกง 

ซึ่งใชพริกแหงหรือพริกสด ในสมัยกอนนิยมใชพริกบางชางเพราะใหสีแดงสด เมื่อโขลกรวมเขากับหัวหอมแดง กระเทียม 

ขา  ตะไคร ผิวมะกรูด รากผักชี พริกไทย เกลือ กะป และเคร่ืองเทศ ไดแก ลูกผักชี ย่ีหรา แลวจะออก    สีแดง จึงเรียกอีกช่ือหน่ึง

วา แกงแดง  

แกงเผ็ดนิยมใสเนื้อสัตว เชน เนื้อ ไก หมู ฯลฯ เปนเนื้อแกง เรียกวา แกงเผ็ดเนื้อ แกงเผ็ดไก แกงเผ็ดหมู  

และใสผัก ไดแก มะเขือพวง มะเขือเปราะ บางก็เพิ่มมะเขือยาว หรือ หนอไม หรือฟกทองเปนสวนประกอบ ขอสำคัญ

จะตองมีผักสำหรับโรยหนาเพื่อดับกลิ่นคาวและเพ่ิมสีสันใหสวยงาม  ไดแก ใบโหระพา ใบมะกรูด  และพริกช้ีฟาแดง   

การปรุงแกงเผ็ดนิยมรสเผ็ดนำ ตามดวยรสเค็มและมันตาม  จึงนิยมรับประทานคูกับอาหารท่ีออกรสเค็ม อาทิ 

ไชโปวเค็มผัดไข ผัดกาดดองผัดไข หมูเปย เพื่อทำใหรสชาติของอาหารอรอยยิ่งข้ึน

แกงเผ็ดเปนแกงยอดนิยมประเภทหน่ึงในสำรับอาหารไทยภาคกลาง สามารถดัดแปลงเปนแกงแบบอ่ืนไดอีก

หลายชนิด  เชนแกงเผ็ดเปดยาง  ดัดแปลงมาจากแกงเปดสดของชาวมุสลิม โดยเพ่ิมเคร่ืองเทศ ไดแก    ลูกจันทน ดอกจันทน 

และสมุนไพรเปราะหอมลงในเคร่ืองแกง  

แกงเขียวหวานเปนแกงกะทิผสมเคร่ืองแกงและเคร่ืองเทศแบบเดียวกับแกงเผ็ด แตมีลักษณะเดนท่ีน้ำแกงออก

เปนสีเขียว อันเนื่องมาจากใชพริกชี้ฟาสดสีเขียวและพริกขี้หนูเขียวเปนวัตถุดิบในการทำเคร่ืองแกง และยังไดสีเขียวจาก

น้ำที่คั้นจากใบพริกใสเพื่อเพิ่มสีสันของแกง

เคร่ืองแกงแกงเขียวหวานประกอบดวยหัวหอมแดง กระเทียม ขา ตะไคร พริกไทย ผิวมะกรูด  รากผักชี  เกลือ กะป 

และเคร่ืองเทศ ไดแก ลูกผักชี ยี่หรา เหมือนแกงเผ็ด ในภาคใตนิยมใสขมิ้นในเครื่องแกงเขียวหวานดวย  แตเดิมนิยมใช

เนื้อวัวเปนเนื้อแกง จึงมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา แกงเนื้อพริกขี้หนู ปจจุบันใช เนื้อไก หมู และปลา ผักที่ใสในแกงและท่ีใช

โรยหนาใชเหมือนแกงเผ็ดทั่วไป  

แกงเขียวหวานมีรสเผ็ดนำ เผ็ดกวาแกงเผ็ดธรรมดาจึงนิยมกินแนมกับของรสเค็ม เชน ปลาสลิดทอด ปลาเค็มทอด  

ไขเค็ม หรือกินคูกับขนมจีนเปนขนมจีนแกงเขียวหวาน

ในปจจุบันมีผูนำแกงเขียวหวานไปประยุกตกินคูกับอาหารอ่ืนๆ ทำใหรสเผ็ดลดลงแตเพ่ิมรสหวานมากข้ึน  เชน 

สปาเก็ตตี้แกงเขียวหวาน  พิซซาหนาแกงเขียวหวาน  โรตีแกงเขียวหวาน ฯลฯ 

แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน



๑๓๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๓๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

สมตำเปนอาหารประเภทยำเดิมกินคูกับขาวมัน เรียกวา ขาวมันสมตำ เปนอาหารคนไทย        ภาคกลางท่ีชาวอีสาน

นำไปประยุกตและปรุงใหมจนแพรหลายไปทั่วประเทศ ขาวมันสมตำนาจะมีที่มาจากสำรับอาหารชาววัง โดยเฉพาะ

จากฝายในที่มีเชื้อสายแขก  เพราะวิธีการหุงขาวใสน้ำกะทิหรือ หุงขาวมันเปนวิธกีาร หุงขาวแบบแขก  

สมตำท่ีกินคูกับขาวมันมีหลักฐานเกาท่ีสุดบันทึกโดยพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาเยาวภาพงศสนิทในหนังสือ 

ตำรับสายเยาวภา ระบุวาเคร่ืองปรุงประกอบดวย มะละกอซอยคลุกกับ กุงแหงปน กระเทียม พริกข้ีหนู   ปรุงรสดวย

น้ำมะขามเปยก มะนาว น้ำปลาดี  น้ำตาล  กินกบัผักดิบ เชน ใบทองหลางไทย ใบมะยมฯลฯ  และผักทอด เชน 

ใบเล็บครุฑทอด ดอกไมชุบแปงทอด 

ชาวอีสานเรียกสมตำวา “ตำบักหุง” สวนชาวภาคเหนือเรียก “ตำสม” วัตถุดิบหลักยังคงเปนมะละกอสับซอย 

กระเทียม พริก แตเครื่องปรุงเสริมและกรรมวิธีในการปรุงแตกตางไปตามความนิยมในทองถิ่น เชน ในภาคอีสานนิยม

สมตำปลาราใสมะกอกสุก รสชาติเปรี้ยวอมหวานแกมฝาดของมะกอกชวยลดความเผ็ดและความเค็มลงไดบาง สมตำที่

แพรหลายในปจจุบนัมี ๓ แบบ ไดแก สมตำไทยใสกุงแหง ถั่วลิสงคั่ว ออกรสเปร้ียวหวานเผ็ด สมตำปูใสปูเค็มหรือปูดอง

ออกรสเค็ม เผ็ด และสมตำลาวหรือสมตำปลาราใสน้ำปลารา ออกรสเค็มเผ็ด  นอกจากน้ียังมีการสรางสรรคสมตำแบบใหม 

เปน สมตำปูมา  สมตำไขเค็ม  บางก็ใสเสนขนมจีนคลุกเคลากับสมตำเปนตำซั่ว     

เนื่องจากสมตำเปนอาหารที่มีไขมันต่ำ มีเสนใยสูง อุดมดวยวิตามินหลายชนิด จึงเปนอาหารสุขภาพยอด

นิยมของไทย 

น้ำพริกหรือแจวในภาษาอีสานเปนอาหารประเภทเครื่องจิ้มและเปนอาหารจานหลักในสำรับอาหารของ

คนไทยทุกภาค โดยเฉพาะภาคกลางเพราะมีน้ำพริกชนิดตางๆ มากที่สุด   

วัตถุดิบหลักของน้ำพริกประกอบดวย พริก หอมแดง กระเทียม และกะป(ภาคกลางและภาคใต)      ถ่ัวเนา (ภาคเหนือ) 

เพิ่มปริมาณเนื้อน้ำพริกใหขนดวยปลายาง หรือ กุงแหง  และพืชในทองถิ่น เชน มะอึก มะเขือ มะเขือเทศ มะนาว มะมวง 

มะยม สมซา มะดัน ตะลิงปลิง มะขาม ระกำ กระทอน ฯลฯ เพื่อใหไดรสและกล่ินของน้ำพริกตางกันไป 

คนไทยนิยมบริโภคน้ำพริกจิ้มคูกับผักชนิดตางๆตามฤดูกาล มีการเลือกสรรวาน้ำพริกชนิดใดจะกินคูกับผัก

ชนิดใด  แนมดวยของคาวชนิดใดจึงจะไดรสชาติที่อรอยขึ้น  ลดความเผ็ดและรสจัดจานของพริก และไดคุณคาทางยา

จากพืชผักสมุนไพร เชน น้ำพริกมะขาม กินในฤดูมะขามมีฝกออน ใช มะเขือเปราะ แตงกวา ถั่วฝกยาว ขมิ้นขาว 

ยอดกระถินเปนผักจิ้ม กินแนมกับปลาสลิดทอด ไขเค็ม น้ำพรกิอองของภาคเหนือ กินในฤดูที่มะเขือสม (มะเขือเทศ

ผลเล็กๆ) ออกมาก จ้ิมกินกับผักสด เชน แตงกวา ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวพู คูกับผักตม เชน ยอดแค ฟกทอง น้ำเตา ฯลฯ น้ำพริกกะป

ของภาคใตมีลักษณะใสกวาน้ำพริกกะปของภาคกลางเรียกวา น้ำชุบ กนิกับผักสด เชน สะตอ ลูกเหนียง ฯลฯ  ผักตม 

และผักดอง

ตัวอยางน้ำพริกของภาคกลาง เชน น้ำพริกกะป น้ำพริกมะมวง น้ำพริกเผา น้ำพริกมะขาม น้ำพริกระกำ 

เปนตน  น้ำพริกของภาคเหนือ เชน น้ำพริกหนุม น้ำพริกตาแดง น้ำพริกออง น้ำพริกน้ำปู เปนตน น้ำพริกของภาคอีสาน 

เชน น้ำพริกปลารา แจวบอง เปนตน  และน้ำพริกภาคใต เชน น้ำพริกกุงเสียบ น้ำพริกมันกุง เปนตน

สมตำ น้ำพริก



๑๓๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๓๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

สมตำเปนอาหารประเภทยำเดิมกินคูกับขาวมัน เรียกวา ขาวมันสมตำ เปนอาหารคนไทย        ภาคกลางท่ีชาวอีสาน

นำไปประยุกตและปรุงใหมจนแพรหลายไปทั่วประเทศ ขาวมันสมตำนาจะมีที่มาจากสำรับอาหารชาววัง โดยเฉพาะ

จากฝายในที่มีเชื้อสายแขก  เพราะวิธีการหุงขาวใสน้ำกะทิหรือ หุงขาวมันเปนวิธกีาร หุงขาวแบบแขก  

สมตำท่ีกินคูกับขาวมันมีหลักฐานเกาท่ีสุดบันทึกโดยพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาเยาวภาพงศสนิทในหนังสือ 

ตำรับสายเยาวภา ระบุวาเครื่องปรุงประกอบดวย มะละกอซอยคลุกกับ กุงแหงปน กระเทียม พริกข้ีหนู   ปรุงรสดวย

น้ำมะขามเปยก มะนาว น้ำปลาดี  น้ำตาล  กินกบัผักดิบ เชน ใบทองหลางไทย ใบมะยมฯลฯ  และผักทอด เชน 

ใบเล็บครุฑทอด ดอกไมชุบแปงทอด 

ชาวอีสานเรียกสมตำวา “ตำบักหุง” สวนชาวภาคเหนือเรียก “ตำสม” วัตถุดิบหลักยังคงเปนมะละกอสับซอย 

กระเทียม พริก แตเครื่องปรุงเสริมและกรรมวิธีในการปรุงแตกตางไปตามความนิยมในทองถิ่น เชน ในภาคอีสานนิยม

สมตำปลาราใสมะกอกสุก รสชาติเปรี้ยวอมหวานแกมฝาดของมะกอกชวยลดความเผ็ดและความเค็มลงไดบาง สมตำที่

แพรหลายในปจจุบนัมี ๓ แบบ ไดแก สมตำไทยใสกุงแหง ถั่วลิสงคั่ว ออกรสเปร้ียวหวานเผ็ด สมตำปูใสปูเค็มหรือปูดอง

ออกรสเค็ม เผ็ด และสมตำลาวหรือสมตำปลาราใสน้ำปลารา ออกรสเค็มเผ็ด  นอกจากน้ียังมีการสรางสรรคสมตำแบบใหม 

เปน สมตำปูมา  สมตำไขเค็ม  บางก็ใสเสนขนมจีนคลุกเคลากับสมตำเปนตำซั่ว     

เนื่องจากสมตำเปนอาหารที่มีไขมันต่ำ มีเสนใยสูง อุดมดวยวิตามินหลายชนิด จึงเปนอาหารสุขภาพยอด

นิยมของไทย 

น้ำพริกหรือแจวในภาษาอีสานเปนอาหารประเภทเครื่องจิ้มและเปนอาหารจานหลักในสำรับอาหารของ

คนไทยทุกภาค โดยเฉพาะภาคกลางเพราะมีน้ำพริกชนิดตางๆ มากที่สุด   

วัตถุดิบหลักของน้ำพริกประกอบดวย พริก หอมแดง กระเทียม และกะป(ภาคกลางและภาคใต)      ถ่ัวเนา (ภาคเหนือ) 

เพิ่มปริมาณเนื้อน้ำพริกใหขนดวยปลายาง หรือ กุงแหง  และพืชในทองถิ่น เชน มะอึก มะเขือ มะเขือเทศ มะนาว มะมวง 

มะยม สมซา มะดัน ตะลิงปลิง มะขาม ระกำ กระทอน ฯลฯ เพื่อใหไดรสและกล่ินของน้ำพริกตางกันไป 

คนไทยนิยมบริโภคน้ำพริกจิ้มคูกับผักชนิดตางๆตามฤดูกาล มีการเลือกสรรวาน้ำพริกชนิดใดจะกินคูกับผัก

ชนิดใด  แนมดวยของคาวชนิดใดจึงจะไดรสชาติที่อรอยขึ้น  ลดความเผ็ดและรสจัดจานของพริก และไดคุณคาทางยา

จากพืชผักสมุนไพร เชน น้ำพริกมะขาม กินในฤดูมะขามมีฝกออน ใช มะเขือเปราะ แตงกวา ถั่วฝกยาว ขมิ้นขาว 

ยอดกระถินเปนผักจิ้ม กินแนมกับปลาสลิดทอด ไขเค็ม น้ำพรกิอองของภาคเหนือ กินในฤดูที่มะเขือสม (มะเขือเทศ

ผลเล็กๆ) ออกมาก จ้ิมกินกับผักสด เชน แตงกวา ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวพู คูกับผักตม เชน ยอดแค ฟกทอง น้ำเตา ฯลฯ น้ำพริกกะป

ของภาคใตมีลักษณะใสกวาน้ำพริกกะปของภาคกลางเรียกวา น้ำชุบ กนิกับผักสด เชน สะตอ ลูกเหนียง ฯลฯ  ผักตม 

และผักดอง

ตัวอยางน้ำพริกของภาคกลาง เชน น้ำพริกกะป น้ำพริกมะมวง น้ำพริกเผา น้ำพริกมะขาม น้ำพริกระกำ 

เปนตน  น้ำพริกของภาคเหนือ เชน น้ำพริกหนุม น้ำพริกตาแดง น้ำพริกออง น้ำพริกน้ำปู เปนตน น้ำพริกของภาคอีสาน 

เชน น้ำพริกปลารา แจวบอง เปนตน  และน้ำพริกภาคใต เชน น้ำพริกกุงเสียบ น้ำพริกมันกุง เปนตน

สมตำ น้ำพริก



๑๓๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๓๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พพพพพพพพพพพพพพพิิิิิิิิิิิิธธธธธธธธธธธธธธีีีีีีีีีีีีีีีปปปปปปปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะกกกกกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศขขขขขขขขขขขขขขขขขขขึึึึึึึึึึึึึึ้้้้้้้้้้้้นนนนนนนนนนนนนนนนนนนททททททททททททททททะะะะะะะะะะะะะะะะะเเเเเเเเเเเเเเเบบบบบบบบบบบบบบบบบบบีีีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยยยยยนนนนนนนนนนนนนนนมมมมมมมมมมมมมมมมรรรรรรรรรรรรรรรรดดดดดดดดดดดดดดดดดกกกกกกกกกกกกกกกกภภภภภภภภภภภภภภภภภููููููููููููููมมมมมมมมมมมมมมมมมมมิิิิิิิิิิิิิิิปปปปปปปปปปปปปปปญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญาาาาาาาาาาาาาาาาาททททททททททททททททททาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงงงงงงววววววววววววววววัััััััััััััััััฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนนนนนนนนนนนธธธธธธธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมขขขขขขขขขขขขขขขขขขอออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงชชชชชชชชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาาาาาาาาตตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิิิิ  ปปปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะะะจจจจจจจจจจจจจจจจจำำำำำำำำำำำำำำำำำปปปปปปปปปปปปปปปปปปปพพพพพพพพพพพพพพพพพพุุุุุุุุุุุุุททททททททททททททททธธธธธธธธธธธธธธธศศศศศศศศศศศศศศศศศศััััััััััััััััััักกกกกกกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาาชชชชชชชชชชชชชชชช   ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปลาราเปนภูมิปญญาในการถนอมอาหารของคนไทยในทุกภูมิภาคท่ีมีมาแตโบราณเพื่อท่ีจะเก็บปลาที่มา

ตามธรรมชาติในชวงตนฤดูฝนไวกินนานๆ วิธีการทำปลาราคลายคลึงกันแตจะแตกตางกันที่สวนผสมและระยะเวลา

ในการหมัก การหมักปลาราตองหมักในไห ภาคอีสานจึงเรียกวา ปลาแดก ตามลักษณะของการบรรจุปลาลงในไห 

การแดก คือ การยัดปลาใหแนนที่สุดแลวปดฝาไหใหสนิท 

การหมักปลารามี ๒ แบบ คือ ๑) ปลาราขาวคั่ว ไดจากการหมักปลาขนาดกลางและขนาดใหญ รวมกับเกลือ

และขาวค่ัว ปลาราท่ีไดจะมีลักษณะแฉะ เน้ือออนนุม สีเหลืองเขมและมีกล่ินหอม ปลาสดท่ีนิยมใช   คือ ปลากระด่ี ปลาสลิด 

ปลาหมอเทศ ปลาดุก ปลาชอน นิยมนำไปปรุงอาหารประเภทน้ำพริกและปน             (ปนคือ ปลาตมกับน้ำปลาราใสหอม กระเทียม

และพริกเผาโขลกใหเขากันทำเปนเครื่องจิ้ม)

 ๒) ปลารารำ ไดจากการหมักปลาขนาดเล็ก เชน ปลาสรอย ปลาซิว ปลากระด่ี หมักรวมกับเกลือและรำ หรือ 

รำผสมขาวคั่ว ปลาราที่ไดจะมีสีคล้ำ ปลายงัมีลักษณะเปนตัว เนื้อไมนิ่มมาก มีกลิ่นรุนแรงกวาปลาราขาวคั่ว  นิยมนำไป

ปรุงอาหารเพ่ือเพิ่มรสชาติ เชน ปรุงน้ำแกง ปรุงในสมตำ ปรุงในลาบ กอย คั่วไก คั่วเนื้อ 

รส กลิ่น สีของปลาราขึ้นอยูกับสัดสวนที่เหมาะสมระหวางปลา เกลือและอุณหภูมิ สวนกลิ่นที่หอมและรสท่ี

ไมเค็มเกินไปข้ึนอยูกับการใชขาวคั่วและรำใหมที่มีคุณภาพ ปลาราที่หมักนานประมาณแปดเดือนขึ้นไปถึงหนึ่งปจะให

รสชาติที่ดี เคล็ดลับสำคัญในการหมักปลารา คือการใชเกลือสินเธาวซึ่งเปนเกลือในทองถิ่นอีสาน ซึ่งสามารถยับยั้ง

การเจริญเติบโตของจุลินทรียและทำให มีรสไมเค็มมากเกินไป 

คนภาคกลางนิยมนำปลารามาทำหลนปลารา ปลาราทรงเคร่ือง จิ้มกินกับสายบัวสด ผักตบสันตะวา มะเขือ 

