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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงยิ่งประเทศหนึ่งในโลก
ความงดงามทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่กล่าวขานมา
ตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ มรดกด้านวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ ทีบ่ รรพบุรษุ ได้สร้างสรรค์
ส่งทอดมารุ่นต่อรุ่น ทั้งที่จับต้องได้ อันได้แก่ ผลงานด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
และที่จับต้องไม่ได้ อันได้แก่ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆ จนสามารถผลิตผลงานชั้นเลิศ
ที่ไม่มีใครเสมอเหมือน เช่น ผ้าทอ เครื่องรัก เครื่องจักสาน ดนตรี นาฏศิลป์ นอกจากนี้ยังมีภาษา
ประเพณี พิธกี รรม อาหารการกิน ศิลปะการต่อสูป้ อ้ งกันตัว ฯลฯ ทีห่ ล่อหลอมและสร้างความเป็นชาติ
ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมงดงามดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้นในการที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕ จึงเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ การนำทุน
ทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี
ผมขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

					
				

(นายสนธยา คุณปลื้ม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
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สารปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจหนึ่งที่สำคัญคือการรักษา สืบทอด วัฒนธรรมของชาติและ
ความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง ในการดำเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงาน
ต่ า งๆภายใต้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมได้ มุ่ ง เน้ น การดำเนิ น งานในลั ก ษณะการศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา การส่งเสริม การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยน จนประสบผล
สำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อมรดกวัฒนธรรม
ของกลุ่มชนต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านที่เสี่ยงต่อการสูญหาย การนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและ
ขาดการแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นต้น โดยเหตุนี้ โลกจึงจำเป็นต้องมีมาตรการใหม่ๆ ออกมาอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้
การดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
จึงเป็นอีกมาตรการหนึง่ ทีต่ อบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวข้างต้น ซึง่ นอกจากจะเป็นการเก็บ
บันทึกองค์ความรูต้ า่ งๆไว้เป็นหลักฐานสำคัญของชาติแล้ว ยังต้องมีการเผยแพร่และถ่ายองค์ความรู้
เหล่านี้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสารสำคัญอันเป็นแก่นแท้อย่างจริงจัง รวมถึงสามารถนำไป
พัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ได้ อันจะเป็นหนทางหนึ่งในการปกป้องคุ้มครองให้มรดกวัฒนธรรม
ที่เป็นตัวตนของคนไทยได้คงอยู่ต่อไปอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
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ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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ความสำคัญเร่งด่วน ที่ทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งซึ่งเสี่ยงต่อ
การสูญหาย อันสืบเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก กระแสโลกาภิวตั น์ ความเจริญก้าวหน้า
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จำนวน ๗๐ รายการ ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แต่งตัง้ นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบตั รให้แก่ชมุ ชนทีย่ งั คงสืบทอดมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
มาอย่างต่อเนือ่ ง จำนวน ๑๓ ชุมชน และจะดำเนินการมอบให้แก่ชมุ ชนอืน่ ๆ อีกในโอกาสต่อไป
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งใน
การนำไปสูค่ วามภาคภูมใิ จและการตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
อันเป็นเกียรติภูมิของชาติให้แก่คนไทยทั้งประเทศ
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๑. สำรับอาหารไทย				
๒. แกงเผ็ด					
๓. แกงเขียวหวาน					
๔. ส้มตำ						
๕. น้ำพริก					

ฉ

๙๑
๙๒
๙๔
๙๖
๙๘
๑๐๐
๑๐๒
๑๐๔
๑๐๖

๑๐๙
๑๑๐
๑๑๒
๑๑๔
๑๑๖
๑๑๘
๑๒๐
๑๒๒

๑๒๕
๑๒๖
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

๖. ปลาร้า					
๗. ลูกประคบ					
๘. ยาหอม					
๙. หมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก			
๑๐. คชศาสตร์ชาวกูย				
๑๑. ดอนปู่ตา					

๑๓๒
๑๓๔
๑๓๖
๑๓๘
๑๔๐
๑๔๒

ภาษา						

๑๔๔

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๔		

๑๕๘

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
ผู้ให้ข้อมูล					
คณะผู้จัดทำ					

๑๖๒
๑๖๔
๑๖๕

เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน			
๑. อักษรธรรมล้านนา				
๒. อักษรไทยน้อย					
๓. อักษรธรรมอีสาน				
๔. ภาษาชอง					
๕. ภาษาญัฮกุร					
๖. ภาษากฺ๋อง					

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๔๕
๑๔๖
๑๔๘
๑๕๐
๑๕๒
๑๕๔
๑๕๖

ช

กำหนดการ

ความเปนมา

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
• มอบเกียรติบตั รใหกบั ชุมชนทีร่ ว มสืบสานมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมทีไ่ ดรบั
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

ความหมายของ
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
“มรดกภู มิ ป ญ ญาทางวั ฒ นธรรม”
หมายถึง การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรู
ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพื้นที่
ทางวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสิง่ เหลานัน้ ซึง่ ชุมชน กลุม ชน
และในบางกรณีปจเจกบุคคล ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของ
มรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรม
ซึ่งถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งนี้ เปนสิ่งซึ่ง
ชุมชนและกลุม ชนสรางขึน้ ใหมอยางสม่ำเสมอ เพือ่ ตอบสนอง
ตอสภาพแวดลอมของตน เปนปฏิสัมพันธของพวกเขา
ที่มีตอธรรมชาติ และประวัติศาสตรของตน และทำให
คนเหลานั้นเกิดความรูสึกมีอัตลักษณ และความตอเนื่อง
ดังนั้น จึงกอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และการคิดสรางสรรคของมนุษย

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ญ

มมรดกภู
รดกภูมิปญญ
ญาทางวั
าทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำ
ประจำป
ำปพุทธธศัศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๑

กำหนดการ

ความเปนมา

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
• มอบเกียรติบตั รใหกบั ชุมชนทีร่ ว มสืบสานมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมทีไ่ ดรบั
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

ความหมายของ
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
“มรดกภู มิ ป ญ ญาทางวั ฒ นธรรม”
หมายถึง การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรู
ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพื้นที่
ทางวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสิง่ เหลานัน้ ซึง่ ชุมชน กลุม ชน
และในบางกรณีปจเจกบุคคล ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของ
มรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรม
ซึ่งถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งนี้ เปนสิ่งซึ่ง
ชุมชนและกลุม ชนสรางขึน้ ใหมอยางสม่ำเสมอ เพือ่ ตอบสนอง
ตอสภาพแวดลอมของตน เปนปฏิสัมพันธของพวกเขา
ที่มีตอธรรมชาติ และประวัติศาสตรของตน และทำให
คนเหลานั้นเกิดความรูสึกมีอัตลักษณ และความตอเนื่อง
ดังนั้น จึงกอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และการคิดสรางสรรคของมนุษย

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ญ

มมรดกภู
รดกภูมิปญญ
ญาทางวั
าทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำ
ประจำป
ำปพุทธศั
ธศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๑

การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
มรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรม เปนสมบัตอิ นั ล้ำคาทีบ่ รรพบุรษุ ไดสรางสรรค สัง่ สม และสืบทอดมาถึงลูกหลาน
รุนตอรุน มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง ความรู ความคิด ทักษะ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ที่แสดงออก
ผานทางภาษา วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม งานชางฝมือดั้งเดิม การเลน กีฬา ศิลปะ
การตอสูปองกันตัว และความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ และจักรวาล
ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนปจจุบัน สิ่งที่เปนภูมิปญญาของมนุษยชาติดังกลาวขางตน
กำลังถูกคุกคามจากภยันตรายตางๆ ทัง้ จากวัฒนธรรมตางชาติ การฉกฉวยผลประโยชนจากการทีม่ เี ทคโนโลยีทเ่ี หนือกวา
หรือการนำภูมิปญญาของกลุมชนหนึ่งๆ ไปใชอยางไมเหมาะสม และไมมีการแบงปนผลประโยชน ปจจัยตางๆ เหลานี้
สงผลใหกลุม ชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบถูกครอบงำจนเกิดการสูญเสีย อัตลักษณ และสูญเสียภูมปิ ญ
 ญาทีเ่ ปนองคความรูข องตน
ไปอยางรูเทาไมถึงการณ
การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จึงเปนหนทางหนึ่งในการปกปองคุมครอง และเปน
หลักฐานสำคัญของประเทศในการประกาศความเปนเจาของมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมตางๆ ในขณะทีย่ งั ไมมมี าตรการ
ทางกฎหมายที่จะคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วัตถุประสงคการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
๑. เพื่อบันทึกประวัติความเปนมา ภูมิปญญา และอัตลักษณของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
๒. เพือ่ เปนฐานขอมูลสำคัญเกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่อยูในอาณาเขตของประเทศไทย
๓. เพือ่ เสริมสรางบทบาทสำคัญ และความภาคภูมิใจของชุมชน กลุมคน หรือบุคคล ที่เปนผูถือครอง
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
๔. เพื่อสงเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู และปกปองคุมครองมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
๕. เพื่อรองรับการเขาเปนภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของยูเนสโก

๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความจำเปนในการปกปองคุมครองสงเสริม และสืบทอดมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม จึงประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพทุ ธศักราช ๒๕๕๕ เพือ่ การคุม ครอง
ในเบื้องตน จำนวน ๗ สาขา ๗๐ รายการ คือ
๑. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๑๓ รายการ
๒. สาขางานชางฝมือดั้งเดิม จำนวน ๑๑ รายการ
๓. สาขาวรรณกรรมพื้นบาน จำนวน ๑๕ รายการ
๔. สาขากีฬาภูมิปญญาไทย จำนวน ๘ รายการ
๕. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล จำนวน ๗ รายการ
๖. สาขาความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล จำนวน ๑๑ รายการ
๗. สาขาภาษา จำนวน ๖ รายการ
ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู และถายทอดมรดก
วัฒนธรรมที่ไดรับการประกาศอยูในบัญชีรายชื่อโดยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสมตอไป

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๓

การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
มรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรม เปนสมบัตอิ นั ล้ำคาทีบ่ รรพบุรษุ ไดสรางสรรค สัง่ สม และสืบทอดมาถึงลูกหลาน
รุนตอรุน มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง ความรู ความคิด ทักษะ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ที่แสดงออก
ผานทางภาษา วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม งานชางฝมือดั้งเดิม การเลน กีฬา ศิลปะ
การตอสูปองกันตัว และความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ และจักรวาล
ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนปจจุบัน สิ่งที่เปนภูมิปญญาของมนุษยชาติดังกลาวขางตน
กำลังถูกคุกคามจากภยันตรายตางๆ ทัง้ จากวัฒนธรรมตางชาติ การฉกฉวยผลประโยชนจากการทีม่ เี ทคโนโลยีทเ่ี หนือกวา
หรือการนำภูมิปญญาของกลุมชนหนึ่งๆ ไปใชอยางไมเหมาะสม และไมมีการแบงปนผลประโยชน ปจจัยตางๆ เหลานี้
สงผลใหกลุม ชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบถูกครอบงำจนเกิดการสูญเสีย อัตลักษณ และสูญเสียภูมปิ ญ
 ญาทีเ่ ปนองคความรูข องตน
ไปอยางรูเทาไมถึงการณ
การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จึงเปนหนทางหนึ่งในการปกปองคุมครอง และเปน
หลักฐานสำคัญของประเทศในการประกาศความเปนเจาของมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมตางๆ ในขณะทีย่ งั ไมมมี าตรการ
ทางกฎหมายที่จะคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วัตถุประสงคการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
๑. เพื่อบันทึกประวัติความเปนมา ภูมิปญญา และอัตลักษณของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
๒. เพือ่ เปนฐานขอมูลสำคัญเกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่อยูในอาณาเขตของประเทศไทย
๓. เพือ่ เสริมสรางบทบาทสำคัญ และความภาคภูมิใจของชุมชน กลุมคน หรือบุคคล ที่เปนผูถือครอง
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
๔. เพื่อสงเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู และปกปองคุมครองมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
๕. เพื่อรองรับการเขาเปนภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของยูเนสโก

๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความจำเปนในการปกปองคุมครองสงเสริม และสืบทอดมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม จึงประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพทุ ธศักราช ๒๕๕๕ เพือ่ การคุม ครอง
ในเบื้องตน จำนวน ๗ สาขา ๗๐ รายการ คือ
๑. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๑๓ รายการ
๒. สาขางานชางฝมือดั้งเดิม จำนวน ๑๑ รายการ
๓. สาขาวรรณกรรมพื้นบาน จำนวน ๑๕ รายการ
๔. สาขากีฬาภูมิปญญาไทย จำนวน ๘ รายการ
๕. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล จำนวน ๗ รายการ
๖. สาขาความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล จำนวน ๑๑ รายการ
๗. สาขาภาษา จำนวน ๖ รายการ
ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู และถายทอดมรดก
วัฒนธรรมที่ไดรับการประกาศอยูในบัญชีรายชื่อโดยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสมตอไป

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๓

รายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕
สาขา

ประเภท

รายการ

สาขา

๑. ดนตรีของกลุมชาติพันธุลซี ู

เครื่องโลหะ

๒. ซอสามสาย
ดนตรี

ศิลปะการแสดง

การแสดง

๓. เพลงหนาพาทย

งานศิลปกรรมพื้นบาน

๔. กันตรึม

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

๑๐. สัตตภัณฑลานนา
๑๑. โคมลานนา
๒. นิทานวรวงศ

๗. กานกกิงกะหรา

๓. นิทานตามองลาย

๘. ฟอนมานมุยเชียงตา

๔. พระสุธนมโนหรา-ภาคใต

๙. รำฝรั่งคู

๕. นิทาน เรื่องวันคาร

๑๐. ละครดึกดำบรรพ

๖. ตำนานเจาหลวงคำแดง
นิทานพืน้ บาน
วรรณกรรมพื้นบาน

๗. ตำนานพระธาตุดอยตุง
๘. ตำนานเจาแมสองนาง

๑๓. รองเง็ง

๙. ตำนานอุรังคธาตุ

๑. ผาทอไทครั่ง

๑๐. ตำนานหลวงปูทวด

๒. ผาทอไทลื้อ

๑๑. นางโภควดี :
ตำนานสรางโลกและจักรวาล

๓. ผาทอกะเหรี่ยง
๕. ผาทอผูไทย

๔

๙. บาตรบานบาตร

๖. กาหลอ

๑๒. ตำนานสรางโลกภาคใต

๔. ผาทอไทยวน

เครื่องรัก

๘. ขันลงหินบานบุ

๑. นิทานพระรวง

๑๒. มะโยง

งานชางฝมิอดั้งเดิม

รายการ

๕. เจรียง

๑๑. โนราโรงครู

ผาและผลิตภัณฑจากผา

ประเภท

๖. เครื่องมุกไทย

ตำรา

๑๓. ปกขะทึนลานนา
๑๔. ตำราศาสตรา

๗. เครื่องรัก
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๕

รายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕
สาขา

ประเภท

รายการ

สาขา

๑. ดนตรีของกลุมชาติพันธุลซี ู

เครื่องโลหะ

๒. ซอสามสาย
ดนตรี

ศิลปะการแสดง

การแสดง

๓. เพลงหนาพาทย

งานศิลปกรรมพื้นบาน

๔. กันตรึม

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

๑๐. สัตตภัณฑลานนา
๑๑. โคมลานนา
๒. นิทานวรวงศ

๗. กานกกิงกะหรา

๓. นิทานตามองลาย

๘. ฟอนมานมุยเชียงตา

๔. พระสุธนมโนหรา-ภาคใต

๙. รำฝรั่งคู

๕. นิทาน เรื่องวันคาร

๑๐. ละครดึกดำบรรพ

๖. ตำนานเจาหลวงคำแดง
นิทานพืน้ บาน
วรรณกรรมพื้นบาน

๗. ตำนานพระธาตุดอยตุง
๘. ตำนานเจาแมสองนาง

๑๓. รองเง็ง

๙. ตำนานอุรังคธาตุ

๑. ผาทอไทครั่ง

๑๐. ตำนานหลวงปูทวด

๒. ผาทอไทลื้อ

๑๑. นางโภควดี :
ตำนานสรางโลกและจักรวาล

๓. ผาทอกะเหรี่ยง
๕. ผาทอผูไทย

๔

๙. บาตรบานบาตร

๖. กาหลอ

๑๒. ตำนานสรางโลกภาคใต

๔. ผาทอไทยวน

เครื่องรัก

๘. ขันลงหินบานบุ

๑. นิทานพระรวง

๑๒. มะโยง

งานชางฝมิอดั้งเดิม

รายการ

๕. เจรียง

๑๑. โนราโรงครู

ผาและผลิตภัณฑจากผา

ประเภท

๖. เครื่องมุกไทย

ตำรา

๑๓. ปกขะทึนลานนา
๑๔. ตำราศาสตรา

๗. เครื่องรัก
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๕

รายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

สาขา

ประเภท
การเลนพื้นบาน

รายการ

สาขา

๑. สำรับอาหารไทย

๒. หมากเก็บ

๒. แกงเผ็ด
อาหารและโภชนาการ

๔. หมากรุกไทย
กีฬาพื้นบาน

๕. ตะกรอลอดหวง
๖. วิ่งวัว
๗. วิ่งควาย

ศิลปะการตอสูปองกันตัว

ความรููและแนวปฏิฏบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติ
และจักรวาล

๓. เทศนมหาชาติ
๔. พิธีทำบุญตออายุ

๘. ยาหอม
๙. หมอพื้นบานรักษากระดูกหัก

โหราศาสตร ดาราศาสตร
และไสยศาสตร

๑๐. คชศาสตรชาวกูย

ชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน

๑๑. ดอนปูตา

ภาษาไทยถิ่น

๖. สารทเดือนสิบ
๗. ประเพณีรับบัว

๗. ลูกประคบ

๑. อักษรธรรมลานนา

๕. การแตงกายบาบา - เพอนารากัน
งานเทศกาล

๔. สมตำ
๖. ปลารา

การแพทยแผนไทย
และการแพทยพื้นบาน

๘. เจิง
๒. การผูกเสี่ยว

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
และงานเทศกาล

๓. แกงเขียวหวาน
๕. น้ำพริก

๑. การผูกเกลอ
ขนบธรรมเนียมประเพณี

รายการ

๑. ไมหึ่ม
๓. เสือกินวัว
กีฬาภูมิปญญาไทย

ประเภท

๒. อักษรไทยนอย
๓. อักษรธรรมอีสาน

ภาษา

๔. ภาษาชอง
ภาษากลุมชาติพนั ธุ

๕. ภาษาญัฮกุร
๖. ภาษากฺอง

๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๗

รายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

สาขา

ประเภท
การเลนพืน้ บาน

รายการ

สาขา

๑. สำรับอาหารไทย

๒. หมากเก็บ

๒. แกงเผ็ด
อาหารและโภชนาการ

๔. หมากรุกไทย
กีฬาพื้นบาน

๕. ตะกรอลอดหวง
๖. วิ่งวัว
๗. วิ่งควาย

ศิลปะการตอสูปองกันตัว

ความรููและแนวปฏิฏบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติ
และจักรวาล

๓. เทศนมหาชาติ
๔. พิธีทำบุญตออายุ

๘. ยาหอม
๙. หมอพื้นบานรักษากระดูกหัก

โหราศาสตร ดาราศาสตร
และไสยศาสตร

๑๐. คชศาสตรชาวกูย

ชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน

๑๑. ดอนปูตา

ภาษาไทยถิ่น

๖. สารทเดือนสิบ
๗. ประเพณีรับบัว

๗. ลูกประคบ

๑. อักษรธรรมลานนา

๕. การแตงกายบาบา - เพอนารากัน
งานเทศกาล

๔. สมตำ
๖. ปลารา

การแพทยแผนไทย
และการแพทยพ้นื บาน

๘. เจิง
๒. การผูกเสี่ยว

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
และงานเทศกาล

๓. แกงเขียวหวาน
๕. น้ำพริก

๑. การผูกเกลอ
ขนบธรรมเนียมประเพณี

รายการ

๑. ไมห่มึ
๓. เสือกินวัว
กีฬาภูมิปญญาไทย

ประเภท

๒. อักษรไทยนอย
๓. อักษรธรรมอีสาน

ภาษา

๔. ภาษาชอง
ภาษากลุมชาติพันธุ

๕. ภาษาญัฮกุร
๖. ภาษากฺอง

๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๗

ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เตน และละครที่แสดงเปนเรื่องราว ทั้งที่เปนการแสดงตาม
ขนบแบบแผน มีการประยุกตเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงรวมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เปนการแสดงสดตอ
หนาผูชม และมีจุดมุงหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเปนงานแสดงที่กอใหเกิดการคิด วิพากษ นำสูการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงสังคม

ประเภทของศิลปะการแสดง
๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับรองที่ประกอบกันเปนทำนองเพลง ทำใหรูสึก
เพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณตางๆ โดยมีบทบาทหนาที่เพื่อบรรเลง ขับกลอม ใหความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและ
ประกอบการแสดง ดนตรี แบงออกเปนดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม
๒. การแสดง หมายถึง การแสดงออกทางรางกาย ทวงทาการเคลื่อนไหว ทาเตน ทารำ การเชิด การพากย
การใชเสียง การขับรอง การใชบท การใชอุปกรณ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ ความรูสึก อาจแสดงรวมกับดนตรีและ
การขับรองหรือไมก็ได การแสดง แบงออกเปน การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เปนเรื่องราวและไมเปนเรื่องราว

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะของวัฒนธรรมนั้น ๆ ที่แสดงใหเห็น
ถึงเอกลักษณและอัตลักษณ
๒. มีองคประกอบของศิลปะการแสดงที่บงบอกใหเห็น
คุณลักษณะของศิลปะการแสดงนั้นๆ
๓. มีรูปแบบการแสดงหรือการนำเสนอที่ชัดเจน
๔. มีการสืบทอดกันหลายชั่วคนที่ยังคงมีการแสดงอยู
หรือแสดงตามวาระโอกาสของการแสดงนั้น ๆ
๕. มีคุณคาทางสังคม จิตใจ และวิถีชีวิตชุมชน
๖. คุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวา
เหมาะสม

๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๙

ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เตน และละครที่แสดงเปนเรื่องราว ทั้งที่เปนการแสดงตาม
ขนบแบบแผน มีการประยุกตเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงรวมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เปนการแสดงสดตอ
หนาผูชม และมีจุดมุงหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเปนงานแสดงที่กอใหเกิดการคิด วิพากษ นำสูการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงสังคม

ประเภทของศิลปะการแสดง
๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับรองที่ประกอบกันเปนทำนองเพลง ทำใหรูสึก
เพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณตางๆ โดยมีบทบาทหนาที่เพื่อบรรเลง ขับกลอม ใหความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและ
ประกอบการแสดง ดนตรี แบงออกเปนดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม
๒. การแสดง หมายถึง การแสดงออกทางรางกาย ทวงทาการเคลื่อนไหว ทาเตน ทารำ การเชิด การพากย
การใชเสียง การขับรอง การใชบท การใชอุปกรณ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ ความรูสึก อาจแสดงรวมกับดนตรีและ
การขับรองหรือไมก็ได การแสดง แบงออกเปน การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เปนเรื่องราวและไมเปนเรื่องราว

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะของวัฒนธรรมนั้น ๆ ที่แสดงใหเห็น
ถึงเอกลักษณและอัตลักษณ
๒. มีองคประกอบของศิลปะการแสดงที่บงบอกใหเห็น
คุณลักษณะของศิลปะการแสดงนั้นๆ
๓. มีรูปแบบการแสดงหรือการนำเสนอที่ชัดเจน
๔. มีการสืบทอดกันหลายชั่วคนที่ยังคงมีการแสดงอยู
หรือแสดงตามวาระโอกาสของการแสดงนั้น ๆ
๕. มีคุณคาทางสังคม จิตใจ และวิถีชีวิตชุมชน
๖. คุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวา
เหมาะสม

๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๙

ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู
ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู เปนดนตรีที่มีการสืบทอดตอกันมายาวนาน โดยใชกระบวนการสืบทอดแบบ
“มุขปาฐะ” ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซูนี้ เปนดนตรีที่เกิดขึ้นจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษของชาวลีซู มีทั้งเพลงรองและ
เพลงบรรเลงที่บรรเลงผานเครื่องดนตรีภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการนำวัสดุจากธรรมชาติ เชน ไมเนื้อแข็ง ไมไผ หนังสัตว
มาประกอบเปนเครื่องดนตรีชนิดตางๆ เชน มา-กวุ (จิ้งหนอง) หยื่อ-ลุ (ขลุย) ซือบือ (พิณ) และฝูลู (แคนน้ำเตา) เปนตน
สวนเนื้อหาของบทเพลงก็ไดมีการนำเอาสภาพวิถีชีวิตประจำวัน กิจกรรมประเพณี เชน การไหวบรรพบุรุษ การเรียกขวัญ
รวมทั้งการหยอกลอมุขตลก การเกี้ยวพาราสีกันระหวางหนุมสาว มาประพันธเปนทำนองเพลงเพื่อสื่อความหมายของ
เรื่องราวตางๆ ออกมาในรูปของทำนอง ชื่อเพลง และเนื้อรอง
องคความรูดานดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซูในปจจุบัน พบวา ยังไมไดรับการสนับสนุนและไดรับความสนใจ
จากเยาวชนลีซูเทาที่ควร เนื่องจากอิทธิพลการหลั่งไหลของวัฒนธรรมภายนอกจากสื่อตางๆ การที่เยาวชนรุนใหมขาด
ความสนใจในมรดกวัฒนธรรมของตน การขาดการบูรณาการหลักสูตรทองถิน่ ใหเหมาะสมกับวิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ในหลักสูตร การขาดการรวบรวมและบันทึกภูมิปญญาดานนี้อยางเปนระบบ เนื่องจากภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุ
เหลานีม้ ไิ ดถกู บันทึกไวเปนลายลักษณอกั ษรเปนความรูท อ่ี ยูใ นตัวบุคคล โดยเฉพาะภูมปิ ญ
 ญาทางดนตรีของกลุม ชาติพนั ธุ
ลีซูในจังหวัดเชียงรายที่มีผูศึกษาและบันทึกขอมูลไวคอนขางนอยมาก

๑๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปจจุบันมีชุมชน และบุคคลที่ยังอนุรักษ สืบสานและถือเปนแหลงศึกษาขอมูลดานดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู
ในจังหวัดเชียงราย 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 โดยนายวันชัย จะแลชะนาเวช นายมนตรี กาละเกด นายหลา ปาลีวงศา
บานเวียงกลางลีซู อำเภอเมือง นายกิตติศักดิ์ แซลี เปนตน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๑

ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู
ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู เปนดนตรีที่มีการสืบทอดตอกันมายาวนาน โดยใชกระบวนการสืบทอดแบบ
“มุขปาฐะ” ดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซูนี้ เปนดนตรีที่เกิดขึ้นจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษของชาวลีซู มีทั้งเพลงรองและ
เพลงบรรเลงที่บรรเลงผานเครื่องดนตรีภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการนำวัสดุจากธรรมชาติ เชน ไมเนื้อแข็ง ไมไผ หนังสัตว
มาประกอบเปนเครื่องดนตรีชนิดตางๆ เชน มา-กวุ (จิ้งหนอง) หยื่อ-ลุ (ขลุย) ซือบือ (พิณ) และฝูลู (แคนน้ำเตา) เปนตน
สวนเนื้อหาของบทเพลงก็ไดมีการนำเอาสภาพวิถีชีวิตประจำวัน กิจกรรมประเพณี เชน การไหวบรรพบุรุษ การเรียกขวัญ
รวมทั้งการหยอกลอมุขตลก การเกี้ยวพาราสีกันระหวางหนุมสาว มาประพันธเปนทำนองเพลงเพื่อสื่อความหมายของ
เรื่องราวตางๆ ออกมาในรูปของทำนอง ชื่อเพลง และเนื้อรอง
องคความรูดานดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซูในปจจุบัน พบวา ยังไมไดรับการสนับสนุนและไดรับความสนใจ
จากเยาวชนลีซูเทาที่ควร เนื่องจากอิทธิพลการหลั่งไหลของวัฒนธรรมภายนอกจากสื่อตางๆ การที่เยาวชนรุนใหมขาด
ความสนใจในมรดกวัฒนธรรมของตน การขาดการบูรณาการหลักสูตรทองถิน่ ใหเหมาะสมกับวิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ในหลักสูตร การขาดการรวบรวมและบันทึกภูมิปญญาดานนี้อยางเปนระบบ เนื่องจากภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุ
เหลานีม้ ไิ ดถกู บันทึกไวเปนลายลักษณอกั ษรเปนความรูท อ่ี ยูใ นตัวบุคคล โดยเฉพาะภูมปิ ญ
 ญาทางดนตรีของกลุม ชาติพนั ธุ
ลีซูในจังหวัดเชียงรายที่มีผูศึกษาและบันทึกขอมูลไวคอนขางนอยมาก

๑๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปจจุบันมีชุมชน และบุคคลที่ยังอนุรักษ สืบสานและถือเปนแหลงศึกษาขอมูลดานดนตรีของกลุมชาติพันธุลีซู
ในจังหวัดเชียงราย 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 โดยนายวันชัย จะแลชะนาเวช นายมนตรี กาละเกด นายหลา ปาลีวงศา
บานเวียงกลางลีซู อำเภอเมือง นายกิตติศักดิ์ แซลี เปนตน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๑

ซอสามสาย
ซอสามสาย หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทสี
มีสามสายของไทย ทำใหเกิดเสียงโดยการอาศัยคันชักสี
ลากไปมาบนสายซอ จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตรพบวา
มีมาแตครั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธานี และนิยมบรรเลงมา
จนสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร
การประดิษฐเครื่องดนตรีชนิดนี้ทำอยางวิจิตร
บรรจงเพื่ อ อรรถประโยชน ใ นการบรรเลงและเพื่ อ
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) สายใชไหมมาควั่นเกลียว ๙) หยองรองรับสาย
ทั้งสามที่พาดผานหนาซอ ๑๐) ถวงหนาเปนโลหะประดับ
ด ว ยพลอยติ ด ไว ที่ ห น า ซอเพื่ อ ความสวยงามและให
เสียงซอดังกังวาน ๑๑) หนวดพราหมณเปนการรอยสาย
ไหมถักเปนเกลียวยึดกับพรมลางใชผกู สายซอ ๑๒) พรมลาง
เปนสวนลางทีเ่ ชือ่ มตอระหวางกระโหลก ๑๓) เกลียวเจดีย
เปนสวนปลายของพรมลาง ๑๔) คันชักทำดวยไมแกว
ไมพยุง ไมชิงชัน ผูกติดดวยหางมาสีขาว

๑๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การบรรเลงซอสามสายมีวธิ กี ารบรรเลงสองประเภท คือ การบรรเลงรวมวงและการบรรเลงคลอรองในวงขับไม
วงมโหรี วงเครื่องสายผสม ในการบรรเลงคลอรองนั้นซอสามสายมีหนาที่เปนผูชวยเหลือนักรองโดยใหตองคลอรอง
ใหเหมือนการรองของนักรองใหเหมาะสมใหมากทีส่ ดุ เทคนิคการบรรเลงซอสามสายนัน้ มีความประณีต ลึกซึง้ วิจติ รบรรจง
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

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๓

ซอสามสาย
ซอสามสาย หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทสี
มีสามสายของไทย ทำใหเกิดเสียงโดยการอาศัยคันชักสี
ลากไปมาบนสายซอ จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตรพบวา
มีมาแตครั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธานี และนิยมบรรเลงมา
จนสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร
การประดิษฐเครื่องดนตรีชนิดนี้ทำอยางวิจิตร
บรรจงเพื่ อ อรรถประโยชน ใ นการบรรเลงและเพื่ อ
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) สายใชไหมมาควั่นเกลียว ๙) หยองรองรับสาย
ทั้งสามที่พาดผานหนาซอ ๑๐) ถวงหนาเปนโลหะประดับ
ด ว ยพลอยติ ด ไว ที่ ห น า ซอเพื่ อ ความสวยงามและให
เสียงซอดังกังวาน ๑๑) หนวดพราหมณเปนการรอยสาย
ไหมถักเปนเกลียวยึดกับพรมลางใชผกู สายซอ ๑๒) พรมลาง
เปนสวนลางทีเ่ ชือ่ มตอระหวางกระโหลก ๑๓) เกลียวเจดีย
เปนสวนปลายของพรมลาง ๑๔) คันชักทำดวยไมแกว
ไมพยุง ไมชิงชัน ผูกติดดวยหางมาสีขาว

๑๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การบรรเลงซอสามสายมีวธิ กี ารบรรเลงสองประเภท คือ การบรรเลงรวมวงและการบรรเลงคลอรองในวงขับไม
วงมโหรี วงเครื่องสายผสม ในการบรรเลงคลอรองนั้นซอสามสายมีหนาที่เปนผูชวยเหลือนักรองโดยใหตองคลอรอง
ใหเหมือนการรองของนักรองใหเหมาะสมใหมากทีส่ ดุ เทคนิคการบรรเลงซอสามสายนัน้ มีความประณีต ลึกซึง้ วิจติ รบรรจง
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

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๓

เพลงหนาพาทย
เพลงหนาพาทย เปนเพลงไทยประเภทหนึ่งที่มีทำนอง จังหวะ และขอบัญญัติอยางเปนแบบแผนเพื่อใชใน
การบรรเลง ขับรอง หรือการแสดง ทำหนาที่เสริมความสมบูรณของกิจแหงพิธีกรรม และเพื่อใชในการแสดงตามบทบาท
ของตัวแสดง เพื่อใหการแสดงดำเนินไปตามเนื้อเรื่องของบทละคร
เพลงหนาพาทยแบงออกเปนหลายประเภท จำแนกตามระดับความสำคัญของเพลง คือ วงวิชาการดนตรีไทย
แบงออกเปน ๒ ระดับชั้น คือ ระดับชั้นสูง และระดับสามัญ สวนในวงการทางนาฏศิลป โขน - ละคร กำหนด ๓ ระดับ คือ
ระดับชั้นสูง ระดับชั้นกลาง และระดับชั้นตน ความแตกตางและความหลากหลายของเพลงหนาพาทย ขึ้นอยูกับการนำ
เพลงมาใชตามกิจกรรมที่กำหนด โดยนับถือกันวาเพลงองคพระพิราพเปนเพลงหนาพาทยระดับสูงสุด
เพลงหนาพาทยใชในการบรรเลงทั้งในงานพระราชพิธี และงานพิธีกรรมตางๆของสามัญชน และใชเปนสื่อ
ในการแสดงความเคารพตอพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน เพลงสาธุการ ตระสันนิบาต ตอฤกษยามมงคล ความสุข
สมหวัง เชน เพลงมหาฤกษ เพลงมหาชัย เพลงประสิทธิ เพลงโปรยขาวตอก เพลงที่เรียบเรียงสำหรับประกอบเทศน
มหาชาติแตละกัณฑ เพลงที่ลำดับในพิธีไหวครูในแขนงตางๆ เชน ดนตรีไทย นาฏศิลปไทย ชางศิลป ชางสิบหมู ภาพยนตร

๑๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

แพทยแผนโบราณ ฯลฯ ชวยทำใหเพลงหนาพาทยเชื่อมโยงขั้นตอนของพิธีกรรม เชน การอัญเชิญครูเทพเจา ครูที่ลวงลับ
ไปแลว มาสูมณฑลพิธีเพื่อรับการบวงสรวงและถวายเครื่องกระยาสังเวย การอำนวยพร เปนตน
ในปจจุบนั เพลงหนาพาทยมบี ทบาทตอสังคมและวัฒนธรรมไทยทัง้ ในงานทีเ่ กีย่ วกับพระราชพิธี งานพิธกี รรม
และงานดานศิลปะการแสดงของไทย ในดานการศึกษาดนตรีไทยมีขนบและขั้นตอนสำคัญคือ ศิลปนดนตรีตองเขารับ
การครอบจับมือเพื่อเรียนเพลงหนาพาทยตามระดับขั้นตอน คือ เพลงสาธุการ ตระหญาปากคอก ตระบองกัน บาทสกุณี
และองคพระพิราพ สถาบันที่มีการสืบทอดและรักษาเพลงหนาพาทย เชน สำนักดนตรี บานหรือคณะดนตรีของศิลปน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาดนตรีไทย เชน วิทยาลัยนาฏศิลป มหาวิทยาลัยตางๆ หนวยงานของ
ทางราชการ เชน กองการสังคีต กรมศิลปากร วงดนตรีกรุงเทพมหานคร วงดนตรีไทยของแตละเหลาทัพ ฯลฯ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๕

เพลงหนาพาทย
เพลงหนาพาทย เปนเพลงไทยประเภทหนึ่งที่มีทำนอง จังหวะ และขอบัญญัติอยางเปนแบบแผนเพื่อใชใน
การบรรเลง ขับรอง หรือการแสดง ทำหนาที่เสริมความสมบูรณของกิจแหงพิธีกรรม และเพื่อใชในการแสดงตามบทบาท
ของตัวแสดง เพื่อใหการแสดงดำเนินไปตามเนื้อเรื่องของบทละคร
เพลงหนาพาทยแบงออกเปนหลายประเภท จำแนกตามระดับความสำคัญของเพลง คือ วงวิชาการดนตรีไทย
แบงออกเปน ๒ ระดับชั้น คือ ระดับชั้นสูง และระดับสามัญ สวนในวงการทางนาฏศิลป โขน - ละคร กำหนด ๓ ระดับ คือ
ระดับชั้นสูง ระดับชั้นกลาง และระดับชั้นตน ความแตกตางและความหลากหลายของเพลงหนาพาทย ขึ้นอยูกับการนำ
เพลงมาใชตามกิจกรรมที่กำหนด โดยนับถือกันวาเพลงองคพระพิราพเปนเพลงหนาพาทยระดับสูงสุด
เพลงหนาพาทยใชในการบรรเลงทั้งในงานพระราชพิธี และงานพิธีกรรมตางๆของสามัญชน และใชเปนสื่อ
ในการแสดงความเคารพตอพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน เพลงสาธุการ ตระสันนิบาต ตอฤกษยามมงคล ความสุข
สมหวัง เชน เพลงมหาฤกษ เพลงมหาชัย เพลงประสิทธิ เพลงโปรยขาวตอก เพลงที่เรียบเรียงสำหรับประกอบเทศน
มหาชาติแตละกัณฑ เพลงที่ลำดับในพิธีไหวครูในแขนงตางๆ เชน ดนตรีไทย นาฏศิลปไทย ชางศิลป ชางสิบหมู ภาพยนตร

๑๔
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แพทยแผนโบราณ ฯลฯ ชวยทำใหเพลงหนาพาทยเชื่อมโยงขั้นตอนของพิธีกรรม เชน การอัญเชิญครูเทพเจา ครูที่ลวงลับ
ไปแลว มาสูมณฑลพิธีเพื่อรับการบวงสรวงและถวายเครื่องกระยาสังเวย การอำนวยพร เปนตน
ในปจจุบนั เพลงหนาพาทยมบี ทบาทตอสังคมและวัฒนธรรมไทยทัง้ ในงานทีเ่ กีย่ วกับพระราชพิธี งานพิธกี รรม
และงานดานศิลปะการแสดงของไทย ในดานการศึกษาดนตรีไทยมีขนบและขั้นตอนสำคัญคือ ศิลปนดนตรีตองเขารับ
การครอบจับมือเพื่อเรียนเพลงหนาพาทยตามระดับขั้นตอน คือ เพลงสาธุการ ตระหญาปากคอก ตระบองกัน บาทสกุณี
และองคพระพิราพ สถาบันที่มีการสืบทอดและรักษาเพลงหนาพาทย เชน สำนักดนตรี บานหรือคณะดนตรีของศิลปน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาดนตรีไทย เชน วิทยาลัยนาฏศิลป มหาวิทยาลัยตางๆ หนวยงานของ
ทางราชการ เชน กองการสังคีต กรมศิลปากร วงดนตรีกรุงเทพมหานคร วงดนตรีไทยของแตละเหลาทัพ ฯลฯ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๕

การเลนกันตรึม นิยมเลนในงานมงคลตาง ๆ เชน
งานแตงงาน โกนจุก บวชนาค หรืองานเทศกาลตาง ๆ
ปจจุบันมีผูนำไปบรรเลงทั้งประเภทเพลงครู เพลงพิธีการ
เพลงเขาขบวนแห เพลงเบ็ดเตล็ด ซึง่ มีทง้ ั ทวงทำนอง ออนหวาน
สนุกสนาน และโศกเศรา

กันตรึม
กันตรึม หรือ โจะกันตรึม เปนวงดนตรีพน้ื บานของชาวอีสานใต นิยมเลนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร ศรีสะเกษ และบุรรี มั ย
เปนตน ลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณของกันตรึมก็คือ เปนวงดนตรีพื้นบานที่นำเอาจังหวะตีโทน โจะ-คะครึม-ครึม
มาเปนชื่อวงดนตรีที่เรียกวา กันตรึม
เครื่องดนตรีกันตรึม ประกอบดวย ปออ ๑ เลา ซอกันตรึมหรือซอกลาง ๑ คัน กลองโทน ๒ ใบ เครื่องประกอบ
จังหวะมีฉิ่ง ฉาบ กรับ ทำนองเพลงใชแมบทเพลงพื้นบาน เชน มะโลบโดง ผการัญเจก โอมตุก สืบทอดกันมาจาก
พอครูแมครูเพลง เนื้อเพลงที่ใชรองจะเปนภาษาเขมรสูง มีเนื้อหาที่สะทอนถึง ความเปนมา ความรัก และการบรรยายให
เห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ผูเลน สวนใหญจะเปนผูชาย จำนวน ๔-๕ คน ฝายหญิงสวนใหญจะเขามารวมรำและรองบาง
เปนบางครัง้ การแตงกาย ผูช ายใสเสือ้ คอกลม นุง โจงกระเบน ผาขาวมาคาดเอว และมีผา ขาวมาอีกชิน้ หนึง่ พาดบาทัง้ สองขาง
สวนผูห ญิงนุง ผาซิน่ แบบเขมร สวมเสือ้ รัดรูปแขนกระบอกอาจมีผา รัดอกอีกชิน้ หนึง่ รัดอกทับเสือ้ หรือแตงตามประเพณีนยิ ม
ของทองถิน่ กอนจะเลนกันตรึมจะมีการไหวครูกอ น นักดนตรีหนั หนาไปทางทิศตะวันออก วางเครือ่ งดนตรีและเครือ่ งสังเวย
รวมกันไวขางหนา เมื่อผูที่กระทำพิธีนำสวดคาถาบูชาครูเสร็จจึงจะเริ่มการแสดงตอไป
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กันตรึมไดรับการสืบทอดแบบมุขปาฐะ (Oral
Tradition) ไมมีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร
กันตรึมพืน้ บานจึงมีสภาพทีไ่ มแตกตางกับการละเลนพืน้ บาน
อื่น ๆ ที่กำลังลดความนิยมลงไป ทำใหกันตรึม พื้นบานใน
ปจจุบันหลงเหลืออยูนอยในขณะเดียวกันวัฒนธรรมดนตรี
ตะวันตกไดเขามามีบทบาทและอิทธิพล เชน การนำเครื่อง
ดนตรีตะวันตกเขามาผสม หรือใชเครื่องดนตรีตะวันตก
ในรูปแบบวงสตริง หรือเปลี่ยนรูปแบบเปนเพลงลูกทุง
มีหางเครือ่ งมาเตน ทำใหดนตรีกนั ตรึมทีเ่ คยเปนดนตรีและ
การแสดงพื้นบานในรูปแบบดั้งเดิมกำลังสูญหาย
ป จ จุ บั น ยั ง ค ง ห ล ง เ ห ลื อ กั น ต รึ ม แ ล ะ มี
ผูสืบทอดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ เชน
วงของนายโฆษิต ดีสม และน้ำผึง้ เมืองสุรนิ ทร แหงบานดงมัน
จังหวัดสุรนิ ทร คณะปอยตะแบง บานปอยตะแบง จังหวัดสุรนิ ทร
คณะดาวรุงพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย นอกจากนี้ยังมีปรากฏ
วงกันตรึมในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้นตามโรงเรียน และ
มหาวิทยาลัยในทองถิ่นในหลายจังหวัดในภาคอีสาน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕
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การเลนกันตรึม นิยมเลนในงานมงคลตาง ๆ เชน
งานแตงงาน โกนจุก บวชนาค หรืองานเทศกาลตาง ๆ
ปจจุบันมีผูนำไปบรรเลงทั้งประเภทเพลงครู เพลงพิธีการ
เพลงเขาขบวนแห เพลงเบ็ดเตล็ด ซึง่ มีทง้ ั ทวงทำนอง ออนหวาน
สนุกสนาน และโศกเศรา

กันตรึม
กันตรึม หรือ โจะกันตรึม เปนวงดนตรีพน้ื บานของชาวอีสานใต นิยมเลนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร ศรีสะเกษ และบุรรี มั ย
เปนตน ลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณของกันตรึมก็คือ เปนวงดนตรีพื้นบานที่นำเอาจังหวะตีโทน โจะ-คะครึม-ครึม
มาเปนชื่อวงดนตรีที่เรียกวา กันตรึม
เครื่องดนตรีกันตรึม ประกอบดวย ปออ ๑ เลา ซอกันตรึมหรือซอกลาง ๑ คัน กลองโทน ๒ ใบ เครื่องประกอบ
จังหวะมีฉิ่ง ฉาบ กรับ ทำนองเพลงใชแมบทเพลงพื้นบาน เชน มะโลบโดง ผการัญเจก โอมตุก สืบทอดกันมาจาก
พอครูแมครูเพลง เนื้อเพลงที่ใชรองจะเปนภาษาเขมรสูง มีเนื้อหาที่สะทอนถึง ความเปนมา ความรัก และการบรรยายให
เห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ผูเลน สวนใหญจะเปนผูชาย จำนวน ๔-๕ คน ฝายหญิงสวนใหญจะเขามารวมรำและรองบาง
เปนบางครัง้ การแตงกาย ผูช ายใสเสือ้ คอกลม นุง โจงกระเบน ผาขาวมาคาดเอว และมีผา ขาวมาอีกชิน้ หนึง่ พาดบาทัง้ สองขาง
สวนผูห ญิงนุง ผาซิน่ แบบเขมร สวมเสือ้ รัดรูปแขนกระบอกอาจมีผา รัดอกอีกชิน้ หนึง่ รัดอกทับเสือ้ หรือแตงตามประเพณีนยิ ม
ของทองถิน่ กอนจะเลนกันตรึมจะมีการไหวครูกอ น นักดนตรีหนั หนาไปทางทิศตะวันออก วางเครือ่ งดนตรีและเครือ่ งสังเวย
รวมกันไวขางหนา เมื่อผูที่กระทำพิธีนำสวดคาถาบูชาครูเสร็จจึงจะเริ่มการแสดงตอไป
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กันตรึมไดรับการสืบทอดแบบมุขปาฐะ (Oral
Tradition) ไมมีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร
กันตรึมพืน้ บานจึงมีสภาพทีไ่ มแตกตางกับการละเลนพืน้ บาน
อื่น ๆ ที่กำลังลดความนิยมลงไป ทำใหกันตรึม พื้นบานใน
ปจจุบันหลงเหลืออยูนอยในขณะเดียวกันวัฒนธรรมดนตรี
ตะวันตกไดเขามามีบทบาทและอิทธิพล เชน การนำเครื่อง
ดนตรีตะวันตกเขามาผสม หรือใชเครื่องดนตรีตะวันตก
ในรูปแบบวงสตริง หรือเปลี่ยนรูปแบบเปนเพลงลูกทุง
มีหางเครือ่ งมาเตน ทำใหดนตรีกนั ตรึมทีเ่ คยเปนดนตรีและ
การแสดงพื้นบานในรูปแบบดั้งเดิมกำลังสูญหาย
ป จ จุ บั น ยั ง ค ง ห ล ง เ ห ลื อ กั น ต รึ ม แ ล ะ มี
ผูสืบทอดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ เชน
วงของนายโฆษิต ดีสม และน้ำผึง้ เมืองสุรนิ ทร แหงบานดงมัน
จังหวัดสุรนิ ทร คณะปอยตะแบง บานปอยตะแบง จังหวัดสุรนิ ทร
คณะดาวรุงพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย นอกจากนี้ยังมีปรากฏ
วงกันตรึมในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้นตามโรงเรียน และ
มหาวิทยาลัยในทองถิ่นในหลายจังหวัดในภาคอีสาน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๗

เจรียง
เจรียง หรือ จำเรียง ภาษาเขมรในสุรินทรเรียกวา จรีง หรือ จำรึ่ง เปนการละเลนพื้นบานที่เนนการขับรอง
มากกวาการรายรำ ขับรองเปนเพลงคลายทำนองแบบการอานทำนองเสนาะ มักจะใชกลอนสดเปนสวนใหญเนื้อรองเปน
ภาษาเขมร บรรยายถึงสภาพทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เหตุการณในอดีตและปจจุบัน เจรียงมีลักษณะการขับคลาย
กับการขับวรรณคดีเสภาในภาคกลางที่เรียกวา “เสภา” ภาคเหนือเรียกวา “จอย”
การเรียกเจรียง จะเรียกตามชนิดของเครื่องดนตรีที่เลนประกอบการเจรียง เชน ถาใชปที่มีชื่อวา เปยจรวง
เปาประกอบเรียกวา เจรียงจรวง ถาใชซอบรรเลงประกอบเรียก เจรียงตรัว ประเพณีการตกเบ็ดบนบก ภาษาเขมรเรียก
ซันตูจ ถานำเจรียงไปขับขานประกอบเรียกวา เจรียงซันตูจ ถานำเจรียงไปขับขานกับการตีกลองกันตรึม ก็เรียกวา เจรียงกันตรึม
และหากนำเจรียงไปขับขานกับการละเลนพื้นบานอะไรก็จะใชคำวา เจรียงนำการละเลนนัน้ ๆ ซึง่ การละเลนของชาวไทย
เชื้อสายเขมรในอีสานใตและตามแนวชาวแดนติดกับประเทศกัมพูชาจะเนนในการขับรอง (เจรียง) มากกวาการรายรำ
เจรียงเปนการละเลนพื้นบานในลักษณะของเพลงปฏิพากย (dialogue songs) คือเพลงที่ชายหญิงใชรอง
โตตอบกัน สวนใหญเปนเรื่องของการเกี้ยวพาราสี มีจุดเดนอยูที่โวหาร การชิงไหวพริบกันเพลงพื้นบานที่ใชขับรองนั้น
จะแตกตางกันไปบางตามลักษณะวัฒนธรรมประจำทองถิ่น สังเกตไดจากการใชภาษา ทวงทำนอง เนื้อหา เครื่องดนตรี
การรายรำ การแตงกาย และโอกาสที่ขับรอง เพลงปฏิพากย เปนเพลงที่รองเลนกันเปนกลุมเปนวง
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เจรียงประกอบดวย คนนำขับรองที่เรียกวา พอเพลง และ แมเพลง จะมีลูกคูคอยใหจังหวะเปนเพลงที่เลน
ในเทศกาล หนุมสาวมีโอกาสไดพบปะกัน เชน เทศกาลตรุษสงกรานต เทศกาลกฐิน ผาปา ในงานบุญตางๆ ที่จัดขึ้นที่วัด
เจรียงจึงเปนการละเลนพืน้ บาน ในจังหวัดสุรนิ ทรและจังหวัดตามแนวชายแดนเขมร จึงเปนเพลงปฏิพากยของชาวไทยเขมร
โดยชายหญิงรองโตตอบกันไปมา มีทั้งเจรียงที่รองโตตอบเปนคูๆ ระหวางชายหญิง และมีการรองกันเปนกลุม ซึ่งมีผูนำ
ขับรอง เรียกวา หัวหนา หรือ พอเพลง และแมเพลง อาจจะมีลูกคูคอยรองรับในจังหวะ เชน เจรียงซันตูจ เจรียงตรด
เจรียงเบริน เปนตน
ปจจุบัน การละเลนเจรียงเกือบทุกประเภทที่เคยไดรับความนิยมในอดีตไดถูกหลงลืม และลดความสำคัญไป
จากสังคมชาวไทยเขมร จนแทบจะไมมีใหชมใหฟงอีกเลย จะมีไมกี่เพลงที่เหลืออยู แตใกลดับสูญตามไปดวย แตก็ยังมี
บทเพลงเจรียงบางประเภททีไ่ ดสอดแทรกแนวปรัชญาแหงการดำเนินชีวติ ตามหลัก พุทธศาสนาของกลุม ชาวไทยเขมรไว
อยางพรอมมูล ดวยเหตุนี้เจรียงจึงยังคงอยูคูกับวัฒนธรรมสังคมชาวไทยเขมรตลอดมาในสภาพที่เสี่ยงตอการสูญหาย
ทั้งนี้เพราะสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันนั่นเอง

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๙

เจรียง
เจรียง หรือ จำเรียง ภาษาเขมรในสุรินทรเรียกวา จรีง หรือ จำรึ่ง เปนการละเลนพื้นบานที่เนนการขับรอง
มากกวาการรายรำ ขับรองเปนเพลงคลายทำนองแบบการอานทำนองเสนาะ มักจะใชกลอนสดเปนสวนใหญเนื้อรองเปน
ภาษาเขมร บรรยายถึงสภาพทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เหตุการณในอดีตและปจจุบัน เจรียงมีลักษณะการขับคลาย
กับการขับวรรณคดีเสภาในภาคกลางที่เรียกวา “เสภา” ภาคเหนือเรียกวา “จอย”
การเรียกเจรียง จะเรียกตามชนิดของเครื่องดนตรีที่เลนประกอบการเจรียง เชน ถาใชปที่มีชื่อวา เปยจรวง
เปาประกอบเรียกวา เจรียงจรวง ถาใชซอบรรเลงประกอบเรียก เจรียงตรัว ประเพณีการตกเบ็ดบนบก ภาษาเขมรเรียก
ซันตูจ ถานำเจรียงไปขับขานประกอบเรียกวา เจรียงซันตูจ ถานำเจรียงไปขับขานกับการตีกลองกันตรึม ก็เรียกวา เจรียงกันตรึม
และหากนำเจรียงไปขับขานกับการละเลนพื้นบานอะไรก็จะใชคำวา เจรียงนำการละเลนนัน้ ๆ ซึง่ การละเลนของชาวไทย
เชื้อสายเขมรในอีสานใตและตามแนวชาวแดนติดกับประเทศกัมพูชาจะเนนในการขับรอง (เจรียง) มากกวาการรายรำ
เจรียงเปนการละเลนพื้นบานในลักษณะของเพลงปฏิพากย (dialogue songs) คือเพลงที่ชายหญิงใชรอง
โตตอบกัน สวนใหญเปนเรื่องของการเกี้ยวพาราสี มีจุดเดนอยูที่โวหาร การชิงไหวพริบกันเพลงพื้นบานที่ใชขับรองนั้น
จะแตกตางกันไปบางตามลักษณะวัฒนธรรมประจำทองถิ่น สังเกตไดจากการใชภาษา ทวงทำนอง เนื้อหา เครื่องดนตรี
การรายรำ การแตงกาย และโอกาสที่ขับรอง เพลงปฏิพากย เปนเพลงที่รองเลนกันเปนกลุมเปนวง

๑๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

เจรียงประกอบดวย คนนำขับรองที่เรียกวา พอเพลง และ แมเพลง จะมีลูกคูคอยใหจังหวะเปนเพลงที่เลน
ในเทศกาล หนุมสาวมีโอกาสไดพบปะกัน เชน เทศกาลตรุษสงกรานต เทศกาลกฐิน ผาปา ในงานบุญตางๆ ที่จัดขึ้นที่วัด
เจรียงจึงเปนการละเลนพืน้ บาน ในจังหวัดสุรนิ ทรและจังหวัดตามแนวชายแดนเขมร จึงเปนเพลงปฏิพากยของชาวไทยเขมร
โดยชายหญิงรองโตตอบกันไปมา มีทั้งเจรียงที่รองโตตอบเปนคูๆ ระหวางชายหญิง และมีการรองกันเปนกลุม ซึ่งมีผูนำ
ขับรอง เรียกวา หัวหนา หรือ พอเพลง และแมเพลง อาจจะมีลูกคูคอยรองรับในจังหวะ เชน เจรียงซันตูจ เจรียงตรด
เจรียงเบริน เปนตน
ปจจุบัน การละเลนเจรียงเกือบทุกประเภทที่เคยไดรับความนิยมในอดีตไดถูกหลงลืม และลดความสำคัญไป
จากสังคมชาวไทยเขมร จนแทบจะไมมีใหชมใหฟงอีกเลย จะมีไมกี่เพลงที่เหลืออยู แตใกลดับสูญตามไปดวย แตก็ยังมี
บทเพลงเจรียงบางประเภททีไ่ ดสอดแทรกแนวปรัชญาแหงการดำเนินชีวติ ตามหลัก พุทธศาสนาของกลุม ชาวไทยเขมรไว
อยางพรอมมูล ดวยเหตุนี้เจรียงจึงยังคงอยูคูกับวัฒนธรรมสังคมชาวไทยเขมรตลอดมาในสภาพที่เสี่ยงตอการสูญหาย
ทั้งนี้เพราะสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันนั่นเอง

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๙

กาหลอ
กาหลอ เปนวงดนตรีพิ ธี ก รรมของภาคใต
ซึ่งในอดีตใชทั้งงานมงคลและอวมงคล ปจจุบันใชเฉพาะ
งานอวมงคล เครื่องดนตรีประกอบดวย ปกาหลอ ๑ เลา
ทน ๑ คู และฆองกาหลอ ๒ ใบ การประสมวงปกลองเชนนี้
มีลักษณะคลายคลึงกับวงปกลองของประเทศเพื่อนบาน
การบรรเลงกาหลอ มีโรงแสดงโดยเฉพาะและ
สรางตามแบบแผนที่เชื่อตอๆ กันมา เรียกวาโรงฆอง มีเสา
จำนวน ๖ ตน ไมใชขื่อ หลังคามุงดวยจากหรือทางมะพราว
หรือวัสดุอื่นที่กันฝนได สวนพื้นไมยกสูง ปูดวยไมกระดาน
ตั้งโรงตามแสงตะวัน เรียกวา “ลอยหวัน” และมีการตั้งหิ้ง
ครูหมอและผาเพดานไวในโรงแสดง ในวงดนตรีกาหลอ
คนเปาปเ รียกวา “หมอป” เปนผูน ำทำนอง นายทนตีทน
ตามจังหวะเพลงป และนายฆอง ตีฆอ งตามจังหวะเพลงทน
เพลงที่คณะกาหลอใชบรรเลงนั้นมีหลายเพลง เชน เพลง
สรอยทอง เพลงจุดไต เพลงสุริยัน เพลงคุมพล เพลงทองศรี
เพลงแสงทอง เพลงนกเปลา เพลงทอมทอม เพลงตั้งซาก
(ศพ) เพลงยายแก เพลงโกลม และเพลงซัดผา ฯลฯ ซึ่งเปน
เพลงบรรเลงทัง้ หมด โดยไมมกี ารขับรองหรือการแสดงอืน่ ๆ
ประกอบ

๒๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ขนบการบรรเลงเพลงกาหลอเป น ไปตาม
ความเชือ่ ไดแก ตอนไหวครูบรรเลงเพลงสรอยทอง เพลงจุดไต
เพลงสุริยัน เพลงคุมพล เวลานำศพเคลื่อนไปที่สามสราง
(เชิงตะกอน) กาหลอ บรรเลงเพลงตัง้ ซาก เพลงขอไฟยายแก
บรรเลงเพื่อขอไฟจากยายแกมาจุดเผาศพ เพลงโกลม
(เรียกลม) บรรเลงเพือ่ ขอลมใหมาชวยพัดกระพือไฟใหตดิ ดีขน้ึ
เพลงสรอย เพลงซัดผา จะบรรเลงตอนซัดผาขามโลงศพ
ขณะจุดไฟเผาศพตอนกลางคืนใชเพลงทองศรี ตอนเชา
ใชเพลงนกเปลา เพลงแสงทอง จำนวนเพลงที่ใชบรรเลง
ของกาหลอแตละคณะมีความแตกตางกันไปตามความเชื่อ
และครูทไ่ี ดสง่ั สอนกันมา เมือ่ จบกระบวนการประโคมกาหลอ
หัวหนาวงจึงทำพิธคี ว่ำฆอง แลวเอาน้ำใสลงในฆอง เปนเสมือน
น้ำมนตที่นำไปใชปดเสนียดจัญไรได หลังจากนั้นจึงจัดเก็บ
หิ้งครูหมอและผาเพดาน จนเรียบรอยแลวจึงออกจากโรง
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดง
ในอดี ต วงกาหลอเป น ที่ นิ ย มทั่ ว ไปในภาคใต
แตในปจจุบนั ความนิยมลดลง เนือ่ งจากวงกาหลอเปนวงดนตรี
บรรเลงในพิธีกรรมที่มีขอปฏิบัติและขอหามที่เครงครัด
มากมาย จึงทำใหมีขอจำกัดในการบรรเลงและถายทอด
ในอนาคตจึงมีโอกาสสูงมากที่วงกาหลอจะสูญหายไปจาก
สังคมและวัฒนธรรม

พพิิธีปรระกาศขึ
ะกาศข้นึ ทะเบี
ทะเบยี นมรดกภู
นมรดกภมู ิปญญาทางวั
ญาทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธ
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๒๑

กาหลอ
กาหลอ เปนวงดนตรีพิ ธี ก รรมของภาคใต
ซึ่งในอดีตใชทั้งงานมงคลและอวมงคล ปจจุบันใชเฉพาะ
งานอวมงคล เครื่องดนตรีประกอบดวย ปกาหลอ ๑ เลา
ทน ๑ คู และฆองกาหลอ ๒ ใบ การประสมวงปกลองเชนนี้
มีลักษณะคลายคลึงกับวงปกลองของประเทศเพื่อนบาน
การบรรเลงกาหลอ มีโรงแสดงโดยเฉพาะและ
สรางตามแบบแผนที่เชื่อตอๆ กันมา เรียกวาโรงฆอง มีเสา
จำนวน ๖ ตน ไมใชขื่อ หลังคามุงดวยจากหรือทางมะพราว
หรือวัสดุอื่นที่กันฝนได สวนพื้นไมยกสูง ปูดวยไมกระดาน
ตั้งโรงตามแสงตะวัน เรียกวา “ลอยหวัน” และมีการตั้งหิ้ง
ครูหมอและผาเพดานไวในโรงแสดง ในวงดนตรีกาหลอ
คนเปาปเ รียกวา “หมอป” เปนผูน ำทำนอง นายทนตีทน
ตามจังหวะเพลงป และนายฆอง ตีฆอ งตามจังหวะเพลงทน
เพลงที่คณะกาหลอใชบรรเลงนั้นมีหลายเพลง เชน เพลง
สรอยทอง เพลงจุดไต เพลงสุริยัน เพลงคุมพล เพลงทองศรี
เพลงแสงทอง เพลงนกเปลา เพลงทอมทอม เพลงตั้งซาก
(ศพ) เพลงยายแก เพลงโกลม และเพลงซัดผา ฯลฯ ซึ่งเปน
เพลงบรรเลงทัง้ หมด โดยไมมกี ารขับรองหรือการแสดงอืน่ ๆ
ประกอบ

๒๐
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ขนบการบรรเลงเพลงกาหลอเป น ไปตาม
ความเชือ่ ไดแก ตอนไหวครูบรรเลงเพลงสรอยทอง เพลงจุดไต
เพลงสุริยัน เพลงคุมพล เวลานำศพเคลื่อนไปที่สามสราง
(เชิงตะกอน) กาหลอ บรรเลงเพลงตัง้ ซาก เพลงขอไฟยายแก
บรรเลงเพื่อขอไฟจากยายแกมาจุดเผาศพ เพลงโกลม
(เรียกลม) บรรเลงเพือ่ ขอลมใหมาชวยพัดกระพือไฟใหตดิ ดีขน้ึ
เพลงสรอย เพลงซัดผา จะบรรเลงตอนซัดผาขามโลงศพ
ขณะจุดไฟเผาศพตอนกลางคืนใชเพลงทองศรี ตอนเชา
ใชเพลงนกเปลา เพลงแสงทอง จำนวนเพลงที่ใชบรรเลง
ของกาหลอแตละคณะมีความแตกตางกันไปตามความเชื่อ
และครูทไ่ี ดสง่ั สอนกันมา เมือ่ จบกระบวนการประโคมกาหลอ
หัวหนาวงจึงทำพิธคี ว่ำฆอง แลวเอาน้ำใสลงในฆอง เปนเสมือน
น้ำมนตที่นำไปใชปดเสนียดจัญไรได หลังจากนั้นจึงจัดเก็บ
หิ้งครูหมอและผาเพดาน จนเรียบรอยแลวจึงออกจากโรง
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดง
ในอดี ต วงกาหลอเป น ที่ นิ ย มทั่ ว ไปในภาคใต
แตในปจจุบนั ความนิยมลดลง เนือ่ งจากวงกาหลอเปนวงดนตรี
บรรเลงในพิธีกรรมที่มีขอปฏิบัติและขอหามที่เครงครัด
มากมาย จึงทำใหมีขอจำกัดในการบรรเลงและถายทอด
ในอนาคตจึงมีโอกาสสูงมากที่วงกาหลอจะสูญหายไปจาก
สังคมและวัฒนธรรม

พพิิธีปรระกาศขึ
ะกาศข้นึ ทะเบี
ทะเบยี นมรดกภู
นมรดกภมู ิปญญาทางวั
ญาทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธ
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๒๑

กานกกิงกะหรา
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 และมีการแสดงตางๆรวมทัง้ การแสดงรำกิงกะหราดวย ตอมาการรำกิงกะหราไดถกู ประยุกตใชกบั เทศกาล
งานบุญอื่นๆและยังถือเปนการสืบสานพระพุทธศาสนาการสรางความสามัคคีรวมทั้งการรูสำนึกในบุญคุณ
กิ่งกาหรา อ.เมืองแมฮองสอน

ปจจุบันสามารถพบการแสดงกิงกะหราไดในงานรับรองแขกบานแขกเมืองและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหวางภูมิภาคและระหวางชาติอีกดวยอยางไรก็ตามการรำนกกิงกะหรากำลังเผชิญกับปญหาสำคัญไดแก ๑) การรำนก
กิงกะหราหมดความสำคัญในพิธีกรรม (เจาของวัฒนธรรมเริ่มไมตระหนักรูถึงคุณคาของรำนกกิงกะหราในพิธีกรรม)
๒) มีการนำรำนกกิงกะหราไปใชผดิ ประเภทโดยเฉพาะคนนอกวัฒนธรรมทีน่ ำไปใชในเชิงธุรกิจมากกวาเชิงคุณคา ๓) เมือ่ มี
การนำการแสดงนกกิ่งกะหลาไปใชในงานตางๆโดยเฉพาะคนนอกวัฒนธรรมซึ่งมักไมไดกลาวถึงและอางอิงแหลงที่มา
ของการรำนกกิงกะหราที่ถูกตองและ ๔) ในปจจุบันพบวาเริ่มมีการสืบทอดการรำนกกิงกะหราแตพบวาผูที่มาเรียนรูนั้น
สวนมากเปนคนนอกวัฒนธรรมซึ่งมักเปนการสืบทอดเนนที่”รูปแบบ”มากกวาใหความสำคัญกับสวนที่เปนคุณคาและ
ความหมายของการรำ ผูที่สืบทอดภูมิปญญาศิลปะการแสดงแขนงนี้อาทิ 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

๒๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๒๓

กานกกิงกะหรา
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 และมีการแสดงตางๆรวมทัง้ การแสดงรำกิงกะหราดวย ตอมาการรำกิงกะหราไดถกู ประยุกตใชกบั เทศกาล
งานบุญอื่นๆและยังถือเปนการสืบสานพระพุทธศาสนาการสรางความสามัคคีรวมทั้งการรูสำนึกในบุญคุณ
กิ่งกาหรา อ.เมืองแมฮองสอน

