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            พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖  ก 

สารรัฐมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม 

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงยิ่งประเทศหนึ่งในโลก  

ความงดงามทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นเสน่ห์ที่ท าให้ประเทศไทยเป็นที่กล่าวขานมาตั้งแต่

อดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดกด้านวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ ที่ผู้คนได้สร้างสรรค์ ส่งทอดมา  

รุ่นต่อรุ่น ทั้งที่จับต้องได้ อันได้แก่ ผลงานด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และที่จับต้องไม่ได้ 

อันได้แก่ ความรู ้ความเช่ียวชาญ ในสาขาต่างๆ จนสามารถผลิตผลงานช้ันเลิศที่ไม่มีใครเสมอเหมือน เช่น 

ดนตร ีการแสดง ผ้าทอ เครื่องจักสาน นิทาน ต ารา นอกจากนี้ยังมีประเพณี กีฬาการเล่นพื้นบ้าน อาหาร 

การแพทย์พื้นบ้าน ภาษา ฯลฯ ที่หล่อหลอมและสร้างความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมงดงามดังที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน 

ดังนั้น การที่กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่ง เสริมวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียน 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเป็นหลักฐานส าคัญของชาติ และเป็น  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความภาคภูมิใจและร่วมรักษาวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่

ต่อไปในวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย รวมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการน าทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ  

มาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี 

กระผมขออวยพรใหก้ารจัดงานครั้งนี้ ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

 

      (นายสนธยา  คุณปลื้ม) 

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  



ข   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

สารปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจหนึ่งที่ส าคัญคือการรักษา สืบทอด วัฒนธรรมของชาติ 

และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง ในการด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงาน

ต่างๆ ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมได้มุ่งเน้นการด าเนินงานในลักษณะการศึกษาค้นคว้าวิจัย การอนุรักษ์ 

การฟื้นฟูการพัฒนา การส่งเสริม การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยน จนประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อมรดกวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ อย่าง

รวดเร็วทั้งในด้านที่เสี่ยงต่อการสูญหาย การน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและขาดการแบ่งปันผลประโยชน์ 

เป็นต้น โดยเหตุนี ้กระทรวงวัฒนธรรมเห็นความส าคัญของการมมีาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมมรดก

ภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม 

การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการขึ้นทะเบียนมรดก  

ภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ส าคัญในการตระหนักถึงคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเก็บบันทึกองค์ความรู้ต่างๆไว้เป็นหลักฐาน

ส าคัญของชาติแล้ว ยังต้องมีการเผยแพร่และถ่ายองค์ความรู้เหล่านี้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ทราบถึง

สารส าคัญอันเป็นแก่นแท้อย่างจริงจัง รวมถึงสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ได้ อันจะเป็น

หนทางหนึ่งในการปกป้องคุ้มครองใหม้รดกวัฒนธรรมที่เป็นตัวตนของคนไทยได้คงอยู่ตอ่ไปอย่างเหมาะสม

กับยุคสมัย 

 

 

          (นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล) 

           ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  



 

 

                      พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ค 

สารอธบิดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

การคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ทักษะ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ด้านภาษาพูด ดนตรี การฟ้อนร า ประเพณี งานเทศกาล ความเชื่อ ความรู้

ของธรรมชาตทิี่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ ความรู้เชิงช่าง ฯลฯ ถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเร่งด่วน ที่ทุกประเทศ

ในโลกให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหาย อันสืบเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการน า

มรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมบางอย่างไปใช้ในทางที่ผิดหรอืถูกน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสมอีกด้วย 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักในความส าคัญของสถานการณ์

ดังกล่าวจึงก าหนดนโยบายในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย โดยมีกิจกรรม

ที่ส าคัญคือ การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยการขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นปีที่ห้า 

ประกอบด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ คือ สาขาศิลปะการแสดง สาขางานช่างฝีมือ

ดั้งเดิม สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและ  

งานเทศกาล สาขาความรูแ้ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัธรรมชาตแิละจกัรวาล และสาขาภาษา จ านวน ๖๘ รายการ  

ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแต่งตั้ง และก าหนดจัดงาน

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ขึ้น 

ในวันอังคารที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  

ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะน าไปสู่ความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความส าคัญของ

มรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมอันเป็นเกียรตภิูมิของชาติ 

 

 

         (นายชาย นครชัย) 

           อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  



ง   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

สารรัฐมนตรวี่าการกระทรวงวัฒนธรรม ก 

สารปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ข 

สารอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ค 

ก าหนดการ ๑ 

ความหมายมรดกูมปิัญญาทางวัฒนธรรม ๒ 

การขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิัญญา ๒ 

ทางวัฒนธรรมของชาติ 

วัตถุประสงค์การขึน้ทะเบียน 

มรดกูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๓ 

การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปี 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ ๓ 

รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ของชาติ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ๔ 

ศิลปะการแสดง ๘ 

เกณฑก์ารพิจารณาขึน้ทะเบียน ๙ 

วงปี่จุม ๑๐ 

วงมังคละ ๑๒ 

วงมโหรี ๑๔ 

แคน ๑๖ 

พิณ ๑๘ 

กรือโต๊ะ ๒๐ 

ล าตัด ๒๒ 

เพลงอแีซว ๒๔ 

สวดสรภัญญ์ ๒๖ 

เพลงบอก ๒๘ 

เพลงเรอืแหลมโพธิ์  ๓๐ 

ฟ้อนเล็บ ๓๒ 

ร าประเลง ๓๔ 

ฟ้อนกลองตุ้ม ๓๖ 

ลิเกป่า  ๓๘ 

งานช่างฝีมือดั้งเดิม ๔๐ 

เกณฑก์ารพจิารณาขึน้ทะเบียน ๔๑ 

ผา้ทอไทพวน ๔๒ 

ผา้ขาวม้า  ๔๔ 

ตะกร้อหวาย ๔๖ 

ขัวแตะ ๔๘ 

เครื่องทองเหลอืงบ้านปะอาว ๕๐ 

ฆ้องบ้านทรายมูล ๕๒ 

ประเกือมสุรินทร์ ๕๔ 

งานคร่ า  ๕๖ 

หัวโขน ๕๘ 

บายศรี ๖๐ 

สารบัญ 



  พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ จ 

วรรณกรรมพื้นบ้าน ๖๒ 

เกณฑก์ารพิจารณาขึน้ทะเบียน ๖๓ 

นิทานยายกะตา ๖๔ 

นิทานปัญญาสชาดก ๖๖ 

นทิานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ๖๘ 

ต านานเจ้าแมล่ิม้กอเหนี่ยว ๗๐ 

ต านานเจ้าแมเ่ขาสามมุก  ๗๒ 

ต านานกบกินเดือน  ๗๔ 

บทเวนทาน ๗๗ 

ผญาอีสาน  ๘๐ 

ต าราพรหมชาต ิ ๘๒ 

กีฬาภูมิปัญญาไทย  ๘๖ 

เกณฑก์ารพิจารณาขึน้ทะเบียน ๘๗ 

กาฟักไข่ ๘๘ 

หนอนซ้อน ๙๐ 

มวยตับจาก ๙๒ 

มวยทะเล ๙๔ 

ซีละ ๙๖ 

มวยโบราณสกลนคร ๙๘ 

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 

และงานเทศกาล ๑๐๐ 

เกณฑก์ารพิจารณาขึน้ทะเบียน ๑๐๑ 

ประเพณีตักบาตรเทโว ๑๐๒ 

ประเพณีบุญบั้งไฟ ๑๐๔ 

ประเพณีการละเล่นผตีาโขน 

ในงานบุญหลวง จังหวัดเลย ๑๐๖ 

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ๑๐๘ 

พิธีโกนจุก ๑๑๐ 

พิธบีายศรสีู่ขวัญ ๑๑๒ 

พิธีท าขวัญนาค ๑๑๔ 

ประเพณีลงเล ๑๑๖ 

ประเพณีกองข้าวศรรีาชา จังหวัดชลบุรี ๑๑๘ 

ประเพณแีหพ่ญายมบางพระ จงัหวดัชลบรุ ี ๑๒๐ 

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

ธรรมชาติและจักรวาล  ๑๒๒ 

เกณฑก์ารพิจารณาขึน้ทะเบียน ๑๒๓ 

อาหารบาบ๋า ๑๒๔ 

กระยาสารท  ๑๒๖ 

ขนมเบือ้ง  ๑๒๗ 



ฉ   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ข้าวย า ๑๒๙ 

ข้าวหลาม ๑๓๑ 

ยาหม่อง  ๑๓๒ 

คึฉึ่ยของกะเหรี่ยง ๑๓๔ 

ข้าวหอมมะลิ  ๑๓๖ 

ปลากัดไทย ๑๓๗ 

ภาษา  ๑๔๐ 

เกณฑก์ารพิจารณาขึน้ทะเบียน ๑๔๑ 

ภาษาเลอเวือะ ๑๔๒ 

ภาษาโซ่ (ทะวืง) ๑๔๔ 

ภาษาตากใบ (เจะ๊เห) ๑๔๖ 

ภาษาสะกอม ๑๔๘ 

ภาษาอูรักลาโวยจ ๑๕๐ 

ภาษามานิ (ซาไก) ๑๕๒ 

ภาษาไทยโคราช (ไทยเบิง้) ๑๕๔ 

ภาษาพิเทน ๑๕๖ 

ภาษาเขมรถิ่นไทย ๑๕๘ 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ๑๖๐ 

คณะกรรมการอ านวยการ ๑๖๕ 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๖๖ 

คณะผู้จัดท า ๑๖๘ 

 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑ 

ก ำหนดกำร 
พิธีประกำศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของชำติ ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๕๖ 

วันอังคำรที่  ๓  กันยำยน  ๒๕๕๖  

ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

------------------------------ 

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.  -   ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

๑๔.๐๐ น. -   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายสนธยา  คุณปลื้ม) ประธานในพิธี                       

         เดินทางมาถงึ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

                                    - พิธีกรกล่าวต้อนรับและด าเนินรายการ 

 -   การแสดงพิธีบายศรีสู่ขวัญ  

 -   อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กล่าวรายงานความเป็นมาในการประกาศ                             
  ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  

 -   ชมวีดิทัศน์ การประกาศรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ         

         ประกาศขึ้นทะเบียน ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรให้กับชุมชน 
  ที่ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน 
  และมอบนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา 
  ทางวัฒนธรรม 

 -   ประธาน แขกผู้มีเกียรติ และชุมชน ถ่ายภาพร่วมกัน 

๑๕.๐๐ น. -  การแสดงและสาธิตสาขากีฬาภูมิปัญญาไทย “มวยโบราณสกลนคร”  

  

--------------------------------------- 



๒   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายถึง การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้ 

ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน 

กลุ่มชน และในบางกรณีปัจเจกบุคคล ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดก  

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้ เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชน  

สร้างขึ้นใหม่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อ

ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์ และความต่อเนื่อง 

ดังนัน้ จงึก่อให้เกิดความเคารพตอ่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสรา้งสรรคข์องมนุษย์ 

การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นสมบัตอิันล้ าค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอด

มาถึงลูกหลานรุ่นต่อรุ่น  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง ความรู้ ความคิด ทักษะ ความช านาญ 

ความเช่ียวชาญ ที่แสดงออกผ่านทางภาษา วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ขนบธรรมเนียมประเพณี 

พิธีกรรม งานช่างฝีมือดั้งเดิม การเล่น กีฬา ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ และ

จักรวาล 

ในยุคที่โลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบัน สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติดังกล่าว

ข้างตน้ ก าลังถูกคุกคามจากภยันตรายต่างๆ ทั้งจากวัฒนธรรมต่างชาติ การฉกฉวยผลประโยชน์จากการที่

มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า หรือการน าภูมิปัญญาของกลุ่มชนหนึ่งๆ ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม และไม่มีการ

แบ่งปันผลประโยชน์ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้กลุ่มชนที่ได้รับผลกระทบถูกครอบง าจนเกิดการสูญเสีย 

อัตลักษณ์ และสูญเสียภูมปิัญญาที่เป็นองค์ความรูข้องตนไปอย่างรูเ้ท่าไม่ถึงการณ ์ 

การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงเป็นหนทางหนึ่งในการปกป้อง

คุ้มครอง และเป็นหลักฐานส าคัญของประเทศในการประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญา  

ทางวัฒนธรรมต่างๆ ในขณะที่ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ของชาติ  



 

 

                      พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๓ 

วัตถุประสงค์การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

๑. เพื่อบันทึกประวัติความเป็นมา ภูมปิัญญา และอัตลักษณ์ของมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม 

๒. เพื่อเป็นฐานขอ้มูลส าคัญเกี่ยวกับมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย 

๓. เพื่อเสริมสร้างบทบาทส าคัญ และความภาคภูมิใจของชุมชน กลุ่มคน หรือบุคคล ที่เป็นผู้ถือครอง

มรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม 

๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

๕.  เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก 

การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  
 ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  

กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความจ าเป็นในการปกป้องคุ้มครองส่งเสริม และสืบทอดมรดก      

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปี

พุทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่อการคุ้มครองในเบือ้งตน้ จ านวน ๗ สาขา ๖๘ รายการ คือ 

๑. สาขาศลิปะการแสดง จ านวน  ๑๕ รายการ 

๒. สาขางานช่างฝีมอืดั้งเดิม จ านวน  ๑๐ รายการ 

๓. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน จ านวน  ๙ รายการ 

๔. สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย จ านวน  ๖ รายการ 

๕. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล จ านวน ๑๐ รายการ 

๖. สาขาความรูแ้ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล จ านวน  ๙ รายการ 

๗. สาขาภาษา จ านวน ๙ รายการ 

ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จะด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

ถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศอยู่ในบัญชรีายชื่อโดยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 



๔ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

รำยกำรมรดกภูมิปัญญำทำงวฒันธรรมของชำติ  
ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๕๖ 

สำขำ ประเภท รำยกำร 

ศิลปะกำรแสดง 

ดนตร ี

๑. วงปี่จุม 
๒. วงมังคละ 
๓. วงมโหรี 
๔. แคน 
๕. พิณ 
๖. กรือโต๊ะ 
๗. ล าตัด 
๘. เพลงอีแซว 
๙. สวดสรภัญญ์ 
๑๐. เพลงบอก 
๑๑. เพลงเรือแหลมโพธิ์  

การแสดง 

๑๒. ฟ้อนเล็บ 
๑๓. ร าประเลง 
๑๔. ฟ้อนกลองตุ้ม 
๑๕. ลิเกป่า 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๕ 

สำขำ ประเภท รำยกำร 

งำนช่ำงฝีมิอดั้งเดิม 

ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า 
๑. ผ้าทอไทพวน 
๒. ผ้าขาวม้า 

เครื่องจักสาน 
๓. ตะกร้อหวาย 
๔. ขัวแตะ 

เครื่องโลหะ 

๕. เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว 
๖. ฆ้องบ้านทรายมูล 
๗. ประเกือมสุรินทร์ 
๘. งานคร่ า 

งานศิลปกรรมพื้นบ้าน 
๙. หัวโขน 
๑๐.บายศรี 

วรรณกรรมพื้นบ้ำน 

นิทานพื้นบ้าน 

๑. นิทานยายกะตา 
๒. นิทานปัญญาสชาดก 
๓. นิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 
๔. ต านานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
๕. ต านานเจ้าแม่เขาสามมุก 
๖. ต านานกบกินเดือน 

บทสวดหรือ 
บทกล่าวในพิธีกรรม 

๗. บทเวนทาน 

ส านวน ภาษิต ๘. ผญาอีสาน 
ต ารา ๙. ต าราพรหมชาติ 



๖ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

สาขา ประเภท รายการ 

กีฬาภูมิปัญญาไทย 

การเล่นพื้นบ้าน 

๑. กาฟักไข่ 
๒. หนอนซ้อน 

กีฬาพ้ืนบ้าน 
๓. มวยตับจาก 
๔. มวยทะเล 

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
๕. ซีละ 
๖. มวยโบราณสกลนคร 

แนวปฏิบัติทางสังคม 
พิธีกรรม 

และงานเทศกาล 

ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ๑. ประเพณีตักบาตรเทโว 

ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล 

๒. ประเพณีบุญบั้งไฟ 
๓. ประเพณีการละเล่นผีตาโขน 

ในงานบุญหลวง จังหวัดเลย 

๔. ประเพณีกวนข้าวทิพย ์

ประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิต 

๕. พิธีโกนจุก 
๖. พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
๗. พิธีท าขวัญนาค 
๘. ประเพณีลงเล 

ประเพณีเกี่ยวกับ 
การท ามาหากิน 

๙. ประเพณีกองข้าวศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 

๑๐. ประเพณีแห่พญายมบางพระ  
จังหวัดชลบุรี 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๗ 

สำขำ ประเภท รำยกำร 

ควำมรู้และแนว
ปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับธรรมชำติ 
และจักรวำล 

อาหารและโภชนาการ 

๑. อาหารบาบ๋า 
๒. กระยาสารท 
๓. ขนมเบื้อง 
๔. ข้าวย า 
๕. ข้าวหลาม 

การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้าน 

๑. ยาหม่อง 

การจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
เพื่อการอนุรักษ์และ 

๑. คึฉื่ยของกะเหรี่ยง 
๒. ข้าวหอมมะลิ 
๓. ปลากัดไทย 

ภำษำ ภาษาท้องถ่ิน 

๑. ภาษาเลอเวือะ 
๒. ภาษาโซ่ (ทะวึง) 
๓. ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) 
๔. ภาษาสะกอม 
๕. ภาษาอูรักลาโวยจ 
๖. ภาษามานิ (ซาไก) 
๗. ภาษาไทยโคราช (ไทยเบิ้ง) 
๘. ภาษาพิเทน 
๙. ภาษาเขมรถิ่นไทย 



๘   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ศิลปะการแสดง 

 

 ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตร ีร า-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่เป็น
การแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้น

นั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงที่

ก่อใหเ้กิดการคดิ วิพากษ์ น าสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ ประเภท  ดังนี ้ 

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็นท านองเพลง  

ท าให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่เพื่อบรรเลง ขับกล่อม ให้ความบันเทิง 

ประกอบพิธีกรรมและประกอบการแสดง ดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรใีนการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม   

๒. การแสดง หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่าร า การเชิด 

การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก 

อาจแสดงรว่มกับดนตรีและการขับร้องหรอืไม่ก็ได้ การแสดง แบ่งออกเป็น การแสดงในพิธีกรรม การแสดง

ที่เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว  



 

 

                      พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๙ 

เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบยีน 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะของวัฒนธรรมนั้น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์  

๒. มีองค์ประกอบของศิลปะการแสดงที่บ่งบอกให้เห็นคุณลักษณะของศิลปะการแสดง

นั้นๆ  

๓. มรีูปแบบการแสดงหรือการน าเสนอที่ชัดเจน  

๔. มีการสบืทอดกันหลายชั่วคนที่ยังคงมีการแสดงอยู่ หรือแสดงตามวาระโอกาสของการ

แสดงนัน้ ๆ 

๕. มีคุณค่าทางสังคม จิตใจ และวถิีชวีิตชุมชน   



๑๐ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

วงปี่จุม  

ปี่จุมเป็นวงดนตรีท้องถิ่นล้านนาที่มีปี่ซึ่งเป็นเครื่องลมไม้ประเภทลิ้นอิสระเป็นเครื่องดนตรีหลัก  

โดยปกติปี่จุมส ารับหนึ่งๆ จะท าจากไม้รวกล าเดียว และท าเป็นปี่ที่มีขนาดและระดับเสียงต่างๆ กันสี่เล่ม  

สี่ขนาด มีลิ้นท าด้วยส าริดผนึกติดที่ปลายด้านหนึ่งซึ่งมีข้อตันมีรูนิ้วเจ็ดรูเรียงไปตามความยาวของล าปี่   

ปี่มีขนาดต่างๆเรียงตามล าดับจากใหญ่ไปเล็ก ดังนี้ ปี่แม่ มีความยาวระหว่าง ๗๐ - ๘๐ เซนติเมตร   

ปี่กลาง มีความยาวประมาณ ๖๐ - ๖๕ เซนติเมตร ปี่ก้อย มีความยาวระหว่าง ๔๕ - ๕๕ เซนติเมตร  

และปี่ตัด (บางคนเรียกปี่เล็ก) มีความยาว ๓๕ - ๔๐ เซนติเมตร  วงดนตรีที่ใช้ปี่ทั้งสี่เล่มมีชื่อเรียกว่า  

ปี่จุมสี่ ถ้าใช้เพียงสามเล่ม เรียกว่า ปี่จุมสาม บางวงใช้ปี่สามเล่มและมีซึงขนาดใหญ่ร่วมวงด้วย ๑ คัน  

ก็ยังคงเรียกชื่อวงว่า ปี่จุมสี่ ถ้าเรยีกโดยไม่ต้องการระบุจ านวนนักดนตรีจะเรียกสั้นๆ ว่าปี่จุม ส่วนนักดนตรี