กระชาย แตงกวาแนมกับปลาดุกยางหรือปลาชอนทอด  คนอีสานนิยมใชน้ำปลาราเปนเคร่ืองปรุงรสแทนน้ำปลาในอาหาร

ทุกอยาง ปจจุบันมีผูนำปลาราไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารตางๆ เชน ปลาราบอง หรือแจวบอง น้ำพริกปลารา ปลารากอน 

ปลาราผง เพื่อพกพาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ปลารา



๑๓๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๓๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พพพพพพพพพพพพพพพิิิิิิิิิิิิธธธธธธธธธธธธธธีีีีีีีีีีีีีีีปปปปปปปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะกกกกกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศขขขขขขขขขขขขขขขขขขขึึึึึึึึึึึึึึ้้้้้้้้้้้้นนนนนนนนนนนนนนนนนนนททททททททททททททททะะะะะะะะะะะะะะะะะเเเเเเเเเเเเเเเบบบบบบบบบบบบบบบบบบบีีีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยยยยยนนนนนนนนนนนนนนนมมมมมมมมมมมมมมมมรรรรรรรรรรรรรรรรดดดดดดดดดดดดดดดดดกกกกกกกกกกกกกกกกภภภภภภภภภภภภภภภภภููููููููููููููมมมมมมมมมมมมมมมมมมมิิิิิิิิิิิิิิิปปปปปปปปปปปปปปปญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญาาาาาาาาาาาาาาาาาททททททททททททททททททาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงงงงงงววววววววววววววววัััััััััััััััััฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนนนนนนนนนนนธธธธธธธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมขขขขขขขขขขขขขขขขขขอออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงชชชชชชชชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาาาาาาาาตตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิิิิ  ปปปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะะะจจจจจจจจจจจจจจจจจำำำำำำำำำำำำำำำำำปปปปปปปปปปปปปปปปปปปพพพพพพพพพพพพพพพพพพุุุุุุุุุุุุุททททททททททททททททธธธธธธธธธธธธธธธศศศศศศศศศศศศศศศศศศััััััััััััััััััักกกกกกกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาาชชชชชชชชชชชชชชชช   ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปลาราเปนภูมิปญญาในการถนอมอาหารของคนไทยในทุกภูมิภาคท่ีมีมาแตโบราณเพื่อท่ีจะเก็บปลาที่มา

ตามธรรมชาติในชวงตนฤดูฝนไวกินนานๆ วิธีการทำปลาราคลายคลึงกันแตจะแตกตางกันที่สวนผสมและระยะเวลา

ในการหมัก การหมักปลาราตองหมักในไห ภาคอีสานจึงเรียกวา ปลาแดก ตามลักษณะของการบรรจุปลาลงในไห 

การแดก คือ การยัดปลาใหแนนที่สุดแลวปดฝาไหใหสนิท 

การหมักปลารามี ๒ แบบ คือ ๑) ปลาราขาวคั่ว ไดจากการหมักปลาขนาดกลางและขนาดใหญ รวมกับเกลือ

และขาวค่ัว ปลาราท่ีไดจะมีลักษณะแฉะ เน้ือออนนุม สีเหลืองเขมและมีกล่ินหอม ปลาสดท่ีนิยมใช   คือ ปลากระด่ี ปลาสลิด 

ปลาหมอเทศ ปลาดุก ปลาชอน นิยมนำไปปรุงอาหารประเภทน้ำพริกและปน             (ปนคือ ปลาตมกับน้ำปลาราใสหอม กระเทียม

และพริกเผาโขลกใหเขากันทำเปนเครื่องจิ้ม)

 ๒) ปลารารำ ไดจากการหมักปลาขนาดเล็ก เชน ปลาสรอย ปลาซิว ปลากระด่ี หมักรวมกับเกลือและรำ หรือ 

รำผสมขาวคั่ว ปลาราที่ไดจะมีสีคล้ำ ปลายงัมีลักษณะเปนตัว เนื้อไมนิ่มมาก มีกลิ่นรุนแรงกวาปลาราขาวคั่ว  นิยมนำไป

ปรุงอาหารเพ่ือเพิ่มรสชาติ เชน ปรุงน้ำแกง ปรุงในสมตำ ปรุงในลาบ กอย คั่วไก คั่วเนื้อ 

รส กลิ่น สีของปลาราขึ้นอยูกับสัดสวนที่เหมาะสมระหวางปลา เกลือและอุณหภูมิ สวนกลิ่นที่หอมและรสท่ี

ไมเค็มเกินไปขึ้นอยูกับการใชขาวคั่วและรำใหมที่มีคุณภาพ ปลาราที่หมักนานประมาณแปดเดือนขึ้นไปถึงหนึ่งปจะให

รสชาติที่ดี เคล็ดลับสำคัญในการหมักปลารา คือการใชเกลือสินเธาวซึ่งเปนเกลือในทองถิ่นอีสาน ซึ่งสามารถยับยั้ง

การเจริญเติบโตของจุลินทรียและทำให มีรสไมเค็มมากเกินไป 

คนภาคกลางนิยมนำปลารามาทำหลนปลารา ปลาราทรงเคร่ือง จิ้มกินกับสายบัวสด ผักตบสันตะวา มะเขือ 

กระชาย แตงกวาแนมกับปลาดุกยางหรือปลาชอนทอด  คนอีสานนิยมใชน้ำปลาราเปนเคร่ืองปรุงรสแทนน้ำปลาในอาหาร

ทุกอยาง ปจจุบันมีผูนำปลาราไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารตางๆ เชน ปลาราบอง หรือแจวบอง น้ำพริกปลารา ปลารากอน 

ปลาราผง เพื่อพกพาไดสะดวกยิ่งขึ้น

ปลารา



๑๓๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๓๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรระะะะะะะกกกาาาาาาาศศศศศศขขขขขขึึึึ้้้นนนนนนทททททททะะะะะะะเเเเเเบบบบบบบีีีีีียยยยยยยยนนนนนนนมมมมมมมรรรรรรรดดดดดดดดกกกกกกกกภภภภภภภภูููููููมมมมมมมิิิิิิิปปปปปปปญญญญญญญญญญญญญญญาาาาาาาทททททททาาาาาาางงงงงงงงววววววัััััััฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมขขขขขขออออออองงงงงชชชชชชชาาาาาาตตตตตตตติิิิิิิ  ปปปปปปปปรรรรรรระะะะะะะจจจจจจจำำำำำำำำปปปปปปปปพพพพพพพพุุุุุุุททททททททธธธธธธธศศศศศัััััักกกกกกกรรรรรรรราาาาาาาาชชชชชชช ๒๒๒๒๒๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

“ลูกประคบ” คือ ผลิตภัณฑที่ไดจากการนำสมุนไพรหลายชนิดมาหอในผาขาวรวมกันทำเปนรูปทรงกลม

คลายน้ำเตา ใชเชือกมัดปากใหแนน แลวนำไปนึ่งใหรอน ใชประคบบริเวณท่ีปวดหรือเคล็ดขัดยอกเพื่อบรรเทาอาการ

ปวดเมื่อย ลดการเกร็งและอักเสบของกลามเนื้อ

ลูกประคบประกอบดวยสมุนไพรหลัก ไดแก ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร และสมุนไพรประกอบอ่ืนๆ เชน ผิวมะกรูด 

ใบมะขาม ใบสมปอย เกลือ และการบูร สมุนไพรเหลานี้ใชไดทั้งสดและแหง ไพล มีสรรพคุณแกปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก 

ลดการอักเสบ ขม้ินชันชวยลดอาการอักเสบ แกโรคผิวหนัง ผิวมะกรูด มีน้ำมันหอมระเหย แกลมวิงเวียน และมี การบูร ตะไคร 

เปนสมุนไพรแตงกล่ินท่ีทำใหลูกประคบมีกล่ินหอม นอกจากน้ียังมีการคิดคนทำลูกประคบจากขาวเจาและเมล็ดงาอีกดวย

ลูกประคบเกิดจากภูมิปญญาของหมอพ้ืนบานท่ีใชฤทธ์ิยาสมุนไพรผสมความรอนกระตุนการไหลเวียนของโลหิต 

ลดอาการบวมของเอ็นขอตอ ชวยใหเนื้อเยื่อพังผืดคลายตัว ลดการติดขัดของขอตอบริเวณท่ีประคบ  ปจจุบันลูกประคบ

เปนผลิตภัณฑที่หลายชุมชนใหความสำคัญ และผลิตเปนสินคาสงออก

ลูกประคบ



๑๓๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๓๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรระะะะะะะกกกาาาาาาาศศศศศศขขขขขขึึึึ้้้นนนนนนทททททททะะะะะะะเเเเเเบบบบบบบีีีีีียยยยยยยยนนนนนนนมมมมมมมรรรรรรรดดดดดดดดกกกกกกกกภภภภภภภภูููููููมมมมมมมิิิิิิิปปปปปปปญญญญญญญญญญญญญญญาาาาาาาทททททททาาาาาาางงงงงงงงววววววัััััััฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมขขขขขขออออออองงงงงชชชชชชชาาาาาาตตตตตตตติิิิิิิ  ปปปปปปปปรรรรรรระะะะะะะจจจจจจจำำำำำำำำปปปปปปปปพพพพพพพพุุุุุุุททททททททธธธธธธธศศศศศัััััักกกกกกกรรรรรรรราาาาาาาาชชชชชชช ๒๒๒๒๒๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

“ลูกประคบ” คือ ผลิตภัณฑที่ไดจากการนำสมุนไพรหลายชนิดมาหอในผาขาวรวมกันทำเปนรูปทรงกลม

คลายน้ำเตา ใชเชือกมัดปากใหแนน แลวนำไปนึ่งใหรอน ใชประคบบริเวณท่ีปวดหรือเคล็ดขัดยอกเพื่อบรรเทาอาการ

ปวดเมื่อย ลดการเกร็งและอักเสบของกลามเนื้อ

ลูกประคบประกอบดวยสมุนไพรหลัก ไดแก ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร และสมุนไพรประกอบอ่ืนๆ เชน ผิวมะกรูด 

ใบมะขาม ใบสมปอย เกลือ และการบูร สมุนไพรเหลานี้ใชไดทั้งสดและแหง ไพล มีสรรพคุณแกปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก 

ลดการอักเสบ ขม้ินชันชวยลดอาการอักเสบ แกโรคผิวหนัง ผิวมะกรูด มีน้ำมันหอมระเหย แกลมวิงเวียน และมี การบูร ตะไคร 

เปนสมุนไพรแตงกล่ินท่ีทำใหลูกประคบมีกล่ินหอม นอกจากน้ียังมีการคิดคนทำลูกประคบจากขาวเจาและเมล็ดงาอีกดวย

ลูกประคบเกิดจากภูมิปญญาของหมอพ้ืนบานท่ีใชฤทธ์ิยาสมุนไพรผสมความรอนกระตุนการไหลเวียนของโลหิต 

ลดอาการบวมของเอ็นขอตอ ชวยใหเนื้อเยื่อพังผืดคลายตัว ลดการติดขัดของขอตอบริเวณท่ีประคบ  ปจจุบันลูกประคบ

เปนผลิตภัณฑที่หลายชุมชนใหความสำคัญ และผลิตเปนสินคาสงออก

ลูกประคบ



๑๓๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๓๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

“ยาหอม” เปนยาของแพทยแผนไทยท่ีมีสรรพคุณในการปรับการทำงานของลมท่ีเคล่ือนไหวท่ัวรางกาย ซ่ึงสงผล

ตอจิตใจ อารมณ ความรูสึก และการหมุนเวียนของเลือด    

ยาหอมมีหลายตำรับและใชรักษากลุมอาการผิดปกติของรางกายไดถึง ๙๐ อาการ สามารถใชบรรเทาอาการ

เปนลม วิงเวียนศีรษะ หนามืด ใจสั่น ทองอืด ทองเฟอ บรรเทาอาการคล่ืนไสอาเจียน หรือ นอนไมหลับฯลฯ

การปรุงยาหอมตามแบบฉบับแพทยแผนไทย ประกอบดวยสมุนไพรหลายชนิด ประกอบดวย ๑) ยาพื้นฐาน 

เปนสมุนไพรท่ีมีกลิ่นหอม สวนใหญมีรสสุขมใชปรับสมดุลยความรอนในรางกาย เชน เกสรท้ัง ๕ โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ 

อบเชย ขอนดอก กระลำพัก กฤษณา ชะลูด ๒) สมุนไพรเพ่ิมการทำงานของธาตุทั้ง ๔ ใหสมดุลย เชน พิกัดเบญจกูล 

พิกัดตรีผลา พิกัดตรีกก พิกัดตรีสาร ๓) สมุนไพรที่ใชเพื่อจุดประสงคเฉพาะอาการ เชน พิกัดเกสรท่ีไดจากดอกไม

ชนิดตางๆ หรือ สมุนไพรรสขม เปนตน

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร คนไทยรูจักใชยาหอมมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏอยูใน “ตำราพระโอสถ

สมเด็จพระนารายณ” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยาหอมเปนหน่ึงในยาตำราหลวงชุด “ยาโอสถสภา”

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเผยแพรแกราษฎร 

ปจจุบันยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทจักร จัดอยูใน

ตำรับยาสามัญประจำบานแผนโบราณ สำหรับรักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตและอยูใน

บัญชียาหลักแหงชาติ หมวดบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเปนการพัฒนาระบบการใช

ยาสมุนไพรที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นในศาสตรการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและ

การแพทยทางเลือกอื่นๆ 

ยาหอม

าโปรดเกลาฯ ใหเผยแพรแกราษฎร

โกฐสอ

ชะเอมเทศ

จันทนแดง

จันทนเทศน 

ตนพิมเสน



๑๓๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๓๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

“ยาหอม” เปนยาของแพทยแผนไทยท่ีมีสรรพคุณในการปรับการทำงานของลมท่ีเคล่ือนไหวท่ัวรางกาย ซ่ึงสงผล

ตอจิตใจ อารมณ ความรูสึก และการหมุนเวียนของเลือด    

ยาหอมมีหลายตำรับและใชรักษากลุมอาการผิดปกติของรางกายไดถึง ๙๐ อาการ สามารถใชบรรเทาอาการ

เปนลม วิงเวียนศีรษะ หนามืด ใจสั่น ทองอืด ทองเฟอ บรรเทาอาการคล่ืนไสอาเจียน หรือ นอนไมหลับฯลฯ

การปรุงยาหอมตามแบบฉบับแพทยแผนไทย ประกอบดวยสมุนไพรหลายชนิด ประกอบดวย ๑) ยาพื้นฐาน 

เปนสมุนไพรท่ีมีกลิ่นหอม สวนใหญมีรสสุขมใชปรับสมดุลยความรอนในรางกาย เชน เกสรท้ัง ๕ โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕ 

อบเชย ขอนดอก กระลำพัก กฤษณา ชะลูด ๒) สมุนไพรเพ่ิมการทำงานของธาตุทั้ง ๔ ใหสมดุลย เชน พิกัดเบญจกูล 

พิกัดตรีผลา พิกัดตรีกก พิกัดตรีสาร ๓) สมุนไพรที่ใชเพื่อจุดประสงคเฉพาะอาการ เชน พิกัดเกสรท่ีไดจากดอกไม

ชนิดตางๆ หรือ สมุนไพรรสขม เปนตน

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร คนไทยรูจักใชยาหอมมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏอยูใน “ตำราพระโอสถ

สมเด็จพระนารายณ” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยาหอมเปนหน่ึงในยาตำราหลวงชุด “ยาโอสถสภา”

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเผยแพรแกราษฎร 

ปจจุบันยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทจักร จัดอยูใน

ตำรับยาสามัญประจำบานแผนโบราณ สำหรับรักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตและอยูใน

บัญชียาหลักแหงชาติ หมวดบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเปนการพัฒนาระบบการใช

ยาสมุนไพรที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นในศาสตรการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและ

การแพทยทางเลือกอื่นๆ 

ยาหอม

าโปรดเกลาฯ ใหเผยแพรแกราษฎร

โกฐสอ

ชะเอมเทศ

จันทนแดง

จันทนเทศน 

ตนพิมเสน



๑๓๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๓๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ภูมิปญญาในการรักษากระดูกหักของหมอพ้ืนบาน เปนองคความรูที่ไดรับการถายทอดจากครูหมอในทองถิ่น 

ประกอบดวยองคความรู ๔ ดาน ไดแก ๑. การตรวจวินิจฉัยอาการ  ๒. การรักษา/บำบัด  ๓. การดูแลและการฟนฟู 

๔. ความเชื่อและขอหามในระหวางการรักษา ดังนี้

๑. การตรวจวินิจฉัยอาการ หมอพื้นบานจะซักถามผูปวยถึงสาเหตุและสภาพการเกิดอุบัติเหตุ  การสังเกต

จากสภาพรางกายที่ผิดปกติและความเจ็บปวด การจับตองอวยัวะสวนที่หัก เปนตน

๒. การรักษา/บำบัด มี ๔ วิธี คือ การจัดกระดูกเขาท่ี การทาน้ำมัน การใชคาถา และการเขาเฝอกตามสภาพ 

 การจัดกระดูกเขาที่ โดยหมอพื้นบานจะใชวิธีการเบี่ยงเบนความสนใจของคนไขโดยการชวนพูดคุย

เพื่อใหผูปวยลืมอาการเจ็บปวดชั่วขณะ

  การทาน้ำมัน น้ำมันท่ีหมอพ้ืนบานใชมีหลายชนิด ไดแก น้ำมันมะพราว น้ำมันงา น้ำมันละหุง น้ำมันเลียงผา 

(ในกรณีที่มีบาดแผล) น้ำมันที่ใชจะมีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบ ประสานกระดูกใหติดเร็วขึ้น ชวยคลายเสนและลด

อาการบวม สมุนไพรที่นำมาใชเปนสวนผสมในการทำน้ำมันทาหรือนวด อาทิ หัวไพร       หญาแพรก วานนางคำ เถาเอ็นออน 

พญาไรใบ ขมิ้น ใบพลับพลึง 

 การใชคาถาอาคม หมอพื้นบานสวนใหญเชื่อวาคาถาอาคมชวยในการรักษากระดูกหัก รวมทั้งมีผลเชิง

จิตวิทยาที่สรางความมั่นใจหรืออบอุนใจใหกับผูปวยและญาติพี่นองที่มาใหกำลังใจ อาทิ การรายคาถาเสกทำน้ำมัน

คาถาประสานกระดูก คาถาชวยลดอาการปวด คาถาหามเลือด 

   การเขาเฝอก อุปกรณการรักษากระดูกหักของหมอพ้ืนบาน ไดแก เฝอกไมไผหรือทอพีวีซี โดยนำไมไผ หรือ 

ทอพีวีซีวัดขนาดใหพอดีกับอวัยวะสวนที่หัก โดยใหบริเวณท่ีหักอยูกึ่งกลางความยาวของไม             และสามารถขยับไดตาม

สภาพของการบาดเจ็บ นอกจากน้ียังใชฟองน้ำ สำลี ผากอซ สำหรับพันรอบเฝอกดานในเพื่อปองกันเฝอกไมเสียดสีกับผิว

ของผูปวย และเปนสวนรองรับน้ำมันท่ีใชในการรักษากอนดามเฝอก โดยมีการมัดหัวและทายของเฝอกดวยเชือกหรือดาย

ใหแนนเพื่อปองกันสวนที่บาดเจ็บเคลื่อนไหว 

๓. การดูแลและการฟนฟู โดยหมอพ้ืนบานจะนัด

ผูปวยมาดูอาการเปนระยะๆ โดยเฉพาะในชวงแรกของการใส

เฝอก เพื่อมาดูแผลและทาน้ำมันใหใหม 

๔.  ความเชื่อและขอหามในระหวางการรักษา 

อาทิ การหามไมใหผูปวยรับประทานของแสลง เชน  ขาวเหนียว 

ของหมักดอง อาหารทะเล ปลาไมมีเกล็ด ผักตางๆ ที่เลื้อย 

เนื่องจากเช่ือวาจะทำใหปวดขอและกระดูก และแผลหายชา

หมอพื้นบานในปจจุบันที ่เปนที ่รู จัก ไดแก   

หมอเขียน เมืองมูล อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย หมอพรอม 