ปจจุบันสามารถพบการแสดงกิงกะหราไดในงานรับรองแขกบานแขกเมืองและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหวางภูมิภาคและระหวางชาติอีกดวยอยางไรก็ตามการรำนกกิงกะหรากำลังเผชิญกับปญหาสำคัญไดแก ๑) การรำนก
กิงกะหราหมดความสำคัญในพิธีกรรม (เจาของวัฒนธรรมเริ่มไมตระหนักรูถึงคุณคาของรำนกกิงกะหราในพิธีกรรม)
๒) มีการนำรำนกกิงกะหราไปใชผดิ ประเภทโดยเฉพาะคนนอกวัฒนธรรมทีน่ ำไปใชในเชิงธุรกิจมากกวาเชิงคุณคา ๓) เมือ่ มี
การนำการแสดงนกกิ่งกะหลาไปใชในงานตางๆโดยเฉพาะคนนอกวัฒนธรรมซึ่งมักไมไดกลาวถึงและอางอิงแหลงที่มา
ของการรำนกกิงกะหราที่ถูกตองและ ๔) ในปจจุบันพบวาเริ่มมีการสืบทอดการรำนกกิงกะหราแตพบวาผูที่มาเรียนรูนั้น
สวนมากเปนคนนอกวัฒนธรรมซึ่งมักเปนการสืบทอดเนนที่”รูปแบบ”มากกวาใหความสำคัญกับสวนที่เปนคุณคาและ
ความหมายของการรำ ผูที่สืบทอดภูมิปญญาศิลปะการแสดงแขนงนี้อาทิ 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

๒๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๒๓

ฟอนมานมุยเชียงตา
ฟอนมายมุยเชียงตา เปนการฟอนแบบหนึ่ง มีทั้งฟอนมือเปลา และฟอนโดยถือแพรยาวคนละผืน การฟอน
เปนการฟอนประกอบบทขับรอง และประกอบดนตรี เพลงมานมุยเชียงตาเปนทำนองไทยภาคเหนือ สำเนียงเพลงพมา
เครื่องภาษาจำพวกเครื่องหนังมีทั้งของไทยภาคกลางและมอญ-พมาผสมกัน
สวนเนือ้ รองนัน้ ไทยเขาใจวาเปนภาษาพมา แตเมือ่ นำไปใหพมาฟงก็ไมสามารถฟงออกได แตมกี ระแสเสียงพมา
จึงอาจสันนิฐานไดวา เดิมคงเปนของไทยแลวตกไปอยูใ นพมาแลวไทยภาคเหนือรับกลับมาอีกหน 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 และเมื่อคุณครูลมุล ยมะคุปต ครูละครวังสวนกุหลาบเปนผูสอน
ขึ้นไปเปนครูนาฏศิลปในคุมเจาหลวง ไดนำเอาศิลปะการฟอนรำของภาคกลางขึ้นไปปรับปรุงโดยมีครูสงัด ยมะคุปต สามี
ขึ้นไปสอนปพาทยดวย การฟอนมานมุยเชียงตา จึงมีความเปนไทยและงดงามยิ่งขึ้น พระราชชายาเจาดารารัศมี ไดนำ
ทูลเกลาแสดงถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณี เมื่อครั้งเสด็จเยือน
มณฑลพายัพ เมื่อป พ.ศ.๒๔๖๙ ภายหลังเมื่อสรางโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ทรงตระหนักในความงดงามของ
การแสดงชุดนี้ มีพระราชประสงคใหพระราชชายาฯ จัดการแสดงชุดนีเ้ นือ่ งในโอกาสเปดโรงมหรสพหลวง จึงใหเจาพระยา
วรพงษพิพัฒน (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา) ซึ่งกำกับกระทรวงวัง มีพระราชโทรเลขไปถึงพระราชชายาฯ ทรงโทรเลขตอบ
กลับลงมาวา คุณครูลมุล และคุณครูสงัด ยมคุปต ไดกลับลงมากรุงเทพฯแลว ตอมาครูทั้งสองทานจึงไดถายทอดทารำ
เพลงและการขับรองใหกับละครหลวงไดแสดงแสดงในโอกาสเปด โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๔๗๖ หนึง่ ผูแ สดงครัง้ แรกในกรุงเทพครัง้ นัน้ คือคุณครูจำเรียง พุธประดับ ศิลปนแหงชาติ สาขานาฏศิลปไทย (ละคร)
สถานภาพของฟอนมานมุยเชียงตาในปจจุบันมีโอกาสในการนำออกแสดงนอยมาก แตยังคงมีการอนุรักษ
ถายทอดไวในสถาบันการศึกษา ในเครือของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม และวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ สำหรับเพลงมานมุยเชียงตายังมีบทบาทเปนเพลงขับกลอม
สำหรับวงปพาทยมอญในพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยาที่คลี่คลายไปตามสถานการณ และมีการนำทวงทำนองและจังหวะดนตรี
ของมานมุยเชียงตา มาใชในการขับกลอมในวงดนตรีพื้นเมืองลานนาและวงดนตรีรวมสมัย

๒๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิิธีประกาศขึึ้นทะเบีียนมรดกภูมิปญญาทางวััฒนธรรมของชาติิ ปประจำป
ำปพุทธศัักราช ๒๕๕๕

๒๕

ฟอนมานมุยเชียงตา
ฟอนมายมุยเชียงตา เปนการฟอนแบบหนึ่ง มีทั้งฟอนมือเปลา และฟอนโดยถือแพรยาวคนละผืน การฟอน
เปนการฟอนประกอบบทขับรอง และประกอบดนตรี เพลงมานมุยเชียงตาเปนทำนองไทยภาคเหนือ สำเนียงเพลงพมา
เครื่องภาษาจำพวกเครื่องหนังมีทั้งของไทยภาคกลางและมอญ-พมาผสมกัน
สวนเนือ้ รองนัน้ ไทยเขาใจวาเปนภาษาพมา แตเมือ่ นำไปใหพมาฟงก็ไมสามารถฟงออกได แตมกี ระแสเสียงพมา
จึงอาจสันนิฐานไดวา เดิมคงเปนของไทยแลวตกไปอยูใ นพมาแลวไทยภาคเหนือรับกลับมาอีกหน 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 และเมื่อคุณครูลมุล ยมะคุปต ครูละครวังสวนกุหลาบเปนผูสอน
ขึ้นไปเปนครูนาฏศิลปในคุมเจาหลวง ไดนำเอาศิลปะการฟอนรำของภาคกลางขึ้นไปปรับปรุงโดยมีครูสงัด ยมะคุปต สามี
ขึ้นไปสอนปพาทยดวย การฟอนมานมุยเชียงตา จึงมีความเปนไทยและงดงามยิ่งขึ้น พระราชชายาเจาดารารัศมี ไดนำ
ทูลเกลาแสดงถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณี เมื่อครั้งเสด็จเยือน
มณฑลพายัพ เมื่อป พ.ศ.๒๔๖๙ ภายหลังเมื่อสรางโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ทรงตระหนักในความงดงามของ
การแสดงชุดนี้ มีพระราชประสงคใหพระราชชายาฯ จัดการแสดงชุดนีเ้ นือ่ งในโอกาสเปดโรงมหรสพหลวง จึงใหเจาพระยา
วรพงษพิพัฒน (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา) ซึ่งกำกับกระทรวงวัง มีพระราชโทรเลขไปถึงพระราชชายาฯ ทรงโทรเลขตอบ
กลับลงมาวา คุณครูลมุล และคุณครูสงัด ยมคุปต ไดกลับลงมากรุงเทพฯแลว ตอมาครูทั้งสองทานจึงไดถายทอดทารำ
เพลงและการขับรองใหกับละครหลวงไดแสดงแสดงในโอกาสเปด โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๔๗๖ หนึง่ ผูแ สดงครัง้ แรกในกรุงเทพครัง้ นัน้ คือคุณครูจำเรียง พุธประดับ ศิลปนแหงชาติ สาขานาฏศิลปไทย (ละคร)
สถานภาพของฟอนมานมุยเชียงตาในปจจุบันมีโอกาสในการนำออกแสดงนอยมาก แตยังคงมีการอนุรักษ
ถายทอดไวในสถาบันการศึกษา ในเครือของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม และวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ สำหรับเพลงมานมุยเชียงตายังมีบทบาทเปนเพลงขับกลอม
สำหรับวงปพาทยมอญในพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยาที่คลี่คลายไปตามสถานการณ และมีการนำทวงทำนองและจังหวะดนตรี
ของมานมุยเชียงตา มาใชในการขับกลอมในวงดนตรีพื้นเมืองลานนาและวงดนตรีรวมสมัย

๒๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิิธีประกาศขึึ้นทะเบีียนมรดกภูมิปญญาทางวััฒนธรรมของชาติิ ปประจำป
ำปพุทธศัักราช ๒๕๕๕

๒๕

การสืบทอดทารำและทวงทำนองเพลง เชื่อวานาจะมีกำเนิดมาตั้งแตครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย ผานมายังละครหลวงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวผานมายังคณะละคร วังสวนกุหลาบ
ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ กรมหลวงนคราชสีมา ดวยเหตุที่ครูอาจารย สำคัญในคณะนี้คือ
หมอมครูแยม หมอมครูอง่ึ หสิตะเสน หมอมครูนมุ นวรัตน ณ อยุธยาเปนผูน ำมาถายทอดใหกบั ตัวละครเอกในคณะละคร
วังสวนกุหลาบ อาทิ คุณครูลมุล ยมะคุปต คุณครูเฉลย ศุขวณิช ซึ่งทานทั้งสองไดมาเปนครูใหกับ วิทยาลัยนาฏศิลป
กรมศิลปากรในการตอมา

รำฝรั่งคู

สถานภาพของการรำฝรั่งคู ปจจุบันกลาวไดวาไมปรากฏในการแสดงทั่วไป ดวยเหตุที่ทางผูรำและผูบรรเลง
เพลงจะตองใชฝมือในระดับสูง แตดวยเกรงวาจะสูญหายจึงนำมาบรรจุไวในหลักสูตรนาฏศิลป ระดับปริญญา ในสถาบัน
การศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม แตโอกาสในการนำออกแสดงคอนขางนอยมาก เพราะ
เปนกระบวนทาที่ใชเวลานาน

รำฝรั่งคู เปนการรำแบบแผนของราชสำนักไทยเพื่ออวดฝมือของตัวเอกในการแสดงละครใน เรื่องรามเกียรติ์
อุณรุทธ อิเหนา ที่เรียกวารำฝรั่งคู เพราะวาใชทำนองเพลงฝรั่งรำเทาเปนเพลงแรก รำฝรั่งคู เปนกระบวนทารายรำ
ประกอบทำนองเพลงฝรัง่ รำเทาเปนอับดับแรกจัดอยูใ นชุดการแสดงนาฏศิลปการรำคู ปรากฏในบทพระราชนิพนธบทละคร
เรื่องอิเหนา ตอนอุณากรรณลงสวน อุณากรรณรำคูกับนางมะลาหรา ซึ่งระบุเพลงทายบทกลอนวา “เพลงฝรั่ง”
เพลงที่ใชประกอบการรำมีลักษณะเปน เพลงชุด ซึ่งมีสำเนียงฝรั่งโบราณ-แขก-ไทย-จีน ตอเนื่องกันประมาณ
๙-๑๐ เพลง มีหนาทับเฉพาะ โดยมีตำราเพลงฝรั่งที่นิยมกัน ๒ แบบ แบบแรกของจางวางทั่ว พาทยโกศล ซึ่งไดตนเคา
มาจากแมครูเสม ประกอบดวยเพลงฝรั่งรำเทา เพลงตะเขิ่ง เพลงเจาเซ็น เพลงบรเทศ เพลงฉิ่ง เพลงจีนรัว เพลงจีนรำพัด
เพลงจีนรัว เพลงลา สวนอีกแบบหนึ่งไดตนแบบจากวังสวนกุหลาบและนำมาถายทอดกันไวในวิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบดวยเพลง ๙ เพลง ตามลำดับดังนี้ ฝรั่งรำเทา เพลงตะเขิ่ง เพลงเจาเซ็น เพลงเร็ว
เพลงฉิ่ง เพลงจีนรัว เพลงจีนถอน เพลงจีนรำพัด เพลงจีนถอน
กระบวนทารำสืบทอดมาจากละครหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บางทาเชื่อวาเปนของ
สมเด็จเจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี เชนทาขอนอก (ทาไขวมือตบอก) ซึ่งพระองคทานเลียนแบบทาทุบอกของพวก
แขกเจาเซ็น รูปแบบของทารำแสดงเคาเงือ่ นความเปนมาใหเห็นแนวคิดในการนำทาทางของตางชาติเขามาปรับแตงรูปแบบ
ใหคงความเปนไทย มีลกั ษณะเดนของทารำบางทาอยูท ก่ี ารเลนเทา เชน แตะเทา ไสเทาฯ เลียนแบบทาลีลาศของชาวยุโรป
การใชพดั ในการรายรำตามแบบอิทธิพลของจีน แตโดยองครวมแสดงความสอดประสานทารำกับทวงทำนองเพลงทีว่ จิ ติ ร
งดงามในชั้นเชิงของนาฏศิลปในราชสำนักที่งดงามยิ่ง สำหรับการแตงกายยืนเครื่องพระ-นาง และมีพัดดามจิ้วคนละ ๑ คู
เปนอุปกรณประกอบการรายรำ ตั้งแตในชวงเพลงจีนรำพัดเปนตนไป

๒๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๒๗

การสืบทอดทารำและทวงทำนองเพลง เชื่อวานาจะมีกำเนิดมาตั้งแตครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย ผานมายังละครหลวงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวผานมายังคณะละคร วังสวนกุหลาบ
ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ กรมหลวงนคราชสีมา ดวยเหตุที่ครูอาจารย สำคัญในคณะนี้คือ
หมอมครูแยม หมอมครูอง่ึ หสิตะเสน หมอมครูนมุ นวรัตน ณ อยุธยาเปนผูน ำมาถายทอดใหกบั ตัวละครเอกในคณะละคร
วังสวนกุหลาบ อาทิ คุณครูลมุล ยมะคุปต คุณครูเฉลย ศุขวณิช ซึ่งทานทั้งสองไดมาเปนครูใหกับ วิทยาลัยนาฏศิลป
กรมศิลปากรในการตอมา

รำฝรั่งคู

สถานภาพของการรำฝรั่งคู ปจจุบันกลาวไดวาไมปรากฏในการแสดงทั่วไป ดวยเหตุที่ทางผูรำและผูบรรเลง
เพลงจะตองใชฝมือในระดับสูง แตดวยเกรงวาจะสูญหายจึงนำมาบรรจุไวในหลักสูตรนาฏศิลป ระดับปริญญา ในสถาบัน
การศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม แตโอกาสในการนำออกแสดงคอนขางนอยมาก เพราะ
เปนกระบวนทาที่ใชเวลานาน

รำฝรั่งคู เปนการรำแบบแผนของราชสำนักไทยเพื่ออวดฝมือของตัวเอกในการแสดงละครใน เรื่องรามเกียรติ์
อุณรุทธ อิเหนา ที่เรียกวารำฝรั่งคู เพราะวาใชทำนองเพลงฝรั่งรำเทาเปนเพลงแรก รำฝรั่งคู เปนกระบวนทารายรำ
ประกอบทำนองเพลงฝรัง่ รำเทาเปนอับดับแรกจัดอยูใ นชุดการแสดงนาฏศิลปการรำคู ปรากฏในบทพระราชนิพนธบทละคร
เรื่องอิเหนา ตอนอุณากรรณลงสวน อุณากรรณรำคูกับนางมะลาหรา ซึ่งระบุเพลงทายบทกลอนวา “เพลงฝรั่ง”
เพลงที่ใชประกอบการรำมีลักษณะเปน เพลงชุด ซึ่งมีสำเนียงฝรั่งโบราณ-แขก-ไทย-จีน ตอเนื่องกันประมาณ
๙-๑๐ เพลง มีหนาทับเฉพาะ โดยมีตำราเพลงฝรั่งที่นิยมกัน ๒ แบบ แบบแรกของจางวางทั่ว พาทยโกศล ซึ่งไดตนเคา
มาจากแมครูเสม ประกอบดวยเพลงฝรั่งรำเทา เพลงตะเขิ่ง เพลงเจาเซ็น เพลงบรเทศ เพลงฉิ่ง เพลงจีนรัว เพลงจีนรำพัด
เพลงจีนรัว เพลงลา สวนอีกแบบหนึ่งไดตนแบบจากวังสวนกุหลาบและนำมาถายทอดกันไวในวิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบดวยเพลง ๙ เพลง ตามลำดับดังนี้ ฝรั่งรำเทา เพลงตะเขิ่ง เพลงเจาเซ็น เพลงเร็ว
เพลงฉิ่ง เพลงจีนรัว เพลงจีนถอน เพลงจีนรำพัด เพลงจีนถอน
กระบวนทารำสืบทอดมาจากละครหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บางทาเชื่อวาเปนของ
สมเด็จเจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี เชนทาขอนอก (ทาไขวมือตบอก) ซึ่งพระองคทานเลียนแบบทาทุบอกของพวก
แขกเจาเซ็น รูปแบบของทารำแสดงเคาเงือ่ นความเปนมาใหเห็นแนวคิดในการนำทาทางของตางชาติเขามาปรับแตงรูปแบบ
ใหคงความเปนไทย มีลกั ษณะเดนของทารำบางทาอยูท ก่ี ารเลนเทา เชน แตะเทา ไสเทาฯ เลียนแบบทาลีลาศของชาวยุโรป
การใชพดั ในการรายรำตามแบบอิทธิพลของจีน แตโดยองครวมแสดงความสอดประสานทารำกับทวงทำนองเพลงทีว่ จิ ติ ร
งดงามในชั้นเชิงของนาฏศิลปในราชสำนักที่งดงามยิ่ง สำหรับการแตงกายยืนเครื่องพระ-นาง และมีพัดดามจิ้วคนละ ๑ คู
เปนอุปกรณประกอบการรายรำ ตั้งแตในชวงเพลงจีนรำพัดเปนตนไป

๒๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๒๗

ละครดึกดำบรรพ
ละครดึกดำบรรพ เปนละครแบบหนึ่ง ซึ่งกำเนิดเมื่อป ๒๔๔๒ เปนละครที่ปรับปรุงรูปแบบจากละครนอก
ละครใน และกระบวนวิธีการแสดง โดยมีหลักวาใหผูแสดงหรือผูรำตองขับรองดวยตนเอง โดยมีลูกคูรองรับ การแตงกาย
แบบยืนเครื่อง มีวงดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะที่เรียกวาวงปพาทยดึกดำบรรพ 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 กอนเขาเนื้อเรื่อง และเมื่อแสดงจบ
จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีที่มีเนื้อเพลงเฉพาะ
ละครดึกดำบรรพเปดแสดงครั้งแรกที่โรงละครดึกดำบรรพเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ และแสดงตอเนื่องมาจนถึงป
พ.ศ.๒๔๕๒ หลังจากนั้นจึงคอยๆ ลดความนิยมลง จนกระทั่งปจจุบัน ละครดึกดำบรรพไดรบั การฟนฟูเพื่อจัดแสดงโดย
กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สวนวงดนตรีและเพลงปพาทยดึกดำบรรพนั้น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได
ทำการวิจัยและเผยแพร ตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๐ มาจนถึงปจจุบัน โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปนองคประธาน

๒๘

มรดกภูมิปญญ
ญาทางวั
าทางววัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๒๙

ละครดึกดำบรรพ
ละครดึกดำบรรพ เปนละครแบบหนึ่ง ซึ่งกำเนิดเมื่อป ๒๔๔๒ เปนละครที่ปรับปรุงรูปแบบจากละครนอก
ละครใน และกระบวนวิธีการแสดง โดยมีหลักวาใหผูแสดงหรือผูรำตองขับรองดวยตนเอง โดยมีลูกคูรองรับ การแตงกาย
แบบยืนเครื่อง มีวงดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะที่เรียกวาวงปพาทยดึกดำบรรพ 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 กอนเขาเนื้อเรื่อง และเมื่อแสดงจบ
จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีที่มีเนื้อเพลงเฉพาะ
ละครดึกดำบรรพเปดแสดงครั้งแรกที่โรงละครดึกดำบรรพเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ และแสดงตอเนื่องมาจนถึงป
พ.ศ.๒๔๕๒ หลังจากนั้นจึงคอยๆ ลดความนิยมลง จนกระทั่งปจจุบัน ละครดึกดำบรรพไดรบั การฟนฟูเพื่อจัดแสดงโดย
กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สวนวงดนตรีและเพลงปพาทยดึกดำบรรพนั้น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได
ทำการวิจัยและเผยแพร ตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๐ มาจนถึงปจจุบัน โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปนองคประธาน

๒๘

มรดกภูมิปญญ
ญาทางวั
าทางววัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๒๙

โนราโรงครู
โนราโรงครู เ ป น การแสดงเชิ ง พิ ธี ก รรม
ทีม่ จี ดุ มุง หมายสำคัญ คือ เพือ่ เปนการเคารพบูชาและแสดง
ความกตัญูตอ วิญญาณบรรพบุรษุ เพือ่ แกบนหรือแกเหฺมรฺ ย
และเพื่อทำพิธีครอบครูโนราและรักษาโรคตาง ๆ
การแสดงโนราโรงครูจะมี ๒ ประเภท คือ ๑)
การแสดงโนราโรงครูใหญ เปนการแสดงโนราโรงครูสมบูรณ
แบบถูกตองครบถวนตามประเพณีและนิยมแสดงโดยทัว่ ไป
ใชเวลา ๓ วัน ๒ คืน ๒) การแสดงโนราโรงครูเล็กหรือ
โรงค้ำครู เปนการแสดงเพือ่ ยืนยันวาจะมีการจัดโรงครูใหญ
อยางแนนอน ใชเวลาแสดง ๑ วัน ๑ คืน การแสดงโนราโรงครู
ซึ่งจัดโดยทั่วไปจะเริ่มในเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน
เริ่มพิธีในวันพุธถึงวันศุกร การแสดงโนราโรงครูจะมี
องคประกอบและรูปแบบการแสดงโนราสมบูรณครบถวน
ทุกขั้นตอน ตั้งแตการรำ การรอง การแสดงเปนเรื่อง และ
การบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรม

๓๐

มมรดกภู
รดกภูมิปญญ
ญาทางวั
าทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ

องคประกอบและรูปแบบในการแสดงโนราโรงครู
ประกอบดวย การรำ มีรปู แบบการรำพืน้ ฐาน การรำขัน้ สูง
และการรำประกอบพิธกี รรมอันศักดิส์ ทิ ธิ์ ไดแก รำสิบสองทา
รำสิบสองบท รำคลองหงสและแทงเข การรอง ใชรูปแบบ
การรองรับของผูรำและนักดนตรี คือ การรองรับไมใชทารำ
การรองรับประกอบทารำ ไดแก รองรับบทกาดครู รองรับ
ประกอบการรำทุกประเภท การแสดงเปนเรือ่ ง เปนรูปแบบ
ของการแสดงละครจากวรรณกรรมพืน้ บานเฉพาะตอนสำคัญ
ตอเนือ่ งกัน ๑๒ เรือ่ งและเลือกเรือ่ งมาแสดงเต็มรูปแบบของ
พิธีกรรมอีก ๒ เรื่อง เพื่อสรางความศรัทธาในพิธีกรรมให
มากยิ่งขึ้น การบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรม มีรูปแบบ
ของจังหวะที่ใชประกอบพิธีกรรมแตละขั้นตอนโดยเฉพาะ
ไดแก การเซนของสังเวยและประทับทรงใชเพลงเชิด การเชิญ
วิญญาณใชจงั หวะเชิญตายาย การรายรำประกอบพิธกี รรม
ศักดิ์สิทธิ์ใชเพลงโค
ปจจุบัน โนราโรงครูยังคงมีการสืบสานอยาง
เครงครัดในหลายจังหวัด เชน สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช
ตรัง เปนตน โดยเฉพาะในกลุมคณะมโนรายังประกอบ
พิธีกรรมโนราโรงครู รักษาจารีตขนบธรรมเนียมการแสดง
และพิธีกรรมอยางตอเนื่อง

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ของชาติ ปประจำป
ระจำปพุทธศั
ธศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๓๑

โนราโรงครู
โนราโรงครู เ ป น การแสดงเชิ ง พิ ธี ก รรม
ทีม่ จี ดุ มุง หมายสำคัญ คือ เพือ่ เปนการเคารพบูชาและแสดง
ความกตัญูตอ วิญญาณบรรพบุรษุ เพือ่ แกบนหรือแกเหฺมรฺ ย
และเพื่อทำพิธีครอบครูโนราและรักษาโรคตาง ๆ
การแสดงโนราโรงครูจะมี ๒ ประเภท คือ ๑)
การแสดงโนราโรงครูใหญ เปนการแสดงโนราโรงครูสมบูรณ
แบบถูกตองครบถวนตามประเพณีและนิยมแสดงโดยทัว่ ไป
ใชเวลา ๓ วัน ๒ คืน ๒) การแสดงโนราโรงครูเล็กหรือ
โรงค้ำครู เปนการแสดงเพือ่ ยืนยันวาจะมีการจัดโรงครูใหญ
อยางแนนอน ใชเวลาแสดง ๑ วัน ๑ คืน การแสดงโนราโรงครู
ซึ่งจัดโดยทั่วไปจะเริ่มในเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน
เริ่มพิธีในวันพุธถึงวันศุกร การแสดงโนราโรงครูจะมี
องคประกอบและรูปแบบการแสดงโนราสมบูรณครบถวน
ทุกขั้นตอน ตั้งแตการรำ การรอง การแสดงเปนเรื่อง และ
การบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรม

๓๐

มมรดกภู
รดกภูมิปญญ
ญาทางวั
าทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ

องคประกอบและรูปแบบในการแสดงโนราโรงครู
ประกอบดวย การรำ มีรปู แบบการรำพืน้ ฐาน การรำขัน้ สูง
และการรำประกอบพิธกี รรมอันศักดิส์ ทิ ธิ์ ไดแก รำสิบสองทา
รำสิบสองบท รำคลองหงสและแทงเข การรอง ใชรูปแบบ
การรองรับของผูรำและนักดนตรี คือ การรองรับไมใชทารำ
การรองรับประกอบทารำ ไดแก รองรับบทกาดครู รองรับ
ประกอบการรำทุกประเภท การแสดงเปนเรือ่ ง เปนรูปแบบ
ของการแสดงละครจากวรรณกรรมพืน้ บานเฉพาะตอนสำคัญ
ตอเนือ่ งกัน ๑๒ เรือ่ งและเลือกเรือ่ งมาแสดงเต็มรูปแบบของ
พิธีกรรมอีก ๒ เรื่อง เพื่อสรางความศรัทธาในพิธีกรรมให
มากยิ่งขึ้น การบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรม มีรูปแบบ
ของจังหวะที่ใชประกอบพิธีกรรมแตละขั้นตอนโดยเฉพาะ
ไดแก การเซนของสังเวยและประทับทรงใชเพลงเชิด การเชิญ
วิญญาณใชจงั หวะเชิญตายาย การรายรำประกอบพิธกี รรม
ศักดิ์สิทธิ์ใชเพลงโค
ปจจุบัน โนราโรงครูยังคงมีการสืบสานอยาง
เครงครัดในหลายจังหวัด เชน สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช
ตรัง เปนตน โดยเฉพาะในกลุมคณะมโนรายังประกอบ
พิธีกรรมโนราโรงครู รักษาจารีตขนบธรรมเนียมการแสดง
และพิธีกรรมอยางตอเนื่อง

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ของชาติ ปประจำป
ระจำปพุทธศั
ธศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๓๑

มะโยง
มะโยง หรือเมาะโยง เปนการแสดงพื้นบานที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมในการแกบน สะเดาะเคราะห บำบัดโรค
และใหความบันเทิง เปนเอกลักษณของชาวไทยมุสลิมในแถบจังหวัดภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส เปนตน รวมทั้งพื้นที่บางสวนของรัฐกลันตัน ปาหัง ตรังกานู และไทรบุรี ในประเทศมาเลเซีย
การแสดงมะโยงจัดเปนการแสดงที่เปนเรื่องราวประกอบดวย การขับบทรอง การเจรจาโดยใชภาษามลายู
การรายรำ ตัวละครที่สำคัญคือ เปาะโยง (พระเอก) และ มะโยง (นางเอก) มีเสนาและตัวตลกที่ดำเนินเรื่องสราง
ความบันเทิงใหกับผูชม ผูแสดงมะโยงคณะหนึ่งมีประมาณ ๑๐-๑๕ คน มีบอมอ (ครูหมอ) เปนผูประกอบพิธีกรรม
มีลูกคู (นักดนตรี) จำนวน ๕- ๗ คน นอกนั้นเปนผูแสดงและเปนผูชวยผูแสดงบาง ผูแสดงหรือตัวละครสำคัญมีอยู ๔ ตัว
คือ ปะโยง หรือ เปาะโยง แสดงเปนพระเอกในฐานะเปนกษัตริยหรือเจาชาย มะโยง หรือ เมาะโยง แสดงเปนนางเอก
มีฐานะเปนเจาหญิง ตัวตลกมีสองตัวคือ ปนรันมูดอ แสดงเปนตัวตลกตัวที่ ๑ มีฐานะเปนเสนาหนุมคนสนิทของเปาะโยง
และ ปนรันตูวอ แสดงเปนตัวตลกตัวที่ ๒ มีฐานะเปนเสนาอาวุโส คนสนิทตัวรองของเปาะโยง วงดนตรีมะโยง ประกอบดวย
ปซูนา ๑ เลา รือบับ ๑ คัน กลองมลายู ๒ ใบ ฆองใหญ ๑ คู กรับ ๑ คู อุปกรณที่ใชในการประกอบพิธีกรรม คือ แส
ใชตีสิ่งชั่วรายหรือปดรังควานในระหวางการแสดง

๓๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปจจุบันแมวากระบวนการสืบสานและถายทอดการแสดง
มะโยงจะลดนอยลงและมีจำนวนคณะไมมาก แตมะโยงยังคงมี
ความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในภาคใต

พพิิธีปรระกาศขึ
ะกาศข้นึ ทะเบี
ทะเบยี นมรดกภู
นมรดกภมู ิปญญาทางวั
ญาทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ ปประจำป
ระจำปพุทธศั
ธศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๓๓

มะโยง
มะโยง หรือเมาะโยง เปนการแสดงพื้นบานที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมในการแกบน สะเดาะเคราะห บำบัดโรค
และใหความบันเทิง เปนเอกลักษณของชาวไทยมุสลิมในแถบจังหวัดภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส เปนตน รวมทั้งพื้นที่บางสวนของรัฐกลันตัน ปาหัง ตรังกานู และไทรบุรี ในประเทศมาเลเซีย
การแสดงมะโยงจัดเปนการแสดงที่เปนเรื่องราวประกอบดวย การขับบทรอง การเจรจาโดยใชภาษามลายู
การรายรำ ตัวละครที่สำคัญคือ เปาะโยง (พระเอก) และ มะโยง (นางเอก) มีเสนาและตัวตลกที่ดำเนินเรื่องสราง
ความบันเทิงใหกับผูชม ผูแสดงมะโยงคณะหนึ่งมีประมาณ ๑๐-๑๕ คน มีบอมอ (ครูหมอ) เปนผูประกอบพิธีกรรม
มีลูกคู (นักดนตรี) จำนวน ๕- ๗ คน นอกนั้นเปนผูแสดงและเปนผูชวยผูแสดงบาง ผูแสดงหรือตัวละครสำคัญมีอยู ๔ ตัว
คือ ปะโยง หรือ เปาะโยง แสดงเปนพระเอกในฐานะเปนกษัตริยหรือเจาชาย มะโยง หรือ เมาะโยง แสดงเปนนางเอก
มีฐานะเปนเจาหญิง ตัวตลกมีสองตัวคือ ปนรันมูดอ แสดงเปนตัวตลกตัวที่ ๑ มีฐานะเปนเสนาหนุมคนสนิทของเปาะโยง
และ ปนรันตูวอ แสดงเปนตัวตลกตัวที่ ๒ มีฐานะเปนเสนาอาวุโส คนสนิทตัวรองของเปาะโยง วงดนตรีมะโยง ประกอบดวย
ปซูนา ๑ เลา รือบับ ๑ คัน กลองมลายู ๒ ใบ ฆองใหญ ๑ คู กรับ ๑ คู อุปกรณที่ใชในการประกอบพิธีกรรม คือ แส
ใชตีสิ่งชั่วรายหรือปดรังควานในระหวางการแสดง

๓๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปจจุบันแมวากระบวนการสืบสานและถายทอดการแสดง
มะโยงจะลดนอยลงและมีจำนวนคณะไมมาก แตมะโยงยังคงมี
ความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในภาคใต

พพิิธีปรระกาศขึ
ะกาศข้นึ ทะเบี
ทะเบยี นมรดกภู
นมรดกภมู ิปญญาทางวั
ญาทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ ปประจำป
ระจำปพุทธศั
ธศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๓๓

รองเง็ง
รองเง็ง เปนศิลปะการแสดงแบบหนึ่งของชาวไทยภาคใต เปนการเตนรำคูชายหญิงประกอบดนตรี นิยมแสดง
บริเวณจังหวัดชายแดนภาคใตบริเวณจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและบริเวณจังหวัดชายฝง ทะเลอันดามัน
ไดแก จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงาและภูเก็ต ซึ่งมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปวา หลองเง็ง หรือเพลงตันหยง

สภาพปจจุบัน คณะรองเง็งในจังหวัดชายแดนภาคใตและคณะรองเง็งในจังหวัดชายฝงทะเล
อันดามันของภาคใตมีจํานวนลดนอยลง โดยเฉพาะนักดนตรีรองเง็งในอนาคตอาจจะขาดผูสืบสานศิลปะ
การเลนดนตรีรองเง็ง นอกจากนี้ มีการนำทำนองเพลงรองเง็งไปประยุกตกับวงดนตรีสมัยใหมดวย

การแสดงรองเง็ง เกิดจากความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมยุโรป วัฒนธรรมเปอรเซีย และวัฒนธรรมทองถิ่น
ชาวพืน้ เมืองภาคใตไดนำเครือ่ งดนตรี บทเพลงและทาเตน มาผสมผสานกับเครือ่ งดนตรีพน้ื บาน รองเง็งมีรปู แบบการแสดง
ที่เปนแบบแผน (ราชสำนัก) เนนการบรรเลงประกอบทาเตนของชาย หญิงสวนการแสดงรองเง็งแบบชาวบาน เปดโอกาส
ใหผูชมมีสวนรวมในการแสดง และมีเพลงรองประกอบ
เครื่องดนตรีในคณะรองเง็ง ประกอบดวยเครื่องดนตรีท่รี ับจากวัฒนธรรมตะวันตก ไดแก ไวโอลิน แมนโดลิน
และแอคคอรเดียน สวนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเปนเครื่องดนตรีที่รับจากวัฒนธรรมเปอรเซีย ไดแก รำมะนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น ไดแก ฆอง สำหรับเพลงรองเง็ง ที่เปนเพลงบรรเลงที่นิยมเลน เชน เพลงลาฆูดูวอ อาเนาะดีดี๊
ปูโจะปซัง สำหรับเพลงรอง เชน จินตาซายัง เลนัง ปารีหาดยาว ยังโงง เปนตน

๓๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๓๕

รองเง็ง
รองเง็ง เปนศิลปะการแสดงแบบหนึ่งของชาวไทยภาคใต เปนการเตนรำคูชายหญิงประกอบดนตรี นิยมแสดง
บริเวณจังหวัดชายแดนภาคใตบริเวณจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและบริเวณจังหวัดชายฝง ทะเลอันดามัน
ไดแก จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงาและภูเก็ต ซึ่งมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปวา หลองเง็ง หรือเพลงตันหยง

สภาพปจจุบัน คณะรองเง็งในจังหวัดชายแดนภาคใตและคณะรองเง็งในจังหวัดชายฝงทะเล
อันดามันของภาคใตมีจํานวนลดนอยลง โดยเฉพาะนักดนตรีรองเง็งในอนาคตอาจจะขาดผูสืบสานศิลปะ
การเลนดนตรีรองเง็ง นอกจากนี้ มีการนำทำนองเพลงรองเง็งไปประยุกตกับวงดนตรีสมัยใหมดวย

การแสดงรองเง็ง เกิดจากความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมยุโรป วัฒนธรรมเปอรเซีย และวัฒนธรรมทองถิ่น
ชาวพืน้ เมืองภาคใตไดนำเครือ่ งดนตรี บทเพลงและทาเตน มาผสมผสานกับเครือ่ งดนตรีพน้ื บาน รองเง็งมีรปู แบบการแสดง
ที่เปนแบบแผน (ราชสำนัก) เนนการบรรเลงประกอบทาเตนของชาย หญิงสวนการแสดงรองเง็งแบบชาวบาน เปดโอกาส
ใหผูชมมีสวนรวมในการแสดง และมีเพลงรองประกอบ
เครื่องดนตรีในคณะรองเง็ง ประกอบดวยเครื่องดนตรีท่รี ับจากวัฒนธรรมตะวันตก ไดแก ไวโอลิน แมนโดลิน
และแอคคอรเดียน สวนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเปนเครื่องดนตรีที่รับจากวัฒนธรรมเปอรเซีย ไดแก รำมะนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น ไดแก ฆอง สำหรับเพลงรองเง็ง ที่เปนเพลงบรรเลงที่นิยมเลน เชน เพลงลาฆูดูวอ อาเนาะดีดี๊
ปูโจะปซัง สำหรับเพลงรอง เชน จินตาซายัง เลนัง ปารีหาดยาว ยังโงง เปนตน

๓๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๓๕

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 ภาชนะเครื่องใชประจำบานที่ทำจากวัตถุดิบในทองถิ่น เชน ไผ หวาย กระจู ลำเจียก
โดยนำมาจักและสาน จึงเรียกวา เครื่องจักสาน กลวิธีในการทำเครื่องจักสาน ไดแก การถัก ผูกรัด มัด รอย โดยใชตอก
หวาย เพื่อใหเครื่องจักสานคงทนและคงรูปอยูไดตามตองการ
๓. เครื่องรัก หมายถึง หัตถกรรมที่ใชรักเปนวัสดุสำคัญในการสรางผลงาน เชน ปดทองรดนํ้า ภาพกำมะลอ
ประดับมุก ประดับกระจกสี ปนกระแหนะ และเขิน รักหรือยางรัก มีคุณลักษณะเปนยางเหนียว สามารถเกาะจับพื้นของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประสงคจะทา หรือถมทับหรือเคลือบผิวไดดี ทำใหเปนผิวมันภายหลังรักแหงสนิท มีคุณภาพคงทนตอ
ความรอน ความชื้น กรดหรือดางออนๆ และยังเปนวัสดุที่ใชเชื่อมสมุกหรือสีเขาดวยกัน
๔. เครือ่ งปน ดินเผา หมายถึง หัตถกรรมทีใ่ ชดนิ เหนียวเปนวัตถุดบิ หลักในการผลิต มีทง้ั ชนิดเคลือบและไมเคลือบ
โดยที่เนื้อดินเหนียวตองมีสวนผสมของทรายแมนํ้าที่เปนทรายเนื้อละเอียดและชวยใหเนื้อดินแหงสนิทไมแตกราว
ดินเหนียวที่ใชทำเครื่องปนดินเผาจากที่ตางๆ ใหสีแตกตางกัน
๕. เครื่องโลหะ หมายถึง สิ่งที่มีวัสดุหลักเปนเหล็ก ทองเหลืองหรือทองแดง เครื่องโลหะที่ทำจากเหล็ก นิยมทำ
โดยการเผาไฟใหออนตัวและตีเหล็กเปนรูปทรงตางๆ เครื่องโลหะที่ทำจากทองเหลือง นิยมนำทองเหลืองมาเผาจน
หลอมเหลวแลวจึงนำไปเทลงในแบบตามลักษณะที่ตองการเสร็จแลวนำมาตกแตง สวนเครื่องโลหะที่ทำจากทองแดง
มีการนำทองแดงมาใชเปนโลหะเจือหลักสำหรับผลิตตัวเรือนของเครื่องประดับโลหะเงินเจือ
๖. เครื่องไม หมายถึง งานฝมือชางที่ทำจากไมซุงหรือไมแปรรูปเปนทอน เปนแผน เพื่อใชในงานชางกอสราง
ประเภทเครื่องสับ เครื่องเรือน เครื่องบูชา เครื่องตั้ง เครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องศาสตรา เครื่องดนตรี
เครื่องเลน และยานพาหนะ โดยอาศัยเทคนิควิธีการแกะ สลัก สับ ขุด เจาะ กลึง ถาก ขูด และขัด
๗. เครื่องหนัง หมายถึง งานหัตถกรรมพื้นบานที่ทำมาจากหนังสัตวโดยผานกระบวนการหมักและฟอกหนัง
เพือ่ ไมใหเนาเปอ ย และใหเกิดความนิม่ นวลสามารถบีบงอไดตามทีต่ อ งการ เครือ่ งหนังนิยมนำไปใชในงานดานศิลปะการแสดง
รวมถึงอุปกรณอื่นๆ ที่มีหนังเปนสวนประกอบ

๓๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

๘. เครื่องประดับ หมายถึง งานชางฝมือที่ประดิษฐขึ้นเพื่อการตกแตงใหเกิดความงดงาม เริ่มตนจากการใช
วัสดุที่หาไดงายในทองถิ่นนำมาผลิตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยใชอัญมณีและโลหะมีคาตางๆ
๙. งานศิลปกรรมพื้นบาน หมายถึง งานที่มีการแสดงอารมณสะทอนออกทางฝมือการชางใหเห็นประจักษ
เปนรูปธรรมเพื่อตอบสนองตอการยังชีพและความตองการดานคุณคาความงาม 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 ความเชื่อ วัฒนธรรมหรือการประกอบอาชีพของคน
ในชุมชน
๕. งานชางแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณ หรืออัตลักษณเฉพาะทองถิน่ หรือชาติพนั ธุน น้ั ๆ และเปนความภาคภูมใิ จ
ของคนในชุมชน
๖. มีคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม มีความหมาย และคุณคาทางประวัติศาสตรทองถิ่น
หรือชาติพันธุนั้น ๆ
๗. งานชางที่ตองไดรับการคุมครองอยางเรงดวน เสี่ยงตอการ สูญหาย หรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม
๘. คุณสมบัตอิ ื่นๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๓๗

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 ภาชนะเครื่องใชประจำบานที่ทำจากวัตถุดิบในทองถิ่น เชน ไผ หวาย กระจู ลำเจียก
โดยนำมาจักและสาน จึงเรียกวา เครื่องจักสาน กลวิธีในการทำเครื่องจักสาน ไดแก การถัก ผูกรัด มัด รอย โดยใชตอก
หวาย เพื่อใหเครื่องจักสานคงทนและคงรูปอยูไดตามตองการ
๓. เครื่องรัก หมายถึง หัตถกรรมที่ใชรักเปนวัสดุสำคัญในการสรางผลงาน เชน ปดทองรดนํ้า ภาพกำมะลอ
ประดับมุก ประดับกระจกสี ปนกระแหนะ และเขิน รักหรือยางรัก มีคุณลักษณะเปนยางเหนียว สามารถเกาะจับพื้นของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประสงคจะทา หรือถมทับหรือเคลือบผิวไดดี ทำใหเปนผิวมันภายหลังรักแหงสนิท มีคุณภาพคงทนตอ
ความรอน ความชื้น กรดหรือดางออนๆ และยังเปนวัสดุที่ใชเชื่อมสมุกหรือสีเขาดวยกัน
๔. เครือ่ งปน ดินเผา หมายถึง หัตถกรรมทีใ่ ชดนิ เหนียวเปนวัตถุดบิ หลักในการผลิต มีทง้ั ชนิดเคลือบและไมเคลือบ
โดยที่เนื้อดินเหนียวตองมีสวนผสมของทรายแมนํ้าที่เปนทรายเนื้อละเอียดและชวยใหเนื้อดินแหงสนิทไมแตกราว
ดินเหนียวที่ใชทำเครื่องปนดินเผาจากที่ตางๆ ใหสีแตกตางกัน
๕. เครื่องโลหะ หมายถึง สิ่งที่มีวัสดุหลักเปนเหล็ก ทองเหลืองหรือทองแดง เครื่องโลหะที่ทำจากเหล็ก นิยมทำ
โดยการเผาไฟใหออนตัวและตีเหล็กเปนรูปทรงตางๆ เครื่องโลหะที่ทำจากทองเหลือง นิยมนำทองเหลืองมาเผาจน
หลอมเหลวแลวจึงนำไปเทลงในแบบตามลักษณะที่ตองการเสร็จแลวนำมาตกแตง สวนเครื่องโลหะที่ทำจากทองแดง
มีการนำทองแดงมาใชเปนโลหะเจือหลักสำหรับผลิตตัวเรือนของเครื่องประดับโลหะเงินเจือ
๖. เครื่องไม หมายถึง งานฝมือชางที่ทำจากไมซุงหรือไมแปรรูปเปนทอน เปนแผน เพื่อใชในงานชางกอสราง
ประเภทเครื่องสับ เครื่องเรือน เครื่องบูชา เครื่องตั้ง เครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องศาสตรา เครื่องดนตรี
เครื่องเลน และยานพาหนะ โดยอาศัยเทคนิควิธีการแกะ สลัก สับ ขุด เจาะ กลึง ถาก ขูด และขัด
๗. เครื่องหนัง หมายถึง งานหัตถกรรมพื้นบานที่ทำมาจากหนังสัตวโดยผานกระบวนการหมักและฟอกหนัง
เพือ่ ไมใหเนาเปอ ย และใหเกิดความนิม่ นวลสามารถบีบงอไดตามทีต่ อ งการ เครือ่ งหนังนิยมนำไปใชในงานดานศิลปะการแสดง
รวมถึงอุปกรณอื่นๆ ที่มีหนังเปนสวนประกอบ

๓๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

๘. เครื่องประดับ หมายถึง งานชางฝมือที่ประดิษฐขึ้นเพื่อการตกแตงใหเกิดความงดงาม เริ่มตนจากการใช
วัสดุที่หาไดงายในทองถิ่นนำมาผลิตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยใชอัญมณีและโลหะมีคาตางๆ
๙. งานศิลปกรรมพื้นบาน หมายถึง งานที่มีการแสดงอารมณสะทอนออกทางฝมือการชางใหเห็นประจักษ
เปนรูปธรรมเพื่อตอบสนองตอการยังชีพและความตองการดานคุณคาความงาม 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 ความเชื่อ วัฒนธรรมหรือการประกอบอาชีพของคน
ในชุมชน
๕. งานชางแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณ หรืออัตลักษณเฉพาะทองถิน่ หรือชาติพนั ธุน น้ั ๆ และเปนความภาคภูมใิ จ
ของคนในชุมชน
๖. มีคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม มีความหมาย และคุณคาทางประวัติศาสตรทองถิ่น
หรือชาติพันธุนั้น ๆ
๗. งานชางที่ตองไดรับการคุมครองอยางเรงดวน เสี่ยงตอการ สูญหาย หรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม
๘. คุณสมบัตอิ ื่นๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๓๗

ผาทอไทครั่ง จังหวัดชัยนาท

ผาทอไทครั่ง

ครอบครัวชาวไทครั่ง

ไทครั่ง หรือ ลาวครั่ง คือ กลุมชนที่อพยพมาจากฝงซายของลุมแมน้ำโขง เขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
บริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครสวรรค พิจิตร กำแพงเพชร นครปฐม สันนิษฐานวานาจะอพยพมาตั้งแต
สมัยกรุงธนบุรี แตการอพยพเคลื่อนยายของชาวไทครั่งครั้งสำคัญเกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๓๗๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ แหงกุรงรัตนโกสินทร กลุมวัฒนธรรมไทครั่งจะเรียกตนเองวา ลาวครั่ง หรือ ลาวเวียง
หรือ ลาวกา
ผาทอไทครั่งมีหลายประเภท ซึ่งผาซิ่นของชาวไทครั่ง มักตอตีนซิ่นดวยฝายหรือไหม ตีนซิ่นทอเปนพื้นสีแดง
ใชเทคนิคการจกดวยฝายหรือไหม สีเหลือง สม น้ำเงิน ขาว เขียว ใหเกิดลวดลายโดยทิ้งพื้นสีแดงไวดานลางของตีนซิ่น
การทอตัวซิ่นนิยมทอดวยเทคนิคมัดหมี่เสนพุง ดวยการยอมสีเดียวและใชวิธีการแตมสีอื่นๆเพิ่มเติม หรือภาษาทองถิ่น
เรียกวา “แจะ” เปนการใหลวดลายหมี่มีสีสันเพิ่มขึ้น ผาซิ่นที่บงบอกถึงอัตลักษณของชาวไทครั่ง มีอยูดวยกัน ๔ แบบ คือ
๑) ซิ่นกาน ใชเทคนิคการจกหรือขิดตัวซิ่นทั้งผืน ลวดลายที่เดนเปนเอกลักษณ คือ ลายดอกแกว ลายมะเขือผาโผง
๒) ซิ่นหมี่ลวด เปนซิ่นที่ใชเทคนิคการมัดหมี่และทอตอเนื่อง ทำใหเกิดลวดลายอยางตอเนื่อง ลวดลายที่เปนเอกลักษณ
คือ ลายหมี่สำเภาและลายหมี่ขอใหญ ๓) ซิ่นหมี่ตา ใชเทคนิคการมัดหมี่สลับกับการจกหรือขิด ทำใหเกิดลวดลาย
ขนานกับลำตัว ลวดลายของมัดหมี่จะเปนลาย หงส หรือนาค เปนสวนใหญ ๔) ซิ่นหมี่นอย เปนซิ่นที่ใชเทคนิคการมัดหมี่
เปนลวดลายแถบเล็กๆ สลับดวยฝาย หรือไหมพืน้ สีตา ง ๆ นอกจากซิน่ ตีนจกแลวยังมีสง่ิ ทอทีเ่ ปนเอกลักษณของชาวไทครัง่
ซึ่งยังคงสืบทอดกันอยู เชน ผาปกหัวนาค ลักษณะเปนผาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทอดวยฝายสีขาว ใชเทคนิคการทอจกและขิด
มีชายครุย ๒ ดาน ขอบอีก ๒ ดาน เย็บดวยผาฝายสีแดง ในประเพณีบวชนาค เมื่อนาคโกนศีรษะแลวก็จะใชผาปกหัวนาค
คลุมไวบนศีรษะโดยใหชายครุยปลอยทิ้งลงมาขางหู ผาตุง มีลักษณะเดน คือ จะทอเปนผืนผาฝายสีขาว ใชเทคนิค
การขิดและจก โดยลวดลายทีป่ รากฏบนผืนตุงจะเปนลายสัตวทช่ี า งทอไดพบเห็น เชน ชาง มา นกยูง ไก งู เปนตน นอกจากนี้
แลวยังมีลวดลายสัตวในหิมพานต ไดแก นาคและลวดลายคนในอิริยาบถทาทางตางๆ

๓๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ผาทอไทครั่ง จังหวัดอุทัยธานี

ผาทอไทครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แหลงทอผาที่สำคัญอยูที่ บานเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท บานกุดจอก อำเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท บานโคกหมอ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี บานทัพคลาย บานทัพหลวง บานนาตาโพ อำเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี บานปาสะแก บานบอกรุ บานหนองกระทุม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน
ในปจจุบันขาดแคลนครูผูถายทอดภูมิปญญาทางดานสิ่งทอในกลุมวัฒนธรรมไทครั่ง เนื่องจากชางทอผาผูมี
ความรูเสียชีวิตไปเปนจำนวนมาก ลูกหลานที่ไดรับการสืบทอดภูมิปญญาทางดานสิ่งทอมีจำนวนนอยลง ซึ่งสุมเสี่ยงตอ
การสูญหายของมรดกภูมิปญญาทางดานสิ่งทอแขนงนี้

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๓๙

ผาทอไทครั่ง จังหวัดชัยนาท

ผาทอไทครั่ง

ครอบครัวชาวไทครั่ง

ไทครั่ง หรือ ลาวครั่ง คือ กลุมชนที่อพยพมาจากฝงซายของลุมแมน้ำโขง เขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
บริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครสวรรค พิจิตร กำแพงเพชร นครปฐม สันนิษฐานวานาจะอพยพมาตั้งแต
สมัยกรุงธนบุรี แตการอพยพเคลื่อนยายของชาวไทครั่งครั้งสำคัญเกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๓๗๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ แหงกุรงรัตนโกสินทร กลุมวัฒนธรรมไทครั่งจะเรียกตนเองวา ลาวครั่ง หรือ ลาวเวียง
หรือ ลาวกา
ผาทอไทครั่งมีหลายประเภท ซึ่งผาซิ่นของชาวไทครั่ง มักตอตีนซิ่นดวยฝายหรือไหม ตีนซิ่นทอเปนพื้นสีแดง
ใชเทคนิคการจกดวยฝายหรือไหม สีเหลือง สม น้ำเงิน ขาว เขียว ใหเกิดลวดลายโดยทิ้งพื้นสีแดงไวดานลางของตีนซิ่น
การทอตัวซิ่นนิยมทอดวยเทคนิคมัดหมี่เสนพุง ดวยการยอมสีเดียวและใชวิธีการแตมสีอื่นๆเพิ่มเติม หรือภาษาทองถิ่น
เรียกวา “แจะ” เปนการใหลวดลายหมี่มีสีสันเพิ่มขึ้น ผาซิ่นที่บงบอกถึงอัตลักษณของชาวไทครั่ง มีอยูดวยกัน ๔ แบบ คือ
๑) ซิ่นกาน ใชเทคนิคการจกหรือขิดตัวซิ่นทั้งผืน ลวดลายที่เดนเปนเอกลักษณ คือ ลายดอกแกว ลายมะเขือผาโผง
๒) ซิ่นหมี่ลวด เปนซิ่นที่ใชเทคนิคการมัดหมี่และทอตอเนื่อง ทำใหเกิดลวดลายอยางตอเนื่อง ลวดลายที่เปนเอกลักษณ
คือ ลายหมี่สำเภาและลายหมี่ขอใหญ ๓) ซิ่นหมี่ตา ใชเทคนิคการมัดหมี่สลับกับการจกหรือขิด ทำใหเกิดลวดลาย
ขนานกับลำตัว ลวดลายของมัดหมี่จะเปนลาย หงส หรือนาค เปนสวนใหญ ๔) ซิ่นหมี่นอย เปนซิ่นที่ใชเทคนิคการมัดหมี่
เปนลวดลายแถบเล็กๆ สลับดวยฝาย หรือไหมพืน้ สีตา ง ๆ นอกจากซิน่ ตีนจกแลวยังมีสง่ิ ทอทีเ่ ปนเอกลักษณของชาวไทครัง่
ซึ่งยังคงสืบทอดกันอยู เชน ผาปกหัวนาค ลักษณะเปนผาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทอดวยฝายสีขาว ใชเทคนิคการทอจกและขิด
มีชายครุย ๒ ดาน ขอบอีก ๒ ดาน เย็บดวยผาฝายสีแดง ในประเพณีบวชนาค เมื่อนาคโกนศีรษะแลวก็จะใชผาปกหัวนาค
คลุมไวบนศีรษะโดยใหชายครุยปลอยทิ้งลงมาขางหู ผาตุง มีลักษณะเดน คือ จะทอเปนผืนผาฝายสีขาว ใชเทคนิค
การขิดและจก โดยลวดลายทีป่ รากฏบนผืนตุงจะเปนลายสัตวทช่ี า งทอไดพบเห็น เชน ชาง มา นกยูง ไก งู เปนตน นอกจากนี้
แลวยังมีลวดลายสัตวในหิมพานต ไดแก นาคและลวดลายคนในอิริยาบถทาทางตางๆ

๓๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ผาทอไทครั่ง จังหวัดอุทัยธานี

ผาทอไทครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี

แหลงทอผาที่สำคัญอยูที่ บานเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท บานกุดจอก อำเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท บานโคกหมอ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี บานทัพคลาย บานทัพหลวง บานนาตาโพ อำเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี บานปาสะแก บานบอกรุ บานหนองกระทุม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน
ในปจจุบันขาดแคลนครูผูถายทอดภูมิปญญาทางดานสิ่งทอในกลุมวัฒนธรรมไทครั่ง เนื่องจากชางทอผาผูมี
ความรูเสียชีวิตไปเปนจำนวนมาก ลูกหลานที่ไดรับการสืบทอดภูมิปญญาทางดานสิ่งทอมีจำนวนนอยลง ซึ่งสุมเสี่ยงตอ
การสูญหายของมรดกภูมิปญญาทางดานสิ่งทอแขนงนี้

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๓๙

ผาทอไทลื้อ
ไทลื้อ คือ กลุมชาติพันธุไทกลุมหนึ่งที่มีภูมิลำเนาเดิมอยูในเขตสิบสองพันนา (ปจจุบันอยูในเขตมณฑลยูนนาน
ทางตอนใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) ชาวไทลื้อไดอพยพโยกยายถิ่นฐานหลายครั้ง ในประเทศไทย ชาวไทลื้อ
ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม ลำพูน แพร นาน และลำปาง
การแตงกายที่เปนเอกลักษณไทลื้อ คือ ผาซิ่นของผูหญิงไทลื้อที่เรียกวา “ซิ่นตา” ซึ่งเปนผาซิ่นที่มี ๒ ตะเข็บ
มีลักษณะโครงสรางประกอบดวย ๓ สวนคือ หัวซิ่นสีแดง ตัวซิ่นลายขวางหลากสีตอตีนซิ่นสีดำ ความเดนอยูที่ตัวซิ่น
ซึง่ มีรว้ิ ลายขวางสลับสีสดใส และตรงชวงกลางมีลวดลายทีท่ อดวยเทคนิคขิด จก เกาะหรือลวง เปนลายรูปสัตวในวรรณคดี
ลายพรรณพฤกษา และลายเรขาคณิต เอกลักษณการทอผาที่สำคัญของกลุมชนนี้ คือ การทอผาดวยเทคนิค เกาะหรือลวง
(Tapestry Weaving) หรือที่เปนที่รูจักกันวา “ลายน้ำไหล” ซึ่งเปนเทคนิคที่มีความยุงยากซับซอน แตทำใหเกิดลวดลาย
และสีสันที่งดงามแปลกตา และเปนอัตลักษณอันโดดเดนเฉพาะกลุมที่แตกตางจากผาซิ่นของกลุมชาติพันธุไทกลุมอื่นๆ
นอกจากผาซิ่นแลว ชาวไทลื้อยังทอผาชนิดอื่นๆ ดวย เชน ผาหลบ

๔๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ในปจจุบันมีชุมชนไทลื้อที่มีความสามารถทอผาเกาะลวง แบงได ๓ กลุม คือ ๑. กลุมไทลื้อ อำเภอเชียงของ
อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ๒. กลุมไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และ ๓. กลุมไทลื้อ อำเภอปว อำเภอทุงชาง
และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
สภาพปญหาของผาทอเทคนิคเกาะลวงของไทลือ้ เกิดจากการทีช่ มุ ชนไทลือ้ แตละกลุม ทอผาเพือ่ การคา จึงเลือก
ทอเฉพาะลวดลายทีไ่ ดรบั ความนิยมของตลาด ไมนยิ มทอลวดลายและสีสนั อันเปนเอกลักษณดง้ั เดิมของไทลือ้ นอกจากนี้
ยังเลียนแบบรูปแบบของผาทอกลุมอื่นๆ ที่เปนที่ตองการของผูบริโภค ทำใหขาดการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของไทลื้อ
แตละกลุม
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๔๑

ผาทอไทลื้อ
ไทลื้อ คือ กลุมชาติพันธุไทกลุมหนึ่งที่มีภูมิลำเนาเดิมอยูในเขตสิบสองพันนา (ปจจุบันอยูในเขตมณฑลยูนนาน
ทางตอนใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) ชาวไทลื้อไดอพยพโยกยายถิ่นฐานหลายครั้ง ในประเทศไทย ชาวไทลื้อ
ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม ลำพูน แพร นาน และลำปาง
การแตงกายที่เปนเอกลักษณไทลื้อ คือ ผาซิ่นของผูหญิงไทลื้อที่เรียกวา “ซิ่นตา” ซึ่งเปนผาซิ่นที่มี ๒ ตะเข็บ
มีลักษณะโครงสรางประกอบดวย ๓ สวนคือ หัวซิ่นสีแดง ตัวซิ่นลายขวางหลากสีตอตีนซิ่นสีดำ ความเดนอยูที่ตัวซิ่น
ซึง่ มีรว้ิ ลายขวางสลับสีสดใส และตรงชวงกลางมีลวดลายทีท่ อดวยเทคนิคขิด จก เกาะหรือลวง เปนลายรูปสัตวในวรรณคดี
ลายพรรณพฤกษา และลายเรขาคณิต เอกลักษณการทอผาที่สำคัญของกลุมชนนี้ คือ การทอผาดวยเทคนิค เกาะหรือลวง
(Tapestry Weaving) หรือที่เปนที่รูจักกันวา “ลายน้ำไหล” ซึ่งเปนเทคนิคที่มีความยุงยากซับซอน แตทำใหเกิดลวดลาย
และสีสันที่งดงามแปลกตา และเปนอัตลักษณอันโดดเดนเฉพาะกลุมที่แตกตางจากผาซิ่นของกลุมชาติพันธุไทกลุมอื่นๆ
นอกจากผาซิ่นแลว ชาวไทลื้อยังทอผาชนิดอื่นๆ ดวย เชน ผาหลบ

๔๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ในปจจุบันมีชุมชนไทลื้อที่มีความสามารถทอผาเกาะลวง แบงได ๓ กลุม คือ ๑. กลุมไทลื้อ อำเภอเชียงของ
อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ๒. กลุมไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และ ๓. กลุมไทลื้อ อำเภอปว อำเภอทุงชาง
และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
สภาพปญหาของผาทอเทคนิคเกาะลวงของไทลือ้ เกิดจากการทีช่ มุ ชนไทลือ้ แตละกลุม ทอผาเพือ่ การคา จึงเลือก
ทอเฉพาะลวดลายทีไ่ ดรบั ความนิยมของตลาด ไมนยิ มทอลวดลายและสีสนั อันเปนเอกลักษณดง้ั เดิมของไทลือ้ นอกจากนี้
ยังเลียนแบบรูปแบบของผาทอกลุมอื่นๆ ที่เปนที่ตองการของผูบริโภค ทำใหขาดการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของไทลื้อ
แตละกลุม
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๔๑

ผาทอกะเหรี่ยงมีความสำคัญและมีคุณคาตอสังคม ซึ่งผาทอกะเหรี่ยงกับการแตงกายจะบงบอกสถานภาพ
ทางสังคม แสดงใหเห็นคุณวุฒิทางจริยธรรมและการควบคุมความประพฤติของผูสวมใสควบคูกับความสวยงามของ
ลวดลาย ทั้งนี้ ไดมีการสงเสริมใหนำผามาใชประโยชนในดานตางๆ เชน การนำมาใชในการสืบสานประเพณีกินขาวหอ
การสงเสริมใหพัฒนาเปนอาชีพเพื่อสรางรายได และการสงเสริมใหเกิดการสืบทอดความรูใหอยูกับชุมชน ปจจุบันผาทอ
กะเหรี่ยงไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม คือ การขาดแคลนชางทอผากะเหรี่ยงรุนใหม
การหมดความนิยมในการใช การขาดความตอเนื่องและขาดความริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาผาทอ และกลายเปนแค
สัญลักษณของคนกะเหรี่ยง

ผาทอกะเหรี่ยง

บุคคลที่ยังดำเนินการสืบทอดการทอผากะเหรี่ยง ไดแก นางบัวแกว บุญเลิศ นางเย็น งิ้วเณอ บานบอ
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง สวนชุมชนที่มีการรวมกลุมทอผา ไดแก กลุมทอผากะเหรี่ยงบานบึงเหนือ ตำบลบานคา
อำเภอบานคา กลุมทอผาบานกะเหรี่ยงบานทายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี กลุมทอผากะเหรี่ยง
บานยางน้ำกลัดใต ตำบลยางน้ำกลัดใต อำเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี และมีการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนทำเปนหลักสูตรทองถิ่นทอผากะเหรี่ยง เชน โรงเรียนบานคาวิทยา โรงเรียน บานบึง (สันติประชาสรรค)
และโรงเรียนบานยางน้ำกลัดใต เปนตน

กะเหรี่ยง เปนชนชาติเกาแกชนชาติหนึ่งที่มีวัฒนธรรมและภาษาเปนของตนเอง กะเหรี่ยงกระจายกันอยูใน
บริเวณตอนเหนือของพมาแถบรัฐฉานตลอดมาจนถึงบริเวณชายแดน ไทย - พมา ตลอดแนวเขาถนนธงชัย ตะนาวศรี
จรดปากแมน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง
ผาทอกะเหรี่ยง หมายถึง ผาของชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงในเขตวัฒนธรรมราชบุรี มีเอกลักษณที่กรรมวิธี
การทอผาดวยกี่เอว การทอผูทอตองนั่งกับพื้น เหยียดขาตรงไปขางหนาทั้งสองขาง เสนยืนมีสายหนังคาดรัดโอบไป
ดานหลัง ใชนิ้วหรือไมไผซี่เล็กๆ สอดดายพุง และใชไมแผนกระแทกเสนดายใหแนน กลุมชนชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู
ในประเทศไทยมีกลวิธีการทอและรูปแบบของผาใกลเคียงกัน ผาทอกะเหรี่ยงมีลักษณะวิธีการทอโดยทำลวดลายบน
ผาซิ่น (หนึ่ย) ตัวซิ่นทอลายมัดหมี่สีแดงอมสมสลับลายทอยกดอก ตีนซิ่นทอลายจกแลวเย็บกับตัวซิ่น สวนเสื้อ (ไช)
ทำลวดลายดวยวิธีการปก ลวดลายดานในและดานนอกจะสวยงามสวมใสได ๒ ดาน ชนิดของผาแบงเปน ๕ ประเภท
๑) เสื้อผูชาย 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

๔๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๔๓

ผาทอกะเหรี่ยงมีความสำคัญและมีคุณคาตอสังคม ซึ่งผาทอกะเหรี่ยงกับการแตงกายจะบงบอกสถานภาพ
ทางสังคม แสดงใหเห็นคุณวุฒิทางจริยธรรมและการควบคุมความประพฤติของผูสวมใสควบคูกับความสวยงามของ
ลวดลาย ทั้งนี้ ไดมีการสงเสริมใหนำผามาใชประโยชนในดานตางๆ เชน การนำมาใชในการสืบสานประเพณีกินขาวหอ
การสงเสริมใหพัฒนาเปนอาชีพเพื่อสรางรายได และการสงเสริมใหเกิดการสืบทอดความรูใหอยูกับชุมชน ปจจุบันผาทอ
กะเหรี่ยงไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม คือ การขาดแคลนชางทอผากะเหรี่ยงรุนใหม
การหมดความนิยมในการใช การขาดความตอเนื่องและขาดความริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาผาทอ และกลายเปนแค
สัญลักษณของคนกะเหรี่ยง

ผาทอกะเหรี่ยง

บุคคลที่ยังดำเนินการสืบทอดการทอผากะเหรี่ยง ไดแก นางบัวแกว บุญเลิศ นางเย็น งิ้วเณอ บานบอ
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง สวนชุมชนที่มีการรวมกลุมทอผา ไดแก กลุมทอผากะเหรี่ยงบานบึงเหนือ ตำบลบานคา
อำเภอบานคา กลุมทอผาบานกะเหรี่ยงบานทายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี กลุมทอผากะเหรี่ยง
บานยางน้ำกลัดใต ตำบลยางน้ำกลัดใต อำเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี และมีการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนทำเปนหลักสูตรทองถิ่นทอผากะเหรี่ยง เชน โรงเรียนบานคาวิทยา โรงเรียน บานบึง (สันติประชาสรรค)
และโรงเรียนบานยางน้ำกลัดใต เปนตน