ที่เล่นปี่จุม เรียกว่า ช่างปี่ 

การใช้ปี่ขนาดต่างกันบรรเลงร่วมกันสี่เล่ม ท าให้เสียงของปี่จุมสี่ครอบคลุมพิสัยของเสียง  

มากกว่าสองทบของคู่แปด โดยเสียงของปี่ก้อยจะสูงกว่าปี่แม่เป็นคู่แปด ส่วนปี่กลางจะมีระดับเสียงคาบ

เกี่ยวระหว่างครึ่งบนของปี่แม่กับครึ่งล่างของปี่ก้อย และปี่ตัดจะมีเสียงสูงเป็นคู่แปดของปี่กลาง ระบบ  

เสียงเช่นนี้ ท าให้การบรรเลงปี่จุมสี่มีเสียงซ้อนกันเป็นคู่แปดตลอดเวลา และบางช่วงมีเสียงเดียวกัน  

เพิม่เขา้มาอกีแนวหนึง่ดว้ย เสยีงเหลา่นี ้เป็นลักษณะของดนตรทีี่แพร่หลายในเอเชียรวมทั้งในประเทศไทยด้วย  

บทบาทหลักที่มีมาแต่ดั้งเดิมของปี่จุม คือ บรรเลงร่วมกับการขับซอซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านล้านนา  

ที่เก่าแก่กว่า ๕ ศตวรรษ โดยการขับซอที่ใช้ปี่จุมบรรเลงร่วมด้วยนั้น เป็นแบบแผนของเชียงใหม่และ 

จังหวัดใกล้เคียงซึ่งอยู่คอ่นไปทางตะวันตกของดินแดนล้านนา ชุดท านองที่ส าคัญที่สุดของซอตามแบบแผน

นี้มีชื่อว่า ซอตั้งเชียงใหม่  แหล่งที่มีการขับซอตามแบบแผนเชียงใหม่ คือแหล่งที่มีช่างปี่มาก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีช่างปี่ตั้งแต่รุ่นอาวุโสอายุเกินหกสิบปี จนถึงเยาวชนในสถานศึกษา 

นอกจากนี้มีในจังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดล าปางและจังหวัดแพร่  ส่วนทางตะวันออก  

ซึ่งมีจังหวัดน่านเป็นเมืองส าคัญนั้นมีการขับซอเช่นกัน แต่ชุดของท านองซอกับการใช้เครื่องดนตรีนั้น

แตกต่างกับทางเชียงใหม ่คือ ชุดท านองซอเมอืงนา่นมชืี่อวา่ ล่องน่าน และซอน่านไม่ใชป้ี่จุม     



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๑ 

ปัจจุบันนี้ ปี่จุมยังคงมีรูปร่างลักษณะคงเดิม การผลิตยังคงใช้วิธีเดิมคือท าด้วยมือช่างท าปี่   

(สล่าปี่) ด้วยเครื่องมือง่ายๆ และด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สล่าปี่สั่งสมมา จนสามารถท าให้ปี่ที่ท าด้วยมือ  

และมีขนาดต่างกันนั้น มีระบบเสียงที่สัมพันธ์กันอย่างกลมกล่อมทั้งส ารับ  แต่สล่าท าปี่ในปัจจุบันนี้  

ยังมีจ านวนไม่มาก สล่ารุ่นใหม่ๆ เท่าที่พบ คือ ช่างปี่ที่ ฝึกท าเอง จนสามารถท าได้ ด้านบทบาท  

ในการใช้งานนั้น ในระยะหลังๆมีการยืมท านองซอเมืองน่านมาเล่นบ้าง และบางทีมีท านองอื่นๆ ซึ่งอยู่  

นอกจารีตเดิมแทรกเข้ามาบ้างเพื่อความสนุกสนาน  นอกจากนี้ การประสมวงใหม่ๆ ของกลุ่มนักดนตรี  

ร่วมสมัย ได้น าปี่บางเล่มไปเล่นเพลงใหม่ๆในวงดนตรีของตน รวมทั้งพบว่ามีการใช้ปี่ด าเนินท านองเพลง  

ประกอบภาพยนตรห์รอืละครที่มบีริบทเป็นท้องถิ่นล้านนาด้วย  

เรียบเรียงโดย  นายประสิทธ์ิ  เลยีวสิริพงศ ์  

            ป่ีจุมดา้นท่ีมีลิ้นผนกึตดิอยู่        ป่ีจุมสี่  



๑๒ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

วงมังคละ  

วงมังคละ  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วงปี่กลอง”  เป็นดนตรีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เสียงสื่อสารและ 

เพื่อความเป็นสิริมงคล  เดิมใช้ประโคมในขบวนแห่พระและใช้ประโคมในงานมงคล  แต่ในปัจจุบันใช้

ประโคมทั้งในงานมงคล  งานอวมงคล  น าขบวนแห่  และประกอบท่ารา่ยร า   

วงมังคละมีประวัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี จากข้อมูลต านานพระพุทธสิหิงค์ 

กลา่วไวว้่า  เมือ่ครัง้ที่พอ่ขุนศรีอนิทราทิตยเ์สดจ็เยอืนเมอืงนครศรธีรรมราชทรงทราบจากพระเจา้จนัทรภาณ ุ 

(พระเจ้าศิริธรรมนคร) ว่าที่เมืองลังกาซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นของนครศรีธรรมราชมีพระพุทธสิหิงค์    

มีพุทธลักษณะงดงามมาก  ทรงปรารถนาที่จะได้ไปประดิษฐาน ณ เมืองสุโขทัย  จึงทรงเจรจาขอให้  

พระเจ้าจันทรภาณุจัดการให้  พระเจ้าจันทรภาณุทรงจัดริ้วขบวนน าพระพุทธสิหิงค์ส่งไปยังเมืองสุโขทัย  

นอกจากนี้ในรัชกาลพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  กษัตริย์พระองค์ที่ ๓ ทรงกระท าโอยทานแก่มหาเถร

สังฆราชปราชญ์เรียนจบ ปิฎกไตรที่ลุแต่เมืองนครศรีธรรมราช  โดยความก็คือพระพุทธศาสนาลัทธิ  

ลังกาวงศ์ในเมืองสุโขทัยนั้นได้รับการเผยแผ่มาจากเมอืงนครศรธีรรมราช   

 ในวัฒนธรรมของชาวลังกานับแต่อดีต  มีวงมังคละเภรีประกอบด้วย  ปี่ที่มีปากล าโพงลักษณะ

อย่างเดียวกับปี่ชวา  กลองคู่ส าหรับสะพายตี  ใช้ประโคมในงานมงคลต่างๆ  แม้ในปัจจุบันก็ยังมีใช้ประโคม

น าขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า  การจัดริ้วขบวนน าพระพุทธสิหิงค์เมื่อครั้งสุโขทัยนั้น  

จึงธรรมเนียมการน าวงมังคละเภรีประโคมตลอดเส้นทาง  วงดนตรีนี้จึงมีความเชื่อ  ลักษณะของ  

วง  รูปแบบการบรรเลงเช่นเดียวกับวงกาหลอของภาคใต้   วงมังคละเมื่อแพร่กระจายสู่สุโขทัยแล้วได้มีการ

น าไปใช้ประโคมงานต่างๆ สืบทอดต่อเนื่องกันมาในประเพณีของประชาชนในสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง   

คือ  พิษณุโลก  และบางส่วนของอุตรดิตถ์  ส่วนเครื่องดนตรีในวงมีพัฒนาการจนเป็นรูปแบบเฉพาะ  

ประกอบด้วย   ปี่ (มีล าโพง)  ฆ้องแขวนหรือฆ้องราว  (มี ๓ ใบ)  โกร๊ก (กลองขนาดเล็ก บางแห่งเรียกว่า

จ๊กโกร๊ก) กลองยืน  กลองหลอน  ฉาบ  และกรับ บางวงเพิ่มฉิ่ง  ร ามะนา  ชื่อวงดนตรีที่ประสม  

วงนี้เดิมเรียกว่า “วงปี่กลอง” ส่วนชื่อ  “วงมังคละ” เรียกตามบันทึกของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ   

เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เมื่อเสด็จเมืองพิษณุโลก ใน พ.ศ. ๒๔๔๔  โดยทรงเรียกตามค าที่ได้รับ

การอธิบายของสมภารวัดสกัดน้ ามัน และพระยาเทพาฯว่า “วงมังคละ”  ชื่อของวงดนตรีนี้จึงเป็นชื่อหนึ่ง 

ที่นยิมเรียกในปัจจุบัน 



พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๓

ลักษณะของวงมังคละ  เป็นวงดนตรีประโคมน าขบวนแห่  วงประโคมในงานพิธีต่างๆ   

เมื่อมีการคิดกระบวนท่าร า  ใช้วงมังคละบรรเลงประกอบท่าร า  และปรับเปลี่ยนในรูปแบบบรรเลง  

ตามอย่างวงดนตรีทั่วไป  ขั้นตอนส าคัญก่อนการบรรเลงเริ่มด้วยการไหว้ครู  ต่อด้วยเพลงกลองชื่อเพลง  

ไม้สี่ซึ่งถือเป็นเพลงครู  จากนั้นจึงมีการน าเพลงอื่นๆ ตามที่แต่ละวงใช้บรรเลง  เช่น  เพลงไม้หนึ่ง ไม้สอง 

ไม้สาม กระทิงกินโป่ง  นมยานกระทกแป้ง  สาวน้อยประแป้งคางคกเข็ดเขี้ยว  เก้งตกปลัก  ตุ๊กแกตีนปุก  

ข้าวต้มบูด  แพะชนแกะ  คุดทะราดเหยียบกรวด   ฯลฯ  ส าหรับวงที่บรรเลงประกอบท่าร า  ทั้งท่าร าน า

ขบวนแห่  และท่าร าที่ เรียกว่าร ามังคละ หรือที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่  มีท่าร าซึ่งนิยมอย่างแพร่หลาย  

เชน่  ท่าเจ้าชู้ไก้แจ ้ ท่าเจ้าชู้ยักษ์  ท่าป้อ  ท่าเมิน  ท่าลิงอุ้มแตงหรอืท่าร าลิงขย่มตอ  ฯลฯ   

วงมังคละ  เป็นวงดนตรีที่ เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องเสียง  ใช้สื่อสารความเป็นสิริมงคล  

การบูชายกย่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เพื่อป่าวประกาศให้เทพยดาหรือผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติให้รับทราบถึง 

พลังศรัทธาต่อสิ่งที่ประกอบขึ้น  เช่น  การแห่พระพุทธรูป  แห่นาค  แห่น าขบวนในกิจกรรมทางประเพณี 

ของสงัคมทีจ่ดัขึน้    แมว้า่ในปจัจบุนับางทอ้งถิน่ใช้ส าหรบัประกอบงานอวมงคล  กย็งัคงเปน็ความเช่ือเรือ่งเสยีง 

ที่ ใ ช้น าหรือส่ งวิญญาณของผู้ วายชนม์   วงมั งคละจัด เป็นวงดนตรีที่ มีคุณค่าทางวัฒนธรรม  

ลักษณะโดดเด่นของการบรรเลงวงดนตรีนี้คือเสียงน าของโกร๊กที่ตีด้วยหวายยาว  ๒ อัน  การใช้ปี่เป่าร่าย 

พรรณนาบทคาถา  บทบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  หรือพรรณนาบทที่เป็นถ้อยค าสื่อความเป็นท านองต่าง  ๆ 

กลองสองหน้า  คือกลองยืนและกลองหลอน   (ด้านหนึ่งตีด้วยไม้ดีดกลอง)  ท าหน้าที่ตีลีลาจังหวะเป็น 

เพลงกลองหรือไม้กลองตามช่ือของเพลง  ฆ้องแขวนนอกจากตีให้จังหวะแล้วยังตีเป็นสัญญาณบอก 

การเปลี่ยนเพลงด้วย  ในปัจจุบันมีการเป่าท านองปี่ด้นหรือด าเนินลีลาให้สอดคลองกับจังหวะ บางวง 

น าท านองเพลงพืน้บา้น  เพลงไทยแบบแผน  เพลงสมยันยิมเขา้ไปเปา่รว่มกบัวธิแีบบดัง้เดมิดว้ย        

การสืบทอดวงมังคละ  เกิดจากการสืบทอดในรูปแบบมุขปาฐะของศิลปินที่เป็นครูหรือหัวหน้าวง 

เมื่อมีการฟื้นฟู  ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านจึงเกิดการสืบทอดในโรงเรียน  และกลุ่มสนใจต่างๆ  ความรู้  

แนววิธีปฏิบัติ  มีการสืบทอดทั้งแบบแผนดั้งเดิมและประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน  มีวงมังคละ  

เช่น  วงรุ่งอรุณศรี  วงบ้านกล้วย  วงเอกเขนกมังคละ วง ส.ราชพฤกษ์ศิลป์  จังหวัดสุโขทัย วงครูทองอยู่ 

ลูกพลับ  วงโรงเรียนวัดจอมทอง  วงเพชรรุ่งลูกนเรศวร  วงมะปรางหวาน  จังหวัดพิษณุโลก  วงพิชัย

สามัคคี  จังหวัดอุตรดิตถ์  ฯลฯ 

เรยีบเรยีงโดย  รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์  



๑๔ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

วงมโหรี  

วงมโหรีจัดเป็นวงดนตรีของไทยที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องดังปรากฏในงานประติมากรรม 

เช่น ภาพปูนปั้นแกะสลักตั้งแต่ครั้งโบราณกาลที่พบภาพการบรรเลงวงมโหรีเครื่องสี่อันประกอบด้วย คนสี

ซอสามสาย คนดีดกระจับปี่ คนตีทับหรือโทน และคนตีกรับที่เป็นผู้ขับล าน า แสดงให้เห็นถึงความนิยมใน

การบรรเลงวงมโหรีที่มมีายาวนาน ดังที่ได้ปรากฏในงานจิตรกรรม ในยุคสมัยต่างๆ เช่น ภาพเขียนลายทอง

บนตู้หนังสือ ภาพบนฝาผนัง ฯลฯ   ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆที่ได้จากงานจิตรกรรม ประติมากรรมเหล่านี้  

เป็นรอ่งรอยหลักฐานที่บ่งชีถ้ึงความเจริญและวิวัฒนาการทางการดนตรขีองไทยได้เป็นอย่างดวี่าชนชาติไทย 

มีความนิยมในการขับร้องและบรรเลงวงมโหรีปรากฏเด่นชัดมาแต่ครั้งในอดีตก่อนกรุงสุโขทัย แม้ใน  

กฏมณเฑียรบาลในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี พ.ศ. ๑๙๙๑ – ๒๐๓๑ 

ก็มีบันทึกไว้ว่า “หา้มรอ้งเพลงเรอื เป่าขลุ่ย เป่าปี่ สซีอ ดดีจะเข้ ดีดกระจบัปี่ ตีโทนตีทับ ในเขตพระราชฐาน” 

แสดงให้เห็นว่าการบรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆนั้นได้รับความนิยมกันมากมายจนต้องห้ามไว้ในเขต

พระราชฐาน  ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการน าเครื่องสายมาจัดให้บรรเลงประสมเข้าด้วยกันกับ  

วงปี่พาทย์ที่มีการลดขนาดสัดส่วนของเครื่องดนตรีประเภทตีลง เช่น ระนาด ฆ้องวง เพื่อให้มีความดังของ

เสียงที่เหมาะสมจะบรรเลงร่วมกันจนเกิดเป็นรากฐานของการพัฒนาวงมโหรีของไทยมาจนปัจจุบันนี ้

ภายหลังการได้น าเครื่องดนตรีทั้งเครื่องดีด สี ตี เป่า ของไทยมาบรรเลงร่วมกันเช่นนี้ ท าให้เกิดความ

เหมาะสมลงตัวที่ท าให้การบรรเลงเครื่องดนตรีทุกชิ้นร่วมกันในวงมโหรีมีสุ้มเสียงนุ่มนวลไพเราะอ่อนหวาน

น่าฟังประดุจเสียงทิพย์จากสรวงสวรรค์  มีความดังของเสียงที่พอเหมาะที่จะใช้บรรเลงภายในอาคาร

บ้านเรือน เหมาะสมกับในการขับกล่อมที่เป็นพิธีมงคลต่างๆ อาทิ งานมงคลสมรส งานขึ้นบ้านใหม่ 

งานวันเกิด งานเลีย้งสังสรรคต์า่งๆ   

วงมโหรีเครื่อง ๔ วงมโหรีเครื่อง ๖ 



พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๕

วงมโหรีแบ่งเป็นวงมโหรีโบราณ ประกอบด้วย ๑.วงมโหรีเครื่องสี่  ๒.วงมโหรีเครื่องหก 

๓.วงมโหรีเครื่องแปด และวงมโหรีที่เป็นรูปแบบในการบรรเลงในปัจจุบัน อาทิ ๑.วงมโหรีวงเล็ก 

๒.วงมโหรเีครื่องคู ่๓.วงมโหรเีครื่องใหญ่  

การสบืทอดและบรรเลงวงมโหรีในปัจจุบันนั้นยังคงมีการเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

และอุดมศึกษาที่ยังคงมีความชัดเจนอยู่ในทุกๆภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยความสนับสนุนอันดี  

ของภาครัฐและเอกชน   คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงพิจารณาเห็นสมควรประกาศขึ้นทะเบียนวงมโหรีให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม สาขา
เรียบเรียงโดย  นายสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒ ิ

วงมโหรีเครื่องเดี่ยว 

วงมโหรีเครื่องคู่ 

ภาพ : http://thailandclassicalmusic.com/thaimusic/6mhore.htm 



๑๖ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

แคน  

แคน เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานที่เก่าแก่มีมาแต่โบราณ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ปากเป่า 

ใหเ้ปน็เพลง  แบง่เปน็สองอยา่ง คอื แคนเจด็ และแคนแปด แคนเจด็นัน้มลีกูเจด็คู ่สว่นแคนแปดนัน้มลีกูแปดคู ่ 

แคนท าด้วยไม้อ้อ หรือไม้เหี้ยน้อย แต่เดี๋ยวนี้ไม้อ้อหาได้ยากเขาจึงท าแคนด้วยไม้เหี้ยน้อย  

และจะตอ้งหาใหไ้ดล้ดขนาดเทา่นิว้มอืจงึจะใช้ได ้นอกจากไมเ้หี้ยนอ้ยซึง่ท าเปน็ลกูแคนยาวลดหลัน่กนัตามล าดบั  

๗ คู่ หรอื ๘ คู ่ประกอบเขา้กนักับเต้า ตดิสูตร (ขีสู้ตร) ขา้งบนและขา้งลา่งเต้า เพือ่ไมใ่หล้มเปา่เขา้สูบออกรั่ว  

แลว้ยังมีลิน้แคน รูแพว และรูนับเสียงเป็นสิ่งส าคัญด้วย ขา้งในของแต่ละล าไมลู้กแคนประกอบด้วยลิ้นแคน 

หนึง่อนัทีม่หีนึง่เสยีง และจะตอ้งเจาะรแูพวใหถ้กูตามเสยีงเสมอ   

         ลิน้แคนท าจากโลหะ  เช่น  ทองเหลอืง  ทองแดง  หรอืโลหะผสม  คอื  ทองแดงผสมเงนิซึง่จะม ี

ช่างโลหะโดยตรงเปน็ผูผ้สมและตเีปน็มาตรฐานมาใหช่้างแคน  ช่างแคนกจ็ะน ามาตดัเปน็เสน้และตใีหเ้ปน็แผน่บาง ๆ   

ใหไ้ดข้นาดทีจ่ะสบัเปน็ลิน้แคน   น าลิน้แคนไปสอดใสไ่วใ้นช่องรลูิน้ของกูแ่คนหรอืลกูแคนแตล่ะลกู เตา้แคนท าจาก 

ไมป้ระดูห่รอืไมน้้ าเกลีย้ง (ไมร้กั)  ถา้เปน็ไมป้ระดูคู่น่ยิมใช้รากเพราะตดัหรอืปาดงา่ยดว้ย มดีตอก  ใช้สิว่เจาะใหก้ลวง 

เพื่อเป็นที่สอดใส่ลูกแคนและเป็นทางใหล้มเป่าผ่านไปยังลิ้นแคนได้สะดวก  เมื่อสอดใส่ลูกแคนเข้าไปในเต้า 

แลว้ตอ้งใช้ขีส้ตูรหรอืขีแ้มงนอ้ย  อดุและเชือ่มลกูแคนเขา้กบัเตา้แคน    



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๗ 

ระบบของแคนแปดมีเสียงทั้งหมด ๑๖  เสียง  แต่เป็นระดับเสียงที่ซ้ ากัน ๒ เสียง  ฉะนั้นจึงมีเสียง

ที่มีระดับแตกต่างกันทั้งหมด ๑๕ เสียง เรียงล าดับจากต่ าไปสูง คือ ลา ที โด เร มี ฟา ซอล(ซอล) ลา ที โด 

เร ม ีฟา ซอล ลา แตเ่สียงทั้ง ๑๖  เสียงนีม้ิได้เรียงล าดับอย่างเสียงระนาดหรอืเสียงเปียโน 