คลายกล่ำ อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ หมอสุนทร นิ่มนอม อ. ทาวุง 

จ. ลพบุรี  หมอบาง นวมโพธ์ิ อ.วังมวง จ.สระบุรี หมอสัมฤทธิ์ 

จำแนกวุฒิ  อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูปลัดนรินทร 

จตฺตมโล อ.พานทอง  จ.ชลบุรี หมอโจ  เชื้อพูล  อ.กบินทรบุรี 

จ.ปราจีนบุรี หมอสุรินทร นาคทอง อ. ทาชาง จ.สิงหบุรี 

หมอสวิง องอาจ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 

หมอพื้นบานรักษากระดูกหัก



๑๓๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๓๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ภูมิปญญาในการรักษากระดูกหักของหมอพ้ืนบาน เปนองคความรูที่ไดรับการถายทอดจากครูหมอในทองถิ่น 

ประกอบดวยองคความรู ๔ ดาน ไดแก ๑. การตรวจวินิจฉัยอาการ  ๒. การรักษา/บำบัด  ๓. การดูแลและการฟนฟู 

๔. ความเชื่อและขอหามในระหวางการรักษา ดังนี้

๑. การตรวจวินิจฉัยอาการ หมอพื้นบานจะซักถามผูปวยถึงสาเหตุและสภาพการเกิดอุบัติเหตุ  การสังเกต

จากสภาพรางกายที่ผิดปกติและความเจ็บปวด การจับตองอวยัวะสวนที่หัก เปนตน

๒. การรักษา/บำบัด มี ๔ วิธี คือ การจัดกระดูกเขาท่ี การทาน้ำมัน การใชคาถา และการเขาเฝอกตามสภาพ 

 การจัดกระดูกเขาที่ โดยหมอพื้นบานจะใชวิธีการเบี่ยงเบนความสนใจของคนไขโดยการชวนพูดคุย

เพื่อใหผูปวยลืมอาการเจ็บปวดชั่วขณะ

  การทาน้ำมัน น้ำมันท่ีหมอพ้ืนบานใชมีหลายชนิด ไดแก น้ำมันมะพราว น้ำมันงา น้ำมันละหุง น้ำมันเลียงผา 

(ในกรณีที่มีบาดแผล) น้ำมันที่ใชจะมีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบ ประสานกระดูกใหติดเร็วขึ้น ชวยคลายเสนและลด

อาการบวม สมุนไพรที่นำมาใชเปนสวนผสมในการทำน้ำมันทาหรือนวด อาทิ หัวไพร       หญาแพรก วานนางคำ เถาเอ็นออน 

พญาไรใบ ขมิ้น ใบพลับพลึง 

 การใชคาถาอาคม หมอพื้นบานสวนใหญเชื่อวาคาถาอาคมชวยในการรักษากระดูกหัก รวมทั้งมีผลเชิง

จิตวิทยาที่สรางความมั่นใจหรืออบอุนใจใหกับผูปวยและญาติพี่นองที่มาใหกำลังใจ อาทิ การรายคาถาเสกทำน้ำมัน

คาถาประสานกระดูก คาถาชวยลดอาการปวด คาถาหามเลือด 

   การเขาเฝอก อุปกรณการรักษากระดูกหักของหมอพ้ืนบาน ไดแก เฝอกไมไผหรือทอพีวีซี โดยนำไมไผ หรือ 

ทอพีวีซีวัดขนาดใหพอดีกับอวัยวะสวนที่หัก โดยใหบริเวณท่ีหักอยูกึ่งกลางความยาวของไม             และสามารถขยับไดตาม

สภาพของการบาดเจ็บ นอกจากน้ียังใชฟองน้ำ สำลี ผากอซ สำหรับพันรอบเฝอกดานในเพื่อปองกันเฝอกไมเสียดสีกับผิว

ของผูปวย และเปนสวนรองรับน้ำมันท่ีใชในการรักษากอนดามเฝอก โดยมีการมัดหัวและทายของเฝอกดวยเชือกหรือดาย

ใหแนนเพื่อปองกันสวนที่บาดเจ็บเคลื่อนไหว 

๓. การดูแลและการฟนฟู โดยหมอพ้ืนบานจะนัด

ผูปวยมาดูอาการเปนระยะๆ โดยเฉพาะในชวงแรกของการใส

เฝอก เพื่อมาดูแผลและทาน้ำมันใหใหม 

๔.  ความเชื่อและขอหามในระหวางการรักษา 

อาทิ การหามไมใหผูปวยรับประทานของแสลง เชน  ขาวเหนียว 

ของหมักดอง อาหารทะเล ปลาไมมีเกล็ด ผักตางๆ ที่เลื้อย 

เนื่องจากเช่ือวาจะทำใหปวดขอและกระดูก และแผลหายชา

หมอพื้นบานในปจจุบันที ่เปนที ่รู จัก ไดแก   

หมอเขียน เมืองมูล อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย หมอพรอม 

คลายกล่ำ อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ หมอสุนทร นิ่มนอม อ. ทาวุง 

จ. ลพบุรี  หมอบาง นวมโพธ์ิ อ.วังมวง จ.สระบุรี หมอสัมฤทธิ์ 

จำแนกวุฒิ  อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูปลัดนรินทร 

จตฺตมโล อ.พานทอง  จ.ชลบุรี หมอโจ  เชื้อพูล  อ.กบินทรบุรี 

จ.ปราจีนบุรี หมอสุรินทร นาคทอง อ. ทาชาง จ.สิงหบุรี 

หมอสวิง องอาจ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 

หมอพื้นบานรักษากระดูกหัก



๑๔๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๔๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีียยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภูููููููููููููููููููููมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววัััััััััััััััััััััััััััััััััััฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตติิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุททททททททททททททททททททททททททททททททททททธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธธศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศัััััััััััััััััััััััััััััััััักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕

คชศาสตรชาวกูย

กลุมชนชาวกูย เปนกลุมชาติพันธุหน่ึงในประเทศไทยซ่ึงอาศัยหนาแนนในพ้ืนท่ีภาคอีสานตอนลาง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ บุรีรัมย อุบลราชธานี และสระแกวบางสวน คำเรียกขานวา  กูย กุย หรือกวย 

เปนการออกเสียงที่แตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น และยังจำแนกช่ือเรียกตามวิถีชีวิต อาท ิกูยซแร หมายถึง ชาวกูย

ที่ประกอบอาชีพทำนา กูยแฎก หมายถึงกลุมชาวกูยที่ประกอบอาชีพตีมีด และกูยอะจีง หรือ กูยอาเจียง คือชาวกูย

ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงชาง 

ชาวกูยอะจีงบานกระโพ บานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร มีความรูและความชำนาญ

ในการจับและการเลี้ยงชาง ซึ่งเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดถายทอดมาแตโบราณกาล           องคความรูดังกลาว

ประกอบดวย  ๑. ความรูดานการจับชางปาดวยวิธีการโพนชาง คือการจับชางปาดวยการใชชางตอ  ๒. ความรูดานพิธีกรรม

เก่ียวกับชางและคนเล้ียงชาง พิธีกรรมเซนไหวผีปะกำ พิธีกรรมปดรังควาน        เปนตน ความรูท้ังสองดานเปนความรูท่ีโดดเดน

ที่สุดของชาวกูยอะจีง เนื่องจากเปนปรากฎการณที่สะทอนความ  ยึดโยงระหวางโลกมนุษยและโลกแหงความศักดิ์สิทธ์ิ

และจิตวิญญาณ ๓. ความรูดานการฝกบังคับชาง ทั้งในยามปกติและยามที่ชางตกมัน ๔.ความรูดานการรักษาโรคของชาง

ดวยสมุนไพรและมนตคาถา ๕. ความรูดานการทำเชือกปะกำคลองชาง และ ๖.ความรูดานการสังเกตลักษณะดี รายของชาง 

ความรูดานคชศาสตรของชาวกูยเปนความรูที่อยูกับหมอชาง ในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ 

การถายทอดความรูกระทำได ๒ ทางคือ ทางวาจาและการปฏิบัติจริง แตมีขอหามอันเปนจารีตวาหามบิดาถายทอด

ความรูใหกับบุตรชายโดยตรง เน่ืองจากเช่ือวาจะทำใหเกิดเภทภัยตอผูท่ีฝาฝน อน่ึง การท่ีชาวกูยไมมีตัวอักษรเปนของตน 

จึงไมมีการบันทึกองคความรูไวเปนลายลักษณอักษร

นับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๓ เปนตนมา ชาวกูยในจังหวัดสุรินทรไมไดออกไปจับชางปาอีกตอไป เน่ืองจากเหตุผล

ทางการเมืองระหวางประเทศ เมื่อไมมีการจับชางปา ก็ไมสามารถแตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนงหมอชางได เพราะตำแหนง

หมอชางขึ้นอยูกับความรอบรูในการจับชางปาและการประกอบพิธีกรรมตางๆ รวมทั้งจำนวนชางปาที่จับได ปจจุบัน

เหลือหมอชางที่ยังมีชีวิตอยูไมถึง ๑๐ คน และท่ียังคลองแคลว มีความจำดีเหลืออยูเพียง ๕ คน ไดแก หมอชางมิว 

ศาลางาม (อายุ ๘๔ ป) หมอชางอินทร แสนดี (อายุ ๘๑ ป) หมอชางบญุมา แสนดี (อายุ ๘๒ ป) หมอชางเภา ศาลางาม 

(อายุ ๘๙ ป) หมอชางดา หอมหวน (อายุ ๘๑ ป)
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คชศาสตรชาวกูย

กลุมชนชาวกูย เปนกลุมชาติพันธุหน่ึงในประเทศไทยซ่ึงอาศัยหนาแนนในพ้ืนท่ีภาคอีสานตอนลาง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ บุรีรัมย อุบลราชธานี และสระแกวบางสวน คำเรียกขานวา  กูย กุย หรือกวย 

เปนการออกเสียงที่แตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น และยังจำแนกช่ือเรียกตามวิถีชีวิต อาท ิกูยซแร หมายถึง ชาวกูย

ที่ประกอบอาชีพทำนา กูยแฎก หมายถึงกลุมชาวกูยที่ประกอบอาชีพตีมีด และกูยอะจีง หรือ กูยอาเจียง คือชาวกูย

ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงชาง 

ชาวกูยอะจีงบานกระโพ บานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร มีความรูและความชำนาญ

ในการจับและการเลี้ยงชาง ซึ่งเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดถายทอดมาแตโบราณกาล           องคความรูดังกลาว

ประกอบดวย  ๑. ความรูดานการจับชางปาดวยวิธีการโพนชาง คือการจับชางปาดวยการใชชางตอ  ๒. ความรูดานพิธีกรรม

เก่ียวกับชางและคนเล้ียงชาง พิธีกรรมเซนไหวผีปะกำ พิธีกรรมปดรังควาน        เปนตน ความรูท้ังสองดานเปนความรูท่ีโดดเดน

ที่สุดของชาวกูยอะจีง เนื่องจากเปนปรากฎการณที่สะทอนความ  ยึดโยงระหวางโลกมนุษยและโลกแหงความศักดิ์สิทธ์ิ

และจิตวิญญาณ ๓. ความรูดานการฝกบังคับชาง ทั้งในยามปกติและยามที่ชางตกมัน ๔.ความรูดานการรักษาโรคของชาง

ดวยสมุนไพรและมนตคาถา ๕. ความรูดานการทำเชือกปะกำคลองชาง และ ๖.ความรูดานการสังเกตลักษณะดี รายของชาง 

ความรูดานคชศาสตรของชาวกูยเปนความรูที่อยูกับหมอชาง ในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ 

การถายทอดความรูกระทำได ๒ ทางคือ ทางวาจาและการปฏิบัติจริง แตมีขอหามอันเปนจารีตวาหามบิดาถายทอด

ความรูใหกับบุตรชายโดยตรง เน่ืองจากเช่ือวาจะทำใหเกิดเภทภัยตอผูท่ีฝาฝน อน่ึง การท่ีชาวกูยไมมีตัวอักษรเปนของตน 

จึงไมมีการบันทึกองคความรูไวเปนลายลักษณอักษร

นับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๓ เปนตนมา ชาวกูยในจังหวัดสุรินทรไมไดออกไปจับชางปาอีกตอไป เน่ืองจากเหตุผล

ทางการเมืองระหวางประเทศ เมื่อไมมีการจับชางปา ก็ไมสามารถแตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนงหมอชางได เพราะตำแหนง

หมอชางขึ้นอยูกับความรอบรูในการจับชางปาและการประกอบพิธีกรรมตางๆ รวมทั้งจำนวนชางปาที่จับได ปจจุบัน

เหลือหมอชางที่ยังมีชีวิตอยูไมถึง ๑๐ คน และท่ียังคลองแคลว มีความจำดีเหลืออยูเพียง ๕ คน ไดแก หมอชางมิว 

ศาลางาม (อายุ ๘๔ ป) หมอชางอินทร แสนดี (อายุ ๘๑ ป) หมอชางบญุมา แสนดี (อายุ ๘๒ ป) หมอชางเภา ศาลางาม 

(อายุ ๘๙ ป) หมอชางดา หอมหวน (อายุ ๘๑ ป)



๑๔๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๔๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ดอนปูตาเปนบริเวณปาที่ดอนที่น้ำทวมไมถึง ทุกหมูบานของชาวอีสานตองมี “ดอนปูตา” เปนที่ประทับของ

ผีปูตาหรือผีอารักษของหมูบาน ชาวบานเชื่อวาดอนปูตาเปนบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงไมกลาตัดฟนตนไมในบริเวณนั้น

และไมกลาจับสัตวตางๆ ที่มีในดอนปูตามากินเปนอาหาร 

ภายในปาดอนปูตามีการสรางหอพอปูและแมยาไวกราบไหว โดยปกติ ชาวบานจะประกอบพิธีเลี้ยงผีปูตา

ในทุกวันพุธกอนเพล ซ่ึงเปนการเซนไหวประจำสัปดาห และในรอบปจะมีการเซนไหวใหญครั้งหนึ่งซึ่งมักจะทำในเดือน ๖ 

กอนจะลงทำนา ในบางพ้ืนที่จะมีการเลี้ยงผี ๒ ครั้งตอป คือ เลี้ยงในชวงเดือน ๓ และเดือน ๖ แตในปจจุบันสวนใหญ

เหลือการเลี้ยงผีปูตาเฉพาะในชวงเดือน ๖ โดยจะมีของเซนไหว ดังนี้ เหลาหนึ่งไห ไกหนึ่งตัว สำรับหวานสี่สำรับ 

หมากหน่ึงคำ และบุหรี่หนึ่งมวน และมี “เตาจ้ำ” หรือ “ขะจ้ำ” เปนผูทำหนาที่ติดตอเจรจากับผีปูตา และเปนผูกลาวนำ

และกลาวแทนชาวบานในพิธีเซนไหว

ภูมิปญญาของการมีปาดอนปูตาและการเล้ียงผีปูตา มีหลักการท่ีสำคัญ ๒ ประการ คือ 

๑) พื้นที่ของปาดอนปูตาเปนพื้นที่อนุรักษของหมูบาน เพราะมีความเช่ือและตั้งเปนกฎรวมกันวาเปนบริเวณ

ที่หามตัดตนไม เก็บหาเห็ด และหามลาสัตว จึงทำใหพืชและสัตวมีพื้นที่ปลอดภัยไดอาศัยอยูเพื่อการแพรพันธุไปยัง

พื้นที่อื่นๆ ตอไป นักวิจัยไดพบวา ปาดอนปูตาในภาคอีสาน มีพื้นที่เฉลี่ย ๕๐ ไร แตมีดัชนีความหลากหลายชนิดของ

พรรณพืชและสัตวเทียบเคียงไดกับปาทำเลขนาด ๑,๐๐๐ ไร

๒) พิธีเลี้ยงผีปูตา สามารถใชตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของหมูบานได เนื่องจากในการประกอบพิธีกรรม 

จะมีการนำเอาไกที่เลี้ยงไวในบานหรือตามนา ๑ ตัว ไปฆาสังเวยใหกับผีปูตา ในพิธีจะมีการเสี่ยงทายคางไกโดยเฒาจ้ำ

จะถอดเอาขากรรไกรลางของไกซ่ึงเปนกระดูกออนออกมาดูรูปราง ถาคางไกสวย คือมีรูปรางดี ไมบิดเบ้ียว ผิวของกระดูก

เรียบไมขรุขระ แสดงวาขาวปลาอาหารจะสมบูรณ แตถารูปรางไมดีแสดงวาขาวจะยากหมากจะแพง ในเชิงวิทยาศาสตร

สามารถอธิบายไดวา เน่ืองจากไกบานเปนไกท่ีหากินอยูกับส่ิงแวดลอมในบานหรือในไรนา ถาอาหารอุดมสมบูรณ กระดูกออน

ที่คางไกก็จะสมบูรณ แตถาอาหารของไกขาดแคลน การเจริญของคางไกก็จะไมสมบูรณ ชาวบานตองเตรียมตัวรับกับ

วิกฤติที่จะเกิดขึ้นหรือเรงปรับสภาพแวดลอมใหอยูในภาวะสมดุลมากยิ่งข้ึน 

ดอนปูตา

ปาดอนปูตาและพิธีกรรมความเช่ือที่เกี่ยวของ นับเปนภูมิปญญาในการรักษาความสมดุลของทรัพยากรปาไม

และแสดงใหเห็นความสัมพันธของระบบความเช่ือของชุมชนกับสิ่งแวดลอม



๑๔๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๔๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ดอนปูตาเปนบริเวณปาที่ดอนที่น้ำทวมไมถึง ทุกหมูบานของชาวอีสานตองมี “ดอนปูตา” เปนที่ประทับของ

ผีปูตาหรือผีอารักษของหมูบาน ชาวบานเชื่อวาดอนปูตาเปนบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงไมกลาตัดฟนตนไมในบริเวณนั้น

และไมกลาจับสัตวตางๆ ที่มีในดอนปูตามากินเปนอาหาร 

ภายในปาดอนปูตามีการสรางหอพอปูและแมยาไวกราบไหว โดยปกติ ชาวบานจะประกอบพิธีเลี้ยงผีปูตา

ในทุกวันพุธกอนเพล ซ่ึงเปนการเซนไหวประจำสัปดาห และในรอบปจะมีการเซนไหวใหญครั้งหนึ่งซึ่งมักจะทำในเดือน ๖ 

กอนจะลงทำนา ในบางพ้ืนที่จะมีการเลี้ยงผี ๒ ครั้งตอป คือ เลี้ยงในชวงเดือน ๓ และเดือน ๖ แตในปจจุบันสวนใหญ

เหลือการเลี้ยงผีปูตาเฉพาะในชวงเดือน ๖ โดยจะมีของเซนไหว ดังนี้ เหลาหนึ่งไห ไกหนึ่งตัว สำรับหวานสี่สำรับ 

หมากหน่ึงคำ และบุหรี่หนึ่งมวน และมี “เตาจำ้” หรือ “ขะจ้ำ” เปนผูทำหนาที่ติดตอเจรจากับผีปูตา และเปนผูกลาวนำ

และกลาวแทนชาวบานในพิธีเซนไหว

ภูมิปญญาของการมีปาดอนปูตาและการเล้ียงผีปูตา มีหลักการท่ีสำคัญ ๒ ประการ คือ 

๑) พื้นที่ของปาดอนปูตาเปนพื้นที่อนุรักษของหมูบาน เพราะมีความเช่ือและตั้งเปนกฎรวมกันวาเปนบริเวณ