กะเหรี่ยง เปนชนชาติเกาแกชนชาติหนึ่งที่มีวัฒนธรรมและภาษาเปนของตนเอง กะเหรี่ยงกระจายกันอยูใน
บริเวณตอนเหนือของพมาแถบรัฐฉานตลอดมาจนถึงบริเวณชายแดน ไทย - พมา ตลอดแนวเขาถนนธงชัย ตะนาวศรี
จรดปากแมน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง
ผาทอกะเหรี่ยง หมายถึง ผาของชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยงในเขตวัฒนธรรมราชบุรี มีเอกลักษณที่กรรมวิธี
การทอผาดวยกี่เอว การทอผูทอตองนั่งกับพื้น เหยียดขาตรงไปขางหนาทั้งสองขาง เสนยืนมีสายหนังคาดรัดโอบไป
ดานหลัง ใชนิ้วหรือไมไผซี่เล็กๆ สอดดายพุง และใชไมแผนกระแทกเสนดายใหแนน กลุมชนชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู
ในประเทศไทยมีกลวิธีการทอและรูปแบบของผาใกลเคียงกัน ผาทอกะเหรี่ยงมีลักษณะวิธีการทอโดยทำลวดลายบน
ผาซิ่น (หนึ่ย) ตัวซิ่นทอลายมัดหมี่สีแดงอมสมสลับลายทอยกดอก ตีนซิ่นทอลายจกแลวเย็บกับตัวซิ่น สวนเสื้อ (ไช)
ทำลวดลายดวยวิธีการปก ลวดลายดานในและดานนอกจะสวยงามสวมใสได ๒ ดาน ชนิดของผาแบงเปน ๕ ประเภท
๑) เสื้อผูชาย 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

๔๒
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พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๔๓

ผาทอไทยวน
ไทยวนเปนกลุม ชาติพนั ธุท ส่ี บื เชือ้ สายมาจากชาวเมืองเชียงแสน แหงอาณาจักรลานนา ปจจุบนั พบวา มีการตัง้
ถิ่นฐานของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนที่อพยพมาจากถิ่นฐานเดิมไปอยูตามหัวเมืองตาง 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 คติความเชื่อจารีต ประเพณี
และวัฒนธรรมของตน ผาทอไทยวนชนิดตาง ๆ ทีม่ คี วามสำคัญและใชในชีวติ ประจำวันของชาวไทยวน ไดแก ผาหมหัวเก็บ
ผาเช็ดหนา ยาม ผาซิน่ ชนิดตาง ๆ (ตัวซิน่ ) หมอนหนาจก ผาสไบ ผาปกหัวนาค ตุง พวงเข็ม (ตุงใย) เปนตน

๔๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

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 บางชุมชนเลิกการทอผาจกแบบดั้งเดิมหันมาทอแบบเทคนิคยกตะกอลอย
แทนกรรมวิธแี บบเกาซึง่ ตองใชเวลามาก บางชุมชนเหลือเพียงการทอยามมุก ผายกมุกตางๆ เชน ชุมชนไทยวน อำเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรี และบานโนนกุม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ บางชุมชนเลิกอาชีพการทอผาและหันไป
รับเอาการทอผาชนิดอื่นที่ไมใชอัตลักษณ ตามแบบดั้งเดิมของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนเขามาแทนที่ สงผลใหมรดก
ภูมิปญญาเหลานี้ใกลสูญหาย

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๔๕

ผาทอไทยวน
ไทยวนเปนกลุม ชาติพนั ธุท ส่ี บื เชือ้ สายมาจากชาวเมืองเชียงแสน แหงอาณาจักรลานนา ปจจุบนั พบวา มีการตัง้
ถิ่นฐานของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนที่อพยพมาจากถิ่นฐานเดิมไปอยูตามหัวเมืองตาง 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 คติความเชื่อจารีต ประเพณี
และวัฒนธรรมของตน ผาทอไทยวนชนิดตาง ๆ ทีม่ คี วามสำคัญและใชในชีวติ ประจำวันของชาวไทยวน ไดแก ผาหมหัวเก็บ
ผาเช็ดหนา ยาม ผาซิน่ ชนิดตาง ๆ (ตัวซิน่ ) หมอนหนาจก ผาสไบ ผาปกหัวนาค ตุง พวงเข็ม (ตุงใย) เปนตน

๔๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

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 บางชุมชนเลิกการทอผาจกแบบดั้งเดิมหันมาทอแบบเทคนิคยกตะกอลอย
แทนกรรมวิธแี บบเกาซึง่ ตองใชเวลามาก บางชุมชนเหลือเพียงการทอยามมุก ผายกมุกตางๆ เชน ชุมชนไทยวน อำเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรี และบานโนนกุม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ บางชุมชนเลิกอาชีพการทอผาและหันไป
รับเอาการทอผาชนิดอื่นที่ไมใชอัตลักษณ ตามแบบดั้งเดิมของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนเขามาแทนที่ สงผลใหมรดก
ภูมิปญญาเหลานี้ใกลสูญหาย

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๔๕

ผาทอผูไทย
ผูไทย เปนชื่อเรียกของกลุมชาติพันธุยอยตางๆ จำนวนมาก เชน ไทดำ ไทแดง ไทขาว ไทแอด ไทวัง ไทกอ
และไทซำ ผูไทย มีถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณชายแดนตอนเหนือระหวางประเทศลาวและเวียดนาม มีการอพยพเขามาใน
ประเทศไทยหลายระลอก ดวยเหตุผลดานการเมือง สงคราม การหาแหลงทำกินใหม ทำใหมิอาจระบุไดวากลุมผูไทย
ในประเทศไทยนั้นเปนกลุมยอยใดบาง เมื่อเขามาในรัฐไทยแลวคนกลุมนี้ จะถูกเรียกชื่ออยางเปนทางการวา “ผูไทย”
ซึ่งเปนการแฝงความหมายทางการเมืองในฐานะที่เปนประชากรของประเทศไทย
ปจจุบันเราสามารถพบเห็นมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม การทอผาและการออกแบบลวดลายผาของ
ชาวผูไทยในประเทศไทย ในรูปแบบของเสื้อผาแฟชั่นของสังคมชั้นสูง 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
ได แ ก ลายที่ ท อไวช ิดกับ ลายเล็ก ๆ กอนจะทอลายใหญ โดยลายเชิงผ าจะอยูส องแถวของแตล ะดานของผืน ผ า
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 ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่ยุงยากซับซอน โดยจะใชเวลาในการผลิตผาแตละผืนตั้งแต ๑ เดือน
ขึน้ ไป คนทัว่ ไปมักรูจ กั การทอผาและการออกแบบลวดลายผาของชาวผูไ ทยเพียงแตผา แพรวาในขณะทีค่ วามเปนจริงนัน้
ชาวผูไทยมีมรดกภูมิปญญาที่ละเอียดออนและลึกซึ้งเกี่ยวกับผาทอหลากหลายชนิด ไดแก ๑) ผาแสว ๒) ผาแพรวา
๓) ผา แพรมน ๔) ผาตุ ม ๕) ผาซิ่นมัดหมี่ ๖) ผาเม็ดงา ๗) ผากาบโกย ๘) ผาโสรงหางกระรอก ๙) หมอนขิด
๑๐) ผาหอคัมภีร และ ๑๑) เสื้อเย็บมือ เปนตน

๔๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

มรดกการทอผาและลวดลายผาของชาวผูไทยในประเทศไทย ยังมีผสู ืบทอดอยูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ 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
สภาพการณปจ จุบนั คนรุน ใหมขาดความเขาใจกระบวนการทอผาและทีม่ าของการออกแบบลวดลายผาซึง่ เปน
มรดกของชุมชน จึงเปนความเสี่ยงที่ขอมูลสำคัญของมรดกภูมิปญญาผาทอผูไทยจะสูญหายไป
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๔๗

ผาทอผูไทย
ผูไทย เปนชื่อเรียกของกลุมชาติพันธุยอยตางๆ จำนวนมาก เชน ไทดำ ไทแดง ไทขาว ไทแอด ไทวัง ไทกอ
และไทซำ ผูไทย มีถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณชายแดนตอนเหนือระหวางประเทศลาวและเวียดนาม มีการอพยพเขามาใน
ประเทศไทยหลายระลอก ดวยเหตุผลดานการเมือง สงคราม การหาแหลงทำกินใหม ทำใหมิอาจระบุไดวากลุมผูไทย
ในประเทศไทยนั้นเปนกลุมยอยใดบาง เมื่อเขามาในรัฐไทยแลวคนกลุมนี้ จะถูกเรียกชื่ออยางเปนทางการวา “ผูไทย”
ซึ่งเปนการแฝงความหมายทางการเมืองในฐานะที่เปนประชากรของประเทศไทย
ปจจุบันเราสามารถพบเห็นมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม การทอผาและการออกแบบลวดลายผาของ
ชาวผูไทยในประเทศไทย ในรูปแบบของเสื้อผาแฟชั่นของสังคมชั้นสูง 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
ได แ ก ลายที่ ท อไวช ิดกับ ลายเล็ก ๆ กอนจะทอลายใหญ โดยลายเชิงผ าจะอยูส องแถวของแตล ะดานของผืน ผ า
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 ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่ยุงยากซับซอน โดยจะใชเวลาในการผลิตผาแตละผืนตั้งแต ๑ เดือน
ขึน้ ไป คนทัว่ ไปมักรูจ กั การทอผาและการออกแบบลวดลายผาของชาวผูไ ทยเพียงแตผา แพรวาในขณะทีค่ วามเปนจริงนัน้
ชาวผูไทยมีมรดกภูมิปญญาที่ละเอียดออนและลึกซึ้งเกี่ยวกับผาทอหลากหลายชนิด ไดแก ๑) ผาแสว ๒) ผาแพรวา
๓) ผา แพรมน ๔) ผาตุ ม ๕) ผาซิ่นมัดหมี่ ๖) ผาเม็ดงา ๗) ผากาบโกย ๘) ผาโสรงหางกระรอก ๙) หมอนขิด
๑๐) ผาหอคัมภีร และ ๑๑) เสื้อเย็บมือ เปนตน

๔๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

มรดกการทอผาและลวดลายผาของชาวผูไทยในประเทศไทย ยังมีผสู ืบทอดอยูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ 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
สภาพการณปจ จุบนั คนรุน ใหมขาดความเขาใจกระบวนการทอผาและทีม่ าของการออกแบบลวดลายผาซึง่ เปน
มรดกของชุมชน จึงเปนความเสี่ยงที่ขอมูลสำคัญของมรดกภูมิปญญาผาทอผูไทยจะสูญหายไป
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๔๗

เครื่องมุกไทย
เครื่องมุก เปนประณีตศิลปชั้นสูงอยางหนึ่งของไทย ที่ตองทำดวยความละเอียดประณีต และความวิริยะ
อุตสาหะอยางมาก ชางตองบรรจงฉลุเปลือกหอยมุกไฟที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถสะทอนแสงเปนประกายดุจสีรุงใหมี
ความเล็กละเอียดยิ่งกวาปลายหัวเข็มหมุด และนำไปติดประดับตกแตงชิ้นงาน หรือหุนโครงสรางภายในซึ่งทำดวยวัสดุ
ที่มีน้ำหนักเบา เชน หวาย ไมไผ โดยใชยางรักเปนตัวประสานใหชิ้นมุกยึดติดกับภาชนะหรือหุนโครงสรางภายในนั้นให
เปนลวดลาย เมื่อยางรักแหงสนิทจึงนำไปขัดดวยกระดาษทรายใหลวดลายปรากฏเสมอกันทั้งหมดจนเปนเงางาม
ขั้นตอนการทำเครื่องมุกแสดงใหเห็นภูมิปญญาในการนำวัสดุที่มีความงดงามมาประดิษฐเปนลวดลาย
แลวผนึกลงบนภาชนะเครื่องใช 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 จนกลายเปนหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยังคงเหลืออยูมาจนถึงทุกวันนี้ แสดงถึงยุคแหงความเจริญรุงเรือง
สูงสุดของงานชางประดับมุกของไทยซึง่ มีมานานกวา ๔๐๐ ป และยังแสดงถึงภูมปิ ญ
 ญาของบรรพบุรษุ ของชางไทยโบราณ
ที่คิดประดิษฐรังสรรคผลงานอันวิจิตรงดงาม สามารถสืบทอดตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

๔๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

เครือ่ งมุกในปจจุบนั แมจะมีทำกันอยูบ า ง เชน บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกเ็ ปนเครือ่ งมุก
ทีป่ ระยุกตวธิ กี ารจากโบราณ ตัง้ แตการใชสรี องพืน้ แทนรักและการฉลุลวดลาย ซึง่ เปนการทำแบบซ้ำ ๆ แลวนำมาประกอบ
เปนลวดลายที่สามารถใชกับเครื่องมุกที่มีรูปทรงตางๆ กัน ซึ่งเปนการประหยัดเวลาและแรงงาน เมื่อสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมเปลี่ยนไปการนำเปลือกหอยมุกมาประดับเครื่องมุกที่ตองใชเวลาและความประณีตสูงจึงมิใครคุมคา เครื่องมุก
ในปจจุบันจึงมักทำสิ่งของขนาดเล็ก ๆ มากกวาที่จะทำเปนสิ่งของที่มีขนาดใหญอยางโบราณ หากแตยังมีกลุมชางมุกที่
ยังทำตามกรรมวิธีแบบโบราณ เรียกวา กลุมชางเครื่องมุกในราชสำนัก มีจำนวนนายชางปจจุบันเหลืออยูไมถึง ๒๐ คน
เกรงวาในอนาคตมีแนวโนมเสี่ยงตอการสูญหายของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติแขนงนี้
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๔๙

เครื่องมุกไทย
เครื่องมุก เปนประณีตศิลปชั้นสูงอยางหนึ่งของไทย ที่ตองทำดวยความละเอียดประณีต และความวิริยะ
อุตสาหะอยางมาก ชางตองบรรจงฉลุเปลือกหอยมุกไฟที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถสะทอนแสงเปนประกายดุจสีรุงใหมี
ความเล็กละเอียดยิ่งกวาปลายหัวเข็มหมุด และนำไปติดประดับตกแตงชิ้นงาน หรือหุนโครงสรางภายในซึ่งทำดวยวัสดุ
ที่มีน้ำหนักเบา เชน หวาย ไมไผ โดยใชยางรักเปนตัวประสานใหชิ้นมุกยึดติดกับภาชนะหรือหุนโครงสรางภายในนั้นให
เปนลวดลาย เมื่อยางรักแหงสนิทจึงนำไปขัดดวยกระดาษทรายใหลวดลายปรากฏเสมอกันทั้งหมดจนเปนเงางาม
ขั้นตอนการทำเครื่องมุกแสดงใหเห็นภูมิปญญาในการนำวัสดุที่มีความงดงามมาประดิษฐเปนลวดลาย
แลวผนึกลงบนภาชนะเครื่องใช 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 จนกลายเปนหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยังคงเหลืออยูมาจนถึงทุกวันนี้ แสดงถึงยุคแหงความเจริญรุงเรือง
สูงสุดของงานชางประดับมุกของไทยซึง่ มีมานานกวา ๔๐๐ ป และยังแสดงถึงภูมปิ ญ
 ญาของบรรพบุรษุ ของชางไทยโบราณ
ที่คิดประดิษฐรังสรรคผลงานอันวิจิตรงดงาม สามารถสืบทอดตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

๔๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

เครือ่ งมุกในปจจุบนั แมจะมีทำกันอยูบ า ง เชน บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกเ็ ปนเครือ่ งมุก
ทีป่ ระยุกตวธิ กี ารจากโบราณ ตัง้ แตการใชสรี องพืน้ แทนรักและการฉลุลวดลาย ซึง่ เปนการทำแบบซ้ำ ๆ แลวนำมาประกอบ
เปนลวดลายที่สามารถใชกับเครื่องมุกที่มีรูปทรงตางๆ กัน ซึ่งเปนการประหยัดเวลาและแรงงาน เมื่อสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมเปลี่ยนไปการนำเปลือกหอยมุกมาประดับเครื่องมุกที่ตองใชเวลาและความประณีตสูงจึงมิใครคุมคา เครื่องมุก
ในปจจุบันจึงมักทำสิ่งของขนาดเล็ก ๆ มากกวาที่จะทำเปนสิ่งของที่มีขนาดใหญอยางโบราณ หากแตยังมีกลุมชางมุกที่
ยังทำตามกรรมวิธีแบบโบราณ เรียกวา กลุมชางเครื่องมุกในราชสำนัก มีจำนวนนายชางปจจุบันเหลืออยูไมถึง ๒๐ คน
เกรงวาในอนาคตมีแนวโนมเสี่ยงตอการสูญหายของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติแขนงนี้
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๔๙

เครื่องรัก
เครื่องรัก เปนงานชางประเภทหนึ่งที่ใช “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
ให เ ห็ น ภู มิ ป ญ ญาและความคิ ด ที่ แ ยบยลของช า งในการนำวั ต ถุ ดิ บ พื้ น ถิ่ น มาใช ป ระโยชน ใ ห เ กิ ด เป น งานศิ ล ปะที่
ทรงคุณคา โดยเรียนรูค ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษของยางรักแลวนำมาใชใหเกิดประโยชนสงู สุด เชน การนำยางรักมาใชกบั การประดับ
กระจกและปดทองสำหรับตกแตงสถาปตยกรรม
งานเครื่องรักของไทยสวนใหญจะถูกสรางสรรคขึ้นเพื่อเชิดชูพุทธศาสนาดังเชนงานลงรักปดทองพระพุทธรูป
พระประธานในโบสถวิหารตลอดจนงานประดับกระจกปราสาทราชวังทั่วไป หรืองานประดับตกแตงทางดานงาน
สถาปตยกรรมของไทย การลงรักปดทอง คือ กระบวนการตกแตงงานภายนอก ของศิลปวัตถุ หรือองคประกอบสำหรับ
งานสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณี ดวยการลงรักหรือทายางรักแลวปดดวยทองคำเปลวทับ ทำใหผิวของศิลปวัตถุ
หรือองคประกอบสำหรับงานสถาปตยกรรมบางสิง่ เปนสีทองคำเหลืองอราม และเปนมันวาวเสมือนหนึง่ วาทำดวยทองคำ
อันเปนความเชื่อโดยขนบนิยมในสังคมไทยมาแตโบราณ โดยยางรักจะชวยถนอมยืดอายุของชิ้นงานใหเกิดความคงทน
เพราะยางรักมีคุณสมบัติที่เปนฉนวนกันความชื้นและความรอนไมใหทำลายเนื้อไมหรือปูน ตลอดจนโลหะอันเปน
โครงสรางตางๆ ของงานสถาปตยกรรมและปฏิมากรรมใหมีอายุยืนยาวไดหลายรอยป

๕๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปจจุบัน งานเครื่องรักของไทยซึ่งเปนงานชางที่มี
แบบแผนขนบจารีตและเปนการแสดงออกถึงงานศิลปกรรม
ของชาติไทย ตองอาศัยนายชางผูมีความรูความชำนาญที่มีอายุ
มากขึ้น ทำใหงานเครื่องรักเริ่มสูญหายไปขาดคนสืบทอด

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๕๑

เครื่องรัก
เครื่องรัก เปนงานชางประเภทหนึ่งที่ใช “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
ให เ ห็ น ภู มิ ป ญ ญาและความคิ ด ที่ แ ยบยลของช า งในการนำวั ต ถุ ดิ บ พื้ น ถิ่ น มาใช ป ระโยชน ใ ห เ กิ ด เป น งานศิ ล ปะที่
ทรงคุณคา โดยเรียนรูค ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษของยางรักแลวนำมาใชใหเกิดประโยชนสงู สุด เชน การนำยางรักมาใชกบั การประดับ
กระจกและปดทองสำหรับตกแตงสถาปตยกรรม
งานเครื่องรักของไทยสวนใหญจะถูกสรางสรรคขึ้นเพื่อเชิดชูพุทธศาสนาดังเชนงานลงรักปดทองพระพุทธรูป
พระประธานในโบสถวิหารตลอดจนงานประดับกระจกปราสาทราชวังทั่วไป หรืองานประดับตกแตงทางดานงาน
สถาปตยกรรมของไทย การลงรักปดทอง คือ กระบวนการตกแตงงานภายนอก ของศิลปวัตถุ หรือองคประกอบสำหรับ
งานสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณี ดวยการลงรักหรือทายางรักแลวปดดวยทองคำเปลวทับ ทำใหผิวของศิลปวัตถุ
หรือองคประกอบสำหรับงานสถาปตยกรรมบางสิง่ เปนสีทองคำเหลืองอราม และเปนมันวาวเสมือนหนึง่ วาทำดวยทองคำ
อันเปนความเชื่อโดยขนบนิยมในสังคมไทยมาแตโบราณ โดยยางรักจะชวยถนอมยืดอายุของชิ้นงานใหเกิดความคงทน
เพราะยางรักมีคุณสมบัติที่เปนฉนวนกันความชื้นและความรอนไมใหทำลายเนื้อไมหรือปูน ตลอดจนโลหะอันเปน
โครงสรางตางๆ ของงานสถาปตยกรรมและปฏิมากรรมใหมีอายุยืนยาวไดหลายรอยป

๕๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปจจุบัน งานเครื่องรักของไทยซึ่งเปนงานชางที่มี
แบบแผนขนบจารีตและเปนการแสดงออกถึงงานศิลปกรรม
ของชาติไทย ตองอาศัยนายชางผูมีความรูความชำนาญที่มีอายุ
มากขึ้น ทำใหงานเครื่องรักเริ่มสูญหายไปขาดคนสืบทอด

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๕๑

ขันลงหินบานบุ
ขันลงหินบานบุ เปนขันที่ทำจากโลหะผสมดวยการบุ คือ ตีแผโลหะผสมใหแบนเพื่อขึ้นรูปทรงขัน แลวขัดผิว
ใหเรียบเกลีย้ งดวยหินจึงเรียกวา “ขันลงหิน” มีลกั ษณะเนือ้ โลหะแข็ง เหนียว ยืดหยุน เมือ่ เคาะ มีเสียงดังกังวาน ใชใสขา วสุก
ไมบูดเร็ว ใสน้ำเย็นไดดี เพราะมีการคิดคนสวนผสมโลหะที่มีสัดสวนเฉพาะ คือทองแดง ๗ สวน ดีบุก ๒ สวน เศษสำริด
๑ สวน ซึ่งมีการสืบทอดภูมิปญญาการชางมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยานวังไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรที่บานบุ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
กลวิธีการผลิตคือ ๑) การตี เปนการหลอมสวนผสมโลหะทั้งหมด บนเตาตี เมื่อเนื้อเหนียวพอดี 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

๕๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

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

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๕๓

ขันลงหินบานบุ
ขันลงหินบานบุ เปนขันที่ทำจากโลหะผสมดวยการบุ คือ ตีแผโลหะผสมใหแบนเพื่อขึ้นรูปทรงขัน แลวขัดผิว
ใหเรียบเกลีย้ งดวยหินจึงเรียกวา “ขันลงหิน” มีลกั ษณะเนือ้ โลหะแข็ง เหนียว ยืดหยุน เมือ่ เคาะ มีเสียงดังกังวาน ใชใสขา วสุก
ไมบูดเร็ว ใสน้ำเย็นไดดี เพราะมีการคิดคนสวนผสมโลหะที่มีสัดสวนเฉพาะ คือทองแดง ๗ สวน ดีบุก ๒ สวน เศษสำริด
๑ สวน ซึ่งมีการสืบทอดภูมิปญญาการชางมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยานวังไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรที่บานบุ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
กลวิธีการผลิตคือ ๑) การตี เปนการหลอมสวนผสมโลหะทั้งหมด บนเตาตี เมื่อเนื้อเหนียวพอดี 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

๕๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

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

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๕๓

บาตรบานบาตร
บาตรเปนภาชนะใสอาหารของพระภิกษุสามเณรบิณฑบาต บาตรเปนหนึ่งในแปดอยางของเครื่องอัฐบริขาร
ของภิกษุ การทำบาตรดวยมือสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาทีย่ า นวัดพิชยั คลองบานบาตรมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ที่บานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร แหลงทำบาตรแบบดั้งเดิมแหงเดียวที่ใชวัสดุเหล็กแท 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 ติดกงกับขอบบาตรที่ตีไวแลว ๔) ตัดหนาวัว ตัดแผนเหล็กคลายใบหนาวัว ๘ ชิ้นและจักฟนปลา
๕) เขาหนาวัว นำหนาวัวประกอบกงไดทรงบาตร ๖) หยอดบาตรและแลนบาตร เชื่อมตะเข็บบาตรดวยน้ำประสานทอง
๗) ยุบมุมบาตร ทุบตะเข็บ ลบมุมบาตรจากรอยเชื่อม ๘) ลายบาตร ตีบาตรครั้งสุดทายใหสมบูรณ ๙) ตะไบบาตร
แตงผิวบาตรใหขาว เงางาม

๕๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปจจุบนั มีชา งทำบาตรทีร่ กั อาชีพทำบาตรซึง่ ยังคงรับงานจากผูว า จางทีต่ อ งการความประณีต สวยงามของฝมอื
คือ นางอารีย สายรัดทอง นางกฤษณา แสงไชย นางมยุรี เสือศรีเสริม และนายสุเทพ สุทดิศ เพื่อสืบทอดบาตรบุดวยมือ
ใหเปนสมบัติศิลปภูมิปญญาไทยตอไป
สภาพการผลิตบาตรบุในปจจุบันนอยลงมากและจำกัดอยูเพียงจำหนายเปนของที่ระลึกหรือรับสั่งทำจาก
พระสงฆโดยตรงเทานั้น ปจจัยหลักที่ทำใหหัตถกรรมบาตรบุลดนอยลงเนื่องจากมีบาตรปม ราคาถูก เขามาแทนที่
บาตรบุของชาวบานบาตรที่มีราคาสูงกวา เนื่องจากการทำบาตรบุตองอาศัยชางหลายประเภท แบงคาจางแรงงานใหกับ
ชางฝมือตางๆ ประกอบดวย ชางตีขอบ ชางตอบาตร ชางแลน ชางลาย ชางตีและชางตะไบ จึงมีคาใชจายเปนตนทุนสูง
นอกจากนี้ บาตรบุยงั ตองกับพระวินยั และยังมีความคงทน มีความหลากหลายในรูปทรงทีส่ บื ทอดภูมปิ ญ
 ญามาแตโบราณ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๕๕

บาตรบานบาตร
บาตรเปนภาชนะใสอาหารของพระภิกษุสามเณรบิณฑบาต บาตรเปนหนึ่งในแปดอยางของเครื่องอัฐบริขาร
ของภิกษุ การทำบาตรดวยมือสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาทีย่ า นวัดพิชยั คลองบานบาตรมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ที่บานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร แหลงทำบาตรแบบดั้งเดิมแหงเดียวที่ใชวัสดุเหล็กแท 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 ติดกงกับขอบบาตรที่ตีไวแลว ๔) ตัดหนาวัว ตัดแผนเหล็กคลายใบหนาวัว ๘ ชิ้นและจักฟนปลา
๕) เขาหนาวัว นำหนาวัวประกอบกงไดทรงบาตร ๖) หยอดบาตรและแลนบาตร เชื่อมตะเข็บบาตรดวยน้ำประสานทอง
๗) ยุบมุมบาตร ทุบตะเข็บ ลบมุมบาตรจากรอยเชื่อม ๘) ลายบาตร ตีบาตรครั้งสุดทายใหสมบูรณ ๙) ตะไบบาตร
แตงผิวบาตรใหขาว เงางาม

๕๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปจจุบนั มีชา งทำบาตรทีร่ กั อาชีพทำบาตรซึง่ ยังคงรับงานจากผูว า จางทีต่ อ งการความประณีต สวยงามของฝมอื
คือ นางอารีย สายรัดทอง นางกฤษณา แสงไชย นางมยุรี เสือศรีเสริม และนายสุเทพ สุทดิศ เพื่อสืบทอดบาตรบุดวยมือ
ใหเปนสมบัติศิลปภูมิปญญาไทยตอไป
สภาพการผลิตบาตรบุในปจจุบันนอยลงมากและจำกัดอยูเพียงจำหนายเปนของที่ระลึกหรือรับสั่งทำจาก
พระสงฆโดยตรงเทานั้น ปจจัยหลักที่ทำใหหัตถกรรมบาตรบุลดนอยลงเนื่องจากมีบาตรปม ราคาถูก เขามาแทนที่
บาตรบุของชาวบานบาตรที่มีราคาสูงกวา เนื่องจากการทำบาตรบุตองอาศัยชางหลายประเภท แบงคาจางแรงงานใหกับ
ชางฝมือตางๆ ประกอบดวย ชางตีขอบ ชางตอบาตร ชางแลน ชางลาย ชางตีและชางตะไบ จึงมีคาใชจายเปนตนทุนสูง
นอกจากนี้ บาตรบุยงั ตองกับพระวินยั และยังมีความคงทน มีความหลากหลายในรูปทรงทีส่ บื ทอดภูมปิ ญ
 ญามาแตโบราณ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๕๕

สัตตภัณฑลานนา
สัตตภัณฑในบริบททางวัฒนธรรมลานนา หมายถึง เชิงเทียนมีที่สำหรับปกเทียนอยูเจ็ดที่ ตั้งอยูบริเวณหนา
พระประธานในวิหารหรือโบสถ ชาวลานนาสรางสัตตภัณฑขน้ึ เพือ่ ถวายเปนพุทธบูชาใหแกวดั โดยมีแนวคิดและความเชือ่
ที่สำคัญ ๒ ประการ คือ ๑) แนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา สัตตภัณฑสรางขึ้นโดยแฝงดวยสัญลักษณที่สะทอนใหเห็นถึง
ความสัมพันธใกลชิดระหวางจักรวาลกับโลก โดยจำลองสัณฐานของจักรวาลในแนวตั้ง ซึ่งมีระเบียบเชนเดียวกับภาพ
จิตรกรรมเขาพระสุเมรุ ซึ่งทางลานนาเรียกวา สิเนรุ ที่ลอมรอบดวยเขาบริวารทั้ง ๗ เปนวงกลมลดหลั่นกันลงมา
ประกอบดวย ยุคันธร อิสินธร กรวิก สุทัสนะ เนมินธร วินันตกะ และอัสสกัณณ ๒) แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
สัตตภัณฑสรางขึ้นโดยสอดแทรกหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับเลข ๗ ไดแก หลักโพชฌงค ๗
สัทธัมมะ ๗ สัปปุริสธัมมะ ๗ เปนตน เพื่อใหชาวพุทธลานนานำไปเปนแนวปฏิบัติในชีวิต สัตตภัณฑจึงเปนการชางที่
สอดประสานกันระหวางภูมิปญญาดานงานชางกับความเชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนา
สัตตภัณฑที่คนพบในปจจุบันมีอยูทั้งหมด ๓ รูปแบบ ไดแก ๑) สัตตภัณฑรูปสามเหลี่ยม มีหลายขนาด
สวนมากจะมีขนาดคอนขางใหญ มียอดเสา ๗ เสาสูงลดหลั่นกันลงมา ทำดวยไมแกะสลักเปนลวดลายตางๆ
อยางหนาแนนเต็มพื้นที่ สวนใหญเปนลวดลายพรรณพฤกษา สวนกรอบดานนอกนิยมทำเปนลวดลายนาคทอดตัวยาว
ลงมา ตกแตงดวยการเขียนสีหรือประดับกระจก สัตตภัณฑในรูปแบบนีเ้ ปนเอกลักษณและลักษณะเดนของจังหวัดเชียงใหม
๒) สัตตภัณฑรปู วงโคง (รูปครึง่ วงกลม) มีลกั ษณะคลายสัตตภัณฑรปู สามเหลีย่ ม แตจะเปนวงโคงคลายกับหัวเตียง ซึง่ เปน
รูปครึ่งวงกลม มียอดเสา ๗ ยอดอยูในกรอบดานขางไมนิยมประดับลวดลายนาค แตนิยมบรรจุลวดลายนาคไวภายใน
เปนลักษณะนาคเกีย้ วหรือนาคขนดพันกันแนน สัตตภัณฑ ในรูปแบบนี้ พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปาง ๓) สัตตภัณฑ

๕๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

แบบขัน้ บันได หรือเรียกวา บันไดแกว มีขนาดกวางประมาณหนึง่ เมตรและมีเสา ๗ เสาประดับอยูร มิ บันไดทัง้ สองขางๆ ละ
๓ เสา และที่กลางบันไดดานหลังอีกหนึ่งเสา ไมมีการแกะสลักมากนัก แตจะตกแตงดวยการปดทองหรือทาสีโดยใช
กระดาษฉลุ สัตตภัณฑรูปแบบนี้เปนงานศิลปกรรมของชางฝมือของชาวไทลื้อในจังหวัดแพรและนาน ปจจุบันพบได
ในวัดของชาวไทลื้อ แตมีจำนวนไมมากนัก คงเหลือแตที่เปนของเกาเทานั้น
สัตตภัณฑลานนาเปนงานชางผีมือดั้งเดิมที่งดงาม สรางขึ้นเพื่อมุงหมายเปนไทยธรรมที่ประณีตถวายไวใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งควรคาแกการฟนฟู อนุรักษและสืบสานทั้งเรื่องความเชื่อ และฝมือเชิงชางใหคงอยูตอไป

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๕๗

สัตตภัณฑลานนา
สัตตภัณฑในบริบททางวัฒนธรรมลานนา หมายถึง เชิงเทียนมีที่สำหรับปกเทียนอยูเจ็ดที่ ตั้งอยูบริเวณหนา
พระประธานในวิหารหรือโบสถ ชาวลานนาสรางสัตตภัณฑขน้ึ เพือ่ ถวายเปนพุทธบูชาใหแกวดั โดยมีแนวคิดและความเชือ่
ที่สำคัญ ๒ ประการ คือ ๑) แนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา สัตตภัณฑสรางขึ้นโดยแฝงดวยสัญลักษณที่สะทอนใหเห็นถึง
ความสัมพันธใกลชิดระหวางจักรวาลกับโลก โดยจำลองสัณฐานของจักรวาลในแนวตั้ง ซึ่งมีระเบียบเชนเดียวกับภาพ
จิตรกรรมเขาพระสุเมรุ ซึ่งทางลานนาเรียกวา สิเนรุ ที่ลอมรอบดวยเขาบริวารทั้ง ๗ เปนวงกลมลดหลั่นกันลงมา
ประกอบดวย ยุคันธร อิสินธร กรวิก สุทัสนะ เนมินธร วินันตกะ และอัสสกัณณ ๒) แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
สัตตภัณฑสรางขึ้นโดยสอดแทรกหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับเลข ๗ ไดแก หลักโพชฌงค ๗
สัทธัมมะ ๗ สัปปุริสธัมมะ ๗ เปนตน เพื่อใหชาวพุทธลานนานำไปเปนแนวปฏิบัติในชีวิต สัตตภัณฑจึงเปนการชางที่
สอดประสานกันระหวางภูมิปญญาดานงานชางกับความเชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนา
สัตตภัณฑที่คนพบในปจจุบันมีอยูทั้งหมด ๓ รูปแบบ ไดแก ๑) สัตตภัณฑรูปสามเหลี่ยม มีหลายขนาด
สวนมากจะมีขนาดคอนขางใหญ มียอดเสา ๗ เสาสูงลดหลั่นกันลงมา ทำดวยไมแกะสลักเปนลวดลายตางๆ
อยางหนาแนนเต็มพื้นที่ สวนใหญเปนลวดลายพรรณพฤกษา สวนกรอบดานนอกนิยมทำเปนลวดลายนาคทอดตัวยาว
ลงมา ตกแตงดวยการเขียนสีหรือประดับกระจก สัตตภัณฑในรูปแบบนีเ้ ปนเอกลักษณและลักษณะเดนของจังหวัดเชียงใหม
๒) สัตตภัณฑรปู วงโคง (รูปครึง่ วงกลม) มีลกั ษณะคลายสัตตภัณฑรปู สามเหลีย่ ม แตจะเปนวงโคงคลายกับหัวเตียง ซึง่ เปน
รูปครึ่งวงกลม มียอดเสา ๗ ยอดอยูในกรอบดานขางไมนิยมประดับลวดลายนาค แตนิยมบรรจุลวดลายนาคไวภายใน
เปนลักษณะนาคเกีย้ วหรือนาคขนดพันกันแนน สัตตภัณฑ ในรูปแบบนี้ พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปาง ๓) สัตตภัณฑ

๕๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

แบบขัน้ บันได หรือเรียกวา บันไดแกว มีขนาดกวางประมาณหนึง่ เมตรและมีเสา ๗ เสาประดับอยูร มิ บันไดทัง้ สองขางๆ ละ
๓ เสา และที่กลางบันไดดานหลังอีกหนึ่งเสา ไมมีการแกะสลักมากนัก แตจะตกแตงดวยการปดทองหรือทาสีโดยใช
กระดาษฉลุ สัตตภัณฑรูปแบบนี้เปนงานศิลปกรรมของชางฝมือของชาวไทลื้อในจังหวัดแพรและนาน ปจจุบันพบได
ในวัดของชาวไทลื้อ แตมีจำนวนไมมากนัก คงเหลือแตที่เปนของเกาเทานั้น
สัตตภัณฑลานนาเปนงานชางผีมือดั้งเดิมที่งดงาม สรางขึ้นเพื่อมุงหมายเปนไทยธรรมที่ประณีตถวายไวใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งควรคาแกการฟนฟู อนุรักษและสืบสานทั้งเรื่องความเชื่อ และฝมือเชิงชางใหคงอยูตอไป

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๕๗

โคมลานนา
โคมลานนามีประวัติความเปนมาจากหลักฐานภาพโคมบนผืนผาพระบฏ ตั้งแตสมัยพระเจาติโลกราช จาก
นครเชียงใหม ๕๐๐ ปมาแลว กรมศิลปากรพบผาพระบฏที่วัดดอกเงิน จ.เชียงใหม เมื่อป พ.ศ.๒๕๐๑ ประมาณอายุ
เกาเกินกวา ๕๐๐ ป จากหลักฐานอันยาวนานและมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง โดยเปนโคมโครงไมไผหัก
ทีต่ อ งใชไมไผปลองยาวทีข่ น้ึ เฉพาะในภาคเหนือหรือในแผนดินลานนาเทานัน้ หุม ดวยกระดาษสาหรือฝายทอมือจากลานนา
ประดับลวดลายตัดฉลุกระดาษดวยกรรไกร ซึ่งแตละลวดลายที่ประดับลวนมีความหมายเปนมงคล เพื่อเปนพุทธบูชา
และบูชาบุคคลที่ควรบูชา

กลุมผูสืบทอดที่ยังทำกันอยูซึ่งนับวาเปนที่ตั้งของ
แหลงผลิตใหญคือ หมูบานเมืองสาตร หมูบานสันทรายดอนจั่น
ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองเชียงใหม กลุมผูปฏิบัติไดแก
พอครูสงิ หแกว มโนเพ็ชร แมครูบวั ไหล คณะปญญา พอครูเสถียร
ณ.วงศรักษ ครูเบญจพล สิทธิประณีต ครูจักรพันธ ไชยแปง
ครูพลเทพ บุญหมื่น ครูนภดล เมืองมูล ครูอิชย แสงคำ
ครูบายศรี แสงคำ และครูเฉลิมพล อาทิตยสาม
ในปจจุบนั มีการพัฒนารูปแบบโคมลานนาใหแตกตาง
ออกไปอีกเปนจำนวนมากและยังมีการทำโคมเพื่อใชประกอบ
พิธีกรรมตางๆอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนการประยุกตใชในการ
ตกแตงอาคารสถานที่ เพื่อใหเกิดความสวยงามไดบรรยากาศ
แบบลานนา

โคมลานนามี ๒ แบบ เชน โคมแขวนใชจุดเนนพุทธบูชา หรือประดับศาสนสถาน และโคมลอย จุดแลวปลอย
ใหลอยขึ้นไป การทำโคมของกลุมชาง แตละทองถิ่นจะตางกันไปตามความรูที่ไดรับสืบทอดกันมา และมีรูปแบบตาม
ความนิยมของชุมชน การทำโคมมีขน้ั ตอนหลัก ดังนี้ ๑) นำไมไผปลองยาว (ไมเฮีย๊ ) มาผาเปนเสนเล็กๆ ๒) นำมาหักเปนวง
และนำมาสอดไขวกัน ทากาวและผูกดวยตอกหรือเชือก ๓) สวนประกอบของโครงโคมมี ๓ สวนคือ สวนตัวโคม, ฐานโคม
หู โคม ๔) นำสวนประกอบทั้ง ๓ สวนมาประกอบกัน แลวนำกระดาษสาหรือผามาหุมโครงโคม ๕) นำกระดาษตะกั่ว
มาตัดเปนเสนเล็กๆ ยาวๆ ทากาวปดรอยตอของผาหรือกระดาษ ๖) ตัดลวดลายฉลุกระดาษดวยกรรไกร ทากาวติด
ประดับบนตัวโคม ๗) ผูกเชือกดานบนนำประทีปหรือเทียนตั้งไวดานใน จุดไฟแขวนบูชา

๕๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๕๙

โคมลานนา
โคมลานนามีประวัติความเปนมาจากหลักฐานภาพโคมบนผืนผาพระบฏ ตั้งแตสมัยพระเจาติโลกราช จาก
นครเชียงใหม ๕๐๐ ปมาแลว กรมศิลปากรพบผาพระบฏที่วัดดอกเงิน จ.เชียงใหม เมื่อป พ.ศ.๒๕๐๑ ประมาณอายุ
เกาเกินกวา ๕๐๐ ป จากหลักฐานอันยาวนานและมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง โดยเปนโคมโครงไมไผหัก
ทีต่ อ งใชไมไผปลองยาวทีข่ น้ึ เฉพาะในภาคเหนือหรือในแผนดินลานนาเทานัน้ หุม ดวยกระดาษสาหรือฝายทอมือจากลานนา
ประดับลวดลายตัดฉลุกระดาษดวยกรรไกร ซึ่งแตละลวดลายที่ประดับลวนมีความหมายเปนมงคล เพื่อเปนพุทธบูชา
และบูชาบุคคลที่ควรบูชา

กลุมผูสืบทอดที่ยังทำกันอยูซึ่งนับวาเปนที่ตั้งของ
แหลงผลิตใหญคือ หมูบานเมืองสาตร หมูบานสันทรายดอนจั่น
ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองเชียงใหม กลุมผูปฏิบัติไดแก
พอครูสงิ หแกว มโนเพ็ชร แมครูบวั ไหล คณะปญญา พอครูเสถียร
ณ.วงศรักษ ครูเบญจพล สิทธิประณีต ครูจักรพันธ ไชยแปง
ครูพลเทพ บุญหมื่น ครูนภดล เมืองมูล ครูอิชย แสงคำ
ครูบายศรี แสงคำ และครูเฉลิมพล อาทิตยสาม
ในปจจุบนั มีการพัฒนารูปแบบโคมลานนาใหแตกตาง
ออกไปอีกเปนจำนวนมากและยังมีการทำโคมเพื่อใชประกอบ
พิธีกรรมตางๆอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนการประยุกตใชในการ
ตกแตงอาคารสถานที่ เพื่อใหเกิดความสวยงามไดบรรยากาศ
แบบลานนา

โคมลานนามี ๒ แบบ เชน โคมแขวนใชจุดเนนพุทธบูชา หรือประดับศาสนสถาน และโคมลอย จุดแลวปลอย
ใหลอยขึ้นไป การทำโคมของกลุมชาง แตละทองถิ่นจะตางกันไปตามความรูที่ไดรับสืบทอดกันมา และมีรูปแบบตาม
ความนิยมของชุมชน การทำโคมมีขน้ั ตอนหลัก ดังนี้ ๑) นำไมไผปลองยาว (ไมเฮีย๊ ) มาผาเปนเสนเล็กๆ ๒) นำมาหักเปนวง
และนำมาสอดไขวกัน ทากาวและผูกดวยตอกหรือเชือก ๓) สวนประกอบของโครงโคมมี ๓ สวนคือ สวนตัวโคม, ฐานโคม
หู โคม ๔) นำสวนประกอบทั้ง ๓ สวนมาประกอบกัน แลวนำกระดาษสาหรือผามาหุมโครงโคม ๕) นำกระดาษตะกั่ว
มาตัดเปนเสนเล็กๆ ยาวๆ ทากาวปดรอยตอของผาหรือกระดาษ ๖) ตัดลวดลายฉลุกระดาษดวยกรรไกร ทากาวติด
ประดับบนตัวโคม ๗) ผูกเชือกดานบนนำประทีปหรือเทียนตั้งไวดานใน จุดไฟแขวนบูชา

๕๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๕๙

วรรณกรรมพื้นบาน
วรรณกรรมพืน้ บาน หมายถึง วรรณกรรมทีถ่ า ยทอดอยูใ นวิถชี วี ติ ชาวบาน โดยครอบคลุมวรรณกรรมทีถ่ า ยทอด
โดยวิธีการบอกเลา และที่เขียนเปนลายลักษณอักษร แบงออกเปน
๑. นิทานพืน้ บาน หมายถึง เรือ่ งเลาทีส่ บื ทอดตอๆ กันมา ประกอบดวยนิทานเทวปกรณ ตำนาน นิทานศาสนา
นิทานคติ นิทานมหัศจรรย นิทานชีวติ นิทานประจำถิน่ นิทานอธิบายเหตุ นิทานเรือ่ งสัตว นิทานเรือ่ งผี มุขตลกและเรือ่ งโม
นิทานเขาแบบของไทย
๒. ประวัตศิ าสตรบอกเลา หมายถึง เรือ่ งเลาเกีย่ วกับประวัติ การตัง้ ถิน่ ฐาน การอพยพ ความเปนมา และบุคคล
สำคัญของชุมชน
๓. บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม หมายถึง คำสวดที่ใชประกอบในพิธีกรรมตางๆ เชน บททำขวัญ คำบูชา
คำสมา คำเวนทาน บทสวดสรภัญญ คาถาบทอานิสงส บทประกอบการรักษาโรคพื้นบาน คำใหพร คำอธิษฐานฯลฯ
๔. บทรองพื้นบาน หมายถึง คำรองที่ถายทอดสืบตอกันมาในโอกาสตางๆ เชน บทกลอมเด็ก บทรองเลน
บทเกี้ยวพาราสี บทจอย คำเซิ้งฯลฯ
๕. สำนวน ภาษิต หมายถึง คำพูดหรือคำกลาวที่สืบทอดกันมา มักมีสัมผัสคลองจองกัน เชน โวหาร คำคม
คำพังเพย คำอุปมาอุปไมย คำขวัญ คติพจน คำสบถสาบาน คำสาปแชง คำชม คำคะนองฯลฯ

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน

๖. ปริศนาคำทาย หมายถึง คำหรือขอความที่ตั้งเปนคำถาม คำตอบ ที่สืบทอดกันมา เพื่อใหผูตอบไดทายหรือ
ตอบปญหา เชน คำทาย ปญหาเชาวน ผะหมี

๒. เปนเรื่องที่สะทอนอัตลักษณของภูมิภาคหรือทองถิ่น

๗. ตำรา หมายถึง องคความรูที่มีการเขียนบันทึกในเอกสารโบราณ เชน ตำราโหราศาสตร
ตำราดูลักษณะคนและสัตว ตำรายาฯลฯ

๑. เปนเรื่องที่รูจักแพรหลายในระดับชาติ ภูมิภาค หรือทองถิ่น
๓. เปนเรื่องที่เปนแกนยึดโยงและสรางเครือขายความสัมพันธระหวางทองถิ่นตาง ๆ
๔. เปนเรื่องที่ตองไดรับการคุมครองอยางเรงดวน เสี่ยงตอการสูญหายหรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม
๕. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน

๖๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๖๑

วรรณกรรมพื้นบาน
วรรณกรรมพืน้ บาน หมายถึง วรรณกรรมทีถ่ า ยทอดอยูใ นวิถชี วี ติ ชาวบาน โดยครอบคลุมวรรณกรรมทีถ่ า ยทอด
โดยวิธีการบอกเลา และที่เขียนเปนลายลักษณอักษร แบงออกเปน
๑. นิทานพืน้ บาน หมายถึง เรือ่ งเลาทีส่ บื ทอดตอๆ กันมา ประกอบดวยนิทานเทวปกรณ ตำนาน นิทานศาสนา
นิทานคติ นิทานมหัศจรรย นิทานชีวติ นิทานประจำถิน่ นิทานอธิบายเหตุ นิทานเรือ่ งสัตว นิทานเรือ่ งผี มุขตลกและเรือ่ งโม
นิทานเขาแบบของไทย
๒. ประวัตศิ าสตรบอกเลา หมายถึง เรือ่ งเลาเกีย่ วกับประวัติ การตัง้ ถิน่ ฐาน การอพยพ ความเปนมา และบุคคล
สำคัญของชุมชน
๓. บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม หมายถึง คำสวดที่ใชประกอบในพิธีกรรมตางๆ เชน บททำขวัญ คำบูชา
คำสมา คำเวนทาน บทสวดสรภัญญ คาถาบทอานิสงส บทประกอบการรักษาโรคพื้นบาน คำใหพร คำอธิษฐานฯลฯ
๔. บทรองพื้นบาน หมายถึง คำรองที่ถายทอดสืบตอกันมาในโอกาสตางๆ เชน บทกลอมเด็ก บทรองเลน
บทเกี้ยวพาราสี บทจอย คำเซิ้งฯลฯ
๕. สำนวน ภาษิต หมายถึง คำพูดหรือคำกลาวที่สืบทอดกันมา มักมีสัมผัสคลองจองกัน เชน โวหาร คำคม
คำพังเพย คำอุปมาอุปไมย คำขวัญ คติพจน คำสบถสาบาน คำสาปแชง คำชม คำคะนองฯลฯ

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน

๖. ปริศนาคำทาย หมายถึง คำหรือขอความที่ตั้งเปนคำถาม คำตอบ ที่สืบทอดกันมา เพื่อใหผูตอบไดทายหรือ
ตอบปญหา เชน คำทาย ปญหาเชาวน ผะหมี

๒. เปนเรื่องที่สะทอนอัตลักษณของภูมิภาคหรือทองถิ่น

๗. ตำรา หมายถึง องคความรูที่มีการเขียนบันทึกในเอกสารโบราณ เชน ตำราโหราศาสตร
ตำราดูลักษณะคนและสัตว ตำรายาฯลฯ

๑. เปนเรื่องที่รูจักแพรหลายในระดับชาติ ภูมิภาค หรือทองถิ่น
๓. เปนเรื่องที่เปนแกนยึดโยงและสรางเครือขายความสัมพันธระหวางทองถิ่นตาง ๆ
๔. เปนเรื่องที่ตองไดรับการคุมครองอยางเรงดวน เสี่ยงตอการสูญหายหรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม
๕. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน

๖๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๖๑

นิทานพระรวง
พระรวงเปนนามสามัญที่ใชเรียกกษัตริยผูครองแควนสุโขทัยและยังเปนชื่อวีรบุรุษในนิทานประจำถิ่นของ
ชาวบานแถบจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถและตาก
นิทานเกี่ยวกับพระรวงมีทั้งที่เปนมุขปาฐะและลายลักษณ เรื่องเลาแบบลายลักษณบันทึกไวในพงศาวดาร
ฉบับตางๆ ไดแก พงศาวดารเหนือ จุลยุทธการวงศฉบับความเรียงภาษาไทย ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๖ ประชุม
พงศาวดารภาคที่ ๑ หนังสือคำใหการชาวกรุงเกา ราชพงษาวดารกัมพูชา พงศาวดารเมืองเชียงใหมฉบับใบลานยาว
เลขที่ ๑/ณ พงศาวดารโยนกและชินกาลมาลีปกรณ
เรื่องพระรวงที่เปนมุขปาฐะ เปนนิทานประจำถิ่น แบงเปน ๒ แบบ
แบบที่ ๑ คือ เรื่องพระรวงลูกนาค เนนที่กำเนิดพระรวงและการขึ้นครองเมือง มีลำดับโครงเรื่องดังนี้
เจาเมืองไดเสพสังวาสกับนางนาค---นางนาคละทิ้งลูกไว---มีชาวบานไปพบเด็กและเก็บมาเลี้ยง---พระรวง
เติบโตขึ้นมีโอกาสไดแสดงอิทธิฤทธิ์ เปนเหตุใหไดพบพอซึ่งเปนเจาเมือง---พระรวงไดเปนเจาเมือง
แบบที่ ๒ ไมไดเนนชาติกำเนิดแตเนนใหเห็นอิทธิฤทธิ์ของพระรวงวาเปนที่มาของสัตว สิ่งของ และภูมินาม
สถานที่ตางๆ เชน ปลาพระรวง ถนนพระรวง ไมเช็ดกนพระรวง ขาวตอกพระรวง เปนตน

พระร ว งเป น คนส ง ส ว ยน้ ำ ให ข อม---พระร ว งใช
วาจาสิ ท ธิ์ แ ก ป ญ หาการส ง ส ว ยน้ ำ ---กษั ต ริ ย ข อมต อ งการ
ฆาพระรวงผูมีอิทธิฤทธิ์---พระรวงจึงหนีไปบวช---พระรวงใชวาจาสิทธิ์กำจัดทหารขอม---พระรวงไดเปนเจาเมือง
นิทานชาวบานเรื่องพระรวงจำลองลักษณะของ
วีรบุรุษแบบชาวบานไทยที่มีทั้งความเปนมนุษยปุถุชนและ
ทั้งความเปนผูมีอภินิหาร สวนพระรวงในพงศาวดารแสดง
ร อ งรอยที่ ม าและความสั ม พั น ธ ข องกลุ ม ชนชั้ น ปกครอง
ในดินแดนแถบนี้ในยุคกอนสมัยอาณาจักรสุโขทัย พระรวง
มีฐานอำนาจอยูทางเมืองใตเปนเครือญาติกับขอม เมือง
นครศรีธรรมราชและอยุธยาซึ่งเปนคนละกลุมกับไทยลานนา
นอกจากนี้นิทานที่เลาวาพระรวงเปนชาวละโว ปลดแอกจาก
ขอม ยังเปนที่มาของ “บทละครเรื่องพระรวง” พระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และละครรอง
เรื่อง “อานุภาพพอขุนรามคำแหง” ของหลวงวิจิตรวาทการ

เรื่องพระรวงตามที่ปรากฏในพงศาวดารแตกเปนหลายสำนวน แตสวนใหญมีโครงเรื่องและอนุภาคเหตุการณ
บางอยางคลายกัน แบงเปน ๓ แบบ ตามกำเนิดของพระรวง ดังนี้
๑. พระรวงเปนกษัตริยครองเมืองสุโขทัย มีแมเปนคนพื้นเมืองเดิม มีพอเปนกษัตริยหรือคนตางถิ่น (โครงเรื่อง
เหมือนมุขปาฐะแบบที่ ๑)
๒. พระรวงเปนเชือ้ สายกษัตริยข อม ตอมาไดเปนใหญในหมูไ ทยเมืองใต (โครงเรือ่ งเหมือนมุขปาฐะแบบที่ ๑)
๓. พระรวงเปนชาวละโวทแ่ี ข็งขอกับขอมซึง่ เปนชนชัน้ ปกครอง ภายหลังไดเปนกษัตริยเ มืองสุโขทัย มีโครงเรือ่ ง ดังนี้

๖๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๖๓

นิทานพระรวง
พระรวงเปนนามสามัญที่ใชเรียกกษัตริยผูครองแควนสุโขทัยและยังเปนชื่อวีรบุรุษในนิทานประจำถิ่นของ
ชาวบานแถบจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถและตาก
นิทานเกี่ยวกับพระรวงมีทั้งที่เปนมุขปาฐะและลายลักษณ เรื่องเลาแบบลายลักษณบันทึกไวในพงศาวดาร
ฉบับตางๆ ไดแก พงศาวดารเหนือ จุลยุทธการวงศฉบับความเรียงภาษาไทย ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๖ ประชุม
พงศาวดารภาคที่ ๑ หนังสือคำใหการชาวกรุงเกา ราชพงษาวดารกัมพูชา พงศาวดารเมืองเชียงใหมฉบับใบลานยาว
เลขที่ ๑/ณ พงศาวดารโยนกและชินกาลมาลีปกรณ
เรื่องพระรวงที่เปนมุขปาฐะ เปนนิทานประจำถิ่น แบงเปน ๒ แบบ
แบบที่ ๑ คือ เรื่องพระรวงลูกนาค เนนที่กำเนิดพระรวงและการขึ้นครองเมือง มีลำดับโครงเรื่องดังนี้
เจาเมืองไดเสพสังวาสกับนางนาค---นางนาคละทิ้งลูกไว---มีชาวบานไปพบเด็กและเก็บมาเลี้ยง---พระรวง
เติบโตขึ้นมีโอกาสไดแสดงอิทธิฤทธิ์ เปนเหตุใหไดพบพอซึ่งเปนเจาเมือง---พระรวงไดเปนเจาเมือง
แบบที่ ๒ ไมไดเนนชาติกำเนิดแตเนนใหเห็นอิทธิฤทธิ์ของพระรวงวาเปนที่มาของสัตว สิ่งของ และภูมินาม
สถานที่ตางๆ เชน ปลาพระรวง ถนนพระรวง ไมเช็ดกนพระรวง ขาวตอกพระรวง เปนตน

พระร ว งเป น คนส ง ส ว ยน้ ำ ให ข อม---พระร ว งใช
วาจาสิ ท ธิ์ แ ก ป ญ หาการส ง ส ว ยน้ ำ ---กษั ต ริ ย ข อมต อ งการ
ฆาพระรวงผูมีอิทธิฤทธิ์---พระรวงจึงหนีไปบวช---พระรวงใชวาจาสิทธิ์กำจัดทหารขอม---พระรวงไดเปนเจาเมือง
นิทานชาวบานเรื่องพระรวงจำลองลักษณะของ
วีรบุรุษแบบชาวบานไทยที่มีทั้งความเปนมนุษยปุถุชนและ
ทั้งความเปนผูมีอภินิหาร สวนพระรวงในพงศาวดารแสดง
ร อ งรอยที่ ม าและความสั ม พั น ธ ข องกลุ ม ชนชั้ น ปกครอง
ในดินแดนแถบนี้ในยุคกอนสมัยอาณาจักรสุโขทัย พระรวง
มีฐานอำนาจอยูทางเมืองใตเปนเครือญาติกับขอม เมือง
นครศรีธรรมราชและอยุธยาซึ่งเปนคนละกลุมกับไทยลานนา
นอกจากนี้นิทานที่เลาวาพระรวงเปนชาวละโว ปลดแอกจาก
ขอม ยังเปนที่มาของ “บทละครเรื่องพระรวง” พระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และละครรอง
เรื่อง “อานุภาพพอขุนรามคำแหง” ของหลวงวิจิตรวาทการ

เรื่องพระรวงตามที่ปรากฏในพงศาวดารแตกเปนหลายสำนวน แตสวนใหญมีโครงเรื่องและอนุภาคเหตุการณ
บางอยางคลายกัน แบงเปน ๓ แบบ ตามกำเนิดของพระรวง ดังนี้
๑. พระรวงเปนกษัตริยครองเมืองสุโขทัย มีแมเปนคนพื้นเมืองเดิม มีพอเปนกษัตริยหรือคนตางถิ่น (โครงเรื่อง
เหมือนมุขปาฐะแบบที่ ๑)
๒. พระรวงเปนเชือ้ สายกษัตริยข อม ตอมาไดเปนใหญในหมูไ ทยเมืองใต (โครงเรือ่ งเหมือนมุขปาฐะแบบที่ ๑)
๓. พระรวงเปนชาวละโวทแ่ี ข็งขอกับขอมซึง่ เปนชนชัน้ ปกครอง ภายหลังไดเปนกษัตริยเ มืองสุโขทัย มีโครงเรือ่ ง ดังนี้

๖๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๖๓

เรื่องวรวงศไดรับความนิยมแพรหลายอยูทั้งสี่ภาค
ของไทย มีการถายทอดเรื่องวรวงศผานงานศิลปกรรมตางๆ
ดวย อาทิ ภาพจิตรกรรม ทั้งจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
เชนที่วัดสมุหประดิษฐาราม สระบุรี หรือจิตรกรรมฝาผนัง
ศาลารายวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อ. เดนชัย จ.แพรวัด ร
วมถึงจิตรกรรมในบทแทงศาสตราของภาคใต สวนในภา
คใตยังมีการนำมาแตงเปนเพลงรองเรือ (เพลงกลอมเด็ก)
อีกหลายสำนวนดวย

นิทานวรวงศ

วรวงศ๑

ในภาคกลางมีวรรณกรรมเรื่อง วรวงศ หรือ พระวรวงศ สวนในภาคเหนือมีวรรณกรรมเรื่อง บัวระวง หรือ
บัวระวงหงศอามาตย หรือ บัวระวงหงสอำมาตย ขณะที่ภาคอีสานเรียกวาเรื่อง วงยะมาด
เรือ่ งยอของเรือ่ งมีอยูว า พระเจาวงศาธิราชผูค รองภูสานครมีมเหสีสององค อัครมเหสีนามวา วงศสรุ ยิ าราชเทวี
พระนางมีพระโอรส ไดแก วงศสรุ ยิ ามาศกุมาร และวรวงศกมุ ารซึง่ ก็คอื พระโพธิสตั ว สวนมเหสีอกี องคหนึง่ นามวา กาไวยเทวี
มีโอรสคือ ไวยทัตกุมาร กาไวยเทวีทำอุบายวาวงศสุริยามาศกุมารและวรวงศกุมารลวงเกินพระนาง พระเจาวงศาธิราช
หลงเชื่อ มีรับสั่งใหนำโอรสทั้งสองพระองคไปประหารแตวงศสุริยาราชเทวีติดสินบนเพชฌฆาตใหปลอยสองกุมาร
พระวรวงศกบั พระเชษฐาพากันรอนแรมไปในปา พอค่ำลงก็บรรทมใตตน ไทรใหญ ไดยนิ ไกขาวและไกดำวิวาทกัน ไกขาววา
ผูไดกินหัวใจของตนจะไดเปนจักรพรรดิราช ฝายไกดำก็วาผูไดกินหัวใจของตนจะสามารถยกหลักศิลา ฆายักษตาย
แลวไดเปนบรมกษัตริย พระวงศสุริยามาศจึงเสวยหัวใจไกขาว สวนพระวรวงศเสวยหัวใจไกดำ

วรวงศ๑ จิตรกรรมฝาผนังเรื่องไมตระกันยกะ
ที่ถ้ำกลาสี เมืองคิซิล ประเทศจีน ประมาณคริสศักราช 500
หนังสือประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
ผูเขียน พิริยะ ไกรฤกษ

วรวงศ๒

ขณะนัน้ นครอัยยมาศวางกษัตริย เหลาขาราชการจึงทำพิธเี สีย่ งบุศยราชรถ ปรากฏวาเสีย่ งไดพระวงศสรุ ยิ ามาศ
เปนกษัตริย พระวรวงศโพธิสัตวจึงตองพลัดพรากจากพระเชษฐา ออกผจญภัยไดนางคารวี และยกหลักศิลาสังหารยักษ
ชวยชีวิตพระเจาภุสาราชได ภายหลังพระองคจึงไดพบกับพระเชษฐาและนางคารวีซึ่งประสูติโอรสนามวาดาราวงศ
จากนั้นทั้งสองพระองคก็ไดเดินทางกลับไปยังภูสานคร รบชนะพระไวยทัต ทำใหนางกาไวยเทวีดื่มยาพิษฆาตนเอง
พระวรวงศไดสืบราชสมบัติตอจากพระเจาวงศาธิราช สวนพระวงศสุริยามาศกลับไปครองนครอัยยมาศ เมื่อพระวรวงศ
ชราภาพแลวก็เสด็จออกบำเพ็ญธรรม หลังจากสิ้นพระชนมแลวไดไปบังเกิดในดุสิตเทวโลก

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

วรวงศ๓

๖๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปจจุบันในภาคกลางและภาคใตมีการนำเรื่องวรว
งศมาใชเปนนิทานอธิบายประวัติความเปนมาของสถานที่ ดั
งเชนในภาคกลางที่จังหวัดจันทบุรี มีการนำมาใชอธิบายที่ม
าของโบราณสถานเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี วัดทองทั่ว
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดใชอธิบายที่มาของเมืองเกาแ
สนตุม จังหวัดตราด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการอธิบายที่ม
าของภูเขาวรวงศสุรวงศ หรือ ภูเขาคีรีรมย จังหวัดเกาะกง
และจังหวัดกำปงสปอ สวนในภาคใตมีการนำไปใชเปนตำนา
นบานนาโคน จังหวัดสุราษฎรธานี

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

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๖๕

เรื่องวรวงศไดรับความนิยมแพรหลายอยูทั้งสี่ภาค
ของไทย มีการถายทอดเรื่องวรวงศผานงานศิลปกรรมตางๆ
ดวย อาทิ ภาพจิตรกรรม ทั้งจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
เชนที่วัดสมุหประดิษฐาราม สระบุรี หรือจิตรกรรมฝาผนัง
ศาลารายวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อ. เดนชัย จ.แพรวัด ร
วมถึงจิตรกรรมในบทแทงศาสตราของภาคใต สวนในภา
คใตยังมีการนำมาแตงเปนเพลงรองเรือ (เพลงกลอมเด็ก)
อีกหลายสำนวนดวย

นิทานวรวงศ

วรวงศ๑

ในภาคกลางมีวรรณกรรมเรื่อง วรวงศ หรือ พระวรวงศ สวนในภาคเหนือมีวรรณกรรมเรื่อง บัวระวง หรือ
บัวระวงหงศอามาตย หรือ บัวระวงหงสอำมาตย ขณะที่ภาคอีสานเรียกวาเรื่อง วงยะมาด
เรือ่ งยอของเรือ่ งมีอยูว า พระเจาวงศาธิราชผูค รองภูสานครมีมเหสีสององค อัครมเหสีนามวา วงศสรุ ยิ าราชเทวี
พระนางมีพระโอรส ไดแก วงศสรุ ยิ ามาศกุมาร และวรวงศกมุ ารซึง่ ก็คอื พระโพธิสตั ว สวนมเหสีอกี องคหนึง่ นามวา กาไวยเทวี
มีโอรสคือ ไวยทัตกุมาร กาไวยเทวีทำอุบายวาวงศสุริยามาศกุมารและวรวงศกุมารลวงเกินพระนาง พระเจาวงศาธิราช
หลงเชื่อ มีรับสั่งใหนำโอรสทั้งสองพระองคไปประหารแตวงศสุริยาราชเทวีติดสินบนเพชฌฆาตใหปลอยสองกุมาร
พระวรวงศกบั พระเชษฐาพากันรอนแรมไปในปา พอค่ำลงก็บรรทมใตตน ไทรใหญ ไดยนิ ไกขาวและไกดำวิวาทกัน ไกขาววา
ผูไดกินหัวใจของตนจะไดเปนจักรพรรดิราช ฝายไกดำก็วาผูไดกินหัวใจของตนจะสามารถยกหลักศิลา ฆายักษตาย
แลวไดเปนบรมกษัตริย พระวงศสุริยามาศจึงเสวยหัวใจไกขาว สวนพระวรวงศเสวยหัวใจไกดำ

วรวงศ๑ จิตรกรรมฝาผนังเรื่องไมตระกันยกะ
ที่ถ้ำกลาสี เมืองคิซิล ประเทศจีน ประมาณคริสศักราช 500
หนังสือประวัตศิ าสตรศลิ ปะ และโบราณคดีในประเทศไทย
ผูเขียน พิริยะ ไกรฤกษ

วรวงศ๒

ขณะนัน้ นครอัยยมาศวางกษัตริย เหลาขาราชการจึงทำพิธเี สีย่ งบุศยราชรถ ปรากฏวาเสีย่ งไดพระวงศสรุ ยิ ามาศ
เปนกษัตริย พระวรวงศโพธิสัตวจึงตองพลัดพรากจากพระเชษฐา ออกผจญภัยไดนางคารวี และยกหลักศิลาสังหารยักษ
ชวยชีวิตพระเจาภุสาราชได ภายหลังพระองคจึงไดพบกับพระเชษฐาและนางคารวีซึ่งประสูติโอรสนามวาดาราวงศ
จากนั้นทั้งสองพระองคก็ไดเดินทางกลับไปยังภูสานคร รบชนะพระไวยทัต ทำใหนางกาไวยเทวีดื่มยาพิษฆาตนเอง
พระวรวงศไดสืบราชสมบัติตอจากพระเจาวงศาธิราช สวนพระวงศสุริยามาศกลับไปครองนครอัยยมาศ เมื่อพระวรวงศ
ชราภาพแลวก็เสด็จออกบำเพ็ญธรรม หลังจากสิ้นพระชนมแลวไดไปบังเกิดในดุสิตเทวโลก