ท่วงท านองของแคนที่ถูกเป่าออกมานั้น ชาวอีสานเรียกว่า ลายแคน ลายแคนเป็นภูมิปัญญาที่มี

การสืบต่อกันมาจากความทรงจ าหมอแคนในอดีต ไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ลายแคน  

ถูกประดิษฐ์ขึ้นจากการเลียนลีลาและท่วงท านองหรือเสียงจากธรรมชาติ ซึ่งให้ความไพเราะจับใจ  

สามารถแยกระดับเสียงได้ ๒ กลุ่มระดับเสียงคือ ทางยาว หมายถึง การบรรเลงประกอบการล าที่มี

ท่วงท านองเชื่องช้า เหมาะส าหรับการล าในบทเล่าเรื่อง บทพรรณา บทโศกเศร้า หวนหา  และ ทางสั้น 

หมายถึง การบรรเลงประกอบการล าที่มีท่วงท านองกระชับ สนุกสนาน ร่าเริง ลายแคนที่นิยมเล่น ได้แก่  

ลายสุดสะแนน  ลายอ่านหนังสือใหญ่  ลายอ่านหนังสือน้อย ลายเซ  ลายแมงภู่ตอมดอก  ลายโปงลาง  

ขึน้ภู  ลายแม่ฮ้างกล่อมลูก  ลายลมพัดไผ่  ลายลมพัดพร้าว  ลายล่องของ ลายโป้ซ้าย ลายเต้ย ลายเซิง้   

การฝึกหัดเป่าแคนของชาวอีสาน จะเรียนด้วยตนเองจากการสังเกตจดจ าจากที่เคยได้ยินได้ฟัง   

ผู้จะฝึกหัดจะไปหาซื้อแคนมาเอง ค่อยศึกษาคล าทางทีละนิดละหน่อย  ถ้ามีโอกาสที่จะขอค าแนะน าจาก 

ผู้ที่เป่าเป็นแล้ว  เมื่อจ าท านองอันใดได้ก็เอามาประติดประต่อเป็นของตนเอง  ปัจจุบันเริ่มมีการเรียน 

การสอนเป่าแคนในสถาบันการศึกษาในภาคอีสานมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ฝึกหัดจ าเป็นต้องรู้ก็คือ

ต้องรู้ต าแหน่งของเสียงแคนว่าลูกใดเป็นเสียงลูกใดคู่กับลูกใด   นอกจากนี้ยังต้องรู้ต าแหน่งของนิ้วมือ 

ด้วยว่านิว้ใดใช้กดหรอืนับลูกใดบ้าง 

การบรรเลงดนตรีทุกอย่างของชาวอีสานจะใช้แคนเป็นหลัก  ถือเป็นเอกลักษณ์ทางดนตรีของ 

ชาวอีสานอย่างหนึ่งและท านองเพลงของเครื่องดนตรีต่างๆ   ก็ล้วนแต่ยึดแบบอย่างของเพลงแคน    

ในสมัยโบราณพวกหนุ่มผู้นิยมเป่าแคนดีดพิณเดินเลาะบ้านไปคุยสาว  หรือไม่ก็ในงานบุญพระเวสฯ  ชาย

หนุ่มก็จะพากันเป่าปีเป่าแคน  ดีดพิณ  สีซอ  เลาะตามตูบ  พร้อมกับเกี้ยวสาวไปด้วย แต่ในปัจจุบัน

ประเพณีต่าง ๆ  เหล่านี้สูญไปแล้ว  จึงเหลือแต่การบรรเลงประกอบล าและประกอบฟ้อนในงานที่มี 

การจา้งในรูปแบบอื่น ๆ  

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์  แสนทวสีุข  



๑๘ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

พิณ  

พณิ หรอื "ซงุ"  เปน็เครือ่งดนตรชีนดิหนึง่ของชาวอสีานทีม่ชืีอ่เรยีกแตกตา่งออกไป เช่น ซงึ หมากจบัปี ่

หมากตดโตง่ หมากตบัเตง่   พณิท าดว้ยไม ้เช่น ไมข้นนุ (ไมบ้กัมี)่ เพราะมนี้ าหนกัเบาและใหเ้สยีงทุม้กงัวานไพเราะกวา่

ไมช้นดิอืน่ มรีปูรา่งคลา้ยกตีารแ์ตฝ่มีอืหยาบกวา่ พณิอาจจะม ี๒ สาย ๓ สาย หรอื ๔ สาย  สายพณิดัง้เดมิใช้ 

สายลวดเบรกรถจกัรยาน เพราะคงทนและใหเ้สยีงดงักวา่สายชนดิอืน่ แตใ่นปจัจบุนันยิมใช้สายกตีารแ์ทน การขึน้สาย

ไมม่รีะบบแนน่อน นมหรอืขัน้ (Fret) ทีใ่ช้นิว้กดบงัคบัระดบัเสยีงจะไมฝ่งัตายตวัเหมอืนกตีาร ์การเลน่กเ็ลน่เปน็เพลง

เรยีกวา่ลาย โดยมากพณิจะเลน่คูก่นักบัแคน         

พณิอสีานนัน้มทีัง้แบบพณิ ๒ สาย ๓ สาย และ ๔ สาย   พณิ ๒ สาย  สาย ๑ เปน็สายเอก ขึน้สายเปลา่

เปน็เสยีง ม ี สาย ๒ เปน็สายทุม้ ขึน้สายเปลา่เปน็เสยีง ลา   พณิ ๓ สาย  สาย ๑ เปน็สายเอก ขึน้สายเปลา่เปน็เสยีง  

ม ี สาย ๒ เปน็สายทุม้ ขึน้สายเปลา่เปน็เสยีง ลา  สาย ๓ จะขึน้สายเปน็เสยีงประสาน  พณิ ๔ สาย สองสายลา่ง  

เป็นเสียง โด เป็นเสียงคู่แปด (สายแรก โดต่ า สายสอง โดสูง) สองสายบน ขึ้นเสียงเปน็ ซอล เป็นเสยีงคู่แปด  

(สายสอง ซอลต่ า สายหนึง่ ซอลสงู)  

การตดิขัน้แบง่เสยีงลงบนคอพณิ ท าไดห้ลายสเกล  ตามแตช่นดิของเพลงทีจ่ะใช้พณิบรรเลง เพราะขัน้ 

ของพณินัน้สามารถเคลือ่นทีไ่ด ้เนือ่งจากการใช้ขีส้ดูตดิขัน้แบง่เสยีงเขา้กบัคอพณิ  แตส่ว่นใหญน่กัดนตรอีสีาน  

จะแบง่สเกลเสยีง โด เร ม ีซอล ลา  เพราะเพลงทีเ่ลน่มกัจะเปน็เพลงทีม่าจากลายแคนเปน็สว่นใหญ ่ มช่ีางท าพณิ

หลายคนแบง่สเกลเสยีงตามแบบไมเนอรอ์ยูบ่า้ง คอื ในช้ันเสยีงที ่๓ และ ๖ เปน็ครึง่เสยีง นอกนัน้เตม็เสยีง    

วธิดีดีพณิอสีาน มอืซา้ยจบัทีค่อพณิ ใช้นิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นางและนิว้กอ้ย กดเสยีงทีต่อ้งการตามลายพณิ

และการแบง่เสยีงตามแบบตา่ง ๆ  นิว้โปง้ออกแรงกดรบักบันิว้ทัง้ ๔   มอืขวาดดีสายตรงกลอ่งเสยีง อาจดดีดว้ยนิว้โปง้

หรอืใช้ปิก๊ดดีกไ็ด ้เวลาดดีสาย ๑ และสาย ๒ เพือ่เลน่ท านอง ใหด้ดีสาย ๓เปน็เสยีงประสานดว้ย ซึง่เสยีงของสาย  

๓ นี ้จะท าหนา้ทีเ่หมอืนกบัการเคาะลกูเสบิของโปงลางหรอืลกูตดิสดูของแคน คอืท าหนา้ทีเ่ปน็เสยีงประสานไป 

ตลอดเพลง  



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๙ 

เพลงที่ใชก้ับพิณเป็นเพลงที่มาจากลายแคน เช่น ลายใหญ่ ลายน้อย ลายล าเพลิน ลายนกไทรบิน              

ข้ามทุ่ง ลายแมลงภู่ตอมดอก ลายลมพัดไผ่ ลายกาเต้นก้อน ลายแม่ฮ้างกล่อมลูก ลายไล่งัวขึ้นภู  

ลายโป้ซ้าย ภูไทเลาะตูบ เต้ยหัวดอนตาล ลายสร้อยสีกซิ่น เซิ้งขิก มโนราห์ ศรีโคตรบูรณ์ สังข์ศิลป์ชัย  

ลมพัดพร้าว เซิง้กลองยาว ทองสรอ้ย เป็นต้น           

พิณนอกจากจะนิยมบรรเลงเดี่ยวแล้ว ยังใช้ประสมวงกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น เช่น ซอ โปงลาง 

แคน หมอล า กลองยาวและจะมีเครื่องดนตรปีระกอบจังหวะ เชน่ กลอง กรับ ฉิ่ง ฉาบและไหซอง เป็นต้น 

การฝึกฝนการเล่นพิณนั้น ต้องอาศัยทักษะเช่นเดียวกับดนตรีชนิดอื่น ๆ  คือฝึกให้สามารถจดจ า

ท านอง (ลาย) พิณให้ได้ก่อน ผู้เล่นจึงจะสามารถฝึกฝนทักษะสอดแทรกใส่ลูกเล่นต่าง ๆ ลงไปในลายให้เกิด

ความไพเราะ สนุกสนาน และปัจจุบันพิณเริ่มมีบทบาทในวงดนตรพีืน้บ้านอสีานมากขึ้น และได้มีการน าพิณ

ไปประยุกต์บรรเลงในบทเพลงสมัยนิยมมากขึ้นดว้ย 

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์  แสนทวสีุข  



๒๐ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

กรือโต๊ะ  

กรอืโตะ๊เปน็การละเลน่พืน้บา้นประเภทหนึง่ของชาวไทยมสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เปน็กจิกรรม 

ทีแ่สดงถึงพลังสามัคคีของชุมชน  “กรือโต๊ะ”  จัดเป็นเครื่องดนตรปีระเภท “เครื่องตี” ลักษณะเดียวกับกลอง 

โดยหุน่กรอืโตะ๊ ท าจากไมเ้นื้อแขง็  นยิมไมห้ลมุพอ  น ามาขดุกลงึเปน็หลมุเหมอืนครกต าขา้ว  โดยขดุใหส้ว่นปากแคบ

ปอ่งตรงกลาง  สว่นนีเ้รยีกวา่ “ตาแป”  สว่นทีส่องคอื  “เดา๊ว”์  หรอืใบ   เปน็ไมแ้ผน่ทีใ่ช้เปน็สว่นส าคญัใช้วางพาด 

บนปาก  “ตาแป”  แผ่นไม ้ หรอืแผ่นเดา๊วน์ี้จดัเปน็ชุดเพือ่ใหเ้สยีงทีต่า่งระดบัหลากหลายกนั  สว่นทีส่ามคอืไมต้เีดา๊ว ์ 

มลีกัษณะเหมอืนไมต้ฆีอ้งแตด่า้มยาวกวา่   สว่นปลายของไมต้เีดา๊วน์ัน้มดัดว้ยเสน้ยางพารา   เสยีงของกรอืโตะ๊  

เกดิจากการตแีผน่ไมท้ีว่างบนตาแป   

การเลน่กรอืโตะ๊  นยิมเลน่กนัในวนัส าคัญของหมู่บา้นหรอืหลงัจากการเกีย่วข้าว  โดยแต่ละหมูบ่า้น 

จะน ากรือโต๊ะที่มีอยู่ในหมู่บ้านประมาณ ๕ ถึง ๑๐ ใบ  มาตีประโคมเพื่อฟังเสียง หากมีการประชันแข่งขัน        

นิยมใช้กรือโต๊ะ จ านวน ๗ ใบ  ทีมไหนที่มีผู้ตีกรือโต๊ะได้เสียงดัง มีความพร้อมและอดทนในการตีกรือโต๊ะ        

ไดน้านกวา่ทมีอืน่กจ็ะเปน็ฝา่ยชนะ  ผลชนะของทมีเสมอืนวา่เปน็การชนะของคนทัง้หมูบ่า้น การตกีรอืโตะ๊ นอกจาก 

จะเปน็การตเีพือ่ความสนกุสนานแลว้ยงัแสดงออกถงึความสมานสามคัคขีองคนในชุมชนอกีดว้ย 

ในการแข่งขันนั้น บางครั้งมีกรือโต๊ะมาร่วมแข่งขันมากถึง ๓๐ คณะ เมื่อทุกคณะมาพร้อมกันแล้ว  

ซึง่โดยมากเปน็เวลาตอนบา่ย กจ็ะมกีารแบง่รุน่แบง่สายผูท้ าหนา้ทีแ่บง่รุน่แบง่สายกค็อืกรรมการซึง่เปน็นกัเลง 

กรอืโตะ๊อาวโุส และเพือ่ความยตุธิรรมในการตดัสนิชีข้าดจะใช้กรรมการอยา่งนอ้ย ๓ คน เมือ่กรรมการแบง่กรอืโตะ๊ 

ออกเปน็รุน่เลก็ รุน่กลาง และรุน่ใหญแ่ลว้ ถา้ในแตล่ะรุน่มหีลายคณะกจ็ะจดัแบง่สาย แขง่ขนัในสายเดยีวกนักอ่น  

ซึง่อาจจะแขง่แบบแพค้ดัออกหรอืแบบพบกนัหมดกแ็ลว้แตต่กลงกนั เมือ่แบง่รุน่แบง่สายชีแ้จงกตกิากนัเสรจ็กเ็ปน็

เวลาค่ าพอด ีหลงัจากคณะตา่ง  ๆรบัประทานอาหารมื้อเยน็เรียบร้อยก็เริ่มจัดกรือโต๊ะเข้าที่เพื่อแขง่ขันต่อไป  



พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๒๑

การเล่นกรือโต๊ะนิยมเล่นกันในเฉพาะผู้ชาย เพราะเป็นการละเล่นที่ต้องใช้พละก าลังมาก  แต่ไม่มีข้อห้าม
ส าหรับผู้หญิง  การตีกรือโต๊ะคณะหนึ่งๆ มีผู้เล่นอย่างน้อย ๗ คน มีคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้น า  เพ่ือให้สัญญาณ 
หรอืน าตกีรอืโตะ๊  บอกการเริม่ตน้  เปลีย่นกระสวนจงัหวะ  หรอืหยดุ   คนอ่ืนๆ  เรยีกมอื ๒ และมอื ๓ จ านวน ๒ คน 
เป็นผู้ตีเป็นสัญญาณจังหวะเร็ว  ช้า  หรือตีรัว  คนอ่ืนๆ อีก ๔ คนท าหน้าที่ตีกรือโต๊ะสอดรับให้ด าเนินไปตาม
จังหวะ  และปรับเปลี่ยนแนวการตีตามสัญญาณที่ตกลงกัน  รูปแบบการตีกรือโต๊ะนอกจากตีเร็ว ช้า และรัว 
แล้วยังตีในลักษณะกระหน่ า   

การแข่งขันตีกรือโต๊ะ  มีรูปแบบที่ก าหนดไว้คือ จัดเป็น ๒ แถว แถวที่ ๑ มี ๔ ใบ ให้หัวหน้าคณะกับมือ 
๒ อยู่กลาง แถวที่ ๒ มี ๓ ใบ ให้มือ ๓ อยู่ทางซ้ายมือสุด วางกรือโต๊ะแต่ละใบแต่ละแถวให้ห่างกันพอสมควร 
พอให้ยืนตีและเปลี่ยนแผ่นเด๊าว์ได้สะดวกไม่เกะกะกัน   อีกคณะหนึ่งที่ร่วมประชัน  ก าหนดให้วางกรือโต๊ะ  
ให้อยู่ใกล้ๆ กัน  มีกรรมการจ านวน ๓ คน นั่งคอยฟังเสียงอยู่ห่างๆ ประมาณ ๓๐-๕๐ เมตร เมื่อเริ่มการแข่งขัน 
จะเริ่มขึ้น กรรมการให้คณะหนึ่งคณะใดตีกรือโต๊ะก่อน ๓ พัก หรือเรียกว่า ๓ เพลง ใช้เวลาเพลงละประมาณ 
๑-๒ นาที เสร็จแล้วให้อีกคณะหนึ่งตี ๓ เพลง หยุดพักครู่หนึ่งแล้วให้สัญญาณตีใหม่อีกคณะละ ๓ เพลง เสร็จแล้ว
กรรมการจึงตัดสิน และให้คณะที่แพ้เปลี่ยนแผ่นเด๊าว์อันใหม่ ส่วนคณะที่ชนะไม่ต้องเปลี่ยน จากนั้นกรรมการจะให้
สัญญาณตีสลับกันแบบหนแรก คณะใดแพ้ก็ให้เปลี่ยนแผ่นเด๊าว์ใหม่อีก คณะใดที่เปลี่ยนเด๊าว์หมดแล้วทั้ง ๓ อัน 
แต่เสียงยังสู้เขาไม่ได้ กรรมการจะตัดสินให้เป็นผู้แพ้ การตัดสินของกรรมการตัดสินโดยการฟังเสียงว่าคณะใด  
เสียงดังนุ่มนวลกว่า กลมกลืนกว่า มีความพร้อมเพรียงกว่า คณะนั้นก็ชนะ ดังนั้นก่อนการแข่งขัน  ผู้เล่นกรือโต๊ะ  
จึงต้องฝึกซ้อมกันมาก่อนเป็นเวลาหลายวัน  

การเล่นกรือโต๊ะ  มีในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส  ยะลา  ปัตตานี  เช่น  อ าเภอตากใบ  อ าเภอแว้ง  

อ าเภอสุไหงปาดี  เป็นต้น  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเล่นกรือโต๊ะลดน้อยลง  เนื่องจากมีการเปลี่ยนหลายอย่าง

ในสังคมและวัฒนธรรม   กรือโต๊ะที่มีอยู่เดิมในแต่ละชุมชน  จึงมีสภาพช ารุดทรุดโทรม ขาดการดูแล ไม่มี  

การท ากรือโต๊ะขึ้นมาใหม่เพ่ือทดแทนของเก่า และไม้ขนาดใหญ่ที่น ามาใช้ท ากรือโต๊ะหาได้ยากขึ้น

เรยีบเรียงโดย  นายวาท ีทรัพย์สนิ 



๒๒ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ล ำตัด 

เพลงล าตดัเปน็เพลงพืน้บา้นพืน้เมอืงชนดิหนึง่ของไทย ซึง่ นยิมรอ้งกนัในเขตภาคกลาง สนันษิฐานวา่ 

มพีฒันาการมาจาก “ลเิกบนัตน” ของชาวมลาย ูในตน้รชักาลที ่๕ แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์โดยลเิกบนัตนดงักลา่ว 

มีรูปแบบของการการแสดงแยกออกเป็น ๒ สาขา สาขาหนึ่ง เรียกว่า “ ฮันดาเลาะ” และ “ลากูเยา” 

และลิเกบันตนลากูเยา มีลักษณะของการแสดงว่ากลอนสดแก้กัน โดยมีลูกคู่คอยรับ เมื่อต้นบทร้องจบ 

ตอ่มาเมือ่มกีารดดัแปลงกลายเปน็ภาษาไทยทัง้หมด จงึเรยีกกนัวา่ “ลเิกล าตดั”ตอ่มาเรยีกสัน้ๆวา่ “ล าตดั” 

ค าว่าล าตัดแยกออกได้เป็น ๒ ค า คือค าว่า “ล า” และ “ตัด” ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ได้แก ่

ค าวา่ “ล า” หมายถงึการรอ้งล าน า มคี ารอ้งมที านอง และหมายถงึล าเรือ่ง แตล่ะล ามเีรือ่งตา่งๆ เช่น ล าเรือ่งชิงชู้ 

ล าเรือ่งผกูรกั เปน็ตน้ ส าหรบัค าวา่ “ตดั” คอืท าใหข้าด แบง่ออก แยกออก เปน็รปูแบบท านองตา่งๆ ของบทเพลง 

หรอืตดัเปน็การแสดงอืน่ๆ มาแทรกในการแสดงล าตดั เช่น มกีารรอ้งเพลงฉอ่ย เพลงขอทาน หรอืมกีารแสดงละคร 

สวดคฤหสัถ ์ฯลฯ มาแทรก เพือ่ใหเ้กดิความแปลกสนกุสนานไมน่า่เบือ่ 

การแสดงล าตัดดั้งเดิมใช้ผู้ชายแสดงล้วน โดยแบ่งเป็น ๒ ฝ่ายร้องว่าโต้ตอบกัน มีแพ้ชนะเรียกว่า 

“ล าตดัประ” ภายหลงัมผีูห้ญงิมาแสดงดว้ย โดยรอ้งโตต้อบกนัระหวา่งฝา่ยหญงิและฝา่ยชาย แตฝ่า่ยหญงิจะรอ้ง 