ที่หามตัดตนไม เก็บหาเห็ด และหามลาสัตว จึงทำใหพืชและสัตวมีพื้นที่ปลอดภัยไดอาศัยอยูเพื่อการแพรพันธุไปยัง

พื้นที่อื่นๆ ตอไป นักวิจัยไดพบวา ปาดอนปูตาในภาคอีสาน มีพื้นที่เฉลี่ย ๕๐ ไร แตมีดัชนีความหลากหลายชนิดของ

พรรณพืชและสัตวเทียบเคียงไดกับปาทำเลขนาด ๑,๐๐๐ ไร

๒) พิธีเลี้ยงผีปูตา สามารถใชตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของหมูบานได เนื่องจากในการประกอบพิธีกรรม 

จะมีการนำเอาไกที่เลี้ยงไวในบานหรือตามนา ๑ ตัว ไปฆาสังเวยใหกับผีปูตา ในพิธีจะมีการเสี่ยงทายคางไกโดยเฒาจ้ำ

จะถอดเอาขากรรไกรลางของไกซ่ึงเปนกระดูกออนออกมาดูรูปราง ถาคางไกสวย คือมีรูปรางดี ไมบิดเบ้ียว ผิวของกระดูก

เรียบไมขรุขระ แสดงวาขาวปลาอาหารจะสมบูรณ แตถารูปรางไมดีแสดงวาขาวจะยากหมากจะแพง ในเชิงวิทยาศาสตร

สามารถอธิบายไดวา เน่ืองจากไกบานเปนไกท่ีหากินอยูกับส่ิงแวดลอมในบานหรือในไรนา ถาอาหารอุดมสมบูรณ กระดูกออน

ที่คางไกก็จะสมบูรณ แตถาอาหารของไกขาดแคลน การเจริญของคางไกก็จะไมสมบูรณ ชาวบานตองเตรียมตัวรับกับ

วิกฤติที่จะเกิดขึ้นหรือเรงปรับสภาพแวดลอมใหอยูในภาวะสมดุลมากยิ่งข้ึน 

ดอนปูตา

ปาดอนปูตาและพิธีกรรมความเช่ือที่เกี่ยวของ นับเปนภูมิปญญาในการรักษาความสมดุลของทรัพยากรปาไม

และแสดงใหเห็นความสัมพันธของระบบความเช่ือของชุมชนกับสิ่งแวดลอม



๑๔๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๔๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ภาษา

ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่ใชสื่อสารในวิถีการดำรงชีวิตของชนกลุมตาง ๆ ซึ่งสะทอน  โลกทัศน ภูมิปญญา 

และวัฒนธรรมของแตละกลุมชน ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือสัญลักษณที่ใชแทนเสียงพูด สามารถจำแนกตามหนาที่ทาง

สังคมไดเปน ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑. ภาษาไทย หมายถึง ภาษาประจำชาติ หรือภาษาราชการท่ีใชในประเทศไทย 

๒. ภาษาไทยถ่ิน หมายถึง ภาษาที่ใชติดตอสื่อสารตามทองถิ่นตาง ๆ สามารถสื่อความหมาย สรางความเข

าใจกันในทองถิ่นนั้น ๆ โดยแตละทองถิ่นอาจพูดแตกตางกันไปจากภาษาราชการ ทั้งในดานเสียง คำ และการเรียงคำ 

ไดแก ภาษาไทยถ่ินภาคเหนือ ภาษาไทยถ่ินภาคอีสาน ภาษาไทยถ่ินภาคกลาง และภาษาไทยถ่ินภาคใต

๓. ภาษากลุมชาติพันธุ หมายถึง ภาษาที่ใชติดตอสื่อสารภายในกลุมชาติพันธุตาง ๆ  ที่อาศัยอยูในประเทศไทย 

แบงออกเปน ๕ ตระกูลภาษา ไดแก กลุมภาษาตระกูลไท กลุมภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุมภาษาตระกูลจีน – 

ทิเบต  กลุมภาษาออสโตรเนเชียน  และกลุมภาษามง – เมี่ยน

๔. ภาษาสัญลักษณ หมายถึง ภาษาท่ีใชติดตอสื่อสารดวยภาษามือ ภาษาทาทาง หรือเครื่องหมายตางๆ 

เปนตน

เกณฑการพิจารณาข้ึนทะเบียน
๑.  เปนมรดกทางภูมิปญญาของชุมชน

๒.  เปนภาษาที่เคยใชหรือใชในชุมชน และเส่ียงตอการสูญหายหรือเผชิญกับภัยคุกคาม

๓.  มีการสืบทอดและยังปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต

๔.  เปนเอกลักษณของชาติ หรืออัตลักษณของชุมชนหรือภูมิภาค

๕.  คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน 



๑๔๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๔๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ภาษา

ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่ใชสื่อสารในวิถีการดำรงชีวิตของชนกลุมตาง ๆ ซึ่งสะทอน  โลกทัศน ภูมิปญญา 

และวัฒนธรรมของแตละกลุมชน ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือสัญลักษณที่ใชแทนเสียงพูด สามารถจำแนกตามหนาที่ทาง

สังคมไดเปน ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑. ภาษาไทย หมายถึง ภาษาประจำชาติ หรือภาษาราชการท่ีใชในประเทศไทย 

๒. ภาษาไทยถ่ิน หมายถึง ภาษาที่ใชติดตอสื่อสารตามทองถิ่นตาง ๆ สามารถสื่อความหมาย สรางความเข

าใจกันในทองถิ่นนั้น ๆ โดยแตละทองถิ่นอาจพูดแตกตางกันไปจากภาษาราชการ ทั้งในดานเสียง คำ และการเรียงคำ 

ไดแก ภาษาไทยถ่ินภาคเหนือ ภาษาไทยถ่ินภาคอีสาน ภาษาไทยถ่ินภาคกลาง และภาษาไทยถ่ินภาคใต

๓. ภาษากลุมชาติพันธุ หมายถึง ภาษาที่ใชติดตอสื่อสารภายในกลุมชาติพันธุตาง ๆ  ที่อาศัยอยูในประเทศไทย 

แบงออกเปน ๕ ตระกูลภาษา ไดแก กลุมภาษาตระกูลไท กลุมภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุมภาษาตระกูลจีน – 

ทิเบต  กลุมภาษาออสโตรเนเชียน  และกลุมภาษามง – เมี่ยน

๔. ภาษาสัญลักษณ หมายถึง ภาษาท่ีใชติดตอสื่อสารดวยภาษามือ ภาษาทาทาง หรือเครื่องหมายตางๆ 

เปนตน

เกณฑการพิจารณาข้ึนทะเบียน
๑.  เปนมรดกทางภูมิปญญาของชุมชน

๒.  เปนภาษาที่เคยใชหรือใชในชุมชน และเส่ียงตอการสูญหายหรือเผชิญกับภัยคุกคาม

๓.  มีการสืบทอดและยังปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต

๔.  เปนเอกลักษณของชาติ หรืออัตลักษณของชุมชนหรือภูมิภาค

๕.  คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน 



๑๔๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๔๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

อักษรธรรมลานนา มีชื่อเรียกหลายอยาง ไดแก ตัวเมือง อักษรไทยวน อักษรไทยลานนา อักษรไทยเหนือ 

และอักษรพ้ืนเมืองลานนาไทย จัดอยูในกลุมอักษรไทท่ีนาจะมีตนเคามาจากอักษรทองถ่ินโบราณหลายแบบ คือ อักษรมอญโบราณ 

อักษรขอมโบราณ อักษรปยู และอักษรอื่นๆ ของอาณาจักรพื้นเมืองโบราณ โดยมีตนเคาเดิมจากอักษรปลลวะ และไดมี

วิวัฒนาการมาเปนอักษรธรรมหรือตัวเมืองในปจจุบัน ถือวาอักษรลานนามีฐานะเปนอักษรท่ีศักด์ิสิทธ์ิโดยใชในการจารึก

ลงบนศิลา หรือจารลงในคัมภีรใบลานที่เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนตางๆ และมีพัฒนาการไปจนถึงการใชเขียนตำรายา 

ตำราโหราศาสตร ตำราพิชัยสงคราม ตลอดจนบันทึกวรรณกรรม คำโคลง และบันทึกเหตุการณประวัติศาสตรตางๆ 

อักษรชนิดน้ีใชกันอยางแพรหลายในภาคเหนือของประเทศไทย หรือดินแดนลานนาด้ังเดิมครอบคลุม ๘ จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน คือ เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร นาน เชียงราย และแมฮองสอน 

ลักษณะเฉพาะของอักษรลานนาคือ มีรูปรางกลมปอมคลายกับอักษรพมา มอญ และเง้ียว  ตัวอักษรบางตัว

ยังมีสัณฐานคลายกับอักษรอาหม และบางตัวก็คลายกับอักษรมอญจารึก มีลายเสนโคงมนสวยงาม มีพยัญชนะท้ังหมด 

๔๔ ตัว จัดเปนวรรคแบบภาษาบาลี วรรคละ ๕ ตัวอักษร รวม ๕ วรรค สวนที่เหลือเปนเศษวรรค และตัวอักษรพิเศษท่ี

เพิ่มเขามาในภายหลังเมื่อมีการปรับรับภาษาไทยกลางเขามาในลานนา  สวนสระมี ๒ ชนิด คือสระลอย ๘ ตัว สระจม ๓๑ ตัว 

ซึ่งภาษาลานนาเรียกวา ไม เชน ไมกะ คอื สระอะ เปนตน นอกจากน้ียังมีการเขียนพยัญชนะและสระในรูปพิเศษตางๆ 

อีกจำนวนหน่ึงดวย สำหรับวรรณยุกตมีการผันเสียงตามอักษรท่ีจับคูเปนอักษรสูงและต่ำโดยมีวรรณยุกต ๒ รูป คือ เอก 

(ไมเหยาะ) และ โท (ไมขอชาง) แตสามารถผันเสียงได ๖ เสียง โดยมีเสียงพิเศษคือ เสียงครึ่งโทครึ่งตรี สำหรับตัวเลขมี 

๒ ชุด คือ เลขโหรา ๑๐ ตัว และ เลขในธรรม ๑๐ ตัว ลักษณะเฉพาะอีกประการหน่ึงคือ การออกเสียงอักษรบางตัว

ยังแตกตางจากอักษรไทยกลาง คือ อักษร ค (ค) ออกเสียงเปน k (ก) อักษร ช (ช) ออกเสียงเปน c (จ) อักษร ท (ท) 

ออกเสียงเปน t (ต) อักษร พ (พ) ออกเสียงเปน p (ป) และ อักษร ร (ร) ออกเสียงเปน h (ฮ) 

ปจจุบันไมมีการใชอักษรลานนาในการบันทึก จดจาร หรือส่ือสารเปนลายลักษณอักษรอยางเปนทางการเพราะ

คนลานนาใชภาษาไทยกลางในการส่ือสารแทน มีเฉพาะคนบางกลุมที่อานออกเขียนได อาทิ พระสงฆบางรูปที่เคยเรียน

เขียนอานอักษรลานนามากอน หรือผูที่ผานการบวชเรียนแลวลาสิกขาบทออกมาท่ีเรียกวา “พอนอย” หรือ “พอหนาน” 

ปจจุบันมีโรงเรียนบางแหงที่สนับสนุนสงเสริมใหมีการสอนหลักสตูรภาษาลานนาอยางงาย อาทิ โรงเรียนในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม 

อักษรธรรมลานนา ปรากฏในหลักฐานประเภทจารึกที่เกาแกที่สุด คือ จารึกลานทอง พ.ศ. ๑๙๑๙ พบที่

ฐานพระประธาน วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงมีขอความอยู ๔ บรรทัด จารดวยอักษรไทยสุโขทัย ๓ บรรทัด เปนภาษาไทย 

และจารดวยอักษรลานนา ๑ บรรทัด เปนภาษาบาลี 

อักษรธรรมลานนา



๑๔๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๔๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

อักษรธรรมลานนา มีชื่อเรียกหลายอยาง ไดแก ตัวเมือง อักษรไทยวน อักษรไทยลานนา อักษรไทยเหนือ 

และอักษรพ้ืนเมืองลานนาไทย จัดอยูในกลุมอักษรไทท่ีนาจะมีตนเคามาจากอักษรทองถ่ินโบราณหลายแบบ คือ อักษรมอญโบราณ 

อักษรขอมโบราณ อักษรปยู และอักษรอื่นๆ ของอาณาจักรพื้นเมืองโบราณ โดยมีตนเคาเดิมจากอักษรปลลวะ และไดมี

วิวัฒนาการมาเปนอักษรธรรมหรือตัวเมืองในปจจุบัน ถือวาอักษรลานนามีฐานะเปนอักษรท่ีศักด์ิสิทธ์ิโดยใชในการจารึก

ลงบนศิลา หรือจารลงในคัมภีรใบลานที่เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนตางๆ และมีพัฒนาการไปจนถึงการใชเขียนตำรายา 

ตำราโหราศาสตร ตำราพิชัยสงคราม ตลอดจนบันทึกวรรณกรรม คำโคลง และบันทึกเหตุการณประวัติศาสตรตางๆ 

อักษรชนิดน้ีใชกันอยางแพรหลายในภาคเหนือของประเทศไทย หรือดินแดนลานนาด้ังเดิมครอบคลุม ๘ จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน คือ เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร นาน เชียงราย และแมฮองสอน 

ลักษณะเฉพาะของอักษรลานนาคือ มีรูปรางกลมปอมคลายกับอักษรพมา มอญ และเง้ียว  ตัวอักษรบางตัว

ยังมีสัณฐานคลายกับอักษรอาหม และบางตัวก็คลายกับอักษรมอญจารึก มีลายเสนโคงมนสวยงาม มีพยัญชนะท้ังหมด 

๔๔ ตัว จัดเปนวรรคแบบภาษาบาลี วรรคละ ๕ ตัวอักษร รวม ๕ วรรค สวนที่เหลือเปนเศษวรรค และตัวอักษรพิเศษท่ี

เพิ่มเขามาในภายหลังเมื่อมีการปรับรับภาษาไทยกลางเขามาในลานนา  สวนสระมี ๒ ชนิด คือสระลอย ๘ ตัว สระจม ๓๑ ตัว 

ซึ่งภาษาลานนาเรียกวา ไม เชน ไมกะ คอื สระอะ เปนตน นอกจากน้ียังมีการเขียนพยัญชนะและสระในรูปพิเศษตางๆ 

อีกจำนวนหน่ึงดวย สำหรับวรรณยุกตมีการผันเสียงตามอักษรท่ีจับคูเปนอักษรสูงและต่ำโดยมีวรรณยุกต ๒ รูป คือ เอก 

(ไมเหยาะ) และ โท (ไมขอชาง) แตสามารถผันเสียงได ๖ เสียง โดยมีเสียงพิเศษคือ เสียงครึ่งโทครึ่งตรี สำหรับตัวเลขมี 

๒ ชุด คือ เลขโหรา ๑๐ ตัว และ เลขในธรรม ๑๐ ตัว ลักษณะเฉพาะอีกประการหน่ึงคือ การออกเสียงอักษรบางตัว

ยังแตกตางจากอักษรไทยกลาง คือ อักษร ค (ค) ออกเสียงเปน k (ก) อักษร ช (ช) ออกเสียงเปน c (จ) อักษร ท (ท) 

ออกเสียงเปน t (ต) อักษร พ (พ) ออกเสียงเปน p (ป) และ อักษร ร (ร) ออกเสียงเปน h (ฮ) 

ปจจุบันไมมีการใชอักษรลานนาในการบันทึก จดจาร หรือส่ือสารเปนลายลักษณอักษรอยางเปนทางการเพราะ

คนลานนาใชภาษาไทยกลางในการส่ือสารแทน มีเฉพาะคนบางกลุมที่อานออกเขียนได อาทิ พระสงฆบางรูปที่เคยเรียน

เขียนอานอักษรลานนามากอน หรือผูที่ผานการบวชเรียนแลวลาสิกขาบทออกมาท่ีเรียกวา “พอนอย” หรือ “พอหนาน” 

ปจจุบันมีโรงเรียนบางแหงที่สนับสนุนสงเสริมใหมีการสอนหลักสตูรภาษาลานนาอยางงาย อาทิ โรงเรียนในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม 

อักษรธรรมลานนา ปรากฏในหลักฐานประเภทจารึกที่เกาแกที่สุด คือ จารึกลานทอง พ.ศ. ๑๙๑๙ พบที่

ฐานพระประธาน วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงมีขอความอยู ๔ บรรทัด จารดวยอักษรไทยสุโขทัย ๓ บรรทัด เปนภาษาไทย 

และจารดวยอักษรลานนา ๑ บรรทัด เปนภาษาบาลี 

อักษรธรรมลานนา



๑๔๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๔๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

อักษรไทยนอย เปนอักษรสกุลไทยที่อยูลุมแมน้ำโขง กลาวคือทั้งอาณาจักรลานชาง และภาคอีสานของไทย

บางสวน ใชจดบันทึกเรื่องราวตางๆ ที่ไมใชเรื่องราวทางศาสนา เชน หนังสือราชการ (ใบบอกหรือลายจุม) กฎหมาย 

วรรณกรรมนิทาน อักษรไทยนอยไดพัฒนามาจากอักษรไทยสมัยพระยาลิไท แหงสุโขทัย และอักษรฝกขามของลานนา 

ตอมา ไดพัฒนารูปแบบสัณฐานและอักขรวิธีเปนเอกลักษณเฉพาะของกลุมคนลุมแมน้ำโขง ในที่สุดรูปแบบสัณฐาน

กพ็ัฒนาตางไปจากอักษรตนแบบจึงมีชื่อเรียกวา “อักษรไทยนอย” 

อักขรวิธีของอักษรไทยนอยสวนมากจะเหมือนกันกับอักขรวิธีของไทยปจจุบัน โดยอักขรวิธีของอักษรไทยนอย

จะวางพยัญชนะตนไวบนบรรทัด และวางสระไวรอบพยัญชนะตน คือ ดานหนา ดานหลัง ดานบน ดานลาง สวนพยัญชนะ

ตัวสะกดวางไวบนบรรทัดเดียวกันกับพยัญชนะพยัญชนะเด่ียวอักษรไทยนอยมี ๒๗ รูป สำหรับพยัญชนะควบกล้ำ 

หรือพยัญชนะตัวนำและพยัญชนะตัวตามที่ปรากฏมากท่ีสุดมี ๖ รูป คือ เมื่อพยัญชนะตัวตาม ตามหลังพยัญชนะตัวนำ 

มักจะเปลี่ยนรูปโดยตัวตามจะใชครึ่งตัว (น และ ม) หรือใชตัวเฟองของอักษรธรรม (ย และ ล) สำหรับสระอักษรไทยนอย

ใชเขียนไวรอบพยัญชนะตัวเต็ม คือ ดานหนา เรียกวา สระหนา ดานหลัง เรียกวา สระหลัง ดานบน เรียกวา สระบน 

ดานลาง เรียกวา สระลาง เหมือนสระอักษรไทยปจจุบัน มี ๒๓ รูป นอกจากน้ี มีสระพิเศษ อีก ๒ ตัว คือ ตัว ย เฟอง 

ใชเขียนแทนสระเอีย เมื่อมีตัวสะกด เหมือนกับอักษรธรรมอีสาน เชน (เก่ียว), (เสียง) ตัว หยอหยาดน้ำ ใชเทากับเสียง 

สระออ สะกดดวย ย (ออย) เชน (คอย), (นอย) สำหรับวรรณยุกต ในอักษรไทยนอยไมมีรูป แตมีเสียงวรรณยุกตครบทั้ง 

๕ เสียงเหมือนภาษาไทย โดยที่ผูอานตองผันหาเสียงเอาเองตามความหมายของประโยคหรือขอความนั้นๆ เปนเกณฑ