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

วรวงศ๓

๖๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปจจุบันในภาคกลางและภาคใตมีการนำเรื่องวรว
งศมาใชเปนนิทานอธิบายประวัติความเปนมาของสถานที่ ดั
งเชนในภาคกลางที่จังหวัดจันทบุรี มีการนำมาใชอธิบายที่ม
าของโบราณสถานเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี วัดทองทั่ว
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดใชอธิบายที่มาของเมืองเกาแ
สนตุม จังหวัดตราด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการอธิบายที่ม
าของภูเขาวรวงศสุรวงศ หรือ ภูเขาคีรีรมย จังหวัดเกาะกง
และจังหวัดกำปงสปอ สวนในภาคใตมีการนำไปใชเปนตำนา
นบานนาโคน จังหวัดสุราษฎรธานี

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

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๖๕

นิทานตามองลาย
นิทานพื้นบานเรื่อง ตามองลาย เปนเรื่องราวรักสามเสาโศกนาฏกรรมระหวางชาย ๒ กับหญิง ๑ คือ เจาลาย
พระเจากรุงจีน และนางยมโดย ซึ่งชายทั้งสองตางหลงรักหญิงสาวคนเดียวกัน โดยมีปมปญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำ
ของบิดา คือ ตามองลาย และมารดา คือ นางรำพึง ซึ่งตางก็ตกปากรับคำชายหนุมทั้งสองไววาจะยกลูกสาวใหโดยที่มิได
บอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งรู และเปนเหตุบังเอิญที่ตางก็กำหนดวันแตงงานในวันเดียวกัน ความยุงยากจึงเกิดขึ้น กลาวคือ
ฝายบิดาแกปญหาดวยการฉีกลูกสาวออกเปน ๒ ซีก เพื่อแบงใหแกชายหนุมทั้งสอง จึงเปนเหตุใหนางเสียชีวิต หลังจาก
เหตุการณดังกลาวทำใหสงผลหรือเปนสาเหตุใหตัวละครทุกตัวถึงแกชีวิตเชนกัน นิทานเรื่องนี้ใชอธิบายที่มาของการเกิด
ภูมิลักษณตางๆ เชน เกาะ หาดทราย คุงอาว และภูเขา รวมถึงสิ่งตางๆ ในบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน
ตามองลาย เปนนิทานที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางของคนในทองถิ่นแถบ
บริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบนทั้งทางฝงตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ
และชุมพร และทางฝงทะเลตะวันออกในเขตจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี
นิทานเรื่องนี้มีเนื้อหาที่อธิบายภูมิศาสตรของทองถิ่นและอธิบายภูมินามตางๆ
ในจังหวัดตางๆ บริเวณชายฝงทะเลอาวไทย เชน เขาลอมหมวก เขาชองกระจก
ที่จงั หวัดประจวบคิรีขันธ เกาะทะลุ เขาแมรำพึง ที่อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคิรีขันธ เกาะกระบุง จังหวัดตราด เปนตน
นิทานเรื่องนี้ยังไดเคยนำมาสรางสรรคในรูปแบบของ ละครพันทางเรื่องตามองลาย ซึ่งจัดแสดงเนื่องใน
เทศกาลสงกรานต ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ นอกจากนี้ ชื่อของตัวละครก็ยังไดมีการนำมาใช
เปนชื่อสถานที่ตางๆ เชน ตามองลายรีสอรท จังหวัดประจวบคีรีขันธ และไดมีผูสรางสรรคใหปรากฏในรูปแบบของเพลง
ชือ่ วา เพลงตามองลาย เพือ่ ใชประกอบละครจักรๆ วงศๆ เรือ่ งตามองลาย เพลงดังกลาว ศาสตราจารย ดร. อุทศิ นาคสวัสดิ์
เปนผูประพันธคำรอง และคุณครูจำเนียร ศรีไทพันธ เปนผูประพันธทำนอง

๖๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

นอกจากนีย้ งั ปรากฏวาไดมกี ารจัดพิมพวรรณกรรมพืน้ บานเรือ่ งนีเ้ ปนภาษาตางประเทศ ๗ ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาอิตาเลียน รวมทั้งพิมพวรรณกรรมดังกลาว
สำนวนทีเ่ ปนภาษาไทยไวดว ยโดยกองทุนหมอมราชวงศอายุมงคล โสณกุลไดพมิ พไวในหนังสือตามองลาย นิทานพืน้ บาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีภาพประกอบทั้งที่เปนภาพการตูนเรื่อง ตามองลาย ฝมือของประยูร จรรยาวงษ ซึ่งเลา
เรื่องราวเปนคำประพันธรอยกรอง และมีภาพถายเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ ที่เลาไวในวรรณกรรมพื้นบานเรื่องนี้ดวย

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๖๗

นิทานตามองลาย
นิทานพื้นบานเรื่อง ตามองลาย เปนเรื่องราวรักสามเสาโศกนาฏกรรมระหวางชาย ๒ กับหญิง ๑ คือ เจาลาย
พระเจากรุงจีน และนางยมโดย ซึ่งชายทั้งสองตางหลงรักหญิงสาวคนเดียวกัน โดยมีปมปญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำ
ของบิดา คือ ตามองลาย และมารดา คือ นางรำพึง ซึ่งตางก็ตกปากรับคำชายหนุมทั้งสองไววาจะยกลูกสาวใหโดยที่มิได
บอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งรู และเปนเหตุบังเอิญที่ตางก็กำหนดวันแตงงานในวันเดียวกัน ความยุงยากจึงเกิดขึ้น กลาวคือ
ฝายบิดาแกปญหาดวยการฉีกลูกสาวออกเปน ๒ ซีก เพื่อแบงใหแกชายหนุมทั้งสอง จึงเปนเหตุใหนางเสียชีวิต หลังจาก
เหตุการณดังกลาวทำใหสงผลหรือเปนสาเหตุใหตัวละครทุกตัวถึงแกชีวิตเชนกัน นิทานเรื่องนี้ใชอธิบายที่มาของการเกิด
ภูมิลักษณตางๆ เชน เกาะ หาดทราย คุงอาว และภูเขา รวมถึงสิ่งตางๆ ในบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน
ตามองลาย เปนนิทานที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางของคนในทองถิ่นแถบ
บริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนบนทั้งทางฝงตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ
และชุมพร และทางฝงทะเลตะวันออกในเขตจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี
นิทานเรื่องนี้มีเนื้อหาที่อธิบายภูมิศาสตรของทองถิ่นและอธิบายภูมินามตางๆ
ในจังหวัดตางๆ บริเวณชายฝงทะเลอาวไทย เชน เขาลอมหมวก เขาชองกระจก
ที่จงั หวัดประจวบคิรีขันธ เกาะทะลุ เขาแมรำพึง ที่อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคิรีขันธ เกาะกระบุง จังหวัดตราด เปนตน
นิทานเรื่องนี้ยังไดเคยนำมาสรางสรรคในรูปแบบของ ละครพันทางเรื่องตามองลาย ซึ่งจัดแสดงเนื่องใน
เทศกาลสงกรานต ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ นอกจากนี้ ชื่อของตัวละครก็ยังไดมีการนำมาใช
เปนชื่อสถานที่ตางๆ เชน ตามองลายรีสอรท จังหวัดประจวบคีรีขันธ และไดมีผูสรางสรรคใหปรากฏในรูปแบบของเพลง
ชือ่ วา เพลงตามองลาย เพือ่ ใชประกอบละครจักรๆ วงศๆ เรือ่ งตามองลาย เพลงดังกลาว ศาสตราจารย ดร. อุทศิ นาคสวัสดิ์
เปนผูประพันธคำรอง และคุณครูจำเนียร ศรีไทพันธ เปนผูประพันธทำนอง

๖๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

นอกจากนีย้ งั ปรากฏวาไดมกี ารจัดพิมพวรรณกรรมพืน้ บานเรือ่ งนีเ้ ปนภาษาตางประเทศ ๗ ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาอิตาเลียน รวมทั้งพิมพวรรณกรรมดังกลาว
สำนวนทีเ่ ปนภาษาไทยไวดว ยโดยกองทุนหมอมราชวงศอายุมงคล โสณกุลไดพมิ พไวในหนังสือตามองลาย นิทานพืน้ บาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีภาพประกอบทั้งที่เปนภาพการตูนเรื่อง ตามองลาย ฝมือของประยูร จรรยาวงษ ซึ่งเลา
เรื่องราวเปนคำประพันธรอยกรอง และมีภาพถายเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ ที่เลาไวในวรรณกรรมพื้นบานเรื่องนี้ดวย

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๖๗

พระสุธนมโนหรา-ภาคใต

ต อ มาพรานบุ ญ ยื ม นาคบาศจากท า วชมพู จิ ต รเพื่ อ คล อ งนางมโนห ร าไปถวายเป น พระชายาพระสุ ธ น
จนกระทั่งพระสุธนตองออกรบ เนื่องจากพราหมณปุโรหิตระแวงวาพระสุธนจะถอดยศตน จึงแอบไปสมคบกับขาศึกให
ยกทัพมาตีเมืองปญจา ชวงนัน้ นางจันทาเทวีฝน ราน พราหมณปโุ รหิตทูลใหนางทำพิธสี ะเดาเคราะหและบูชายัญนางมโนหรา
นางมโนหราขอปกหางเพื่อรำถวายเปนครั้งสุดทาย แลวบินหนีไปพรอมกับฝากแหวน และตำรายาแกพิษตางๆ ไวกับ
พระกัสสปษีเพื่อมอบแกพระสุธน ตอมาพระสุธนมีชัยชนะขาศึก และเดินทางติดตามพระชายานานถึง ๗ ป ๗ เดือน
จึงประสบความสำเร็จ
พระสุธนมโนหราสำนวนภาคใต ตรงกับสุธนชาดก คือนางมโนหราเปนพีอ่ งคโต สำนวนอืน่ ๆ มักเปนนองสุดทอง
พรานบุญ (สหชาติของพระสุธน) สำนวนภาคใต ชื่อ พรานบุญทฤกษา สุธนชาดก ชื่อ บุณฑริก เมืองปจจาสำนวนภาคใต
คือเมืองปญจาละในสุธนชาดก เปนตน
นอกจากเปนเรือ่ งเลาแลว ชาวใตยงั นำเรือ่ งพระสุธนมโนหราแตงเปนบทชานอง 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

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 เพรามีการสักการะพญานาคทาวชมพูจติ รเปนประจำ
ตงกับเมืองมหาปญจามีแตความเดือดรอน และเจาเมืองยังคิดฆาทาวชมพูจิตร โดยใหพราหมณรายเวทมนตร แตมิสำเร็จ
เพราะพรานบุญขัดขวางไว
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๖๙

พระสุธนมโนหรา-ภาคใต

ต อ มาพรานบุ ญ ยื ม นาคบาศจากท า วชมพู จิ ต รเพื่ อ คล อ งนางมโนห ร าไปถวายเป น พระชายาพระสุ ธ น
จนกระทั่งพระสุธนตองออกรบ เนื่องจากพราหมณปุโรหิตระแวงวาพระสุธนจะถอดยศตน จึงแอบไปสมคบกับขาศึกให
ยกทัพมาตีเมืองปญจา ชวงนัน้ นางจันทาเทวีฝน ราน พราหมณปโุ รหิตทูลใหนางทำพิธสี ะเดาเคราะหและบูชายัญนางมโนหรา
นางมโนหราขอปกหางเพื่อรำถวายเปนครั้งสุดทาย แลวบินหนีไปพรอมกับฝากแหวน และตำรายาแกพิษตางๆ ไวกับ
พระกัสสปษีเพื่อมอบแกพระสุธน ตอมาพระสุธนมีชัยชนะขาศึก และเดินทางติดตามพระชายานานถึง ๗ ป ๗ เดือน
จึงประสบความสำเร็จ
พระสุธนมโนหราสำนวนภาคใต ตรงกับสุธนชาดก คือนางมโนหราเปนพีอ่ งคโต สำนวนอืน่ ๆ มักเปนนองสุดทอง
พรานบุญ (สหชาติของพระสุธน) สำนวนภาคใต ชื่อ พรานบุญทฤกษา สุธนชาดก ชื่อ บุณฑริก เมืองปจจาสำนวนภาคใต
คือเมืองปญจาละในสุธนชาดก เปนตน
นอกจากเปนเรือ่ งเลาแลว ชาวใตยงั นำเรือ่ งพระสุธนมโนหราแตงเปนบทชานอง 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

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 เพรามีการสักการะพญานาคทาวชมพูจติ รเปนประจำ
ตงกับเมืองมหาปญจามีแตความเดือดรอน และเจาเมืองยังคิดฆาทาวชมพูจิตร โดยใหพราหมณรายเวทมนตร แตมิสำเร็จ
เพราะพรานบุญขัดขวางไว
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๖๙

นิทาน เรื่องวันคาร
นิทานเรือ่ ง “วันคาร” หรือวรรณกรรมเรือ่ ง วันคารคำกาพย เปนวรรณกรรมพืน้ บานทีร่ จู กั แพรหลายในทองถิน่
ภาคใต โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และสงขลา วันคารคำกาพยยังมีเนื้อเรื่องคลายกับพุทโทคำกาพย หรือ
เจาพุทโท วรรณกรรมพื้นบานภาคใต และวรรณกรรมพื้นบานภาคกลาง
วันคารคำกาพยมโี ครงเรือ่ งคลายกับชือ่ เรือ่ งปลาแดกปลาสมอ วรรณกรรมพืน้ บานภาคอีสาน และชือ่ วรรณกรรม
กลุมชนชาติไทหลายกลุม ดังที่ประคอง นิมมานเหมินทเสนอไวใน “ไขคำแกวคำแพง พินิจวรรณกรรมไทย-ไท” ชื่อ
วรรณกรรมดังกลาวไดแก เรื่องปลาแดกปลาสมอของชาวไทดำ เวียดนาม เรื่องทาวกำพรา ปลาแดกปลาสมอ
วรรณกรรมลาว และมีชื่ออื่นอีกคือ บุษบาปลาแดก; บุษบาชาดก เรื่องอะลองปลาสม วรรณกรรมไทยเขิน เมืองเชียงตุง
สหภาพพมา เรื่องอะลองปลาสม วรรณกรรมไทเหนือเขตปกครองตนเองใตคง สาธารณรัฐประชาชนจีน
มีขอสังเกตคือวรรณกรรมชื่อดังกลาวมาจากชาดกคือฉบับของลาวและอีสาน เดิมเปนฉบับใบลานจารดวย
อักษรตัวธรรม สวนกลอนสวดเรื่องพุทโธ ภาคกลาง และเจาพุทโธ ภาคใต ผูแตงอางวามาจากชาดกเชนกัน
(ชาดกนอกนิบาต) สวนของกลุมชาวไทอื่นๆ เปนวรรณกรรมมุขปาฐะ
เรื่องวันคารคำกาพย และสำนวนอื่นๆ และสำนวนในภาคอื่นๆ ดังกลาวขางตนมีโครงเรื่องหลักคลายกันคือ
ตัวเอกมีฐานะยากจนเมื่อจับปลาไดก็นำมาหมักใสเกลือเปนปลาราปลาสม แตของวันคารใชปลาทูใสเกลือตากแหงเปน
ปลาเค็ม ตอมาสินคาดังกลาวนีพ้ อ คานำไปขายตางเมือง พอดีเจาเมืองกำลังประชวรตองการเสวยอาหารดังกลาว ในเรือ่ ง
วันคารกลาวถึงมเหสีทาวอาทิตย เมื่อเสวยขาวกับปลาทูเค็มแลวก็หายประชวร นางจึงตอบแทนบุญคุณดวยการสง
มะพราว 2 ผล ภายในบรรจุทองและเงิน สำนวนอื่นมีการใหรางวัลตางกัน เมื่อตัวเอกไดรับรางวัลแลวก็ไมสนใจ จนพอคา
สงเปนสินคาตอไปอีก การดำเนินเรือ่ งทำนองเดียวกับเหตุการณครัง้ แรก ในทีส่ ดุ เรือ่ งจบลงดวยตัวเอกไดรบั รางวัลเปนเจาหญิง

๗๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ชื่อตัวเอกฝายชายในวรรณกรรมพื้นบานภาคใตชื่อ วันคาร อีกสำนวนหนึ่งชื่อพุทโธ ตรงกับสำนวนภาคกลาง
สวนเรื่องปลาแดกปลาสมอของอีสานและลาวชื่อทาวบุษบา เรื่องอะลองปลาสมของไทเขินชื่อทาวสุทธา สวนชื่อตัวเอก
ฝายหญิงในวรรณกรรมพื้นบานภาคใตชื่อ นางวันพุธ ในกลอนสวดเรื่องพุทโธของภาคใตและภาคกลางชื่อนางพิมพา
ในปลาแดกปลาสมอชื่อ นางมาส ในอะลองปลาสมของไทใตคง ชื่อนางจันตา ในอะลองปลาสมของไทเขินชื่อนางมณีกา
สภาพการดำรงอยูใ นปจจุบนั มีการพิมพวนั คารคำกาพยทป่ี ริวรรตจากสมุดไทย หรือหนังสือบุด โดยหนวยงาน
ที่สงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมภาคใต บางเผยแพรในรูปแบบบทความ และสารคดี รวมทั้งหนังสือประกอบภาพวาด
เชนปรากฏใน สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต รวมทั้งนิทานโบราณ สำนวน และภาษิตคำกาพยภาคใต ในเลมนี้มีเรื่อง
วันคาร และเรือ่ งอืน่ ๆ ในรูปแบบการเขียนเลาเรือ่ งอยางสารคดี จบดวยการยกตัวอยางคำกาพย พรอมดวยภาพประกอบสวยงาม

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๗๑

นิทาน เรื่องวันคาร
นิทานเรือ่ ง “วันคาร” หรือวรรณกรรมเรือ่ ง วันคารคำกาพย เปนวรรณกรรมพืน้ บานทีร่ จู กั แพรหลายในทองถิน่
ภาคใต โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และสงขลา วันคารคำกาพยยังมีเนื้อเรื่องคลายกับพุทโทคำกาพย หรือ
เจาพุทโท วรรณกรรมพื้นบานภาคใต และวรรณกรรมพื้นบานภาคกลาง
วันคารคำกาพยมโี ครงเรือ่ งคลายกับชือ่ เรือ่ งปลาแดกปลาสมอ วรรณกรรมพืน้ บานภาคอีสาน และชือ่ วรรณกรรม
กลุมชนชาติไทหลายกลุม ดังที่ประคอง นิมมานเหมินทเสนอไวใน “ไขคำแกวคำแพง พินิจวรรณกรรมไทย-ไท” ชื่อ
วรรณกรรมดังกลาวไดแก เรื่องปลาแดกปลาสมอของชาวไทดำ เวียดนาม เรื่องทาวกำพรา ปลาแดกปลาสมอ
วรรณกรรมลาว และมีชื่ออื่นอีกคือ บุษบาปลาแดก; บุษบาชาดก เรื่องอะลองปลาสม วรรณกรรมไทยเขิน เมืองเชียงตุง
สหภาพพมา เรื่องอะลองปลาสม วรรณกรรมไทเหนือเขตปกครองตนเองใตคง สาธารณรัฐประชาชนจีน
มีขอสังเกตคือวรรณกรรมชื่อดังกลาวมาจากชาดกคือฉบับของลาวและอีสาน เดิมเปนฉบับใบลานจารดวย
อักษรตัวธรรม สวนกลอนสวดเรื่องพุทโธ ภาคกลาง และเจาพุทโธ ภาคใต ผูแตงอางวามาจากชาดกเชนกัน
(ชาดกนอกนิบาต) สวนของกลุมชาวไทอื่นๆ เปนวรรณกรรมมุขปาฐะ
เรื่องวันคารคำกาพย และสำนวนอื่นๆ และสำนวนในภาคอื่นๆ ดังกลาวขางตนมีโครงเรื่องหลักคลายกันคือ
ตัวเอกมีฐานะยากจนเมื่อจับปลาไดก็นำมาหมักใสเกลือเปนปลาราปลาสม แตของวันคารใชปลาทูใสเกลือตากแหงเปน
ปลาเค็ม ตอมาสินคาดังกลาวนีพ้ อ คานำไปขายตางเมือง พอดีเจาเมืองกำลังประชวรตองการเสวยอาหารดังกลาว ในเรือ่ ง
วันคารกลาวถึงมเหสีทาวอาทิตย เมื่อเสวยขาวกับปลาทูเค็มแลวก็หายประชวร นางจึงตอบแทนบุญคุณดวยการสง
มะพราว 2 ผล ภายในบรรจุทองและเงิน สำนวนอื่นมีการใหรางวัลตางกัน เมื่อตัวเอกไดรับรางวัลแลวก็ไมสนใจ จนพอคา
สงเปนสินคาตอไปอีก การดำเนินเรือ่ งทำนองเดียวกับเหตุการณครัง้ แรก ในทีส่ ดุ เรือ่ งจบลงดวยตัวเอกไดรบั รางวัลเปนเจาหญิง

๗๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ชื่อตัวเอกฝายชายในวรรณกรรมพื้นบานภาคใตชื่อ วันคาร อีกสำนวนหนึ่งชื่อพุทโธ ตรงกับสำนวนภาคกลาง
สวนเรื่องปลาแดกปลาสมอของอีสานและลาวชื่อทาวบุษบา เรื่องอะลองปลาสมของไทเขินชื่อทาวสุทธา สวนชื่อตัวเอก
ฝายหญิงในวรรณกรรมพื้นบานภาคใตชื่อ นางวันพุธ ในกลอนสวดเรื่องพุทโธของภาคใตและภาคกลางชื่อนางพิมพา
ในปลาแดกปลาสมอชื่อ นางมาส ในอะลองปลาสมของไทใตคง ชื่อนางจันตา ในอะลองปลาสมของไทเขินชื่อนางมณีกา
สภาพการดำรงอยูใ นปจจุบนั มีการพิมพวนั คารคำกาพยทป่ี ริวรรตจากสมุดไทย หรือหนังสือบุด โดยหนวยงาน
ที่สงเสริมและเผยแพรวรรณกรรมภาคใต บางเผยแพรในรูปแบบบทความ และสารคดี รวมทั้งหนังสือประกอบภาพวาด
เชนปรากฏใน สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต รวมทั้งนิทานโบราณ สำนวน และภาษิตคำกาพยภาคใต ในเลมนี้มีเรื่อง
วันคาร และเรือ่ งอืน่ ๆ ในรูปแบบการเขียนเลาเรือ่ งอยางสารคดี จบดวยการยกตัวอยางคำกาพย พรอมดวยภาพประกอบสวยงาม

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๗๑

ตำนานเจาหลวงคำแดง

ตำนานเจาหลวงคำแดง เปนตำนานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่เชื่อวาเปนปฐมกษัตริยของลานนา ผูมีชีวิตอยู
ในยุคกอนประวัติศาสตรและเปนชวงที่พระพุทธศาสนายังไมแพรหลายในดินแดนนี้ ปจจุบันปรากฏการณทางความเชื่อ
เกี่ยวกับเจาหลวงคำแดงแพรหลายในหลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ดังปรากฏศาลเจาหลวงคำแดงกระจายอยูตาม
จังหวัดตางๆ อาทิ เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลำปาง แมฮองสอนและนาน ซึ่งศาลบางแหงมีการประกอบพิธีกรรมเลี้ยง
ผีเจาหลวงคำแดงเปนประจำทุกป
เจาหลวงคำแดงมีชอ่ื เรียกในตำนานวา “เจาสุวณ
ั ณคำแดง” เรือ่ งราวชีวติ ปรากฏในตอนตนของตำนาน ๓ เรือ่ ง
คือ ตำนานโบราณนิทานปถมเหตุการตั้งเชียงใหม ตำนานเชียงใหมปางเดิม และ ตำนานสุวรรณคำแดง หรือ ตำนาน
เสาอินทขีล กลาวถึงประวัติของเจาหลวงคำแดง บุตรพระยาโจรณี เจาหลวงคำแดงไดรับมอบหมายใหตามจับ
เนือ้ ทรายทองแปลงและไปพบนางอินเหลาทีด่ อยอางสรง จากนัน้ ไดสรางเมืองขึน้ ในบริเวณทีร่ าบลุม แมนำ้ ปง ตัง้ ชือ่ เมือง
ตามน้ำหนักเตียงหินวา “ลานนา” นอกจากตำนานเจาหลวงคำแดงทั้ง ๓ เรื่องแลว ยังปรากฏตำนานเจาหลวงคำแดง
ของชาวไทยวนและไทลื้ออีกหลายสำนวน แพรหลายอยูในเขตภาคเหนือตอนบน ยกตัวอยางเชน ชาวไทยวนใน
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมและอำเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ชาวไทลื้อในอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงมวน
จังหวัดพะเยาและอำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนตน นอกจากนี้ยังมีการอางถึงเจาหลวงคำแดงในฐานะยักษเฝา
สมบัติที่ถ้ำเชียงดาว ใน ตำนานอางหลวงเชียงดาว และ ตำนานถ้ำเชียงดาว อีกดวย

๗๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ชาวลานนาเชือ่ วาเจาหลวงคำแดงมีฐานะเปนอารักษเมืองของลานนา มีความยิง่ ใหญกวาอารักษอน่ื ๆ นอกจากนี้
ในความเชื่อของมาขี่ (รางทรง) ผีเจานายในเขตภาคเหนือตอนบน เจาหลวงคำแดงคือตนตระกูลของผี ในระบบการจัด
ลำดับชั้นของผีในเมืองลานนาทั้งหมด และมีผีบริวารซึ่งเปนเครือขายความสัมพันธที่สำคัญมากมาย
ป จ จุ บั น ตำนานเจ า หลวงคำแดงเป น ที่ รั บ รู อ ย า งแพร ห ลายในอาณาบริ เวณที่ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งเจ า หลวง
คำแดงปรากฏอยู มีการถายทอดตำนานเจาหลวงคำแดงสูส าธารณะในรูปแบบตางๆ เชน การพิมพเผยแพร การถายทอด
ในบริบทของพิธีกรรม การบันทึกตำนานไวในศาลเจาหลวงคำแดงหลายแหง รวมทั้งการนำตำนานเจาหลวงคำแดงไป
สรางสรรคเปนนวนิยาย เปนตน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๗๓

ตำนานเจาหลวงคำแดง

ตำนานเจาหลวงคำแดง เปนตำนานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่เชื่อวาเปนปฐมกษัตริยของลานนา ผูมีชีวิตอยู
ในยุคกอนประวัติศาสตรและเปนชวงที่พระพุทธศาสนายังไมแพรหลายในดินแดนนี้ ปจจุบันปรากฏการณทางความเชื่อ
เกี่ยวกับเจาหลวงคำแดงแพรหลายในหลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ดังปรากฏศาลเจาหลวงคำแดงกระจายอยูตาม
จังหวัดตางๆ อาทิ เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลำปาง แมฮองสอนและนาน ซึ่งศาลบางแหงมีการประกอบพิธีกรรมเลี้ยง
ผีเจาหลวงคำแดงเปนประจำทุกป
เจาหลวงคำแดงมีชอ่ื เรียกในตำนานวา “เจาสุวณ
ั ณคำแดง” เรือ่ งราวชีวติ ปรากฏในตอนตนของตำนาน ๓ เรือ่ ง
คือ ตำนานโบราณนิทานปถมเหตุการตั้งเชียงใหม ตำนานเชียงใหมปางเดิม และ ตำนานสุวรรณคำแดง หรือ ตำนาน
เสาอินทขีล กลาวถึงประวัติของเจาหลวงคำแดง บุตรพระยาโจรณี เจาหลวงคำแดงไดรับมอบหมายใหตามจับ
เนือ้ ทรายทองแปลงและไปพบนางอินเหลาทีด่ อยอางสรง จากนัน้ ไดสรางเมืองขึน้ ในบริเวณทีร่ าบลุม แมนำ้ ปง ตัง้ ชือ่ เมือง
ตามน้ำหนักเตียงหินวา “ลานนา” นอกจากตำนานเจาหลวงคำแดงทั้ง ๓ เรื่องแลว ยังปรากฏตำนานเจาหลวงคำแดง
ของชาวไทยวนและไทลื้ออีกหลายสำนวน แพรหลายอยูในเขตภาคเหนือตอนบน ยกตัวอยางเชน ชาวไทยวนใน
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมและอำเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ชาวไทลื้อในอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงมวน
จังหวัดพะเยาและอำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนตน นอกจากนี้ยังมีการอางถึงเจาหลวงคำแดงในฐานะยักษเฝา
สมบัติที่ถ้ำเชียงดาว ใน ตำนานอางหลวงเชียงดาว และ ตำนานถ้ำเชียงดาว อีกดวย

๗๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ชาวลานนาเชือ่ วาเจาหลวงคำแดงมีฐานะเปนอารักษเมืองของลานนา มีความยิง่ ใหญกวาอารักษอน่ื ๆ นอกจากนี้
ในความเชื่อของมาขี่ (รางทรง) ผีเจานายในเขตภาคเหนือตอนบน เจาหลวงคำแดงคือตนตระกูลของผี ในระบบการจัด
ลำดับชั้นของผีในเมืองลานนาทั้งหมด และมีผีบริวารซึ่งเปนเครือขายความสัมพันธที่สำคัญมากมาย
ป จ จุ บั น ตำนานเจ า หลวงคำแดงเป น ที่ รั บ รู อ ย า งแพร ห ลายในอาณาบริ เวณที่ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งเจ า หลวง
คำแดงปรากฏอยู มีการถายทอดตำนานเจาหลวงคำแดงสูส าธารณะในรูปแบบตางๆ เชน การพิมพเผยแพร การถายทอด
ในบริบทของพิธีกรรม การบันทึกตำนานไวในศาลเจาหลวงคำแดงหลายแหง รวมทั้งการนำตำนานเจาหลวงคำแดงไป
สรางสรรคเปนนวนิยาย เปนตน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๗๓

ตำนานพระธาตุดอยตุง
ตำนานพระธาตุดอยตุง เปนเรื่องราวที่กลาวถึงที่มาของพระธาตุดอยตุง (หากปริวรรตตามตนฉบับภาษาถิ่น
ลานนาจะเขียนดวยตัว ท เปน “ดอยทุง” ภาษาไทยกลางเขียนตามเสียงอานเปน “ดอยตุง”) ประดิษฐานบนดอยตุง
อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย บนความสูง ๑,๓๖๔ เมตรจากระดับน้ำทะเล
เนื้อเรื่องกลาวถึงพระพุทธเจาทั้ง ๔ พระองค ที่ลวงมาแลวในภัทรกัปนี้ หลังจากบิณฑบาตที่เมืองราชคฤห
และเมืองมิถิลาแลว ทุกพระองคกไ็ ดเสด็จมายังภูเขานี้ และประทับนั่งบนยอดเขา ในอนาคตพระศรีอริยเมตไตรยก็จะทรง
มีพระจริยวัตรอยางนี้เชนกัน
พระธาตุดอยตุงเปนพระธาตุประจำปเกิดสำหรับผูที่เกิดปกุน เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำถิ่น เปนพระธาตุ
สำคัญประจำเมือง ชุมชนทองถิ่นตั้งชื่อสถานที่ตางๆ ในทองถิ่นโดยอางอิงจากตำนานพระธาตุดอยตุง เนื่องจาก ดอยตุง
เปนแกนกลางของความศรัทธาในพระบรมธาตุ เชื่อมตอดวยภูเขาขาง ๆ อีก ๒ ลูก ที่มีสณ
ั ฐานคลายผูหญิงนอนหงาย
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

๗๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พระธาตุดอยตุง พระธาตุชางมูบ ดอยและถ้ำอื่น ๆ ดังกลาว จึงเปนกลายหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร
ของทองถิน่ ทีไ่ ดสรางใหภเู ขาโดยรอบมีเรือ่ งราวตำนานทางพุทธศาสนารองรับ ทำใหบริเวณดังกลาวกลายเปนพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ของทองถิ่น จนกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวประจำจังหวัดเชียงรายที่มีชื่อเสียง ปจจุบนั มีงานนมัสการพระธาตุเปนประจำ
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 ทุกพระองคกไ็ ดเสด็จมายังภูเขานี้ และประทับนั่งบนยอดเขา ในอนาคตพระศรีอริยเมตไตรยก็จะทรง
มีพระจริยวัตรอยางนี้เชนกัน
พระธาตุดอยตุงเปนพระธาตุประจำปเกิดสำหรับผูที่เกิดปกุน เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำถิ่น เปนพระธาตุ
สำคัญประจำเมือง ชุมชนทองถิ่นตั้งชื่อสถานที่ตางๆ ในทองถิ่นโดยอางอิงจากตำนานพระธาตุดอยตุง เนื่องจาก ดอยตุง
เปนแกนกลางของความศรัทธาในพระบรมธาตุ เชื่อมตอดวยภูเขาขาง ๆ อีก ๒ ลูก ที่มีสณ
ั ฐานคลายผูหญิงนอนหงาย
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
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พระธาตุดอยตุง พระธาตุชางมูบ ดอยและถ้ำอื่น ๆ ดังกลาว จึงเปนกลายหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร
ของทองถิน่ ทีไ่ ดสรางใหภเู ขาโดยรอบมีเรือ่ งราวตำนานทางพุทธศาสนารองรับ ทำใหบริเวณดังกลาวกลายเปนพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ของทองถิ่น จนกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวประจำจังหวัดเชียงรายที่มีชื่อเสียง ปจจุบนั มีงานนมัสการพระธาตุเปนประจำ
ทุกป ในเดือน ๖ เหนือ ขึ้น ๑๓ – ๑๕ ค่ำ ในแตละปจะมีคนในทองถิ่นและนักทองเที่ยวไปนมัสการจำนวนมาก
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ตำนานเจาแมสองนาง
ตำนานเรื่องเจาแมสองนางเปนเรื่องเลาเกี่ยวกับพระธิดาหรือลูกหลานของเจาเมืองหรือนักรบเวียงจันทน
ในสมัยโบราณ เปนบุคคลสำคัญที่ชาวบานในอีสานหลายจังหวัดเชื่อวาเปนบรรพบุรุษของตน มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถ
ปกปองคุมครองใหตนและชุมชนรอดพนจากภัยอันตรายทั้งปวงได
ตำนานเจาแมสองนาง สวนใหญมลี กั ษณะโครงเรือ่ งทีค่ ลายกัน คือ พระธิดาหรือลูกหลานของเจาเมือง หรือนักรบ
ซึ่งเปนพี่นองกันหรือฝาแฝดกัน ลองเรืออพยพมาตามแมน้ำโขง แลวเรือลมเสียชีวิตในแมน้ำโขง ตอมาวิญญาณไดปรากฏ
ใหชาวบานตามชุมชนตาง ๆ หรือเปนผูติดตามนักรบไปทางบก ตอมาเสียชีวิตบาง ตำนานเรื่องเจาแมสองนางเปนเรื่องเลา
ทีส่ มั พันธกบั ประวัตกิ ารอพยพยายถิน่ ของผูค นและชุมชนทีเ่ คยเปนหัวเมืองเกาในสมัยอาณาจักรลานชางมากอนเกือบทัง้ สิน้
เรื่องราวเกี่ยวกับเจาแมสองนางนอกจากจะเปนความเชื่อรวมกันของผูคนที่อพยพมาจากนครเวียงจันทนแลว
ยังสะทอนถึงความสัมพันธของกลุมชนในแตละกลุมชนวามีบรรพบุรุษรวมกัน หรือไดอพยพหนีภัยสงครามมาจาก
นครเวียงจันทนเหมือนกันและอาจจะอยูในชวงสมัยเดียวกัน
ตำนานเรื่องเจาแมสองนางเปนเรื่องเลาที่แพรหลายในชุมชนชายฝงแมน้ำโขงและภาคอีสานตอนกลาง
ทีม่ ศี าลหรือหอเจาแมสองนางตัง้ อยูห ลายพืน้ ที่ คือ ทีอ่ ำเภอเชียงคาน 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
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ชุมชนตาง ๆ ที่นับถือเจาแมสองนางจึงตองบวงสรวงและเซนไหวเปนประจำทุก ๆ ป เพื่อแสดงความกตัญู
ตอบรรพบุรุษของตน รวมทั้งการรองขอความอุดมสมบูรณและความสันติสุขของชุมชน ในทุกชุมชนยังมีความเชื่อใน
ตำนานเรื่องเจาแมสองนางอยางแนบแนนและยังถือปฏิบัติการบวงสรวงเซนไหวในชวงเดือน ๖ กันเปนประจำทุกป
ตำนานและความเชือ่ เรือ่ งเจาแมสองนางในเขตชุมชนเมืองและจังหวัดมักจะไดความสนใจจากกลุม นักทองเทีย่ ว
อยางมาก เพราะหนวยงานการทองเที่ยวในแตละจังหวัดจะนำตำนานเกี่ยวกับเจาแมสองนางลงในเว็บไซตของจังหวัด
ในเชิงประชาสัมพันธสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของจังหวัด จึงทำใหตำนานและความเชื่อเรื่องเจาแมสองนาง ไดรับ
การเผยแพรและเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางทั้งในเมืองไทยและในประเทศเพื่อนบาน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕
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ตำนานเจาแมสองนาง
ตำนานเรื่องเจาแมสองนางเปนเรื่องเลาเกี่ยวกับพระธิดาหรือลูกหลานของเจาเมืองหรือนักรบเวียงจันทน
ในสมัยโบราณ เปนบุคคลสำคัญที่ชาวบานในอีสานหลายจังหวัดเชื่อวาเปนบรรพบุรุษของตน มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถ
ปกปองคุมครองใหตนและชุมชนรอดพนจากภัยอันตรายทั้งปวงได
ตำนานเจาแมสองนาง สวนใหญมลี กั ษณะโครงเรือ่ งทีค่ ลายกัน คือ พระธิดาหรือลูกหลานของเจาเมือง หรือนักรบ
ซึ่งเปนพี่นองกันหรือฝาแฝดกัน ลองเรืออพยพมาตามแมน้ำโขง แลวเรือลมเสียชีวิตในแมน้ำโขง ตอมาวิญญาณไดปรากฏ
ใหชาวบานตามชุมชนตาง ๆ หรือเปนผูติดตามนักรบไปทางบก ตอมาเสียชีวิตบาง ตำนานเรื่องเจาแมสองนางเปนเรื่องเลา
ทีส่ มั พันธกบั ประวัตกิ ารอพยพยายถิน่ ของผูค นและชุมชนทีเ่ คยเปนหัวเมืองเกาในสมัยอาณาจักรลานชางมากอนเกือบทัง้ สิน้
เรื่องราวเกี่ยวกับเจาแมสองนางนอกจากจะเปนความเชื่อรวมกันของผูคนที่อพยพมาจากนครเวียงจันทนแลว
ยังสะทอนถึงความสัมพันธของกลุมชนในแตละกลุมชนวามีบรรพบุรุษรวมกัน หรือไดอพยพหนีภัยสงครามมาจาก
นครเวียงจันทนเหมือนกันและอาจจะอยูในชวงสมัยเดียวกัน
ตำนานเรื่องเจาแมสองนางเปนเรื่องเลาที่แพรหลายในชุมชนชายฝงแมน้ำโขงและภาคอีสานตอนกลาง
ทีม่ ศี าลหรือหอเจาแมสองนางตัง้ อยูห ลายพืน้ ที่ คือ ทีอ่ ำเภอเชียงคาน 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

๗๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ชุมชนตาง ๆ ที่นับถือเจาแมสองนางจึงตองบวงสรวงและเซนไหวเปนประจำทุก ๆ ป เพื่อแสดงความกตัญู
ตอบรรพบุรุษของตน รวมทั้งการรองขอความอุดมสมบูรณและความสันติสุขของชุมชน ในทุกชุมชนยังมีความเชื่อใน
ตำนานเรื่องเจาแมสองนางอยางแนบแนนและยังถือปฏิบัติการบวงสรวงเซนไหวในชวงเดือน ๖ กันเปนประจำทุกป
ตำนานและความเชือ่ เรือ่ งเจาแมสองนางในเขตชุมชนเมืองและจังหวัดมักจะไดความสนใจจากกลุม นักทองเทีย่ ว
อยางมาก เพราะหนวยงานการทองเที่ยวในแตละจังหวัดจะนำตำนานเกี่ยวกับเจาแมสองนางลงในเว็บไซตของจังหวัด
ในเชิงประชาสัมพันธสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของจังหวัด จึงทำใหตำนานและความเชื่อเรื่องเจาแมสองนาง ไดรับ
การเผยแพรและเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางทั้งในเมืองไทยและในประเทศเพื่อนบาน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๗๗

ตำนานอุรังคธาตุ
คำวา อุรังคธาตุ นักวิชาการ ผูรูและพระสงฆ ทราบวาหมายถึง พระบรมสารีริกธาตุ สวนพระอุระหรือหนาอก
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่มาบรรจุไวที่พระธาตุพนม แตชาวบานสวนใหญในสมัยอดีตแถบบริเวณภาคอีสาน
รวมถึงประชาชนทางฝงซายของแมน้ำโขงเลื่อมใสศรัทธาตอองคพระธาตุพนมอยางสูงสุด แตปจจุบันนี้คนทั่วไปทั้ง
ในประเทศและตางประเทศรูจ กั ดีวา หมายถึง พระธาตุพนม ทีบ่ รรจุพระอุรงั คธาตุของพระพุทธเจาวาเปนพระธาตุศกั ดิส์ ทิ ธิ์
ที่คนภาคอีสานภาคภูมิใจ พุทธศาสนิกชนตางก็มาเคารพสักการบูชาอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
โครงเรื่องหลักกลาวถึงการสรางพระธาตุพนม โดยแสดงใหเห็นถึงแนวคิดการสรางโดยใชอทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
ในการเลา เพื่อแสดงใหเห็นวาพระธาตุพนมเปนศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนับเนื่องแตอดีตจนปจจุบันอยาง
ไมเสือ่ มคลาย นอกจากนีเ้ นือ้ เรือ่ งยังกลาวถึงพระอินทรรว มกับเทพทัง้ หลายไดรว มกับพระอรหันตและเจาเมืองไดรว มกัน
บริจาคทรัพย สิ่งของมีคา อีกทั้งยังไดมารวมกอสรางพระธาตุพนมจนแลวเสร็จ

วิธีการแตงตำนานอุรังคธาตุเปนการบันทึกบอกเลาเรื่องราวเชิงประวัติศาสตรดานพุทธศาสนาในสมัยอดีต
โดยไดแทรกปาฏิหาริยเ พือ่ เนนถึงความขลังเคารพศรัทธา ตัวละครทีเ่ ปนมนุษยและเจาเมืองจุตแิ ลวเกิดหลายภพหลายชาติ
แตก็มีความเกี่ยวของกับเนื้อเรื่องไดเปนอยางดี และตัวละครที่เปนอมนุษย เชน พระยานาค มีชื่อปรากฏหลายชื่อ
สามารถแปลงกายได มีอภินิหารยดำเนินเรื่องใหสมจริงยิ่งขึ้นตลอดทั้งเรื่อง และยังเกี่ยวของกับสถานที่ที่มีอยูจริงใน
ปจจุบัน เชน พระพุทธบาทเวินปลา พระธาตุภูเพ็ก พระธาตุนารายณจงเวง แมน้ำสำคัญตาง ๆ ฯลฯ ความเชื่อปาฏิหาริยที่
ปรากฏในเนื้อเรื่องจึงเพิ่มความขลัง ความเคารพ ศรัทธา ตอองคพระธาตุพนมอยางสูงสุด
ในปจจุบนั มีการจัดทัวรไหวพระ ๙ วัด หรือการจัดการทองเทีย่ วตามโบราณสถานทีส่ ำคัญ ๆ ๙ แหง และรวมถึง
การเดินทางทำบุญเสริมดวงชะตาตามราศีเกิดทัง้ ๑๒ ราศี (ตามธาตุเจดียส ำคัญในประเทศ) พระธาตุพนมก็เปนธาตุเจดีย
ที่คนเกิดวันอาทิตยประจำปวอกตองไปเสริมบุญบารมีที่องคพระธาตุพนม ดวยกุศโลบายขางตนผูคนจึงหลั่งไหลไป
ไหวพระทำบุญกันอยางเนืองแนน

๗๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
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ญาทางววัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ ปประจำป
ระจำปพุทธศั
ธศักรราช
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๗๙

ตำนานอุรังคธาตุ
คำวา อุรังคธาตุ นักวิชาการ ผูรูและพระสงฆ ทราบวาหมายถึง พระบรมสารีริกธาตุ สวนพระอุระหรือหนาอก
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่มาบรรจุไวที่พระธาตุพนม แตชาวบานสวนใหญในสมัยอดีตแถบบริเวณภาคอีสาน
รวมถึงประชาชนทางฝงซายของแมน้ำโขงเลื่อมใสศรัทธาตอองคพระธาตุพนมอยางสูงสุด แตปจจุบันนี้คนทั่วไปทั้ง
ในประเทศและตางประเทศรูจ กั ดีวา หมายถึง พระธาตุพนม ทีบ่ รรจุพระอุรงั คธาตุของพระพุทธเจาวาเปนพระธาตุศกั ดิส์ ทิ ธิ์
ที่คนภาคอีสานภาคภูมิใจ พุทธศาสนิกชนตางก็มาเคารพสักการบูชาอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
โครงเรื่องหลักกลาวถึงการสรางพระธาตุพนม โดยแสดงใหเห็นถึงแนวคิดการสรางโดยใชอทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
ในการเลา เพื่อแสดงใหเห็นวาพระธาตุพนมเปนศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนับเนื่องแตอดีตจนปจจุบันอยาง
ไมเสือ่ มคลาย นอกจากนีเ้ นือ้ เรือ่ งยังกลาวถึงพระอินทรรว มกับเทพทัง้ หลายไดรว มกับพระอรหันตและเจาเมืองไดรว มกัน
บริจาคทรัพย สิ่งของมีคา อีกทั้งยังไดมารวมกอสรางพระธาตุพนมจนแลวเสร็จ

วิธีการแตงตำนานอุรังคธาตุเปนการบันทึกบอกเลาเรื่องราวเชิงประวัติศาสตรดานพุทธศาสนาในสมัยอดีต
โดยไดแทรกปาฏิหาริยเ พือ่ เนนถึงความขลังเคารพศรัทธา ตัวละครทีเ่ ปนมนุษยและเจาเมืองจุตแิ ลวเกิดหลายภพหลายชาติ
แตก็มีความเกี่ยวของกับเนื้อเรื่องไดเปนอยางดี และตัวละครที่เปนอมนุษย เชน พระยานาค มีชื่อปรากฏหลายชื่อ
สามารถแปลงกายได มีอภินิหารยดำเนินเรื่องใหสมจริงยิ่งขึ้นตลอดทั้งเรื่อง และยังเกี่ยวของกับสถานที่ที่มีอยูจริงใน
ปจจุบัน เชน พระพุทธบาทเวินปลา พระธาตุภูเพ็ก พระธาตุนารายณจงเวง แมน้ำสำคัญตาง ๆ ฯลฯ ความเชื่อปาฏิหาริยที่
ปรากฏในเนื้อเรื่องจึงเพิ่มความขลัง ความเคารพ ศรัทธา ตอองคพระธาตุพนมอยางสูงสุด
ในปจจุบนั มีการจัดทัวรไหวพระ ๙ วัด หรือการจัดการทองเทีย่ วตามโบราณสถานทีส่ ำคัญ ๆ ๙ แหง และรวมถึง
การเดินทางทำบุญเสริมดวงชะตาตามราศีเกิดทัง้ ๑๒ ราศี (ตามธาตุเจดียส ำคัญในประเทศ) พระธาตุพนมก็เปนธาตุเจดีย
ที่คนเกิดวันอาทิตยประจำปวอกตองไปเสริมบุญบารมีที่องคพระธาตุพนม ดวยกุศโลบายขางตนผูคนจึงหลั่งไหลไป
ไหวพระทำบุญกันอยางเนืองแนน
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พพิิธีปรระกาศขึ
ะกาศข้นึ ทะเบี
ทะเบยี นมรดกภู
นมรดกภูมิปญญาทางวั
ญาทางววัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ ปประจำป
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๗๙

ตำนานหลวงปูทวด

ตำนานหลวงปูทวด เปนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิอาจารยสำคัญองคหนึ่งของไทย เรื่องราวของหลวงปูทวด
ปรากฏทัง้ ในเอกสารประวัตศิ าสตรและในตำนานมุขปาฐะซึง่ มีเรือ่ งราวเกีย่ วกับความศักดิส์ ทิ ธิข์ องทานปรากฏอยูม ากมาย
ไมวา จะเปนเรือ่ งเลาวามีงจู งอางนำลูกแกววิเศษมาใสไวในเปลของทานเมือ่ แรกเกิด เรือ่ งทานแสดงอิทธิปาฏิหาริยเ หยียบ
น้ำทะเลใหกลายเปนน้ำจืด เรือ่ งทานตอบปริศนาธรรมชนะทูตตางเมือง เรือ่ งทานเปนพระโพธิสตั วพระศรีอาริยเมตไตรย
เรื่องการมรณภาพดวยวิธี “โละ”หายไป เปนตน โดยเฉพาะเรื่องการเหยียบน้ำทะเลจืดนั้น ถือไดวาเปนการสำแดงอิทธิ
ปาฏิหาริยครั้งสำคัญ ทำใหทานมีสมญานามวา “หลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืด”
ตำนานเกี่ยวกับหลวงปูทวดดำรงอยูในสังคมไทย ทั้งที่เปนตำนานมุขปาฐะและวรรณกรรมบันทึกชีวประวัติ
พระภิกษุรปู สำคัญ เอกสารอิเลกทรอนิกสในเว็บไซตตา งๆ รวมถึงในรูปแบบการตนู เอนิเมชัน่ อันแสดงใหเห็นถึงความสำคัญ
และความแพรหลายของตำนานเรื่องนี้ ยิ่งไปกวานั้น ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูทวดที่เลาขานสืบตอกันมายังนำไปสู
การสรางวัตถุมงคลอันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปูทวดในรูปแบบตางๆ อาทิ พระเครื่อง เหรียญ ผายันต เปนตน อีกทั้งยังกอ
ใหเกิดการสรางสรรคเรื่องเลาเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริยของวัตถุมงคลเหลานี้อยางมากมายไมจบสิ้น

๘๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ยิง่ ไปกวานัน้ ตำนานหลวงปูท วดเหยียบน้ำทะเลจืด
ยังสัมพันธกับตำนานอื่นๆ ในสังคมไทย ไดแก ตำนานพระเจา
ปทุมสุริวงศ ในหนังสือ คำใหการชาวกรุงเกา ตำนานโตะวาลี
ของชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยองและตราด
ตำนานพระศรีอาริยวัดไลย จังหวัดลพบุรี ตลอดจนนิทานเรื่อง
ศรีธนญชัย ตอนศรีธนญชัยโตปญ
 หาธรรมกับพระสงฆชาวลังกา
สิง่ ทีป่ รากฏอยูน แ้ี สดงใหเห็นความสำคัญและการแพรกระจาย
ของตำนานหลวงปู ท วดเหยี ย บน้ ำ ทะเลจื ด ในสั ง คมไทย
อันควรคาแกการไดรับการบันทึกเปนมรดกทางภูมิปญญา
ของไทยเปนอยางยิ่ง

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๘๑

ตำนานหลวงปูทวด

ตำนานหลวงปูทวด เปนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิอาจารยสำคัญองคหนึ่งของไทย เรื่องราวของหลวงปูทวด
ปรากฏทัง้ ในเอกสารประวัตศิ าสตรและในตำนานมุขปาฐะซึง่ มีเรือ่ งราวเกีย่ วกับความศักดิส์ ทิ ธิข์ องทานปรากฏอยูม ากมาย
ไมวา จะเปนเรือ่ งเลาวามีงจู งอางนำลูกแกววิเศษมาใสไวในเปลของทานเมือ่ แรกเกิด เรือ่ งทานแสดงอิทธิปาฏิหาริยเ หยียบ
น้ำทะเลใหกลายเปนน้ำจืด เรือ่ งทานตอบปริศนาธรรมชนะทูตตางเมือง เรือ่ งทานเปนพระโพธิสตั วพระศรีอาริยเมตไตรย
เรื่องการมรณภาพดวยวิธี “โละ”หายไป เปนตน โดยเฉพาะเรื่องการเหยียบน้ำทะเลจืดนั้น ถือไดวาเปนการสำแดงอิทธิ
ปาฏิหาริยครั้งสำคัญ ทำใหทานมีสมญานามวา “หลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืด”
ตำนานเกี่ยวกับหลวงปูทวดดำรงอยูในสังคมไทย ทั้งที่เปนตำนานมุขปาฐะและวรรณกรรมบันทึกชีวประวัติ
พระภิกษุรปู สำคัญ เอกสารอิเลกทรอนิกสในเว็บไซตตา งๆ รวมถึงในรูปแบบการตนู เอนิเมชัน่ อันแสดงใหเห็นถึงความสำคัญ
และความแพรหลายของตำนานเรื่องนี้ ยิ่งไปกวานั้น ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูทวดที่เลาขานสืบตอกันมายังนำไปสู
การสรางวัตถุมงคลอันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปูทวดในรูปแบบตางๆ อาทิ พระเครื่อง เหรียญ ผายันต เปนตน อีกทั้งยังกอ
ใหเกิดการสรางสรรคเรื่องเลาเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริยของวัตถุมงคลเหลานี้อยางมากมายไมจบสิ้น

๘๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ยิง่ ไปกวานัน้ ตำนานหลวงปูท วดเหยียบน้ำทะเลจืด
ยังสัมพันธกับตำนานอื่นๆ ในสังคมไทย ไดแก ตำนานพระเจา
ปทุมสุริวงศ ในหนังสือ คำใหการชาวกรุงเกา ตำนานโตะวาลี
ของชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยองและตราด
ตำนานพระศรีอาริยวัดไลย จังหวัดลพบุรี ตลอดจนนิทานเรื่อง
ศรีธนญชัย ตอนศรีธนญชัยโตปญ
 หาธรรมกับพระสงฆชาวลังกา
สิง่ ทีป่ รากฏอยูน แ้ี สดงใหเห็นความสำคัญและการแพรกระจาย
ของตำนานหลวงปู ท วดเหยี ย บน้ ำ ทะเลจื ด ในสั ง คมไทย
อันควรคาแกการไดรับการบันทึกเปนมรดกทางภูมิปญญา
ของไทยเปนอยางยิ่ง

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๘๑

นางโภควดี : ตำนานสรางโลกและจักรวาล

“นางโภควดี” เปนวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตเกี่ยวกับตำนานการสรางโลกและจักรวาล ที่อาศัยเคามูลจาก
ความเชือ่ ทางศาสนาพราหมณผสมผสานกับคติความเชือ่ ทางพุทธศาสนา และความเชือ่ ทองถิน่ เปนวรรณกรรมทีแ่ พรหลาย
ทั้งที่เปนลายลักษณในหนังสือบุดหรือสมุดขอย และมุขปาฐะ ที่เปนลายลักษณชื่อเรื่องวา “นางโภควดี” สวนมุขปาฐะ
มักสอดแทรกสาระของนางโภวดีในบทชา (บูชา) และบทเชื้อ (เชิญ) ทั้งวรรณกรรมลายลักษณและมุขปาฐะ มีสาระ
เหมือน ๆ กัน
นางโภควดีทเ่ี ปนวรรณกรรมลายลักษณ พบตนฉบับทีแ่ พรหลายในภาคใตหลายฉบับลวนคัดลอกสืบตอกันมา
เชน ฉบับตำบลนาทอม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ฉบับที่เก็บรักษาไวที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา ฉบับนายทาม เจริญพงษ ชาวบานตำบลวัง อำเภอทุง สง จังหวัดนครศรีธรรมราช และฉบับทีเ่ ก็บ
รักษาไวทศ่ี นู ยศลิ ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี เนือ้ หาทุกฉบับสวนใหญเหมือนกัน แตกตางกันบาง
ในรายละเอียดที่นาจะมีผูแตงเติมเขาไปภายหลัง
วรรณกรรมเรือ่ งนางโภควดี กลาวถึงพระอิศวรวา พระองคมคี วามประสงคจะนำเนือ้ ของหญิงสาวมาตัง้ แผนดิน
โดยไดชบุ หญิงสาวขึน้ มาคนหนึง่ ใหชอ่ื วา “นางโภควดี” นางมีความยินดีทจ่ี ะสละรางกายใหเปนทาน เพือ่ สรางสรรพสิง่ ตาง ๆ
บนพื้นโลก พระอิศวรใชพระขรรคตัดเนื้อของนางทิ้งลงมากลายเปนแผนดิน อวัยวะสวนอื่นไดกลายเปนสิ่งตาง ๆ ไดแก
ดวงตาเปนพระจันทรและพระอาทิตย หัวใจเปนดาว เลือดเปนแมนำ้ หนังเปนแผนฟา กระดูกเปนไมนานาพรรณ ฟนและเล็บ
เปนภูเขา เอ็นเปนเถาวัลย ขนเปนตนหญาตาง ๆ ตนหญาคาออกดอกกลายเปนสัตวชนิดตาง ๆ ทัง้ จักรวาล แลวกลาวสัง่ สอน
มนุษยที่เกิดมาใหปฏิบัติหลักธรรมของพระพุทธเจาตามพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร ทวัตติงสาการ ขันธหา ฯลฯ ตอจากนั้น
กลาวถึงพระพุทธเจา ๕ พระองคที่เขาสูนิพพานไปแลว กลาวถึงไฟประลัยกัลปที่เผาไหมทำลายแผนดินทั้งหมด กลาวถึง
ฝนตกหนักเปนเวลา ๗ วัน ทำใหน้ำทวมถึงขั้นพรหม ตอมากลาวถึงลมประลัยกัลป ที่พัดจนน้ำแหง แลวมีการสราง
โลกสวรรค มนุษยและนรกขึ้นมาใหม

๘๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ตำนานสรางโลกและจักรวาลเรื่อง นางโภควดี ซึ่งกลาวถึงการเสียสละรางกายของนางเพื่อพลีบูชาใหเกิดเปน
สิง่ ธรรมชาติตา งๆ อันเปนประโยชนตอ สัตวโลกทัง้ ปวง เปนพระคุณอันยิง่ ใหญทท่ี ำใหนางโภควดีมคี วามสำคัญยิง่ ตอมนุษย
โดยเฉพาะชาวภาคใต เมือ่ ทำการมงคลใดๆ หรือจัดพิธบี วงสรวงพระภูมิ ผูป ระกอบพิธตี อ งอัญเชิญและบูชานางดวยผูห นึง่
บรรดาศิลปนพื้นบาน เชน หนังตะลุง มโนราห ซึ่งตองปลูกโรงแสดงขึ้นเปนการเฉพาะ กอนการแสดงตองเบิกโรงขอ
ที่ตั้งโรงจากพระภูมิ และจากนางโภควดีเสียกอน ทั้งนี้ดวยความเชื่อวาจะเกิดเปนมงคล ปลอดจากภยันตรายทั้งปวง
คติความเชื่อนี้ปจจุบันยังคงยึดถือกันอยางเหนียวแนนของชาวบานอันเปนชาวไทยพุทธในภาคใต
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๘๓

นางโภควดี : ตำนานสรางโลกและจักรวาล

“นางโภควดี” เปนวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตเกี่ยวกับตำนานการสรางโลกและจักรวาล ที่อาศัยเคามูลจาก
ความเชือ่ ทางศาสนาพราหมณผสมผสานกับคติความเชือ่ ทางพุทธศาสนา และความเชือ่ ทองถิน่ เปนวรรณกรรมทีแ่ พรหลาย
ทั้งที่เปนลายลักษณในหนังสือบุดหรือสมุดขอย และมุขปาฐะ ที่เปนลายลักษณชื่อเรื่องวา “นางโภควดี” สวนมุขปาฐะ
มักสอดแทรกสาระของนางโภวดีในบทชา (บูชา) และบทเชื้อ (เชิญ) ทั้งวรรณกรรมลายลักษณและมุขปาฐะ มีสาระ
เหมือน ๆ กัน
นางโภควดีทเ่ี ปนวรรณกรรมลายลักษณ พบตนฉบับทีแ่ พรหลายในภาคใตหลายฉบับลวนคัดลอกสืบตอกันมา
เชน ฉบับตำบลนาทอม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ฉบับที่เก็บรักษาไวที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา ฉบับนายทาม เจริญพงษ ชาวบานตำบลวัง อำเภอทุง สง จังหวัดนครศรีธรรมราช และฉบับทีเ่ ก็บ
รักษาไวทศ่ี นู ยศลิ ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี เนือ้ หาทุกฉบับสวนใหญเหมือนกัน แตกตางกันบาง
ในรายละเอียดที่นาจะมีผูแตงเติมเขาไปภายหลัง
วรรณกรรมเรือ่ งนางโภควดี กลาวถึงพระอิศวรวา พระองคมคี วามประสงคจะนำเนือ้ ของหญิงสาวมาตัง้ แผนดิน
โดยไดชบุ หญิงสาวขึน้ มาคนหนึง่ ใหชอ่ื วา “นางโภควดี” นางมีความยินดีทจ่ี ะสละรางกายใหเปนทาน เพือ่ สรางสรรพสิง่ ตาง ๆ
บนพื้นโลก พระอิศวรใชพระขรรคตัดเนื้อของนางทิ้งลงมากลายเปนแผนดิน อวัยวะสวนอื่นไดกลายเปนสิ่งตาง ๆ ไดแก
ดวงตาเปนพระจันทรและพระอาทิตย หัวใจเปนดาว เลือดเปนแมนำ้ หนังเปนแผนฟา กระดูกเปนไมนานาพรรณ ฟนและเล็บ
เปนภูเขา เอ็นเปนเถาวัลย ขนเปนตนหญาตาง ๆ ตนหญาคาออกดอกกลายเปนสัตวชนิดตาง ๆ ทัง้ จักรวาล แลวกลาวสัง่ สอน
มนุษยที่เกิดมาใหปฏิบัติหลักธรรมของพระพุทธเจาตามพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร ทวัตติงสาการ ขันธหา ฯลฯ ตอจากนั้น
กลาวถึงพระพุทธเจา ๕ พระองคที่เขาสูนิพพานไปแลว กลาวถึงไฟประลัยกัลปที่เผาไหมทำลายแผนดินทั้งหมด กลาวถึง
ฝนตกหนักเปนเวลา ๗ วัน ทำใหน้ำทวมถึงขั้นพรหม ตอมากลาวถึงลมประลัยกัลป ที่พัดจนน้ำแหง แลวมีการสราง
โลกสวรรค มนุษยและนรกขึ้นมาใหม

๘๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ตำนานสรางโลกและจักรวาลเรื่อง นางโภควดี ซึ่งกลาวถึงการเสียสละรางกายของนางเพื่อพลีบูชาใหเกิดเปน
สิง่ ธรรมชาติตา งๆ อันเปนประโยชนตอ สัตวโลกทัง้ ปวง เปนพระคุณอันยิง่ ใหญทท่ี ำใหนางโภควดีมคี วามสำคัญยิง่ ตอมนุษย
โดยเฉพาะชาวภาคใต เมือ่ ทำการมงคลใดๆ หรือจัดพิธบี วงสรวงพระภูมิ ผูป ระกอบพิธตี อ งอัญเชิญและบูชานางดวยผูห นึง่
บรรดาศิลปนพื้นบาน เชน หนังตะลุง มโนราห ซึ่งตองปลูกโรงแสดงขึ้นเปนการเฉพาะ กอนการแสดงตองเบิกโรงขอ
ที่ตั้งโรงจากพระภูมิ และจากนางโภควดีเสียกอน ทั้งนี้ดวยความเชื่อวาจะเกิดเปนมงคล ปลอดจากภยันตรายทั้งปวง
คติความเชื่อนี้ปจจุบันยังคงยึดถือกันอยางเหนียวแนนของชาวบานอันเปนชาวไทยพุทธในภาคใต
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๘๓

ตำนานสรางโลกภาคใต
ตำนานสรางโลกฉบับปาลามนี้ เรียกชือ่ ตามแหลงทีพ่ บ ตนฉบับเปนหนังสือบุดขาว เปนสมบัตขิ องหมอดำแหง
บานปาลาม ตำบลชางไหตก อำเภอโคกโพธิ์ 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
พระจัันทร ภูเขา แมน้ำ ลำคลอง
ตลอดจนสรางพระอิิศวรและพระอุมาขึึ้น โดยให
ำ
โ ใ พระอิิศวรเปปนเจาแหงแผนดิิน
และพระอุมาเปนเจาแหงน้ำ ทั้งสองเปนมนุษยชายหญิงคูแรกของโลก ไดครองคูกันนานถึง ๑๒ ปเศษ โดยไมมี
ความรูสึกทางเพศ จนเมื่อพระอินทรเสกผลหวาใหกินทั้งคูจึงมีความกำหนัดและมีลุกตอเนื่องกันถึง ๑๒ คน ทั้งหมด
ไดจับคูแตงงานกันเอง ลูกคนแรกคือ “สุวันนะไพจิต” แตงงานกับ “นางสีดอกไม” เมื่อทั้งสองสมสูกันไดสิ้นใจตายไป
เกิดเปน “แมโพสพ” หรือตนขาวเพื่อเลี้ยงดูมนุษยโลก ลูกทั้ง ๑๒ คน ตางพูดจากันคนละภาษาจึงเปนที่มาของ ๑๒ ชาติ
๑๒ ภาษา และเปนตนเหตุ แหง ๑๒ นักษัตร ตอจากนั้นเหลาเทวดาทั้งหลายไดเนรมิตใหเกิดวัน เดือน ป และทิศตางๆ
ขึ้น ๘ ทิศ มีทวีปเกิดขึ้น คือ “ ชมพูทวีป” คือ โลกมนุษยของเรา มีประชากรหนาเหมือนผาลไถนา “ทวีปบูรพิด”
มีประชากรหนาเหมือนเดือนเพ็ง “ ทวีปมอรอโคธานี” มีประชากรหนาเหมือนงัว และ“ ทวีปอุดอนประกาโหร” ประชากร
หนาเหมือนไก ครอบครัวพระอิศวรและพระอุมาตางก็ใหกำเนิดบุตรหลานสืบตอกันมาจนเปนพลโลกในปจจุบนั ลูกหลาน
บางคนเปนเจาแหงคาถา บางคนเปนเจาแหงหยูกยารักษาโรค และครอบครัวของพระอิศวรไดกอ ใหเกิดพิธกี รรมทัง้ หลาย
อันเปนปฐมแหงความเชื่อ และพิธีกรรมในเรื่องการเกิด การแตงงาน รวมทั้งงานมงคลตางๆ การตาย การทำศพ
การทำไรทำนา
ตำนานเรือ่ งนีแ้ มเนือ้ หาจะหนักไปทางตำนานฮินดู แตกม็ คี ติความเชือ่ ทางพุทธศาสนา และคติความเชือ่ ดัง้ เดิม
ของชาวมลายูในทองถิ่นผสมผสาน ในปจจุบัน ยังคงมีอิทธิพลตอชาวบานภาคใตตอนลางอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ
เปนตำนานอางอิในการประกอบประเพณีตางๆในวิถีชีวิตคนภาคใต