สูเ้ขาไมไ่ด ้และมกีารพฒันามาเปน็ “ล าตดัผวัเมยี” ไมม่กีารประชันเหมอืนเมือ่กอ่น เปน็การรอ้งรอมชอมกนั ฝา่ยชาย

จะยอมใหฝ้า่ยหญงิชนะบา้งตามโอกาส แตก่ม็กีารรอ้งวา่กนัแรงๆ ซึง่เปน็การแสดงไมไ่ดโ้กรธกนัจรงิ ลกัษณะของ 

บทรอ้งล าตดั คอื “กลอนแปดหวัเดยีว” ทีม่ลีกัษณะพเิศษคอืมกีารขึน้ตน้ทีเ่รยีกวา่ “เกริน่หนา้กลอง” หรอื “บนัตน” 

กอ่นเริม่เขา้บทรอ้งยาว ถา้อกีฝา่ยขึน้รอ้งใหมอ่าจมกีารรอ้งบนัตนใหมห่รอืรอ้งตอ่กนัไปเลยกไ็ด ้ถา้รอ้งตอ่ไปกต็อ้ง 

ลงเสยีงเดยีวกนั ภาษาทีใ่ช้เรยีกกลอนลกัษณะลงเสยีงเดยีวกนันี้ เช่น ลงเสยีงสระไอเรยีกวา่ “กลอนไล” ลงเสยีงสระอี

เรยีกวา่ “กลอนล”ี ลงเสยีงสระอเูรยีกวา่ “กลอนล”ู  

เครื่องดนตรีที่ใชป้ระกอบการแสดงล าตัด ประกอบด้วย ร ามะนาล าตัด เป็นเครื่องดนตรีช้ินส าคัญ 

ทีข่าดไมไ่ดเ้พราะเปน็เครือ่งใหจ้งัหวะส าคญัในการรอ้งรบัขึน้ลง การรอ้งของพอ่เพลงแมเ่พลง และการรอ้งตอ่ลง 

ค าของคอหนึง่ คอสอง คอสาม แลว้แตบ่ทบาทของแตล่ะตอนในการแสดง แตเ่ดมิใช้ตัง้แต ่๖ - ๑๒ ใบ ปจัจบุนัใช้ 

๔ - ๖ ใบ แลว้แตก่ารรบังานใหญห่รอืงานเลก็ และกรบั เปน็เครือ่งดนตรทีีใ่หจ้งัหวะตก กระชับเสยีงดงัฟงัชัดเจน 

ส าหรบักรบัทีใ่ช้ในการแสดงล าตดันัน้ ท าจากไมเ้นื้อแขง็ จะใช้ ๒ - ๔ คูก่ไ็ดต้ามความเหมาะสมของการแสดง 
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แต่เดิมการแสดงล าตัดพ่อเพลง แม่เพลง และลูกคู่  นิยมออกมานั่งอยู่กับกลุ่มตีร ามะนา  

โดยนั่งคนละซีก พ่อเพลงนั่งด้านขวาของคนตีร ามะนา แม่เพลงนั่งด้านซ้ายของคนตีร ามะนา ลูกคู่ชาย  

ก็จะอยู่ข้างพ่อเพลง ลูกคู่หญิงก็อยู่ข้างแม่เพลง โดยจะมีการแบ่งล าดับความเก่งของพ่อเพลงและแม่เพลง

ว่า คอหนึ่ง คอสอง คอสาม แสดงว่าคอหนึ่งจะเก่งที่สุด คอสองและคอสามเก่งรองลงมา และการร้อง  

แต่ละครั้ง พ่อเพลงและแม่เพลงต้องลุกขึ้นยืนเรียกว่า “ยืนหนึ่ง” คือ การลุกขึ้นยืนครั้งแรก ยืนสอง 

คือการลุกขึ้นยืนครั้งที่สอง แต่ในปัจจุบันพ่อเพลงแม่เพลงและลูกคู่นิยมออกมายืนอยู่หน้าเวทีเลย  

พวกตีร ามะนาก็จะนั่งอยู่กลางเวทีเยือ้งไปข้างหลังเรียกว่า “พวกพืน้” คือจะนั่งอยู่กับพืน้ไม่ลุกขึ้นมายืน 

เริ่มเข้าสู่การแสดง พวกพื้นตีร ามะนาโหมโรงให้ได้ยินกันทั่วไปก่อนเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง 

จังหวะกระชับ และเรียกคนดูก่อนเวลาแสดงประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที พอได้เวลาพ่อเพลงจะออกมาร้อง                  

“บทไหว้ครูชาย” แมเ่พลงก็จะร้อง “บทไหว้ครูหญิง” เป็นการให้ความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้อบรม    

สั่งสอนมา รวมถึงสิ่งศักดิ์สทิธิ์ทั้งหลายใหม้าคุ้มครอง 

เมื่อจบการไหว้ครู ฝ่ายชายร้องเกริ่นหน้ากลองหรือเรียกว่า “บันตน” ลงจบบทร ามะนาตีรับ 

โดยขานรับพร้อมๆ กันว่า “เป๊กพ่อ” ก่อนแล้วจึงร้องรับบทเกริ่นหน้ากลองพร้อมกันให้เข้ากับจังหวะ

ร ามะนาซึ่งตีเร็วกว่า การร้องบันตนของพ่อเพลงพอรับบันตนจบพ่อเพลงก็จะร้องบทยาวเข้าเรื่องเรียกว่า 

“ล า” เช่น ล าเรื่องเกี้ยว จบบทแล้วลูกคู่รับ “เป๊กพ่อ” แล้วร ามะนาตีรับพร้อมกับร้องบทเกริ่นหน้ากลอง

หรือบันตนจนจบ ฝ่ายหญิงก็จะลุกขึ้นยืนร้องว่าแก้ โดยจะขึ้นบันตนใหม่เพื่อเปลี่ยนการลงค าสุดท้าย  

ให้เป็นเสียงอื่นที่แตกต่างจากเดิมก็ได้ หรือจะว่าบทยาวไปเลยก็ได้โดยใช้บันตนเดิมของพ่อเพลง  

แต่โดยทั่วไปนิยมขึ้นบันตนใหม่เพราะท าให้เห็นภูมิปัญญาเรื่องภาษาของฝ่ายหญิง และการได้ร้องบันตน  

จะได้ออกท่าร าได้สวยงาม ตอนลงร ามะนารับลูกคู่รับ 

หลังจากนั้นก็ร้องล าต่างๆ ตามที่จัดการได้ว่าจะร้องเล่นอย่างไรจนจบ ก็มีการร้องล าลาให้พร  

ผูท้ี่หามาแสดง จบขั้นตอนการแสดงเพียงเท่านี้ 

การแต่งกาย นิยมแต่งกายสีฉูดฉาดสดใสให้คนดูเห็นได้ชัดเจน โดยฝ่ายชายนุ่งโจงกระเบน  

ใส่เสือ้แขนสัน้คอกลมมกีระดุม ๓ เม็ด สีพื้นหรือลายดอกสวยงามก็ได้ มีผ้าคาดเอวสวยงาม ฝ่ายหญิงนิยม

นุ่งโจงกระเบน เสื้อสีพื้นแขนสั้นกุดหรือแขนยาวก็ได้ นิยมใส่รัดรูปจะมีลูกไม้ระบายหรือไม่มีก็ได้  

มีผ้าคาดเอวสวยงาม  

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์กาญจนา อนิทรสุนานนท์  
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เพลงอีแซว  

เพลงอีแซวเป็นเพลงร้องพื้นบ้านภาคกลาง นิยมร้องเล่นกันมากในจังหวัดสุพรรณบุรี 

และจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง เช่น อ่างทอง สิงห์บุรี แต่ในสุพรรณบุรีมีคณะเพลงอีแซวเล่นกันหลายคณะ

จนเป็นที่รู้จักกันดีว่าเพลงอีแซวต้องจังหวัดสุพรรณบุรี ต้นก าเนิดของเพลงอีแซวนั้นพัฒนามาจาก  

“เพลงยั่ว” ซึ่งเป็นการรอ้งเล่นกันสนุกๆ ยั่วกันไปยั่วกันมา มบีทร้องสั้นๆ คล้องจองกัน เนื้อความแทรกตลก

เน้นความสนุกสนานรื่นเริง ในการร้องเพลงยั่วนี้ใช้การปรบมือประกอบ ตีกลองยาวในการแห่ มีการร้องร า

น าขบวนและร้องเพลงยั่วใหเ้กิดความครืน้เครง 

การพัฒนาเพลงอีแซวมาจากเพลงยั่วโดยเนื้อความของค าว่า “แซว” มีผู้ให้ความหมายว่า  

“นาน ท าอะไรอยู่นานๆ และการว่ากันไปว่ากันมา” เรียกว่า “แซวกัน” เพลงอีแซวจึงมีการร้องเป็น 

กลอนยาวเป็นเรื่องเป็นราวบ้าง เป็นการว่ากันบ้างแล้วแต่เวลาในการเล่น โดยมีช่ือเรียกการร้องเล่นกลอน

เพลงแต่ละตอนว่า “ตับ” ซึ่งหมายถึงเรื่องต่อกันยาว มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น ตับสู่ขอ ตับซื้อนา ตับชิงนาง  

ตับซือ้ควาย ฯลฯ 

ลักษณะกลอนเพลงอีแซวนั้นมีลักษณะเป็นกลอนแปดหัวเดียว แต่มีค ามากเป็นพิ เศษ  

ไม่ได้มีเพียง ๘ ค า อาจมีถึง ๑๐ - ๑๒ ค าในแต่ละวรรค ซึ่งกลอนเพลงอีแซวนี้นิยมเล่นค าให้มีสัมผัส 

อักษรมาก ถือวา่เป็นความงดงามของภาษาในภูมิปัญญาชาวบ้านในการร้องเพลงอีแซว มีเครื่องดนตรีที่ใช้

ประกอบ คือ ฉิ่งและกรับ ซึ่งภายหลังมีกลองสองหน้าหรือตะโพนมาเพิ่มให้จังหวะกระชับขึ้น ส่วนการ  

แต่งกายฝา่ยชายนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อคอกลม สีฉูดฉาดหรือลายดอก มีผ้าขาวม้าหรือผ้าสีฉูดฉาดคาดเอว 

ฝ่ายหญิงนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อแขนสั้นหรือแขนพองสีฉูดฉาด บางครั้งประดับด้วยลูกไม้ มีผ้าคาดเอวหรือ

คาดเข็มขัดทองทับนอกเสือ้ใส่เครื่องประดับสวยงาม 
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การร้องเพลงอีแซวเริ่ มจากการร้องบทไหว้ครูก่อนโดยพ่อเพลงจะออกมานั่ งยองๆ  

ถือ “พานก านล” (ในพานมีดอกไม้ธูปเทียนและเงินก านล) ระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

เพื่อให้ร้องเพลงได้คล่อง ให้เกิดศริิมงคล ฯลฯ เมื่อฝ่ายชายไหว้ครูจบฝา่ยหญิงน าโดยแม่เพลงออกมาไหว้ครู

เช่นเดียวกัน (พ่อเพลงและแม่เพลงนั้นเรียงตามล าดับความเก่ง เรียกล าดับการร้องของแต่ละฝ่ายว่า  

คอหน่ึงจะเป็นคนที่รอ้งเก่งที่สุด คอสองเก่งรองลงมา โดยทั้งสองฝ่ายจะมีคอหนึ่งทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง) 

นอกจากนั้นก็มีลูกคู่คอยช่วยร้องรับและปรบมอื ซึ่งในการรับลูกคู่นัน้ แต่เดิมจะรับค าสุดท้ายของการลงบท 

มีค าวา่ ชะแล้ว” เชน่ ชะแล้วจนใจ ชะแล้วท าไม ชะแล้วจริงใจ ชะแล้วเดือนหงาย ปัจจุบันค าว่า “ชะ” กร่อน

หายไปเหลือแค่ “แล้วจนใจ แล้วท าไม แล้วเดือนหงาย” เมื่อไหว้ครูเสร็จแล้วก็จะเริ่มร้องบทต่างๆ  

ตามที่เตรียมมาว่าจะเล่นตอนไหนหรือแล้วแต่เจ้าภาพที่หามาว่าจะต้องการให้เล่นตอนไหน ซึ่งเรียกเป็น 

“ตับ” เช่น ตับสู่ขอ ตับลาบวช ตับพาหนี เป็นต้น บางครั้งมีการเล่นตั้งแต่หัวค่ าจนสว่างก็มี เมื่อเล่น  

จบตับแล้วหมดเวลาก็จะร้องลาคนดูให้พรตามสมควร  

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์กาญจนา อนิทรสุนานนท์  

เพลงอีแซว  แมเ่พลงขวัญจิต ศรีประจันต์ (คนกลาง)  

ณ ศูนย์สังคตีศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ  



๒๖ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

สวดสรภัญญ์  

สรภัญญ์ เป็นการสวดในท านองสังโยค คือ การสวด เป็นจังหวะหยุดตามรูปประโยคฉันทลักษณ์  

บทสวดจะมลีักษณะเป็นฉันท์หรอืกาพย์ก็ได้ แตท่ี่นิยมกันมากคือ กาพย์ยาน ี ส าหรับเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับ

ศาสนา บาปบุญคุณโทษ นิทานชาดก นอกจากนั้น ก็ยังมีการแต่งกลอนเน้นไปทางศิลปวัฒนธรรม  

เช่น กลอนถามข่าว โอภาปราศรัย ชักชวนให้ไปเยี่ยม การลา หรือเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นของอีสาน เช่น 

เรืองก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ เป็นต้น บทสวดสรภัญญ์มักไม่เน้นในเรื่องความรัก เพราะการสวดสรภัญญ์

เกี่ยวข้องกับศาสนา และผู้ฝึกสอนเป็นพระภิกษุ จึงไม่ให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก เพราะไม่เหมาะกับ

พระสงฆ์ 

บทร้องสรภัญญ์เนือ้หาของเพลงสรภัญญ์จะกล่าวถึงเรื่องราวของพุทธศาสนา  ยกย่องสรรเสริญ

บุคคลผู้มีพระคุณ  ให้ความรู้เกี่ยวกับนิทาน ต านานพื้นบ้านและเหตุการณ์ปัจจุบัน  มุ่งอบรมสั่งสอนให้คน

ท าความดีมีจริยธรรม พรรณนาธรรมชาติ นิทานพื้นบ้านช่วยให้เกิดอารมณ์ผ่อนคลาย  มีเรื่องราว

สนุกสนานก่อให้เกิดความสามัคคี บทเพลงสรภัญญ์ จงึเป็นเพลงขับจรยิธรรมอย่างแท้จริง 

ในด้านศิลปะการแสดง  สวดสรภัญญ์  จัดเป็นการขับร้องเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่ผสมผสาน

กัน  ระหว่างการขับร้องหรือสวด  และบางครั้งยังมีการร าประกอบด้วย  บทสวดสรภัญญ์  มีลักษณะ

สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สัมพันธ์กับศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วรรณกรรมและค่านิยม 

เป็นความบันเทิงอีกลักษณะหนึ่งที่ให้ทั้งความรู ้ความสนุกสนาน และแนวทางปฏิบัติอันดงีาม   

ในอดตีการขับร้องสรภัญญ์มบีทบาทส าคัญตอ่ชุมชนชาวอีสานเป็นอย่างมากจึงมีการส่งเสริมและ

สนับสนุนการขับร้องและสวดสรภัญญ์ด้วยการจัดประกวดการขับร้อง เป็นกิจกรรมแทรกในงานต่าง ๆ  

อันส่งผลให้มีผู้คิดและแต่งบทสรภัญญ์กันมากขึ้น ผู้ที่แต่งส่วนใหญ่ คือ พระสงฆ์ หรือฆราวาสที่เคย  

บวชเรียน หรือมีประสบการณ์ในการขับสรภัญญ์และรักในศิลปะการประพันธ์  ความแตกต่างของ  

การสวดสรภัญญ์ของภาคอีสานและภาคอื่น ๆ คือ ถ้อยค าส าเนียงภาษาเน้นและมีความโดดเด่นทางด้าน

ส าเนียงภาษาถิ่นอีสาน โดยน้ าเสียงของการขับร้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนเนื้อหาในบทสวดหลายบท

เป็นเนื้อหาที่น ามาจากวรรณกรรมท้องถิ่นของชาวอีสานในปัจจุบันการสวดสรภัญญ์นิยมน าไปใช้ใน  

งานบุญประเพณีต่าง ๆ ตามฮีตสบิสองคองสบิสี่ 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๒๗ 

สรภัญญ์จ าแนกได้ ๑๐ บท คือ  บทบูชาพระรัตนตรัย บทนมัสการไหว้ครูและเคารพบิดามารดา  

บทค าสอนทางพุทธศาสนาสรรเสริญพระศาสนาและวันส าคัญต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา  บทที่เป็นค าสอน

ทางโลก  บทสุภาษิตค าพังเพยอุปมาอุปไมย  บทที่อยู่ในความสนใจของชาวบ้าน  บทที่เป็นเหตุการณ์

ปัจจุบัน  บทพรรณนาธรรมชาติ  บทวรรณกรรมพืน้บ้าน  และบทที่มเีนือ้หาเบ็ดเตล็ด 

ปัจจุบันการสวดสรภัญญ์ของชาวภาคอีสาน นิยมขับร้องหรือสวดกันในหลายจังหวะ  เช่น  

จังหวัดมหาสารคาม  อุบลราชธานี  ร้อยเอ็ด  ยโสธร  ฯลฯ  นิยมขับร้องในงานต่างๆ ทั้งงานมงคล  และ

งานอวมงคล  เช่น  งานทอดผ้าป่า งานกฐิน งานทอดเทียน งานกวนข้าวทิพย์   ในกิจกรรมวันธรรมสวนะ  

งานศพ ชาวอีสานได้ร่วมใจกันสืบสานการสวดสรภัญญ์ให้คงอยู่ดว้ยการสวดสรภัญญ์ในวันธรรมสวนะและ

งานบุญต่าง ๆ และจัดให้มีการประกวดสวดสรภัญญ์กันอยู่เสมอ โดยมีการแข่งขันตั้งแต่ระดับต าบล  

จนถึงระดับภาค นอก  จากนี้ยังได้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนโดยการบรรจุอยู่ในการเรียนการสอนวิชา

วรรณกรรมท้องถิ่นในโรงเรยีนต่าง ๆ ของภาคอีสานอีกด้วย  

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวสีุข  



๒๘ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

เพลงบอก  

เพลงบอกเป็นศิลปะเพลงร้องพื้นบ้านภาคใต้ประเภทหนึ่ง ที่มีความโดดเด่นด้านท านองร้อง   

และการด้นเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมและวัฒนธรรม ใช้ร้องกันในงานประเพณี  

งานเทศกาล ต่างๆ เช่น  งานสงกรานต์  งานบุญ งานที่ชาวบ้านจัดขึ้น  และยังมีการร้องเพลงบอก  

ในงานฌาปนกิจศพด้วย  จังหวัดที่ นิยมเล่นเพลงบอก  เ ช่น  จั งหวัดสงขลา  จั งหวัดพัทลุ ง   

จังหวัดนครศรธีรรมราช  จังหวัดสุราษฎรธ์านี   

การรอ้งเพลงบอก  เรียกในภาษาถิ่นว่า  “ทอก”  การทอกหรือรอ้งเปน็การขับกลอนของเพลงบอก   

การทอกมีแม่เพลง  ๑  คน ท าหน้าที่ในการร้องบทกลอนเป็นภาษาไทยถิ่นใต้  มีลูกคู่ท าหน้าที่ร้องรับ  

๒-๓ คน  ดนตรีมีฉิ่งเพียงชิ้นเดียวที่ท าหน้าที่ในการก ากับจังหวะให้กับแม่เพลงและลูกคู่ .แม่เพลงของ  

เพลงบอกนี้มีความหมายถึงชายผู้ท าหน้าที่เป็นต้นเสียง  เพื่อร้องด้นสาธยายความตามสถานการณ์หรือ

ตามสาระของงานที่จัดขึ้น  ในการร้องรับของลูกคู่ในวรรคแรก รับต่อจากแม่เพลงว่า “เอ้ ว่า เห”  

ถ้าแม่เพลงว่าซ้ าวรรคแรก ลูกคู่รับว่า “ทอย ฉ่า ฉ้า เหอ” เมื่อแม่เพลงทอกครบ ๔ วรรค ลูกคู่จึงรับด้วย

การว่าซ้ ากลอนวรรคสุดท้ายก่อน ตามด้วยว่ากลอนวรรคที่สามและกลอนวรรคสุดท้ายอีกรอบ จากนั้น  

แมเ่พลงจึงทอกหรือขับกลอนต่อไป  ลูกคู่ก็รับแบบเดิมจนกระทั่งจบการทอกหรอืขับในแต่ละครั้ง 

ในอดีตเพลงบอกท าหนา้ที่ในการบอกข้อมูลข่าวสาร  น าเนื้อหาของข่าวมาทอกเป็นบทกลอนของ