ในการพิจารณา เหมือนกันกับอักษรธรรมอีสานทุกประการ

ปจจุบันเอกสารใบลาน ในหลายพ้ืนที่มีการจัดเก็บที่ไมเหมาะสม และไมไดรบัความเอาใจใส ทำใหเสี่ยงตอ

การสูญหาย และถูกทำลาย รวมถึงการหาผูที่จะมาทำการปริวรรต ถอดแปลเอกสารเหลานี้ทำไดยากเน่ืองจากขาด

การสืบทอดกันเปนระยะเวลานาน และอักษรไทยนอยไมไดถูกนำมาใชในสังคมปจจุบัน ทำใหขาดผูรู ผูสนใจ และกำลัง

จะเลือนหายไปจากสังคมชาวอีสาน

อักษรไทยนอย ที่ปรากฏในภาคอีสานปจจุบัน มีหลักฐานทั้งที่เปนศิลาจารึก เอกสารใบลาน และสมุดขอย 

ซึ่งพบกระจายอยูตามพื้นที่จังหวัดตางๆ ในภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด มีเอกสารใบลานท่ีบันทึกดวยอักษรไทยนอย

อยูตามวัดตางๆ ใน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดรอยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร 

เปนจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในวัดที่เปนศูนยกลางของชุมชนเกาแก เชน วัดกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ มีเอกสาร

ใบลานกวา ๑,๐๐๐ ผูก นอกจากน้ีเอกสารใบลานประเภทตำรายา ที่บันทึกดวยอักษรไทยนอยซ่ึงถือวาเปนเอกสารท่ีมี

ความสำคัญมาก 

อักษรไทยนอย

ตัวอยางอักษรไทยนอย

จารึกวัดแดนเมือง ดาน ๑ (พ.ศ. ๒๐๗๓)
วัดปจจันตบุรี อ. โพนพิสัย จ.หนองคาย                

จารึกวัดศรีบุญเรือง (พ.ศ. ๒๑๕๑)
วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.หนองคาย

ตัวอยางอักษรไทยนอยท่ีจารในใบลานในปจจุบัน

 ป ั ไ ี่    ้ำโ  ื ั้ ั  



๑๔๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๔๙พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

อักษรไทยนอย เปนอักษรสกุลไทยที่อยูลุมแมน้ำโขง กลาวคือทั้งอาณาจักรลานชาง และภาคอีสานของไทย

บางสวน ใชจดบันทึกเรื่องราวตางๆ ที่ไมใชเรื่องราวทางศาสนา เชน หนังสือราชการ (ใบบอกหรือลายจุม) กฎหมาย 

วรรณกรรมนิทาน อักษรไทยนอยไดพัฒนามาจากอักษรไทยสมัยพระยาลิไท แหงสุโขทัย และอักษรฝกขามของลานนา 

ตอมา ไดพัฒนารูปแบบสัณฐานและอักขรวิธีเปนเอกลักษณเฉพาะของกลุมคนลุมแมน้ำโขง ในที่สุดรูปแบบสัณฐาน

กพ็ัฒนาตางไปจากอักษรตนแบบจึงมีชื่อเรียกวา “อักษรไทยนอย” 

อักขรวิธีของอักษรไทยนอยสวนมากจะเหมือนกันกับอักขรวิธีของไทยปจจุบัน โดยอักขรวิธีของอักษรไทยนอย

จะวางพยัญชนะตนไวบนบรรทัด และวางสระไวรอบพยัญชนะตน คือ ดานหนา ดานหลัง ดานบน ดานลาง สวนพยัญชนะ

ตัวสะกดวางไวบนบรรทัดเดียวกันกับพยัญชนะพยัญชนะเด่ียวอักษรไทยนอยมี ๒๗ รูป สำหรับพยัญชนะควบกล้ำ 

หรือพยัญชนะตัวนำและพยัญชนะตัวตามที่ปรากฏมากท่ีสุดมี ๖ รูป คือ เมื่อพยัญชนะตัวตาม ตามหลังพยัญชนะตัวนำ 

มักจะเปลี่ยนรูปโดยตัวตามจะใชครึ่งตัว (น และ ม) หรือใชตัวเฟองของอักษรธรรม (ย และ ล) สำหรับสระอักษรไทยนอย

ใชเขียนไวรอบพยัญชนะตัวเต็ม คือ ดานหนา เรียกวา สระหนา ดานหลัง เรียกวา สระหลัง ดานบน เรียกวา สระบน 

ดานลาง เรียกวา สระลาง เหมือนสระอักษรไทยปจจุบัน มี ๒๓ รูป นอกจากน้ี มีสระพิเศษ อีก ๒ ตัว คือ ตัว ย เฟอง 

ใชเขียนแทนสระเอีย เมื่อมีตัวสะกด เหมือนกับอักษรธรรมอีสาน เชน (เก่ียว), (เสียง) ตัว หยอหยาดน้ำ ใชเทากับเสียง 

สระออ สะกดดวย ย (ออย) เชน (คอย), (นอย) สำหรับวรรณยุกต ในอักษรไทยนอยไมมีรูป แตมีเสียงวรรณยุกตครบทั้ง 

๕ เสียงเหมือนภาษาไทย โดยที่ผูอานตองผันหาเสียงเอาเองตามความหมายของประโยคหรือขอความนั้นๆ เปนเกณฑ

ในการพิจารณา เหมือนกันกับอักษรธรรมอีสานทุกประการ

ปจจุบันเอกสารใบลาน ในหลายพ้ืนที่มีการจัดเก็บที่ไมเหมาะสม และไมไดรบัความเอาใจใส ทำใหเสี่ยงตอ

การสูญหาย และถูกทำลาย รวมถึงการหาผูที่จะมาทำการปริวรรต ถอดแปลเอกสารเหลานี้ทำไดยากเน่ืองจากขาด

การสืบทอดกันเปนระยะเวลานาน และอักษรไทยนอยไมไดถูกนำมาใชในสังคมปจจุบัน ทำใหขาดผูรู ผูสนใจ และกำลัง

จะเลือนหายไปจากสังคมชาวอีสาน

อักษรไทยนอย ที่ปรากฏในภาคอีสานปจจุบัน มีหลักฐานทั้งที่เปนศิลาจารึก เอกสารใบลาน และสมุดขอย 

ซึ่งพบกระจายอยูตามพื้นที่จังหวัดตางๆ ในภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด มีเอกสารใบลานท่ีบันทึกดวยอักษรไทยนอย

อยูตามวัดตางๆ ใน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดรอยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร 

เปนจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในวัดที่เปนศูนยกลางของชุมชนเกาแก เชน วัดกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ มีเอกสาร

ใบลานกวา ๑,๐๐๐ ผูก นอกจากน้ีเอกสารใบลานประเภทตำรายา ที่บันทึกดวยอักษรไทยนอยซ่ึงถือวาเปนเอกสารท่ีมี

ความสำคัญมาก 

อักษรไทยนอย

ตัวอยางอักษรไทยนอย

จารึกวัดแดนเมือง ดาน ๑ (พ.ศ. ๒๐๗๓)
วัดปจจันตบุรี อ. โพนพิสัย จ.หนองคาย                

จารึกวัดศรีบุญเรือง (พ.ศ. ๒๑๕๑)
วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.หนองคาย

ตัวอยางอักษรไทยนอยท่ีจารในใบลานในปจจุบัน

 ป ั ไ ี่    ้ำโ  ื ั้ ั  



๑๕๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๕๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

อักษรธรรมอีสาน มีตนกำเนิดจากอักษรปลวะ ตอมาไดพัฒนาเปนอักษรมอญโบราณ และพัฒนามาเปน

อักษรธรรมลานนาและอักษรธรรมอีสาน ดังปรากฏหลักฐานในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของ

ประเทศไทย สาเหตุที่ชื่อวาตัวอักษรธรรมน้ัน เพราะใชตัวอักษรชนิดนี้ในการบันทึกเรื่องราวเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เชน 

พระไตรปฎก พระธรรมคัมภีรตางๆ เปนตน ซึ่งถือวาเปนอักษรชั้นสูง อกัษรศักดิ์สิทธิ์ ตัวอักษรชนิดนี้ใชในประเทศลาว

ก็เรียกวาตัวธรรมลาว ใชในภาคอีสานก็เรียกวา ตัวธรรมอีสาน ตามแตละทองถ่ินจะเรียกแตก็คือตัวอักษรชนิดเดียวกันน่ันเอง 

อักขรวิธีของอักษรธรรมอีสานจะวางพยัญชนะตนซึ่งเปนพยัญชนะตัวเต็ม (๓๗ รูป) ไวบนบรรทัด และวางสระ

ไวรอบพยัญชนะตน สวนพยญัชนะตัวสะกดและพยัญชนะตัวควบกล้ำ จะวางไวใตบรรทัด โดยใชรูปพยัญชนะครึ่งตัว

หรือครึ่งรูป ซึ่งเรียกวา “ตัวเฟอง” หรือ “ตัวหอย” มีทั้งหมด ๑๖ ตัว สวนพยัญชนะตัวสะกดที่ไมมีรูปครึ่งตัวจะเขียน

ดวยตัวเต็ม สวนสระในอักษรธรรมอีสาน แบงเปน ๒ ประเภท คือ สระลอย ๘ รูป และสระจม ๒๗ รูป วรรณยุกตใน

อักษรธรรมอีสานไมมรีูป แตมีเสียงวรรณยุกตครบทั้ง ๕ เสียงเหมือนภาษาไทย โดยที่ผูอานตองผันหาเสียงเอาเอง

ตามความหมายของประโยคหรือขอความนั้น ๆ เปนเกณฑในการพิจารณา ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้ คนโบราณอีสานเรียกวา 

“หนังสือ หนังหา” คือ หาความหมายเอาเองตามคำปริบทท่ีแวดลอมของคำน้ัน ตัวอยางเชน คำถายถอด “ปูไดปูมาแตนา” 

คำอาน “ปูไดปูมาแตนา” นอกจากน้ี ยังมี อักขรวิธีพิเศษ หมายถึงอกัษรธรรมอีสานที่มีวิธีประสมอักษรท่ีแตกตาง

จากกฎเกณฑทั่วไป ซึ่งมีรูปรางแตกตางไปจากคำเดิมหรือคำอานมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะคนอีสานสมัยโบราณตองการ

ที่จะประหยัดเวลาและแรงงาน ตลอดถึงจำนวน ขนาดและขอบเขตของใบลานท่ีใชจารจึงคิดบัญญัติศัพทพิเศษขึ้นใช 

บางทีก็เพื่อแสดงภูมิความรู ฉะนั้น จึงเปนปญหามากสำหรับผูเริ่มหัดอานและจะตองจดจำเปนกรณีพิเศษ

การคงอยูของอักษรธรรมอีสานปจจุบัน พบวามีกระจายอยูตามพื้นที่จังหวัดตางๆ ในภาคอีสานเกือบ

ทุกจังหวัด อยางไรก็ตาม ปญหาที่เกิดขึ้นคือ มีผูที่สามารถอานอักษรโบราณไดจำนวนนอยมาก และสวนมากจะเปน

ผูสูงอายุ บางพื้นที่ไมมีผูอานไดเลย เนื่องจากเปนอักษรที่ไมไดมีการถายทอดกันในชุมชน และไมไดนำอักษรมาใช

ในการสื่อสาร ดวยระบบการศึกษาแบบใหมจากสวนกลางเขาไปแทนท่ี 

อักษรธรรมอีสาน

ตัวอยางอักษรธรรมอีสาน

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในจารึก

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในสมุดขอย

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในสมุดขอย

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในหนังสือใบลาน

หลักฐานการใชอักษรธรรมอีสานปรากฏในจารึก เอกสารใบลาน และสมุดขอย โดยอักษรธรรมอีสานที่

ปรากฏในจารึกเกาที่สุดคือ จารึก วัดถ้ำสุวรรณคูหา ๑ ระบุ จ.ศ. ๙๒๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๐๕ จากฐานขอมูลจารึก

ในประเทศไทยของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ปรากฏจารึก อักษรธรรมอีสาน ทั้งสิ้น ๔๕ จารึก สำหรับเอกสารใบลาน 

หรือหนังสือใบลาน เปนเอกสารโบราณประเภทหน่ึงที่ปรากฏการใช อักษรธรรมอีสาน ในการจาร เพ่ือบันทึกเน้ือหาและ

เรื่องราวตางๆ พบวา มีใบลานที่จารดวยอักษรธรรมอีสานที่วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร 

วัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน นอกจากน้ี สมุดขอย เปนเอกสารโบราณอีสานประเภทหน่ึงที่พบวามีการใช

อักษรธรรมอีสานในการจดบันทึก ซึ่งพบทั้งสมุดขอยขาว และสมุดขอยดำ



๑๕๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๕๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

อักษรธรรมอีสาน มีตนกำเนิดจากอักษรปลวะ ตอมาไดพัฒนาเปนอักษรมอญโบราณ และพัฒนามาเปน

อักษรธรรมลานนาและอักษรธรรมอีสาน ดังปรากฏหลักฐานในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของ

ประเทศไทย สาเหตุที่ชื่อวาตัวอักษรธรรมน้ัน เพราะใชตัวอักษรชนิดนี้ในการบันทึกเรื่องราวเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เชน 

พระไตรปฎก พระธรรมคัมภีรตางๆ เปนตน ซึ่งถือวาเปนอักษรชั้นสูง อกัษรศักดิ์สิทธิ์ ตัวอักษรชนิดนี้ใชในประเทศลาว

ก็เรียกวาตัวธรรมลาว ใชในภาคอีสานก็เรียกวา ตัวธรรมอีสาน ตามแตละทองถ่ินจะเรียกแตก็คือตัวอักษรชนิดเดียวกันน่ันเอง 

อักขรวิธีของอักษรธรรมอีสานจะวางพยัญชนะตนซึ่งเปนพยัญชนะตัวเต็ม (๓๗ รูป) ไวบนบรรทัด และวางสระ

ไวรอบพยัญชนะตน สวนพยญัชนะตัวสะกดและพยัญชนะตัวควบกล้ำ จะวางไวใตบรรทัด โดยใชรูปพยัญชนะครึ่งตัว

หรือครึ่งรูป ซึ่งเรียกวา “ตัวเฟอง” หรือ “ตัวหอย” มีทั้งหมด ๑๖ ตัว สวนพยัญชนะตัวสะกดที่ไมมีรูปครึ่งตัวจะเขียน

ดวยตัวเต็ม สวนสระในอักษรธรรมอีสาน แบงเปน ๒ ประเภท คือ สระลอย ๘ รูป และสระจม ๒๗ รูป วรรณยุกตใน

อักษรธรรมอีสานไมมรีูป แตมีเสียงวรรณยุกตครบทั้ง ๕ เสียงเหมือนภาษาไทย โดยที่ผูอานตองผันหาเสียงเอาเอง

ตามความหมายของประโยคหรือขอความนั้น ๆ เปนเกณฑในการพิจารณา ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้ คนโบราณอีสานเรียกวา 

“หนังสือ หนังหา” คือ หาความหมายเอาเองตามคำปริบทท่ีแวดลอมของคำน้ัน ตัวอยางเชน คำถายถอด “ปูไดปูมาแตนา” 

คำอาน “ปูไดปูมาแตนา” นอกจากน้ี ยังมี อักขรวิธีพิเศษ หมายถึงอกัษรธรรมอีสานที่มีวิธีประสมอักษรท่ีแตกตาง

จากกฎเกณฑทั่วไป ซึ่งมีรูปรางแตกตางไปจากคำเดิมหรือคำอานมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะคนอีสานสมัยโบราณตองการ

ที่จะประหยัดเวลาและแรงงาน ตลอดถึงจำนวน ขนาดและขอบเขตของใบลานท่ีใชจารจึงคิดบัญญัติศัพทพิเศษขึ้นใช 

บางทีก็เพื่อแสดงภูมิความรู ฉะนั้น จึงเปนปญหามากสำหรับผูเริ่มหัดอานและจะตองจดจำเปนกรณีพิเศษ

การคงอยูของอักษรธรรมอีสานปจจุบัน พบวามีกระจายอยูตามพื้นที่จังหวัดตางๆ ในภาคอีสานเกือบ

ทุกจังหวัด อยางไรก็ตาม ปญหาที่เกิดขึ้นคือ มีผูที่สามารถอานอักษรโบราณไดจำนวนนอยมาก และสวนมากจะเปน

ผูสูงอายุ บางพื้นที่ไมมีผูอานไดเลย เนื่องจากเปนอักษรที่ไมไดมีการถายทอดกันในชุมชน และไมไดนำอักษรมาใช

ในการสื่อสาร ดวยระบบการศึกษาแบบใหมจากสวนกลางเขาไปแทนท่ี 

อักษรธรรมอีสาน

ตัวอยางอักษรธรรมอีสาน

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในจารึก

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในสมุดขอย

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในสมุดขอย

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในหนังสือใบลาน

หลักฐานการใชอักษรธรรมอีสานปรากฏในจารึก เอกสารใบลาน และสมุดขอย โดยอักษรธรรมอีสานที่

ปรากฏในจารึกเกาที่สุดคือ จารึก วัดถ้ำสุวรรณคูหา ๑ ระบุ จ.ศ. ๙๒๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๐๕ จากฐานขอมูลจารึก

ในประเทศไทยของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ปรากฏจารึก อักษรธรรมอีสาน ทั้งสิ้น ๔๕ จารึก สำหรับเอกสารใบลาน 

หรือหนังสือใบลาน เปนเอกสารโบราณประเภทหน่ึงที่ปรากฏการใช อักษรธรรมอีสาน ในการจาร เพ่ือบันทึกเน้ือหาและ

เรื่องราวตางๆ พบวา มีใบลานที่จารดวยอักษรธรรมอีสานที่วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร 

วัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน นอกจากน้ี สมุดขอย เปนเอกสารโบราณอีสานประเภทหน่ึงที่พบวามีการใช

อักษรธรรมอีสานในการจดบันทึก ซึ่งพบทั้งสมุดขอยขาว และสมุดขอยดำ



๑๕๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๕๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

คำวา “ชอง” แปลวา “คน” ชาวชองเปนกลุมคนด้ังเดิมในดินแดนเอเชียอาคเนย สมัยอาณาจักรเขมร เปนกลุมชน

ที่มีชื่อเสียงในการทำกระวาน และเครื่องเทศตาง ๆ  ชาวชองและกลุมชนใกลเคียง กระจายตัวอยูในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย ไดแก จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะบริเวณท่ีตอเนื่องกับประเทศกัมพูชา 

ในบางพ้ืนท่ีจะเรียกคนชองวา “ช่ึมชอง” ปจจุบันพบชาวชองอาศัยอยูหนาแนนในเขตก่ิงอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 

ตำบลตะเคียนทอง และตำบลคลองพลู สวนในเขตตำบลพลวง และในเขตอำเภอโปงน้ำรอนยังมีประชากรท่ีพูดภาษาชอง

ไดเพียงไมกี่คน ชาวชองสวนมากประกอบอาชีพทำสวนผลไม และยางพารา มีการทำนาเพ่ือกินในครอบครัว สวนการทำ

กระวานมีเฉพาะในเขตเขาสอยดาว

ภาษาชอง เปนภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ–เขมร กลุมยอยเปยริก ภาษาในสาขาเดียวกัน

ที่มีความใกลเคียง ไดแก ภาษากะซอง และภาษาซำเรท่ีพบในจังหวัดตราด และภาษาซะอุง ที่พบในจังหวัดกาญจนบุรี 

ภาษาชองมีระบบเสียงที่แสดงลักษณะของภาษากลุมมอญ-เขมรที่ชัดเจน โดยมีพยัญชนะตน (๒๒ ตัว) พยัญชนะสะกด 

(๑๑ ตัว) โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชตัวสะกด จ ญ และ ฮ เปนตน และมีลักษณะน้ำเสียงท่ีโดดเดน แทนการมีเสียงวรรณ