๘๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๘๕

ตำนานสรางโลกภาคใต
ตำนานสรางโลกฉบับปาลามนี้ เรียกชือ่ ตามแหลงทีพ่ บ ตนฉบับเปนหนังสือบุดขาว เปนสมบัตขิ องหมอดำแหง
บานปาลาม ตำบลชางไหตก อำเภอโคกโพธิ์ 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
พระจัันทร ภูเขา แมน้ำ ลำคลอง
ตลอดจนสรางพระอิิศวรและพระอุมาขึึ้น โดยให
ำ
โ ใ พระอิิศวรเปปนเจาแหงแผนดิิน
และพระอุมาเปนเจาแหงน้ำ ทั้งสองเปนมนุษยชายหญิงคูแรกของโลก ไดครองคูกันนานถึง ๑๒ ปเศษ โดยไมมี
ความรูสึกทางเพศ จนเมื่อพระอินทรเสกผลหวาใหกินทั้งคูจึงมีความกำหนัดและมีลุกตอเนื่องกันถึง ๑๒ คน ทั้งหมด
ไดจับคูแตงงานกันเอง ลูกคนแรกคือ “สุวันนะไพจิต” แตงงานกับ “นางสีดอกไม” เมื่อทั้งสองสมสูกันไดสิ้นใจตายไป
เกิดเปน “แมโพสพ” หรือตนขาวเพื่อเลี้ยงดูมนุษยโลก ลูกทั้ง ๑๒ คน ตางพูดจากันคนละภาษาจึงเปนที่มาของ ๑๒ ชาติ
๑๒ ภาษา และเปนตนเหตุ แหง ๑๒ นักษัตร ตอจากนั้นเหลาเทวดาทั้งหลายไดเนรมิตใหเกิดวัน เดือน ป และทิศตางๆ
ขึ้น ๘ ทิศ มีทวีปเกิดขึ้น คือ “ ชมพูทวีป” คือ โลกมนุษยของเรา มีประชากรหนาเหมือนผาลไถนา “ทวีปบูรพิด”
มีประชากรหนาเหมือนเดือนเพ็ง “ ทวีปมอรอโคธานี” มีประชากรหนาเหมือนงัว และ“ ทวีปอุดอนประกาโหร” ประชากร
หนาเหมือนไก ครอบครัวพระอิศวรและพระอุมาตางก็ใหกำเนิดบุตรหลานสืบตอกันมาจนเปนพลโลกในปจจุบนั ลูกหลาน
บางคนเปนเจาแหงคาถา บางคนเปนเจาแหงหยูกยารักษาโรค และครอบครัวของพระอิศวรไดกอ ใหเกิดพิธกี รรมทัง้ หลาย
อันเปนปฐมแหงความเชื่อ และพิธีกรรมในเรื่องการเกิด การแตงงาน รวมทั้งงานมงคลตางๆ การตาย การทำศพ
การทำไรทำนา
ตำนานเรือ่ งนีแ้ มเนือ้ หาจะหนักไปทางตำนานฮินดู แตกม็ คี ติความเชือ่ ทางพุทธศาสนา และคติความเชือ่ ดัง้ เดิม
ของชาวมลายูในทองถิ่นผสมผสาน ในปจจุบัน ยังคงมีอิทธิพลตอชาวบานภาคใตตอนลางอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ
เปนตำนานอางอิในการประกอบประเพณีตางๆในวิถีชีวิตคนภาคใต

๘๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๘๕

ปกขะทึนลานนา

ปกขะทึนลานนา เสือ่ มความนิยมไประยะหนึง่ เพราะมีปฏิทนิ ของสวนกลางเขาไปแทนที่ แตปจ จุบนั หวนกลับ
มาไดรับความนิยมอีกครั้ง เพราะสามารถตอบสนองความตองการดานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นไดเปนอยางดี
จึงมีการจัดพิมพจำหนายกันอยางแพรหลายกระจายไปทั่วภูมิภาค อยางที่พบเห็นกันโดยทั่วไป

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

๘๖

ใจ

=

ชวด

สะงา =

มะเมีย

เปา

=

ฉลู

เม็ด

=

มะแม

ยี่

=

ขาล

สัน

=

วอก

เหมา =

เถาะ

เรา

=

ระกา

สี

=

มะโรง

เส็ด

=

จอ

ใส

=

มะเส็ง

ใก

=

กุน

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๘๗

ปกขะทึนลานนา

ปกขะทืนลานนา เส่อื มความนิยมไประยะหน่งึ เพราะมีปฏิทินของสวนกลางเขาไปแทนท่ี แตปจจุบันหวนกลับ
มาไดรับความนิยมอีกครั้ง เพราะสามารถตอบสนองความตองการดานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นไดเปนอยางดี
จึงมีการจัดพิมพจำหนายกันอยางแพรหลายกระจายไปทั่วภูมิภาค อยางที่พบเห็นกันโดยทั่วไป

ปกขะทึน อานวา “ปกกะตึน” (ปกขะ = ขาง หมายถึง ขางขึ้น ขางแรม , ทึน = ทิน หมายถึง วัน) คือปฏิทิน
ซึง่ มีเอกลักษณเฉพาะทัง้ ระบบวัน การนับเดือนและป สะทอนความเชือ่ และภูมปิ ญ
 ญาของชาวลานนาทีส่ บื ทอดมาแตอดีต
ระบบการนับวันของชาวลานนา 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

๘๖

ใจ

=

ชวด

สะงา =

มะเมีย

เปา

=

ฉลู

เม็ด

=

มะแม

ยี่

=

ขาล

สัน

=

วอก

เหมา =

เถาะ

เรา

=

ระกา

สี

=

มะโรง

เส็ด

=

จอ

ใส

=

มะเส็ง

ใก

=

กุน

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๘๗

ตำราศาสตรา
ตำรา “ศาสตรา” หมายถึงตำราที่ชาวใตใชเสี่ยงทายดูโชคชะตา คำวา “ศาสตรา” หมายถึง ศาสตราวุธ คือ
พระขรรค โดยสมมุติเปนไมแบนๆ เล็กๆ สำหรับ สอดหรือแทงระหวางหนาหนึ่งหนาใดของศาสตรา ชาวใตบางถิ่นเรียก
ตำราศาสตราวา สัจจา หมายถึงการทำนายดวยความจริง เปนของขลังของศักดิ์สิทธิ์
ตำราศาสตราเปนสมุดไทยขนาดสั้น ชาวใตเรียกบุดตีนชาง เจาของศาสตราหรือหมอศาสตรา (อดีตมักเปน
พราหมณ) เปนผูอานคำทำนาย เนื้อหาเปนคำกาพยหรือรอยแกว จบในหนาหนึ่งหนาใด อีกหนาหนึ่งเปนภาพประกอบ
คำทำนาย เปนฝมือชาวบาน ตำราศาสตราปรากฎในทองถิ่นภาคใตหลายฉบับ เชน ฉบับอำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ฉบับตำบลเขารูปชาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ฉบับตำบลนาประดู อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
และฉบับตำบลเทพกษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เนือ้ เรือ่ งของตำราศาสตรา ประกอบดวยอนุภาคเดน นาสนใจ จากพฤติกรรมตัวละครหรือเหตุการณตอนหนึง่
ตอนใดจากนิทานพื้นบาน นิทานชาดก วรรณคดี ตำนาน พุทธประวัติ เปนตน ตัวอยาง เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมาน
เผากรุงลงกา
“รูปนี้หนุมาน
สี่เดือนพระเคราะหทับ
ศัตรูนั้นเปนชาย
พี่นองจะแตกฉาน
ใหเจริญเรื่องพุทโธ

เมื่อทะยานเผาลงกา
จะไดรับอันตราย
จะทำรายใหมลทิน
รอนรำคาญขางภายใน
อิติปโสภควา

ไฟรายติดหางมา
หามวาอยาผันผาย
จะเสียซึ่งทรัพยสิน
เจ็บไขไดทุกขภัย
มนตรน้ำรดเกศา

ไดเวทนาเพียงปางตาย
ไปอุดรและทักษิณ
จะทำกินขัดเคืองใจ
เจ็บทั่วไปทั่งกายา
ภัยนั้นหนาจะหายไป”

ตอนทายของศาสตรามีคำแนะนำวิธีแกไขเมื่อโชคราย และบอกให “ไถชะตา” คือบริจาคเงินแกหมอศาสตรา
เปนจำนวนเงินยอยของชาวใตสมัยนั้น เรียกเปน “กอน” โดยทั่วไป ๑ กอน เทากับ ๒๕ สตางค ที่สงขลา ๑ กอน เทากับ
๑๕ สตางค

๘๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ในวิถีชีวิตชาวใต ชาวใตในอดีตที่สนใจคำทำนายโชคชะตา มักอาศัยตำราศาสตราบอกถึงคำทำนายวิถีชีวิต
ในอนาคต เชน การทำมาหากิน ความรัก และสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ อีกประการหนึ่งเนื้อหาศาสตราเปนผลใหชาวบาน
ไดรับความรูเรื่องราวตางๆ จากวรรณคดี ศาสนา ตำนาน เปนตน นับเปนการศึกษาจากการฟงอยางหนึ่ง
สวนสถานภาพการดำรงปจจุบนั ของตำราศาสตรา ทุกวันนีย้ งั เก็บรักษาไวบา งตามศูนยวฒ
ั นธรรมหรือวัดวาอาราม
ในบางทองถิ่นภาคใต แตสวนใหญจะหายไปกับหมอศาสตราที่ขาดการสืบทอด ปจจุบันมีสิ่งเขามาทำหนาที่แทนศาสตรา
คือ “เซียมซี” และการพยากรณโชคชะตาตามสื่อทันสมัย เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ ซึ่งเปดคอลัมนหรือรายการดังกลาว
เปนประจำ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๘๙

ตำราศาสตรา
ตำรา “ศาสตรา” หมายถึงตำราที่ชาวใตใชเสี่ยงทายดูโชคชะตา คำวา “ศาสตรา” หมายถึง ศาสตราวุธ คือ
พระขรรค โดยสมมุติเปนไมแบนๆ เล็กๆ สำหรับ สอดหรือแทงระหวางหนาหนึ่งหนาใดของศาสตรา ชาวใตบางถิ่นเรียก
ตำราศาสตราวา สัจจา หมายถึงการทำนายดวยความจริง เปนของขลังของศักดิ์สิทธิ์
ตำราศาสตราเปนสมุดไทยขนาดสั้น ชาวใตเรียกบุดตีนชาง เจาของศาสตราหรือหมอศาสตรา (อดีตมักเปน
พราหมณ) เปนผูอานคำทำนาย เนื้อหาเปนคำกาพยหรือรอยแกว จบในหนาหนึ่งหนาใด อีกหนาหนึ่งเปนภาพประกอบ
คำทำนาย เปนฝมือชาวบาน ตำราศาสตราปรากฎในทองถิ่นภาคใตหลายฉบับ เชน ฉบับอำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ฉบับตำบลเขารูปชาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ฉบับตำบลนาประดู อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
และฉบับตำบลเทพกษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เนือ้ เรือ่ งของตำราศาสตรา ประกอบดวยอนุภาคเดน นาสนใจ จากพฤติกรรมตัวละครหรือเหตุการณตอนหนึง่
ตอนใดจากนิทานพื้นบาน นิทานชาดก วรรณคดี ตำนาน พุทธประวัติ เปนตน ตัวอยาง เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมาน
เผากรุงลงกา
“รูปนี้หนุมาน
สี่เดือนพระเคราะหทับ
ศัตรูนั้นเปนชาย
พี่นองจะแตกฉาน
ใหเจริญเรื่องพุทโธ

เมื่อทะยานเผาลงกา
จะไดรับอันตราย
จะทำรายใหมลทิน
รอนรำคาญขางภายใน
อิติปโสภควา

ไฟรายติดหางมา
หามวาอยาผันผาย
จะเสียซึ่งทรัพยสิน
เจ็บไขไดทุกขภัย
มนตรน้ำรดเกศา

ไดเวทนาเพียงปางตาย
ไปอุดรและทักษิณ
จะทำกินขัดเคืองใจ
เจ็บทั่วไปทั่งกายา
ภัยนั้นหนาจะหายไป”

ตอนทายของศาสตรามีคำแนะนำวิธีแกไขเมื่อโชคราย และบอกให “ไถชะตา” คือบริจาคเงินแกหมอศาสตรา
เปนจำนวนเงินยอยของชาวใตสมัยนั้น เรียกเปน “กอน” โดยทั่วไป ๑ กอน เทากับ ๒๕ สตางค ที่สงขลา ๑ กอน เทากับ
๑๕ สตางค

๘๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ในวิถีชีวิตชาวใต ชาวใตในอดีตที่สนใจคำทำนายโชคชะตา มักอาศัยตำราศาสตราบอกถึงคำทำนายวิถีชีวิต
ในอนาคต เชน การทำมาหากิน ความรัก และสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ อีกประการหนึ่งเนื้อหาศาสตราเปนผลใหชาวบาน
ไดรับความรูเรื่องราวตางๆ จากวรรณคดี ศาสนา ตำนาน เปนตน นับเปนการศึกษาจากการฟงอยางหนึ่ง
สวนสถานภาพการดำรงปจจุบนั ของตำราศาสตรา ทุกวันนีย้ งั เก็บรักษาไวบา งตามศูนยวฒ
ั นธรรมหรือวัดวาอาราม
ในบางทองถิ่นภาคใต แตสวนใหญจะหายไปกับหมอศาสตราที่ขาดการสืบทอด ปจจุบันมีสิ่งเขามาทำหนาที่แทนศาสตรา
คือ “เซียมซี” และการพยากรณโชคชะตาตามสื่อทันสมัย เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ ซึ่งเปดคอลัมนหรือรายการดังกลาว
เปนประจำ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๘๙

กีฬาภูมิปญญาไทย

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. เปนการเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัวที่แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณหรือ
อัตลักษณเฉพาะทองถิ่นหรือชาติพันธุ

กีฬาภูมิปญญาไทย หมายถึง การเลน กีฬาและศิลปะการตอสูปองกันตัว ที่มีการปฏิบัติกันอยูในประเทศไทย
และมีเอกลักษณสะทอนวิถไี ทย แบงออกเปน๓ ประเภท คือการเลนพืน้ บาน กีฬาพืน้ บาน และศิลปะการตอสูป อ งกันตัว
๑. การเลนพื้นบาน หมายถึง การเลนของคนไทยในแตละวัยที่มวี ัตถุประสงคตางๆกันออกไป โดยมีผลลัพธ
สุดทาย คือ ความรัก ความสามัคคี และความสนุกสนานเพลิดเพลิน
๒. กีฬาพื้นบาน หมายถึง การเลนและการแขงขันของคนไทยในแตละวัย โดยมีอุปกรณและกฎกติกาที่เปน
ลักษณะเฉพาะถิ่น
๓. ศิลปะการตอสูป อ งกันตัว หมายถึง วิธกี ารหรือรูปแบบการตอสูท ใ่ี ชรา งกายหรืออุปกรณ โดยไดรบั การฝกฝน
ตามวัฒนธรรมที่ไดรับการถายทอดกันมา

๙๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

๒. มีวิธีการเลนหรือการแขงขันที่ชัดเจน (เชน ลำดับขั้นตอน กฎกติกา ชวงระยะเวลา)
๓. มีการสืบทอด และยังคงมีการเลน หรือการแขงขันตามวาระโอกาสของกีฬา การเลนนั้น ๆ
๔. มีคุณคาทางกาย อารมณ สังคม วิถีชีวิตชุมชน และจิตวิญญาณของความเปนไทย
๕. เปนการเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัวที่ตองไดรับการคุมครองอยางเรงดวน
เสี่ยงตอการสูญหายหรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม
๖. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๙๑

กีฬาภูมิปญญาไทย

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. เปนการเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัวที่แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณหรือ
อัตลักษณเฉพาะทองถิ่นหรือชาติพันธุ

กีฬาภูมิปญญาไทย หมายถึง การเลน กีฬาและศิลปะการตอสูปองกันตัว ที่มีการปฏิบัติกันอยูในประเทศไทย
และมีเอกลักษณสะทอนวิถไี ทย แบงออกเปน๓ ประเภท คือการเลนพืน้ บาน กีฬาพืน้ บาน และศิลปะการตอสูป อ งกันตัว
๑. การเลนพื้นบาน หมายถึง การเลนของคนไทยในแตละวัยที่มวี ัตถุประสงคตางๆกันออกไป โดยมีผลลัพธ
สุดทาย คือ ความรัก ความสามัคคี และความสนุกสนานเพลิดเพลิน
๒. กีฬาพื้นบาน หมายถึง การเลนและการแขงขันของคนไทยในแตละวัย โดยมีอุปกรณและกฎกติกาที่เปน
ลักษณะเฉพาะถิ่น
๓. ศิลปะการตอสูป อ งกันตัว หมายถึง วิธกี ารหรือรูปแบบการตอสูท ใ่ี ชรา งกายหรืออุปกรณ โดยไดรบั การฝกฝน
ตามวัฒนธรรมที่ไดรับการถายทอดกันมา

๙๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

๒. มีวิธีการเลนหรือการแขงขันที่ชัดเจน (เชน ลำดับขั้นตอน กฎกติกา ชวงระยะเวลา)
๓. มีการสืบทอด และยังคงมีการเลน หรือการแขงขันตามวาระโอกาสของกีฬา การเลนนั้น ๆ
๔. มีคุณคาทางกาย อารมณ สังคม วิถีชีวิตชุมชน และจิตวิญญาณของความเปนไทย
๕. เปนการเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และศิลปะการตอสูปองกันตัวที่ตองไดรับการคุมครองอยางเรงดวน
เสี่ยงตอการสูญหายหรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม
๖. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๙๑

ไมหึ่ม
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
จำนวนหลายครั้งแลวรวมจำนวน เดาะลูกหึ่มของฝายตีทุกคน จากนั้นจะตีออกไปตามจำนวนที่เดาะได ฝายรับถารับได
ก็จะขวาง กลับมาเปนการยนระยะทาง เมื่อฝายตี ตีครบจำนวนแลว ฝายรับจะถือลูกหึ่มวิ่งกลับมาที่จุดเริ่มตนโดยออก
เสียงหึ่มตลอดระยะทางที่วิ่ง ถาเสียงขาดเมื่อไหร ฝายรับคนอื่นจะตองมาวิ่งตอจนถึงจุดเริ่มตน ฝายรับก็จะเปนฝายตี

๙๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การเลนไมหึ่มถือเปนการออกกำลังกาย เปนการแสดงความซื่อสัตยในการหึ่ม และเปนการฝกทักษะในการตี
การรับ ปจจุบนั ยังมีการเลนอยูบางในกลุมเยาวชนในชนบทที่พอแมทำนาแตเหลือนอยเพราะขาดการสืบทอด และมี
การเลนเกมสคอมพิวเตอรแทน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๙๓

ไมหึ่ม
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
จำนวนหลายครั้งแลวรวมจำนวน เดาะลูกหึ่มของฝายตีทุกคน จากนั้นจะตีออกไปตามจำนวนที่เดาะได ฝายรับถารับได
ก็จะขวาง กลับมาเปนการยนระยะทาง เมื่อฝายตี ตีครบจำนวนแลว ฝายรับจะถือลูกหึ่มวิ่งกลับมาที่จุดเริ่มตนโดยออก
เสียงหึ่มตลอดระยะทางที่วิ่ง ถาเสียงขาดเมื่อไหร ฝายรับคนอื่นจะตองมาวิ่งตอจนถึงจุดเริ่มตน ฝายรับก็จะเปนฝายตี

๙๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การเลนไมหึ่มถือเปนการออกกำลังกาย เปนการแสดงความซื่อสัตยในการหึ่ม และเปนการฝกทักษะในการตี
การรับ ปจจุบนั ยังมีการเลนอยูบางในกลุมเยาวชนในชนบทที่พอแมทำนาแตเหลือนอยเพราะขาดการสืบทอด และมี
การเลนเกมสคอมพิวเตอรแทน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๙๓

หมากเก็บ

หมากเก็บเปนการเลนพื้นบานของไทย นิยมเลนในภาคกลาง โดยเฉพาะเด็กผูหญิง อายุราว ๘ – ๑๔ ป เชื่อวา
มีการเลนหมากเก็บมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา การเลนหมากเก็บจะใชวัสดุ กอนหิน กะเทาะใหคอนขางกลม ลบเหลี่ยม
เพื่อไมใหเจ็บมือ ใชกอนหินจำนวน ๕ กอน ขนาดหัวแมมือ เลนได ๓ – ๕ คน
วิธกี ารเลนหมากเก็บนัน้ ใครจะไดเลนกอน ขึน้ อยูก บั ฝมอื ในการขึน้ ราน ใหไดลกู หมากจำนวนมาก โดยหงายมือ
ถือลูกหมากแลวโยนขึ้น พรอมกับพลิกเอาหลังมือรับ แลวพลิกกลับเอาหนามือรับทุกคนที่เลน จะขึ้นรานใหไดลูกหมาก
มากทีส่ ดุ เปนผูเ ลนกอน โดยเริม่ เลนจากหมากหนึง่ ผูเ ลนจะโยนหมากขึน้ ไปบนอากาศแลวโปรยลูกหมากอีก ๔ ลูก ลงบนพืน้
จากนัน้ จะโยนตัวโยนขึน้ แลวเก็บลูกหมากทีละตัวจนครบ ๔ ลูก ขึน้ หมากสอง จะโยนอีตวั ขึน้ แลวรีบวางลูกหมากอีก ๔ ลูก
ใหเปนคูละสอง แลวโยนตัวโยนพรอมกับเก็บลูกหมากทีละสองลูก ขึ้นหมากสามจนถึงหมากสี่ หมากอีจบุ หมากอีเขี่ย
ถาระหวางเลนพลาดเมื่อใด ใหคนอื่นเลนตอ ใครถึงหมากสุดทายกอนเปนผูชนะ ใหขึ้นรานแลวเขกเขาผูแพ

๙๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การเลนหมากเก็บเปนการฝกทักษะในการใชกลามเนื้อมือ ถามือออนก็จะรับหมากไดมาก
เปนการฝกการโยนตัวโยนและเก็บลูกหมาก โดยคาดคะเนจังหวะความสูงของตัวโยน กับการเก็บ
ลูกหมาก ใหสามารถรับไดทันทวงที ปจจุบันยังมีเด็กหญิงเลนกันอยูในชนบท แตอาจะมีการเปลี่ยน
จากลูกหมากเปนกานธูปหรือตะเกียบก็ได

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๙๕

หมากเก็บ

หมากเก็บเปนการเลนพื้นบานของไทย นิยมเลนในภาคกลาง โดยเฉพาะเด็กผูหญิง อายุราว ๘ – ๑๔ ป เชื่อวา
มีการเลนหมากเก็บมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา การเลนหมากเก็บจะใชวัสดุ กอนหิน กะเทาะใหคอนขางกลม ลบเหลี่ยม
เพื่อไมใหเจ็บมือ ใชกอนหินจำนวน ๕ กอน ขนาดหัวแมมือ เลนได ๓ – ๕ คน
วิธกี ารเลนหมากเก็บนัน้ ใครจะไดเลนกอน ขึน้ อยูก บั ฝมอื ในการขึน้ ราน ใหไดลกู หมากจำนวนมาก โดยหงายมือ
ถือลูกหมากแลวโยนขึ้น พรอมกับพลิกเอาหลังมือรับ แลวพลิกกลับเอาหนามือรับทุกคนที่เลน จะขึ้นรานใหไดลูกหมาก
มากทีส่ ดุ เปนผูเ ลนกอน โดยเริม่ เลนจากหมากหนึง่ ผูเ ลนจะโยนหมากขึน้ ไปบนอากาศแลวโปรยลูกหมากอีก ๔ ลูก ลงบนพืน้
จากนัน้ จะโยนตัวโยนขึน้ แลวเก็บลูกหมากทีละตัวจนครบ ๔ ลูก ขึน้ หมากสอง จะโยนอีตวั ขึน้ แลวรีบวางลูกหมากอีก ๔ ลูก
ใหเปนคูละสอง แลวโยนตัวโยนพรอมกับเก็บลูกหมากทีละสองลูก ขึ้นหมากสามจนถึงหมากสี่ หมากอีจบุ หมากอีเขี่ย
ถาระหวางเลนพลาดเมื่อใด ใหคนอื่นเลนตอ ใครถึงหมากสุดทายกอนเปนผูชนะ ใหขึ้นรานแลวเขกเขาผูแพ

๙๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การเลนหมากเก็บเปนการฝกทักษะในการใชกลามเนื้อมือ ถามือออนก็จะรับหมากไดมาก
เปนการฝกการโยนตัวโยนและเก็บลูกหมาก โดยคาดคะเนจังหวะความสูงของตัวโยน กับการเก็บ
ลูกหมาก ใหสามารถรับไดทันทวงที ปจจุบันยังมีเด็กหญิงเลนกันอยูในชนบท แตอาจะมีการเปลี่ยน
จากลูกหมากเปนกานธูปหรือตะเกียบก็ได

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๙๕

การเลนเสือกินวัวชวยสรางเสริมความแข็งแรง พลัง ความเร็ว ความแคลวคลองวองไว และความออนตัว
ดานจิตใจ ชวยฝกจิตใจใหมีความกลาแสดงออก เชื่อมั่นในตัวเอง มีความมานะพยายาม นอกจากนี้ ยังชวยพัฒนาดาน
สติปญญา ฝกการใชความคิด การแกปญหาเฉพาะหนา และการตัดสินใจอยางเหมาะสม และรูจักการปฏิบัติตนในฐานะ
ผูนำและผูตามที่ดี

เสือกินวัว

เสือกินวัวเปนกีฬาพื้นเมืองที่เลนกันโดยทั่วไปแทบทุกจังหวัดของภาคกลางในสมัยโบราณ เชน กรุงเทพฯ
ธนบุรี ประจวบคีรขี นั ธ พระนครศรีอยุธยา และตราด นอกจากนีย้ งั เปนทีน่ ยิ มเลนอยางแพรหลายในภาคอืน่ ๆ ดวย ไมปรากฏ
หลักฐานวาเริ่มมีการเลนเสือกินวัวมาตั้งแตเมื่อใด แตพบวามีการเลนเสือกินวัวกันแลวใน พ.ศ. ๒๔๕๗ ในรัชสมัยของ
รัชกาลที่ ๖ โดยเลนกันในงานตรุษสงกรานตของกรุงเกาคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจุบัน การเลนเสือกินวัว
ตามรูปแบบของเกานั้นนิยมเลนกันในหมูคนหนุมคนสาวมากกวาวัยอื่น ๆ ปจจุบันยังมีการเลนเสือกินวัวนี้อยูโดยทั่วไป
เสือกินวัวเปนการเลนที่สะทอนวิถีชีวิตของชาวบานในชนบทไทย ที่ตองแกปญหาเสือเขามาไลกัดกินวัวที่
ชาวบานเลี้ยงไว โดยลักษณะวิธีการเลนที่สมมุติคนเลนสวนใหญเปนคอก และมีคนหนึ่งเปนเสือ คนหนึ่งเปนวัว โดยคอก
จะชวยกันปองกันไมใหเสือเขาไปกินวัว ขณะที่ผูเปนเสือที่อยูนอกคอก พยายามวิ่งไลแตะตัววัวใหได ถาเสือไลแตะ
ถูกตัววัวได จะเปลี่ยนหนาที่กันโดยผูเปนเสือจะตองเปนวัว และผูเปนวัวจะตองเปนเสือบาง เมื่อสลับหนาที่กันแลว
ก็จะเปลี่ยนใหคูเลนคนอื่น ๆ ที่เปนคอกออกมาเลนเปนเสือและวัวบาง โดยเสือและวัวคูเดิมจะกลับเปนคอกแทน ซึ่งเปน
โครงสรางการเลนทีม่ เี อกลักษณตามวิถไี ทย และมีความโดดเดน นอกจากนีเ้ ปนการเลนทีม่ คี วามสนุกสนาน มีความตืน่ ตัว
ตื่นเตน ตองใชปฎิภาณไหวพริบในการเลนตลอดเวลา

๙๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๙๗

การเลนเสือกินวัวชวยสรางเสริมความแข็งแรง พลัง ความเร็ว ความแคลวคลองวองไว และความออนตัว
ดานจิตใจ ชวยฝกจิตใจใหมีความกลาแสดงออก เชื่อมั่นในตัวเอง มีความมานะพยายาม นอกจากนี้ ยังชวยพัฒนาดาน
สติปญญา ฝกการใชความคิด การแกปญหาเฉพาะหนา และการตัดสินใจอยางเหมาะสม และรูจักการปฏิบัติตนในฐานะ
ผูนำและผูตามที่ดี

เสือกินวัว

เสือกินวัวเปนกีฬาพื้นเมืองที่เลนกันโดยทั่วไปแทบทุกจังหวัดของภาคกลางในสมัยโบราณ เชน กรุงเทพฯ
ธนบุรี ประจวบคีรขี นั ธ พระนครศรีอยุธยา และตราด นอกจากนีย้ งั เปนทีน่ ยิ มเลนอยางแพรหลายในภาคอืน่ ๆ ดวย ไมปรากฏ
หลักฐานวาเริ่มมีการเลนเสือกินวัวมาตั้งแตเมื่อใด แตพบวามีการเลนเสือกินวัวกันแลวใน พ.ศ. ๒๔๕๗ ในรัชสมัยของ
รัชกาลที่ ๖ โดยเลนกันในงานตรุษสงกรานตของกรุงเกาคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจุบัน การเลนเสือกินวัว
ตามรูปแบบของเกานั้นนิยมเลนกันในหมูคนหนุมคนสาวมากกวาวัยอื่น ๆ ปจจุบันยังมีการเลนเสือกินวัวนี้อยูโดยทั่วไป
เสือกินวัวเปนการเลนที่สะทอนวิถีชีวิตของชาวบานในชนบทไทย ที่ตองแกปญหาเสือเขามาไลกัดกินวัวที่
ชาวบานเลี้ยงไว โดยลักษณะวิธีการเลนที่สมมุติคนเลนสวนใหญเปนคอก และมีคนหนึ่งเปนเสือ คนหนึ่งเปนวัว โดยคอก
จะชวยกันปองกันไมใหเสือเขาไปกินวัว ขณะที่ผูเปนเสือที่อยูนอกคอก พยายามวิ่งไลแตะตัววัวใหได ถาเสือไลแตะ
ถูกตัววัวได จะเปลี่ยนหนาที่กันโดยผูเปนเสือจะตองเปนวัว และผูเปนวัวจะตองเปนเสือบาง เมื่อสลับหนาที่กันแลว
ก็จะเปลี่ยนใหคูเลนคนอื่น ๆ ที่เปนคอกออกมาเลนเปนเสือและวัวบาง โดยเสือและวัวคูเดิมจะกลับเปนคอกแทน ซึ่งเปน
โครงสรางการเลนทีม่ เี อกลักษณตามวิถไี ทย และมีความโดดเดน นอกจากนีเ้ ปนการเลนทีม่ คี วามสนุกสนาน มีความตืน่ ตัว
ตื่นเตน ตองใชปฎิภาณไหวพริบในการเลนตลอดเวลา

๙๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๙๗

หมากรุกไทยเปนกีฬาที่สรางทักษะใหเกิดความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ สอนใหเกิดการจินตนาการ
รวมทั้งการวางแผนลวงหนา ผูเลนหมากรุกไทยจึงเปนผูที่มีความละเอียดรอบคอบ มีสมาธิ รูจักการวางแผน คิดวิเคราะห
และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

หมากรุกไทย
หมากรุกไทย เปนเกมกระดานที่พัฒนามาจากหมากรุกของอินเดียที่ชื่อเกมวาจตุรงค ซึ่งมีความเชื่อวามาจาก
เรื่องราวของรามเกียรติ์ จากหลักฐานพบวา การเลนหมากรุกไทยมีมาตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีและตอเนื่องมาจนถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทร ผูท เ่ี ลนหมากรุกไทยมีตง้ั แตพระมหากษัตริย เชือ้ พระวงศ ไปจนถึงคนสามัญ ใครคิดเปน รูจ กั ใชสติปญ
 ญา
ก็นับวาสามารถเลนหมากรุกไดสนุกเทาเทียมกัน หมากรุกไทยสมัยกอนเปนที่นิยมมาก เห็นไดจากเวลามีงานตางๆ เชน
งานวัด งานบวช งานศพ เจาภาพจะหาหมากรุกมาใหเลนกันอยางสนุกสนานตลอดรุง บางครั้งเปนการเลนเพื่อประชัน
กันระหวางนักเลงหมากรุกเจาถิ่นกับตางถิ่น
การเลนหมากรุกไทยจะมีการวางแผนเชิงกลยุทธดวยการรุก การรับ ตามแตสติปญญาของผูเลน เชน
ทัพหลวง ทัพรอง และทัพกองโจร โดยการเขาโจมตีจะมุงหวังชนะฝายตรงขาม และแตละฝายจะตองปองกันแมทัพหรือ
ขุนของฝายตนไวใหถึงที่สุด การแพชนะในกีฬาหมากรุกไทยจึงไมใชอยูที่ฝายหนึ่งจะเดินหมากเขาไปกินฝายตรงขาม
จนหมดหรือเหลือพวกมากกวาจึงจะชนะ แตสิ่งที่สำคัญอยูที่ทั้งสองฝายตองใชไหวพริบปฏิภาณในการเดินหมากของตน
เขาลอมรุกขุนของฝายตรงขามใหไมมีทางตอสู ดวยศิลปะเชิงชั้นการเลนที่สนุกสนานนี้เอง ทำใหหมากรุกไทยกลายเปน
กีฬาที่มีการจัดประลองแขงขันอยางเปนทางการมากขึ้น ดังนั้น การกีฬาแหงประเทศไทยจึงไดจัดทำกติกาการแขงขัน
หมากรุกไทยเพือ่ ใหใชกนั อยางเปนมาตรฐาน โดยมีการกำหนดเวลาการเลน การจดบันทึกการเดินหมาก การนับศักดิก์ ระดาน
และรายละเอียดอื่นๆ ที่ผูเขาแขงขันตองยึดถืออยางเขมงวด

๙๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๙๙

หมากรุกไทยเปนกีฬาที่สรางทักษะใหเกิดความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ สอนใหเกิดการจินตนาการ
รวมทั้งการวางแผนลวงหนา ผูเลนหมากรุกไทยจึงเปนผูที่มีความละเอียดรอบคอบ มีสมาธิ รูจักการวางแผน คิดวิเคราะห
และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

หมากรุกไทย
หมากรุกไทย เปนเกมกระดานที่พัฒนามาจากหมากรุกของอินเดียที่ชื่อเกมวาจตุรงค ซึ่งมีความเชื่อวามาจาก
เรื่องราวของรามเกียรติ์ จากหลักฐานพบวา การเลนหมากรุกไทยมีมาตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีและตอเนื่องมาจนถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทร ผูท เ่ี ลนหมากรุกไทยมีตง้ั แตพระมหากษัตริย เชือ้ พระวงศ ไปจนถึงคนสามัญ ใครคิดเปน รูจ กั ใชสติปญ
 ญา
ก็นับวาสามารถเลนหมากรุกไดสนุกเทาเทียมกัน หมากรุกไทยสมัยกอนเปนที่นิยมมาก เห็นไดจากเวลามีงานตางๆ เชน
งานวัด งานบวช งานศพ เจาภาพจะหาหมากรุกมาใหเลนกันอยางสนุกสนานตลอดรุง บางครั้งเปนการเลนเพื่อประชัน
กันระหวางนักเลงหมากรุกเจาถิ่นกับตางถิ่น
การเลนหมากรุกไทยจะมีการวางแผนเชิงกลยุทธดวยการรุก การรับ ตามแตสติปญญาของผูเลน เชน
ทัพหลวง ทัพรอง และทัพกองโจร โดยการเขาโจมตีจะมุงหวังชนะฝายตรงขาม และแตละฝายจะตองปองกันแมทัพหรือ
ขุนของฝายตนไวใหถึงที่สุด การแพชนะในกีฬาหมากรุกไทยจึงไมใชอยูที่ฝายหนึ่งจะเดินหมากเขาไปกินฝายตรงขาม
จนหมดหรือเหลือพวกมากกวาจึงจะชนะ แตสิ่งที่สำคัญอยูที่ทั้งสองฝายตองใชไหวพริบปฏิภาณในการเดินหมากของตน
เขาลอมรุกขุนของฝายตรงขามใหไมมีทางตอสู ดวยศิลปะเชิงชั้นการเลนที่สนุกสนานนี้เอง ทำใหหมากรุกไทยกลายเปน
กีฬาที่มีการจัดประลองแขงขันอยางเปนทางการมากขึ้น ดังนั้น การกีฬาแหงประเทศไทยจึงไดจัดทำกติกาการแขงขัน
หมากรุกไทยเพือ่ ใหใชกนั อยางเปนมาตรฐาน โดยมีการกำหนดเวลาการเลน การจดบันทึกการเดินหมาก การนับศักดิก์ ระดาน
และรายละเอียดอื่นๆ ที่ผูเขาแขงขันตองยึดถืออยางเขมงวด

๙๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๙๙

ตะกรอลอดหวง

การเลนตะกรอลอดหวงชวยใหผูเลนไดพัฒนา
ดานรางกาย ไดแกความแข็งแรง ความออนตัว การทรงตัว
ความแมนยำ ความมีจังหวะในการเคลื่อนไหวรางกาย และ
วิธีการเตะตะกรอดวยลีลาทาทางตางๆ ที่สวยงามโดดเดน
มีความหมายเปนเอกลักษณไทยแท ดานจิตใจ ไดแก ฝกฝน
จิตใจใหแจมใส สนุกสนาน คลายความเครียด รวมทัง้ พัฒนา
สติปญญาฝกการคิด การตัดสินใจ การแกปญหาขณะเลน
นอกจากนี้ ยังชวยสรางความสมัครสมานสามัคคี เคารพ
กฎกติกา

ตะกรอลอดหวงเปนกีฬาพื้นเมืองของไทยที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนวาระหวางป พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๔๗๒
หลวงมงคลแมน (สังข บูรณะศิริ) ไดริเริ่มคิดการเลนตะกรอลอดหวงขึ้นในกรุงเทพฯ โดยนำวิธีการเลนตะกรอเตะวง ผสาน
กับทาเตะพลิกแพลงตางๆของการเลนตะกรอ และเพิม่ การแขวนหวงทีค่ ดิ ประดิษฐขน้ึ หอยไวสงู จากพืน้ ตรงกลางสนามเลน
ใหผูเลนเตะปอนลูกตะกรอกันไปมา โดยมีจุดมุงหมายใหลูกตะกรอลอดเขาหวงที่แขวนไว ตอมาจึงเริ่มมีการแขงขัน
ตะกรอลอดหวงเปนครัง้ แรกในป พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยสมาคมกีฬาสยามเปนผูจ ดั ขึน้ และมีการเลนแพรหลายไปยังจังหวัดอืน่ ๆ
ในภาคกลาง ปจจุบันตะกรอลอดหวงมีการเลนและแขงขันกันทั่วประเทศ
ตะกรอลอดหวงจะเลนเปนทีมในสนามที่เขียนพื้นเปนวงกลม โดยนำหวงสามเสา (สามดาน)แขวนหอยสูง
จากพื้นไวกลางวง เพื่อใหผูเลนในทีมเดียวกันเตะปอนลูกตะกรอโตกันไปมา หากลูกตะกรอลอดเขาหวง ก็จะไดคะแนน
ตามความงาย ยากของทาเตะ เมื่อหมดเวลาหรือหมดโยนจะนำคะแนนของทุกคนทุกทาในทีมที่เตะลอดเขาหวง
ตามกติกาทีก่ ำหนด มารวมกันเปนคะแนนของทีมนัน้ ทีมทีท่ ำคะแนนไดมากทีส่ ดุ จะเปนทีมชนะ ทาเตะทีใ่ ช ประกอบดวย
ทาที่ใชเทา แขง เขา ศอก ไหล ศีรษะ ทั้งทาเตะดานหนา ดานขาง ดานหลัง มีทั้งยืนเตะ กระโดดเตะ และการเตะใหลอด
บวงมือไปลอดเขาหวงที่แขวนไวดวย เชนทาแขง ทาสนไขว ทาขึ้นมา ทาพับเพียบ ทาขึ้นมาหวงมือ ทาพับหลังตบบวงมือ
ซึ่งเปนวิธีการเลนที่วิจิตร พิสดาร และสวยงาม

๑๐๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พพิิธีปรระกาศขึ
ะกาศข้นึ ทะเบี
ทะเบยี นมรดกภู
นมรดกภมู ิปญญาทางวั
ญาทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ ปประจำป
ระจำปพุทธศั
ธศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๑๐๑

ตะกรอลอดหวง

การเลนตะกรอลอดหวงชวยใหผูเลนไดพัฒนา
ดานรางกาย ไดแกความแข็งแรง ความออนตัว การทรงตัว
ความแมนยำ ความมีจังหวะในการเคลื่อนไหวรางกาย และ
วิธีการเตะตะกรอดวยลีลาทาทางตางๆ ที่สวยงามโดดเดน
มีความหมายเปนเอกลักษณไทยแท ดานจิตใจ ไดแก ฝกฝน
จิตใจใหแจมใส สนุกสนาน คลายความเครียด รวมทัง้ พัฒนา
สติปญญาฝกการคิด การตัดสินใจ การแกปญหาขณะเลน
นอกจากนี้ ยังชวยสรางความสมัครสมานสามัคคี เคารพ
กฎกติกา

ตะกรอลอดหวงเปนกีฬาพื้นเมืองของไทยที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนวาระหวางป พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๔๗๒
หลวงมงคลแมน (สังข บูรณะศิริ) ไดริเริ่มคิดการเลนตะกรอลอดหวงขึ้นในกรุงเทพฯ โดยนำวิธีการเลนตะกรอเตะวง ผสาน
กับทาเตะพลิกแพลงตางๆของการเลนตะกรอ และเพิม่ การแขวนหวงทีค่ ดิ ประดิษฐขน้ึ หอยไวสงู จากพืน้ ตรงกลางสนามเลน
ใหผูเลนเตะปอนลูกตะกรอกันไปมา โดยมีจุดมุงหมายใหลูกตะกรอลอดเขาหวงที่แขวนไว ตอมาจึงเริ่มมีการแขงขัน
ตะกรอลอดหวงเปนครัง้ แรกในป พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยสมาคมกีฬาสยามเปนผูจ ดั ขึน้ และมีการเลนแพรหลายไปยังจังหวัดอืน่ ๆ
ในภาคกลาง ปจจุบันตะกรอลอดหวงมีการเลนและแขงขันกันทั่วประเทศ
ตะกรอลอดหวงจะเลนเปนทีมในสนามที่เขียนพื้นเปนวงกลม โดยนำหวงสามเสา (สามดาน)แขวนหอยสูง
จากพื้นไวกลางวง เพื่อใหผูเลนในทีมเดียวกันเตะปอนลูกตะกรอโตกันไปมา หากลูกตะกรอลอดเขาหวง ก็จะไดคะแนน
ตามความงาย ยากของทาเตะ เมื่อหมดเวลาหรือหมดโยนจะนำคะแนนของทุกคนทุกทาในทีมที่เตะลอดเขาหวง
ตามกติกาทีก่ ำหนด มารวมกันเปนคะแนนของทีมนัน้ ทีมทีท่ ำคะแนนไดมากทีส่ ดุ จะเปนทีมชนะ ทาเตะทีใ่ ช ประกอบดวย
ทาที่ใชเทา แขง เขา ศอก ไหล ศีรษะ ทั้งทาเตะดานหนา ดานขาง ดานหลัง มีทั้งยืนเตะ กระโดดเตะ และการเตะใหลอด
บวงมือไปลอดเขาหวงที่แขวนไวดวย เชนทาแขง ทาสนไขว ทาขึ้นมา ทาพับเพียบ ทาขึ้นมาหวงมือ ทาพับหลังตบบวงมือ
ซึ่งเปนวิธีการเลนที่วิจิตร พิสดาร และสวยงาม

๑๐๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พพิิธีปรระกาศขึ
ะกาศข้นึ ทะเบี
ทะเบยี นมรดกภู
นมรดกภมู ิปญญาทางวั
ญาทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ ปประจำป
ระจำปพุทธศั
ธศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๑๐๑

สภาพปจจุบนั ยังมีการวิง่ วัวแขงขันกันอยูใ นภูมภิ าคตาง ๆ การวิง่ วัวนอกจากจะชวยพัฒนาสุขภาพรางกายของ
ผูแขงขันแลว ทั้งยังชวยฝกฝนความอดทน ความเพียรพยายาม และความมีน้ำใจที่ดีงาม รูแพ รูชนะ รูอภัย นอกจากนี้
ยังใหความสนุกสนานและการออกกำลังกายโดยอาจอาศัยการแขงขันเปนเครื่องมือ

วิ่งวัว
วิ่งวัวเปนการวิ่งแขงขัน วัดฝเทาวาใครวิ่งเร็วกวากัน และเปนการแสดงความสามารถเฉพาะตัว สวนใหญเปน
เพศชาย อายุ ๑๕ – ๒๐ ป เลนตามงานวัด เทศกาลตรุษสงกรานต ตามลานวัด หรือทุงนาที่เก็บเกี่ยวขาวแลว นิยมเลน
มาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
วิธีการเลนวิ่งวัว เปนการวิ่งแขงขันความเร็วครั้งละ ๒ คน ไมสวมรองเทา แบงทางวิ่งเปน ๒ ชองทาง โดยทุบดิน
ใหเรียบและใชไมไผแบงลูเปนแนวยาว และกันไมใหผูชมล้ำเขามาในทาง ระยะทาง ๑๐๐ เมตร จุดปลายทางจะมี
ธงสามเหลี่ยมสวมอยูบนปลายกระบอกไมไผ เอนประมาณ ๔๕ องศา ผูชนะ คือ ผูจับธงที่จุดปลายทางไดกอน
การปลอยตัว จะใชเชือกปอยาวประมาณ ๖ เมตร ผูกไวที่เอวของผูวิ่งวัวทั้งสองคน และดึงเชือกมาไวที่เขียงดานหลัง
แลวใชมดี สับใหเชือกขาด ผูว ง่ิ วัวจะคอยฟงเสียงมีดกระทบกับเขียงเปนสัญญาณวาออกวิง่ ได ถาผูว ง่ิ วัวมีฝเ ทาใกลเคียงกัน
อาจจับธงไดพรอมๆ กัน จึงตองดูวามือใครอยูเหนือกวา ใหผูนั้นชนะ กอนการวิ่งวัว จะมีการเปรียบผูวิ่งโดยยืนบนโตะสูง
ใหผูชมเลือกวาจะเชียรผูใดเปนผูชนะ บางครั้งผูเขาแขงขันมีความสูงและอายุตางกัน ถายินดีที่จะวิ่งวัว ก็จะมีการตอรอง
โดยฝายที่ตัวเตี้ย เปนรอง และฝายตัวสูงจะเปนตอ

๑๐๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๐๓

สภาพปจจุบนั ยังมีการวิง่ วัวแขงขันกันอยูใ นภูมภิ าคตาง ๆ การวิง่ วัวนอกจากจะชวยพัฒนาสุขภาพรางกายของ
ผูแขงขันแลว ทั้งยังชวยฝกฝนความอดทน ความเพียรพยายาม และความมีน้ำใจที่ดีงาม รูแพ รูชนะ รูอภัย นอกจากนี้
ยังใหความสนุกสนานและการออกกำลังกายโดยอาจอาศัยการแขงขันเปนเครื่องมือ

วิ่งวัว
วิ่งวัวเปนการวิ่งแขงขัน วัดฝเทาวาใครวิ่งเร็วกวากัน และเปนการแสดงความสามารถเฉพาะตัว สวนใหญเปน
เพศชาย อายุ ๑๕ – ๒๐ ป เลนตามงานวัด เทศกาลตรุษสงกรานต ตามลานวัด หรือทุงนาที่เก็บเกี่ยวขาวแลว นิยมเลน
มาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
วิธีการเลนวิ่งวัว เปนการวิ่งแขงขันความเร็วครั้งละ ๒ คน ไมสวมรองเทา แบงทางวิ่งเปน ๒ ชองทาง โดยทุบดิน
ใหเรียบและใชไมไผแบงลูเปนแนวยาว และกันไมใหผูชมล้ำเขามาในทาง ระยะทาง ๑๐๐ เมตร จุดปลายทางจะมี
ธงสามเหลี่ยมสวมอยูบนปลายกระบอกไมไผ เอนประมาณ ๔๕ องศา ผูชนะ คือ ผูจับธงที่จุดปลายทางไดกอน
การปลอยตัว จะใชเชือกปอยาวประมาณ ๖ เมตร ผูกไวที่เอวของผูวิ่งวัวทั้งสองคน และดึงเชือกมาไวที่เขียงดานหลัง
แลวใชมดี สับใหเชือกขาด ผูว ง่ิ วัวจะคอยฟงเสียงมีดกระทบกับเขียงเปนสัญญาณวาออกวิง่ ได ถาผูว ง่ิ วัวมีฝเ ทาใกลเคียงกัน
อาจจับธงไดพรอมๆ กัน จึงตองดูวามือใครอยูเหนือกวา ใหผูนั้นชนะ กอนการวิ่งวัว จะมีการเปรียบผูวิ่งโดยยืนบนโตะสูง
ใหผูชมเลือกวาจะเชียรผูใดเปนผูชนะ บางครั้งผูเขาแขงขันมีความสูงและอายุตางกัน ถายินดีที่จะวิ่งวัว ก็จะมีการตอรอง
โดยฝายที่ตัวเตี้ย เปนรอง และฝายตัวสูงจะเปนตอ

๑๐๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๐๓

วิ่งควาย

วิ่งควาย เปนกีฬาเกาแกดั้งเดิมที่มีเอกลักษณโดดเดนของไทย เปนการแสดงออกถึงความผูกพันแนนแฟน
ระหวางชาวนาไทย ควายไทย และอาชีพเกษตรกรรมทำนาของ เมื่อยามวางจากงานก็นำควายมาประลองแขงขันกัน
โดยใหคนขี่หลังควายควบคุมควายใหวิ่งแขงขันกัน เปนการพัฒนาบำรุงสายพันธุควายไทยใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น ไมปรากฏ
หลักฐานวาเริม่ มีการเลนวิง่ ควายตัง้ แตเมือ่ ใด แตพบหลักฐานวามีการเลน วิง่ ควายกันแลวตัง้ แตสมัยกรุงศรีอยุธยา ในปจจุบนั
วิ่งควายยังมีนิยมเลนกันอยู โดยเฉพาะประเพณีวิ่งควายที่จังหวัดชลบุรีนั้นจัดเลนกันในชวงกอนออกพรรษาสืบทอด
ตอเนื่องกันมายาวนาน จนมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
วิ่งควาย เปนการขี่ควายแขงขันความเร็วกัน ควายวิ่งสวนใหญเปนตัวผู โดยควายวิ่งที่มีลักษณะดี คือ ขนแข็ง
ผิวดำ หูยาว หางแข็ง กีบเทาไมแบแตตองตั้งเหมือนมา ขาคูหนาที่มีสองทอน ทอนลางตองยาวกวาทอนบน สวนขาหลัง
กีบเทาตองจิกพื้นไดดี โดยเฉพาะเมื่อเวลาวิ่งเทาหลังทับรอยเทาหนาจะถือวาเปนควายที่มีความสามารถในการวิ่ง
การฝกฝนควายวิง่ จะเนนความสมบูรณ แข็งแรงของรางกาย และการฝกซอมกับคนขีท่ กุ วัน ซึง่ ควายทีเ่ ขาแขงขันหากซอม
กับคนไหนตองแขงกับคนนั้น เพราะควายจะรูถึงน้ำหนักคนขี่ อีกทั้งการฝกระหวางควายกับคนบนหลังจะตองรูใจกัน
เพือ่ จะไดเขาเสนชัยอยางผูช นะ โดยกติกาการแขงขัน ผูเ ลนแตละคนจะขึน้ ขีห่ ลังควายของตนเองอยูห ลังเสนเริม่ เมือ่ ไดยนิ
สัญญาณเริม่ เลนก็จะควบคุมควายใหวง่ิ ไปใหเร็วทีส่ ดุ แขงขันกันไปใหผา นเสนชัย ควายใครวิง่ ผานเสนชัยกอนจะเปนผูช นะ

๑๐๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วิ่งควายจะชวยพัฒนาความแข็งแรงของแขน ลำตัว สะโพก ขา เสริมสรางการทรงตัวที่ดี
ทัง้ ชวยสงเสริมการใชความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การแกปญ
 หา การคิดสรางสรรค นอกจากนี้
ยังชวยฝกการเคารพกฎกติกา การยอมรับความสามารถผูอื่น ความมีน้ำใจนักกีฬา ชวยใหเกิดการ
เรียนรูวิถีชีวิตของคนกับควาย ตระหนักถึงความสำคัญของควายกับอาชีพเกษตรกรรมของไทย

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๐๕

วิ่งควาย

วิ่งควาย เปนกีฬาเกาแกดั้งเดิมที่มีเอกลักษณโดดเดนของไทย เปนการแสดงออกถึงความผูกพันแนนแฟน
ระหวางชาวนาไทย ควายไทย และอาชีพเกษตรกรรมทำนาของ เมื่อยามวางจากงานก็นำควายมาประลองแขงขันกัน
โดยใหคนขี่หลังควายควบคุมควายใหวิ่งแขงขันกัน เปนการพัฒนาบำรุงสายพันธุควายไทยใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น ไมปรากฏ
หลักฐานวาเริม่ มีการเลนวิง่ ควายตัง้ แตเมือ่ ใด แตพบหลักฐานวามีการเลน วิง่ ควายกันแลวตัง้ แตสมัยกรุงศรีอยุธยา ในปจจุบนั
วิ่งควายยังมีนิยมเลนกันอยู โดยเฉพาะประเพณีวิ่งควายที่จังหวัดชลบุรีนั้นจัดเลนกันในชวงกอนออกพรรษาสืบทอด
ตอเนื่องกันมายาวนาน จนมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
วิ่งควาย เปนการขี่ควายแขงขันความเร็วกัน ควายวิ่งสวนใหญเปนตัวผู โดยควายวิ่งที่มีลักษณะดี คือ ขนแข็ง
ผิวดำ หูยาว หางแข็ง กีบเทาไมแบแตตองตั้งเหมือนมา ขาคูหนาที่มีสองทอน ทอนลางตองยาวกวาทอนบน สวนขาหลัง
กีบเทาตองจิกพื้นไดดี โดยเฉพาะเมื่อเวลาวิ่งเทาหลังทับรอยเทาหนาจะถือวาเปนควายที่มีความสามารถในการวิ่ง
การฝกฝนควายวิง่ จะเนนความสมบูรณ แข็งแรงของรางกาย และการฝกซอมกับคนขีท่ กุ วัน ซึง่ ควายทีเ่ ขาแขงขันหากซอม
กับคนไหนตองแขงกับคนนั้น เพราะควายจะรูถึงน้ำหนักคนขี่ อีกทั้งการฝกระหวางควายกับคนบนหลังจะตองรูใจกัน
เพือ่ จะไดเขาเสนชัยอยางผูช นะ โดยกติกาการแขงขัน ผูเ ลนแตละคนจะขึน้ ขีห่ ลังควายของตนเองอยูห ลังเสนเริม่ เมือ่ ไดยนิ
สัญญาณเริม่ เลนก็จะควบคุมควายใหวง่ิ ไปใหเร็วทีส่ ดุ แขงขันกันไปใหผา นเสนชัย ควายใครวิง่ ผานเสนชัยกอนจะเปนผูช นะ

๑๐๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วิ่งควายจะชวยพัฒนาความแข็งแรงของแขน ลำตัว สะโพก ขา เสริมสรางการทรงตัวที่ดี
ทัง้ ชวยสงเสริมการใชความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การแกปญ
 หา การคิดสรางสรรค นอกจากนี้
ยังชวยฝกการเคารพกฎกติกา การยอมรับความสามารถผูอื่น ความมีน้ำใจนักกีฬา ชวยใหเกิดการ
เรียนรูวิถีชีวิตของคนกับควาย ตระหนักถึงความสำคัญของควายกับอาชีพเกษตรกรรมของไทย

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๐๕

ปจจุบันการฟอนเจิงที่สมบูรณแบบนั้นหาชมไดยากแลว จะมีใหไดชมบางก็เพียงการนำเอาฟอนเจิงบางสวน
เขามาประกอบกอนที่จะฟอนเจิงดาบเทานั้น กลาวคือชวงฟอนกอนที่จะมีการหยิบดาบขึ้นมารำนั้น จะทำการฟอน
ดวยมือเปลา หรือฟอนเจิงกอนเปนระยะเวลาสั้น ๆ การฟอนเจิงดาบนั้นยังไดรับความนิยมมาก ทั้งในการแสดงประกอบ
การตีกลองในงานบุญหรือเทศกาลตาง ๆ ของวัด เชน ในขบวนแหครัวทานเขาวัด ดังนัน้ เชิงการตอสูด ว ยมือเปลา หรือเชิงดาบ
ของลานนา จึงเหลือเพียง”การฟอนดาบ – ฟอนเชิง”ที่มีลักษณะ เพียงการแสดงดังที่เห็นอยูในปจจุบันเทานั้น

เจิง
เจิง คือ ศิลปะการตอสูปองกันตัวของชายชาวลานนา คำวา “เจิง” เปนคำในภาษาไทยเหนือมีความหมาย
เชนเดียวกับคำวา “ เชิง” ในภาษาไทยภาคกลางคือ ชั้นเชิง ซึ่งหมายถึงศิลปะการตอสู มักทำกันในงานประเพณีตางๆ
ของภาคเหนือ โดยปกติผูฟอนมักเปนผูชาย และมักจะฟอนในหมูคนสนิทๆ และรูจักกันเปนสวนใหญ เชนในงาน
“บวชลูกแกว” (บวชเณรนอย) โดยฟอนเขากับจังหวะของวงกลองที่มีอยูในงานนั้นๆ หรือที่สามารถหาไดในพื้นที่ เชน
กลองแซะ กลองปูเจ กลองมองเซิง กลองไชยมงคล กลองสิ้งหมอง กลองกนยาว กลองสะบัดชัย
เจิง นั้นแสดงออกโดยการนำทาทางลวดลายในการตอสูของกระบวนทาตามแบบแผนการตอสูที่ใชอยูในชีวิต
ประจำวันหรือใชทำการรบในสงคราม ทั้งดวยมือเปลาและดวยอาวุธ มารายรำประกอบเขากับจังหวะกลอง ดวยลีลาที่
ออนชอยงดงามอันแฝงไวซึ่งความแข็งแกรงดุดัน เรียกวา ฟอนเจิง หมายรวมทั้งการฟอนมือเปลาและการฟอนประกอบ
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 ของรางกายเพื่อใหเกิดเสียงดัง ดวยทาทางที่สงางาม นัยวาเปนการปลุกเสกใหรางกายมี
ความคงกระพันชาตรีตามความเชือ่ ของคนสมัยกอน โดยในระหวางการตบมะผาบจะมีการรายคาถาทีไ่ ดรำ่ เรียนมาไปดวย

๑๐๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๐๗

ปจจุบันการฟอนเจิงที่สมบูรณแบบนั้นหาชมไดยากแลว จะมีใหไดชมบางก็เพียงการนำเอาฟอนเจิงบางสวน
เขามาประกอบกอนที่จะฟอนเจิงดาบเทานั้น กลาวคือชวงฟอนกอนที่จะมีการหยิบดาบขึ้นมารำนั้น จะทำการฟอน
ดวยมือเปลา หรือฟอนเจิงกอนเปนระยะเวลาสั้น ๆ การฟอนเจิงดาบนั้นยังไดรับความนิยมมาก ทั้งในการแสดงประกอบ
การตีกลองในงานบุญหรือเทศกาลตาง ๆ ของวัด เชน ในขบวนแหครัวทานเขาวัด ดังนัน้ เชิงการตอสูด ว ยมือเปลา หรือเชิงดาบ
ของลานนา จึงเหลือเพียง”การฟอนดาบ – ฟอนเชิง”ที่มีลักษณะ เพียงการแสดงดังที่เห็นอยูในปจจุบันเทานั้น

เจิง
เจิง คือ ศิลปะการตอสูปองกันตัวของชายชาวลานนา คำวา “เจิง” เปนคำในภาษาไทยเหนือมีความหมาย
เชนเดียวกับคำวา “ เชิง” ในภาษาไทยภาคกลางคือ ชั้นเชิง ซึ่งหมายถึงศิลปะการตอสู มักทำกันในงานประเพณีตางๆ
ของภาคเหนือ โดยปกติผูฟอนมักเปนผูชาย และมักจะฟอนในหมูคนสนิทๆ และรูจักกันเปนสวนใหญ เชนในงาน
“บวชลูกแกว” (บวชเณรนอย) โดยฟอนเขากับจังหวะของวงกลองที่มีอยูในงานนั้นๆ หรือที่สามารถหาไดในพื้นที่ เชน
กลองแซะ กลองปูเจ กลองมองเซิง กลองไชยมงคล กลองสิ้งหมอง กลองกนยาว กลองสะบัดชัย
เจิง นั้นแสดงออกโดยการนำทาทางลวดลายในการตอสูของกระบวนทาตามแบบแผนการตอสูที่ใชอยูในชีวิต
ประจำวันหรือใชทำการรบในสงคราม ทั้งดวยมือเปลาและดวยอาวุธ มารายรำประกอบเขากับจังหวะกลอง ดวยลีลาที่
ออนชอยงดงามอันแฝงไวซึ่งความแข็งแกรงดุดัน เรียกวา ฟอนเจิง หมายรวมทั้งการฟอนมือเปลาและการฟอนประกอบ
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 ของรางกายเพื่อใหเกิดเสียงดัง ดวยทาทางที่สงางาม นัยวาเปนการปลุกเสกใหรางกายมี
ความคงกระพันชาตรีตามความเชือ่ ของคนสมัยกอน โดยในระหวางการตบมะผาบจะมีการรายคาถาทีไ่ ดรำ่ เรียนมาไปดวย

๑๐๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๐๗

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
และงานเทศกาล

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะที่แสดงอัตลักษณ หรือเอกลักษณ ในดานประวัติความเปนมา กระบวนการคัดสรร
กลั่นกรอง การนำมาปรับเปลี่ยน พัฒนาในชุมชน จนเปนที่ยอมรับและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน
๒. มีรูปแบบการปฏิบัติ ชวงเวลา วิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจน

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคน
ในชุมชนที่สืบทอดตอกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นำไปสูสังคมแหงสันติสุขแสดงใหเห็นอัตลักษณของชุมชนและ
ชาติพันธุนั้นๆ แบงออกเปน
๑. มารยาท หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามตอผูอื่น
๒. ขนบธรรมเนียบประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติและการกระทำกิจกรรมที่สืบทอดตอๆ กันมา
ในวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนนั้นๆ
๓. งานเทศกาล หมายถึง กิจกรรมที่กระทำตามกำหนดเวลาในรอบป

๑๐๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

๓. มีการปฏิบัติสืบสานกันมาหลายชั่วคน ยังคงมีการปฏิบัติอยู หรือมีหลักฐานวาเคยปฏิบัติในชุมชน
๔. เปนกิจกรรมที่รูจัก ประพฤติ ปฏิบัติกันอยางแหรหลายในระดับกลุมชาติพันธุตางๆ ชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาค
และประเทศชาติ
๕. แสดงออกถึงภูมิธรรม ภูมิปญญาที่มีคุณคาตอจิตใจ วิถีชีวิตและสังคม
๖. เปนแกนยึดโยงและสรางเครื่อขายความสัมพันธของคนในชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ
๗. เสี่ยงตอการสูญหายหรือนำไปใชอยางไมถูกตองและไมเหมาะสม
๘. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๐๙

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
และงานเทศกาล

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะที่แสดงอัตลักษณ หรือเอกลักษณ ในดานประวัติความเปนมา กระบวนการคัดสรร
กลั่นกรอง การนำมาปรับเปลี่ยน พัฒนาในชุมชน จนเปนที่ยอมรับและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน
๒. มีรูปแบบการปฏิบัติ ชวงเวลา วิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจน

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคน
ในชุมชนที่สืบทอดตอกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นำไปสูสังคมแหงสันติสุขแสดงใหเห็นอัตลักษณของชุมชนและ
ชาติพันธุนั้นๆ แบงออกเปน
๑. มารยาท หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามตอผูอื่น
๒. ขนบธรรมเนียบประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติและการกระทำกิจกรรมที่สืบทอดตอๆ กันมา
ในวิถีชีวิตและสังคมของชุมชนนั้นๆ
๓. งานเทศกาล หมายถึง กิจกรรมที่กระทำตามกำหนดเวลาในรอบป

๑๐๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

๓. มีการปฏิบัติสืบสานกันมาหลายชั่วคน ยังคงมีการปฏิบัติอยู หรือมีหลักฐานวาเคยปฏิบัติในชุมชน
๔. เปนกิจกรรมที่รูจัก ประพฤติ ปฏิบัติกันอยางแหรหลายในระดับกลุมชาติพันธุตางๆ ชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาค
และประเทศชาติ
๕. แสดงออกถึงภูมิธรรม ภูมิปญญาที่มีคุณคาตอจิตใจ วิถีชีวิตและสังคม
๖. เปนแกนยึดโยงและสรางเครื่อขายความสัมพันธของคนในชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ
๗. เสี่ยงตอการสูญหายหรือนำไปใชอยางไมถูกตองและไมเหมาะสม
๘. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๐๙

การผูกเกลอ
ชาวภาคใตมีวัฒนธรรมการผูกพันตอกัน หรือการมัดใจผูกมิตรใหแนบแนนเปนพิเศษเสมอดวยญาติใกลชิด
ดวยการ “เปนเกลอ” หรือผูกเกลอกัน คุณสมบัติผูที่จะเปนเกลอสวนใหญมักมีอายุเทากัน มีรูปรางหนาตาคลายกัน หรือมี
ลักษณะนิสัยคลายคลึงกัน แตตองไมมีความสัมพันธกันทางเครือญาติ และสวนใหญจะเปนเพศเดียวกัน เรียกเพื่อนเกลอ
วา “หัวเกลอ” หรืออาจเรียกเพื่อนเกลอที่เปนเพศชายวา “ไอเกลอ” หรือ “ไอเฒา” ที่เปนเพศหญิงเรียกกันวา “อี้เกลอ”
มีอยูบางที่คูเกลอเปนคนตางเพศกัน แตเปนสวนนอย

การเปนเกลอกันของชาวภาคใตเปนวิธีการจัดการอันเปนภูมิปญญาที่สอดประสานและเหมาะสมกับบริบท
ของสังคมหรือชุมชน เปนไปเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติและเอื้ออาทรตอกัน นอกจากนี้ยังเปนการสรางและการขยาย
ฐานความสัมพันธของวงศาคณาญาติเพือ่ ผลสัมฤทธิท์ เ่ี กือ้ ประโยชนทง้ั ตอปจเจกชนและชุมชน การเปนเกลอเปนขนบนิยม
ที่สืบตอมายังคนรุนหลังที่เรียกวาการสรางเครือขายทางสังคมดวยการใชการมัดใจผูกมิตรเปนเครื่องเชื่อมโยง สามารถ
ขยายผลสืบสงอยางตอเนื่อง เพื่อพิทักษและชวยเหลือเกื้อกูลกันในทุกกรณี ปจจุบันตระกูลเกา ๆ ที่มีการผูกเกลอกันมา
แตเดิมยังคงยังมีความผูกพันแนบแนนถึงลูกหลานก็มี แมการเปนเกลอในปจจุบันลดความเขมขนลงแตในพื้นที่ชนบท
ทั่วไปของภาคใตก็ยังคงมีอยู