เพลงบอก  เพื่อบอกให้คนในชุมชนได้รับรู้  แรกเริ่มกล่าวกันว่าเพลงบอกทอกเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์

ตั้งแต่ประวัติสงกรานต์ที่ท้าวกบิลพรหมท้าทายทั้งเทวดาและมนุษย์ว่าใครตอบปัญหา “คนหรือมนุษย์ 

สามราศีคืออะไร” ผู้ใดตอบได้ถูกต้องท้าวกบิลพรหมจะยอมตัดเศียร  หากใครตอบไม่ได้จะตัดเศียรหรือ  

หัวผูร้ับค าท้าทายนั้น  ท้าวกบิลพรหมท้าไปทั่วเมื่อรู้ว่า ธรรมบาลกุมารเป็นหนุ่มน้อยที่มีปัญญาที่สุดในโลก

เป็นตอบได้เพราะได้รู้ความจากการสนทนาของนกอินทรีย์   ท้าวกบิลพรหมจึงตัดเศียรตามสัญญา  

เศียรของท้าวกบิลพรหมต้องตั้งบนพานให้ธิดาทั้ง ๗ องค์ เวียนกันแห่ในแต่ละปี   อีกทั้งข่าวทาง 

ราชการอื่นๆ  เพราะสมัยก่อนไม่มีสื่ออื่นใด  นอกจากนีย้ังท าหน้าที่ในการเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ 

คนมาร่วมท าบุญในงานวัด  ทอกในการบวช งานสวด  งานแตง่ และงานตาย   



พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๒๙

บางโอกาสมีการจัดประชันเพลงบอกเพื่อความสนุกสนานและสืบทอดมรดกศิลปะและ 

วัฒนธรรมไว้  เพลงบอกเป็นการใช้ปฏิภาณไหวพริบ  ในการทอก เพราะเป็นการกล่าวกลอนสด เนื้อหา

ต้องเป็นไปตามงานและสถานการณ์สังคมในขณะนั้น  ดังนั้นแม่เพลงจึงต้องเป็นคนมีเชาวน์ไวไหวพริบดี 

มีความสามารถทางบทกลอนจึงจะทอกหรือขับเพลงบอกได้ดีและชวนฟัง    เสียง และน้ าเสียง ภาษา 

ท านองของเพลงบอกมีความขลังและหนักแน่น  ทั้งนี้เกิดจากฉันทลักษณ์ที่ก าหนดไว้ ยิ่งแม่เพลงเสียงดี 

เสียงใหญ่ และก้องด้วยแล้วจะยิ่งท าให้เพลงบอกเป็นบทเพลงหรือบทร้องที่ชวนฟังเป็นอย่างยิ่ง 

เพลงบอกเปน็ทีน่ิยมและรุง่เรอืงมากในสมัยรัชกาลที่ ๕ เปน็ตน้มา ทัง้นีเ้พราะมีพระรัตนธัชมุน ี(ม่วง รตันธโช) 

อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหารให้การส่งเสริม สนับสนุน ตลอดที่มีชีวิตอยู่   เพลงบอกเพิ่งมาซบเซา 

ลดความนยิมลงไปมากเมื่อประมาณ  ๓๐ ปี ที่ผ่านมา 

ปัจจุบันคณะเพลงบอกมีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากมีสื่อและสิ่งบันเทิงประเภทต่างๆ มากขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ วิทยุโทรทัศน์ และวงดนตรีหลากลีลาต่างๆ ดังนั้นความนิยมเกี่ยวกับเพลงบอกจึงลดลง  

ไปมาก ประกอบกับเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสนใจและนิยมชมชอบสื่อบันเทิงหรือความบันเทิงประเภทอื่น

มากกว่า จึงมีเยาวชนที่สนใจจะฝึกทอกหรือร้องเพลงบอกน้อย ตลอดจนมีความรู้สึกว่าการฝึกการร้อง

เพลงบอกเป็นสิ่งที่ยาก ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการน าเอาเรื่องราวของสังคมมาร้อยเรียงเป็นบทกลอน

และให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ดว้ย  

เรยีบเรียงโดย  รองศาสตราจารยสบืพงษ ธรรมชาต ิและนายวาท ีทรัพย์สนิ



๓๐ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

เพลงเรือแหลมโพธิ์  

เพลงเรือแหลมโพธิ์  เป็นเพลงพื้นบ้านชนิดหนึ่งของจังหวัดสงขลา  เดิมเรียกว่า เพลงยาว  

เพลงเรือ หรือเพลงเรือยาว โดยเฉพาะค าว่า เพลงเรือยาว  ใ ช้เรียกเพลงดังกล่าวที่ เนื้อร้อง  

มีความยาว  ในขณะที่เพลงชนิดเดียวกันนีม้ีเนื้อรอ้งขนาดสั้นเรียกว่า เพลงเรือบก  (บก แปลว่า พร่อง, ลด)  

ประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๕  เริ่มมีการใช้ค าว่า เพลงเรือแหลมโพธิ์  ทั้งนี้เพื่อเรียกตามพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลาง

ของประเพณีการเล่นเพลงพื้นบ้านชนิดนี้นั่นเอง เพลงเรือแหลมโพธิ์ เดิมร้องเล่นกันในเรือเช่นเพลงเรือ

ทั่วไป จุดประสงค์เพื่อการชักลากพระทางน้ าจากวัดไปสู่จุดหมายที่นัดพบ คือ บริเวณแหลมโพธิ์   

แล้วติดขึ้นมาร้องเล่นบนบกด้วย  ไม่มีการร้องโต้ตอบกัน จึงจัดประเภทเป็นเพลงไม่ปฏิพากย์ ไม่ปรากฏ

หลักฐานว่าเพลงเรือแหลมโพธิ์เกิดขึ้นเมื่อใด แต่เชื่อกันว่า การชักพระทางน้ าเป็นต้นก าเนิดของเพลงเรือ

แหลมโพธิ์ที่มมีานานไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ ปี 

 เพลงเรือแหลมโพธิ์มีลักษณะเป็น กลอน ๔ วรรคหนึ่งมี ๔ ค า จังหวะ ๒-๒-๒-๒  

ไม่จ ากัดความยาว เพียงวรรคเดียวก็สามารถร้องเล่นได้ แต่ละเพลงมี ค ารับ ที่เรียกว่า สร้อย กับมี  

ค าส่ง ด้วย ผู้เล่นเพลงประกอบด้วย แม่เพลง ๑ คน  กับ ลูกคู่ ไม่จ ากัดจ านวน  แม่เพลงมีหน้าที่ขึ้นเพลง 

แต่ละวรรค  ลูกคู่มีหน้าที่รับเพลงที่แม่เพลงร้องน าแบบวรรคต่อวรรค  เพลงแต่ละวรรคร้องได้อย่างน้อย  

๓ เที่ยว  จนกว่าจบเพลงหรือเลิกรากันไปเอง  การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ไม่มีพิธีกรรมหรือใช้ใน  

พิธีกรรมใด นอกจากร้องเพื่อความสนุกสนาน  หยอกเย้า  เสียดสี  อันเป็นการสะท้อนภาพสังคม   

 เพลงเรือแหลมโพธิ์ ไม่มีท านอง  ร้องเป็นภาษาพูดปกติที่มีจังหวะลื่นไหลลงตัว 

ไม่มีการไหว้ครูทั้งก่อนและหลังเล่น ไม่มีเครื่องดนตรีใด ๆ ประกอบ  เล่นทั้งในเรือและบนบก  เล่นบนบก  

ผู้เล่นจะแบกไม้พายเรือเสมือนเป็นสัญลักษณ์ แต่งตัวตามปกติหรือนัดแต่งเพื่อแสดงความเป็นหมู่พวกก็ได้    

บางครัง้การเล่นเพลงอาจมกีารแสดงประกอบเข้ากับเนือ้เพลงที่ภายหลังเรยีกว่า แฟนซี   



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๓๑ 

เพลงเรือแหลมโพธิ์เล่นจริงเฉพาะวันออกพรรษา แรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ ร่วมกับการชักพระทางน้ า

เท่านั้น เมื่อไปถึงบริเวณแหลมโพธิ์ก็ขึ้นเล่นต่อบนบกจนกระทั่งเสร็จกิจชักพระกลับวัด  แต่ก่อนหน้านั้น ๑ 

เดือนจะมีการซ้อมเล่นกัน  โดยเฉพาะในบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตอนกลางที่อยู่รายรอบบริเวณ

แหลมโพธิ์ เพลงเรือแหลมโพธิ์มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์   อันประกอบด้วยความงามทางภาษาและฉันท

ลักษณ์ ทั้งถ้อยค า  เสียง  และความหมาย  ตลอดถึงโวหารภาพพจน์ต่าง ๆ ครบถ้วน คุณค่าทางสังคม  

สะท้อนภาพภูมิศาสตร์ท้องถิ่น  ประเพณีวัฒนธรรม  ความเชื่อ  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง   

การสาธารณสุข  สภาพแวดล้อม และคุณค่าทางคติชนวิทยา  มีบทบาทเป็นสื่อสารมวลชนของท้องถิ่น 

ระบายความเก็บกด และรักษาปทัสถานทางสังคม 

ปัจจุบันการเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์นิยมเล่นเพลงแต่งมากขึ้น จนเกือบไม่มีเพลงกลอนสด  

ตามประเพณีนิยมที่สืบทอดรุ่นสู่รุ่นแบบปฏิภาณกวี นอกจากนี้ การชักพระทางน้ ามายังบริเวณแหลมโพธิ์

หมดไป  เปลี่ยนเป็นการชักพระทางบก  แต่การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ยังคงมีอยู่  เนื้อหาเพลงมีแนวโน้ม

สะท้อนภาพสังคมมากขึ้น  มกีารต้ังชมรมอนุรักษ์ น าไปสู่ในสถานศึกษาของท้องถิ่น ทั้งมีการน าไปเล่นนอก

พืน้ที่และประยุกต์ใชน้อกเหนอืจากจุดประสงค์เดิมมากขึ้นดว้ย   

เรียบเรียงโดย  ผู้ช่วยศาสตรารย์สนิท  บุญฤทธ์ิ  



๓๒ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ฟ้อนเล็บ  

ฟ้อนเล็บ เป็นศิลปะการร่ายร าของชาวล้านนา ค าว่า ฟ้อนเล็บเรียกตามลักษณะมือของช่างฟ้อน  

ที่สวมเล็บยาวอาจท าด้วยกระดาษหรือโลหะสีทอง ลีลาการฟ้อนมีลักษณะการเยื้องกรายเช่ืองช้าสวยงาม 

ท่าร าไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ผู้ฟ้อนจะสวมเล็บทั้ง ๘ นิ้ว ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ นิยมใช้ผู้หญิงล้วนแต่ในพิธีส าคัญ

อาจจะใช้ผู้ชายฟ้อนด้วยก็ได้ จุดประสงค์เพื่อเป็นการฟ้อนบวงสรวง หรือฟ้อนต้อนรับตามประเพณี  

๑๒ เดือนซึ่งมีการสืบทอดมาแต่โบราณของชาวล้านนาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน 

การฟ้อนเล็บจะมทีั้งแบบพืน้เมืองที่เรยีกว่า ฟ้อนเมอืงของชาวล้านนา และการฟ้อนเล็บแบบคุ้มเจา้หลวง  

การฟ้อนเล็บแบบพื้นเมืองจะเป็นการฟ้อนตามแบบโบราณของคนเมืองที่รู้จักโดยทั่วไปคือ  

ชาวไทยวนหรือชาวล้านนาจึงเรียกว่าฟ้อนเมือง รูปแบบการฟ้อนเล็บสามารถฟ้อนอยู่กับที่หรือฟ้อน

ประกอบขบวนแห่ของชาวบ้าน กระบวนท่าฟ้อนแล้วแต่จะตกลงกันในแต่ละคณะ ถ้าน าไปฟ้อนน าขบวนแห่

ครัวทานก็จะเรียกว่าฟ้อนแห่ครัวทาน เป็นการฟ้อนเพื่อน าเครื่องไทยทานไปวัดการฟ้อนของชาวบ้านนี้จะ

ฝึกหัดถ่ายทอดท่าฟ้อนจากครูอาวุโสของชุมชน เช่น คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระสิงห์มหาวิหาร จังหวัด

เชยีงใหม่ ซึ่งมีครูอาวุโสอายุ ๖๘ ปีขึ้นไปที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบการฟ้อนเล็บแบบดั้งเดิมมาอย่างตอ่เนื่อง 

การฟ้อนเล็บแบบคุ้มเจา้หลวง เป็นรูปแบบการฟ้อนเล็บที่ได้รับการปรับปรุงในสมัยพระราชชายา

เจา้ดารารัศม ีและได้น ามาเผยแพร่ทีก่รุงเทพฯ ในคราวสมโภช พระเศวตคชเดชดลิก ช้างเผอืกในรชักาลที่ ๗  

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐  ซึ่งต่อมาครูลมุล  ยมะคุปต์ ซึ่งเคยเป็นครูที่คุ้มเจ้าหลวง ได้น าฟ้อนเล็บมาฝึกหัดให้ 

คณะละครหลวงในรัชกาลที่ ๗ และได้น ามาถ่ายทอดในวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ส่วนวิทยาลัย          

นาฏศิลปเชยีงใหม ่ได้รับการถ่ายทอดจาก ครูสมพันธ์ โชตนา (ศิลปินแห่งชาติ)  ผู้ซึ่งเคยเป็นช่างฟ้อนในคุ้ม             

พระราชชายาเจา้ดารารัศมี รูปแบบการฟ้อนเล็บของคุ้มเจ้าหลวง จะมีรูปแบบที่เป็นระเบียบแบบแผน 

 วงดนตรีที่ใ ช้ประกอบการแสดงฟ้อนเล็บ สามารถใช้ได้ทั้งวงดนตรีพื้นเมือง วงปี่พาทย์              

วงกลองตึ่งโนง และวงกลองปูเจ่ เป็นต้น การแต่งกายฟ้อนเล็บผู้แสดงแต่งกายตามแบบกุลสตรีชาวเหนือ             

นุ่งซิ่นป้ายลายขวาง สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มสไบทับ เกล้าผมประดับดอกไม้ ผู้ฟ้อนสวมเล็บโลหะ 

สีทองยาวทุกนิ้ว เว้นแต่นิ้วหัวแม่มือ ถ้าเป็นแบบแผนของคุ้มเจ้าหลวง ผู้แสดงต้องสวมก าไรเท้า การแสดง

ฟ้อนเล็บนิยมฟ้อนในเวลากลางวัน จ านวนผูฟ้้อนไม่จ ากัดจ านวนขึน้อยู่กับความเหมาะสมของงาน   



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๓๓ 

   ฟ้อนเล็บเป็นศิลปะการแสดงที่ เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาในภาคเหนือ ที่มีคุณค่า

ความส าคัญและยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมชาวล้านนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพิธีการส าคัญของ

ชาวล้านนาเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอันแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพในการ

ต้อนรับตามรูปแบบของชาวล้านนา ในปัจจุบันการฟ้อนเล็บในรูปแบบฟ้อนเมืองยังคงอยู่ในชุมชนหลายแห่ง           

แต่รูปแบบคุ้มเจ้าหลวงไม่สู้มีโอกาสการแสดงมากนักแต่ยังมีการอนุรักษ์ไว้ในสถาบันการศึกษาของ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ 

เรียบเรียงโดย  นายประเมษฐ์  บุณยะชัย  



๓๔ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ร ำประเลง  

ร าประเลง เป็นชื่อระบ าเบิกโรงของละครไทย มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เข้าใจว่า

ตรงกับการแสดงที่เรียกว่า “ปรุวรงค” ของละครสันสกฤต แต่ไม่เป็นที่ยืนยันแน่ชัด ประเลง เป็นระบ าคู่  

๒ คน ผู้ร าแต่งตัวเช่นเดียวกันกับนายโรงละครไทย คือการแต่งกายยืนเครื่องพระแต่สวมหัวเทวดา  

ศีรษะโล้น มือถือก าหางนกยูงข้างละมือ ไม่มีบทขับร้อง มีแต่เพลงหน้าพาทย์ ประกอบจังหวะการร า 

เรียงล าดับดังนี้ คือ เพลงกลม เพลงช านาญ เพลงกลม(ครั้งที่ ๒) และเพลงเชิด  

เพลงหน้าพาทย์ ดังกล่าว มีความหมายที่วเิคราะห ์ได้ดังนี้ 

 เพลงกลม หมายถึง เทวดาส าคัญเดินทางมายังมณฑลพิธี เพลงกลมใช้ประกอบการแสดง

ของเทพเจ้าส าคัญ เช่น พระนารายณ์ พระอินทร์ พระวิสุกรรม เงาะในเรื่องสังข์ทอง ซึ่งถือว่า  

เป็นรูปกายสิทธิ์ 

 เพลงช านาญ หมายถึง เทวดาประสาทพรชัยมงคล ให้กับผูช้ม สถานที่แสดง 

 เพลงกลม (ครั้งที่ ๒) หมายถึง เทวดาแสดงความรื่นเริงยินดี (วิเคราะห์จากกระบวนท่าร า

ที่ปรากฏ) 

 เพลงเชิด หมายถึง เทวดาเหล่านั้นเสด็จกลับสู่ทิพยวิมาน 

 กระบวนท่าร าที่ปรากฏและสืบทอดอยู่ทุกวันนี้  เป็นรูปแบบที่สืบทอดโดยตรงจาก 

ละครหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผ่านมายังคณะละครวังสวนกุหลาบ ของ  

สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอเจา้ฟา้กรมหลวงนครราชสมีา จนถงึ สถาบนับณัฑติพฒันศลิป ์และกรมศลิปากร 

จุดประสงค์ส าคัญในการแสดงร าประเลง นอกจากจะเป็นจารีตประเพณีการแสดงเบิกโรงรูปแบบ 

ราชส านักแล้ว ยังมีความเชื่อว่าเป็นการแสดงที่ก่อให้เกิดสวัสดิมงคล ขจัดอุปสรรค ให้การแสดงใน  

คราวนัน้ ๆ ประสบผลส าเร็จทุกประการ 

ปัจจุบันการแสดงชุดนี้ มีการรักษาไว้ในสถาบันการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ 

กรมศลิปากร แตโ่อกาสที่น าออกแสดงเผยแพร่มีน้อยมาก เนื่องจากการแสดงในปัจจุบัน ไม่นิยมการแสดง

เบิกโรงก่อนการแสดงเรื่องใหญ่ๆ แตน่ิยมแสดงเรื่องใหญ่เรื่องเดียว 
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เรียบเรียงโดย  นายประเมษฐ์  บุณยะชัย  



๓๖ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ฟ้อนกลองตุ้ม  

ฟ้อนกลองตุ้ม หรือฟ้อนส่วยมือ เป็นการฟ้อนร าที่เก่าแก่และโบราณของชาวอีสาน  เป็นศิลปะ

การฟ้อนร าที่มีความเช่ือแฝงอยู่ด้วย และยังเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างการฟ้อนร า กับ ดนตร ี  

(กลองตุ้ม)  เป็นการฟ้อนร าตามฉบับพื้นบ้าน คือโยกย้ายท่วงท่าการฟ้อนร าไปตามอิสระไม่มีการก าหนด

ท่วงท่าที่แน่นอน   ในอดีตนยิมฟ้อนด้วยผูช้ายทั้งหมด เป็นการฟ้อนร าประกอบจังหวะกลองตุ้ม ใช้ประกอบ

ขบวนในการแหบ่ั้งไฟ การฟ้อนกลองตุ้มมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน  แบบที่หนึ่ง คอื การฟ้อนเป็นจังหวะในรูปแบบ

การฟ้อนแหเ่ป็นขบวน   แบบที่สอง คอืการฟ้อนประกอบท านองกาพย์เซิง้ เพื่อขอเหล้าหรอืปัจจัยไทยทาน  

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบและให้จังหวะในการฟ้อนได้แก่ กลองตุ้ม เป็นกลอง ๒ หน้าตัวกลอง 

ท าด้วยไม้ประดู่ หน้ากลองท าด้วยหนังวัวหรือหนังควาย ไม้ตีกลองท าด้วยแก่นไม้แท้ไม่มีการหุ้มหัวไม้ตี 

และพางฮาด มลีักษณะคล้ายฆ้อง แต่ไมม่ตีุม้ใชต้แีทรกกับเสียงกลอง 

วงกลองตุ้มหรือคณะกลองตุ้มที่ใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนนั้น ประกอบด้วยเครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องตีคือกลองตุ้ม และมีเครื่องดนตรีที่ด าเนินท านอง เช่น พิณ และ แคน น ามาบรรเลงร่วมใน

การประสมวง และอาจมหีรอืไม่มกีารขับร้องประกอบด้วยก็ได้                  

 การฟ้อนท่าฟ้อนที่ ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ รวมทั้งมีการคิดประดิษฐ์ 

ท่าฟ้อนขึ้นใหม่  มีท่าฟ้อนพื้นฐาน ๓ ท่าคือ ท่าที่ ๑ เริ่มด้วยท่ายกมือทั้งสองข้างโดยกางข้อศอกให้ตั้งฉาก