ยุกตดังในภาษาไทย ภาษาชองไมมีวรรณยุกตแตมีลักษณะน้ำเสียง  ๔ ลักษณะ ไดแก ๑) ลักษณะน้ำเสียงกลางปกติ เชน 

กะวาญ = กระวาน, กะปาว = ควาย ๒) ลักษณะน้ำเสียงต่ำใหญ (เสียงกองมีลม) เชน กะวาย = เสือ, มะงาม = ผึ้ง ๓) 

ลักษณะน้ำเสียงสูงบีบ (เสียงปกติตามดวยการกักของเสนเสียง) เชน คอน = หนู, ซูจ = มด ๔) ลักษณะน้ำเสียงต่ำกระตุก 

(เสียงกองมีลมตามดวยการกักของเสนเสียง) เชน ชอง = ชอง, เมว = ปลา ไวยากรณภาษาชองโดยท่ัวไปมีลักษณะเรียง

คำแบบประธาน – กริยา – กรรม เชนเดียวกับภาษากลุมมอญ-เขมรอื่น ๆ เชน ประโยควา อูญ ฮอบ ปล็อง มอง เมว 

<พอ-กิน-ขาว-กับ-ปลา> = พอกินขาวกับปลา ลักษณะไวยากรณที่เปนเอกลักษณ คือการใชคำปฏิเสธ ๒ คำ ประกบหนา

และหลังคำกริยาหรือกริยาวลี เชน ยาย มอง ตา พาย นั่ก อิฮ อีน กะปฮ ฮอบ ปล็อง อิฮ  <ยาย-กับ-ตา-สอง- คน-ไม-

มี-อะไร-กิน-ขาว-ไม> = สองคนตายายไมมีอะไรจะกิน เปนตน

ปจจบุนัการใชภาษาชอง ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวชองอยูในภาวะถดถอยเปนอยางมาก คนชองสวนมากใช

ภาษาไทยในการส่ือสารในชีวิตประจำวันแมแตผูสูงอายุ เยาวชนชาวชองรุนอายุต่ำกวา ๓๐ ป ไมสามารถพูดภาษาชองได 

และใชภาษาไทยเปนภาษาที่หนึ่ง ภาษาชองจึงจัดเปนภาษาที่อยูในภาวะวิกฤตขั้นรุนแรงใกลสูญ ซึ่งมีผลตอการสูญเสีย

ภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูในดานตาง ๆ  ที่สะทอนผานคำศัพทในภาษาชอง เชน เรื่องเก่ียวกับปา พันธุพืช อาหาร

พื้นบาน สมุนไพร พิธีกรรม ความเช่ือและประเพณี เชน พิธีแตงงาน “กาตัก” ของชาวชอง และการละเลนพื้นบาน เชน 

“ซะบา” เปนตน 

อยางไรก็ตามชาวชองไดมีความพยายามฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเองต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไดมีการ

สรางระบบตัวเขียนภาษาชองดวยตัวอักษรไทย และการสรางวรรณกรรมหนังสืออานภาษาชองระดับตาง ๆ  มีการสอน

ภาษาชองเปนหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียน และมีการพัฒนาศูนยการเรียนรูเพื่อฟนฟูภาษา – วัฒนธรรมชองสำหรับเปน

แหลงขอมูล จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ  อีกทั้งมีการเริ่มศึกษาพืชพื้นบาน เชน คลุม – คลา หรือชาวชองเรียกวา 

“รุนทาก – รุนเชอ” 

ภาษาชอง

พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพทธศักราช ๒๕๕๕

“รุนทาก – รุนเชอ”



๑๕๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๕๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

คำวา “ชอง” แปลวา “คน” ชาวชองเปนกลุมคนด้ังเดิมในดินแดนเอเชียอาคเนย สมัยอาณาจักรเขมร เปนกลุมชน

ที่มีชื่อเสียงในการทำกระวาน และเครื่องเทศตาง ๆ  ชาวชองและกลุมชนใกลเคียง กระจายตัวอยูในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย ไดแก จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะบริเวณท่ีตอเนื่องกับประเทศกัมพูชา 

ในบางพ้ืนท่ีจะเรียกคนชองวา “ช่ึมชอง” ปจจุบันพบชาวชองอาศัยอยูหนาแนนในเขตก่ิงอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 

ตำบลตะเคียนทอง และตำบลคลองพลู สวนในเขตตำบลพลวง และในเขตอำเภอโปงน้ำรอนยังมีประชากรท่ีพูดภาษาชอง

ไดเพียงไมกี่คน ชาวชองสวนมากประกอบอาชีพทำสวนผลไม และยางพารา มีการทำนาเพ่ือกินในครอบครัว สวนการทำ

กระวานมีเฉพาะในเขตเขาสอยดาว

ภาษาชอง เปนภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ–เขมร กลุมยอยเปยริก ภาษาในสาขาเดียวกัน

ที่มีความใกลเคียง ไดแก ภาษากะซอง และภาษาซำเรท่ีพบในจังหวัดตราด และภาษาซะอุง ที่พบในจังหวัดกาญจนบุรี 

ภาษาชองมีระบบเสียงที่แสดงลักษณะของภาษากลุมมอญ-เขมรที่ชัดเจน โดยมีพยัญชนะตน (๒๒ ตัว) พยัญชนะสะกด 

(๑๑ ตัว) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชตัวสะกด จ ญ และ ฮ เปนตน และมีลักษณะน้ำเสียงท่ีโดดเดน แทนการมีเสียงวรรณ

ยุกตดังในภาษาไทย ภาษาชองไมมีวรรณยุกตแตมีลักษณะน้ำเสียง  ๔ ลักษณะ ไดแก ๑) ลักษณะน้ำเสียงกลางปกติ เชน 

กะวาญ = กระวาน, กะปาว = ควาย ๒) ลักษณะน้ำเสียงต่ำใหญ (เสียงกองมีลม) เชน กะวาย = เสือ, มะงาม = ผึ้ง ๓) 

ลักษณะน้ำเสียงสูงบีบ (เสียงปกติตามดวยการกักของเสนเสียง) เชน คอน = หนู, ซูจ = มด ๔) ลักษณะน้ำเสียงต่ำกระตุก 

(เสียงกองมีลมตามดวยการกักของเสนเสียง) เชน ชอง = ชอง, เมว = ปลา ไวยากรณภาษาชองโดยท่ัวไปมีลักษณะเรียง

คำแบบประธาน – กริยา – กรรม เชนเดียวกับภาษากลุมมอญ-เขมรอื่น ๆ เชน ประโยควา อูญ ฮอบ ปล็อง มอง เมว 

<พอ-กิน-ขาว-กับ-ปลา> = พอกินขาวกับปลา ลักษณะไวยากรณที่เปนเอกลักษณ คือการใชคำปฏิเสธ ๒ คำ ประกบหนา

และหลังคำกริยาหรือกริยาวลี เชน ยาย มอง ตา พาย นั่ก อิฮ อีน กะปฮ ฮอบ ปล็อง อิฮ  <ยาย-กับ-ตา-สอง- คน-ไม-

มี-อะไร-กิน-ขาว-ไม> = สองคนตายายไมมีอะไรจะกิน เปนตน

ปจจบุนัการใชภาษาชอง ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวชองอยูในภาวะถดถอยเปนอยางมาก คนชองสวนมากใช

ภาษาไทยในการส่ือสารในชีวิตประจำวันแมแตผูสูงอายุ เยาวชนชาวชองรุนอายุต่ำกวา ๓๐ ป ไมสามารถพูดภาษาชองได 

และใชภาษาไทยเปนภาษาที่หนึ่ง ภาษาชองจึงจัดเปนภาษาที่อยูในภาวะวิกฤตขั้นรุนแรงใกลสูญ ซึ่งมีผลตอการสูญเสีย

ภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูในดานตาง ๆ  ที่สะทอนผานคำศัพทในภาษาชอง เชน เรื่องเก่ียวกับปา พันธุพืช อาหาร

พื้นบาน สมุนไพร พิธีกรรม ความเช่ือและประเพณี เชน พิธีแตงงาน “กาตัก” ของชาวชอง และการละเลนพื้นบาน เชน 

“ซะบา” เปนตน 

อยางไรก็ตามชาวชองไดมีความพยายามฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเองต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไดมีการ

สรางระบบตัวเขียนภาษาชองดวยตัวอักษรไทย และการสรางวรรณกรรมหนังสืออานภาษาชองระดับตาง ๆ  มีการสอน

ภาษาชองเปนหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียน และมีการพัฒนาศูนยการเรียนรูเพื่อฟนฟูภาษา – วัฒนธรรมชองสำหรับเปน

แหลงขอมูล จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ  อีกทั้งมีการเริ่มศึกษาพืชพื้นบาน เชน คลุม – คลา หรือชาวชองเรียกวา 

“รุนทาก – รุนเชอ” 

ภาษาชอง

พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพทธศักราช ๒๕๕๕

“รุนทาก – รุนเชอ”



๑๕๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีปร กาศขึ้นท เบียนมรดกภมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ปร จำปพทธศักราช ๒๕๕๕

คำวา “ญัฮกุร” แปลวา “คนภูเขา” ญัฮ แปลวา “คน” และ กุร แปลวา “ภูเขา” คนทั่วไปรูจักคนกลุมนี้ในนาม 

“คนดง” หรือ “ชาวบน” ชาวญัฮกุรอาศัยอยูในปาบนภูเขา เดิมเปนพรานปาและยายที่อยูไปเร่ือย ๆ เคยอาศัยอยูในปา

แถบเทือกเขาพังเหย มีอาณาเขตท่ีตอเนื่องกันระหวางภาคกลาง ไดแก จังหวัดลพบุรี ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันพบชาวญัฮกุรอาศัยหนาแนนในเขต

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ภาษาญัฮกุร เปนภาษาที่อยูในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ – เขมร สาขายอยโมนิก มีความใกลเคีย

งกับภาษามอญซ่ึงอยูในสาขาเดียวกัน นักภาษาศาสตรเชิงประวัติ ไดแก ชอโต และ ดิฟฟลอด พบวาภาษาญัฮกุรที่พูด

กันในปจจุบันมีความคลายคลึงกับภาษามอญโบราณท่ีปรากฏอยูในจารึกสมัยทวารวดีที่คนพบในประเทศไทยเปนอยาง

มากจนเรียกไดวาเปนภาษาเดียวกัน เนื่องจากนักวิชาการเช่ือวาภาษามอญโบราณเปนภาษากลางของคนในยุคทวารวดี

เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปมาแลว จึงทำใหเชื่อไดวาชาวญัฮกุรนาจะเปนลูกหลานของคนมอญสมัยทวารวดีที่ยังหลงเหลือ

อยูถึงปจจุบัน 

ภาษาญัฮกุร มีระบบเสียงที่แสดงลักษณะภาษากลุมมอญ – เขมรชัดเจน ทั้งพยัญชนะตน (๒๖ ตัว) 

พยัญชนะสะกด (๑๔ ตัว) ภาษาญัฮกุรไมมีวรรณยุกตแตมีลักษณะน้ำเสียง โดยมีลักษณะน้ำเสียง ๒ ลักษณะ คือ 

๑) ลักษณะน้ำเสียงใหญทุมต่ำ (เสียงกอง มีลม) เชน ชุร = แมลง, เนจ = ผา ๒) ลักษณะน้ำเสียงปกติ และสูง-ตก 

เชน ชุร = สุนัข, เนจ = เล็ก เปนตน มีพยัญชนะตนนาสิกอโฆษะนอกเหนือจากพยัญชนะตนนาสิก โฆษะท่ีพบกันทั่วไป 

เชน ฮนูย = ลิง, ฮมุม = หมี, แฮร็จ = เกี่ยว (ขาว) เสียงสระในพยางคเปดตามหลังดวยการกักของเสนเสียงเสมอ 

ทำใหเสียงสระคอนขางยาว เชน ฮี? = บาน,  ฮลา? = ใบไม, ฮวา? = ชิ้นเนื้อ และมีเสียงพยัญชนะสะกดเปนเอกลักษณ

ของภาษากลุมมอญ – เขมร เชน ชุร = สุนัข, จีญ = ชาง, ยุล ยุล =ชะนี, ริ่ฮ = รากไม, ปซ = เกง เปนตน ไวยากรณภาษา

ชาวญัฮกุรมีองคความรูเกี่ยวกับปา สัตวปา พันธุพืชพื้นบาน สมุนไพร และมีการละเลนพื้นบาน 

ซึ่งเปนการขับเพลงของชาวญัฮกุร โดยมีเสียงเอื้อนที่ไพเราะเปนเอกลักษณ เรียกวา “ปา? เร เร” มีเน้ือรองเปนภาษาญัฮกุร 

บรรยายถึงความงามของธรรมชาติ การเก้ียวพาราสีระหวางชายหญิง การลาจากและการโหยหาอดีต ปจจุบันมีผูสามารถ

เลนและขับรองไดไมถึง ๕ คน 

ปจจุบันภาษาญัฮกุรอยูในภาวะวิกฤตใกลสูญ เนื่องจากการรุกคืบของคนไทยเบ้ิงหรือไทยโคราชและคนลาว

อีสานที่เขามาอาศัยปะปน และชาวญัฮกุรบางสวนไดมีการยายถิ่นฐานกระจัดกระจายไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทำใหภาษาและ

ภูมิปญญาทองถิ่นของชาวญัฮกุรอยูในภาวะถดถอย เยาวชนเร่ิมมีการใชภาษาแมของตนนอยลงไปเร่ือย ๆ และใชภาษา

ไทยเปนภาษาพูดโดยสวนใหญ 

อยางไรก็ตาม ชาวญัฮกุรไดมีความพยายามฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

โดยไดมีการพัฒนาระบบตัวเขียน การสรางวรรณกรรมทองถิ่น การสอนภาษาญัฮกุรในโรงเรียน เปนตน

ภาษาญัฮกุร

ญัฮกุรมีลักษณะการเรียงคำแบบประธาน – กริยา – กรรม เชนเดียวกับภาษากลุมมอญ – เขมรทั่วไป เชน ประโยควา 

แมะ พะ โจว โดง เฮย <แม-พอ-กลับไป-หมูบาน-แลว> = พอแมกลับบานไปแลว



๑๕๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีปร กาศขึ้นท เบียนมรดกภมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ปร จำปพทธศักราช ๒๕๕๕

คำวา “ญัฮกุร” แปลวา “คนภูเขา” ญัฮ แปลวา “คน” และ กุร แปลวา “ภูเขา” คนทั่วไปรูจักคนกลุมนี้ในนาม 

“คนดง” หรือ “ชาวบน” ชาวญัฮกุรอาศัยอยูในปาบนภูเขา เดิมเปนพรานปาและยายที่อยูไปเร่ือย ๆ เคยอาศัยอยูในปา

แถบเทือกเขาพังเหย มีอาณาเขตท่ีตอเนื่องกันระหวางภาคกลาง ไดแก จังหวัดลพบุรี ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันพบชาวญัฮกุรอาศัยหนาแนนในเขต

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ภาษาญัฮกุร เปนภาษาที่อยูในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ – เขมร สาขายอยโมนิก มีความใกลเคีย

งกับภาษามอญซ่ึงอยูในสาขาเดียวกัน นักภาษาศาสตรเชิงประวัติ ไดแก ชอโต และ ดิฟฟลอด พบวาภาษาญัฮกุรที่พูด

กันในปจจุบันมีความคลายคลึงกับภาษามอญโบราณท่ีปรากฏอยูในจารึกสมัยทวารวดีที่คนพบในประเทศไทยเปนอยาง

มากจนเรียกไดวาเปนภาษาเดียวกัน เนื่องจากนักวิชาการเช่ือวาภาษามอญโบราณเปนภาษากลางของคนในยุคทวารวดี

เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปมาแลว จึงทำใหเชื่อไดวาชาวญัฮกุรนาจะเปนลูกหลานของคนมอญสมัยทวารวดีที่ยังหลงเหลือ

อยูถึงปจจุบัน 

ภาษาญัฮกุร มีระบบเสียงที่แสดงลักษณะภาษากลุมมอญ – เขมรชัดเจน ทั้งพยัญชนะตน (๒๖ ตัว) 

พยัญชนะสะกด (๑๔ ตัว) ภาษาญัฮกุรไมมีวรรณยุกตแตมีลักษณะน้ำเสียง โดยมีลักษณะน้ำเสียง ๒ ลักษณะ คือ 

๑) ลักษณะน้ำเสียงใหญทุมต่ำ (เสียงกอง มีลม) เชน ชุร = แมลง, เนจ = ผา ๒) ลักษณะน้ำเสียงปกติ และสูง-ตก 

เชน ชุร = สุนัข, เนจ = เล็ก เปนตน มีพยัญชนะตนนาสิกอโฆษะนอกเหนือจากพยัญชนะตนนาสิก โฆษะท่ีพบกันทั่วไป 

เชน ฮนูย = ลิง, ฮมุม = หมี, แฮร็จ = เกี่ยว (ขาว) เสียงสระในพยางคเปดตามหลังดวยการกักของเสนเสียงเสมอ 

ทำใหเสียงสระคอนขางยาว เชน ฮี? = บาน,  ฮลา? = ใบไม, ฮวา? = ชิ้นเนื้อ และมีเสียงพยัญชนะสะกดเปนเอกลักษณ

ของภาษากลุมมอญ – เขมร เชน ชุร = สุนัข, จีญ = ชาง, ยุล ยุล =ชะนี, ริ่ฮ = รากไม, ปซ = เกง เปนตน ไวยากรณภาษา

ชาวญัฮกุรมีองคความรูเกี่ยวกับปา สัตวปา พันธุพืชพื้นบาน สมุนไพร และมีการละเลนพื้นบาน 

ซึ่งเปนการขับเพลงของชาวญัฮกุร โดยมีเสียงเอื้อนที่ไพเราะเปนเอกลักษณ เรียกวา “ปา? เร เร” มีเน้ือรองเปนภาษาญัฮกุร 

บรรยายถึงความงามของธรรมชาติ การเก้ียวพาราสีระหวางชายหญิง การลาจากและการโหยหาอดีต ปจจุบันมีผูสามารถ

เลนและขับรองไดไมถึง ๕ คน 

ปจจุบันภาษาญัฮกุรอยูในภาวะวิกฤตใกลสูญ เนื่องจากการรุกคืบของคนไทยเบ้ิงหรือไทยโคราชและคนลาว

อีสานที่เขามาอาศัยปะปน และชาวญัฮกุรบางสวนไดมีการยายถิ่นฐานกระจัดกระจายไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทำใหภาษาและ

ภูมิปญญาทองถิ่นของชาวญัฮกุรอยูในภาวะถดถอย เยาวชนเร่ิมมีการใชภาษาแมของตนนอยลงไปเร่ือย ๆ และใชภาษา

ไทยเปนภาษาพูดโดยสวนใหญ 

อยางไรก็ตาม ชาวญัฮกุรไดมีความพยายามฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

โดยไดมีการพัฒนาระบบตัวเขียน การสรางวรรณกรรมทองถิ่น การสอนภาษาญัฮกุรในโรงเรียน เปนตน

ภาษาญัฮกุร

ญัฮกุรมีลักษณะการเรียงคำแบบประธาน – กริยา – กรรม เชนเดียวกับภาษากลุมมอญ – เขมรทั่วไป เชน ประโยควา 

แมะ พะ โจว โดง เฮย <แม-พอ-กลับไป-หมูบาน-แลว> = พอแมกลับบานไปแลว



๑๕๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๕๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕ิ ีป ึ้ ี ิป ั ิ ป ำป ั

คำวา “กฺอง” เปนคำท่ีคนกฺองใชเรียกช่ือกลุมและภาษาของตัวเอง คนไทยในพ้ืนที่ใกลเคียงสวนใหญมักเรียก