การเปนเกลอนัน้ สวนมากจะกระทำกันตัง้ แตยงั เปนเด็ก โดยบิดามารดา หรือญาติผใู หญของทัง้ สองเปนผูจ ดั การ
ให เพราะทั้ง ๒ ฝายตองการใหมิตรไมตรีของตนที่มีอยูกอนแลวผูกพันกันแนนแฟนยิ่งขึ้น ในกรณีบุตรหลานที่ประสงค
จะใหเปนเกลอกันนั้นมีอายุไมเทากันซึ่งสวนมากตางกันไมเกิน ๑ ป ฝายที่มีอายุนอยกวาจะตองแถมแมไก หรือแถมลูก
วัวลูกควายใหแกฝายที่มีอายุมากกวา ๑ ตัว เพื่อเปนเคล็ด มีคูเกลออยูไมนอยที่ตางยินดีเปนเกลอกันเองเพราะรูจัก
มักคุนคบหาสมาคมและชอบพอกันเปนพิเศษ เนื่องจากมีนิสัยใจคอคลายคลึงกัน กรณีเชนนี้จะมีเฉพาะเมื่อทั้งคูเปน
หนุมสาวหรือเลยวัยเด็กขึ้นไป และมักทำการใหสัตยสาบานรวมกันวา จะตองซื่อสัตยดูแลชวยเหลือเกื้อกูล ไมทอดทิ้งกัน
ไมทรยศหักหลังกัน หากฝายใดฝายหนึ่งผิดคำสัญญาก็ขอใหมีอันเปนไป เมื่อเปนเกลอกันแลว ทั้งคูเกลอและญาติของ
ทั้งสองฝายตางใหความรักใครผูกพันกันเสมือนญาติคนหนึ่ง ใชคำสรรพนามเรียก ญาติของฝายผูที่เขามาเปนเกลอวา
พอ แม ลูก หลาน พี่ นองเสมอกัน สงเสริมใหหมั่นไปมาหาสูและชวยเหลือเกื้อกูลกัน ตางผูกพันเสมอดวยบุตรบุญธรรม
หรือเขย หรือสะใภ คูเ กลอจำนวนไมนอ ยรักใครกนั มากถึงขนาดตายแทนกันได บางรายเมือ่ คูเ กลอไมอยูใ นวิสยั จะปรนนิบตั ิ
บิดามารดา คูครองหรือนองๆ หรือลูกหลานไดเพราะลมปวย พิการหรือตายลง เพื่อนเกลอก็จะรับเปนภาระแทนก็มี
ในบางรายที่เกิดพึงพอใจแอบหลงรักญาติใกลชิดของเพื่อนเกลอสุดใจ แมผูที่ตนหลงรักนั้นจะมีทาทีตอบ ก็จำตองหักใจ
ไมอาจขอแตงงานดวยไดเพราะถือวาถาแตงงานกับญาติของเพื่อนเกลอก็เทากับแตงงานกับญาติพี่นองผูใกลชิด
ของตนเอง กรณีที่เพื่อนเกลอคูใดเกิดขัดแยงกันอยางรุนแรงซึ่งอาจจะเนื่องจากไมรักษาสัญญาที่ใหไวตอกัน หรืออาจ
เนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ จนตองตัดขาดจากความเปนเกลอกัน เรียกการตัดขาดกันนั้นวา “หยาเกลอ” เมื่อหยาเกลอกัน
แลวก็จะเลิกคบหาสมาคมไมผูกพันตอกัน หรือบางรายก็กลับมาคืนดีกันเชนเดิมก็ไดเชนกัน

๑๑๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๑๑

การผูกเกลอ
ชาวภาคใตมีวัฒนธรรมการผูกพันตอกัน หรือการมัดใจผูกมิตรใหแนบแนนเปนพิเศษเสมอดวยญาติใกลชิด
ดวยการ “เปนเกลอ” หรือผูกเกลอกัน คุณสมบัติผูที่จะเปนเกลอสวนใหญมักมีอายุเทากัน มีรูปรางหนาตาคลายกัน หรือมี
ลักษณะนิสัยคลายคลึงกัน แตตองไมมีความสัมพันธกันทางเครือญาติ และสวนใหญจะเปนเพศเดียวกัน เรียกเพื่อนเกลอ
วา “หัวเกลอ” หรืออาจเรียกเพื่อนเกลอที่เปนเพศชายวา “ไอเกลอ” หรือ “ไอเฒา” ที่เปนเพศหญิงเรียกกันวา “อี้เกลอ”
มีอยูบางที่คูเกลอเปนคนตางเพศกัน แตเปนสวนนอย

การเปนเกลอกันของชาวภาคใตเปนวิธีการจัดการอันเปนภูมิปญญาที่สอดประสานและเหมาะสมกับบริบท
ของสังคมหรือชุมชน เปนไปเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติและเอื้ออาทรตอกัน นอกจากนี้ยังเปนการสรางและการขยาย
ฐานความสัมพันธของวงศาคณาญาติเพือ่ ผลสัมฤทธิท์ เ่ี กือ้ ประโยชนทง้ั ตอปจเจกชนและชุมชน การเปนเกลอเปนขนบนิยม
ที่สืบตอมายังคนรุนหลังที่เรียกวาการสรางเครือขายทางสังคมดวยการใชการมัดใจผูกมิตรเปนเครื่องเชื่อมโยง สามารถ
ขยายผลสืบสงอยางตอเนื่อง เพื่อพิทักษและชวยเหลือเกื้อกูลกันในทุกกรณี ปจจุบันตระกูลเกา ๆ ที่มีการผูกเกลอกันมา
แตเดิมยังคงยังมีความผูกพันแนบแนนถึงลูกหลานก็มี แมการเปนเกลอในปจจุบันลดความเขมขนลงแตในพื้นที่ชนบท
ทั่วไปของภาคใตก็ยังคงมีอยู

การเปนเกลอนัน้ สวนมากจะกระทำกันตัง้ แตยงั เปนเด็ก โดยบิดามารดา หรือญาติผใู หญของทัง้ สองเปนผูจ ดั การ
ให เพราะทั้ง ๒ ฝายตองการใหมิตรไมตรีของตนที่มีอยูกอนแลวผูกพันกันแนนแฟนยิ่งขึ้น ในกรณีบุตรหลานที่ประสงค
จะใหเปนเกลอกันนั้นมีอายุไมเทากันซึ่งสวนมากตางกันไมเกิน ๑ ป ฝายที่มีอายุนอยกวาจะตองแถมแมไก หรือแถมลูก
วัวลูกควายใหแกฝายที่มีอายุมากกวา ๑ ตัว เพื่อเปนเคล็ด มีคูเกลออยูไมนอยที่ตางยินดีเปนเกลอกันเองเพราะรูจัก
มักคุนคบหาสมาคมและชอบพอกันเปนพิเศษ เนื่องจากมีนิสัยใจคอคลายคลึงกัน กรณีเชนนี้จะมีเฉพาะเมื่อทั้งคูเปน
หนุมสาวหรือเลยวัยเด็กขึ้นไป และมักทำการใหสัตยสาบานรวมกันวา จะตองซื่อสัตยดูแลชวยเหลือเกื้อกูล ไมทอดทิ้งกัน
ไมทรยศหักหลังกัน หากฝายใดฝายหนึ่งผิดคำสัญญาก็ขอใหมีอันเปนไป เมื่อเปนเกลอกันแลว ทั้งคูเกลอและญาติของ
ทั้งสองฝายตางใหความรักใครผูกพันกันเสมือนญาติคนหนึ่ง ใชคำสรรพนามเรียก ญาติของฝายผูที่เขามาเปนเกลอวา
พอ แม ลูก หลาน พี่ นองเสมอกัน สงเสริมใหหมั่นไปมาหาสูและชวยเหลือเกื้อกูลกัน ตางผูกพันเสมอดวยบุตรบุญธรรม
หรือเขย หรือสะใภ คูเ กลอจำนวนไมนอ ยรักใครกนั มากถึงขนาดตายแทนกันได บางรายเมือ่ คูเ กลอไมอยูใ นวิสยั จะปรนนิบตั ิ
บิดามารดา คูครองหรือนองๆ หรือลูกหลานไดเพราะลมปวย พิการหรือตายลง เพื่อนเกลอก็จะรับเปนภาระแทนก็มี
ในบางรายที่เกิดพึงพอใจแอบหลงรักญาติใกลชิดของเพื่อนเกลอสุดใจ แมผูที่ตนหลงรักนั้นจะมีทาทีตอบ ก็จำตองหักใจ
ไมอาจขอแตงงานดวยไดเพราะถือวาถาแตงงานกับญาติของเพื่อนเกลอก็เทากับแตงงานกับญาติพี่นองผูใกลชิด
ของตนเอง กรณีที่เพื่อนเกลอคูใดเกิดขัดแยงกันอยางรุนแรงซึ่งอาจจะเนื่องจากไมรักษาสัญญาที่ใหไวตอกัน หรืออาจ
เนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ จนตองตัดขาดจากความเปนเกลอกัน เรียกการตัดขาดกันนั้นวา “หยาเกลอ” เมื่อหยาเกลอกัน
แลวก็จะเลิกคบหาสมาคมไมผูกพันตอกัน หรือบางรายก็กลับมาคืนดีกันเชนเดิมก็ไดเชนกัน

๑๑๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๑๑

การผูกเสี่ยว
การผูกมิตรเปนเอกลักษณทส่ี ำคัญของคนไทย เพราะมิตรมีบทบาทสำคัญตอชีวติ ความเปนอยู ความปลอดภัย
และการแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นของทั้ง ๒ ฝาย วิธีการผูกมิตรมีความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของแตละทองถิ่น เชน การผูกเกลอของภาคใต การเปนเสี่ยวกันของภาคเหนือ ดังเชนคำวา “เพื่อนเดียวเสี่ยวฮัก”
และการผูกเสี่ยวของภาคอีสาน คำวา “เสี่ยว” หมายถึง เพื่อนที่เปนเพื่อนตาย เพื่อนรวมสุขรวมทุกข เพื่อนยาก เพื่อนที่
พึ่งพาได เพื่อนที่เสียสละทุกสิ่งทุกอยางเพื่อเพื่อนไดไมวาจะเปนทรัพยสินหรือแมกระทั่งชีวิต
ความเปนเสีย่ วระหวางกันของคนอีสานจะเกิดขึน้ ไดตอ งผานขัน้ ตอนทีส่ ำคัญ คือ ขัน้ ของการหาคูเ สีย่ ว ซึง่ มีอยู
๒ วิธี ไดแก ๑) บุคคลสองฝายเห็นวาตนเองมีความรักใครชอบพออีกฝายหนึ่ง คิดวาพอจะพึ่งพากันได และมีความสุข
ความอบอุน ความมั่นใจเมื่อไดคบกันและเมื่อดูอายุบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอ เพศและฐานะโดยรวมแลวไมแตกตางกัน
มากนัก จึงตกลงที่จะเปนเสี่ยวกัน ๒) ญาติ พี่นอง บิดา มารดา หรือผูใหญที่เกี่ยวของกับคูเสี่ยวเห็นวาบุคคลทั้งสองมี
บุคลิกลักษณะนิสัยใจคอ เพศ ฐานะ และความจำเปนที่บุคคลทั้งสองจะพึ่งพาอาศัยกันในภายภาคหนา จึงจัดใหบุคคล
ทั้งสองไดมาพบกันและจัดพิธีผูกเสี่ยวให สวนขั้นตอนของการผูกเสี่ยว มีอยูหลายวิธี ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่
แตโดยสาระสำคัญและจุดมุง หมายแลวจะเหมือนกันคือ เปนการประกาศใหบคุ คลทัง้ สองฝายและบุคคลทีเ่ กีย่ วของไดรบั
รูถึงความผูกพันที่บุคคลทั้งสองพรอมครอบครัว รวมทั้งชุมชน สังคมนั้นมีตอกัน โดยมีผูใหญทั้งสองฝายที่เคารพนับถือ
มาเปนสักขีพยานดวย โดยจะมีอยู ๓ แบบ คือ ๑) แบบงายหรือแบบธรรมดา ๒) แบบมีพิธีการหรือแบบเปนทางการ
๓) แบบมีการสาบานตอกัน

๑๑๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การเปนเสี่ยวไมใชเฉพาะคูเสี่ยวเทานั้น ยังรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติ ชุมชนและสังคมของคูเสี่ยวดวย
ดังนัน้ วิธกี ารผูกเสีย่ วจึงเปนความชาญฉลาดของคนอีสานโบราณทีห่ วังใหเกิดความสงบสุขในชีวติ และชุมชนอยางแทจริง
เพราะการเปนเสี่ยวกันจะไมทำรายกัน ไมคิดทรยศตอกันแตจะรักกันซื่อสัตยตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดังนั้นการเปน
เสีย่ วกันจึงเปนสิง่ ทีด่ งี ามทีค่ วรรักษาสืบทอดดวยความจริงจังและจริงใจ มิใชเพือ่ ประโยชนของฝายใดฝายหนึง่ และควร
ไดมีการศึกษาถึงสาระที่เปนแกนแทที่มีคุณความดีงามของคำวาเสี่ยว เพื่อสืบทอดตอไป

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๑๓

การผูกเสี่ยว
การผูกมิตรเปนเอกลักษณทส่ี ำคัญของคนไทย เพราะมิตรมีบทบาทสำคัญตอชีวติ ความเปนอยู ความปลอดภัย
และการแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นของทั้ง ๒ ฝาย วิธีการผูกมิตรมีความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของแตละทองถิ่น เชน การผูกเกลอของภาคใต การเปนเสี่ยวกันของภาคเหนือ ดังเชนคำวา “เพื่อนเดียวเสี่ยวฮัก”
และการผูกเสี่ยวของภาคอีสาน คำวา “เสี่ยว” หมายถึง เพื่อนที่เปนเพื่อนตาย เพื่อนรวมสุขรวมทุกข เพื่อนยาก เพื่อนที่
พึ่งพาได เพื่อนที่เสียสละทุกสิ่งทุกอยางเพื่อเพื่อนไดไมวาจะเปนทรัพยสินหรือแมกระทั่งชีวิต
ความเปนเสีย่ วระหวางกันของคนอีสานจะเกิดขึน้ ไดตอ งผานขัน้ ตอนทีส่ ำคัญ คือ ขัน้ ของการหาคูเ สีย่ ว ซึง่ มีอยู
๒ วิธี ไดแก ๑) บุคคลสองฝายเห็นวาตนเองมีความรักใครชอบพออีกฝายหนึ่ง คิดวาพอจะพึ่งพากันได และมีความสุข
ความอบอุน ความมั่นใจเมื่อไดคบกันและเมื่อดูอายุบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอ เพศและฐานะโดยรวมแลวไมแตกตางกัน
มากนัก จึงตกลงที่จะเปนเสี่ยวกัน ๒) ญาติ พี่นอง บิดา มารดา หรือผูใหญที่เกี่ยวของกับคูเสี่ยวเห็นวาบุคคลทั้งสองมี
บุคลิกลักษณะนิสัยใจคอ เพศ ฐานะ และความจำเปนที่บุคคลทั้งสองจะพึ่งพาอาศัยกันในภายภาคหนา จึงจัดใหบุคคล
ทั้งสองไดมาพบกันและจัดพิธีผูกเสี่ยวให สวนขั้นตอนของการผูกเสี่ยว มีอยูหลายวิธี ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่
แตโดยสาระสำคัญและจุดมุง หมายแลวจะเหมือนกันคือ เปนการประกาศใหบคุ คลทัง้ สองฝายและบุคคลทีเ่ กีย่ วของไดรบั
รูถึงความผูกพันที่บุคคลทั้งสองพรอมครอบครัว รวมทั้งชุมชน สังคมนั้นมีตอกัน โดยมีผูใหญทั้งสองฝายที่เคารพนับถือ
มาเปนสักขีพยานดวย โดยจะมีอยู ๓ แบบ คือ ๑) แบบงายหรือแบบธรรมดา ๒) แบบมีพิธีการหรือแบบเปนทางการ
๓) แบบมีการสาบานตอกัน

๑๑๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การเปนเสี่ยวไมใชเฉพาะคูเสี่ยวเทานั้น ยังรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติ ชุมชนและสังคมของคูเสี่ยวดวย
ดังนัน้ วิธกี ารผูกเสีย่ วจึงเปนความชาญฉลาดของคนอีสานโบราณทีห่ วังใหเกิดความสงบสุขในชีวติ และชุมชนอยางแทจริง
เพราะการเปนเสี่ยวกันจะไมทำรายกัน ไมคิดทรยศตอกันแตจะรักกันซื่อสัตยตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดังนั้นการเปน
เสีย่ วกันจึงเปนสิง่ ทีด่ งี ามทีค่ วรรักษาสืบทอดดวยความจริงจังและจริงใจ มิใชเพือ่ ประโยชนของฝายใดฝายหนึง่ และควร
ไดมีการศึกษาถึงสาระที่เปนแกนแทที่มีคุณความดีงามของคำวาเสี่ยว เพื่อสืบทอดตอไป

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๑๓

เทศนมหาชาติ
ประเพณีการสวดและการเทศนมหาชาติเปนประเพณีทางพุทธศาสนาที่สำคัญของไทย มาจากความเชื่อวา
การฟงเทศนและการบูชากัณฑเทศนจะทำใหไดเกิดในยุคพระศรีอาริยประเพณีนส้ี นั นิษฐานวานาจะมีมาตัง้ แตสมัยสุโขทัย
ดังหลักฐานในจารึก ตอมาในสมัยอยุธยาตอนตน สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประชุม
นักปราชญราชบัณฑิตแตงหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้น และใหมกี ารสวดมหาชาติคำหลวงในวัดพระศรีสรรเพชญในชวง
เขาพรรษา ตอมาในรัชสมัยพระเจาทรงธรรม จึงมีการแตงกาพยมหาชาติ และไดพัฒนาตอมาเปนมหาชาติกลอนเทศน
หรือรายยาวมหาเวสสันดรชาดก เกิดการแตงมหาชาติสำนวนตางๆ เปนจำนวนมากในทองถิน่ ตางๆ ทำใหมกี ารเทศนมหาชาติ
แพรหลายไปทั่วประเทศ แตมีการเรียกและรายละเอียดที่แตกตางกันไป เชน ในภาคเหนือเรียกวา ตั้งธัมมหลวง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกวา บุญผะเหวด

การสวดและเทศนมหาชาติตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีความสำคัญ
มีวัตถุประสงคในการจัด แนวทางการปฏิบัติ และพิธีการที่แตกตางกันไป สะทอนใหเห็นวาประเพณีเทศนมหาชาติดำรง
อยูในสังคมไทยอยางมีพลวัต มีทั้งความพยายามในการรักษาและสืบทอดรูปแบบและประเพณีดั้งเดิมใหคงอยู และการ
ปรับเปลีย่ นใหสอดคลองกับวิถชี วี ติ สมัยใหม ประเพณีสวดและเทศนมหาชาติปจ จุบนั ประสบปญหาสำคัญหลายประการ
เชน ขาดบุคลากรทีจ่ ะสืบทอดทำนองการสวดและการเทศนทถ่ี กู ตอง ขาดการสรางองคความรูเ กีย่ วกับแบบแผน วิธกี ารฝกหัด
การถายทอดการเทศนการแหลอยางเปนระบบ รวมทัง้ มีการจัดเทศนมหาชาติทเ่ี นนประโยชนเกีย่ วกับการเรีย่ ไรเงินทำบุญ
มากจนเกินไป และมีการแสดงออกทีไ่ มเหมาะสม ซึง่ ควรจะรวมกัน หาแนวทางแกไขและพัฒนาใหคงคุณคาของประเพณี
นี้สืบตอไป

ประเพณีเทศนมหาชาติ มีทง้ั ทีเ่ ปนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร โดยหลักจะจัดขึน้ ภายในวัด และมีกำหนด
เวลาการจัดที่คอนขางแนนอน ซึ่งสัมพันธกับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณหลังเทศกาลทอดกฐิน
(หลังวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ซึ่งเปนวันสุดทายของการทอดกฐิน) แตละทองถิ่นจะกำหนดวันเทศนไมตรงกัน ทั้งนี้เปนไป
ตามความเหมาะสมและความสะดวกของแตละทองถิ่น การจัดสถานที่ในพิธีเทศนมหาชาติจะตกแตงสถานที่ดวยตนไม
ผลไม มะพราว กลวย ออย ใหเหมือนกับเขาวงกตหรือปาหิมพานตอันเปนที่พำนักของพระเวสสันดรตามทองเรื่อง
เวสสันดรชาดก มีการตัง้ ขันสาครหรือโองใบใหญบรรจุนำ้ เพือ่ ทำน้ำมนต และธูปเทียนใหผมู ารวมพิธไี ดจดุ บูชา ลำดับขัน้ ตอน
การจัดเทศนมหาชาติในแตละทองถิ่นอาจมีรายละเอียดตางๆ กันไป แตโดยหลักแลวมักเริ่มตนดวยการเทศนเรื่อง
พระมาลัย ซึง่ เปนการเลาตำนานทีม่ าของการเกิดประเพณีเทศนมหาชาติ จากนัน้ พระสงฆจะแสดงอานิสงสเทศนมหาชาติ
และสวดคาถาบาลีของเวสสันดรชาดกหรือ “คาถาพัน” อันถือเปนพุทธวัจนะ แลวจึงเริม่ เทศนมหาชาติไลเรียงไปทีละกัณฑ
ตั้งแตกัณฑแรก กัณฑทศพรจนจบกัณฑที่สิบสาม นครกัณฑ (ทศพร หิมพานต ทานกํณฑ วนประเวสน ชูชก จุลพน มหาพน
กุมาร มัทรี มหาราช สักกบรรพ ฉกษัตริย นครกัณฑ) และสรุปทายดวยการเทศนอริยสัจ นอกจากนี้ การเทศนมหาชาติ
ยังมีการสรางสรรคธรรมเนียมแบบแผนตางๆ ไมวาจะเปนการคัดเลือกผูเทศนที่มีเสียงและบุคลิกเหมาะสม การเลือกใช
ลีลาทำนองเทศน และเพลงหนาพาทยที่สอดคลองกับเนื้อหาในแตละกัณฑ

๑๑๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕
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เทศนมหาชาติ
ประเพณีการสวดและการเทศนมหาชาติเปนประเพณีทางพุทธศาสนาที่สำคัญของไทย มาจากความเชื่อวา
การฟงเทศนและการบูชากัณฑเทศนจะทำใหไดเกิดในยุคพระศรีอาริยประเพณีนส้ี นั นิษฐานวานาจะมีมาตัง้ แตสมัยสุโขทัย
ดังหลักฐานในจารึก ตอมาในสมัยอยุธยาตอนตน สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประชุม
นักปราชญราชบัณฑิตแตงหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้น และใหมกี ารสวดมหาชาติคำหลวงในวัดพระศรีสรรเพชญในชวง
เขาพรรษา ตอมาในรัชสมัยพระเจาทรงธรรม จึงมีการแตงกาพยมหาชาติ และไดพัฒนาตอมาเปนมหาชาติกลอนเทศน
หรือรายยาวมหาเวสสันดรชาดก เกิดการแตงมหาชาติสำนวนตางๆ เปนจำนวนมากในทองถิน่ ตางๆ ทำใหมกี ารเทศนมหาชาติ
แพรหลายไปทั่วประเทศ แตมีการเรียกและรายละเอียดที่แตกตางกันไป เชน ในภาคเหนือเรียกวา ตั้งธัมมหลวง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกวา บุญผะเหวด

การสวดและเทศนมหาชาติตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีความสำคัญ
มีวัตถุประสงคในการจัด แนวทางการปฏิบัติ และพิธีการที่แตกตางกันไป สะทอนใหเห็นวาประเพณีเทศนมหาชาติดำรง
อยูในสังคมไทยอยางมีพลวัต มีทั้งความพยายามในการรักษาและสืบทอดรูปแบบและประเพณีดั้งเดิมใหคงอยู และการ
ปรับเปลีย่ นใหสอดคลองกับวิถชี วี ติ สมัยใหม ประเพณีสวดและเทศนมหาชาติปจ จุบนั ประสบปญหาสำคัญหลายประการ
เชน ขาดบุคลากรทีจ่ ะสืบทอดทำนองการสวดและการเทศนทถ่ี กู ตอง ขาดการสรางองคความรูเ กีย่ วกับแบบแผน วิธกี ารฝกหัด
การถายทอดการเทศนการแหลอยางเปนระบบ รวมทัง้ มีการจัดเทศนมหาชาติทเ่ี นนประโยชนเกีย่ วกับการเรีย่ ไรเงินทำบุญ
มากจนเกินไป และมีการแสดงออกทีไ่ มเหมาะสม ซึง่ ควรจะรวมกัน หาแนวทางแกไขและพัฒนาใหคงคุณคาของประเพณี
นี้สืบตอไป

ประเพณีเทศนมหาชาติ มีทง้ั ทีเ่ ปนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร โดยหลักจะจัดขึน้ ภายในวัด และมีกำหนด
เวลาการจัดที่คอนขางแนนอน ซึ่งสัมพันธกับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณหลังเทศกาลทอดกฐิน
(หลังวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ซึ่งเปนวันสุดทายของการทอดกฐิน) แตละทองถิ่นจะกำหนดวันเทศนไมตรงกัน ทั้งนี้เปนไป
ตามความเหมาะสมและความสะดวกของแตละทองถิ่น การจัดสถานที่ในพิธีเทศนมหาชาติจะตกแตงสถานที่ดวยตนไม
ผลไม มะพราว กลวย ออย ใหเหมือนกับเขาวงกตหรือปาหิมพานตอันเปนที่พำนักของพระเวสสันดรตามทองเรื่อง
เวสสันดรชาดก มีการตัง้ ขันสาครหรือโองใบใหญบรรจุนำ้ เพือ่ ทำน้ำมนต และธูปเทียนใหผมู ารวมพิธไี ดจดุ บูชา ลำดับขัน้ ตอน
การจัดเทศนมหาชาติในแตละทองถิ่นอาจมีรายละเอียดตางๆ กันไป แตโดยหลักแลวมักเริ่มตนดวยการเทศนเรื่อง
พระมาลัย ซึง่ เปนการเลาตำนานทีม่ าของการเกิดประเพณีเทศนมหาชาติ จากนัน้ พระสงฆจะแสดงอานิสงสเทศนมหาชาติ
และสวดคาถาบาลีของเวสสันดรชาดกหรือ “คาถาพัน” อันถือเปนพุทธวัจนะ แลวจึงเริม่ เทศนมหาชาติไลเรียงไปทีละกัณฑ
ตั้งแตกัณฑแรก กัณฑทศพรจนจบกัณฑที่สิบสาม นครกัณฑ (ทศพร หิมพานต ทานกํณฑ วนประเวสน ชูชก จุลพน มหาพน
กุมาร มัทรี มหาราช สักกบรรพ ฉกษัตริย นครกัณฑ) และสรุปทายดวยการเทศนอริยสัจ นอกจากนี้ การเทศนมหาชาติ
ยังมีการสรางสรรคธรรมเนียมแบบแผนตางๆ ไมวาจะเปนการคัดเลือกผูเทศนที่มีเสียงและบุคลิกเหมาะสม การเลือกใช
ลีลาทำนองเทศน และเพลงหนาพาทยที่สอดคลองกับเนื้อหาในแตละกัณฑ
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พิธีทำบุญตออายุ
พิธีทำบุญตออายุ เปนประเพณีที่ถือปฏิบัติในภูมิภาคตางๆ ของไทย โดยมีชื่อเรียกและวิธีการปฏิบัติแตกตาง
กันไปบางในแตละภูมิภาค ความเชื่อเรื่องการสืบชาตา มีปรากฏในคัมภีรอานิสงฆสืบชาตา ซึ่งไดบรรยายถึงเรื่องราว
เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล มีสามเณรชื่อ ติสสะ ไดรับคำทำนายจากพระสารีบุตรวา จะตองเสียชีวิตภายใน ๗ วัน แตสามเณร
รูปนี้ไดประกอบกุศลกรรม คือ ปลอยอีเกงใหพนจากความตาย กุศลกรรมนี้จึงสงผลตออายุใหยืนยาวได นอกจากนี้
ยังมีความเชื่อวา การทำบุญตออายุเปนการบูชาพระเคราะห ทั้ง ๙ ซึ่งเชื่อวามีอิทธิพลตอชีวิตและดวงชะตาของมนุษย
คือ พระอาทิตย พระจันทร พระอังคาร พระพุธ พระเสาร พระพฤหัสบดี พระราหู พระศุกร พระเกตุ เพื่อใหชะตาหรือ
ชีวิตดำเนินตอไปและใหอายุที่สืบตอออกไปนั้นเปนมงคลและมีความสุขความเจริญ

ผู ค นในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประกอบพิ ธี ก รรมต อ อายุ เช น กั น
โดยถือปฏิบัติในหลายพื้นที่ มีชื่อเรียกและรายละเอียดแตกตางกันไป ดังนี้
๑. พิธีสูขวัญกอง มีการเตรียมอุปกรณที่ใชในพิธีไดแก กองขาว ไขตม แปงหอม กลวย ขาวเหนียว กรวยขันหา
หรือขันแปด น้ำหอม ฝายผูกแขน เปนตน เมื่อเริ่มพิธีกรรมใหเขียนชื่อ และอายุของผูปวย เอาเสื้อผาและอุปกรณตางๆ
ของผูปวยใสลงในกองขาว ตกเย็นนำกองขาวไปถวายพระที่วัด พรอมทั้งนิมนตพระสวดมนตทำวัตรเย็น จุดธูปเทียน
ชุมนุมเทวดาประกาศชื่อผูปวย แลวนำกองขาวมาสวดเรียกขวัญ สามครั้ง สามคืน เมื่อสวดครบพระผูสวดนำกองขาว
ไปยังบานเรือนผูปวย ผูกแขนผูปวยเสร็จแลวใหพรและอนุโมทนา

๑. สืบชาตาคน เมือ่ บุคคลใดทีบ่ งั เกิดเหตุในทางไมดี มีความทุกขทางกายหรือทางใจ จะจัดให มีการสืบชาตาขึน้
โดยการเตรียมเครื่องสืบชะตา ขันตั้งบูชาครูผูประกอบพิธี และใหผูที่จะสืบชะตา เขานั่งในโขงชาตา ที่ตกแตงดวย
เครื่องสืบชะตา ผูสืบชะตาประเคนเครื่องขันตั้งและขันน้ำมนตใหกับอาจารย ซึ่งจะเปนผูกลาวคำสืบชะตาและทองมนต
คาถา ภายหลังประพรมน้ำมนตใหแกเจาชะตาเพื่อความเปนสิริมงคล

๒. พิธีเสียเคราะห ชาวอีสานมีพิธีกรรมเสียเคราะหหรือสะเดาะเคราะหเมื่อบุคคลมีลางรายบอกเหตุวาชะตา
จะถึงฆาตหรือมีเคราะหกรรมมาสูตน พิธีแบบจารีตเดิม หมอจ้ำจะเปนผูประกอบพิธีเสียเคราะห อุปกรณประกอบดวย
เทียนพิธี ๕ เลมน้ำทำน้ำมนตกระทงเกาหองยาวดานละหนึ่งศอก ผูเสียเคราะห บรรจุสิ่งของบูชา เชน ขาวสาร หมากเจียน
และพลูจีบ และตัดเล็บมือ เล็บเทา เสนผม เศษเสื้อผาของผูเสียเคราะหใสในกระทงดวย พิธีกรรมเริ่มโดยหมอจ้ำจะนำ
ขันแปดบูชาครู ตั้งนะโนสามจบ ปาวสัคเคเทวดา สวดคำเสียเคราะห ตามดวยสายสิญจนผูกขอมือผูเสียเคราะหแลวนำ
กระทงไปทิ้งที่ทางสามแพรง

๒. สืบชาตาบานหรือ การทำพิธตี อ อายุหมูบ า น จะจัดขึน้ เมือ่ คนในหมูบ า นประสบความเดือนรอน หรือเจ็บไขไดปว ย
หรืออาจจัดพิธีสืบชาตาแกหมูบานในวันที่หนึ่ง สองหรือสามหลังจากวันเถลิงศก มีการโยงสายสิญจนจากที่ประกอบพิธี
ไปยังบานทุกหลังคาเรือน หรือไปยังมุมทั้งสี่ของหมูบาน การทำพิธีเริ่มจากอาจารยผูปะกอบพิธีนำไหวรับศีล อาราธนา
พระปริตร พระสงฆเจริญพระพุทธมนต ตามดวยเทศนหนึ่งกัณฑ และการผูกขอมือแกผูเขารวมพิธี

พิธีเสียเคราะหแบบใหม ผูประกอบพิธีคือพระภิกษุสี่รูป หากทำพิธีกอนเพลตองถวายภัตตาหารดวย พิธีกรรม
เริ่มจากนิมนตพระภิกษุนั่งอาสนะที่จัดไว นำอัฐบริขารและอุปกรณประเคนพระภิกษุ พระภิกษุนำสายสิญจนลอมเปน
ปริมณฑล ผูเ สียเคราะหนำขันหาประเคนพระภิกษุ จุดธูปจุดเทียน เจาพิธอี าราธนาศีล และจุดเทียนทำน้ำมนต พระภิกษุ
ทั้งสี่รูปสวดมนตเจริญชัยคาถาหลังจากนั้นรับการประพรมน้ำมนต และทำพิธีสูขวัญ

๓. สืบชาตาเมือง เปนพิธีที่จัดทำขึ้นเพื่อความสงบสุขของบานเมืองในยามที่บานเมืองปนปวนวุนวาย หรือจัด
เปนประจำทุกปเพื่อความเปนสิริมงคล การทำพิธีสืบชาตาเมืองเริ่มดวยการจัดเตรียมเครื่องบูชาตามความเชื่อ การนำ
เชือกตาเขียวที่ทำจากหญาคาสดวางบนใบเสมา เวียนสายสิญจนรอบกำแพงเมือง และนำปลายสายสิญจนสอดไวใต
อาสนะของพระพุทธรูปและพระสงฆในพิธี จากนัน้ โยงสายสิญจนไปสูบ า นทุกหลัง มีการจัดทำเฉลวไปติดไวทปี่ ระตูเมือง
และที่ปะรำพิธี การจัดทำเครื่องบูชาครูอาจารย และบูชาเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเทพารักษผูรักษาประตูเมือง

สวนการตออายุดว ยพิธคี ำ้ โพธิค์ ำ้ ไทรและตอสะพานจะทำในพืน้ ทีท่ ม่ี ตี น โพธิต์ น ไทรในวัด เชน ในเขตวัฒนธรรม
โคราช จังหวัดนครราชสีมา เปนตน สวนการตออายุบานอายุเมือง ชาวอีสานทำในประเพณีบุญเบิกบาน บุญซำฮะ และ
ประเพณีเลี้ยงมเหสักขหลักเมืองตามธรรมเนียมแตละถิ่น

พิธีทำบุญตออายุในภาคเหนือ เรียกวา พิธีสืบชาตา แบงเปน ๓ ประเภท คือ

๑๑๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๑๗

พิธีทำบุญตออายุ
พิธีทำบุญตออายุ เปนประเพณีที่ถือปฏิบัติในภูมิภาคตางๆ ของไทย โดยมีชื่อเรียกและวิธีการปฏิบัติแตกตาง
กันไปบางในแตละภูมิภาค ความเชื่อเรื่องการสืบชาตา มีปรากฏในคัมภีรอานิสงฆสืบชาตา ซึ่งไดบรรยายถึงเรื่องราว
เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล มีสามเณรชื่อ ติสสะ ไดรับคำทำนายจากพระสารีบุตรวา จะตองเสียชีวิตภายใน ๗ วัน แตสามเณร
รูปนี้ไดประกอบกุศลกรรม คือ ปลอยอีเกงใหพนจากความตาย กุศลกรรมนี้จึงสงผลตออายุใหยืนยาวได นอกจากนี้
ยังมีความเชื่อวา การทำบุญตออายุเปนการบูชาพระเคราะห ทั้ง ๙ ซึ่งเชื่อวามีอิทธิพลตอชีวิตและดวงชะตาของมนุษย
คือ พระอาทิตย พระจันทร พระอังคาร พระพุธ พระเสาร พระพฤหัสบดี พระราหู พระศุกร พระเกตุ เพื่อใหชะตาหรือ
ชีวิตดำเนินตอไปและใหอายุที่สืบตอออกไปนั้นเปนมงคลและมีความสุขความเจริญ

ผู ค นในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประกอบพิ ธี ก รรมต อ อายุ เช น กั น
โดยถือปฏิบัติในหลายพื้นที่ มีชื่อเรียกและรายละเอียดแตกตางกันไป ดังนี้
๑. พิธีสูขวัญกอง มีการเตรียมอุปกรณที่ใชในพิธีไดแก กองขาว ไขตม แปงหอม กลวย ขาวเหนียว กรวยขันหา
หรือขันแปด น้ำหอม ฝายผูกแขน เปนตน เมื่อเริ่มพิธีกรรมใหเขียนชื่อ และอายุของผูปวย เอาเสื้อผาและอุปกรณตางๆ
ของผูปวยใสลงในกองขาว ตกเย็นนำกองขาวไปถวายพระที่วัด พรอมทั้งนิมนตพระสวดมนตทำวัตรเย็น จุดธูปเทียน
ชุมนุมเทวดาประกาศชื่อผูปวย แลวนำกองขาวมาสวดเรียกขวัญ สามครั้ง สามคืน เมื่อสวดครบพระผูสวดนำกองขาว
ไปยังบานเรือนผูปวย ผูกแขนผูปวยเสร็จแลวใหพรและอนุโมทนา

๑. สืบชาตาคน เมือ่ บุคคลใดทีบ่ งั เกิดเหตุในทางไมดี มีความทุกขทางกายหรือทางใจ จะจัดให มีการสืบชาตาขึน้
โดยการเตรียมเครื่องสืบชะตา ขันตั้งบูชาครูผูประกอบพิธี และใหผูที่จะสืบชะตา เขานั่งในโขงชาตา ที่ตกแตงดวย
เครื่องสืบชะตา ผูสืบชะตาประเคนเครื่องขันตั้งและขันน้ำมนตใหกับอาจารย ซึ่งจะเปนผูกลาวคำสืบชะตาและทองมนต
คาถา ภายหลังประพรมน้ำมนตใหแกเจาชะตาเพื่อความเปนสิริมงคล

๒. พิธีเสียเคราะห ชาวอีสานมีพิธีกรรมเสียเคราะหหรือสะเดาะเคราะหเมื่อบุคคลมีลางรายบอกเหตุวาชะตา
จะถึงฆาตหรือมีเคราะหกรรมมาสูตน พิธีแบบจารีตเดิม หมอจ้ำจะเปนผูประกอบพิธีเสียเคราะห อุปกรณประกอบดวย
เทียนพิธี ๕ เลมน้ำทำน้ำมนตกระทงเกาหองยาวดานละหนึ่งศอก ผูเสียเคราะห บรรจุสิ่งของบูชา เชน ขาวสาร หมากเจียน
และพลูจีบ และตัดเล็บมือ เล็บเทา เสนผม เศษเสื้อผาของผูเสียเคราะหใสในกระทงดวย พิธีกรรมเริ่มโดยหมอจ้ำจะนำ
ขันแปดบูชาครู ตั้งนะโนสามจบ ปาวสัคเคเทวดา สวดคำเสียเคราะห ตามดวยสายสิญจนผูกขอมือผูเสียเคราะหแลวนำ
กระทงไปทิ้งที่ทางสามแพรง

๒. สืบชาตาบานหรือ การทำพิธตี อ อายุหมูบ า น จะจัดขึน้ เมือ่ คนในหมูบ า นประสบความเดือนรอน หรือเจ็บไขไดปว ย
หรืออาจจัดพิธีสืบชาตาแกหมูบานในวันที่หนึ่ง สองหรือสามหลังจากวันเถลิงศก มีการโยงสายสิญจนจากที่ประกอบพิธี
ไปยังบานทุกหลังคาเรือน หรือไปยังมุมทั้งสี่ของหมูบาน การทำพิธีเริ่มจากอาจารยผูปะกอบพิธีนำไหวรับศีล อาราธนา
พระปริตร พระสงฆเจริญพระพุทธมนต ตามดวยเทศนหนึ่งกัณฑ และการผูกขอมือแกผูเขารวมพิธี

พิธีเสียเคราะหแบบใหม ผูประกอบพิธีคือพระภิกษุสี่รูป หากทำพิธีกอนเพลตองถวายภัตตาหารดวย พิธีกรรม
เริ่มจากนิมนตพระภิกษุนั่งอาสนะที่จัดไว นำอัฐบริขารและอุปกรณประเคนพระภิกษุ พระภิกษุนำสายสิญจนลอมเปน
ปริมณฑล ผูเ สียเคราะหนำขันหาประเคนพระภิกษุ จุดธูปจุดเทียน เจาพิธอี าราธนาศีล และจุดเทียนทำน้ำมนต พระภิกษุ
ทั้งสี่รูปสวดมนตเจริญชัยคาถาหลังจากนั้นรับการประพรมน้ำมนต และทำพิธีสูขวัญ

๓. สืบชาตาเมือง เปนพิธีที่จัดทำขึ้นเพื่อความสงบสุขของบานเมืองในยามที่บานเมืองปนปวนวุนวาย หรือจัด
เปนประจำทุกปเพื่อความเปนสิริมงคล การทำพิธีสืบชาตาเมืองเริ่มดวยการจัดเตรียมเครื่องบูชาตามความเชื่อ การนำ
เชือกตาเขียวที่ทำจากหญาคาสดวางบนใบเสมา เวียนสายสิญจนรอบกำแพงเมือง และนำปลายสายสิญจนสอดไวใต
อาสนะของพระพุทธรูปและพระสงฆในพิธี จากนัน้ โยงสายสิญจนไปสูบ า นทุกหลัง มีการจัดทำเฉลวไปติดไวทปี่ ระตูเมือง
และที่ปะรำพิธี การจัดทำเครื่องบูชาครูอาจารย และบูชาเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเทพารักษผูรักษาประตูเมือง

สวนการตออายุดว ยพิธคี ำ้ โพธิค์ ำ้ ไทรและตอสะพานจะทำในพืน้ ทีท่ ม่ี ตี น โพธิต์ น ไทรในวัด เชน ในเขตวัฒนธรรม
โคราช จังหวัดนครราชสีมา เปนตน สวนการตออายุบานอายุเมือง ชาวอีสานทำในประเพณีบุญเบิกบาน บุญซำฮะ และ
ประเพณีเลี้ยงมเหสักขหลักเมืองตามธรรมเนียมแตละถิ่น

พิธีทำบุญตออายุในภาคเหนือ เรียกวา พิธีสืบชาตา แบงเปน ๓ ประเภท คือ

๑๑๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๑๗

การแตงกายบาบา-เพอรานากัน
บาบา หรือ เพอรานากัน คือ กลุม ชนทีม่ เี ชือ้ สายจีนและมลายู มีวฒ
ั นธรรมทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากวัฒนธรรมของจีน
และมลายู ชาวบาบาในจังหวัดภูเก็ตมีที่มาจากกลุมพอคาชาวจีน โดยเฉพาะกลุมชาวจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางเขามาคาขาย
บริเวณคาบสมุทรมลายู และกลุม ชาวจีนฮกเกีย้ นทีม่ าจากปนงั และมะละกา โดยไดหลัง่ ไหลเขามาอยูใ นยานมณฑลภูเก็ต
ในชวงรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ แหงพระบรมราชจักรีวงศ ทำใหเกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
ระหวางชาวจีนและคนทองถิ่น
การแตงกายของชาวบาบา ในจังหวัดภูเก็ตนั้นเปนการผสมผสานวัฒนธรรมการแตงกายของคนหลายชนชาติ
ปจจุบันชาวบาบายังคงรักษาวัฒนธรรมการแตงกายของตนไว และมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดใหเหมาะสมกับยุคสมัย
รูปแบบของการแตงกายของชาวบาบา – เพอรานากัน ภูเก็ต มีดังนี้
ชุดเสื้อคอตั้งแขนจีบ : โดยสวมเสื้อผาหนาติดกระดุมทองหรือเข็มกลัดแถว ความยาวระดับเอวที่ขอบชายเสื้อ
แตงดวยลูกไม คอเสื้อตั้ง แขนเสื้อยาวจีบปลายแขน มีกระเปาใบใหญสองขาง นุงผาปาเตะ และใชในการดำเนินชีวิต
ประจำวันของสตรีทุกวัย
ชุดยาหยา : ตัวเสื้อตัดดวยผาลูกไมหรือผาปานรูเบีย โดยตัดเย็บแบบเขารูปแขนยาว ปกฉลุลายดอกไมทั้งที่
คอเสื้อ ชายเสื้อและปลายแขน ตัวเสื้อดานหนาปลายแหลมยาวแบบเสื้อของสตรีมุสลิม ความยาวตัวเสื้อจะอยูระดับ
สะโพกบน ปกเสื้อดานหนาแบะออกสำหรับติดโกสัง (เข็มกลัดชิ้นใหญเปนชุดมี ๓ ตัว ตัวแมมีรูปรางคลายหัวใจ มีตัวลูก
เปนตัวกลมๆ อีกสองตัว) นิยมนุงผาปาเตะปกเลื่อมและนุงเขารูปและสวนฝายชายแตงกายคลายรูปแบบจีนดั้งเดิม
หรือแตงตัวแบบชาวตะวันตก
ชุดคหบดี : ผูช ายจะใสเสือ้ คอตัง้ แขนยาว กระดุมหาเม็ด มีกระเปาคลายชุดราชประแตน สวมเสือ้ นอกซึง่ เรียกวา
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

๑๑๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ชุดเจาบาว เจาสาว : ชุดเจาสาวมีลกั ษณะเครือ่ งแตงกาย
และทรงผมแบบเดียวกับชุดคหบดีคือ ใสเสือ้ คอตัง้ ติดคอแขนจีบ
มีกระดุมหาเม็ดไวขา งในสวมเสือ้ ครุยทับ นุง ผาปาเตะสีสด ตางกันที่
เสื้อครุยเจาสาวสวนใหญจะใชผาลูกไมโปรงหรือผาปานแกว
รวบมวยผม สวมมงกุฎรูปหงสครอบมวยผม เรียกวามงกุฎ
เจาสาว เหนือมงกุฎทองประดับดวยดอกไมไหวทองคำและ
ผีเสื้อ ปกปนทองคำ ใสตุมหูระยา ที่หนาอกเสื้อจะประดับดวย
ปนตั้งทองคำ มีลักษณะคลายรูปดาว หอยสายสรอยแผงหรือ
สรอยสังวาล สวมแหวน กำไลมือ กำไลขอเทา สวมรองเทา
ปกดิ้นเงินดิ้นทอง ชุดเจาบาวนิยมแตงกายสวมเสื้อนอกแบบ
ตะวันตก นิยมนำจี้สรอยคอหรือปนตั้งมาติดที่ปกเสื้อ
การแตงกายของชาวบาบา-เพอรานากัน ภูเก็ต ถือเปน
อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่อยูในวิถีชีวิต เปนการธำรงรักษา
เอกลักษณของกลุม ชน รวมทัง้ ยังมีสว นชวยสงเสริมการทองเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตไดอีกทางหนึ่ง

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๑๙

การแตงกายบาบา-เพอรานากัน
บาบา หรือ เพอรานากัน คือ กลุม ชนทีม่ เี ชือ้ สายจีนและมลายู มีวฒ
ั นธรรมทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากวัฒนธรรมของจีน
และมลายู ชาวบาบาในจังหวัดภูเก็ตมีที่มาจากกลุมพอคาชาวจีน โดยเฉพาะกลุมชาวจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางเขามาคาขาย
บริเวณคาบสมุทรมลายู และกลุม ชาวจีนฮกเกีย้ นทีม่ าจากปนงั และมะละกา โดยไดหลัง่ ไหลเขามาอยูใ นยานมณฑลภูเก็ต
ในชวงรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ แหงพระบรมราชจักรีวงศ ทำใหเกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
ระหวางชาวจีนและคนทองถิ่น
การแตงกายของชาวบาบา ในจังหวัดภูเก็ตนั้นเปนการผสมผสานวัฒนธรรมการแตงกายของคนหลายชนชาติ
ปจจุบันชาวบาบายังคงรักษาวัฒนธรรมการแตงกายของตนไว และมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดใหเหมาะสมกับยุคสมัย
รูปแบบของการแตงกายของชาวบาบา – เพอรานากัน ภูเก็ต มีดังนี้
ชุดเสื้อคอตั้งแขนจีบ : โดยสวมเสื้อผาหนาติดกระดุมทองหรือเข็มกลัดแถว ความยาวระดับเอวที่ขอบชายเสื้อ
แตงดวยลูกไม คอเสื้อตั้ง แขนเสื้อยาวจีบปลายแขน มีกระเปาใบใหญสองขาง นุงผาปาเตะ และใชในการดำเนินชีวิต
ประจำวันของสตรีทุกวัย
ชุดยาหยา : ตัวเสื้อตัดดวยผาลูกไมหรือผาปานรูเบีย โดยตัดเย็บแบบเขารูปแขนยาว ปกฉลุลายดอกไมทั้งที่
คอเสื้อ ชายเสื้อและปลายแขน ตัวเสื้อดานหนาปลายแหลมยาวแบบเสื้อของสตรีมุสลิม ความยาวตัวเสื้อจะอยูระดับ
สะโพกบน ปกเสื้อดานหนาแบะออกสำหรับติดโกสัง (เข็มกลัดชิ้นใหญเปนชุดมี ๓ ตัว ตัวแมมีรูปรางคลายหัวใจ มีตัวลูก
เปนตัวกลมๆ อีกสองตัว) นิยมนุงผาปาเตะปกเลื่อมและนุงเขารูปและสวนฝายชายแตงกายคลายรูปแบบจีนดั้งเดิม
หรือแตงตัวแบบชาวตะวันตก
ชุดคหบดี : ผูช ายจะใสเสือ้ คอตัง้ แขนยาว กระดุมหาเม็ด มีกระเปาคลายชุดราชประแตน สวมเสือ้ นอกซึง่ เรียกวา
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

๑๑๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ชุดเจาบาว เจาสาว : ชุดเจาสาวมีลกั ษณะเครือ่ งแตงกาย
และทรงผมแบบเดียวกับชุดคหบดีคือ ใสเสือ้ คอตัง้ ติดคอแขนจีบ
มีกระดุมหาเม็ดไวขา งในสวมเสือ้ ครุยทับ นุง ผาปาเตะสีสด ตางกันที่
เสื้อครุยเจาสาวสวนใหญจะใชผาลูกไมโปรงหรือผาปานแกว
รวบมวยผม สวมมงกุฎรูปหงสครอบมวยผม เรียกวามงกุฎ
เจาสาว เหนือมงกุฎทองประดับดวยดอกไมไหวทองคำและ
ผีเสื้อ ปกปนทองคำ ใสตุมหูระยา ที่หนาอกเสื้อจะประดับดวย
ปนตั้งทองคำ มีลักษณะคลายรูปดาว หอยสายสรอยแผงหรือ
สรอยสังวาล สวมแหวน กำไลมือ กำไลขอเทา สวมรองเทา
ปกดิ้นเงินดิ้นทอง ชุดเจาบาวนิยมแตงกายสวมเสื้อนอกแบบ
ตะวันตก นิยมนำจี้สรอยคอหรือปนตั้งมาติดที่ปกเสื้อ
การแตงกายของชาวบาบา-เพอรานากัน ภูเก็ต ถือเปน
อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่อยูในวิถีชีวิต เปนการธำรงรักษา
เอกลักษณของกลุม ชน รวมทัง้ ยังมีสว นชวยสงเสริมการทองเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตไดอีกทางหนึ่ง

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๑๙

สารทเดือนสิบ
ประเพณีสารทเดือนสิบ เปนประเพณีในรอบปที่สำคัญของชาวไทยพุทธภาคใตซึ่งไดยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา
แตอดีตจนถึงปจจุบัน ชาวภาคใตเรียกชื่อประเพณีนี้แตกตางกันไป เชน ประเพณีทำบุญเดือนสิบ ประเพณีรับสงตายาย
ประเพณียกหฺมฺรับ (หฺมรฺ บั อานออกเสียง ห นำ ม ควบ ร เปนภาษาถิน่ ใต หมายถึง สำรับ) ประเพณีชงิ เปรต เปนตน
ประเพณีสารทเดือนสิบ เกิดจากพื้นฐานจิตใจของชาวไทยพุทธภาคใตที่ตระหนักในความสำคัญของ
“ความกตัญูกตเวที” วาเปนคุณธรรมสำคัญยิ่งของความเปนมนุษยที่ทุกคนควรมีตอบรรพบุรุษของตนทั้งในภพนี้และ
ภพหนา แมบรรพบุรุษของตนลวงลับไปแลวก็ตองทำบุญอุทิศสวนกุศลไปให จนเกิดเปน “ประเพณีสารท เดือนสิบ”
ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำ และแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกป ประกอบกับเปนชวงที่พืชพรรณธัญญาหารตางๆ
ใหผลเต็มที่ ซึ่งเปนผลมาจากบรรพบุรุษปูยาตายายไดลงทุนลงแรงสรางมา จึงไดมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแรก นำมาทำบุญ
สงความเอิบอิ่มใหกับทาน นอกจากนี้ยังเปนชวงที่เหมาะแกการแสดงความยินดีหลังฤดูเก็บเกี่ยวดวย
ชาวภาคใตไดรับอิทธิพลประเพณีนี้มาจากอินเดีย คำวา “สารท” เปนภาษาบาลี (ตรงกับ “ศารท” ในภาษา
สันสกฤต) หมายถึง “เกีย่ วกับหรือเกิดในฤดูใบไมรว ง, เทศกาลทำบุญสิน้ เดือนสิบ” ในสมัยกอนพวกพราหมณ มีพธิ เี ซนสรวง
บูชาอุทิศแกผูตายเรียกวา “ศราทธ” ถึงสมัยพุทธกาลพระพุทธองคไดทรงอนุญาตใหพุทธศาสนิกชนปฏิบัติประเพณีนี้
ตอไปไดจึงมีการปฏิบัติสืบตอๆ กันมา และเชื่อวาในอดีตนครศรีธรรมราชเคยเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญและมีความเจริญ
รุง เรืองทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณมากอน จึงนาจะเปนแหลงสำคัญทีร่ บั เอาประเพณีนมี้ าจากอินเดียแลวคอยๆ
แผไปยังแหลงอื่น
การปฏิบัติประเพณีในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ชาวภาคใตทั่วไปจะปฏิบัติอยางงาย ๆ เพียงแตจัดอาหาร
ไปถวายพระที่วัด เรียกวันนี้วา “วันรับตายาย” บางครอบครัวก็ไมไดปฏิบัติในวันนี้โดยจะจัดในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
ทีเดียว ซึ่งถือวาเปน “วันสงตายาย” กอนถึงวันดังกลาวชาวบานจัดจะหาสิ่งของเครื่องใชที่จำเปนในการ “จัดหฺมฺรับ”
ภาชนะที่ใชจัดอาจเปนกระบุง กระจาด ถาด กะละมัง ฯลฯ สวนสิ่งของสำคัญที่ขาดไมไดมีขนม ๕ อยาง ไดแก ขนมพอง

๑๒๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ถือเปนสัญลักษณแทนแพสำหรับลองขามหวงวัฏสงสาร ขนมลา ถือเปนสัญลักษณแทนแพรพรรณเครื่องนุงหม ขนมกง
ถือเปนสัญลักษณแทนเครื่องประดับ ขนมดีซำ ถือเปนสัญลักษณแทนเบี้ย และขนมบา ถือเปนสัญลักษณแทนลูกสะบา
ที่นิยมใชเลนในวันสงกรานต นอกจากนี้แลวอาจมีสิ่งของอื่น ๆ บาง เชน ขาวสาร อาหารแหง ของใชในชีวิตประจำวัน
ผลไมตามฤดูกาล เปนตน ครั้นถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ จึงยกหฺมฺรับไปวัดพรอมถวายอาหารแดพระสงฆ และนำขนม ๕ อยาง
และอาหารอื่น ๆ บางมา “ตั้งเปรต” บนรานที่เรียกวา “หลาเปรต” และตั้งตามโคนตนไมใหญบาง ขางกำแพงวัดบาง ฯลฯ
หลังพิธีสงฆแลวผูคนก็จะเขาชิงอาหารที่ตั้งเปรตนั้นเรียกวา “ชิงเปรต”
ปจจุบันชาวไทยพุทธภาคใตยังคงปฏิบัติประเพณีนี้อยางเหนียวแนน แมจะมีการปรับเปลี่ยนไปบางก็เพียง
ในขอปฏิบัติปลีกยอย ประเพณีนี้มีแกนอยูที่ “ความกตัญูกตเวที” ซึ่งเปนระบบคุณคาที่สำคัญของมนุษยและสังคม
และยังกอใหเกิดระบบคุณคาอื่นๆ หลายอยาง เชน ความรักความผูกพันในกลุมเครือญาติ ความสามัคคีในครอบครัว
และชุมชน เปนตน จึงเปนประเพณีที่ควรแกการอนุรักษและสืบสานสูคนรุนตอๆ ไป

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๒๑

สารทเดือนสิบ
ประเพณีสารทเดือนสิบ เปนประเพณีในรอบปที่สำคัญของชาวไทยพุทธภาคใตซึ่งไดยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา
แตอดีตจนถึงปจจุบัน ชาวภาคใตเรียกชื่อประเพณีนี้แตกตางกันไป เชน ประเพณีทำบุญเดือนสิบ ประเพณีรับสงตายาย
ประเพณียกหฺมฺรับ (หฺมรฺ บั อานออกเสียง ห นำ ม ควบ ร เปนภาษาถิน่ ใต หมายถึง สำรับ) ประเพณีชงิ เปรต เปนตน
ประเพณีสารทเดือนสิบ เกิดจากพื้นฐานจิตใจของชาวไทยพุทธภาคใตที่ตระหนักในความสำคัญของ
“ความกตัญูกตเวที” วาเปนคุณธรรมสำคัญยิ่งของความเปนมนุษยที่ทุกคนควรมีตอบรรพบุรุษของตนทั้งในภพนี้และ
ภพหนา แมบรรพบุรุษของตนลวงลับไปแลวก็ตองทำบุญอุทิศสวนกุศลไปให จนเกิดเปน “ประเพณีสารท เดือนสิบ”
ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำ และแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกป ประกอบกับเปนชวงที่พืชพรรณธัญญาหารตางๆ
ใหผลเต็มที่ ซึ่งเปนผลมาจากบรรพบุรุษปูยาตายายไดลงทุนลงแรงสรางมา จึงไดมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแรก นำมาทำบุญ
สงความเอิบอิ่มใหกับทาน นอกจากนี้ยังเปนชวงที่เหมาะแกการแสดงความยินดีหลังฤดูเก็บเกี่ยวดวย
ชาวภาคใตไดรับอิทธิพลประเพณีนี้มาจากอินเดีย คำวา “สารท” เปนภาษาบาลี (ตรงกับ “ศารท” ในภาษา
สันสกฤต) หมายถึง “เกีย่ วกับหรือเกิดในฤดูใบไมรว ง, เทศกาลทำบุญสิน้ เดือนสิบ” ในสมัยกอนพวกพราหมณ มีพธิ เี ซนสรวง
บูชาอุทิศแกผูตายเรียกวา “ศราทธ” ถึงสมัยพุทธกาลพระพุทธองคไดทรงอนุญาตใหพุทธศาสนิกชนปฏิบัติประเพณีนี้
ตอไปไดจึงมีการปฏิบัติสืบตอๆ กันมา และเชื่อวาในอดีตนครศรีธรรมราชเคยเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญและมีความเจริญ
รุง เรืองทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณมากอน จึงนาจะเปนแหลงสำคัญทีร่ บั เอาประเพณีนมี้ าจากอินเดียแลวคอยๆ
แผไปยังแหลงอื่น
การปฏิบัติประเพณีในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ชาวภาคใตทั่วไปจะปฏิบัติอยางงาย ๆ เพียงแตจัดอาหาร
ไปถวายพระที่วัด เรียกวันนี้วา “วันรับตายาย” บางครอบครัวก็ไมไดปฏิบัติในวันนี้โดยจะจัดในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
ทีเดียว ซึ่งถือวาเปน “วันสงตายาย” กอนถึงวันดังกลาวชาวบานจัดจะหาสิ่งของเครื่องใชที่จำเปนในการ “จัดหฺมฺรับ”
ภาชนะที่ใชจัดอาจเปนกระบุง กระจาด ถาด กะละมัง ฯลฯ สวนสิ่งของสำคัญที่ขาดไมไดมีขนม ๕ อยาง ไดแก ขนมพอง

๑๒๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ถือเปนสัญลักษณแทนแพสำหรับลองขามหวงวัฏสงสาร ขนมลา ถือเปนสัญลักษณแทนแพรพรรณเครื่องนุงหม ขนมกง
ถือเปนสัญลักษณแทนเครื่องประดับ ขนมดีซำ ถือเปนสัญลักษณแทนเบี้ย และขนมบา ถือเปนสัญลักษณแทนลูกสะบา
ที่นิยมใชเลนในวันสงกรานต นอกจากนี้แลวอาจมีสิ่งของอื่น ๆ บาง เชน ขาวสาร อาหารแหง ของใชในชีวิตประจำวัน
ผลไมตามฤดูกาล เปนตน ครั้นถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ จึงยกหฺมฺรับไปวัดพรอมถวายอาหารแดพระสงฆ และนำขนม ๕ อยาง
และอาหารอื่น ๆ บางมา “ตั้งเปรต” บนรานที่เรียกวา “หลาเปรต” และตั้งตามโคนตนไมใหญบาง ขางกำแพงวัดบาง ฯลฯ
หลังพิธีสงฆแลวผูคนก็จะเขาชิงอาหารที่ตั้งเปรตนั้นเรียกวา “ชิงเปรต”
ปจจุบันชาวไทยพุทธภาคใตยังคงปฏิบัติประเพณีนี้อยางเหนียวแนน แมจะมีการปรับเปลี่ยนไปบางก็เพียง
ในขอปฏิบัติปลีกยอย ประเพณีนี้มีแกนอยูที่ “ความกตัญูกตเวที” ซึ่งเปนระบบคุณคาที่สำคัญของมนุษยและสังคม
และยังกอใหเกิดระบบคุณคาอื่นๆ หลายอยาง เชน ความรักความผูกพันในกลุมเครือญาติ ความสามัคคีในครอบครัว
และชุมชน เปนตน จึงเปนประเพณีที่ควรแกการอนุรักษและสืบสานสูคนรุนตอๆ ไป

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๒๑

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ประชาชนที่มีบานเรือนอยูตามสองฝงคลองในเสนทางที่เรือแห
องคจำลองหลวงพอโตแลนผานจะประดับธงทิวและตั้งโตะหมูบูชาตอนรับขบวนเรือ
ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ จะเปนการแหขบวนเรือแหองคหลวงพอโตจำลอง และจัดใหมีการรับบัวขึ้นโดย ประชาชน
ผูม จี ติ ศรัทธาจะตัง้ จิตอธิษฐานพรอมพนมมือดวยดอกบัว ซึง่ เปนสัญญลักษณแทนองคสมั มาสัมพุทธเจา แลวโยนดอกบัว
ดวยความเคารพไปยังเรือแหองคจำลองหลวงพอโตที่แหมารับบัว

ประเพณีรับบัว

ประเพณีรับบัวมีความสำคัญในดานความเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของชาวบางพลีไดมอบไวให
ลูกหลานและชนรุน หลัง ตลอดจนการสะทอนความเชือ่ และความศรัทธาในพุทธศาสนาของผูค นทีอ่ าศัยในบริเวณดังกลาว

ประเพณีรับบัว เปนประเพณีพื้นบานของชาวอำเภอบางพลี สมุทรปราการ กำหนดใหมีขึ้นในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือน ๑๑ และวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ รวม ๒ วัน
ความเปนมาของประเพณีนี้ มีตำนานเลาขานกันวา ชาวมอญที่อพยพเขามาตั้งรกรากในประเทศไทยตั้งแต
สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บริเวณนครเขื่อนขันธ ที่พระประแดง และตอมาไดยายออกมา
อยูบริเวณบางแกว ลาดกระบัง บางพลีริมคลองสำโรง ชาวมอญเหลานี้ไดมาหักรางถางพงเพื่อขยายพื้นทำไรนากันอยาง
กวางขวาง เมือ่ หมดฤดูทำนา ชาวมอญบางสวนก็ยา ยกลับไปอยูท างฝง ปากลัด พระประแดง เมือ่ ถึงหนานาอีกครัง้ จึงจะกลับมา
ทำนากันอีก พอปกดำเสร็จก็กลับไป จะกลับมาใหมเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเปนเชนนี้ 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
ประเพณีนี้ซบเซาไประยะหนึ่ง จนกระทั่ง เมื่อนายชื้น วรศิริ นายอำเภอบางพลี ชวง พ.ศ.๒๔๗๘-๒๔๘๑
ไดฟนฟูประเพณีรับบัวขึ้นอีกครั้ง โดยมีการจัดประกวดเรือ และการทำรูปจำลองหลวงพอโตวัดบางพลีใหญใน ซึ่งเปน
พระพุทธรูปที่ชาวบานในทองที่เคารพนับถือ และตั้งบนเรือลองไปตามลำคลองสำโรง และถือเปนประเพณีปฏิบัติมาจน
ถึงปจจุบัน
กิจกรรมสำคัญของประเพณีรบั บัว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คือ การแหองคจำลองของพระพุทธรูป
หลวงพอโต ที่ชาวอำเภอบางพลีและประชาชนทั่วไปเคารพสักการะ โดยจะมีการแหทางเรือไปตามคลองสำโรง อำเภอ

๑๒๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๒๓

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ประชาชนที่มีบานเรือนอยูตามสองฝงคลองในเสนทางที่เรือแห
องคจำลองหลวงพอโตแลนผานจะประดับธงทิวและตั้งโตะหมูบูชาตอนรับขบวนเรือ
ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ จะเปนการแหขบวนเรือแหองคหลวงพอโตจำลอง และจัดใหมีการรับบัวขึ้นโดย ประชาชน
ผูม จี ติ ศรัทธาจะตัง้ จิตอธิษฐานพรอมพนมมือดวยดอกบัว ซึง่ เปนสัญญลักษณแทนองคสมั มาสัมพุทธเจา แลวโยนดอกบัว
ดวยความเคารพไปยังเรือแหองคจำลองหลวงพอโตที่แหมารับบัว

ประเพณีรับบัว

ประเพณีรับบัวมีความสำคัญในดานความเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของชาวบางพลีไดมอบไวให
ลูกหลานและชนรุน หลัง ตลอดจนการสะทอนความเชือ่ และความศรัทธาในพุทธศาสนาของผูค นทีอ่ าศัยในบริเวณดังกลาว

ประเพณีรับบัว เปนประเพณีพื้นบานของชาวอำเภอบางพลี สมุทรปราการ กำหนดใหมีขึ้นในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือน ๑๑ และวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ รวม ๒ วัน
ความเปนมาของประเพณีนี้ มีตำนานเลาขานกันวา ชาวมอญที่อพยพเขามาตั้งรกรากในประเทศไทยตั้งแต
สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บริเวณนครเขื่อนขันธ ที่พระประแดง และตอมาไดยายออกมา
อยูบริเวณบางแกว ลาดกระบัง บางพลีริมคลองสำโรง ชาวมอญเหลานี้ไดมาหักรางถางพงเพื่อขยายพื้นทำไรนากันอยาง
กวางขวาง เมือ่ หมดฤดูทำนา ชาวมอญบางสวนก็ยา ยกลับไปอยูท างฝง ปากลัด พระประแดง เมือ่ ถึงหนานาอีกครัง้ จึงจะกลับมา
ทำนากันอีก พอปกดำเสร็จก็กลับไป จะกลับมาใหมเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเปนเชนนี้ 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
ประเพณีนี้ซบเซาไประยะหนึ่ง จนกระทั่ง เมื่อนายชื้น วรศิริ นายอำเภอบางพลี ชวง พ.ศ.๒๔๗๘-๒๔๘๑
ไดฟนฟูประเพณีรับบัวขึ้นอีกครั้ง โดยมีการจัดประกวดเรือ และการทำรูปจำลองหลวงพอโตวัดบางพลีใหญใน ซึ่งเปน
พระพุทธรูปที่ชาวบานในทองที่เคารพนับถือ และตั้งบนเรือลองไปตามลำคลองสำโรง และถือเปนประเพณีปฏิบัติมาจน
ถึงปจจุบัน
กิจกรรมสำคัญของประเพณีรบั บัว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คือ การแหองคจำลองของพระพุทธรูป
หลวงพอโต ที่ชาวอำเภอบางพลีและประชาชนทั่วไปเคารพสักการะ โดยจะมีการแหทางเรือไปตามคลองสำโรง อำเภอ

๑๒๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๒๓

ความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีการสืบทอดและยังปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต

ความรูแ ละแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องคความรู วิธกี าร ทักษะ ความเชือ่ แนวปฏิบตั ิ
และการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ
แบงออกเปน
๑. อาหารและโภชนาการ หมายถึง สิ่งที่มนุษยบริโภค รวมทั้งวิธกี ารปรุงอาหาร วิธีการบริโภค และคุณคา

๒. เปนเรื่องที่สะทอนเอกลักษณของชาติ หรืออัตลักษณของชุมชนหรือภูมิภาค
๓. เปนเรื่องที่เสี่ยงตอการสูญหายหรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม
๔. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน

ของอาหาร
๒. การแพทยแผนไทยและการแพทย
การแพทยแผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา
หรือปองกันโรค หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว
การแพทยพน้ื บาน หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนแบบดัง้ เดิมจนกลายเปนสวนหนึง่ ของชีวติ
เกี่ยวกับความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรที่แตกตางกันไปในแตละทองถิ่น
๓. โหราศาสตร ดาราศาสตร และไสยศาสตร
โหราศาสตร หมายถึง ความรูในการทำนายโชคชะตา ทำนายอนาคตของบุคคล และบานเมือง โดยอาศัย
ตำแหนงของดวงดาวในเวลาที่เกิดเหตุการณตางๆ
ดาราศาสตร หมายถึง ศาสตรที่เกี่ยวกับการสังเกตและอธิบายธรรมชาติของดวงดาวและเทหวัตถุ
ไสยศาสตร หมายถึง ความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การจัดการระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
๕. ชัยภูมแิ ละการตัง้ ถิน่ ฐาน หมายถึง ความรูแ ละความเชือ่ ในการเลือกทีอ่ ยูอ าศัย ทีส่ อดคลองกับสภาพแวดลอม
และวัฒนธรรมของชุมชน

๑๒๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๒๕

ความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีการสืบทอดและยังปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต

ความรูแ ละแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องคความรู วิธกี าร ทักษะ ความเชือ่ แนวปฏิบตั ิ
และการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ
แบงออกเปน
๑. อาหารและโภชนาการ หมายถึง สิ่งที่มนุษยบริโภค รวมทั้งวิธกี ารปรุงอาหาร วิธีการบริโภค และคุณคา

๒. เปนเรื่องที่สะทอนเอกลักษณของชาติ หรืออัตลักษณของชุมชนหรือภูมิภาค
๓. เปนเรื่องที่เสี่ยงตอการสูญหายหรือกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม
๔. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน

ของอาหาร
๒. การแพทยแผนไทยและการแพทย
การแพทยแผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา
หรือปองกันโรค หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว
การแพทยพน้ื บาน หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนแบบดัง้ เดิมจนกลายเปนสวนหนึง่ ของชีวติ
เกี่ยวกับความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรที่แตกตางกันไปในแตละทองถิ่น
๓. โหราศาสตร ดาราศาสตร และไสยศาสตร
โหราศาสตร หมายถึง ความรูในการทำนายโชคชะตา ทำนายอนาคตของบุคคล และบานเมือง โดยอาศัย
ตำแหนงของดวงดาวในเวลาที่เกิดเหตุการณตางๆ
ดาราศาสตร หมายถึง ศาสตรที่เกี่ยวกับการสังเกตและอธิบายธรรมชาติของดวงดาวและเทหวัตถุ
ไสยศาสตร หมายถึง ความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การจัดการระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
๕. ชัยภูมแิ ละการตัง้ ถิน่ ฐาน หมายถึง ความรูแ ละความเชือ่ ในการเลือกทีอ่ ยูอ าศัย ทีส่ อดคลองกับสภาพแวดลอม
และวัฒนธรรมของชุมชน

๑๒๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๒๕

สำรับอาหารไทย
อาหารมื้อหลักของคนไทยเปนอาหารชุด ประกอบดวยขาวและกับขาวหลายอยาง ที่มีสีสันและรสชาติ
แตกตางกัน แตกลมกลืนกันเพราะมีทั้งของกินแกและของแนมที่เรียกวา เครื่องเคียง และ เครื่องแนมจัดวางรวมกัน
ภาคกลางเรียกวา“สำรับ”ภาคใตเรียกวา“หมฺรบั ”ภาคเหนือเรียกวา“ขันโตก”และภาคอีสานเรียกวา “พาขาว”อาหารไทย
จึงเปนอาหารที่เสพทั้งทางตาและลิ้น 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 แกงเขียวหวานเนื้อ สีคล้ำของน้ำพริก
จะตัดกันกับสีเขียวอมเหลืองของชะอมชุบไขทอดและสีเขียวของผักสด รวมทั้งสีเขียวจากสมุนไพรตางๆในแกงเผ็ด
รสชาติเค็ม เปรี้ยว หวาน เผ็ดของน้ำพริกกะปและเครื่องเทศจะถูกลดใหออนลงเมื่อกินรวมกับผักสด และเครื่องแนม
ขณะเดียวกันของหวานที่กินตามมาซึ่งสวนใหญเปนผลไมสดจะชวยลดรสเค็มและรสเผ็ด หรือที่เรียกวา “กินลางปาก”
เพื่อใหรสของอาหารที่คงคางอยูที่ลิ้นกลับคืนสูความสมดุล
นอกจากอาหารในชีวิตประจำวันแลว อาหารสำหรับเลี้ยงพระสงฆในยามทำบุญ คนภาคกลางก็นิยมจัดเปน
สำรับเรียกวา “สำรับพระ” แตจะมีอาหารหลากหลายมากขึ้น สวนใหญเปนอาหารที่ทำยากและหายาก ประกอบดวย
สำรับคาวและสำรับหวาน แกงตองมีทง้ั แกงเผ็ดและแกงจืด สำรับหวานมีขนมหวาน ๕-๖ อยาง รวมกับผลไม และเนือ่ งจาก
ในอดีต ภาคกลางยังเปนศูนยกลางของการปกครอง อาหารของราชสำนัก หรือ “สำรับอาหารชาววัง”ถือวาเปนเลิศของ
อาหารไทย มีความหลากหลายและประณีตยิ่งขึ้นไปอีก

สำรับอาหารไทยมีคุณคาทางโภชนาการสูง
เพราะมีความหลากหลายของเนือ้ สัตวและพืชผัก รวมทัง้
เครื่องเทศสมุนไพรที่แตกตางกันไปในสำรับแตละวัน
แตละฤดูกาล อาหารสวนใหญเปนสมุนไพรทีม่ สี รรพคุณ
ทางยา เชน กระเทียม ชวยลดความดันโลหิต พริกขีห้ นูสด
มีวติ ามินเอ ชวยขับเหงือ่ หอมแดงแกหวัด ตะไคร ขมิน้
แกทอ งอืด ฯลฯ อาหารไทยจึงเปนอาหารสุขภาพ
ป จ จุ บั น ภั ต ตาคารและร า นอาหารไทย
ในตางประเทศนิยมขายอาหารไทยเปนจานๆแบบฝรั่ง
โดยขาดความเขาใจในวัฒนธรรมการกินอาหารแบบไทย
ซึง่ มีทง้ั ศาสตรและศิลป การกินอาหารเปนสำรับนอกจาก
จะได คุ ณ ค า ทางอาหารครบถ ว นแล ว ยั ง เสริ ม สร า ง
ความสัมพันธระหวางเพือ่ นมนุษยในวงสำรับอาหารอีกดวย.