และขนานกัน แบมือใหห้ลังมือหันเข้าหาผู้ฟ้อน แล้วแกว่งแขนขึ้นลงข้างล าตัวสลับไปมา ซ้าย-ขวา เป็นการ

เชือ้เชญิให้พี่น้องทั้งหลายมาร่วมงานสนุกสนานรื่นเริงในประเพณีบุญ บั้งไฟ  ท่าที่ ๒ ยกมือทั้งสองแบออก 

แล้วไขว้กันอยู่ระดับหน้าผาก งอศอกเป็นการแสดงถึงความสามัคคีพร้อมเพรียงของชาวบ้าน  ท่าที่ ๓  

ยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปข้างหน้า ให้ฝ่ามือขนานกันมีความหมายให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ในอันที่  

จะปฏิบัติสบืทอดประเพณีที่ถูกต้องและดีงาม การฟ้อนจะฟ้อนถอยหลัง 
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ในการฟ้อนจะเอากลองและพางฮาดหามใช้ราวเดียวกันคนหาม ๒ คน หันหน้าเข้าหากันคนหนึ่ง 

ตีกลอง อีกคนตีพางฮาด คนหามกลองและพางฮาดจะเป็นผู้น าขบวนฟ้อนและตีกลองในจังหวะเดียวกัน  

คือ ตุม้-แปะ-ตุ้ม เมื่อจะเปลี่ยนท่าฟ้อนคนตีพางฮาดจะเป็นคนให้สัญญาณ ท่าร าไม่อ่อนช้อยแต่ดูสวยงาม

ด้วยการแตง่กายที่ละลานตา 

การแต่งกาย สวมเสื้อสีอะไรก็ได้ เพื่อความสวยงามมักจะสวมสีขาวนุ่งโสร่งไหมสีสวยงาม  

มีผ้าสไบ  ทอลายขิตสวยงาม และผ้าโพกหัวลายขิต ใส่กระจอนหู (ตุ้มหูโบราณ) คล้องคอด้วยตุ้มเป หรือ

ตุ้มเข็มแขน  ๓ เส้น เส้นหนึ่งเป็นสร้อยคอ อีก ๒ เส้นสะพายแล่งไขว้กันเหมือนสายสังวาลย์ ตรงชายตุ้มเป

ใช้เงินท าเป็นรูปดาวห้อยไว้ทับผ้าสไบ และมีแว่น (กระจกเงา) เล็ก ๆ อีก ๑ บาน แขวนคอไว้ด้วยสร้อย

ส าหรับใช้สอ่งเวลาแต่งหนา้และเพื่อให้เกิดแสงวูบวาบ สะท้อนใหเ้ทวดาฟ้าดินได้มองเห็นความทุกข์ยากของ

มวลมนุษย์ใส่ก าไลข้อมอื ขอ้เท้าทั้ง ๒ ข้าง มีผ้าขิดคาดเอวทับอีกผืนเวลาฟ้อนจะใส่ซวยมือ (เล็บมือ) ๕ นิ้ว 

มีลักษณะยาวเรียวใช้ไม้ไผ่สานต่อให้ดูนิ้วยาว ปลายไม้ใช้ผ้าฝ้ายมัดไว้เป็นสีขาวเวลาฟ้อนดูสวยงามมาก 

โอกาสการแสดงของฟ้อนกลองตุ้ม คือ การแสดงในงานของท้องถิ่นและงานเทศกาลเทศกาลต่างๆ  

เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ งานเข้าพรรษา แห่เทียน งานข้าวสากข้าวประดับดิน งานพิธีอวยพรและต้อนรับ  

แขกบ้านแขกเมือง  ฟ้อนกลองตุ้มจะสะท้อนให้เห็นความสามัคคี และความพร้อมเพรียงกันของชาวบ้าน

ที่มาฟ้อนร ากลองตุ้มประกอบประเพณีบุญบั้งไฟ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมา การที่เด็ก

และเยาวชนในหมู่บ้านได้แสดงออกด้วยความสนุกสนาน นับว่าเป็นกุศโลบายในการสืบทอดประเพณี  

อันดีงามของท้องถิ่นต่อไป  

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์  แสนทวสีุข   



๓๘ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ลิเกป่ำ  

ลิเกป่า เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ของไทย นิยมแสดงในพื้นที่หลายจังหวัด  เช่น  

กระบี่ พังงา  ตรัง สุราษฏร์ธานี  นครศรีธรรมราช สตูล  และสงขลา  ลิเกป่ามีช่ือเรียกแตกต่างกันไป   

เชน่  ลเิกร ามะนา  ลเิกแขกแดง  ลิเกบก  เป็นต้น 

ในอดีตการแสดงลิเกป่าถือว่าเป็นการแสดงที่ส าคัญของจังหวัดฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้  

นักวิชาการด้านวัฒนธรรมภาคใต้ กล่าวไว้ว่า  ลิเกป่าเป็นการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่นิยมกันอย่าง

แพร่หลายในหมู่คนไทยทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรัง  กระบี่  และพังงา  การแสดง

ประเภทนี้มมีานานเท่าไรไม่มีหลักฐานแน่ชัด  ลิเกป่ากับลิเกภาคกลางคงมีต้นเค้าร่วมกัน  ดังจะเห็นได้จาก  

“การออกแขก”  แต่ในระยะการพัฒนาการได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมต่างกันจึงท าให้ผิดแผกกันไป   

การแสดงลิเกป่าได้รับอิทธิพลบางส่วนด้านดนตรีและการแต่งกายจากมลายู  รับอิทธิพลด้านท านอง  

เพลงร้องบางส่วนจากเพลงไทยเดิมและรับอิทธิพลจากการร้องร าจากโนรา  การแสดงลิเกป่าจึงเป็น  

การแสดงที่ประสมประสานทางวัฒนธรรม 

การแสดงลิเกป่ามีองค์ประกอบทางการแสดง ประกอบด้วยสถานที่แสดง  ผู้แสดง  และลูกคู่  

เครื่องดนตรีเครื่องแต่งกาย  บทเพลง  บทร้อง  และเนื้อร้องที่ท าการแสดง  การแสดงลิเกป่ามีลักษณะ  

ที่ส าคัญ  คือ  ลักษณะดนตรี  ภาษาค ารอ้ง  บทเพลงที่เป็นภาษาถิ่น โอกาสที่จะแสดงลิเกป่านั้นนิยมแสดง

ในงานประเพณีต่างๆ  เช่น  งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ และงานรื่นเริงหรืองานที่หน่วยงานราชการ  

ได้จัดขึ้น นิยมจัดแสดงในเวลาค่ าคืน  ในสมัยก่อนการแสดงไม่พิถีพิถันใช้แสดงบนพื้นดินก็ได้  ปลูกโรง

เหมือนโรงโนราหรือโรงลิเกของภาคกลาง  เรื่องที่นิยมน ามาแสดง คือ เรื่องแขกแดง -ยายี และ 

ละครพื้นบ้านเรื่องจักรวงศ์ทั่วไปเช่น เรื่อง ไชยเชษฐ์ ฯลฯ ส่วนเครื่องดนตรีคณะลิเกป่า ประกอบด้วย  

ร ามะนา  ปี่  โหมง่  ฉิ่ง  กลองตุ๊ก  กรับ  การแต่งกายตัวแสดงหลักของคณะลิเกป่า  คือ  แขกแดง  ยาหยี  

และคนใช้  มีการแต่งกายแตกต่างกัน  คือ แขกแดง  นุ่งกางเกงขายาว  สวมเสื้อแขนยาว  ที่กางเกง  

สวมโสร่งทับ  สวมเสื้อสูททับอีกตัวหนึ่ง  มีหมวกแขกสีด า  ตกแต่งเคราให้รุงรัง ยาหยี  ตามท้องเรื่องยาหยี

เป็นภรรยาของแขกแดงแต่งกายเหมือนสตรีมุสลิมภาคใต้  สวมเสื้อแขนยาว  นุ่งโสร่งปาเต๊ะ  มีผ้ายาว  

๑ ผืนส าหรับพาดคลุมศีรษะ คนใช้  แต่งกายธรรมดา  บางคณะสวมเสื้อแขนสั้น  นุ่งโจงกระเบน  

คาดผ้าบนศีรษะ 
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ขนบนิยมในการแสดงลิเกป่า ประกอบด้วย ๑.การเบิกโรง  เป็นการเซ่นบวงสรวงเจ้าที่   

สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ครูบาอาจารย์ให้ลงมาอวยพรให้ด าเนินการแสดงไปอย่างราบรื่น ๒.การลงโรงหรือ 

การโหมโรง  เป็นการบรรเลงดนตรีเพื่อบอกกล่าวว่าการแสดงลิเกป่าก าลังจะเริ่มแล้วและเพื่อให้นักแสดง

เตรียมความพร้อมส าหรับการแสดง ๓. การไหว้ครูหรือการกาดครู  เป็นการระลึกและคารวะ 

ครูบาอาจารย์  บิดามารดา  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเพื่อให้มาช่วยคุ้มครองรักษาคณะลิเกป่า  

๔.การออกแขก  ถือว่าเป็นการแสดงที่ส าคัญของการแสดงลิเกป่า  ก่อนที่จะแสดงเรื่องจะต้องออกแขก

เสียก่อน  ตัวแสดงในชุดออกแขกที่ล าคัญมี ๓ ตัว  คือ  แขกแดง  ยาหยี  และตัวเสนา  การออกแขก

เริ่มต้นที่แขกแดงออกมาเต้น  เรียกว่า “การเต้นสามขา”  จากนั้นก็แสดงเป็นเรื่องราวของแขกแดงตั้งแต่

จากบ้านเมืองมาแต่งงานกับยาหยี  และลากลับบ้านเมือง ๕.การบอกเรื่อง  การบอกเรื่องของคณะลิเกป่า

จะใช้ตัวแขกแดงบอกเรื่องโดยบอกกล่าวให้ผู้ ชมทราบว่าทางคณะจะท าการแสดงเรื่องอะไร  

๖.การเล่นเรื่อง  เป็นการแสดงเรื่องตามที่คณะลิเกป่าได้ก าหนด  ในการแสดงลิเกป่าจะมีทั้งบทบรรยาย  

บทร้อง  และบทเจรจา  ๗.การลาโรง  ถือว่าเป็นล าดับสุดท้ายของการแสดงลิเกป่า  เป็นการบอกลาและ

กล่าวขอบคุณเจ้าภาพและผู้ชม 

คุณค่าทางวัฒนธรรมของลิเกป่า การแสดงลิเกป่า เป็นการแสดงที่ได้รับอิทธิพลบางส่วนใน  

ด้านดนตรีและการแต่งกายจากมลายู  รับอิทธิพลด้านท านองเพลงร้องจากเพลงไทยเดิมและรับอิทธิพล

จากการร่ายร าจากโนรา  การแสดงลิเกป่า 

จึงเป็นการแสดงที่มีการประสมประสานทาง

วัฒนธรรมอย่างลงตัว  

เรียบเรียงโดย  ผู้ช่วยศาตราจารยป์ระภาส  ขวัญประดับ  

ภาพ : คณะลิเกปา่ แสดงในงานดนตรีไทย

อุดมศกึษา ครัง้ท่ี ๓๘ ณ มหาวทิยาลัยวลิัยลักษณ ์ 



๔๐   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
 งานช่างฝีมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธี 

การสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชน   สามารถ

จ าแนกได้เป็น ๑๐ ประเภท  ดังนี ้ 

๑. ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการทอ ย้อม ถัก ปัก ตีเกลียว ยก 

จก มัดหม่ี พิมพ์ลาย ขิด เกาะ/ลว้ง เพื่อใช้เป็น เครื่องนุ่งหม่ และแสดงสถานภาพทางสังคม 

๒. เครื่องจักสาน หมายถึง ภาชนะเครื่องใช ้ประจ าบ้านที่ท าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช ่น ไผ่ 

หวาย กระจู ล าเจียก โดยน ามาจักและสาน จึงเรียกว่า เครื่องจักสาน กลวิธีในการท าเครื่องจักสาน  

ได้แก่ การถัก ผูกรัด มัด รอ้ย โดยใช้ตอก หวาย เพื่อให้เครื่องจักสานคงทนและคงรูปอยู่ได้ตามตอ้งการ 

๓. เครื่องรัก หมายถึง หัตถกรรมที่ใช ้รักเป็นวัสดุส าคัญในการสร้างผลงาน เช ่น ปิดทอง

รดน ้า ภาพก ามะลอ ประดับมุก ประดับกระจกสี ปั้นกระแหนะ และเขิน รักหรือยางรัก มีคุณลักษณะเป็น

ยางเหนียว สามารถเกาะจับพื้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประสงค์จะทา หรือถมทับหรือเคลือบผิวได้ดี ท าให้เป็น  

ผิวมันภายหลังรักแหง้สนิท มีคุณภาพคงทนต่อความร้อน ความชื้น กรดหรือด่างอ่อนๆ และยังเป็นวัสดุที่ใช้

เชื่อมสมุกหรอืสีเข้าด้วยกัน 

๔. เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง หัตถกรรมที่ใช ้ดิน เหนีย วเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต  

มีทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ โดยที่เนื้อดินเหนียวต้องมีส่วนผสมของทรายแม่น ้าที่เป็นทรายเนื้อละเอียด

และช่วยใหเ้นือ้ดินแหง้สนทิไม่แตกร้าว ดินเหนยีวที่ใชท้ าเครื่องปั้นดินเผาจากที่ตา่งๆ ให้สีแตกต่างกัน 

๕. เครื่องโลหะ หมายถึง สิ่งที่มีวัสดุหลักเป็นเหล็ก ทองเหลืองหรือทองแดง เครื่องโลหะ  

ที่ท าจากเหล็ก นิยมท าโดยการเผาไฟให้อ่อนตัวและตีเหล็กเป็นรูปทรงต่างๆ เครื่องโลหะที่ท าจาก

ทองเหลือง นิยมน าทองเหลืองมาเผาจนหลอมเหลวแล้วจึงน าไปเทลงในแบบตามลักษณะที่ต้องการเสร็จ

แล้วน ามาตกแต่ง ส่วนเครื่องโลหะที่ท าจากทองแดง มีการน าทองแดงมาใช้เป็นโลหะเจือหลักส าหรับ  

ผลติตัวเรือนของเครื่องประดับโลหะเงินเจอื 

๖.  เครื่องไม้ หมายถึง งานฝีมือช ่างที่ท าจากไม้ซุงหรือไม้แปรรูปเป็นท่อน เป็นแผ่น เพื่อใช ้

ในงานช่างก่อสร้างประเภทเครื่องสับ เครื่องเรือน เครื่องบูชา เครื่องตั้ง เครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องใช้ 

เครื่องศาสตรา เครื่องดนตรี เครื่องเล่น และยานพาหนะ โดยอาศัยเทคนิควิธีการแกะ สลัก สับ ขุด เจาะ 

กลึง ถาก ขูด และขัด 



 

 

                      พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๔๑ 

เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบยีน 
๑. มีต้นก าเนดิและ/หรอืถูกน ามาพัฒนาในชุมชนนั้นจนเป็นที่ยอมรับและมีการสบืทอด  

๒. แสดงถึงทักษะฝีมอื ภูมปิัญญา และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  

๓. มีการพัฒนาเครื่องมอื วัสดุ เพื่อสนองต่อกระบวนการผลติ  

๔. ผลติเพื่อประโยชน์ใชส้อยในวิถีชีวติ ขนบประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรมหรอืการ

ประกอบอาชีพของคนในชุมชน  

๕. งานช่างแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นหรือชาตพิันธุ์นัน้ๆ และ

เป็นความภาคภูมใิจของคนในชุมชน  

๖. มีคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม มีความหมาย และคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรอืชาติพันธุ์นัน้ ๆ 

๗. งานช่างที่ตอ้งได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน เสี่ยงตอ่การ สูญหาย หรอืก าลังเผชิญ

กับภัยคุกคาม  

๘. คุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมตอ่การขึน้ทะเบียน 

๗.  เครื่องหนัง หมายถึง งานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ท ามาจากหนังสัตว์โดยผ่านกระบวนการ

หมักและฟอกหนังเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย และให้เกิดความนิ่มนวลสามารถบีบงอได้ตามที่ต้องการ เครื่องหนัง

นิยมน าไปใช้ในงานด้านศลิปะการแสดง รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่มหีนังเป็นส่วนประกอบ 

๘. เครื่องประดับ หมายถึง งานช่างฝีมือที่ประดิษฐ์ข ึ้นเพื่อการตกแต่งให้เกิดความงดงาม 

เริ่มต้นจากการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นน ามาผลิตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้อัญมณีและโลหะ  

มีคา่ต่างๆ 

๙. งานศิลปกรรมพื้นบ้าน หมายถึง งานที่มีการแสดงอารมณ์สะท้อนออกทางฝีมือการช ่าง

ให้เห็นประจักษ์เป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองต่อการยังชีพและความต้องการด้านคุณค่าความงาม  

เชน่ งานเขียน งานปั้น งานแกะสลัก งานหลอ่ เป็นต้น 

๑๐.  ผลิตภัณฑ์อย่างอื่น หมายถงึ งานชา่งฝมีอืดัง้เดมิทีไ่มส่ามารถจดัอยูใ่น ๙ ประเภทแรกได ้ 

ซึง่อาจเป็นงานช่างฝีมอืที่ประดษิฐ์หรอืผลติขึน้จากวัสดุในท้องถิ่นหรอืจากวัสดุเหลือใช ้เป็นต้น  



๔๒ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ผ้าทอไทพวน  

ไทพวนเปน็กลุม่ชาตพินัธุห์นึง่

ที่มีบรรพบุรุษสืบเชื้อสายมาจาก

เมืองพวน  ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่แขวง

เมืองเชียงขวางทางตอนเหนือของ

เมืองหลวงพระบาง  สาธารณรัฐ

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ป ร ะ ช า ช น ล า ว   

ชาวพวนได้อพยพโยกย้ายเข้ามาตั้ง

ถิ่นฐานรกรากท ากินในประเทศไทย

เมื่อราว ๒๐๐  กว่าปีมาแล้ว  ได้กระจายตัวไปอาศัยในจังหวัดต่างๆ  ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งจะพบ

ตามหัวเมืองต่างๆ  คือ  ลพบุรี  สระบุรี  นครนายก  ปทุมธานี  ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  สิงห์บุรี  

สุพรรณบุรี  เพชรบุรี  ราชบุรี  พิจิตร  แพร่  น่าน  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  เพชรบูรณ์  หนองคาย  อุดรธาน ี 

นครสวรรค์  พิษณุโลก และเลย 

ผา้ทอของชาวไทพวนถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ชาวไทพวนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  จากรุ่นสู่รุ่น 

มเีอกลกัษณแ์ละลกัษณะพเิศษเฉพาะตวั  กลา่วคอื  มกีรรมวธิใีนการผลติและวธิกีารตา่งๆ  ทีล่ะเอยีดออ่นงดงามทัง้

ทางดา้นการก าหนดลวดลาย  สสีนัทีโ่ดดเดน่สะดดุตา  ลวดลายตา่งๆ  ลว้นประณตีละเอยีดออ่นทัง้  กรรมวธิ ี  

การมดัหมี ่ การควบเสน้  การขดิ  การจก  และการแตม้ส ี ลว้นเปน็สิง่ทีแ่สดงออกถงึเอกลกัษณข์องผา้ทอของ 

ชาวไทพวนอยา่งแทจ้รงิ ลวดลายบนผา้นุง่ทีช่าวไทพวนนุง่นัน้ลว้นแฝงดว้ยคตคิวามเชือ่ในจารตี  ขนบธรรมเนยีม

ประเพณแีละวฒันธรรมของตนเองที่ไดร้บัการถ่ายทอดมาจากรุน่ปูย่า่ตายายมาสูรุ่น่พอ่แมแ่ละถึงรุน่ลกูหลาน 

นานนบัเวลาเกอืบ  ๒๐๐  ป ีทีส่ าคญัไดแ้ก ่วฒันธรรมผา้ทอของกลุม่ไทพวนอ าเภอบา้นหมี ่ จงัหวดัลพบรุ ี และ 

จงัหวดัสระบรุ ีกลุม่นีม้คีวามช านาญในการทอผา้มดัหมี ่จ าแนกไดเ้ปน็ ผา้ซิน่หมีเ่ปีย่ง ผา้ซิน่หมีโ่ลดหรอืหมีร่วด 

ผา้ซิน่หมีย่อ้ยหรอืหมีห่ยอด ผา้ซิน่ลา่ยหรอืหมีถ่ี ่ผา้ซิน่หมีค่ัน่และผา้ซิน่หมีห่ญา้หดั หรอืหมีห่นแูอน้ ผา้ซิน่ทัง้ ๖ ชนดิ 

นยิมตอ่หวัซิน่ดว้ยสแีดงสเีหลอืงสลบัเขยีว อกีกลุม่หนึง่ คอื ผา้ทอของชาวไทพวนต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรสีชันาลยั 