“ละวา” จนปรากฏมีคำวา “ละวา” นำหนาชื่อหมูบานที่มีชาวกฺอง อาศัยอยูแทบทุกหมูบาน เชน บานละวาคอกควาย 

บานละวาวังควาย วิถีชีวิตชาวกฺองสวนใหญพึ่งพิงธรรมชาติ ชอนกุง จับปลา ลาสัตว หาหนอไม เก็บเห็ด และปลูกขาวไร 

ในอดีตชาวกฺองมีวัฒนธรรมการแตงกายดวยผาท่ีทอข้ึนเองเปนเอกลักษณเฉพาะตัว แตปจจุบันการแตงกายในชุดพ้ืนเมือง

แทบจะไมเหลือใหเห็นกันแลว สวนศิลปการทอผาน้ันหายไปกับอดีต จนกระท่ังมีชาวกฺองกลุมหน่ึงฟนฟูหัตถกรรมทอผาข้ึน 

ชาวกฺองจึงเริ่มหันกลับมาทอผากันอีกครั้ง ในขณะเดียวกันแนวคิดอีกดานหนึ่งท่ีเหนียวแนนคือ แนวคิดความเช่ือเรื่อง

การนับถือผี ทุกวันนี้ในวันขางขึ้นเดือน ๖ เรายังคงเห็นชาวกฺองที่บานละวากกเชียงพรอมใจทำพิธีเซนไหวผีบรรพบุรุษ 

ผีบานผีเรือน เจาปาเจาเขา ตามความเช่ือเดิมอยูเปนประจำทุกป

ภาษากฺองเปนภาษาในตระกูลจีน-ทิเบต สาขาเบอมิส (พมา) ภาษาที่มีความใกลเคียง ไดแก ภาษาพมา 

ภาษาบีซูที่พบในจังหวัดเชียงราย และภาษาอึมปที่พบในจังหวัดแพร ภาษากฺองเปนภาษาที่แสดงลักษณะของภาษา

ตระกูลจีน-ทิเบตอยางเดนชัด กลาวคือ มีระบบเสียงวรรณยุกต เชน กฺอง = มา, กฺอง = มา, กฺอง = สูง,  กฺอง = คนละวา 

พยัญชนะทายหรือพยัญชนะสะกดภาษากองนั้นดำรงเอกลักษณของภาษาตระกูลทิเบต-พมาไวคือมีเสียงพยัญชนะ

สะกดนอยเพียง 3 หนวยเสียงเทาน้ันคือ /-O O O -O O O -O /   เชน เอิ้ก= ไม กง = ตะกรา, นังเอาะ = กระแต 

คง = นกยูง, ความสั้น-ยาวของเสียงสระไมไดทำใหความหมายของคำเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังมีลักษณะไวยากรณที่มี

การเรียงลำดับคำ (word order) แบบประธาน-กรรม-กริยา (S-O-V) เชน งา มัง ชูออ <ฉัน-ขาว-กิน> = ฉันกินขาว  

งา เฮาะ แยะออ <ฉัน-นก-ยิง> = ฉันยิงนก แบบประธาน-กรรมตรง-กรรมรอง-กริยา มองา ยึ้งชิออ <เขา-ฉัน-เสื้อ-ให> 

= เขาใหเสื้อฉัน แบบประธาน-สถานที่-กริยา งา กกเชียง นี่ออ <ฉัน-กกเชียง-อยู> = ฉันอยูสุพรรณบุรี เปนตน

จากอดีตชุมชนละวากกเชียงมีเพียงคนเชื้อสายกฺองเทานั้นที่อาศัยอยูในพื้นที่ ภาษาที่ใชจึงมีภาษาเดียว 

ตอมามีการแตงงานกับคนตางเชื้อสาย เกิดการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกัน คนเฒาคนแกใชภาษากฺองปนกับ

ภาษาอื่นๆเชนภาษาลาว เด็กๆชาวกฺองวันนี้ไมเขาใจภาษาแม เมื่อไมเขาใจจึงไมใช ไมพูด วัยรุนเขาใจเพียงระดับคำ

แตไมนิยมใช ดวยความรูสึกวาภาษาแมนั้นเชย ทัศนคติในทางลบของเจาของภาษาเปนสัญญาณเตือนวา ภาษาละวา

กำลังจะสูญไปในไมชา อีกท้ังจำนวนคนท่ีสามารถใชภาษากฺองในการส่ือสารไดไมถึง ๕๐ คนจาก ๓๐๐ คน ของท้ัง ๓ หมูบาน 

คือบานละวาวังควาย บานกกเชียง ตำบลขมิ้น อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี และบานคอกควาย ตำบลทองหลาง 

อำเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี

อยางไรก็ตาม เม่ือคนกฺองรูสถานการณทางภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง เกิดความตระหนักและไดพยายาม

อนุรักษและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรม ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไดมีการสรางระบบตัวเขียนภาษากฺองอักษรไทย เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการบันทึกเรื่องราวตางๆ ภาษากฺอง



๑๕๖ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๕๗พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕ิ ีป ึ้ ี ิป ั ิ ป ำป ั

คำวา “กฺอง” เปนคำที่คนกฺองใชเรียกช่ือกลุมและภาษาของตัวเอง คนไทยในพ้ืนที่ใกลเคียงสวนใหญมักเรียก

“ละวา” จนปรากฏมีคำวา “ละวา” นำหนาชื่อหมูบานที่มีชาวกฺอง อาศัยอยูแทบทุกหมูบาน เชน บานละวาคอกควาย 

บานละวาวังควาย วิถีชีวิตชาวกฺองสวนใหญพึ่งพิงธรรมชาติ ชอนกุง จับปลา ลาสัตว หาหนอไม เก็บเห็ด และปลูกขาวไร 

ในอดีตชาวกฺองมีวัฒนธรรมการแตงกายดวยผาท่ีทอข้ึนเองเปนเอกลักษณเฉพาะตัว แตปจจุบันการแตงกายในชุดพ้ืนเมือง

แทบจะไมเหลือใหเห็นกันแลว สวนศิลปการทอผาน้ันหายไปกับอดีต จนกระท่ังมีชาวกฺองกลุมหน่ึงฟนฟูหัตถกรรมทอผาข้ึน 

ชาวกฺองจึงเริ่มหันกลับมาทอผากันอีกครั้ง ในขณะเดียวกันแนวคิดอีกดานหนึ่งท่ีเหนียวแนนคือ แนวคิดความเช่ือเรื่อง

การนับถือผี ทุกวันนี้ในวันขางขึ้นเดือน ๖ เรายังคงเห็นชาวกฺองที่บานละวากกเชียงพรอมใจทำพิธีเซนไหวผีบรรพบุรุษ 

ผีบานผีเรือน เจาปาเจาเขา ตามความเช่ือเดิมอยูเปนประจำทุกป

ภาษากฺองเปนภาษาในตระกูลจีน-ทิเบต สาขาเบอมิส (พมา) ภาษาที่มีความใกลเคียง ไดแก ภาษาพมา 

ภาษาบีซูที่พบในจังหวัดเชียงราย และภาษาอึมปที่พบในจังหวัดแพร ภาษากฺองเปนภาษาที่แสดงลักษณะของภาษา

ตระกูลจีน-ทิเบตอยางเดนชัด กลาวคือ มีระบบเสียงวรรณยุกต เชน กฺอง = มา, กฺอง = มา, กฺอง = สูง,  กฺอง = คนละวา 

พยัญชนะทายหรือพยัญชนะสะกดภาษากองนั้นดำรงเอกลักษณของภาษาตระกูลทิเบต-พมาไวคือมีเสียงพยัญชนะ

สะกดนอยเพียง 3 หนวยเสียงเทาน้ันคือ /-O O O -O O O -O /   เชน เอิ้ก= ไม กง = ตะกรา, นังเอาะ = กระแต 

คง = นกยูง, ความสั้น-ยาวของเสียงสระไมไดทำใหความหมายของคำเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังมีลักษณะไวยากรณที่มี

การเรียงลำดับคำ (word order) แบบประธาน-กรรม-กริยา (S-O-V) เชน งา มัง ชูออ <ฉัน-ขาว-กิน> = ฉันกินขาว  

งา เฮาะ แยะออ <ฉัน-นก-ยิง> = ฉันยิงนก แบบประธาน-กรรมตรง-กรรมรอง-กริยา มองา ยึ้งชิออ <เขา-ฉัน-เสื้อ-ให> 

= เขาใหเสื้อฉัน แบบประธาน-สถานที่-กริยา งา กกเชียง นี่ออ <ฉัน-กกเชียง-อยู> = ฉันอยูสุพรรณบุรี เปนตน

จากอดีตชุมชนละวากกเชียงมีเพียงคนเชื้อสายกฺองเทานั้นที่อาศัยอยูในพื้นที่ ภาษาที่ใชจึงมีภาษาเดียว 

ตอมามีการแตงงานกับคนตางเชื้อสาย เกิดการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกัน คนเฒาคนแกใชภาษากฺองปนกับ

ภาษาอื่นๆเชนภาษาลาว เด็กๆชาวกฺองวันนี้ไมเขาใจภาษาแม เมื่อไมเขาใจจึงไมใช ไมพูด วัยรุนเขาใจเพียงระดับคำ

แตไมนิยมใช ดวยความรูสึกวาภาษาแมนั้นเชย ทัศนคติในทางลบของเจาของภาษาเปนสัญญาณเตือนวา ภาษาละวา

กำลังจะสูญไปในไมชา อีกท้ังจำนวนคนท่ีสามารถใชภาษากฺองในการส่ือสารไดไมถึง ๕๐ คนจาก ๓๐๐ คน ของท้ัง ๓ หมูบาน 

คือบานละวาวังควาย บานกกเชียง ตำบลขมิ้น อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี และบานคอกควาย ตำบลทองหลาง 

อำเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี

อยางไรก็ตาม เม่ือคนกฺองรูสถานการณทางภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง เกิดความตระหนักและไดพยายาม

อนุรักษและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรม ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไดมีการสรางระบบตัวเขียนภาษากฺองอักษรไทย เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการบันทึกเรื่องราวตางๆ ภาษากฺอง



๑๕๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๕๙พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๔

วงสะลอ ซอ ปน
๒๕๕๒

ลำผญา
๒๕๕๒

หนังตะลุง
๒๕๕๒

โขน
๒๕๕๒

รำเพลงชา-เพลงเร็ว
๒๕๕๓

กระจับป
๒๕๕๔

เปยะ
๒๕๕๔

ขับเสภา
๒๕๕๔

เพลงโคราช
๒๕๕๒

ละครใน
๒๕๕๓

หนังใหญ
๒๕๕๒

แมทายักษ-ลิง
๒๕๕๓

ดีเกรฮูลู
๒๕๕๒

หุนกระบอก
๒๕๕๓

ละครชาตรี
๒๕๕๒

ละครนอก
๒๕๕๔

ปพาทย
๒๕๕๓

ลิเกทรงเครื่อง
๒๕๕๓

โนรา
๒๕๕๒

การแสดงในพระราชพิธี
๒๕๕๔

ซอลานนา
๒๕๕๒

หมอลำพื้น
๒๕๕๒

หมอลำกลอน
๒๕๕๒

ซิ่นตีนจก
๒๕๕๒

ผายก
๒๕๕๓

กองขาวดอก
๒๕๕๒

เวียงกาหลง
๒๕๕๒

เกวียนสลกัลาย
๒๕๕๒

ปราสาทศพ สกุลชางลำปาง
๒๕๕๒

เครื่องทองโบราณสกุลชางเพชรบุรี
๒๕๕๒

รูปหนังตะลุง
๒๕๕๒

มีดอรัญญิก
๒๕๕๒

ผาแพรวา
๒๕๕๒

ผามัดหมี่
๒๕๕๓

เครื่องจักสานยานลิเภา
๒๕๕๒

เรือนไทยพื้นบานดั้งเดิม
๒๕๕๔

กระดิ่งทองเหลือง
๒๕๕๒

ผาทอนาหมื่นศรี
๒๕๕๒

ผายอมคราม
๒๕๕๔

เครื่องจักสานไมไผ
๒๕๕๔

เรือกอและ
๒๕๕๔

งานชางแทงหยวก
๒๕๕๔

กริซ
๒๕๕๒

การปนหลอพระพุทธรูป
๒๕๕๓

่่

ี



๑๕๘ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๕๙พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๔

วงสะลอ ซอ ปน
๒๕๕๒

ลำผญา
๒๕๕๒

หนังตะลุง
๒๕๕๒

โขน
๒๕๕๒

รำเพลงชา-เพลงเร็ว
๒๕๕๓

กระจับป
๒๕๕๔

เปยะ
๒๕๕๔

ขับเสภา
๒๕๕๔

เพลงโคราช
๒๕๕๒

ละครใน
๒๕๕๓

หนังใหญ
๒๕๕๒

แมทายักษ-ลิง
๒๕๕๓

ดีเกรฮูลู
๒๕๕๒

หุนกระบอก
๒๕๕๓

ละครชาตรี
๒๕๕๒

ละครนอก
๒๕๕๔

ปพาทย
๒๕๕๓

ลิเกทรงเครื่อง
๒๕๕๓

โนรา
๒๕๕๒

การแสดงในพระราชพิธี
๒๕๕๔

ซอลานนา
๒๕๕๒

หมอลำพื้น
๒๕๕๒

หมอลำกลอน
๒๕๕๒

ซิ่นตีนจก
๒๕๕๒

ผายก
๒๕๕๓

กองขาวดอก
๒๕๕๒

เวียงกาหลง
๒๕๕๒

เกวียนสลกัลาย
๒๕๕๒

ปราสาทศพ สกุลชางลำปาง
๒๕๕๒

เครื่องทองโบราณสกุลชางเพชรบุรี
๒๕๕๒

รูปหนังตะลุง
๒๕๕๒

มีดอรัญญิก
๒๕๕๒

ผาแพรวา
๒๕๕๒

ผามัดหมี่
๒๕๕๓

เครื่องจักสานยานลิเภา
๒๕๕๒

เรือนไทยพื้นบานดั้งเดิม
๒๕๕๔

กระดิ่งทองเหลือง
๒๕๕๒

ผาทอนาหมื่นศรี
๒๕๕๒

ผายอมคราม
๒๕๕๔

เครื่องจักสานไมไผ
๒๕๕๔

เรือกอและ
๒๕๕๔

งานชางแทงหยวก
๒๕๕๔

กริซ
๒๕๕๒

การปนหลอพระพุทธรูป
๒๕๕๓

่่

ี



๑๖๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๖๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

นิทานศรีธนณชัย
๒๕๕๓

วาวไทย
๒๕๕๔

มวยไทย
๒๕๕๓

สงกรานต
๒๕๕๔

น้ำปลาไทย
๒๕๕๔

การ ษีดัดตน
๒๕๕๔

ทำขวัญขาว
๒๕๕๔

การแสดงความเคารพแบบไทย
๒๕๕๔

ตำนานพระเจาหาพระองค
๒๕๕๓

ตำนานพระพุทธสิหิงค
๒๕๕๓

ตำนานผาแดงนางไอ
๒๕๕๔

บททำขวัญขาว
๒๕๕๓

ตำราแมวไทย
๒๕๕๓

นิทานสังขทอง
๒๕๕๓

ตะกรอ
๒๕๕๔

กระบี่กระบอง
๒๕๕๔

ลอยกระทง
๒๕๕๔

ตมยำกุง
๒๕๕๔

การนวดไทย
๒๕๕๔

ผัดไทย
๒๕๕๔

พิธีไหวครู
๒๕๕๔

ตำนานดาวลูกไก
๒๕๕๓

ตำนานพญาคันคาก
๒๕๕๓

ตำนานแมนากพระโขนง
๒๕๕๔

บททำขวัญนาค
๒๕๕๓

ตำราเลขยันต
๒๕๕๓

นิทานขุนชางขุนแผน
๒๕๕๓

ตี่จับ
๒๕๕๔

ตำนานพระเจาเลียบโลก
๒๕๕๓

นิทานปลาบูทอง
๒๕๕๔

ตำนานนางเลือดขาว
๒๕๕๔

บททำขวัญควาย
๒๕๕๓

ตำนานพระแกวมรกต
๒๕๕๓

แยลงรู
๒๕๕๔

ตำนานพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช

๒๕๕๓

ตำนานจามเทวี
๒๕๕๔



๑๖๐ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๖๑พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

นิทานศรีธนณชัย
๒๕๕๓

วาวไทย
๒๕๕๔

มวยไทย
๒๕๕๓

สงกรานต
๒๕๕๔

น้ำปลาไทย
๒๕๕๔

การ ษีดัดตน
๒๕๕๔

ทำขวัญขาว
๒๕๕๔

การแสดงความเคารพแบบไทย
๒๕๕๔

ตำนานพระเจาหาพระองค
๒๕๕๓

ตำนานพระพุทธสิหิงค
๒๕๕๓

ตำนานผาแดงนางไอ
๒๕๕๔

บททำขวัญขาว
๒๕๕๓

ตำราแมวไทย
๒๕๕๓

นิทานสังขทอง
๒๕๕๓

ตะกรอ
๒๕๕๔

กระบี่กระบอง
๒๕๕๔

ลอยกระทง
๒๕๕๔

ตมยำกุง
๒๕๕๔

การนวดไทย
๒๕๕๔

ผัดไทย
๒๕๕๔

พิธีไหวครู
๒๕๕๔

ตำนานดาวลูกไก
๒๕๕๓

ตำนานพญาคันคาก
๒๕๕๓

ตำนานแมนากพระโขนง
๒๕๕๔

บททำขวัญนาค
๒๕๕๓

ตำราเลขยันต
๒๕๕๓

นิทานขุนชางขุนแผน
๒๕๕๓

ตี่จับ
๒๕๕๔

ตำนานพระเจาเลียบโลก
๒๕๕๓

นิทานปลาบูทอง
๒๕๕๔

ตำนานนางเลือดขาว
๒๕๕๔

บททำขวัญควาย
๒๕๕๓

ตำนานพระแกวมรกต
๒๕๕๓

แยลงรู
๒๕๕๔

ตำนานพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช

๒๕๕๓

ตำนานจามเทวี
๒๕๕๔



๑๖๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๖๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

สาขาศิลปะการแสดง
๑.   รองศาสตราจารยณรงคชัย ปฎกรัชต ประธาน
๒.   รองศาสตราจารยมานพ วิสุทธิแพทย
๓.   รองศาสตราจารยกาญจนา อินทรสุนานนท
๔.   รองศาสตราจารยปยพันธ แสนทวีสุข
๕.   รองศาสตราจารยพรรัตน  ดำรุง
๖.   ผูชวยศาสตราจารยประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ
๗.   ผูชวยศาสตราจารยประภาส  ขวัญประดับ
๘.   นายประเมษฐ บุณยะชัย
๙.   นายอานันท นาคคง
๑๐. นายวาที ทรัพยสิน
๑๑. นายธรรมนิตย  นิคมรัตน
๑๒. นายสุรัตน จงดา
๑๓. นายสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ
๑๔. นายดังกมล ณ ปอมเพชร
๑๕. ผูแทนกรมศิลปากร

สาขางานชางฝมือด้ังเดิม
๑.   ศาสตราจารยวิบูลย ลี้สุวรรณ   ประธาน
๒.   ศาสตราจารยฤทัย  ใจจงรัก
๓.   รองศาสตราจารยสุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ 
๔.   รองศาสตราจารยวุฒิ  วัฒนสินธุ 
๕.   ผูชวยศาสตราจารยผดุง พรมมูล 
๖.   ผูชวยศาสตราจารยพงศพันธ อนันตวรณิชย 
๗.   นายสมชาย นิลอาธิ
๘.   นางณัฏฐภัทร  จันทวิช 
๙.   นายนิยม  กลิ่นบุปผา 
๑๐. นางอรไท  ผลดี 
๑๑. นายวิริยะ  สุสุทธิ 
๑๒. นายบุญชัย  ทองเจริญบัวงาม
๑๓. นายชัยมงคล  จินดาสมุทร
๑๔. นายวาที ทรัพยสิน
๑๕. นางสาวประติมา นิ่มเสมอ
๑๖. ผูแทนกรมศิลปากร