อาหารไทยในแตละภาคจะมีรสชาติแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพนิเวศทางธรรมชาติและรสนิยมของทองถิ่น
รสอาหารภาคกลางมี ๔ รส เปรี้ยว เค็ม เผ็ดและหวาน สวนอาหารภาคเหนือสวนใหญรสไมเขมขน เนนมัน เค็ม อาหาร
ภาคอีสานมีรสชาติเค็มและเผ็ดจัด สวนอาหารภาคใตมรี สเค็มและเผ็ดรอน เนือ่ งจากอาหารไทยสวนหนึง่ นำมาจากอาหาร
ชนชาติตางๆที่มีความสัมพันธกันมาแตโบราณ เชน อาหารแขก อาหารจีน อาหารของชนชาติตางๆจึงเขามาผสมผสาน
อยูใ นสำรับอาหารไทยและถูกปรุงใหเขากับรสแบบไทย เสนหข องอาหารไทยจึงอยูท ค่ี วามมีหลายรสชาติในสำรับเดียวกัน

๑๒๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของช
นธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๒๗

สำรับอาหารไทย
อาหารมื้อหลักของคนไทยเปนอาหารชุด ประกอบดวยขาวและกับขาวหลายอยาง ที่มีสีสันและรสชาติ
แตกตางกัน แตกลมกลืนกันเพราะมีทั้งของกินแกและของแนมที่เรียกวา เครื่องเคียง และ เครื่องแนมจัดวางรวมกัน
ภาคกลางเรียกวา“สำรับ”ภาคใตเรียกวา“หมฺรบั ”ภาคเหนือเรียกวา“ขันโตก”และภาคอีสานเรียกวา “พาขาว”อาหารไทย
จึงเปนอาหารที่เสพทั้งทางตาและลิ้น 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 แกงเขียวหวานเนื้อ สีคล้ำของน้ำพริก
จะตัดกันกับสีเขียวอมเหลืองของชะอมชุบไขทอดและสีเขียวของผักสด รวมทั้งสีเขียวจากสมุนไพรตางๆในแกงเผ็ด
รสชาติเค็ม เปรี้ยว หวาน เผ็ดของน้ำพริกกะปและเครื่องเทศจะถูกลดใหออนลงเมื่อกินรวมกับผักสด และเครื่องแนม
ขณะเดียวกันของหวานที่กินตามมาซึ่งสวนใหญเปนผลไมสดจะชวยลดรสเค็มและรสเผ็ด หรือที่เรียกวา “กินลางปาก”
เพื่อใหรสของอาหารที่คงคางอยูที่ลิ้นกลับคืนสูความสมดุล
นอกจากอาหารในชีวิตประจำวันแลว อาหารสำหรับเลี้ยงพระสงฆในยามทำบุญ คนภาคกลางก็นิยมจัดเปน
สำรับเรียกวา “สำรับพระ” แตจะมีอาหารหลากหลายมากขึ้น สวนใหญเปนอาหารที่ทำยากและหายาก ประกอบดวย
สำรับคาวและสำรับหวาน แกงตองมีทง้ั แกงเผ็ดและแกงจืด สำรับหวานมีขนมหวาน ๕-๖ อยาง รวมกับผลไม และเนือ่ งจาก
ในอดีต ภาคกลางยังเปนศูนยกลางของการปกครอง อาหารของราชสำนัก หรือ “สำรับอาหารชาววัง”ถือวาเปนเลิศของ
อาหารไทย มีความหลากหลายและประณีตยิ่งขึ้นไปอีก

สำรับอาหารไทยมีคุณคาทางโภชนาการสูง
เพราะมีความหลากหลายของเนือ้ สัตวและพืชผัก รวมทัง้
เครื่องเทศสมุนไพรที่แตกตางกันไปในสำรับแตละวัน
แตละฤดูกาล อาหารสวนใหญเปนสมุนไพรทีม่ สี รรพคุณ
ทางยา เชน กระเทียม ชวยลดความดันโลหิต พริกขีห้ นูสด
มีวติ ามินเอ ชวยขับเหงือ่ หอมแดงแกหวัด ตะไคร ขมิน้
แกทอ งอืด ฯลฯ อาหารไทยจึงเปนอาหารสุขภาพ
ป จ จุ บั น ภั ต ตาคารและร า นอาหารไทย
ในตางประเทศนิยมขายอาหารไทยเปนจานๆแบบฝรั่ง
โดยขาดความเขาใจในวัฒนธรรมการกินอาหารแบบไทย
ซึง่ มีทง้ั ศาสตรและศิลป การกินอาหารเปนสำรับนอกจาก
จะได คุ ณ ค า ทางอาหารครบถ ว นแล ว ยั ง เสริ ม สร า ง
ความสัมพันธระหวางเพือ่ นมนุษยในวงสำรับอาหารอีกดวย.

อาหารไทยในแตละภาคจะมีรสชาติแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพนิเวศทางธรรมชาติและรสนิยมของทองถิ่น
รสอาหารภาคกลางมี ๔ รส เปรี้ยว เค็ม เผ็ดและหวาน สวนอาหารภาคเหนือสวนใหญรสไมเขมขน เนนมัน เค็ม อาหาร
ภาคอีสานมีรสชาติเค็มและเผ็ดจัด สวนอาหารภาคใตมรี สเค็มและเผ็ดรอน เนือ่ งจากอาหารไทยสวนหนึง่ นำมาจากอาหาร
ชนชาติตางๆที่มีความสัมพันธกันมาแตโบราณ เชน อาหารแขก อาหารจีน อาหารของชนชาติตางๆจึงเขามาผสมผสาน
อยูใ นสำรับอาหารไทยและถูกปรุงใหเขากับรสแบบไทย เสนหข องอาหารไทยจึงอยูท ค่ี วามมีหลายรสชาติในสำรับเดียวกัน

๑๒๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของช
นธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๒๗

แกงเผ็ด

แกงเขียวหวาน

แกงเผ็ด เปนแกงกะทิผสมดวยเครื่องแกงสดและเครื่องเทศบางชนิด เครื่องแกงสดประกอบดวยพริกแกง
ซึ่งใชพริกแหงหรือพริกสด ในสมัยกอนนิยมใชพริกบางชางเพราะใหสีแดงสด เมื่อโขลกรวมเขากับหัวหอมแดง กระเทียม
ขา ตะไคร ผิวมะกรูด รากผักชี พริกไทย เกลือ กะป และเครือ่ งเทศ ไดแก ลูกผักชี ยีห่ รา แลวจะออก สีแดง จึงเรียกอีกชือ่ หนึง่
วา แกงแดง

แกงเขียวหวานเปนแกงกะทิผสมเครือ่ งแกงและเครือ่ งเทศแบบเดียวกับแกงเผ็ด แตมลี กั ษณะเดนทีน่ ำ้ แกงออก
เปนสีเขียว อันเนื่องมาจากใชพริกชี้ฟาสดสีเขียวและพริกขี้หนูเขียวเปนวัตถุดิบในการทำเครื่องแกง และยังไดสีเขียวจาก
น้ำที่คั้นจากใบพริกใสเพื่อเพิ่มสีสันของแกง

แกงเผ็ดนิยมใสเนื้อสัตว เชน เนื้อ ไก หมู ฯลฯ เปนเนื้อแกง เรียกวา แกงเผ็ดเนื้อ แกงเผ็ดไก แกงเผ็ดหมู
และใสผัก ไดแก มะเขือพวง มะเขือเปราะ บางก็เพิ่มมะเขือยาว หรือ หนอไม หรือฟกทองเปนสวนประกอบ ขอสำคัญ
จะตองมีผักสำหรับโรยหนาเพื่อดับกลิ่นคาวและเพิ่มสีสันใหสวยงาม ไดแก ใบโหระพา ใบมะกรูด และพริกชี้ฟาแดง

เครือ่ งแกงแกงเขียวหวานประกอบดวยหัวหอมแดง กระเทียม ขา ตะไคร พริกไทย ผิวมะกรูด รากผักชี เกลือ กะป
และเครื่องเทศ ไดแก ลูกผักชี ยี่หรา เหมือนแกงเผ็ด ในภาคใตนิยมใสขมิ้นในเครื่องแกงเขียวหวานดวย แตเดิมนิยมใช
เนื้อวัวเปนเนื้อแกง จึงมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา แกงเนื้อพริกขี้หนู ปจจุบันใช เนื้อไก หมู และปลา ผักที่ใสในแกงและที่ใช
โรยหนาใชเหมือนแกงเผ็ดทั่วไป

การปรุงแกงเผ็ดนิยมรสเผ็ดนำ ตามดวยรสเค็มและมันตาม จึงนิยมรับประทานคูกับอาหารที่ออกรสเค็ม อาทิ
ไชโปวเค็มผัดไข ผัดกาดดองผัดไข หมูเปย เพื่อทำใหรสชาติของอาหารอรอยยิ่งขึ้น

แกงเขียวหวานมีรสเผ็ดนำ เผ็ดกวาแกงเผ็ดธรรมดาจึงนิยมกินแนมกับของรสเค็ม เชน ปลาสลิดทอด ปลาเค็มทอด
ไขเค็ม หรือกินคูกับขนมจีนเปนขนมจีนแกงเขียวหวาน

แกงเผ็ดเปนแกงยอดนิยมประเภทหนึ่งในสำรับอาหารไทยภาคกลาง สามารถดัดแปลงเปนแกงแบบอื่นไดอีก
หลายชนิด เชนแกงเผ็ดเปดยาง ดัดแปลงมาจากแกงเปดสดของชาวมุสลิม โดยเพิม่ เครือ่ งเทศ ไดแก ลูกจันทน ดอกจันทน
และสมุนไพรเปราะหอมลงในเครื่องแกง

ในปจจุบนั มีผนู ำแกงเขียวหวานไปประยุกตกนิ คูก บั อาหารอืน่ ๆ ทำใหรสเผ็ดลดลงแตเพิม่ รสหวานมากขึน้ เชน
สปาเก็ตตี้แกงเขียวหวาน พิซซาหนาแกงเขียวหวาน โรตีแกงเขียวหวาน ฯลฯ

๑๒๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๒๙

แกงเผ็ด

แกงเขียวหวาน

แกงเผ็ด เปนแกงกะทิผสมดวยเครื่องแกงสดและเครื่องเทศบางชนิด เครื่องแกงสดประกอบดวยพริกแกง
ซึ่งใชพริกแหงหรือพริกสด ในสมัยกอนนิยมใชพริกบางชางเพราะใหสีแดงสด เมื่อโขลกรวมเขากับหัวหอมแดง กระเทียม
ขา ตะไคร ผิวมะกรูด รากผักชี พริกไทย เกลือ กะป และเครือ่ งเทศ ไดแก ลูกผักชี ยีห่ รา แลวจะออก สีแดง จึงเรียกอีกชือ่ หนึง่
วา แกงแดง

แกงเขียวหวานเปนแกงกะทิผสมเครือ่ งแกงและเครือ่ งเทศแบบเดียวกับแกงเผ็ด แตมลี กั ษณะเดนทีน่ ำ้ แกงออก
เปนสีเขียว อันเนื่องมาจากใชพริกชี้ฟาสดสีเขียวและพริกขี้หนูเขียวเปนวัตถุดิบในการทำเครื่องแกง และยังไดสีเขียวจาก
น้ำที่คั้นจากใบพริกใสเพื่อเพิ่มสีสันของแกง

แกงเผ็ดนิยมใสเนื้อสัตว เชน เนื้อ ไก หมู ฯลฯ เปนเนื้อแกง เรียกวา แกงเผ็ดเนื้อ แกงเผ็ดไก แกงเผ็ดหมู
และใสผัก ไดแก มะเขือพวง มะเขือเปราะ บางก็เพิ่มมะเขือยาว หรือ หนอไม หรือฟกทองเปนสวนประกอบ ขอสำคัญ
จะตองมีผักสำหรับโรยหนาเพื่อดับกลิ่นคาวและเพิ่มสีสันใหสวยงาม ไดแก ใบโหระพา ใบมะกรูด และพริกชี้ฟาแดง

เครือ่ งแกงแกงเขียวหวานประกอบดวยหัวหอมแดง กระเทียม ขา ตะไคร พริกไทย ผิวมะกรูด รากผักชี เกลือ กะป
และเครื่องเทศ ไดแก ลูกผักชี ยี่หรา เหมือนแกงเผ็ด ในภาคใตนิยมใสขมิ้นในเครื่องแกงเขียวหวานดวย แตเดิมนิยมใช
เนื้อวัวเปนเนื้อแกง จึงมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา แกงเนื้อพริกขี้หนู ปจจุบันใช เนื้อไก หมู และปลา ผักที่ใสในแกงและที่ใช
โรยหนาใชเหมือนแกงเผ็ดทั่วไป

การปรุงแกงเผ็ดนิยมรสเผ็ดนำ ตามดวยรสเค็มและมันตาม จึงนิยมรับประทานคูกับอาหารที่ออกรสเค็ม อาทิ
ไชโปวเค็มผัดไข ผัดกาดดองผัดไข หมูเปย เพื่อทำใหรสชาติของอาหารอรอยยิ่งขึ้น

แกงเขียวหวานมีรสเผ็ดนำ เผ็ดกวาแกงเผ็ดธรรมดาจึงนิยมกินแนมกับของรสเค็ม เชน ปลาสลิดทอด ปลาเค็มทอด
ไขเค็ม หรือกินคูกับขนมจีนเปนขนมจีนแกงเขียวหวาน

แกงเผ็ดเปนแกงยอดนิยมประเภทหนึ่งในสำรับอาหารไทยภาคกลาง สามารถดัดแปลงเปนแกงแบบอื่นไดอีก
หลายชนิด เชนแกงเผ็ดเปดยาง ดัดแปลงมาจากแกงเปดสดของชาวมุสลิม โดยเพิม่ เครือ่ งเทศ ไดแก ลูกจันทน ดอกจันทน
และสมุนไพรเปราะหอมลงในเครื่องแกง

ในปจจุบนั มีผนู ำแกงเขียวหวานไปประยุกตกนิ คูก บั อาหารอืน่ ๆ ทำใหรสเผ็ดลดลงแตเพิม่ รสหวานมากขึน้ เชน
สปาเก็ตตี้แกงเขียวหวาน พิซซาหนาแกงเขียวหวาน โรตีแกงเขียวหวาน ฯลฯ

๑๒๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๒๙

สมตำ

น้ำพริก

สมตำเปนอาหารประเภทยำเดิมกินคูก บั ขาวมัน เรียกวา ขาวมันสมตำ เปนอาหารคนไทย ภาคกลางทีช่ าวอีสาน
นำไปประยุกตและปรุงใหมจนแพรหลายไปทั่วประเทศ ขาวมันสมตำนาจะมีที่มาจากสำรับอาหารชาววัง โดยเฉพาะ
จากฝายในที่มีเชื้อสายแขก เพราะวิธีการหุงขาวใสน้ำกะทิหรือ หุงขาวมันเปนวิธกี าร หุงขาวแบบแขก

น้ำพริกหรือแจวในภาษาอีสานเปนอาหารประเภทเครื่องจิ้มและเปนอาหารจานหลักในสำรับอาหารของ
คนไทยทุกภาค โดยเฉพาะภาคกลางเพราะมีน้ำพริกชนิดตางๆ มากที่สุด

สมตำทีก่ นิ คูก บั ขาวมันมีหลักฐานเกาทีส่ ดุ บันทึกโดยพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาเยาวภาพงศสนิทในหนังสือ
ตำรับสายเยาวภา ระบุวาเครื่องปรุงประกอบดวย มะละกอซอยคลุกกับ กุงแหงปน กระเทียม พริกขี้หนู ปรุงรสดวย
น้ำมะขามเปยก มะนาว น้ำปลาดี น้ำตาล กินกับผักดิบ เชน ใบทองหลางไทย ใบมะยมฯลฯ และผักทอด เชน
ใบเล็บครุฑทอด ดอกไมชุบแปงทอด
ชาวอีสานเรียกสมตำวา “ตำบักหุง” สวนชาวภาคเหนือเรียก “ตำสม” วัตถุดิบหลักยังคงเปนมะละกอสับซอย
กระเทียม พริก แตเครื่องปรุงเสริมและกรรมวิธีในการปรุงแตกตางไปตามความนิยมในทองถิ่น เชน ในภาคอีสานนิยม
สมตำปลาราใสมะกอกสุก รสชาติเปรี้ยวอมหวานแกมฝาดของมะกอกชวยลดความเผ็ดและความเค็มลงไดบาง สมตำที่
แพรหลายในปจจุบนั มี ๓ แบบ ไดแก สมตำไทยใสกุงแหง ถั่วลิสงคั่ว ออกรสเปรี้ยวหวานเผ็ด สมตำปูใสปูเค็มหรือปูดอง
ออกรสเค็ม เผ็ด และสมตำลาวหรือสมตำปลาราใสนำ้ ปลารา ออกรสเค็มเผ็ด นอกจากนีย้ งั มีการสรางสรรคสม ตำแบบใหม
เปน สมตำปูมา สมตำไขเค็ม บางก็ใสเสนขนมจีนคลุกเคลากับสมตำเปนตำซั่ว
เนื่องจากสมตำเปนอาหารที่มีไขมันต่ำ มีเสนใยสูง อุดมดวยวิตามินหลายชนิด จึงเปนอาหารสุขภาพยอด
นิยมของไทย

๑๓๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วัตถุดบิ หลักของน้ำพริกประกอบดวย พริก หอมแดง กระเทียม และกะป(ภาคกลางและภาคใต) ถัว่ เนา (ภาคเหนือ)
เพิ่มปริมาณเนื้อน้ำพริกใหขนดวยปลายาง หรือ กุงแหง และพืชในทองถิ่น เชน มะอึก มะเขือ มะเขือเทศ มะนาว มะมวง
มะยม สมซา มะดัน ตะลิงปลิง มะขาม ระกำ กระทอน ฯลฯ เพื่อใหไดรสและกลิ่นของน้ำพริกตางกันไป
คนไทยนิยมบริโภคน้ำพริกจิ้มคูกับผักชนิดตางๆตามฤดูกาล มีการเลือกสรรวาน้ำพริกชนิดใดจะกินคูกับผัก
ชนิดใด แนมดวยของคาวชนิดใดจึงจะไดรสชาติที่อรอยขึ้น ลดความเผ็ดและรสจัดจานของพริก และไดคุณคาทางยา
จากพืชผักสมุนไพร เชน น้ำพริกมะขาม กินในฤดูมะขามมีฝกออน ใช มะเขือเปราะ แตงกวา ถั่วฝกยาว ขมิ้นขาว
ยอดกระถินเปนผักจิ้ม กินแนมกับปลาสลิดทอด ไขเค็ม น้ำพริกอองของภาคเหนือ กินในฤดูที่มะเขือสม (มะเขือเทศ
ผลเล็กๆ) ออกมาก จิม้ กินกับผักสด เชน แตงกวา ถัว่ ฝกยาว ถัว่ พู คูก บั ผักตม เชน ยอดแค ฟกทอง น้ำเตา ฯลฯ น้ำพริกกะป
ของภาคใตมีลักษณะใสกวาน้ำพริกกะปของภาคกลางเรียกวา น้ำชุบ กินกับผักสด 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

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๓๑

สมตำ

น้ำพริก

สมตำเปนอาหารประเภทยำเดิมกินคูก บั ขาวมัน เรียกวา ขาวมันสมตำ เปนอาหารคนไทย ภาคกลางทีช่ าวอีสาน
นำไปประยุกตและปรุงใหมจนแพรหลายไปทั่วประเทศ ขาวมันสมตำนาจะมีที่มาจากสำรับอาหารชาววัง โดยเฉพาะ
จากฝายในที่มีเชื้อสายแขก เพราะวิธีการหุงขาวใสน้ำกะทิหรือ หุงขาวมันเปนวิธกี าร หุงขาวแบบแขก

น้ำพริกหรือแจวในภาษาอีสานเปนอาหารประเภทเครื่องจิ้มและเปนอาหารจานหลักในสำรับอาหารของ
คนไทยทุกภาค โดยเฉพาะภาคกลางเพราะมีน้ำพริกชนิดตางๆ มากที่สุด

สมตำทีก่ นิ คูก บั ขาวมันมีหลักฐานเกาทีส่ ดุ บันทึกโดยพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาเยาวภาพงศสนิทในหนังสือ
ตำรับสายเยาวภา ระบุวาเครื่องปรุงประกอบดวย มะละกอซอยคลุกกับ กุงแหงปน กระเทียม พริกขี้หนู ปรุงรสดวย
น้ำมะขามเปยก มะนาว น้ำปลาดี น้ำตาล กินกับผักดิบ เชน ใบทองหลางไทย ใบมะยมฯลฯ และผักทอด เชน
ใบเล็บครุฑทอด ดอกไมชุบแปงทอด
ชาวอีสานเรียกสมตำวา “ตำบักหุง” สวนชาวภาคเหนือเรียก “ตำสม” วัตถุดิบหลักยังคงเปนมะละกอสับซอย
กระเทียม พริก แตเครื่องปรุงเสริมและกรรมวิธีในการปรุงแตกตางไปตามความนิยมในทองถิ่น เชน ในภาคอีสานนิยม
สมตำปลาราใสมะกอกสุก รสชาติเปรี้ยวอมหวานแกมฝาดของมะกอกชวยลดความเผ็ดและความเค็มลงไดบาง สมตำที่
แพรหลายในปจจุบนั มี ๓ แบบ ไดแก สมตำไทยใสกุงแหง ถั่วลิสงคั่ว ออกรสเปรี้ยวหวานเผ็ด สมตำปูใสปูเค็มหรือปูดอง
ออกรสเค็ม เผ็ด และสมตำลาวหรือสมตำปลาราใสนำ้ ปลารา ออกรสเค็มเผ็ด นอกจากนีย้ งั มีการสรางสรรคสม ตำแบบใหม
เปน สมตำปูมา สมตำไขเค็ม บางก็ใสเสนขนมจีนคลุกเคลากับสมตำเปนตำซั่ว
เนื่องจากสมตำเปนอาหารที่มีไขมันต่ำ มีเสนใยสูง อุดมดวยวิตามินหลายชนิด จึงเปนอาหารสุขภาพยอด
นิยมของไทย

๑๓๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วัตถุดบิ หลักของน้ำพริกประกอบดวย พริก หอมแดง กระเทียม และกะป(ภาคกลางและภาคใต) ถัว่ เนา (ภาคเหนือ)
เพิ่มปริมาณเนื้อน้ำพริกใหขนดวยปลายาง หรือ กุงแหง และพืชในทองถิ่น เชน มะอึก มะเขือ มะเขือเทศ มะนาว มะมวง
มะยม สมซา มะดัน ตะลิงปลิง มะขาม ระกำ กระทอน ฯลฯ เพื่อใหไดรสและกลิ่นของน้ำพริกตางกันไป
คนไทยนิยมบริโภคน้ำพริกจิ้มคูกับผักชนิดตางๆตามฤดูกาล มีการเลือกสรรวาน้ำพริกชนิดใดจะกินคูกับผัก
ชนิดใด แนมดวยของคาวชนิดใดจึงจะไดรสชาติที่อรอยขึ้น ลดความเผ็ดและรสจัดจานของพริก และไดคุณคาทางยา
จากพืชผักสมุนไพร เชน น้ำพริกมะขาม กินในฤดูมะขามมีฝกออน ใช มะเขือเปราะ แตงกวา ถั่วฝกยาว ขมิ้นขาว
ยอดกระถินเปนผักจิ้ม กินแนมกับปลาสลิดทอด ไขเค็ม น้ำพริกอองของภาคเหนือ กินในฤดูที่มะเขือสม (มะเขือเทศ
ผลเล็กๆ) ออกมาก จิม้ กินกับผักสด เชน แตงกวา ถัว่ ฝกยาว ถัว่ พู คูก บั ผักตม เชน ยอดแค ฟกทอง น้ำเตา ฯลฯ น้ำพริกกะป
ของภาคใตมีลักษณะใสกวาน้ำพริกกะปของภาคกลางเรียกวา น้ำชุบ กินกับผักสด 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

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๓๑

ปลารา
ปลาราเปนภูมิปญญาในการถนอมอาหารของคนไทยในทุกภูมิภาคที่มีมาแตโบราณเพื่อที่จะเก็บปลาที่มา
ตามธรรมชาติในชวงตนฤดูฝนไวกินนานๆ วิธีการทำปลาราคลายคลึงกันแตจะแตกตางกันที่สวนผสมและระยะเวลา
ในการหมัก การหมักปลาราตองหมักในไห ภาคอีสานจึงเรียกวา ปลาแดก ตามลักษณะของการบรรจุปลาลงในไห
การแดก คือ การยัดปลาใหแนนที่สุดแลวปดฝาไหใหสนิท
การหมักปลารามี ๒ แบบ คือ ๑) ปลาราขาวคั่ว ไดจากการหมักปลาขนาดกลางและขนาดใหญ รวมกับเกลือ
และขาวคัว่ ปลาราทีไ่ ดจะมีลกั ษณะแฉะ เนือ้ ออนนุม สีเหลืองเขมและมีกลิน่ หอม ปลาสดทีน่ ยิ มใช คือ ปลากระดี่ ปลาสลิด
ปลาหมอเทศปลาดุกปลาชอนนิยมนำไปปรุงอาหารประเภทน้ำพริกและปน (ปนคือปลาตมกับน้ำปลาราใสหอมกระเทียม
และพริกเผาโขลกใหเขากันทำเปนเครื่องจิ้ม)
๒) ปลารารำ ไดจากการหมักปลาขนาดเล็ก เชน ปลาสรอย ปลาซิว ปลากระดี่ หมักรวมกับเกลือและรำ หรือ
รำผสมขาวคั่ว ปลาราที่ไดจะมีสีคล้ำ ปลายังมีลักษณะเปนตัว เนื้อไมนิ่มมาก มีกลิ่นรุนแรงกวาปลาราขาวคั่ว นิยมนำไป
ปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติ เชน ปรุงน้ำแกง ปรุงในสมตำ ปรุงในลาบ กอย คั่วไก คั่วเนื้อ
รส กลิ่น สีของปลาราขึ้นอยูกับสัดสวนที่เหมาะสมระหวางปลา เกลือและอุณหภูมิ สวนกลิ่นที่หอมและรสที่
ไมเค็มเกินไปขึ้นอยูกับการใชขาวคั่วและรำใหมที่มีคุณภาพ ปลาราที่หมักนานประมาณแปดเดือนขึ้นไปถึงหนึ่งปจะให
รสชาติที่ดี เคล็ดลับสำคัญในการหมักปลารา คือการใชเกลือสินเธาวซึ่งเปนเกลือในทองถิ่นอีสาน ซึ่งสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของจุลินทรียและทำให มีรสไมเค็มมากเกินไป
คนภาคกลางนิยมนำปลารามาทำหลนปลารา ปลาราทรงเครื่อง จิ้มกินกับสายบัวสด ผักตบสันตะวา มะเขือ
กระชาย แตงกวาแนมกับปลาดุกยางหรือปลาชอนทอด คนอีสานนิยมใชนำ้ ปลาราเปนเครือ่ งปรุงรสแทนน้ำปลาในอาหาร
ทุกอยาง ปจจุบนั มีผนู ำปลาราไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารตางๆ เชน ปลาราบอง หรือแจวบอง น้ำพริกปลารา ปลารากอน
ปลาราผง เพื่อพกพาไดสะดวกยิ่งขึ้น

๑๓๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พพิิธีปรระกาศขึ
ะกาศข้นึ ทะเบี
ทะเบยี นมรดกภู
นมรดกภมู ิปญญาทางวั
ญาทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ ปประจำป
ระจำปพุทธศั
ธศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๑๓๓

ปลารา
ปลาราเปนภูมิปญญาในการถนอมอาหารของคนไทยในทุกภูมิภาคที่มีมาแตโบราณเพื่อที่จะเก็บปลาที่มา
ตามธรรมชาติในชวงตนฤดูฝนไวกินนานๆ วิธีการทำปลาราคลายคลึงกันแตจะแตกตางกันที่สวนผสมและระยะเวลา
ในการหมัก การหมักปลาราตองหมักในไห ภาคอีสานจึงเรียกวา ปลาแดก ตามลักษณะของการบรรจุปลาลงในไห
การแดก คือ การยัดปลาใหแนนที่สุดแลวปดฝาไหใหสนิท
การหมักปลารามี ๒ แบบ คือ ๑) ปลาราขาวคั่ว ไดจากการหมักปลาขนาดกลางและขนาดใหญ รวมกับเกลือ
และขาวคัว่ ปลาราทีไ่ ดจะมีลกั ษณะแฉะ เนือ้ ออนนุม สีเหลืองเขมและมีกลิน่ หอม ปลาสดทีน่ ยิ มใช คือ ปลากระดี่ ปลาสลิด
ปลาหมอเทศปลาดุกปลาชอนนิยมนำไปปรุงอาหารประเภทน้ำพริกและปน (ปนคือปลาตมกับน้ำปลาราใสหอมกระเทียม
และพริกเผาโขลกใหเขากันทำเปนเครื่องจิ้ม)
๒) ปลารารำ ไดจากการหมักปลาขนาดเล็ก เชน ปลาสรอย ปลาซิว ปลากระดี่ หมักรวมกับเกลือและรำ หรือ
รำผสมขาวคั่ว ปลาราที่ไดจะมีสีคล้ำ ปลายังมีลักษณะเปนตัว เนื้อไมนิ่มมาก มีกลิ่นรุนแรงกวาปลาราขาวคั่ว นิยมนำไป
ปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติ เชน ปรุงน้ำแกง ปรุงในสมตำ ปรุงในลาบ กอย คั่วไก คั่วเนื้อ
รส กลิ่น สีของปลาราขึ้นอยูกับสัดสวนที่เหมาะสมระหวางปลา เกลือและอุณหภูมิ สวนกลิ่นที่หอมและรสที่
ไมเค็มเกินไปขึ้นอยูกับการใชขาวคั่วและรำใหมที่มีคุณภาพ ปลาราที่หมักนานประมาณแปดเดือนขึ้นไปถึงหนึ่งปจะให
รสชาติที่ดี เคล็ดลับสำคัญในการหมักปลารา คือการใชเกลือสินเธาวซึ่งเปนเกลือในทองถิ่นอีสาน ซึ่งสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของจุลินทรียและทำให มีรสไมเค็มมากเกินไป
คนภาคกลางนิยมนำปลารามาทำหลนปลารา ปลาราทรงเครื่อง จิ้มกินกับสายบัวสด ผักตบสันตะวา มะเขือ
กระชาย แตงกวาแนมกับปลาดุกยางหรือปลาชอนทอด คนอีสานนิยมใชนำ้ ปลาราเปนเครือ่ งปรุงรสแทนน้ำปลาในอาหาร
ทุกอยาง ปจจุบนั มีผนู ำปลาราไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารตางๆ เชน ปลาราบอง หรือแจวบอง น้ำพริกปลารา ปลารากอน
ปลาราผง เพื่อพกพาไดสะดวกยิ่งขึ้น

๑๓๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พพิิธีปรระกาศขึ
ะกาศข้นึ ทะเบี
ทะเบยี นมรดกภู
นมรดกภมู ิปญญาทางวั
ญาทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ ปประจำป
ระจำปพุทธศั
ธศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๑๓๓

ลูกประคบ
“ลูกประคบ” คือ ผลิตภัณฑที่ไดจากการนำสมุนไพรหลายชนิดมาหอในผาขาวรวมกันทำเปนรูปทรงกลม
คลายน้ำเตา ใชเชือกมัดปากใหแนน แลวนำไปนึ่งใหรอน ใชประคบบริเวณที่ปวดหรือเคล็ดขัดยอกเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อย ลดการเกร็งและอักเสบของกลามเนื้อ
ลูกประคบประกอบดวยสมุนไพรหลัก ไดแก ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร และสมุนไพรประกอบอื่นๆ เชน ผิวมะกรูด
ใบมะขาม ใบสมปอย เกลือ และการบูร สมุนไพรเหลานี้ใชไดท้งั สดและแหง ไพล มีสรรพคุณแกปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก
ลดการอักเสบ ขมิน้ ชันชวยลดอาการอักเสบ แกโรคผิวหนัง ผิวมะกรูด มีนำ้ มันหอมระเหย แกลมวิงเวียน และมี การบูร ตะไคร
เปนสมุนไพรแตงกลิน่ ทีท่ ำใหลกู ประคบมีกลิน่ หอม นอกจากนีย้ งั มีการคิดคนทำลูกประคบจากขาวเจาและเมล็ดงาอีกดวย
ลูกประคบเกิดจากภูมปิ ญ
 ญาของหมอพืน้ บานทีใ่ ชฤทธิย์ าสมุนไพรผสมความรอนกระตุน การไหลเวียนของโลหิต
ลดอาการบวมของเอ็นขอตอ ชวยใหเนื้อเยื่อพังผืดคลายตัว ลดการติดขัดของขอตอบริเวณที่ประคบ ปจจุบันลูกประคบ
เปนผลิตภัณฑที่หลายชุมชนใหความสำคัญ และผลิตเปนสินคาสงออก

๑๓๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธปี รระกาศขึ
ะกาศข้นึ ทะเบี
ทะเบยี นมรดกภู
นมรดกภมู ิปญญาทางวั
ญาทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ ปประจำป
ระจำปพุทธศั
ธศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๑๓๕

ลูกประคบ
“ลูกประคบ” คือ ผลิตภัณฑที่ไดจากการนำสมุนไพรหลายชนิดมาหอในผาขาวรวมกันทำเปนรูปทรงกลม
คลายน้ำเตา ใชเชือกมัดปากใหแนน แลวนำไปนึ่งใหรอน ใชประคบบริเวณที่ปวดหรือเคล็ดขัดยอกเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อย ลดการเกร็งและอักเสบของกลามเนื้อ
ลูกประคบประกอบดวยสมุนไพรหลัก ไดแก ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร และสมุนไพรประกอบอื่นๆ เชน ผิวมะกรูด
ใบมะขาม ใบสมปอย เกลือ และการบูร สมุนไพรเหลานี้ใชไดท้งั สดและแหง ไพล มีสรรพคุณแกปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก
ลดการอักเสบ ขมิน้ ชันชวยลดอาการอักเสบ แกโรคผิวหนัง ผิวมะกรูด มีนำ้ มันหอมระเหย แกลมวิงเวียน และมี การบูร ตะไคร
เปนสมุนไพรแตงกลิน่ ทีท่ ำใหลกู ประคบมีกลิน่ หอม นอกจากนีย้ งั มีการคิดคนทำลูกประคบจากขาวเจาและเมล็ดงาอีกดวย
ลูกประคบเกิดจากภูมปิ ญ
 ญาของหมอพืน้ บานทีใ่ ชฤทธิย์ าสมุนไพรผสมความรอนกระตุน การไหลเวียนของโลหิต
ลดอาการบวมของเอ็นขอตอ ชวยใหเนื้อเยื่อพังผืดคลายตัว ลดการติดขัดของขอตอบริเวณที่ประคบ ปจจุบันลูกประคบ
เปนผลิตภัณฑที่หลายชุมชนใหความสำคัญ และผลิตเปนสินคาสงออก

๑๓๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธปี รระกาศขึ
ะกาศข้นึ ทะเบี
ทะเบยี นมรดกภู
นมรดกภมู ิปญญาทางวั
ญาทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ ปประจำป
ระจำปพุทธศั
ธศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๑๓๕

ยาหอม

ปจจุบันยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทจักร จัดอยูใน
ตำรับยาสามัญประจำบานแผนโบราณ สำหรับรักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตและอยูใน
บัญชียาหลักแหงชาติ หมวดบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเปนการพัฒนาระบบการใช
ยาสมุนไพรที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นในศาสตรการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและ
การแพทยทางเลือกอื่นๆ

“ยาหอม” เปนยาของแพทยแผนไทยทีม่ สี รรพคุณในการปรับการทำงานของลมทีเ่ คลือ่ นไหวทัว่ รางกาย ซึง่ สงผล
ตอจิตใจ อารมณ ความรูสึก และการหมุนเวียนของเลือด

ตนพิมเสน

ยาหอมมีหลายตำรับและใชรักษากลุมอาการผิดปกติของรางกายไดถึง ๙๐ อาการ สามารถใชบรรเทาอาการ
เปนลม วิงเวียนศีรษะ หนามืด ใจสั่น ทองอืด ทองเฟอ บรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียน หรือ นอนไมหลับฯลฯ

จันทนเทศน

การปรุงยาหอมตามแบบฉบับแพทยแผนไทย ประกอบดวยสมุนไพรหลายชนิด ประกอบดวย ๑) ยาพื้นฐาน
เปนสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม สวนใหญมีรสสุขมใชปรับสมดุลยความรอนในรางกาย เชน เกสรทั้ง ๕ โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕
อบเชย ขอนดอก กระลำพัก กฤษณา ชะลูด ๒) สมุนไพรเพิ่มการทำงานของธาตุทั้ง ๔ ใหสมดุลย เชน พิกัดเบญจกูล
พิกัดตรีผลา พิกัดตรีกก พิกัดตรีสาร ๓) สมุนไพรที่ใชเพื่อจุดประสงคเฉพาะอาการ เชน พิกัดเกสรที่ไดจากดอกไม
ชนิดตางๆ หรือ สมุนไพรรสขม เปนตน
จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร คนไทยรูจ กั ใชยาหอมมาตัง้ แตสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏอยูใ น “ตำราพระโอสถ
สมเด็จพระนารายณ” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ยาหอมเปนหนึง่ ในยาตำราหลวงชุด “ยาโอสถสภา”
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
าโปรดเกลาฯ ใหเผยแพรแกราษฎร
ใหเผยแพรแกราษฎร

ชะเอมเทศ

โกฐสอ

จันทนแดง

๑๓๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๓๗

ยาหอม

ปจจุบันยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทจักร จัดอยูใน
ตำรับยาสามัญประจำบานแผนโบราณ สำหรับรักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตและอยูใน
บัญชียาหลักแหงชาติ หมวดบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเปนการพัฒนาระบบการใช
ยาสมุนไพรที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นในศาสตรการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและ
การแพทยทางเลือกอื่นๆ

“ยาหอม” เปนยาของแพทยแผนไทยทีม่ สี รรพคุณในการปรับการทำงานของลมทีเ่ คลือ่ นไหวทัว่ รางกาย ซึง่ สงผล
ตอจิตใจ อารมณ ความรูสึก และการหมุนเวียนของเลือด

ตนพิมเสน

ยาหอมมีหลายตำรับและใชรักษากลุมอาการผิดปกติของรางกายไดถึง ๙๐ อาการ สามารถใชบรรเทาอาการ
เปนลม วิงเวียนศีรษะ หนามืด ใจสั่น ทองอืด ทองเฟอ บรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียน หรือ นอนไมหลับฯลฯ

จันทนเทศน

การปรุงยาหอมตามแบบฉบับแพทยแผนไทย ประกอบดวยสมุนไพรหลายชนิด ประกอบดวย ๑) ยาพื้นฐาน
เปนสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม สวนใหญมีรสสุขมใชปรับสมดุลยความรอนในรางกาย เชน เกสรทั้ง ๕ โกฐทั้ง ๕ เทียนทั้ง ๕
อบเชย ขอนดอก กระลำพัก กฤษณา ชะลูด ๒) สมุนไพรเพิ่มการทำงานของธาตุทั้ง ๔ ใหสมดุลย เชน พิกัดเบญจกูล
พิกัดตรีผลา พิกัดตรีกก พิกัดตรีสาร ๓) สมุนไพรที่ใชเพื่อจุดประสงคเฉพาะอาการ เชน พิกัดเกสรที่ไดจากดอกไม
ชนิดตางๆ หรือ สมุนไพรรสขม เปนตน
จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร คนไทยรูจ กั ใชยาหอมมาตัง้ แตสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏอยูใ น “ตำราพระโอสถ
สมเด็จพระนารายณ” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ยาหอมเปนหนึง่ ในยาตำราหลวงชุด “ยาโอสถสภา”
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
าโปรดเกลาฯ ใหเผยแพรแกราษฎร
ใหเผยแพรแกราษฎร

ชะเอมเทศ

โกฐสอ

จันทนแดง

๑๓๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๓๗

หมอพื้นบานรักษากระดูกหัก
๓. การดูแลและการฟน ฟู โดยหมอพืน้ บานจะนัด
ผูปวยมาดูอาการเปนระยะๆ โดยเฉพาะในชวงแรกของการใส
เฝอก เพื่อมาดูแผลและทาน้ำมันใหใหม
ภูมิปญญาในการรักษากระดูกหักของหมอพื้นบาน เปนองคความรูที่ไดรับการถายทอดจากครูหมอในทองถิ่น
ประกอบดวยองคความรู ๔ ดาน ไดแก ๑. การตรวจวินิจฉัยอาการ ๒. การรักษา/บำบัด ๓. การดูแลและการฟนฟู
๔. ความเชื่อและขอหามในระหวางการรักษา ดังนี้
๑. การตรวจวินิจฉัยอาการ หมอพื้นบานจะซักถามผูปวยถึงสาเหตุและสภาพการเกิดอุบัติเหตุ การสังเกต
จากสภาพรางกายที่ผิดปกติและความเจ็บปวด การจับตองอวัยวะสวนที่หัก เปนตน
๒. การรักษา/บำบัด มี ๔ วิธี คือ การจัดกระดูกเขาที่ การทาน้ำมัน การใชคาถา และการเขาเฝอกตามสภาพ
การจัดกระดูกเขาที่ โดยหมอพื้นบานจะใชวิธีการเบี่ยงเบนความสนใจของคนไขโดยการชวนพูดคุย
เพื่อใหผูปวยลืมอาการเจ็บปวดชั่วขณะ
การทาน้ำมัน น้ำมันทีห่ มอพืน้ บานใชมหี ลายชนิด ไดแก น้ำมันมะพราว น้ำมันงา น้ำมันละหุง น้ำมันเลียงผา
(ในกรณีที่มีบาดแผล) น้ำมันที่ใชจะมีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบ ประสานกระดูกใหติดเร็วขึ้น ชวยคลายเสนและลด
อาการบวม สมุนไพรที่นำมาใชเปนสวนผสมในการทำน้ำมันทาหรือนวด อาทิ หัวไพร หญาแพรก วานนางคำ เถาเอ็นออน
พญาไรใบ ขมิ้น ใบพลับพลึง

๔. ความเชื่อและขอหามในระหวางการรักษา
อาทิ การหามไมใหผปู ว ยรับประทานของแสลง เชน ขาวเหนียว
ของหมักดอง อาหารทะเล ปลาไมมีเกล็ด ผักตางๆ ที่เลื้อย
เนื่องจากเชื่อวาจะทำใหปวดขอและกระดูก และแผลหายชา
หมอพื ้น บ า นในปจ จุบ ั น ที ่เ ป น ที ่รู  จั ก ได แ ก
หมอเขียน เมืองมูล อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย หมอพรอม
คลายกล่ำ อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ หมอสุนทร นิ่มนอม อ. ทาวุง
จ. ลพบุรี หมอบาง นวมโพธิ์ 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

การใชคาถาอาคม หมอพื้นบานสวนใหญเชื่อวาคาถาอาคมชวยในการรักษากระดูกหัก รวมทั้งมีผลเชิง
จิตวิทยาที่สรางความมั่นใจหรืออบอุนใจใหกับผูปวยและญาติพี่นองที่มาใหกำลังใจ อาทิ การรายคาถาเสกทำน้ำมัน
คาถาประสานกระดูก คาถาชวยลดอาการปวด คาถาหามเลือด
การเขาเฝอก อุปกรณการรักษากระดูกหักของหมอพื้นบาน ไดแก เฝอกไมไผหรือทอพีวีซี โดยนำไมไผ หรือ
ทอพีวีซีวัดขนาดใหพอดีกับอวัยวะสวนที่หัก โดยใหบริเวณที่หักอยูกึ่งกลางความยาวของไม และสามารถขยับไดตาม
สภาพของการบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังใชฟองน้ำ สำลี ผากอซ สำหรับพันรอบเฝอกดานในเพื่อปองกันเฝอกไมเสียดสีกับผิว
ของผูป ว ย และเปนสวนรองรับน้ำมันทีใ่ ชในการรักษากอนดามเฝอก โดยมีการมัดหัวและทายของเฝอกดวยเชือกหรือดาย
ใหแนนเพื่อปองกันสวนที่บาดเจ็บเคลื่อนไหว

๑๓๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๓๙

หมอพื้นบานรักษากระดูกหัก
๓. การดูแลและการฟน ฟู โดยหมอพืน้ บานจะนัด
ผูปวยมาดูอาการเปนระยะๆ โดยเฉพาะในชวงแรกของการใส
เฝอก เพื่อมาดูแผลและทาน้ำมันใหใหม
ภูมิปญญาในการรักษากระดูกหักของหมอพื้นบาน เปนองคความรูที่ไดรับการถายทอดจากครูหมอในทองถิ่น
ประกอบดวยองคความรู ๔ ดาน ไดแก ๑. การตรวจวินิจฉัยอาการ ๒. การรักษา/บำบัด ๓. การดูแลและการฟนฟู
๔. ความเชื่อและขอหามในระหวางการรักษา ดังนี้
๑. การตรวจวินิจฉัยอาการ หมอพื้นบานจะซักถามผูปวยถึงสาเหตุและสภาพการเกิดอุบัติเหตุ การสังเกต
จากสภาพรางกายที่ผิดปกติและความเจ็บปวด การจับตองอวัยวะสวนที่หัก เปนตน
๒. การรักษา/บำบัด มี ๔ วิธี คือ การจัดกระดูกเขาที่ การทาน้ำมัน การใชคาถา และการเขาเฝอกตามสภาพ
การจัดกระดูกเขาที่ โดยหมอพื้นบานจะใชวิธีการเบี่ยงเบนความสนใจของคนไขโดยการชวนพูดคุย
เพื่อใหผูปวยลืมอาการเจ็บปวดชั่วขณะ
การทาน้ำมัน น้ำมันทีห่ มอพืน้ บานใชมหี ลายชนิด ไดแก น้ำมันมะพราว น้ำมันงา น้ำมันละหุง น้ำมันเลียงผา
(ในกรณีที่มีบาดแผล) น้ำมันที่ใชจะมีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบ ประสานกระดูกใหติดเร็วขึ้น ชวยคลายเสนและลด
อาการบวม สมุนไพรที่นำมาใชเปนสวนผสมในการทำน้ำมันทาหรือนวด อาทิ หัวไพร หญาแพรก วานนางคำ เถาเอ็นออน
พญาไรใบ ขมิ้น ใบพลับพลึง

๔. ความเชื่อและขอหามในระหวางการรักษา
อาทิ การหามไมใหผปู ว ยรับประทานของแสลง เชน ขาวเหนียว
ของหมักดอง อาหารทะเล ปลาไมมีเกล็ด ผักตางๆ ที่เลื้อย
เนื่องจากเชื่อวาจะทำใหปวดขอและกระดูก และแผลหายชา
หมอพื ้น บ า นในปจ จุบ ั น ที ่เ ป น ที ่รู  จั ก ได แ ก
หมอเขียน เมืองมูล อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย หมอพรอม
คลายกล่ำ อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ หมอสุนทร นิ่มนอม อ. ทาวุง
จ. ลพบุรี หมอบาง นวมโพธิ์ 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

การใชคาถาอาคม หมอพื้นบานสวนใหญเชื่อวาคาถาอาคมชวยในการรักษากระดูกหัก รวมทั้งมีผลเชิง
จิตวิทยาที่สรางความมั่นใจหรืออบอุนใจใหกับผูปวยและญาติพี่นองที่มาใหกำลังใจ อาทิ การรายคาถาเสกทำน้ำมัน
คาถาประสานกระดูก คาถาชวยลดอาการปวด คาถาหามเลือด
การเขาเฝอก อุปกรณการรักษากระดูกหักของหมอพื้นบาน ไดแก เฝอกไมไผหรือทอพีวีซี โดยนำไมไผ หรือ
ทอพีวีซีวัดขนาดใหพอดีกับอวัยวะสวนที่หัก โดยใหบริเวณที่หักอยูกึ่งกลางความยาวของไม และสามารถขยับไดตาม
สภาพของการบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังใชฟองน้ำ สำลี ผากอซ สำหรับพันรอบเฝอกดานในเพื่อปองกันเฝอกไมเสียดสีกับผิว
ของผูป ว ย และเปนสวนรองรับน้ำมันทีใ่ ชในการรักษากอนดามเฝอก โดยมีการมัดหัวและทายของเฝอกดวยเชือกหรือดาย
ใหแนนเพื่อปองกันสวนที่บาดเจ็บเคลื่อนไหว

๑๓๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๓๙

คชศาสตรชาวกูย
กลุม ชนชาวกูย เปนกลุม ชาติพนั ธุห นึง่ ในประเทศไทยซึง่ อาศัยหนาแนนในพืน้ ทีภ่ าคอีสานตอนลาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ บุรีรัมย อุบลราชธานี และสระแกวบางสวน คำเรียกขานวา กูย กุย หรือกวย
เปนการออกเสียงที่แตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น และยังจำแนกชื่อเรียกตามวิถีชีวิต อาทิ กูยซแร หมายถึง ชาวกูย
ที่ประกอบอาชีพทำนา กูยแฎก หมายถึงกลุมชาวกูยที่ประกอบอาชีพตีมีด และกูยอะจีง หรือ กูยอาเจียง คือชาวกูย
ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงชาง
ชาวกูยอะจีงบานกระโพ บานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร มีความรูและความชำนาญ
ในการจับและการเลี้ยงชาง ซึ่งเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดถายทอดมาแตโบราณกาล องคความรูดังกลาว
ประกอบดวย ๑. ความรูด า นการจับชางปาดวยวิธกี ารโพนชาง คือการจับชางปาดวยการใชชา งตอ ๒. ความรูด า นพิธกี รรม
เกีย่ วกับชางและคนเลีย้ งชาง พิธกี รรมเซนไหวผปี ะกำ พิธกี รรมปดรังควาน เปนตน ความรูท ง้ั สองดานเปนความรูท โ่ี ดดเดน
ที่สุดของชาวกูยอะจีง เนื่องจากเปนปรากฎการณที่สะทอนความ ยึดโยงระหวางโลกมนุษยและโลกแหงความศักดิ์สิทธิ์
และจิตวิญญาณ ๓. ความรูดานการฝกบังคับชาง ทั้งในยามปกติและยามที่ชางตกมัน ๔.ความรูดานการรักษาโรคของชาง
ดวยสมุนไพรและมนตคาถา ๕. ความรูด า นการทำเชือกปะกำคลองชาง และ ๖.ความรูด า นการสังเกตลักษณะดี รายของชาง
ความรูดานคชศาสตรของชาวกูยเปนความรูที่อยูกับหมอชาง ในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ
การถายทอดความรูกระทำได ๒ ทางคือ ทางวาจาและการปฏิบัติจริง แตมีขอหามอันเปนจารีตวาหามบิดาถายทอด
ความรูใ หกบั บุตรชายโดยตรง เนือ่ งจากเชือ่ วาจะทำใหเกิดเภทภัยตอผูท ฝ่ี า ฝน อนึง่ การทีช่ าวกูยไมมตี วั อักษรเปนของตน
จึงไมมีการบันทึกองคความรูไวเปนลายลักษณอักษร

๑๔๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

นับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๓ เปนตนมา ชาวกูยในจังหวัดสุรินทรไมไดออกไปจับชางปาอีกตอไป เนื่องจากเหตุผล
ทางการเมืองระหวางประเทศ เมื่อไมมีการจับชางปา ก็ไมสามารถแตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนงหมอชางได เพราะตำแหนง
หมอชางขึ้นอยูกับความรอบรูในการจับชางปาและการประกอบพิธีกรรมตางๆ รวมทั้งจำนวนชางปาที่จับได ปจจุบัน
เหลือหมอชางที่ยังมีชีวิตอยูไมถึง ๑๐ คน และที่ยังคลองแคลว มีความจำดีเหลืออยูเพียง ๕ คน ไดแก หมอชางมิว
ศาลางาม (อายุ ๘๔ ป) หมอชางอินทร แสนดี (อายุ ๘๑ ป) หมอชางบุญมา แสนดี (อายุ ๘๒ ป) หมอชางเภา ศาลางาม
(อายุ ๘๙ ป) หมอชางดา หอมหวน (อายุ ๘๑ ป)
พพิิธีปรระกาศขึ
ะกาศข้นึ ทะเบี
ทะเบยี นมรดกภู
นมรดกภมู ิปญญาทางวั
ญาทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ ปประจำป
ระจำปพุทธศั
ธศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๑๔๑

คชศาสตรชาวกูย
กลุม ชนชาวกูย เปนกลุม ชาติพนั ธุห นึง่ ในประเทศไทยซึง่ อาศัยหนาแนนในพืน้ ทีภ่ าคอีสานตอนลาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ บุรีรัมย อุบลราชธานี และสระแกวบางสวน คำเรียกขานวา กูย กุย หรือกวย
เปนการออกเสียงที่แตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น และยังจำแนกชื่อเรียกตามวิถีชีวิต อาทิ กูยซแร หมายถึง ชาวกูย
ที่ประกอบอาชีพทำนา กูยแฎก หมายถึงกลุมชาวกูยที่ประกอบอาชีพตีมีด และกูยอะจีง หรือ กูยอาเจียง คือชาวกูย
ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงชาง
ชาวกูยอะจีงบานกระโพ บานตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร มีความรูและความชำนาญ
ในการจับและการเลี้ยงชาง ซึ่งเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ไดถายทอดมาแตโบราณกาล องคความรูดังกลาว
ประกอบดวย ๑. ความรูด า นการจับชางปาดวยวิธกี ารโพนชาง คือการจับชางปาดวยการใชชา งตอ ๒. ความรูด า นพิธกี รรม
เกีย่ วกับชางและคนเลีย้ งชาง พิธกี รรมเซนไหวผปี ะกำ พิธกี รรมปดรังควาน เปนตน ความรูท ง้ั สองดานเปนความรูท โ่ี ดดเดน
ที่สุดของชาวกูยอะจีง เนื่องจากเปนปรากฎการณที่สะทอนความ ยึดโยงระหวางโลกมนุษยและโลกแหงความศักดิ์สิทธิ์
และจิตวิญญาณ ๓. ความรูดานการฝกบังคับชาง ทั้งในยามปกติและยามที่ชางตกมัน ๔.ความรูดานการรักษาโรคของชาง
ดวยสมุนไพรและมนตคาถา ๕. ความรูด า นการทำเชือกปะกำคลองชาง และ ๖.ความรูด า นการสังเกตลักษณะดี รายของชาง
ความรูดานคชศาสตรของชาวกูยเปนความรูที่อยูกับหมอชาง ในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ
การถายทอดความรูกระทำได ๒ ทางคือ ทางวาจาและการปฏิบัติจริง แตมีขอหามอันเปนจารีตวาหามบิดาถายทอด
ความรูใ หกบั บุตรชายโดยตรง เนือ่ งจากเชือ่ วาจะทำใหเกิดเภทภัยตอผูท ฝ่ี า ฝน อนึง่ การทีช่ าวกูยไมมตี วั อักษรเปนของตน
จึงไมมีการบันทึกองคความรูไวเปนลายลักษณอักษร

๑๔๐

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

นับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๓ เปนตนมา ชาวกูยในจังหวัดสุรินทรไมไดออกไปจับชางปาอีกตอไป เนื่องจากเหตุผล
ทางการเมืองระหวางประเทศ เมื่อไมมีการจับชางปา ก็ไมสามารถแตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนงหมอชางได เพราะตำแหนง
หมอชางขึ้นอยูกับความรอบรูในการจับชางปาและการประกอบพิธีกรรมตางๆ รวมทั้งจำนวนชางปาที่จับได ปจจุบัน
เหลือหมอชางที่ยังมีชีวิตอยูไมถึง ๑๐ คน และที่ยังคลองแคลว มีความจำดีเหลืออยูเพียง ๕ คน ไดแก หมอชางมิว
ศาลางาม (อายุ ๘๔ ป) หมอชางอินทร แสนดี (อายุ ๘๑ ป) หมอชางบุญมา แสนดี (อายุ ๘๒ ป) หมอชางเภา ศาลางาม
(อายุ ๘๙ ป) หมอชางดา หอมหวน (อายุ ๘๑ ป)
พพิิธีปรระกาศขึ
ะกาศข้นึ ทะเบี
ทะเบยี นมรดกภู
นมรดกภมู ิปญญาทางวั
ญาทางวัฒนนธรรมของชาติ
ธรรมของชาติ ปประจำป
ระจำปพุทธศั
ธศักรราช
าช ๒๒๕๕๕
๕๕๕

๑๔๑

ดอนปูตา
ดอนปูตาเปนบริเวณปาที่ดอนที่น้ำทวมไมถึง ทุกหมูบานของชาวอีสานตองมี “ดอนปูตา” เปนที่ประทับของ
ผีปูตาหรือผีอารักษของหมูบาน ชาวบานเชื่อวาดอนปูตาเปนบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงไมกลาตัดฟนตนไมในบริเวณนั้น
และไมกลาจับสัตวตางๆ ที่มีในดอนปูตามากินเปนอาหาร
ภายในปาดอนปูตามีการสรางหอพอปูและแมยาไวกราบไหว โดยปกติ ชาวบานจะประกอบพิธีเลี้ยงผีปูตา
ในทุกวันพุธกอนเพล ซึ่งเปนการเซนไหวประจำสัปดาห และในรอบปจะมีการเซนไหวใหญครั้งหนึ่งซึ่งมักจะทำในเดือน ๖
กอนจะลงทำนา ในบางพื้นที่จะมีการเลี้ยงผี ๒ ครั้งตอป คือ เลี้ยงในชวงเดือน ๓ และเดือน ๖ แตในปจจุบันสวนใหญ
เหลือการเลี้ยงผีปูตาเฉพาะในชวงเดือน ๖ โดยจะมีของเซนไหว ดังนี้ เหลาหนึ่งไห ไกหนึ่งตัว สำรับหวานสี่สำรับ
หมากหนึ่งคำ และบุหรี่หนึ่งมวน และมี “เตาจ้ำ” หรือ “ขะจ้ำ” เปนผูทำหนาที่ติดตอเจรจากับผีปูตา และเปนผูกลาวนำ
และกลาวแทนชาวบานในพิธีเซนไหว
ภูมิปญญาของการมีปาดอนปูตาและการเลี้ยงผีปูตา มีหลักการที่สำคัญ ๒ ประการ คือ
๑) พื้นที่ของปาดอนปูตาเปนพื้นที่อนุรักษของหมูบาน เพราะมีความเชื่อและตั้งเปนกฎรวมกันวาเปนบริเวณ
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
จะถอดเอาขากรรไกรลางของไกซง่ึ เปนกระดูกออนออกมาดูรปู ราง ถาคางไกสวย คือมีรปู รางดี ไมบดิ เบีย้ ว ผิวของกระดูก
เรียบไมขรุขระ แสดงวาขาวปลาอาหารจะสมบูรณ แตถารูปรางไมดีแสดงวาขาวจะยากหมากจะแพง ในเชิงวิทยาศาสตร
สามารถอธิบายไดวา เนือ่ งจากไกบา นเปนไกทห่ี ากินอยูก บั สิง่ แวดลอมในบานหรือในไรนา ถาอาหารอุดมสมบูรณ กระดูกออน
ที่คางไกก็จะสมบูรณ แตถาอาหารของไกขาดแคลน การเจริญของคางไกก็จะไมสมบูรณ ชาวบานตองเตรียมตัวรับกับ
วิกฤติที่จะเกิดขึ้นหรือเรงปรับสภาพแวดลอมใหอยูในภาวะสมดุลมากยิ่งขึ้น

๑๔๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปาดอนปูตาและพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวของ นับเปนภูมิปญญาในการรักษาความสมดุลของทรัพยากรปาไม
และแสดงใหเห็นความสัมพันธของระบบความเชื่อของชุมชนกับสิ่งแวดลอม

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๔๓

ดอนปูตา
ดอนปูตาเปนบริเวณปาที่ดอนที่น้ำทวมไมถึง ทุกหมูบานของชาวอีสานตองมี “ดอนปูตา” เปนที่ประทับของ
ผีปูตาหรือผีอารักษของหมูบาน ชาวบานเชื่อวาดอนปูตาเปนบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงไมกลาตัดฟนตนไมในบริเวณนั้น
และไมกลาจับสัตวตางๆ ที่มีในดอนปูตามากินเปนอาหาร
ภายในปาดอนปูตามีการสรางหอพอปูและแมยาไวกราบไหว โดยปกติ ชาวบานจะประกอบพิธีเลี้ยงผีปูตา
ในทุกวันพุธกอนเพล ซึ่งเปนการเซนไหวประจำสัปดาห และในรอบปจะมีการเซนไหวใหญครั้งหนึ่งซึ่งมักจะทำในเดือน ๖
กอนจะลงทำนา ในบางพื้นที่จะมีการเลี้ยงผี ๒ ครั้งตอป คือ เลี้ยงในชวงเดือน ๓ และเดือน ๖ แตในปจจุบันสวนใหญ
เหลือการเลี้ยงผีปูตาเฉพาะในชวงเดือน ๖ โดยจะมีของเซนไหว ดังนี้ เหลาหนึ่งไห ไกหนึ่งตัว สำรับหวานสี่สำรับ
หมากหนึ่งคำ และบุหรี่หนึ่งมวน และมี “เตาจ้ำ” หรือ “ขะจ้ำ” เปนผูทำหนาที่ติดตอเจรจากับผีปูตา และเปนผูกลาวนำ
และกลาวแทนชาวบานในพิธีเซนไหว
ภูมิปญญาของการมีปาดอนปูตาและการเลี้ยงผีปูตา มีหลักการที่สำคัญ ๒ ประการ คือ
๑) พื้นที่ของปาดอนปูตาเปนพื้นที่อนุรักษของหมูบาน เพราะมีความเชื่อและตั้งเปนกฎรวมกันวาเปนบริเวณ
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
จะถอดเอาขากรรไกรลางของไกซง่ึ เปนกระดูกออนออกมาดูรปู ราง ถาคางไกสวย คือมีรปู รางดี ไมบดิ เบีย้ ว ผิวของกระดูก
เรียบไมขรุขระ แสดงวาขาวปลาอาหารจะสมบูรณ แตถารูปรางไมดีแสดงวาขาวจะยากหมากจะแพง ในเชิงวิทยาศาสตร
สามารถอธิบายไดวา เนือ่ งจากไกบา นเปนไกทห่ี ากินอยูก บั สิง่ แวดลอมในบานหรือในไรนา ถาอาหารอุดมสมบูรณ กระดูกออน
ที่คางไกก็จะสมบูรณ แตถาอาหารของไกขาดแคลน การเจริญของคางไกก็จะไมสมบูรณ ชาวบานตองเตรียมตัวรับกับ
วิกฤติที่จะเกิดขึ้นหรือเรงปรับสภาพแวดลอมใหอยูในภาวะสมดุลมากยิ่งขึ้น

๑๔๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปาดอนปูตาและพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวของ นับเปนภูมิปญญาในการรักษาความสมดุลของทรัพยากรปาไม
และแสดงใหเห็นความสัมพันธของระบบความเชื่อของชุมชนกับสิ่งแวดลอม

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๔๓

ภาษา
ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่ใชสื่อสารในวิถีการดำรงชีวิตของชนกลุมตาง ๆ ซึ่งสะทอน โลกทัศน ภูมิปญญา
และวัฒนธรรมของแตละกลุมชน ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือสัญลักษณที่ใชแทนเสียงพูด สามารถจำแนกตามหนาที่ทาง
สังคมไดเปน ๔ ประเภท ดังนี้
๑. ภาษาไทย หมายถึง ภาษาประจำชาติ หรือภาษาราชการที่ใชในประเทศไทย
๒. ภาษาไทยถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใชติดตอสื่อสารตามทองถิ่นตาง ๆ สามารถสื่อความหมาย สรางความเข
าใจกันในทองถิ่นนั้น ๆ โดยแตละทองถิ่นอาจพูดแตกตางกันไปจากภาษาราชการ ทั้งในดานเสียง คำ และการเรียงคำ
ไดแก ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน ภาษาไทยถิ่นภาคกลาง และภาษาไทยถิ่นภาคใต
๓. ภาษากลุมชาติพันธุ หมายถึง ภาษาที่ใชติดตอสื่อสารภายในกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่อาศัยอยูในประเทศไทย
แบงออกเปน ๕ ตระกูลภาษา ไดแก กลุมภาษาตระกูลไท กลุมภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุมภาษาตระกูลจีน –
ทิเบต กลุมภาษาออสโตรเนเชียน และกลุมภาษามง – เมี่ยน
๔. ภาษาสัญลักษณ หมายถึง ภาษาที่ใชติดตอสื่อสารดวยภาษามือ ภาษาทาทาง หรือเครื่องหมายตางๆ
เปนตน

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. เปนมรดกทางภูมิปญญาของชุมชน
๒. เปนภาษาที่เคยใชหรือใชในชุมชน และเสี่ยงตอการสูญหายหรือเผชิญกับภัยคุกคาม
๓. มีการสืบทอดและยังปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต
๔. เปนเอกลักษณของชาติ หรืออัตลักษณของชุมชนหรือภูมิภาค
๕. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน

๑๔๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๔๕

ภาษา
ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่ใชสื่อสารในวิถีการดำรงชีวิตของชนกลุมตาง ๆ ซึ่งสะทอน โลกทัศน ภูมิปญญา
และวัฒนธรรมของแตละกลุมชน ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือสัญลักษณที่ใชแทนเสียงพูด สามารถจำแนกตามหนาที่ทาง
สังคมไดเปน ๔ ประเภท ดังนี้
๑. ภาษาไทย หมายถึง ภาษาประจำชาติ หรือภาษาราชการที่ใชในประเทศไทย
๒. ภาษาไทยถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใชติดตอสื่อสารตามทองถิ่นตาง ๆ สามารถสื่อความหมาย สรางความเข
าใจกันในทองถิ่นนั้น ๆ โดยแตละทองถิ่นอาจพูดแตกตางกันไปจากภาษาราชการ ทั้งในดานเสียง คำ และการเรียงคำ
ไดแก ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน ภาษาไทยถิ่นภาคกลาง และภาษาไทยถิ่นภาคใต
๓. ภาษากลุมชาติพันธุ หมายถึง ภาษาที่ใชติดตอสื่อสารภายในกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่อาศัยอยูในประเทศไทย
แบงออกเปน ๕ ตระกูลภาษา ไดแก กลุมภาษาตระกูลไท กลุมภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุมภาษาตระกูลจีน –
ทิเบต กลุมภาษาออสโตรเนเชียน และกลุมภาษามง – เมี่ยน
๔. ภาษาสัญลักษณ หมายถึง ภาษาที่ใชติดตอสื่อสารดวยภาษามือ ภาษาทาทาง หรือเครื่องหมายตางๆ
เปนตน

เกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. เปนมรดกทางภูมิปญญาของชุมชน
๒. เปนภาษาที่เคยใชหรือใชในชุมชน และเสี่ยงตอการสูญหายหรือเผชิญกับภัยคุกคาม
๓. มีการสืบทอดและยังปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต
๔. เปนเอกลักษณของชาติ หรืออัตลักษณของชุมชนหรือภูมิภาค
๕. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมตอการขึ้นทะเบียน

๑๔๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๔๕

อักษรธรรมลานนา
อักษรธรรมลานนา มีชื่อเรียกหลายอยาง ไดแก ตัวเมือง อักษรไทยวน อักษรไทยลานนา อักษรไทยเหนือ
และอักษรพืน้ เมืองลานนาไทย จัดอยูใ นกลุม อักษรไททีน่ า จะมีตน เคามาจากอักษรทองถิน่ โบราณหลายแบบ คือ อักษรมอญโบราณ
อักษรขอมโบราณ อักษรปยู และอักษรอื่นๆ ของอาณาจักรพื้นเมืองโบราณ โดยมีตนเคาเดิมจากอักษรปลลวะ และไดมี
วิวฒ
ั นาการมาเปนอักษรธรรมหรือตัวเมืองในปจจุบนั ถือวาอักษรลานนามีฐานะเปนอักษรทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิโ์ ดยใชในการจารึก
ลงบนศิลา หรือจารลงในคัมภีรใบลานที่เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนตางๆ และมีพัฒนาการไปจนถึงการใชเขียนตำรายา
ตำราโหราศาสตร ตำราพิชัยสงคราม ตลอดจนบันทึกวรรณกรรม คำโคลง และบันทึกเหตุการณประวัติศาสตรตางๆ
อักษรชนิดนีใ้ ชกนั อยางแพรหลายในภาคเหนือของประเทศไทย หรือดินแดนลานนาดัง้ เดิมครอบคลุม ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน คือ เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร นาน เชียงราย และแมฮองสอน
ลักษณะเฉพาะของอักษรลานนาคือ มีรูปรางกลมปอมคลายกับอักษรพมา มอญ และเงี้ยว ตัวอักษรบางตัว
ยังมีสัณฐานคลายกับอักษรอาหม และบางตัวก็คลายกับอักษรมอญจารึก มีลายเสนโคงมนสวยงาม มีพยัญชนะทั้งหมด
๔๔ ตัว จัดเปนวรรคแบบภาษาบาลี วรรคละ ๕ ตัวอักษร รวม ๕ วรรค สวนที่เหลือเปนเศษวรรค และตัวอักษรพิเศษที่
เพิ่มเขามาในภายหลังเมื่อมีการปรับรับภาษาไทยกลางเขามาในลานนา สวนสระมี ๒ ชนิด คือสระลอย ๘ ตัว สระจม ๓๑ ตัว
ซึ่งภาษาลานนาเรียกวา ไม เชน ไมกะ คือ สระอะ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการเขียนพยัญชนะและสระในรูปพิเศษตางๆ
อีกจำนวนหนึ่งดวย สำหรับวรรณยุกตมีการผันเสียงตามอักษรที่จับคูเปนอักษรสูงและต่ำโดยมีวรรณยุกต ๒ รูป คือ เอก
(ไมเหยาะ) และ โท (ไมขอชาง) แตสามารถผันเสียงได ๖ เสียง โดยมีเสียงพิเศษคือ เสียงครึ่งโทครึ่งตรี สำหรับตัวเลขมี
๒ ชุด คือ เลขโหรา ๑๐ ตัว และ เลขในธรรม ๑๐ ตัว ลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งคือ 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)

๑๔๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปจจุบนั ไมมกี ารใชอกั ษรลานนาในการบันทึก จดจาร หรือสือ่ สารเปนลายลักษณอกั ษรอยางเปนทางการเพราะ
คนลานนาใชภาษาไทยกลางในการสื่อสารแทน มีเฉพาะคนบางกลุมที่อานออกเขียนได อาทิ พระสงฆบางรูปที่เคยเรียน
เขียนอานอักษรลานนามากอน หรือผูที่ผานการบวชเรียนแลวลาสิกขาบทออกมาที่เรียกวา “พอนอย” หรือ “พอหนาน”
ปจจุบันมีโรงเรียนบางแหงที่สนับสนุนสงเสริมใหมีการสอนหลักสูตรภาษาลานนาอยางงาย อาทิ โรงเรียนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม
อักษรธรรมลานนา ปรากฏในหลักฐานประเภทจารึกที่เกาแกที่สุด คือ จารึกลานทอง พ.ศ. ๑๙๑๙ พบที่
ฐานพระประธาน วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ซึง่ มีขอ ความอยู ๔ บรรทัด จารดวยอักษรไทยสุโขทัย ๓ บรรทัด เปนภาษาไทย
และจารดวยอักษรลานนา ๑ บรรทัด เปนภาษาบาลี

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๔๗

อักษรธรรมลานนา
อักษรธรรมลานนา มีชื่อเรียกหลายอยาง ไดแก ตัวเมือง อักษรไทยวน อักษรไทยลานนา อักษรไทยเหนือ
และอักษรพืน้ เมืองลานนาไทย จัดอยูใ นกลุม อักษรไททีน่ า จะมีตน เคามาจากอักษรทองถิน่ โบราณหลายแบบ คือ อักษรมอญโบราณ
อักษรขอมโบราณ อักษรปยู และอักษรอื่นๆ ของอาณาจักรพื้นเมืองโบราณ โดยมีตนเคาเดิมจากอักษรปลลวะ และไดมี
วิวฒ
ั นาการมาเปนอักษรธรรมหรือตัวเมืองในปจจุบนั ถือวาอักษรลานนามีฐานะเปนอักษรทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิโ์ ดยใชในการจารึก
ลงบนศิลา หรือจารลงในคัมภีรใบลานที่เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนตางๆ และมีพัฒนาการไปจนถึงการใชเขียนตำรายา
ตำราโหราศาสตร ตำราพิชัยสงคราม ตลอดจนบันทึกวรรณกรรม คำโคลง และบันทึกเหตุการณประวัติศาสตรตางๆ
อักษรชนิดนีใ้ ชกนั อยางแพรหลายในภาคเหนือของประเทศไทย หรือดินแดนลานนาดัง้ เดิมครอบคลุม ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน คือ เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร นาน เชียงราย และแมฮองสอน
ลักษณะเฉพาะของอักษรลานนาคือ มีรูปรางกลมปอมคลายกับอักษรพมา มอญ และเงี้ยว ตัวอักษรบางตัว
ยังมีสัณฐานคลายกับอักษรอาหม และบางตัวก็คลายกับอักษรมอญจารึก มีลายเสนโคงมนสวยงาม มีพยัญชนะทั้งหมด
๔๔ ตัว จัดเปนวรรคแบบภาษาบาลี วรรคละ ๕ ตัวอักษร รวม ๕ วรรค สวนที่เหลือเปนเศษวรรค และตัวอักษรพิเศษที่
เพิ่มเขามาในภายหลังเมื่อมีการปรับรับภาษาไทยกลางเขามาในลานนา สวนสระมี ๒ ชนิด คือสระลอย ๘ ตัว สระจม ๓๑ ตัว
ซึ่งภาษาลานนาเรียกวา ไม เชน ไมกะ คือ สระอะ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการเขียนพยัญชนะและสระในรูปพิเศษตางๆ
อีกจำนวนหนึ่งดวย สำหรับวรรณยุกตมีการผันเสียงตามอักษรที่จับคูเปนอักษรสูงและต่ำโดยมีวรรณยุกต ๒ รูป คือ เอก
(ไมเหยาะ) และ โท (ไมขอชาง) แตสามารถผันเสียงได ๖ เสียง โดยมีเสียงพิเศษคือ เสียงครึ่งโทครึ่งตรี สำหรับตัวเลขมี
๒ ชุด คือ เลขโหรา ๑๐ ตัว และ เลขในธรรม ๑๐ ตัว ลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งคือ 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)

๑๔๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปจจุบนั ไมมกี ารใชอกั ษรลานนาในการบันทึก จดจาร หรือสือ่ สารเปนลายลักษณอกั ษรอยางเปนทางการเพราะ
คนลานนาใชภาษาไทยกลางในการสื่อสารแทน มีเฉพาะคนบางกลุมที่อานออกเขียนได อาทิ พระสงฆบางรูปที่เคยเรียน
เขียนอานอักษรลานนามากอน หรือผูที่ผานการบวชเรียนแลวลาสิกขาบทออกมาที่เรียกวา “พอนอย” หรือ “พอหนาน”
ปจจุบันมีโรงเรียนบางแหงที่สนับสนุนสงเสริมใหมีการสอนหลักสูตรภาษาลานนาอยางงาย อาทิ โรงเรียนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม
อักษรธรรมลานนา ปรากฏในหลักฐานประเภทจารึกที่เกาแกที่สุด คือ จารึกลานทอง พ.ศ. ๑๙๑๙ พบที่
ฐานพระประธาน วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ซึง่ มีขอ ความอยู ๔ บรรทัด จารดวยอักษรไทยสุโขทัย ๓ บรรทัด เปนภาษาไทย
และจารดวยอักษรลานนา ๑ บรรทัด เปนภาษาบาลี

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๔๗

อักษรไทยนอย

ปจจุบันเอกสารใบลาน ในหลายพื้นที่มีการจัดเก็บที่ไมเหมาะสม และไมไดรบั ความเอาใจใส ทำใหเสี่ยงตอ
การสูญหาย และถูกทำลาย รวมถึงการหาผูที่จะมาทำการปริวรรต ถอดแปลเอกสารเหลานี้ทำไดยากเนื่องจากขาด
การสืบทอดกันเปนระยะเวลานาน และอักษรไทยนอยไมไดถูกนำมาใชในสังคมปจจุบัน ทำใหขาดผูรู ผูสนใจ และกำลัง
จะเลือนหายไปจากสังคมชาวอีสาน
อักษรไทยนอย ที่ปรากฏในภาคอีสานปจจุบัน มีหลักฐานทั้งที่เปนศิลาจารึก เอกสารใบลาน และสมุดขอย
ซึ่งพบกระจายอยูตามพื้นที่จังหวัดตางๆ ในภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด มีเอกสารใบลานที่บันทึกดวยอักษรไทยนอย
อยูต ามวัดตางๆ ใน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดรอยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร
เปนจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในวัดที่เปนศูนยกลางของชุมชนเกาแก เชน วัดกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ มีเอกสาร
ใบลานกวา ๑,๐๐๐ ผูก นอกจากนี้เอกสารใบลานประเภทตำรายา ที่บันทึกดวยอักษรไทยนอยซึ่งถือวาเปนเอกสารที่มี
ความสำคัญมาก

อักษรไทยนอ ย เปปนอักั ษรสกุลไทยที
ไ ี่อยูลุมแมน้ำโโขง กลาวคืือทัั้งอาณาจัักรลานชาง และภาคอีสานของไทย
บางสวน ใชจดบันทึกเรื่องราวตางๆ ที่ไมใชเรื่องราวทางศาสนา เชน หนังสือราชการ (ใบบอกหรือลายจุม) กฎหมาย
วรรณกรรมนิทาน อักษรไทยนอยไดพัฒนามาจากอักษรไทยสมัยพระยาลิไท แหงสุโขทัย และอักษรฝกขามของลานนา
ตอมา ไดพัฒนารูปแบบสัณฐานและอักขรวิธีเปนเอกลักษณเฉพาะของกลุมคนลุมแมน้ำโขง ในที่สุดรูปแบบสัณฐาน
ก็พัฒนาตางไปจากอักษรตนแบบจึงมีชื่อเรียกวา “อักษรไทยนอย”
อักขรวิธขี องอักษรไทยนอยสวนมากจะเหมือนกันกับอักขรวิธขี องไทยปจจุบนั โดยอักขรวิธขี องอักษรไทยนอย
จะวางพยัญชนะตนไวบนบรรทัด และวางสระไวรอบพยัญชนะตน คือ ดานหนา ดานหลัง ดานบน ดานลาง สวนพยัญชนะ
ตัวสะกดวางไวบนบรรทัดเดียวกันกับพยัญชนะพยัญชนะเดี่ยวอักษรไทยนอยมี ๒๗ รูป สำหรับพยัญชนะควบกล้ำ
หรือพยัญชนะตัวนำและพยัญชนะตัวตามที่ปรากฏมากที่สุดมี 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 นอกจากนี้ มีสระพิเศษ อีก ๒ ตัว คือ ตัว ย เฟอง
ใชเขียนแทนสระเอีย เมื่อมีตัวสะกด เหมือนกับอักษรธรรมอีสาน เชน (เกี่ยว), (เสียง) ตัว หยอหยาดน้ำ ใชเทากับเสียง
สระออ สะกดดวย ย (ออย) เชน (คอย), (นอย) สำหรับวรรณยุกต ในอักษรไทยนอยไมมีรูป แตมีเสียงวรรณยุกตครบทั้ง
๕ เสียงเหมือนภาษาไทย โดยที่ผูอานตองผันหาเสียงเอาเองตามความหมายของประโยคหรือขอความนั้นๆ เปนเกณฑ
ในการพิจารณา เหมือนกันกับอักษรธรรมอีสานทุกประการ

๑๔๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ตัวอยางอักษรไทยนอย

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

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

ตัวอยางอักษรไทยนอยที่จารในใบลานในปจจุบัน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๔๙

อักษรไทยนอย

ปจจุบันเอกสารใบลาน ในหลายพื้นที่มีการจัดเก็บที่ไมเหมาะสม และไมไดรบั ความเอาใจใส ทำใหเสี่ยงตอ
การสูญหาย และถูกทำลาย รวมถึงการหาผูที่จะมาทำการปริวรรต ถอดแปลเอกสารเหลานี้ทำไดยากเนื่องจากขาด
การสืบทอดกันเปนระยะเวลานาน และอักษรไทยนอยไมไดถูกนำมาใชในสังคมปจจุบัน ทำใหขาดผูรู ผูสนใจ และกำลัง
จะเลือนหายไปจากสังคมชาวอีสาน
อักษรไทยนอย ที่ปรากฏในภาคอีสานปจจุบัน มีหลักฐานทั้งที่เปนศิลาจารึก เอกสารใบลาน และสมุดขอย
ซึ่งพบกระจายอยูตามพื้นที่จังหวัดตางๆ ในภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด มีเอกสารใบลานที่บันทึกดวยอักษรไทยนอย
อยูต ามวัดตางๆ ใน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดรอยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร
เปนจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในวัดที่เปนศูนยกลางของชุมชนเกาแก เชน วัดกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ มีเอกสาร
ใบลานกวา ๑,๐๐๐ ผูก นอกจากนี้เอกสารใบลานประเภทตำรายา ที่บันทึกดวยอักษรไทยนอยซึ่งถือวาเปนเอกสารที่มี
ความสำคัญมาก

อักษรไทยนอ ย เปปนอักั ษรสกุลไทยที
ไ ี่อยูลุมแมน้ำโโขง กลาวคืือทัั้งอาณาจัักรลานชาง และภาคอีสานของไทย
บางสวน ใชจดบันทึกเรื่องราวตางๆ ที่ไมใชเรื่องราวทางศาสนา เชน หนังสือราชการ (ใบบอกหรือลายจุม) กฎหมาย
วรรณกรรมนิทาน อักษรไทยนอยไดพัฒนามาจากอักษรไทยสมัยพระยาลิไท แหงสุโขทัย และอักษรฝกขามของลานนา
ตอมา ไดพัฒนารูปแบบสัณฐานและอักขรวิธีเปนเอกลักษณเฉพาะของกลุมคนลุมแมน้ำโขง ในที่สุดรูปแบบสัณฐาน
ก็พัฒนาตางไปจากอักษรตนแบบจึงมีชื่อเรียกวา “อักษรไทยนอย”
อักขรวิธขี องอักษรไทยนอยสวนมากจะเหมือนกันกับอักขรวิธขี องไทยปจจุบนั โดยอักขรวิธขี องอักษรไทยนอย
จะวางพยัญชนะตนไวบนบรรทัด และวางสระไวรอบพยัญชนะตน คือ ดานหนา ดานหลัง ดานบน ดานลาง สวนพยัญชนะ
ตัวสะกดวางไวบนบรรทัดเดียวกันกับพยัญชนะพยัญชนะเดี่ยวอักษรไทยนอยมี ๒๗ รูป สำหรับพยัญชนะควบกล้ำ
หรือพยัญชนะตัวนำและพยัญชนะตัวตามที่ปรากฏมากที่สุดมี 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 นอกจากนี้ มีสระพิเศษ อีก ๒ ตัว คือ ตัว ย เฟอง
ใชเขียนแทนสระเอีย เมื่อมีตัวสะกด เหมือนกับอักษรธรรมอีสาน เชน (เกี่ยว), (เสียง) ตัว หยอหยาดน้ำ ใชเทากับเสียง
สระออ สะกดดวย ย (ออย) เชน (คอย), (นอย) สำหรับวรรณยุกต ในอักษรไทยนอยไมมีรูป แตมีเสียงวรรณยุกตครบทั้ง
๕ เสียงเหมือนภาษาไทย โดยที่ผูอานตองผันหาเสียงเอาเองตามความหมายของประโยคหรือขอความนั้นๆ เปนเกณฑ
ในการพิจารณา เหมือนกันกับอักษรธรรมอีสานทุกประการ

๑๔๘

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ตัวอยางอักษรไทยนอย

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

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

ตัวอยางอักษรไทยนอยที่จารในใบลานในปจจุบัน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๔๙

อักษรธรรมอีสาน
อักษรธรรมอีสาน มีตนกำเนิดจากอักษรปลวะ ตอมาไดพัฒนาเปนอักษรมอญโบราณ และพัฒนามาเปน
อักษรธรรมลานนาและอักษรธรรมอีสาน ดังปรากฏหลักฐานในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของ
ประเทศไทย สาเหตุที่ชื่อวาตัวอักษรธรรมนั้น เพราะใชตัวอักษรชนิดนี้ในการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เชน
พระไตรปฎก พระธรรมคัมภีรตางๆ เปนตน ซึ่งถือวาเปนอักษรชั้นสูง อักษรศักดิ์สิทธิ์ ตัวอักษรชนิดนี้ใชในประเทศลาว
ก็เรียกวาตัวธรรมลาว ใชในภาคอีสานก็เรียกวา ตัวธรรมอีสาน ตามแตละทองถิน่ จะเรียกแตกค็ อื ตัวอักษรชนิดเดียวกันนัน่ เอง
อักขรวิธีของอักษรธรรมอีสานจะวางพยัญชนะตนซึ่งเปนพยัญชนะตัวเต็ม (๓๗ รูป) ไวบนบรรทัด และวางสระ
ไวรอบพยัญชนะตน สวนพยัญชนะตัวสะกดและพยัญชนะตัวควบกล้ำ จะวางไวใตบรรทัด โดยใชรูปพยัญชนะครึ่งตัว
หรือครึ่งรูป ซึ่งเรียกวา “ตัวเฟอง” หรือ “ตัวหอย” มีทั้งหมด ๑๖ ตัว สวนพยัญชนะตัวสะกดที่ไมมีรูปครึ่งตัวจะเขียน
ดวยตัวเต็ม สวนสระในอักษรธรรมอีสาน แบงเปน ๒ ประเภท คือ สระลอย ๘ รูป และสระจม ๒๗ รูป วรรณยุกตใน
อักษรธรรมอีสานไมมรี ูป แตมีเสียงวรรณยุกตครบทั้ง ๕ เสียงเหมือนภาษาไทย โดยที่ผูอานตองผันหาเสียงเอาเอง
ตามความหมายของประโยคหรือขอความนั้น ๆ เปนเกณฑในการพิจารณา ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้ คนโบราณอีสานเรียกวา
“หนังสือ หนังหา” คือ หาความหมายเอาเองตามคำปริบทที่แวดลอมของคำนั้น ตัวอยางเชน คำถายถอด “ปูไดปูมาแตนา”
คำอาน “ปูไดปูมาแตนา” นอกจากนี้ ยังมี อักขรวิธีพิเศษ หมายถึงอักษรธรรมอีสานที่มีวิธีประสมอักษรที่แตกตาง
จากกฎเกณฑทั่วไป ซึ่งมีรูปรางแตกตางไปจากคำเดิมหรือคำอานมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะคนอีสานสมัยโบราณตองการ
ที่จะประหยัดเวลาและแรงงาน ตลอดถึงจำนวน ขนาดและขอบเขตของใบลานที่ใชจารจึงคิดบัญญัติศัพทพิเศษขึ้นใช
บางทีก็เพื่อแสดงภูมิความรู ฉะนั้น จึงเปนปญหามากสำหรับผูเริ่มหัดอานและจะตองจดจำเปนกรณีพิเศษ
การคงอยูของอักษรธรรมอีสานปจจุบัน พบวามีกระจายอยูตามพื้นที่จังหวัดตางๆ ในภาคอีสานเกือบ
ทุกจังหวัด อยางไรก็ตาม ปญหาที่เกิดขึ้นคือ มีผูที่สามารถอานอักษรโบราณไดจำนวนนอยมาก และสวนมากจะเปน
ผูสูงอายุ บางพื้นที่ไมมีผูอานไดเลย เนื่องจากเปนอักษรที่ไมไดมีการถายทอดกันในชุมชน และไมไดนำอักษรมาใช
ในการสื่อสาร ดวยระบบการศึกษาแบบใหมจากสวนกลางเขาไปแทนที่

๑๕๐

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 เปนเอกสารโบราณประเภทหนึ่งที่ปรากฏการใช อักษรธรรมอีสาน ในการจาร เพื่อบันทึกเนื้อหาและ
เรื่องราวตางๆ พบวา มีใบลานที่จารดวยอักษรธรรมอีสานที่วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร
วัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน นอกจากนี้ สมุดขอย เปนเอกสารโบราณอีสานประเภทหนึ่งที่พบวามีการใช
อักษรธรรมอีสานในการจดบันทึก ซึ่งพบทั้งสมุดขอยขาว และสมุดขอยดำ

ตัวอยางอักษรธรรมอีสาน

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในจารึก

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในหนังสือใบลาน

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในสมุดขอย

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในสมุดขอย
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๕๑

อักษรธรรมอีสาน
อักษรธรรมอีสาน มีตนกำเนิดจากอักษรปลวะ ตอมาไดพัฒนาเปนอักษรมอญโบราณ และพัฒนามาเปน
อักษรธรรมลานนาและอักษรธรรมอีสาน ดังปรากฏหลักฐานในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของ
ประเทศไทย สาเหตุที่ชื่อวาตัวอักษรธรรมนั้น เพราะใชตัวอักษรชนิดนี้ในการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เชน
พระไตรปฎก พระธรรมคัมภีรตางๆ เปนตน ซึ่งถือวาเปนอักษรชั้นสูง อักษรศักดิ์สิทธิ์ ตัวอักษรชนิดนี้ใชในประเทศลาว
ก็เรียกวาตัวธรรมลาว ใชในภาคอีสานก็เรียกวา ตัวธรรมอีสาน ตามแตละทองถิน่ จะเรียกแตกค็ อื ตัวอักษรชนิดเดียวกันนัน่ เอง
อักขรวิธีของอักษรธรรมอีสานจะวางพยัญชนะตนซึ่งเปนพยัญชนะตัวเต็ม (๓๗ รูป) ไวบนบรรทัด และวางสระ
ไวรอบพยัญชนะตน สวนพยัญชนะตัวสะกดและพยัญชนะตัวควบกล้ำ จะวางไวใตบรรทัด โดยใชรูปพยัญชนะครึ่งตัว
หรือครึ่งรูป ซึ่งเรียกวา “ตัวเฟอง” หรือ “ตัวหอย” มีทั้งหมด ๑๖ ตัว สวนพยัญชนะตัวสะกดที่ไมมีรูปครึ่งตัวจะเขียน
ดวยตัวเต็ม สวนสระในอักษรธรรมอีสาน แบงเปน ๒ ประเภท คือ สระลอย ๘ รูป และสระจม ๒๗ รูป วรรณยุกตใน
อักษรธรรมอีสานไมมรี ูป แตมีเสียงวรรณยุกตครบทั้ง ๕ เสียงเหมือนภาษาไทย โดยที่ผูอานตองผันหาเสียงเอาเอง
ตามความหมายของประโยคหรือขอความนั้น ๆ เปนเกณฑในการพิจารณา ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้ คนโบราณอีสานเรียกวา
“หนังสือ หนังหา” คือ หาความหมายเอาเองตามคำปริบทที่แวดลอมของคำนั้น ตัวอยางเชน คำถายถอด “ปูไดปูมาแตนา”
คำอาน “ปูไดปูมาแตนา” นอกจากนี้ ยังมี อักขรวิธีพิเศษ หมายถึงอักษรธรรมอีสานที่มีวิธีประสมอักษรที่แตกตาง
จากกฎเกณฑทั่วไป ซึ่งมีรูปรางแตกตางไปจากคำเดิมหรือคำอานมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะคนอีสานสมัยโบราณตองการ
ที่จะประหยัดเวลาและแรงงาน ตลอดถึงจำนวน ขนาดและขอบเขตของใบลานที่ใชจารจึงคิดบัญญัติศัพทพิเศษขึ้นใช
บางทีก็เพื่อแสดงภูมิความรู ฉะนั้น จึงเปนปญหามากสำหรับผูเริ่มหัดอานและจะตองจดจำเปนกรณีพิเศษ
การคงอยูของอักษรธรรมอีสานปจจุบัน พบวามีกระจายอยูตามพื้นที่จังหวัดตางๆ ในภาคอีสานเกือบ
ทุกจังหวัด อยางไรก็ตาม ปญหาที่เกิดขึ้นคือ มีผูที่สามารถอานอักษรโบราณไดจำนวนนอยมาก และสวนมากจะเปน
ผูสูงอายุ บางพื้นที่ไมมีผูอานไดเลย เนื่องจากเปนอักษรที่ไมไดมีการถายทอดกันในชุมชน และไมไดนำอักษรมาใช
ในการสื่อสาร ดวยระบบการศึกษาแบบใหมจากสวนกลางเขาไปแทนที่

๑๕๐

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 เปนเอกสารโบราณประเภทหนึ่งที่ปรากฏการใช อักษรธรรมอีสาน ในการจาร เพื่อบันทึกเนื้อหาและ
เรื่องราวตางๆ พบวา มีใบลานที่จารดวยอักษรธรรมอีสานที่วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร
วัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน นอกจากนี้ สมุดขอย เปนเอกสารโบราณอีสานประเภทหนึ่งที่พบวามีการใช
อักษรธรรมอีสานในการจดบันทึก ซึ่งพบทั้งสมุดขอยขาว และสมุดขอยดำ

ตัวอยางอักษรธรรมอีสาน

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในจารึก

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในหนังสือใบลาน

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในสมุดขอย

ตัวอยางภาพอักษรธรรมในสมุดขอย
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๕๑

ปจจุบนั การใชภาษาชอง ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวชองอยูใ นภาวะถดถอยเปนอยางมาก คนชองสวนมากใช
ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวันแมแตผูสูงอายุ เยาวชนชาวชองรุนอายุต่ำกวา ๓๐ ป ไมสามารถพูดภาษาชองได
และใชภาษาไทยเปนภาษาที่หนึ่ง ภาษาชองจึงจัดเปนภาษาที่อยูในภาวะวิกฤตขั้นรุนแรงใกลสูญ ซึ่งมีผลตอการสูญเสีย
ภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูในดานตาง ๆ ที่สะทอนผานคำศัพทในภาษาชอง เชน เรื่องเกี่ยวกับปา พันธุพืช อาหาร
พื้นบาน สมุนไพร พิธีกรรม ความเชื่อและประเพณี เชน พิธีแตงงาน “กาตัก” ของชาวชอง และการละเลนพื้นบาน เชน
“ซะบา” เปนตน

ภาษาชอง
คำวา “ชอง” แปลวา “คน” ชาวชองเปนกลุม คนดัง้ เดิมในดินแดนเอเชียอาคเนย สมัยอาณาจักรเขมร เปนกลุม ชน
ที่มีชื่อเสียงในการทำกระวาน และเครื่องเทศตาง ๆ ชาวชองและกลุมชนใกลเคียง กระจายตัวอยูในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ไดแก จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะบริเวณที่ตอเนื่องกับประเทศกัมพูชา
ในบางพืน้ ทีจ่ ะเรียกคนชองวา “ชึม่ ชอง” ปจจุบนั พบชาวชองอาศัยอยูห นาแนนในเขตกิง่ อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
ตำบลตะเคียนทอง และตำบลคลองพลู สวนในเขตตำบลพลวง และในเขตอำเภอโปงน้ำรอนยังมีประชากรที่พูดภาษาชอง
ไดเพียงไมกี่คน ชาวชองสวนมากประกอบอาชีพทำสวนผลไม และยางพารา มีการทำนาเพื่อกินในครอบครัว สวนการทำ
กระวานมีเฉพาะในเขตเขาสอยดาว

อยางไรก็ตามชาวชองไดมคี วามพยายามฟน ฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเองตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไดมกี าร
สรางระบบตัวเขียนภาษาชองดวยตัวอักษรไทย และการสรางวรรณกรรมหนังสืออานภาษาชองระดับตาง ๆ มีการสอน
ภาษาชองเปนหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียน และมีการพัฒนาศูนยการเรียนรูเพื่อฟนฟูภาษา – วัฒนธรรมชองสำหรับเปน
แหลงขอมูล จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและอื่น ๆ อีกทั้งมีการเริ่มศึกษาพืชพื้นบาน เชน คลุม – คลา หรือชาวชองเรียกวา
“รุนทาก – รุนเชอ”

ภาษาชอง เปนภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ–เขมร กลุมยอยเปยริก ภาษาในสาขาเดียวกัน
ที่มีความใกลเคียง ไดแก ภาษากะซอง และภาษาซำเรที่พบในจังหวัดตราด และภาษาซะอุง ที่พบในจังหวัดกาญจนบุรี
ภาษาชองมีระบบเสียงที่แสดงลักษณะของภาษากลุมมอญ-เขมรที่ชัดเจน โดยมีพยัญชนะตน (๒๒ ตัว) พยัญชนะสะกด
(๑๑ ตัว) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชตัวสะกด จ ญ และ ฮ เปนตน และมีลักษณะน้ำเสียงที่โดดเดน 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 ไวยากรณภาษาชองโดยทั่วไปมีลักษณะเรียง
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-ไมมี-อะไร-กิน-ขาว-ไม> = สองคนตายายไมมีอะไรจะกิน เปนตน

๑๕๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภู
นมรดกภมิมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพทธศั
ุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๕๓

ปจจุบนั การใชภาษาชอง ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวชองอยูใ นภาวะถดถอยเปนอยางมาก คนชองสวนมากใช
ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวันแมแตผูสูงอายุ เยาวชนชาวชองรุนอายุต่ำกวา ๓๐ ป ไมสามารถพูดภาษาชองได
และใชภาษาไทยเปนภาษาที่หนึ่ง ภาษาชองจึงจัดเปนภาษาที่อยูในภาวะวิกฤตขั้นรุนแรงใกลสูญ ซึ่งมีผลตอการสูญเสีย
ภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูในดานตาง ๆ ที่สะทอนผานคำศัพทในภาษาชอง เชน เรื่องเกี่ยวกับปา พันธุพืช อาหาร
พื้นบาน สมุนไพร พิธีกรรม ความเชื่อและประเพณี เชน พิธีแตงงาน “กาตัก” ของชาวชอง และการละเลนพื้นบาน เชน
“ซะบา” เปนตน

ภาษาชอง
คำวา “ชอง” แปลวา “คน” ชาวชองเปนกลุม คนดัง้ เดิมในดินแดนเอเชียอาคเนย สมัยอาณาจักรเขมร เปนกลุม ชน
ที่มีชื่อเสียงในการทำกระวาน และเครื่องเทศตาง ๆ ชาวชองและกลุมชนใกลเคียง กระจายตัวอยูในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ไดแก จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะบริเวณที่ตอเนื่องกับประเทศกัมพูชา
ในบางพืน้ ทีจ่ ะเรียกคนชองวา “ชึม่ ชอง” ปจจุบนั พบชาวชองอาศัยอยูห นาแนนในเขตกิง่ อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
ตำบลตะเคียนทอง และตำบลคลองพลู สวนในเขตตำบลพลวง และในเขตอำเภอโปงน้ำรอนยังมีประชากรที่พูดภาษาชอง
ไดเพียงไมกี่คน ชาวชองสวนมากประกอบอาชีพทำสวนผลไม และยางพารา มีการทำนาเพื่อกินในครอบครัว สวนการทำ
กระวานมีเฉพาะในเขตเขาสอยดาว

อยางไรก็ตามชาวชองไดมคี วามพยายามฟน ฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเองตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไดมกี าร
สรางระบบตัวเขียนภาษาชองดวยตัวอักษรไทย และการสรางวรรณกรรมหนังสืออานภาษาชองระดับตาง ๆ มีการสอน
ภาษาชองเปนหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียน และมีการพัฒนาศูนยการเรียนรูเพื่อฟนฟูภาษา – วัฒนธรรมชองสำหรับเปน
แหลงขอมูล จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและอื่น ๆ อีกทั้งมีการเริ่มศึกษาพืชพื้นบาน เชน คลุม – คลา หรือชาวชองเรียกวา
“รุนทาก – รุนเชอ”

ภาษาชอง เปนภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ–เขมร กลุมยอยเปยริก ภาษาในสาขาเดียวกัน
ที่มีความใกลเคียง ไดแก ภาษากะซอง และภาษาซำเรที่พบในจังหวัดตราด และภาษาซะอุง ที่พบในจังหวัดกาญจนบุรี
ภาษาชองมีระบบเสียงที่แสดงลักษณะของภาษากลุมมอญ-เขมรที่ชัดเจน โดยมีพยัญชนะตน (๒๒ ตัว) พยัญชนะสะกด
(๑๑ ตัว) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชตัวสะกด จ ญ และ ฮ เปนตน และมีลักษณะน้ำเสียงที่โดดเดน 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 ไวยากรณภาษาชองโดยทั่วไปมีลักษณะเรียง
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-ไมมี-อะไร-กิน-ขาว-ไม> = สองคนตายายไมมีอะไรจะกิน เปนตน

๑๕๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภู
นมรดกภมิมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพทธศั
ุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๕๓

ญัฮกุรมีลักษณะการเรียงคำแบบประธาน – กริยา – กรรม เชนเดียวกับภาษากลุมมอญ – เขมรทั่วไป เชน ประโยควา
แมะ พะ โจว โดง เฮย <แม-พอ-กลับไป-หมูบาน-แลว> = พอแมกลับบานไปแลว
ชาวญัฮกุรมีองคความรูเกี่ยวกับปา สัตวปา พันธุพืชพื้นบาน สมุนไพร และมีการละเลนพื้นบาน
ซึ่งเปนการขับเพลงของชาวญัฮกุร โดยมีเสียงเอื้อนที่ไพเราะเปนเอกลักษณ เรียกวา “ปา? เร เร” มีเนื้อรองเปนภาษาญัฮกุร
บรรยายถึงความงามของธรรมชาติ การเกีย้ วพาราสีระหวางชายหญิง การลาจากและการโหยหาอดีต ปจจุบนั มีผสู ามารถ
เลนและขับรองไดไมถึง ๕ คน

ภาษาญัฮกุร
คำวา “ญัฮกุร” แปลวา “คนภูเขา” ญัฮ แปลวา “คน” และ กุร แปลวา “ภูเขา” คนทั่วไปรูจักคนกลุมนี้ในนาม
“คนดง” หรือ “ชาวบน” ชาวญัฮกุรอาศัยอยูในปาบนภูเขา เดิมเปนพรานปาและยายที่อยูไปเรื่อย ๆ เคยอาศัยอยูในปา
แถบเทือกเขาพังเหย มีอาณาเขตที่ตอเนื่องกันระหวางภาคกลาง ไดแก จังหวัดลพบุรี ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันพบชาวญัฮกุรอาศัยหนาแนนในเขต
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ปจจุบันภาษาญัฮกุรอยูในภาวะวิกฤตใกลสูญ เนื่องจากการรุกคืบของคนไทยเบิ้งหรือไทยโคราชและคนลาว
อีสานที่เขามาอาศัยปะปน และชาวญัฮกุรบางสวนไดมีการยายถิ่นฐานกระจัดกระจายไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทำใหภาษาและ
ภูมิปญญาทองถิ่นของชาวญัฮกุรอยูในภาวะถดถอย เยาวชนเริ่มมีการใชภาษาแมของตนนอยลงไปเรื่อย ๆ และใชภาษา
ไทยเปนภาษาพูดโดยสวนใหญ
อยางไรก็ตาม ชาวญัฮกุรไดมีความพยายามฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยไดมีการพัฒนาระบบตัวเขียน การสรางวรรณกรรมทองถิ่น การสอนภาษาญัฮกุรในโรงเรียน เปนตน

ภาษาญัฮกุร เปนภาษาที่อยูในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ – เขมร สาขายอยโมนิก มีความใกลเคีย
งกับภาษามอญซึ่งอยูในสาขาเดียวกัน นักภาษาศาสตรเชิงประวัติ ไดแก ชอโต และ ดิฟฟลอด พบวาภาษาญัฮกุรที่พูด
กันในปจจุบันมีความคลายคลึงกับภาษามอญโบราณที่ปรากฏอยูในจารึกสมัยทวารวดีที่คนพบในประเทศไทยเปนอยาง
มากจนเรียกไดวาเปนภาษาเดียวกัน เนื่องจากนักวิชาการเชื่อวาภาษามอญโบราณเปนภาษากลางของคนในยุคทวารวดี
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 โฆษะที่พบกันทั่วไป
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

๑๕๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีปรระกาศขึ
กาศขึ้นทะเบี
ท เบียนมรดกภู
นมรดกภมิมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ปร
ประจำป
จำปพทธศั
ุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๕๕

ญัฮกุรมีลักษณะการเรียงคำแบบประธาน – กริยา – กรรม เชนเดียวกับภาษากลุมมอญ – เขมรทั่วไป เชน ประโยควา
แมะ พะ โจว โดง เฮย <แม-พอ-กลับไป-หมูบาน-แลว> = พอแมกลับบานไปแลว
ชาวญัฮกุรมีองคความรูเกี่ยวกับปา สัตวปา พันธุพืชพื้นบาน สมุนไพร และมีการละเลนพื้นบาน
ซึ่งเปนการขับเพลงของชาวญัฮกุร โดยมีเสียงเอื้อนที่ไพเราะเปนเอกลักษณ เรียกวา “ปา? เร เร” มีเนื้อรองเปนภาษาญัฮกุร
บรรยายถึงความงามของธรรมชาติ การเกีย้ วพาราสีระหวางชายหญิง การลาจากและการโหยหาอดีต ปจจุบนั มีผสู ามารถ
เลนและขับรองไดไมถึง ๕ คน

ภาษาญัฮกุร
คำวา “ญัฮกุร” แปลวา “คนภูเขา” ญัฮ แปลวา “คน” และ กุร แปลวา “ภูเขา” คนทั่วไปรูจักคนกลุมนี้ในนาม
“คนดง” หรือ “ชาวบน” ชาวญัฮกุรอาศัยอยูในปาบนภูเขา เดิมเปนพรานปาและยายที่อยูไปเรื่อย ๆ เคยอาศัยอยูในปา
แถบเทือกเขาพังเหย มีอาณาเขตที่ตอเนื่องกันระหวางภาคกลาง ไดแก จังหวัดลพบุรี ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันพบชาวญัฮกุรอาศัยหนาแนนในเขต
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ปจจุบันภาษาญัฮกุรอยูในภาวะวิกฤตใกลสูญ เนื่องจากการรุกคืบของคนไทยเบิ้งหรือไทยโคราชและคนลาว
อีสานที่เขามาอาศัยปะปน และชาวญัฮกุรบางสวนไดมีการยายถิ่นฐานกระจัดกระจายไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทำใหภาษาและ
ภูมิปญญาทองถิ่นของชาวญัฮกุรอยูในภาวะถดถอย เยาวชนเริ่มมีการใชภาษาแมของตนนอยลงไปเรื่อย ๆ และใชภาษา
ไทยเปนภาษาพูดโดยสวนใหญ
อยางไรก็ตาม ชาวญัฮกุรไดมีความพยายามฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยไดมีการพัฒนาระบบตัวเขียน การสรางวรรณกรรมทองถิ่น การสอนภาษาญัฮกุรในโรงเรียน เปนตน

ภาษาญัฮกุร เปนภาษาที่อยูในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ – เขมร สาขายอยโมนิก มีความใกลเคีย
งกับภาษามอญซึ่งอยูในสาขาเดียวกัน นักภาษาศาสตรเชิงประวัติ ไดแก ชอโต และ ดิฟฟลอด พบวาภาษาญัฮกุรที่พูด
กันในปจจุบันมีความคลายคลึงกับภาษามอญโบราณที่ปรากฏอยูในจารึกสมัยทวารวดีที่คนพบในประเทศไทยเปนอยาง
มากจนเรียกไดวาเปนภาษาเดียวกัน เนื่องจากนักวิชาการเชื่อวาภาษามอญโบราณเปนภาษากลางของคนในยุคทวารวดี
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 โฆษะที่พบกันทั่วไป
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

๑๕๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีปรระกาศขึ
กาศขึ้นทะเบี
ท เบียนมรดกภู
นมรดกภมิมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ปร
ประจำป
จำปพทธศั
ุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๕๕

จากอดีตชุมชนละวากกเชียงมีเพียงคนเชื้อสายกฺองเทานั้นที่อาศัยอยูในพื้นที่ ภาษาที่ใชจึงมีภาษาเดียว
ตอมามีการแตงงานกับคนตางเชื้อสาย เกิดการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกัน คนเฒาคนแกใชภาษากฺองปนกับ
ภาษาอื่นๆเชนภาษาลาว เด็กๆชาวกฺองวันนี้ไมเขาใจภาษาแม เมื่อไมเขาใจจึงไมใช ไมพูด วัยรุนเขาใจเพียงระดับคำ
แตไมนิยมใช ดวยความรูสึกวาภาษาแมนั้นเชย ทัศนคติในทางลบของเจาของภาษาเปนสัญญาณเตือนวา ภาษาละวา
กำลังจะสูญไปในไมชา อีกทัง้ จำนวนคนทีส่ ามารถใชภาษากฺอ งในการสือ่ สารไดไมถงึ ๕๐ คนจาก ๓๐๐ คน ของทัง้ ๓ หมูบ า น
คือบานละวาวังควาย บานกกเชียง ตำบลขมิ้น อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี และบานคอกควาย ตำบลทองหลาง
อำเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี

ภาษากฺอง

อยางไรก็ตาม เมือ่ คนกฺอ งรูส ถานการณทางภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง เกิดความตระหนักและไดพยายาม
อนุรกั ษและฟน ฟูภาษาและวัฒนธรรม ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไดมกี ารสรางระบบตัวเขียนภาษากฺอ งอักษรไทย เพือ่ ใชเปน
เครื่องมือในการบันทึกเรื่องราวตางๆ

คำวา “กฺอง” เปนคำที่คนกฺองใชเรียกชื่อกลุมและภาษาของตัวเอง คนไทยในพื้นที่ใกลเคียงสวนใหญมักเรียก
“ละวา” จนปรากฏมีคำวา “ละวา” นำหนาชื่อหมูบานที่มีชาวกฺอง อาศัยอยูแทบทุกหมูบาน เชน บานละวาคอกควาย
บานละวาวังควาย วิถีชีวิตชาวกฺองสวนใหญพึ่งพิงธรรมชาติ ชอนกุง จับปลา ลาสัตว หาหนอไม เก็บเห็ด และปลูกขาวไร
ในอดีตชาวกฺอ งมีวฒ
ั นธรรมการแตงกายดวยผาทีท่ อขึน้ เองเปนเอกลักษณเฉพาะตัว แตปจ จุบนั การแตงกายในชุดพืน้ เมือง
แทบจะไมเหลือใหเห็นกันแลว สวนศิลปการทอผานัน้ หายไปกับอดีต จนกระทัง่ มีชาวกฺอ งกลุม หนึง่ ฟน ฟูหตั ถกรรมทอผาขึน้
ชาวกฺองจึงเริ่มหันกลับมาทอผากันอีกครั้ง ในขณะเดียวกันแนวคิดอีกดานหนึ่งที่เหนียวแนนคือ แนวคิดความเชื่อเรื่อง
การนับถือผี ทุกวันนี้ในวันขางขึ้นเดือน ๖ เรายังคงเห็นชาวกฺองที่บานละวากกเชียงพรอมใจทำพิธีเซนไหวผีบรรพบุรุษ
ผีบานผีเรือน เจาปาเจาเขา ตามความเชื่อเดิมอยูเปนประจำทุกป
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 หนวยเสียงเทานั้นคือ /-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

๑๕๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิิธีประกาศขึึ้นทะเบียี นมรดกภูมิปญญาทางวััฒนธรรมของชาติิ ปประจำป
ำปพุทธศัักราช ๒๕๕๕

๑๕๗

จากอดีตชุมชนละวากกเชียงมีเพียงคนเชื้อสายกฺองเทานั้นที่อาศัยอยูในพื้นที่ ภาษาที่ใชจึงมีภาษาเดียว
ตอมามีการแตงงานกับคนตางเชื้อสาย เกิดการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกัน คนเฒาคนแกใชภาษากฺองปนกับ
ภาษาอื่นๆเชนภาษาลาว เด็กๆชาวกฺองวันนี้ไมเขาใจภาษาแม เมื่อไมเขาใจจึงไมใช ไมพูด วัยรุนเขาใจเพียงระดับคำ
แตไมนิยมใช ดวยความรูสึกวาภาษาแมนั้นเชย ทัศนคติในทางลบของเจาของภาษาเปนสัญญาณเตือนวา ภาษาละวา
กำลังจะสูญไปในไมชา อีกทัง้ จำนวนคนทีส่ ามารถใชภาษากฺอ งในการสือ่ สารไดไมถงึ ๕๐ คนจาก ๓๐๐ คน ของทัง้ ๓ หมูบ า น
คือบานละวาวังควาย บานกกเชียง ตำบลขมิ้น อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี และบานคอกควาย ตำบลทองหลาง
อำเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี

ภาษากฺอง

อยางไรก็ตาม เมือ่ คนกฺอ งรูส ถานการณทางภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง เกิดความตระหนักและไดพยายาม
อนุรกั ษและฟน ฟูภาษาและวัฒนธรรม ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไดมกี ารสรางระบบตัวเขียนภาษากฺอ งอักษรไทย เพือ่ ใชเปน
เครื่องมือในการบันทึกเรื่องราวตางๆ

คำวา “กฺอง” เปนคำที่คนกฺองใชเรียกชื่อกลุมและภาษาของตัวเอง คนไทยในพื้นที่ใกลเคียงสวนใหญมักเรียก
“ละวา” จนปรากฏมีคำวา “ละวา” นำหนาชื่อหมูบานที่มีชาวกฺอง อาศัยอยูแทบทุกหมูบาน เชน บานละวาคอกควาย
บานละวาวังควาย วิถีชีวิตชาวกฺองสวนใหญพึ่งพิงธรรมชาติ ชอนกุง จับปลา ลาสัตว หาหนอไม เก็บเห็ด และปลูกขาวไร
ในอดีตชาวกฺอ งมีวฒ
ั นธรรมการแตงกายดวยผาทีท่ อขึน้ เองเปนเอกลักษณเฉพาะตัว แตปจ จุบนั การแตงกายในชุดพืน้ เมือง
แทบจะไมเหลือใหเห็นกันแลว สวนศิลปการทอผานัน้ หายไปกับอดีต จนกระทัง่ มีชาวกฺอ งกลุม หนึง่ ฟน ฟูหตั ถกรรมทอผาขึน้
ชาวกฺองจึงเริ่มหันกลับมาทอผากันอีกครั้ง ในขณะเดียวกันแนวคิดอีกดานหนึ่งที่เหนียวแนนคือ แนวคิดความเชื่อเรื่อง
การนับถือผี ทุกวันนี้ในวันขางขึ้นเดือน ๖ เรายังคงเห็นชาวกฺองที่บานละวากกเชียงพรอมใจทำพิธีเซนไหวผีบรรพบุรุษ
ผีบานผีเรือน เจาปาเจาเขา ตามความเชื่อเดิมอยูเปนประจำทุกป
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 หนวยเสียงเทานั้นคือ /-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

๑๕๖

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิิธีประกาศขึึ้นทะเบียี นมรดกภูมิปญญาทางวััฒนธรรมของชาติิ ปประจำป
ำปพุทธศัักราช ๒๕๕๕

๑๕๗

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๔
ýĉúðąÖćøĒÿéÜ
ģĤøć÷Öćø

ÜćîßŠćÜòŘöČĂéĆĚÜđéĉö
ģĢøć÷Öćø

ïşąĐøă
ïøćèóĄæäŢÛąÔïşą
วงสะลอ ซอ ปน
๒๕๕๒

ซอลานนา
๒๕๕๒

หมอลำพื้น
๒๕๕๒

เพลงโคราช
๒๕๕๒

ดีเกรฮูลู
๒๕๕๒

ผาแพรวา
๒๕๕๒

ผาทอนาหมื่นศรี
๒๕๕๒

ผายก
๒๕๕๓

ผามัดหมี่
๒๕๕๓

ผายอมคราม
๒๕๕๔

หมอลำกลอน
๒๕๕๒

çìèöĈ
ลำผญา
๒๕๕๒

ซิ่นตีนจก
๒๕๕๒

ปพาทย
๒๕๕๓

ď×öĊėĀÚÛĄÔýąì
ď×öĊėĀÚîŤŨìçćìďïą

กระจับป
๒๕๕๔

เปยะ
๒๕๕๔

กองขาวดอก
๒๕๕๒

เครื่องจักสานยานลิเภา
๒๕๕๒

เครื่องจักสานไมไผ
๒๕๕๔

มีดอรัญญิก
๒๕๕๒

กระดิ่งทองเหลือง
๒๕๕๒

กริซ
๒๕๕๒

การปนหลอพระพุทธรูป
๒๕๕๓

เกวียนสลักลาย
๒๕๕๒

เรือนไทยพื้นบานดั้งเดิม
๒๕๕๔

เรือกอและ
๒๕๕๔

งานชางแทงหยวก
๒๕๕๔

เวีียงกาหลง
๒๕๕๒

ขับเสภา
๒๕๕๔

ď×öĊėĀÚđøþă

โขน
๒๕๕๒

หนังใหญ
๒๕๕๒

ละครชาตรี
๒๕๕๒

โนรา
๒๕๕๒

ď×öĊėĀÚēôş

ÔąöĐýçÚ
ď×öĊėĀÚþìĄÚ
หนังตะลุง
๒๕๕๒

ละครใน
๒๕๕๓

หุนกระบอก
๒๕๕๓

ลิเกทรงเครื่อง
๒๕๕๓

ď×öĊėĀÚîöăçĄí
ÚąìûćøîÔööô
ñĊĘìíşąì

๑๕๘

รำเพลงชา-เพลงเร็ว
๒๕๕๓

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

แมทายักษ-ลิง
๒๕๕๓

ละครนอก
๒๕๕๔

การแสดงในพระราชพิธี
๒๕๕๔

ปราสาทศพ สกุลชางลำปาง
๒๕๕๒

เครื่องทองโบราณสกุลชางเพชรบุรี
๒๕๕๒

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

รูปหนังตะลุง
๒๕๕๒

๑๕๙

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๔
ýĉúðąÖćøĒÿéÜ
ģĤøć÷Öćø

ÜćîßŠćÜòŘöČĂéĆĚÜđéĉö
ģĢøć÷Öćø

ïşąĐøă
ïøćèóĄæäŢÛąÔïşą
วงสะลอ ซอ ปน
๒๕๕๒

ซอลานนา
๒๕๕๒

หมอลำพื้น
๒๕๕๒

เพลงโคราช
๒๕๕๒

ดีเกรฮูลู
๒๕๕๒

ผาแพรวา
๒๕๕๒

ผาทอนาหมื่นศรี
๒๕๕๒

ผายก
๒๕๕๓

ผามัดหมี่
๒๕๕๓

ผายอมคราม
๒๕๕๔

หมอลำกลอน
๒๕๕๒

çìèöĈ
ลำผญา
๒๕๕๒

ซิ่นตีนจก
๒๕๕๒

ปพาทย
๒๕๕๓

ď×öĊėĀÚÛĄÔýąì
ď×öĊėĀÚîŤŨìçćìďïą

กระจับป
๒๕๕๔

เปยะ
๒๕๕๔

กองขาวดอก
๒๕๕๒

เครื่องจักสานยานลิเภา
๒๕๕๒

เครื่องจักสานไมไผ
๒๕๕๔

มีดอรัญญิก
๒๕๕๒

กระดิ่งทองเหลือง
๒๕๕๒

กริซ
๒๕๕๒

การปนหลอพระพุทธรูป
๒๕๕๓

เกวียนสลักลาย
๒๕๕๒

เรือนไทยพื้นบานดั้งเดิม
๒๕๕๔

เรือกอและ
๒๕๕๔

งานชางแทงหยวก
๒๕๕๔

เวีียงกาหลง
๒๕๕๒

ขับเสภา
๒๕๕๔

ď×öĊėĀÚđøþă

โขน
๒๕๕๒

หนังใหญ
๒๕๕๒

ละครชาตรี
๒๕๕๒

โนรา
๒๕๕๒

ď×öĊėĀÚēôş

ÔąöĐýçÚ
ď×öĊėĀÚþìĄÚ
หนังตะลุง
๒๕๕๒

ละครใน
๒๕๕๓

หุนกระบอก
๒๕๕๓

ลิเกทรงเครื่อง
๒๕๕๓

ď×öĊėĀÚîöăçĄí
ÚąìûćøîÔööô
ñĊĘìíşąì

๑๕๘

รำเพลงชา-เพลงเร็ว
๒๕๕๓

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

แมทายักษ-ลิง
๒๕๕๓

ละครนอก
๒๕๕๔

การแสดงในพระราชพิธี
๒๕๕๔

ปราสาทศพ สกุลชางลำปาง
๒๕๕๒

เครื่องทองโบราณสกุลชางเพชรบุรี
๒๕๕๒

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

รูปหนังตะลุง
๒๕๕๒

๑๕๙

ÖĊāćõĎöĉðŦââćĕì÷
ħøć÷Öćø

üøøèÖøøöóČĚîïšćî
ģġøć÷Öćø

ÔĈÿąñĊĘìíşąì

นิทานศรีธนณชัย
๒๕๕๓

ìćêąìñĊĘìíşąì

ตำนานพระเจาหาพระองค
๒๕๕๓

นิทานสังขทอง
๒๕๕๓

ตำนานดาวลูกไก
๒๕๕๓

นิทานขุนชางขุนแผน
๒๕๕๓

ตำนานพระเจาเลียบโลก
๒๕๕๓

ตำนานพระแกวมรกต
๒๕๕๓

ตำนานพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช
๒๕๕๓

นิทานปลาบูทอง
๒๕๕๔

ตำนานพญาคันคาก
๒๕๕๓

ตำนานจามเทวี
๒๕๕๔

ตะกรอ
๒๕๕๔

มวยไทย
๒๕๕๓

กระบี่กระบอง
๒๕๕๔

แยลงรู
๒๕๕๔

ûćøîăÔąöèŞĀýČşîŚĀÚÔĄìèĄú

ĒîüðäĉïĆêĉìćÜÿĆÜÙö
óĉíĊÖøøöĒúąÜćîđìýÖćú
Ħøć÷Öćø
ôąöõąê

ตำนานพระพุทธสิหิงค
๒๕๕๓

ตี่จับ
๒๕๕๔

วาวไทย
๒๕๕๔

ÕìíëööôďìĈõôîöăďñæĈ

การแสดงความเคารพแบบไทย
๒๕๕๔

ทำขวัญขาว
๒๕๕๔

พิธีไหวครู
๒๕๕๔

ÚąìďêûÔąø

ตำนานผาแดงนางไอ
๒๕๕๔

ตำนานแมนากพระโขนง
๒๕๕๔

ตำนานนางเลือดขาว
๒๕๕๔

íêýúçþöĊĀ
íêÔøŞąúĒìñćëĈÔööô

ÙüćöøĎšĒúąĒîüðäĉïĆêĉ
đÖĊę÷üÖĆïíøøößćêĉĒúąÝĆÖøüćú
Ħøć÷Öćø

สงกรานต
๒๕๕๔

ลอยกระทง
๒๕๕๔

ĀąþąöĐøăđóÝìąÔąö
บททำขวัญขาว
๒๕๕๓

บททำขวัญนาค
๒๕๕๓

บททำขวัญควาย
๒๕๕๓

èĆöą

ตมยำกุง
๒๕๕๔

ผัดไทย
๒๕๕๔

ÔąöĐñêõŢĐïìēêõ
ĐøăÔąöĐñêõŢñĊĘìíşąì
ตำราแมวไทย
๒๕๕๓

๑๖๐

น้ำปลาไทย
๒๕๕๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ตำราเลขยันต
๒๕๕๓

การษีดัดตน
๒๕๕๔

การนวดไทย
๒๕๕๔

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๖๑

ÖĊāćõĎöĉðŦââćĕì÷
ħøć÷Öćø

üøøèÖøøöóČĚîïšćî
ģġøć÷Öćø

ÔĈÿąñĊĘìíşąì

นิทานศรีธนณชัย
๒๕๕๓

ìćêąìñĊĘìíşąì

ตำนานพระเจาหาพระองค
๒๕๕๓

นิทานสังขทอง
๒๕๕๓

ตำนานดาวลูกไก
๒๕๕๓

นิทานขุนชางขุนแผน
๒๕๕๓

ตำนานพระเจาเลียบโลก
๒๕๕๓

ตำนานพระแกวมรกต
๒๕๕๓

ตำนานพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช
๒๕๕๓

นิทานปลาบูทอง
๒๕๕๔

ตำนานพญาคันคาก
๒๕๕๓

ตำนานจามเทวี
๒๕๕๔

ตะกรอ
๒๕๕๔

มวยไทย
๒๕๕๓

กระบี่กระบอง
๒๕๕๔

แยลงรู
๒๕๕๔

ûćøîăÔąöèŞĀýČşîŚĀÚÔĄìèĄú

ĒîüðäĉïĆêĉìćÜÿĆÜÙö
óĉíĊÖøøöĒúąÜćîđìýÖćú
Ħøć÷Öćø
ôąöõąê

ตำนานพระพุทธสิหิงค
๒๕๕๓

ตี่จับ
๒๕๕๔

วาวไทย
๒๕๕๔

ÕìíëööôďìĈõôîöăďñæĈ

การแสดงความเคารพแบบไทย
๒๕๕๔

ทำขวัญขาว
๒๕๕๔

พิธีไหวครู
๒๕๕๔

ÚąìďêûÔąø

ตำนานผาแดงนางไอ
๒๕๕๔

ตำนานแมนากพระโขนง
๒๕๕๔

ตำนานนางเลือดขาว
๒๕๕๔

íêýúçþöĊĀ
íêÔøŞąúĒìñćëĈÔööô

ÙüćöøĎšĒúąĒîüðäĉïĆêĉ
đÖĊę÷üÖĆïíøøößćêĉĒúąÝĆÖøüćú
Ħøć÷Öćø

สงกรานต
๒๕๕๔

ลอยกระทง
๒๕๕๔

ĀąþąöĐøăđóÝìąÔąö
บททำขวัญขาว
๒๕๕๓

บททำขวัญนาค
๒๕๕๓

บททำขวัญควาย
๒๕๕๓

èĆöą

ตมยำกุง
๒๕๕๔

ผัดไทย
๒๕๕๔

ÔąöĐñêõŢĐïìēêõ
ĐøăÔąöĐñêõŢñĊĘìíşąì
ตำราแมวไทย
๒๕๕๓

๑๖๐

น้ำปลาไทย
๒๕๕๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ตำราเลขยันต
๒๕๕๓

การษีดัดตน
๒๕๕๔

การนวดไทย
๒๕๕๔

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๖๑

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
สาขาวรรณกรรมพื้นบาน
๑. ศาสตราจารยพเิ ศษประคอง 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

๑๖๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

สาขางานชางฝมือดั้งเดิม
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
สาขากีฬาภูมิปญญาไทย
๑. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
ที่ปรึกษา
๒. ศาสตราจารยจรินทร ธานีรัตน
ประธาน
๓. รองศาสตราจารยสุจิตรา สุคนธทรัพย
๔. รองศาสตราจารยถนอมวงศ กฤษณเพ็ชร
๕. รองศาสตราจารยชัชชัย โกมารทัต
๖. นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ
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
สาขาภาษา
๑. ศาสตราจารยสุวิไล เปรมศรีรัตน ประธาน
๒. นางนิตยา กาญจนวรรณ
๓. นายสถาพร ศรีสัจจัง
๔. รองศาสตราจารยประพนธ เรืองณรงค
๕. รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
๖. รองศาสตราจารยสุพัตรา จิรนันทนาภรณ
๗. รองศาสตราจารยวณ
ี า 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

สาขาความรูแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
๑. ศาสตราจารยพเิ ศษประคอง 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

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๖๓

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
สาขาวรรณกรรมพื้นบาน
๑. ศาสตราจารยพเิ ศษประคอง 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

๑๖๒

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

สาขางานชางฝมือดั้งเดิม
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
สาขากีฬาภูมิปญญาไทย
๑. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
ที่ปรึกษา
๒. ศาสตราจารยจรินทร ธานีรัตน
ประธาน
๓. รองศาสตราจารยสุจิตรา สุคนธทรัพย
๔. รองศาสตราจารยถนอมวงศ กฤษณเพ็ชร
๕. รองศาสตราจารยชัชชัย โกมารทัต
๖. นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ
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
สาขาภาษา
๑. ศาสตราจารยสุวิไล เปรมศรีรัตน ประธาน
๒. นางนิตยา กาญจนวรรณ
๓. นายสถาพร ศรีสัจจัง
๔. รองศาสตราจารยประพนธ เรืองณรงค
๕. รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
๖. รองศาสตราจารยสุพัตรา จิรนันทนาภรณ
๗. รองศาสตราจารยวณ
ี า 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

สาขาความรูแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
๑. ศาสตราจารยพเิ ศษประคอง 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

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๕

๑๖๓

ผูใหขอมูล

คณะผูจัดทำ

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 พุกศรีสุข
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

๑๖๔

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

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
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นายสุธิวงศ พงศไพบูลย
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นางวิไล วิทยานารถไพศาล
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