สาขาวรรณกรรมพ้ืนบาน
๑.  ศาสตราจารยพิเศษประคอง นิมมานเหมินทร   ที่ปรึกษา
๒.   ศาสตราจารยศิราพร ณ ถลาง   ประธาน
๓.   ศาสตราจารยชวน  เพชรแกว 
๔.   รองศาสตราจารยประพนธ เรืองณรงค 
๕.   รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา 
๖.   รองศาสตราจารยรังสรรค จันตะ 
๗.   รองศาสตราจารยกัญญรัตน เวชชศาสตร 
๘.   รองศาสตราจารยภูมิจิต เรืองเดช 
๙.   รองศาสตราจารยวิมล ดำศรี 
๑๐. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์  ปรางควัฒนกูล
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเสาวณิต วิงวอน
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยปฐม หงศสุวรรณ
๑๓. นางสุมามาลย พงษไพบูลย
๑๔. นายอภิลักษณ เกษมผลกูล
๑๕. นายวัฒนะ  บุญจับ

สาขากีฬาภูมิปญญาไทย
๑.   คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน  ที่ปรึกษา
๒.   ศาสตราจารยจรินทร ธานีรัตน   ประธาน
๓.   รองศาสตราจารยสุจิตรา  สุคนธทรัพย  
๔.   รองศาสตราจารยถนอมวงศ  กฤษณเพ็ชร 
๕.   รองศาสตราจารยชัชชัย  โกมารทัต 
๖.   นายศักดิ์ชาย  ทพัสุวรรณ 
๗.   นายวิชิต ชี้เชิญ 
๘.   นายสมโภชน  ฉายะเกษตริน 
๙.   นายสุจริต บัวพิมพ
๑๐. พ.อ. (พิเศษ) อำนาจ พุกศรีสุข
๑๑. นางสาวเย็นฤดี  วงศพุฒ
๑๒. นายสุเมต  สุวรรณพรหม
๑๓. นายโชคอนันต  อังสกุลอาภรณ 

สาขาแนวปฎิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล

๑.   นายพะนอม  แกวกำเนิด  ประธาน

๒.   ศาสตราจารยชวน  เพชรแกว 

๓.   รองศาสตราจารยจารุวรรณ  ธรรมวัตร 

๔.   รองศาสตราจารยจิรวัฒน  พิระสันต 

๕.   ผูชวยศาสตราจารยชื่น  ศรีสวัสดิ์ 

๖.   ผูชวยศาสตราจารยวิลักษณ  ศรีปาซาง 

๗.   นายชูพินิจ เกษมณี

๘.   นายพรศักดิ์  พรหมแกว 

๙.   นายลิขิต  จินดาวัฒน

๑๐. นายไพฑูรย  ปานประชา 

๑๑. พ.อ. (พิเศษ) อำนาจ พุกศรีสุข

๑๒. ผูแทนจากกรมการศาสนา

สาขาความรูแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจกัรวาล

๑.   ศาสตราจารยพิเศษประคอง  นิมมานเหมินทร    ที่ปรึกษา

๒.   รองศาสตราจารยสุกัญญา  สุจฉายา      ประธาน

๓.   รองศาสตราจารยพัชรินทร  สิรสุนทร 

๔.   ผูชวยศาสตราจารยเรณู  อรรฐาเมศร 

๕.   ผูชวยศาสตราจารยศรีสมร  คงพันธุ 

๖.   ผูชวยศาสตราจารยสมชาย  นิลอาธิ 

๗.   นายภุชชงค  จันทวิช 

๘.   นางอุษา  กลิ่นหอม 

๙.   นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา 

๑๐. นายสงา  ดามาพงษ 

๑๑. นายสนั่น  ธรรมธิ

๑๒. นายธนิต  ชังถาวร

๑๓. ผูแทนกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

๑๔. ผูแทนสมาคมแพทยแผนไทยแหงประเทศไทย

๑๕. ผูแทนสมาคมโหรแหงประเทศไทย

สาขาภาษา
๑.   ศาสตราจารยสุวิไล เปรมศรีรัตน ประธาน
๒.   นางนิตยา กาญจนวรรณ
๓.   นายสถาพร ศรีสัจจัง
๔.   รองศาสตราจารยประพนธ เรืองณรงค
๕.   รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
๖.   รองศาสตราจารยสุพัตรา จิรนันทนาภรณ
๗.   รองศาสตราจารยวณีา วีสเพ็ญ
๘.   รองศาสตราจารยชลธิชา บำรุงรักษ
๙.   ผูชวยศาสตราจารยอรวรรณ บุญยฤทธิ์
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ สาลี
๑๑. นายประพนธ พลอยพุม
๑๒. นางศิริวรรณ ฉายะเกษตริน
๑๓. นางมยุรี ถาวรพัฒน
๑๔. นางสาวอุมาภรณ สังขมาน
๑๕. นายแวยูโซะ สามะอาลี



๑๖๒ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๖๓พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

สาขาศิลปะการแสดง
๑.   รองศาสตราจารยณรงคชัย ปฎกรัชต ประธาน
๒.   รองศาสตราจารยมานพ วิสุทธิแพทย
๓.   รองศาสตราจารยกาญจนา อินทรสุนานนท
๔.   รองศาสตราจารยปยพันธ แสนทวีสุข
๕.   รองศาสตราจารยพรรัตน  ดำรุง
๖.   ผูชวยศาสตราจารยประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ
๗.   ผูชวยศาสตราจารยประภาส  ขวัญประดับ
๘.   นายประเมษฐ บุณยะชัย
๙.   นายอานันท นาคคง
๑๐. นายวาที ทรัพยสิน
๑๑. นายธรรมนิตย  นิคมรัตน
๑๒. นายสุรัตน จงดา
๑๓. นายสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ
๑๔. นายดังกมล ณ ปอมเพชร
๑๕. ผูแทนกรมศิลปากร

สาขางานชางฝมือด้ังเดิม
๑.   ศาสตราจารยวิบูลย ลี้สุวรรณ   ประธาน
๒.   ศาสตราจารยฤทัย  ใจจงรัก
๓.   รองศาสตราจารยสุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ 
๔.   รองศาสตราจารยวุฒิ  วัฒนสินธุ 
๕.   ผูชวยศาสตราจารยผดุง พรมมูล 
๖.   ผูชวยศาสตราจารยพงศพันธ อนันตวรณิชย 
๗.   นายสมชาย นิลอาธิ
๘.   นางณัฏฐภัทร  จันทวิช 
๙.   นายนิยม  กลิ่นบุปผา 
๑๐. นางอรไท  ผลดี 
๑๑. นายวิริยะ  สุสุทธิ 
๑๒. นายบุญชัย  ทองเจริญบัวงาม
๑๓. นายชัยมงคล  จินดาสมุทร
๑๔. นายวาที ทรัพยสิน
๑๕. นางสาวประติมา นิ่มเสมอ
๑๖. ผูแทนกรมศิลปากร

สาขาวรรณกรรมพ้ืนบาน
๑.  ศาสตราจารยพิเศษประคอง นิมมานเหมินทร   ที่ปรึกษา
๒.   ศาสตราจารยศิราพร ณ ถลาง   ประธาน
๓.   ศาสตราจารยชวน  เพชรแกว 
๔.   รองศาสตราจารยประพนธ เรืองณรงค 
๕.   รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา 
๖.   รองศาสตราจารยรังสรรค จันตะ 
๗.   รองศาสตราจารยกัญญรัตน เวชชศาสตร 
๘.   รองศาสตราจารยภูมิจิต เรืองเดช 
๙.   รองศาสตราจารยวิมล ดำศรี 
๑๐. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์  ปรางควัฒนกูล
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเสาวณิต วิงวอน
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยปฐม หงศสุวรรณ
๑๓. นางสุมามาลย พงษไพบูลย
๑๔. นายอภิลักษณ เกษมผลกูล
๑๕. นายวัฒนะ  บุญจับ

สาขากีฬาภูมิปญญาไทย
๑.   คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน  ที่ปรึกษา
๒.   ศาสตราจารยจรินทร ธานีรัตน   ประธาน
๓.   รองศาสตราจารยสุจิตรา  สุคนธทรัพย  
๔.   รองศาสตราจารยถนอมวงศ  กฤษณเพ็ชร 
๕.   รองศาสตราจารยชัชชัย  โกมารทัต 
๖.   นายศักดิ์ชาย  ทพัสุวรรณ 
๗.   นายวิชิต ชี้เชิญ 
๘.   นายสมโภชน  ฉายะเกษตริน 
๙.   นายสุจริต บัวพิมพ
๑๐. พ.อ. (พิเศษ) อำนาจ พุกศรีสุข
๑๑. นางสาวเย็นฤดี  วงศพุฒ
๑๒. นายสุเมต  สุวรรณพรหม
๑๓. นายโชคอนันต  อังสกุลอาภรณ 

สาขาแนวปฎิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล

๑.   นายพะนอม  แกวกำเนิด  ประธาน

๒.   ศาสตราจารยชวน  เพชรแกว 

๓.   รองศาสตราจารยจารุวรรณ  ธรรมวัตร 

๔.   รองศาสตราจารยจิรวัฒน  พิระสันต 

๕.   ผูชวยศาสตราจารยชื่น  ศรีสวัสดิ์ 

๖.   ผูชวยศาสตราจารยวิลักษณ  ศรีปาซาง 

๗.   นายชูพินิจ เกษมณี

๘.   นายพรศักดิ์  พรหมแกว 

๙.   นายลิขิต  จินดาวัฒน

๑๐. นายไพฑูรย  ปานประชา 

๑๑. พ.อ. (พิเศษ) อำนาจ พุกศรีสุข

๑๒. ผูแทนจากกรมการศาสนา

สาขาความรูแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจกัรวาล

๑.   ศาสตราจารยพิเศษประคอง  นิมมานเหมินทร    ที่ปรึกษา

๒.   รองศาสตราจารยสุกัญญา  สุจฉายา      ประธาน

๓.   รองศาสตราจารยพัชรินทร  สิรสุนทร 

๔.   ผูชวยศาสตราจารยเรณู  อรรฐาเมศร 

๕.   ผูชวยศาสตราจารยศรีสมร  คงพันธุ 

๖.   ผูชวยศาสตราจารยสมชาย  นิลอาธิ 

๗.   นายภุชชงค  จันทวิช 

๘.   นางอุษา  กลิ่นหอม 

๙.   นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา 

๑๐. นายสงา  ดามาพงษ 

๑๑. นายสนั่น  ธรรมธิ

๑๒. นายธนิต  ชังถาวร

๑๓. ผูแทนกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

๑๔. ผูแทนสมาคมแพทยแผนไทยแหงประเทศไทย

๑๕. ผูแทนสมาคมโหรแหงประเทศไทย

สาขาภาษา
๑.   ศาสตราจารยสุวิไล เปรมศรีรัตน ประธาน
๒.   นางนิตยา กาญจนวรรณ
๓.   นายสถาพร ศรีสัจจัง
๔.   รองศาสตราจารยประพนธ เรืองณรงค
๕.   รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
๖.   รองศาสตราจารยสุพัตรา จิรนันทนาภรณ
๗.   รองศาสตราจารยวณีา วีสเพ็ญ
๘.   รองศาสตราจารยชลธิชา บำรุงรักษ
๙.   ผูชวยศาสตราจารยอรวรรณ บุญยฤทธิ์
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ สาลี
๑๑. นายประพนธ พลอยพุม
๑๒. นางศิริวรรณ ฉายะเกษตริน
๑๓. นางมยุรี ถาวรพัฒน
๑๔. นางสาวอุมาภรณ สังขมาน
๑๕. นายแวยูโซะ สามะอาลี



๑๖๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๖๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ผูใหขอมูล

ศาสตราจารยชวน เพชรแกว

รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย  ปฎกรัชต

รองศาสตราจารยจารุวรรณ ธรรมวัตร

รองศาสตราจารยชัชชัย  โกมารทัต

รองศาสตราจารยประพนธ เรืองณรงค

รองศาสตราจารยรังสรรค จันตะ

รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา

ผูชวยศาสตราจารยเรณู อรรฐาเมศร

ผูชวยศาสตราจารยประภาส ขวัญประดับ

ผูชวยศาสตราจารยภาณุพงศ  อุดมศิลป

ผูชวยศาสตราจารยสมชาย นิลอาธิ

ผูชวยศาสตราจารยอำพล นววงศเสถียร

พอ.(พิเศษ) อำนาจ  พุกศรสีุข

นายชัยวุฒิ พิยะกูล

นายบุญชัย  ทองเจริญบัวงาม

นายเบญจพล สิทธิประณีต

นายประทีป พืชทองหลาง

นางพจนีย  เพ็งเปลี่ยน

นายพิชัย แกวขาว

นางสาวมยุรี ถาวรพัฒน

นางสาววันทนีย  มวงบุญ

นายสน่ัน  ธรรมธิ

นางสาวสายปาน ปุริวรรณชนะ

นายสุจริต  บัวพิมพ

นายองอาจ อินทนิเวศ

นายอภิลักษณ เกษมผลกูล

นายอัษฎางค ชมดี

ศาสตราจารยสุวิไล เปรมศรีรัตน

รองศาสตราจารยกัญญรัตน เวชชศาสตร

รองศาสตราจารยชลธิชา  บำรุงรักษ

รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนกุล

รองศาสตราจารยปยพันธ  แสนทวีสุข

รองศาสตราจารยวีณา วิสเพ็ญ

รองศาสตราจารยสุจิตรา  สุคนธทรัพย

ผูชวยศาสตราจารยชื่น ศรีสวัสดิ์

ผูชวยศาสตราจารยปรียพร บุษบา

ผูชวยศาสตราจารยศรีสมร คงพันธุ

ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  สมานชาติ

นายสัตวแพทยปรีชา คงคะสุวัณณะ

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

นายธรรมนิตย นิคมรัตน

นายประเมษฐ บุณยะชัย

นางปราณี สกุลพิพัฒน

นายพรศักดิ์ พรหมแกว

นายไพฑูรย ปานประชา

นางสาวนิตยา  วรรณกิตร

นายรุงอรุณ กุลธำรง

นายวาที  ทรัพยสิน

นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา

นายสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ

นายสุธิวงศ พงศไพบูลย

นายอดุลย ดวงดีทวีรัตน

นายอภิวันท พันธสุข

นายอาทิตย ชีรวณิชยกุล

ที่ปรึกษาโครงการ

นางปริศนา พงษทัดศิริกุล  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นางวิไล วิทยานารถไพศาล  รองอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม

นายกฤษฎา คงคะจันทร  รองอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม

นางสุนันทา มิตรงาม  ผูอำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา

นางกุลยา เรือนทองดี  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานภูมิปญญา

คณะทำงาน

นางสุกัญญา เย็นสุข  หัวหนากลุมปกปองคุมครองมรดกภูมิปญญา

นางพัชรินทร ฤทธิ์สำแดง  รักษาการหัวหนากลุมคลังขอมูลมรดกภูมิปญญา

นางสาวรัชดาพร ศรีภิบาล  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสาวหทัยรัตน จวิจินดา  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสาวเบ็ญจรัศม มาประณีต นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นายอภิชาติ ติไชย   นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นายสมภพ ปูไทย   นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

กลุมปกปองคุมครองมรดกภูมิปญญา สำนักมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

กรมสงเสริมวัฒนธรรม

โทรศัพท ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ตอ ๑๓๑๒-๔  โทรสาร ๐๒ ๖๔๕ ๓๐๖๑

http://ich.culture.go.th

       มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

คณะผูจัดทำ

      



๑๖๔ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ๑๖๕มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

ผูใหขอมูล

ศาสตราจารยชวน เพชรแกว

รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย  ปฎกรัชต

รองศาสตราจารยจารุวรรณ ธรรมวัตร

รองศาสตราจารยชัชชัย  โกมารทัต

รองศาสตราจารยประพนธ เรืองณรงค

รองศาสตราจารยรังสรรค จันตะ

รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา

ผูชวยศาสตราจารยเรณู อรรฐาเมศร

ผูชวยศาสตราจารยประภาส ขวัญประดับ

ผูชวยศาสตราจารยภาณุพงศ  อุดมศิลป

ผูชวยศาสตราจารยสมชาย นิลอาธิ

ผูชวยศาสตราจารยอำพล นววงศเสถียร

พอ.(พิเศษ) อำนาจ  พุกศรสีุข

นายชัยวุฒิ พิยะกูล

นายบุญชัย  ทองเจริญบัวงาม

นายเบญจพล สิทธิประณีต

นายประทีป พืชทองหลาง

นางพจนีย  เพ็งเปลี่ยน

นายพิชัย แกวขาว

นางสาวมยุรี ถาวรพัฒน

นางสาววันทนีย  มวงบุญ

นายสนั่น  ธรรมธิ

นางสาวสายปาน ปุริวรรณชนะ

นายสุจริต  บัวพิมพ

นายองอาจ อินทนิเวศ

นายอภิลักษณ เกษมผลกูล

นายอัษฎางค ชมดี

ศาสตราจารยสุวิไล เปรมศรีรัตน

รองศาสตราจารยกัญญรัตน เวชชศาสตร

รองศาสตราจารยชลธิชา  บำรุงรักษ

รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนกุล

รองศาสตราจารยปยพันธ  แสนทวีสุข

รองศาสตราจารยวีณา วิสเพ็ญ

รองศาสตราจารยสุจิตรา  สุคนธทรัพย

ผูชวยศาสตราจารยชื่น ศรีสวัสดิ์

ผูชวยศาสตราจารยปรียพร บุษบา

ผูชวยศาสตราจารยศรีสมร คงพันธุ

ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  สมานชาติ

นายสัตวแพทยปรีชา คงคะสุวัณณะ

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

นายธรรมนิตย นิคมรัตน

นายประเมษฐ บุณยะชัย

นางปราณี สกุลพิพัฒน

นายพรศักดิ์ พรหมแกว

นายไพฑูรย ปานประชา

นางสาวนิตยา  วรรณกิตร

นายรุงอรุณ กุลธำรง

นายวาที  ทรัพยสิน

นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา

นายสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ

นายสุธิวงศ พงศไพบูลย

นายอดุลย ดวงดีทวีรัตน

นายอภิวันท พันธสุข

นายอาทิตย ชีรวณิชยกุล

ที่ปรึกษาโครงการ

นางปริศนา พงษทัดศิริกุล  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นางวิไล วิทยานารถไพศาล  รองอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม

นายกฤษฎา คงคะจันทร  รองอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม

นางสุนันทา มิตรงาม  ผูอำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา

นางกุลยา เรือนทองดี  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานภูมิปญญา

คณะทำงาน

นางสุกัญญา เย็นสุข  หัวหนากลุมปกปองคุมครองมรดกภูมิปญญา

นางพัชรินทร ฤทธิ์สำแดง  รักษาการหัวหนากลุมคลังขอมูลมรดกภูมิปญญา

นางสาวรัชดาพร ศรีภิบาล  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสาวหทัยรัตน จวิจินดา  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางสาวเบ็ญจรัศม มาประณีต นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นายอภิชาติ ติไชย   นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นายสมภพ ปูไทย   นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

กลุมปกปองคุมครองมรดกภูมิปญญา สำนักมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

กรมสงเสริมวัฒนธรรม

โทรศัพท ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ตอ ๑๓๑๒-๔  โทรสาร ๐๒ ๖๔๕ ๓๐๖๑

http://ich.culture.go.th

       มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

คณะผูจัดทำ

      





พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
ประจำปพุทธศักราช. ๒๕๕๕

พิมพครั้งที่ ๑    ธันวาคม ๒๕๕๕
  จำนวน ๑,๐๐๐ เลม
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