จงัหวดัสโุขทยั กลุม่นีม้คีวามช านาญในการจกและการเกบ็ขดิลงบนผนืผา้ ทัง้นี ้จะใช้วธิกีารจกดา้นหนา้ของผา้  

ปลอ่ยใหด้า้นหลงันงุนงัไมเ่รยีบรอ้ย และจะใช้คูส่มีากกวา่ ๕ สขีึน้ไป ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ปน็สทีีส่ดใสฉดูฉาด ลวดลายทีจ่ก

จ าแนกไดเ้ปน็ ลายหลกั ซึง่จะวางไวใ้นต าแหนง่กึง่กลางของผา้จก และลายประกอบ โดยสว่นใหญจ่ะเปน็ลายประกอบบนเชิงผา้จก 

ผ้าทอของชาวไทพวนบ้านหาดเสี้ยว

ลวดลาย ๘ ขอ  
ผ้าทอของชาวไทพวนบ้านหาดเสี้ยว

ลวดลายดอกมน ๑๖  



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๔๓ 

การแต่งกายของสตรีชาวไทพวนจะนิยมนุ่งผ้าซิ่นตีนจกต่อหัวต่อเอวคาดเข็มขัดเงิน สวมเสื้อคอ

กระเช้า ภาษาพวน เรียกว่า เสื้อคอกระทะหรือเสื้ออีเป้า ส่วนผู้ชายจะนุ่งโส้งขาก้อม สวมเสื้อย้อมคราม 

หากไปท าบุญที่วัดจะนุ่งเสื้อผ้าฝ้ายสีขาวมีผ้าพาดบ่า ชุมชนไทพวนที่ยังคงมีการแต่งกายแบบดั้งเดิม เช่น 

ชุมชนไทพวนบ้านหินปัก อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี ชุมชนไทพวนต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสตรีชาวไทพวนจะนิยมนุ่งผ้าที่ตนเองเป็นผู้ทอขึ้นไว้ใช้เอง มีลวดลายสีสันสวยงามเป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มทอผ้าขิดของชาวไทพวนอ าเภอบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 

ซึ่งนิยมทอสิ่งถักทอประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น  ผ้าห่ม  ผ้าสไบ  ผ้าปรกหัวนาค  ย่าม  หมอนขิด  

ผา้ปรกหัวชา้ง  ตุง หรอืธง  

ปัจจุบันการทอผ้าของชาวไทพวนในชุมชนต่างๆ  ก าลังเข้าสู่ขั้นวิกฤตมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย

อันสบืเนื่องมากจากผูส้บืทอดในการทอผ้าในชุมชนเข้าสู่วัยสูงอายุและเลิกอาชีพการทอผ้านี้ไปประกอบกับ

วิทยาการสมัยใหม่และสิ่งถักทอรุ่นใหมท่ี่ผลิตในระบบโรงงานเริ่มคลบืคลานขยายตัวเข้ามาสู่ชุมชนซึ่งเข้ามา

แทนที่ผ้าทอแบบดั้งเดิม  อีกทั้งยังขาดระบบการจัดการและการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ดี  หน่วยงานของ

ภาครัฐยังมไิด้ให้ความช่วยสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอและขาดการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง บางชุมชนได้เลิกวิธีการ

ทอผ้าแบบดั้งเดิมหันไปใช้วิธีการทอผ้าแบบการยกตะกอลอยแทนกรรมวิธีแบบเก่าที่ได้รับสืบทอดมาจาก

บรรพบุรุษ  บางชุมชนเลิกการใช้เส้นฝ้ายจากธรรมชาติหันไปใช้ด้ายโรงงานแทนซึ่งเป็นการขาดความรู้

ความเข้าใจในกระบวนการทอผ้าอันเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญของตนไป  

เรียบเรียงโดย  นายบุญชัย  ทองเจรญิบัวงาม  

ผ้าทอของกลุ่มไทพวนอ าเภอบ้านหมี่ 

ลวดลายผ้าซิ่นหมี่ล่าย  

ผ้าทอของกลุ่มไทพวนอ าเภอบ้านหมี่ 

ลวดลายผ้าซิ่นหมี่คั่น  
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ผ้าขาวม้า  

ผา้ขาวม้า  ไม่ใช่ค าไทยแท้  หากแต่เป็นภาษาเปอร์เซียที่มีค าต้นเค้ามาจากค าว่า  “กา-มาร์บันด์”   

(Kamar Band)  “กามาร์”  หมายถึงเอวหรือท่อนล่างของร่างกาย  “บันด์”  แปลว่า  รัดหรือพัน  คาดทับ  

เมื่อน าสองค ามารวมกันจึงมีความหมายว่า  “เข็มขัดผ้าพันหรือที่คาดเอว” ผ้าขาวม้าเป็นงานสิ่งทอโบราณ

ที่ใช้กันอยู่ในชุมชนและครัวเรือนมานานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่  ๑๖  ล่วงมาแล้ว  ดังจะปรากฏหลักฐาน

ตั้งแต่สมัยเชียงแสน  มีการใช้ผ้าขาวม้าส าหรับผู้ชายนุ่งเคียนเอว  หรือ  โพกศรีษะ  ซึ่งก็คงจะได้รับ

วัฒนธรรมจากไทลือ้ 

ผ้าขาวมา้มรีูปลักษณะเป็นผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีความกว้างประมาณ ๒ ศอก ยาว ๓ – ๔ ศอก 

ส่วนใหญ่จะทอเป็นผ้าลายตารางเล็กๆ  จับคู่สีเป็นคู่ๆ  ทอสลับกันไปจนเต็มผืนผ้า บางท้องที่เรียกว่า  

“ผ้าตาหมากรุก”  ผ้าขาวม้าในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องที่ในภูมิภาคต่างๆ  ตลอดจน

กลุ่มชาติพันธุ์ ในภาคใต้จะเรียกว่า “ผ้าซุบ” ในภาคอีสานจะเรียกว่า  “แพรอีโป้  หรือ  แพรลิ้นแลน  หรือ  

แพรไส้ปลาไหล”  มีการใช้เส้นไหมเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ บางท้องที่ใช้ฝ้ายทอบ้าง ในภาคอีสานผ้าขาวม้า

เป็นสิ่งของที่ใช้ในงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ  เป็นผ้าไหว้ญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายสามี (ของสมมา)  ใช้ในพิธีกรรม

ต่างๆ ภาคเหนือเรียกว่า  “ผ้าหัว”  ในกลุ่มไทลื้อเรียกว่า  “ผ้าต่อง”  ส่วนไทยวนในจังหวัดราชบุรีเรียกว่า  

“ผ้าหัวจก  หรือ  ผ้าขาวม้าแดง”  มีลักษณะการทอเส้นพุ่งสลับสี  โดยเน้นสีแดงเป็นหลัก ผ้าหัวจก  

มิใช่ทอขึ้นใช้ส าหรับฝ่ายชายแต่อย่างเดียว  ฝ่ายหญิงก็นิยมใช้ห่มแทนสไบไปท าบุญที่วัดด้วยเช่นกัน  

เรียกว่า  “การห่มผ้าสะหว้าน”  หรือ  “การสะหว้านผ้า” นอกจากนี้ชาวไทครั่งในแถบจังหวัดสุพรรณบุรี  

จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาทจะนิยมทอผ้าขาวม้า ๕ สี ขึ้นใช้ในครัวเรือน เรียกว่า  “ผ้า ๕ สี” 

เพราะว่าใช้สีที่ทอถึง ๕ สีด้วยกัน เช่น สีเหลือง สีแดง สีส้ม สีเขียว และสีน้ าเงิน  ทอพุ่งสลับสีให้เกิด

ลวดลายในผืนผ้า  นิยมใช้ไหมบ้านและฝ้ายเป็นวัตถุดิบในการทอ ส่วนในทางภาคใต้ จะเรียกว่า  

“ผ้าจวนตานี หรือ ลิม่า  (ลิมาร์)” แปลว่า  “มัด”  เป็นภาษามลายู ส่วนค าว่า “ลิม่า”  แปลว่า ๕ สี  

ใช้กรรมวิธีทอขัดประสานกันเป็นตา ตาราง  และมีลวดลายมัดหมี่เล็กน้อย นิยมใช้กันในหมู่คนไทยเชื้อสาย

มุสลิมน าไปนุ่ง หรอืโพกศรีษะ  และใช้ในชีวติประจ าวันนั่นเอง  

(ซ้าย)  ผ้าขาวม้าของภาคกลาง  ตาเดี่ยวทอสลับสี  (ขวา)  ตัวอยา่งลักษณะการใช้งานผ้าขาวมา้  
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ผ้าขาวม้าถือว่าเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ทั่วไป  

มกีารใช้งานตา่งๆ  ดงันี ้ เช่น  ใช้นุง่อาบน้ า  เช็ดตวัปรูองนัง่ 

โพกศีรษะ  นุ่งแทนโสร่ง  ห่มกันหนาว นุ่งกระโจมอก  

มัดแทนเชือก  ห่อเสื้อผ้าหรือสัมภาระต่างๆ  หนุนแทน

หมอน  ท าผ้าขีร้ิว้  ท าผา้อ้อม  ท าเปลเลี้ยงเด็ก  ซับเหงื่อ  

เช็ดปาก  คาดเอว  บังแดดฝน ท าผ้ากนัเปือ้น นุง่คลอดลูก 

อยู่ไฟ  ผูกสัตว์เลีย้ง  เป็นต้น 

ในปัจจุบันยงัมกีารทอผา้ของกลุม่ชาติพันธุต์่าง  ๆ

เช่น กลุ่มช่างทอผ้าไทยวนอ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และ

จังหวัดราชบุรี  เป็นต้น กลุ่มช่างทอผ้า จังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มช่างทอผ้าไทครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม  

จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้คนรุ่นใหม่แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็น

ผ้าขาวม้าแบบดั้งเดิมที่ทอกันในชุมชนต่างๆ ประกอบกับมีผ้าขาวม้าจากโรงงานอุตสาหกรรมทอด้วย

เครื่องจักรขยายเข้ามาแทนที่ผ้าขาวม้าแบบดั้งเดิมที่ทอด้วยมือ อีกทั้งยังขาดหน่วยงานในภาครัฐเข้าไปเก็บ

ข้อมูล  และสง่เสริมงานช่างแขนงนี้อย่างเต็มที่  ซึ่งเกรงวา่ในอนาคตจะเกิดการสูญหายขึ้นได้  

เรียบเรียงโดย  นายบุญชัย  ทองเจรญิบัวงาม  

แพรอโีป้  แพรไส้ปลาไหล  หรือแพรลิน้แลน  

ผ้าขาวมา้  ๕  ส ี
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ตะกร้อหวาย  

ค าว่า “ตะกร้อ” ตาม

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานป ี

พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหค้ านยิาม “ตะกรอ้” 

ไว้ว่า “ของเล่นชนิดหนึ่ง ลูกกลม 

สานดว้ยหวายเปน็ตา  ๆส าหรบัเตะ”  

ประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นภูมิที่อุดมไปด้วยไม้ไผ่ และหวายนานาชนิด ซึ่งคนไทยนิยมใช้ไม้ไผ่และ

หวายมาเป็นวัสดุหลักในการท าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาพื้นบ้าน

เชน่ ตะกร้อ และกระบี่กระบอง เป็นต้น 

ตะกร้อ เป็นกีฬาพื้นบ้านที่นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่ง ที่มีการเล่นกันมาแต่โบราณ

ควบคู่มากับการเล่นกระบี่กระบอง จนสามารถประยุกต์เข้ากับประเพณีของชนชาติไทยอย่างกลมกลืนและ

สวยงามทั้งด้านทักษะและความคิด แต่ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่า คนไทยเริ่มสานตะกร้อและเล่นตะกร้อกันมา

ตั้งแต่สมัยใด แต่เมื่อประมวลความรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแล้ว น่าจะเชื่อได้ว่าคนไทยเริ่มเล่น

ตะกร้อกันจริงจังในสมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีหลักฐานว่าการเล่นตะกร้อเป็นที่นิยม

กันอย่างกว้างขวางแล้ว ดังมีความกล่าวถึงการเล่นตะกร้อ เป็นหลักฐานปรากฏอยู่ในวรรณคดีเรื่องอิเหนา  

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ ๒ อีกทั้งยังมีภาพการเล่นตะกร้ออยู่ใน

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ที่เขียนไว้รอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามอีกด้วย 

“ตะกรอ้” เปน็ของเลน่ชนดิหนึง่ สานดว้ยหวาย โดยใช้หวายตะคา้หรอืหวายกาหลง จ านวน ๙-๑๑ เสน้ 

สานเปน็ตาๆดว้ยลายเฉลว ๕ มมุใหเ้ปน็ลกูกลม ม ี๑๒ ร ู๒๐ จดุตดัไขว ้มเีสน้รอบวง ๑๖-๑๗ นิว้ น้ าหนกัระหวา่ง 

๑๗๐-๑๘๐ กรมั ใช้ส าหรบัเตะ  

อุปกรณ์ เครื่องไม้ เครื่องมือที่ใช้ในการสานตะกร้อนั้นใช้เครื่องมือจักสานแบบพื้นบ้านง่ายๆ 

ประกอบด้วย มดี มีดบาง สิ่ว คมี ดินสอ ไม้วัด และเครื่องชักหวาย เป็นต้น 

ขั้นตอนการสานตะกร้อหวาย ประกอบด้วย การชักหวาย เป็นขั้นตอนแรกในการสานตะกร้อ โดย

เลือกหวายที่มีขนาดเหมาะสมน ามาผ่าออกเป็นซีกตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นน าไปเข้าเครื่องชักหวาย  
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ชักใหห้วายมลีกัษณะเปน็เส้นแตไ่มก่ลม จากนัน้เลอืกหวายใหไ้ดข้นาดที่

ตอ้งการแลว้กน็ าไปก าหนดขนาด ในสมยักอ่นจะก าหนดขนาดตะกรอ้โดยใช้

ดนิเหนยีวปัน้เปน็ลกูกลมๆ ใหไ้ดข้นาดทีต่อ้งการน าไปตากใหแ้หง้แลว้น ามา

เปน็แมแ่บบ แตใ่นสมยัหลงั เมือ่ชักหวายจนไดห้วายขนาดทีต่อ้งการแลว้กน็ าไปวดัขนาดโครงทีจ่ะขึน้ตามขนาด 

ทีต่อ้งการแลว้ท าเครื่องหมายไวท้ีห่วาย ก่อนขึน้โครงสาน การขึน้โครงสานในสมยักอ่น จะใช้ดนิเหนยีวปัน้เป็น 

ลกูกลมๆ ใหไ้ดข้นาดทีต่อ้งการน าไปตากใหแ้หง้แลว้น ามาเปน็แมแ่บบ จากนัน้กเ็อาหวายมาสานครอบ เมือ่สาน 

เสรจ็แลว้จงึเอาไปแช่น้ า แลว้แคะดนิแมแ่บบออกกจ็ะไดล้กูตะกรอ้กลมๆแตก่ารใช้วธินีีเ้ปน็งานทียุ่ง่ยากเพราะจะสาน 

กีล่กูกต็อ้งปัน้ดนิเปน็ลกูกลมใหไ้ดจ้ านวนทีต่อ้งการในสมยัหลงัๆจงึท าใหง้า่ยขึน้โดยไมต่อ้งปัน้ดนิ คอื เมือ่ชักหวาย 

จนไดห้วายขนาดทีต่อ้งการแลว้น าไปวดัขนาดโครงตามขนาดทีต่อ้งการ แลว้ท าเครือ่งหมายไวท้ีห่วาย กอ่นขึน้โครง

เปน็วงกลม จากนัน้กจ็ะน าหวายมาสานใหเ้ปน็รปูรา่งทลีะเสน้ใหแ้นน่หนาตามทีต่อ้งการ ถา้ดแูลว้ไมแ่นน่ หรอืไมก่ลม 

ก็จะใชค้ีมบีบหนีบตบแตง่ไปเรื่อยๆใหไ้ด้ลักษณะที่ตอ้งการ  

ตะกร้อเป็นกีฬาพื้นบ้านที่ เป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่งที่มีการเล่นกันมาแต่โบราณ  

ลูกตะกร้อที่ใช้เล่นเดิมสานขึ้นจากหวาย แต่การแข่งขันตะกร้อระดับสากลได้มีการเปลี่ยนจากการใช้ 

ลกูตะกรอ้หวายเปน็ลกูตะกรอ้พลาสตกิมานานหลายป ีท าใหต้ะกรอ้พลาสตกิไดร้บัความนยิมเพิม่มากขึน้พรอ้ม  ๆ 

กับการสูญหายไปของตะกร้อหวาย  การสูญสิ้นโอกาสและเวทีในการเล่นของตะกร้อ “หวาย”  

ไมเ่พยีงแตก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่คนจ านวนหนึง่อยา่งทีไ่มอ่าจเคยมใีครคาดคดิมากอ่นเทา่นัน้ แตย่งัเปน็การสญูเสยีมรดก 

ภมูปิญัญาในการสานตะกรอ้หวายทีต่กทอดกนัมายาวนานอกีดว้ย 

“ตะกรอ้” เดิมสานจากหวาย แตเ่นือ่งจากตะกร้อทีผ่ลติขึน้จากวสัดุธรรมชาตินัน้ ยากตอ่การผลิตให ้

มขีนาดและน้ าหนกัทีแ่นน่อนเทา่กนัทกุลกู ท าให ้“กฬีาเซปกัตะกรอ้” ขาดการยอมรบัในระดบัสากล จงึมกีารคดิผลติตะกรอ้จาก

วัสดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติก และไม่ได้สานด้วยมือ แต่ผลิตได้โดยระบบอุตสาหกรรม ให้ได ้

ปรมิาณมาก  ๆมมีาตรฐานทัง้ขนาด น้ าหนกั และ ความกลมของลกูตะกรอ้เทา่กนัทกุลกู ตะกรอ้พลาสตกิจงึไดร้บัความนยิมเพิม่

มากขึ้นและได้การรับรองจากสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ  ให้ใช้“ลูกตะกร้อพลาสติก” แข่งขันใน 

เกมระดบันานาชาต ิ แทนที ่“ลกูตะกรอ้หวาย” หลายปีผ่านมาจนท าใหล้กูตะกรอ้หวายเกอืบสญูไปจากวงการ  

ตะกรอ้ไทย และตะกรอ้สากล ท าให ้“ช่างสานตะกรอ้” เกอืบจะสญูหายไปดว้ย ดงันัน้วิชาความรูเ้รือ่งการสาน 

ตะกรอ้หวายกค็งจะสญูหายไปดว้ยในไมช้่าอยา่งแนน่อน เนือ่งจากไมม่ผีูส้บืสานวธิกีารสานตะกรอ้หวาย 

ปจัจบุนัเหลอืผูม้คีวามรูเ้รือ่งการสาน “ตะกรอ้หวาย” ทีชุ่มชนในอ าเภอล าลกูกา จ.ปทมุธาน ีหนทางทีจ่ะฟืน้ชีพวชิาสาน

ตระกอ้หวายไดห้นทางหนึง่คอื ผลกัดนัใหม้กีารใช้ตะกรอ้หวายในการเรยีนการสอน การฝกึฝนและแขง่ขนักฬีาตะกรอ้ใน 

ประเทศไทย ทีม่ใิช่การแขง่ขนัระดบันานาชาตจิะช่วยกระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการตระกอ้หวายมากขึน้ แลว้วชิาสานตะกรอ้หวาย 

กจ็ะกลบัมา  เรียบเรียงโดย  พันเอก(พเิศษ) อ านาจ พุกศรีสุข  

ครอบครัว "หนูสงีาม"ผู้สบืทอดภูมปัิญญา  



๔๘ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ขัวแตะ  

วิถีชีวิตชุมชนของคนล้านนานั้นจะมีผู้คนสองฟากฝั่งล าน้ า มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นสะพาน         

ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ขัว" ขัว คือ สะพาน ที่ทอดจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งหน้า ขัว ของคนล้านนามีมากมาย  

หลายชนิดที่ใช้เชื่อมสัมพันธ์สองฝั่งล าน้ า ล าห้วย คู คลองต่างๆ อาทิ ขัวก้อม ขัวก่าย ขัวแขวน ขัวแคร่  

ขัวมุง ขัวน่องแน่ง ขัวหย้าน ขัวเหล็ก ขัวเล่มเดียว ขัวอกแตก นอกจากนี้ ยังมีขัวอีกชนิดหนึ่งที่มีมนต์เสน่ห์

แสดงถึงความเป็นล้านนา มีความอ่อนหวาน เวลาเดินจะเกิดเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด นุ่มเท้า และเด้งได้เหมือน  

มีสปริง ใช้ส าหรับข้ามแม่น้ า ล าห้วย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีตที่สะพานคอนกรีตหาได้ยาก เพราะมี

ราคาแพง ชาวบ้านมักนิยมสร้างขัวชนิดนี้ ที่เรยีกกันว่า ขัวแตะ  
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ขัวแตะ เป็นสะพานไม้ไผ่สานขัดแตะ ชาวบ้านแถบลุ่มน้ าวังจังหวัดล าปางในอดีตต่างได้อาศัย    

ขัวแตะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงติดต่อกันของผู้คนสองฟากฝั่งล าน้ า ซึ่งจะสร้างขัวแตะเกือบทุกปีใน  

ช่วงหน้าแล้ง เพราะในขณะที่ช่วงหน้าฝนน้ าเหนือจะหลากไหลเช่ียวแรง และเป็นช่วงที่มีการล่องไม้ซุงของ

พ่อค้าไม้ชาวกรุงเทพฯ    และชาวพม่า ในช่วงนี้ยังมีเศษไม้ ต้นไม้ ที่โค่นล้มจะถูกพัดพาไปตามกระแสน้ า  

ขัวแตะก็จะถูกน้ าพัดพาไปด้วยเช่นกัน ชาวบ้านจึงไปมาหาสู่กันโดยใช้เรือข้ามฟาก มีทั้งคนถ่อเรือและ  

พายเรอื สองฝ่ังน้ าวังในสมัยนั้น  จะมีต้นพุทราและหาดทรายขาว น้ าใสเย็น เด็กๆ ก็จะใช้ขัวแตะส าหรับเป็น

ที่กระโดดน้ าเล่น บางคนจะใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนดูพระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้า พร้อมกับมองดูวิถีชีวิตของ

ผู้คนที่ใช้ประโยชนจ์ากล าน้ าวัง เวลาเดินบน   ขัวแตะจะยวบยาบเหมือนสปริงเสียงเอี๊ยดอ๊าดให้ความรู้สึกดี 

ยิ่งขัวแตะยาวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับขัวแตะมาก ผู้ท าหน้าที่สร้างขัวแตะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่แข็งแรง

และมีความถนัดในเรื่องการสานไม้ไผ่ เมื่อได้เวลานัดหมายบางส่วนจะช่วยกันฝังเสาวางไม้คร่าว บางส่วน

จะสานแตะไม้ไผ่เมื่อเสร็จก็จะน าไปวางบนเสาที่เตรียมไว้ จากนั้นก็จะท าราวโดยใช้ไม้ไผ่เป็นล าสอดสลัก

และมัดติดกันด้วยตอก ไม่ต้องตอกตะปูหรือผูกเหล็ก เพราะทุกอย่างที่น ามาสร้างมาจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน 

การสร้างขัวแตะเหมอืนมงีานบุญหรอืสวนสนุกประจ าหมูบ่้าน ทุกคนมีสว่นร่วมเด็กๆ จะเล่นน้ าช่วงหน้าแล้ง

ล าน้ าวังจะแหง้ขอด เห็นหาดทรายขาวทอดยาวไกล กิจกรรมการเล่นจึงมีมากมาย ตามความสนใจ โดยใช้

วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น เปลือกหอย หิน ทราย เด็กผู้ชายที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นจะคอยเป็นลูกมือให้ผู้ใหญ่และ

ได้เรียนรู้ ที่จะท าขัวแตะ หลังจากสร้างขัวแตะเสร็จแล้ว ซึ่งส่วนมากจะสร้างเสร็จภายในเวลา ๑ วัน  

พอตกตอนเย็นจะมีการสังสรรค์แบบชาวบ้าน โดยเฉพาะพวกผู้ชายที่ลงแรงท าขัวแตะจะผ่อนคลาย  

ด้วยการนั่งล้อมวงคุยกัน พร้อมจิบเหล้าขาวฝีมือคนในหมู่บ้าน แกล้มกับมะม่วงดิบรสเปรี้ยวที่มีมากในช่วง

หน้าแล้ง กินไป คุยไป หัวเราะไป คิดวางแผนและช่วยเหลืองาน ของหมู่บ้าน เท่านี้ก็เป็นความสุขที่หาได้  

ไม่ยากของวิถีชาวบ้าน  

 ขัวแตะ สะท้อนวิธีคิดและความเชื่อของผู้คนในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันท างาน     

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือหลักคิดในการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ มีการน าสิ่งรอบตัวมาใช้                

ให้เกิดประโยชน์ ขัวแตะจึงเป็นอีกหนึ่งแง่คิดให้กับคนในสังคมยุคปัจจุบันว่า เมื่อเจอทางตันในการก้าวไป

ข้างหน้า การแลหลังมองอดีตอาจช่วยใหอ้ะไรที่แก้ได้ยากในปัจจุบันจะมีทางออกที่ง่ายขึ้นได้ 

เรียบเรียงโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง  พรหมมูล  



๕๐ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว  

บ้านปะอาว  อยู่ ทางทิศตะวันตกห่างจากตัว เมืองอุบลราชธานี ราว  ๒๓ กิ โล เมตร  

เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นจากทองเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุผสมระหว่างทองแดงกับ

สังกะสี โดยทั่วไปใช้สัดส่วนผสมทองแดงกับสังกะสี ๗๐:๓๐ ผลิตเป็นเครื่องใช้ประเภท ขิก ลูกกระพรวน

เช่ียนหมาก ตะบันหมาก ผอบ เต้าปูน เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว มีลักษณะสมมาตร เท่ากันทุกด้าน 

เพราะใช้วิธีการปั้นหุ่นแม่พิมพ์ พันเส้นขี้ผึ้ง หุ้มพิมพ์ เผาไล่ขี้ผึ้ง (เรียก lost Wax) ในการหลอมโลหะ  

เพื่อเททองเหลืองหลอมละลายแทนที่ แล้วกลึงชิ้นงานที่ได้ให้สวย เงางาม ซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดี  

ที่บ้านเชียง แสดงถึงเทคโนโลยีหล่อเครื่องทองเหลืองที่ยาวนานมากว่า ๒,๐๐๐ ปี และมีการผลิตกันที่ 

บ้านปะอาวสืบต่อมายาวนานราว ๒๐๐ ปี  

 การผลิตเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว เริ่มจากการท าแม่พิมพ์ช้ันในเป็นหุ่นต้นแบบ  

เรียก แกนทราย เพื่อเป็นหุน่ต้นแบบตามรูปแบบที่ต้องการด้วยดินละเอียด ซึ่งได้จากดินจอมปลวกผสมกับ

มูลวัว แลว้ใช้ไม้ มอนน้อย (ซึ่งเป็นไม้ยาวประมาณ ๑๓ ซม. ปลายเรียว ปล่องตอนกลาง ท าจากไม้เนื้อแข็ง)  

จุ่มน้ าเสียบตรงกลางของหุ่นต้นแบบให้ทะลุผึ่งทิ้งไว้ให้ดินหมาด จึงถอดไม้มอนน้อยออก แล้ววางหุ่น

ต้นแบบผึ่งแดดให้แห้งสนิท จึงน ามากลึงผิวด้วยแท่นกลึงให้ผิวเรียบสม่ าเสมอเรียก การเสี่ยนพิมพ์ แล้วใช้

เส้นขี้ผึ้งซึ่งได้จากการผสม ขี้ผึ้ง ขี้ซี และขี้สูด สัดส่วน ๑๐:๓:๓ ต้มหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ปล่อยให้ 

เย็นตัว ขีผ้ึ้งผสมจะลอยตัวขึ้นมาบนน้ ามีความหนดืเหนียวพอจะปั้นเป็นเส้นยาวใส่กระบอกรีดขีผ้ึ้ง (บั้งเดียก)  

ซึ่งท าจากกระบอกไม้ไผ่ที่ทิ้งกิ่งตรงข้อไว้ส าหรับจับเวลารีดขี้ผึ้ง ใส่ท่อเหล็กหรือท่อทองเหลืองไว้ใน

กระบอกใหพ้อดีกัน ใช้ไม้จากกิ่งล าดวนมดี้ามจับด้วยไม้ไผ่ขนาดพอดีกับท่อทองเหลืองเป็นตัวดันขี้ผึ้งที่ใส่ไว้

ในกระบอก รีดให้ขี้ผึ้งออกมาเป็นเส้นยาวตามขนาดที่ต้องการ รองเส้นขี้ผึ้งด้วยกระด้ง รีดเส้นวนไปรอบๆ 

พร้อมกับพ่นน้ าฝอยใส่เส้นขี้ผึ้งเพื่อไม่ให้จับตัวติดกัน น าเส้นขี้ผึ้งที่ได้มาพันขี้ผึ้งรอบแม่พิมพ์ช้ันในที่กลึง

เรียบร้อยแล้วจากศูนย์กลางด้านก้นต่อเนื่องจนถึงด้านบน (ขนาดเส้นขี้ผึ้งจะเท่ากับขนาดความหนาของ

วัสดุที่จะหล่อ) น าไปลนไฟให้ขี้ผึ้งอ่อนตัวกดให้ผิวเส้นขี้ผึ้งเรียบ แล้วเรียงใส่แกนแท่นกลึง (มอนน้อย)  

เพื่อกลึง (เสี่ยน) ขี้ผึ้งที่พันไว้ให้เรียบเนียน (ลูกกระพรวนไม่ต้องกลึง) หากต้องการลวดลายก็จะใช้แท่นกด

พิมพ์ลาย หรือลูกกลิ้งพิมพ์ลายที่ต้องการโดยรอบบนพิมพ์ขี้ผึ้งที่กลึงเรียบร้อยแล้ว เช่น ลายลูกหวาย  



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๕๑ 

ลายขาตะขาบ ลายเครือเถา ลายนิ้วมือ เป็นต้น ถอดแม่พิมพ์ออกจาก 

ไม้มอนน้อย อุดช่องด้วยดินละเอียดให้แน่น (เหลือช่องไว้ส าหรับอุดขี้ผึ้ง

ประมาณ ๒-๕ ซม.) แล้ววางผึ่ งลมไว้  ติดสายชนวนด้วยเส้นขี้ผึ้ ง  

(เชื่อมระหว่างแม่พิมพ์ช้ันในและภายนอก) แล้วหุ้มแม่พิมพ์ขี้ผึ้งด้วยดิน

ละเอียด (ใช้มูลวัวผสมน้ า ทารอบผิวขี้ผึ้งก่อนหุ้มด้วยดินละเอียด เพื่อให้

ลวดลายละเอียดชัดเจน) หุ้มดินละเอียดรอบพิมพ์ขี้ผึ้งโดยโอบพิมพ์รอบ 

ให้หนาประมาณ ๑ ซม. เสียบไว้กับม้าเสียบพิมพ์รอให้แห้งในที่ร่มราว  

๑-๒ วัน (ส าหรับแม่พิมพ์ขนาดเล็ก เช่น ลูกกระพรวนจะใช้เส้นขี้ผึ้ง 

ติดพิมพ์หลายๆอันมารวมไว้เป็นเส้นเดียว เรียก การติดแซง (ติดพวง  

แล้วจงึหุ้มดนิละเอยีดชั้นนอก) จากนั้นหุม้พิมพช้ั์นนอก ดว้ยดินหยาบอีกช้ัน 

เรียกการโอบเบ้า และท าปากจอก เป็นรูปกรวยก้นกะทะ ส าหรับ 

เททองเหลืองละลาย ท าฐานพิมพ์ให้แบนราบเพื่อให้ตั้งวางได้ แล้วเรียง

แม่พิมพ์ที่เสร็จแล้วในเตาสุมโดยวางคว่ าไว้เพื่อให้ขี้ผึ้งหลอมละลายออก

จากพิ มพ์ ภ าย ใ นจนหมด  ( lost wax) เ ผ าพิ มพ์ ต่ อ ไป จนสุ ก แด ง  

ในขณะเดียวกันกับการหลอมทองเหลืองในเบ้าหลอมจนร้อนแดง  

“เบ้าหลอมก าลังสุก” น าไม้ก้านมะพร้าวหนีบพิมพ์ที่ก าลังร้อนออกมาวาง

เรียงไว้ แล้วเทน้ าทองเหลืองลงในพิมพ์ทันทีรอจนพิมพ์เย็นลง จึงกะเทาะ

พมิพ์ดนิออกให้หมด น าเครือ่งทองเหลืองทีไ่ด้ไปตกแตง่ ขัดผวิ ด้วยการกลึง  

และขัดให้เงางาม ลวดลายชัดเจนด้วยเครื่องเจียร (โบราณใช้ใบสับปะรด

ขัดแตง่) 

บ้านปะอาว ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ช่างฝีมอืพื้นบ้าน โดยพ่อใหญ่ทอง ล้อมวงศ์ เป็นผู้น า และเมื่อพ่อใหญ่ทอง 

ล้อมวงศ์ เสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นายบุญมี ล้อมวงศ์ ผู้เป็นบุตร 

ได้รับหน้าที่สืบต่อและได้ เป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมหล่อ

ทองเหลอืง โดยช่างฝีมอืในหมู่บา้นไดเ้ข้ามาร่วมกันผลติเครือ่งทองเหลืองกัน 

ที่ศูนย์อนุรักษ์ ซึ่งยังคงสร้างช่างฝีมือรุ่นใหม่อยู่อย่างต่อเนื่อง ท าให้

ชาวบ้านปะอาวยังคงรักษาภูมิปัญญาช่างฝีมือการหล่อทองเหลืองด้วย 

วิธี lost Wax ท าให้ชุมชนมีความรักความผูกพัน และความภาคภูมิใจ 

ในท้องถิ่นเสมอมา  เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์  



๕๒ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ฆ้องบ้านทรายมูล  

ฆ้อง เป็นเครื่องโลหะประเภททองเหลือง หรือเหล็ก ใช้ส าหรับตีให้เกิดเสียง ลักษณะกลม  

มีขอบฆ้อง (ฉัตร) เพื่อให้มีความแข็งแรงไม่บิดงอ เจาะรูขอบไว้ร้อยเชือก ส าหรับแขวนฆ้องได้ ตรงกลาง  

ตัวฆ้อง มีปุ่มใหญ่ (จูมฆ้อง) ไว้ส าหรับตีด้วยค้อนตีฆ้อง ซึ่งจะมีขนาดเท่าๆ กับจูมฆ้องส าหรับ  

ฆ้องบ้านทรายมูล จะมีจูมประดับ รอบๆ จูมใหญ่อีก ๘ จูม รวมเป็น ๙ จูม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ 

ฆ้องบ้านทรายมูล เพื่อความเป็นมงคล สันนิษฐานว่าไทยรับมาจากพม่า ที่พ่อค้าเร่จากพม่าน ามาขายตาม

ค ากล่ าวที่ ว่ า  “กุลาขายฆ้อง ” แล้ วมีการ เรี ยนรู้ วิ ธี การตีฆ้อ งจนท ากั นมากที่ บ้ านทรายมู ล  

จังหวัดอุบลราชธาน ี

สมัยก่อนการท าฆ้องจะต้องค านึงถึง โศลก หรือโสกฆ้อง คือการวัดขนาดความกว้างของฆ้อง

ด้วยมือของเจ้าของ แล้วกล่าวค า โสกฆ้อง ซึ่งจะมีกลุ่มค าหรือวลี ที่ทั้งดีหรือไม่ดี  ถ้าตกค าไม่ดีก็จะต้อง

แก้ไขใหม ่ให้มีสัดสว่นและขนาดที่ถูกตอ้ง โสกฆ้องที่จ ากันมาแต่โบราณ ดังนี้ 

สิทธิมังคละโชค ต้องอวดโลกป่าวดูดาย เสียงบ่วายบ่มั่ว 

เสียงดังทั่วทั้งแผ่นธรณี แสนมเหสมีานั่งเฝ้า เป็นเจ้าแผ่นดนิทองเหลือง 

แหขุ่นเมืองขึน้นั่งแท่น แสนคนแลน่มาเต้า ตีอูดเอ้าเสพขอนผี 

นางธรณีตกใจสะท้าน ตีออกบ้านมาเอาชัย 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๕๓ 

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์  

ขั้นตอนการท าฆ้อง เริ่มจากการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าฆ้องตามที่ต้องการ และ

ก าหนดขนาดของขอบฆ้องให้เหมาะสมกับขนาดของหน้าฆ้อง เพื่อให้ฆ้องคงรูปทรงไม่บิดงอ และสวยงาม 

เช่น ฆ้อง ๕๓ ซม. ขอบฆ้องกว้าง ๗ ซม. ฆ้อง ๑๐๐ ซม. ขอบฆ้องกว้าง ๑๑ ซม. เป็นต้น แล้วใช้กรรไกร

ตัดหน้าฆ้องให้เป็นวงกลมตามก าหนด และพันขอบฆ้อง จากนั้นจึงน าฆ้องที่ท าเป็นโครงไว้มาวางหงาย  

บนพื้น แบ่งสัดส่วนหน้าฆ้องเป็น ๓ ส่วน จากจุดศูนย์กลาง วัดขนาดจูมใหญ่จากจุดศูนย์กลางฆ้องให้ได้

ขนาดจูมตามสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น ฆ้องขนาด ๕๓ ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจูม ๑๓ ซม. ฆ้องขนาด 

๑๐๐ ซม. จูมขนาด ๒๕ ซม. เป็นต้น แล้วก าหนดแนวจูมประดับ ๘ จูม รอบจูมใหญ่ และแนวตีเอาเสียง 

ของฆ้อง ซึ่งช่างจะก าหนดได้ด้วยความช านาญ ช่างผูช้ านาญจะยกฆอ้งทีท่ าส าเรจ็แลว้ มาตแีตง่เสียงอกีครั้ง  

โดยอาจจะแขวนไว้ในระดับสายตา แล้วใช้ค้อนจกขนาดกลางตีตั้งแต่ด้านนอกขอบจูมประดับออกมาตาม

แนวเส้นตีเอาเสียง จนถึงขอบฆ้อง เพื่อเป็นการทดสอบเสียง ซึ่งต้องดู ฟัง และสังเกต ด้วยทักษะช่างฝีมือ

ให้ฆ้องมีเสียง หุ่ย ก้องกังวาน เสียงไม่แตก หรือ ผ่าง จึงจะใช้ได้ หลังจากนั้นจะน าฆ้องมาท าความสะอาด 

ลงสนี้ ามันสีด าและตกแต่งลวดลายด้วยสีทองให้สวยงามซึ่งนิยมเขียนลายไทย ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามช่าง

แต่ละคน ผู้ช านาญจะสามารถบอกได้ว่า ฆ้องต่างๆ นั้นเป็นฆ้องของช่างคนใด ดูได้จากลวดลายและ  

เสียงฆ้อง ส าหรับค้อนตีฆ้อง จะมีช่างท าค้อนเฉพาะ ขนาดค้อนจะเท่ากับจูมใหญ่ของฆ้องนั้น โดยจะใช้  

ไม้เนือ้แข็ง เชน่ ไม้ยอป่า ท าด้ามค้อน  

การท าฆ้องมีขั้นตอนที่ต้องใช้เสียงดัง จึงต้องออกไปรวมกันท านอกหมู่บ้าน เช่น การตีแต่งเสียง 

ซึ่งทุกกลุ่มช่างมีการปฏิบัติในแบบเดียวกัน แต่การตกแต่งลวดลายสามารถท าได้ในครอบครัว ซึ่งสตรี  

มีส่วนรว่มในขั้นตอนนี้ได้อย่างดี ฆ้องแต่ละใบจึงเป็นผลงานจากความร่วมมือของช่างฝีมือหลายคน รวมทั้ง

ช่างท าค้อน และท าขาตั้งฆ้อง ฆ้องจึงเป็นผลงานบูรณาการงานช่างอย่างน่าอนุรักษ์  

เมื่อสร้างรูปทรงฆ้องได้แล้วน ามาทดสอบเสียง              ปรับเสียงด้วยการตจูีมให้สงูต่ า 



๕๔ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ประเกือมสุรินทร์  

ประเกือม เป็นภาษาเขมร หมายถึง ปะค า เป็นค าเรียก เม็ดเงิน เม็ดทอง รูปทรงกลมที่น ามา  

ร้อยเรียงกันเป็นเครื่องประดับคอ รูปแบบดั้งเดิมของประเกือมมี ๑๓ แบบ คือ ถุงเงิน หมอน แปดเหลี่ยม 

หกเหลี่ยม กรวย แมงดา กระดุม โอ่ง มะเฟือง ตะโพน ฟักทอง จารย์ (ตะกรุด) มีขนาดต่างๆ กันตั้งแต่  

๐.๕ เซนติเมตร ถึง ๒.๕ – ๓ เซนติเมตร แกะลวดลายที่เลียนแบบจากธรรมชาติรอบตัว เช่น ลายดอกบัว 

ลายตาราง ลายดอกพิกุล ลายดอกจันทร์ เป็นต้น  

การท าประเกือมบ้านเขวาสินรินทร์ มีประวัติความเป็นมายาวนานประมาณ ๒๗๐ ปี 

(พ.ศ.๒๒๖๒) สมัยเมื่อประเทศกัมพูชาเกิดกรณีพิพาทกับเวียดนาม ชาวเขมรกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่มีฝีมือ

ช่างท าเงิน ท าทอง ได้อพยพออกไปตั้งอยู่บริเวณต าบลเขวาสินรินทร์ ปัจจุบันมีการท าเครื่องเงินประเกือม

กันที่บ้านโชค บ้านสะดอ และบ้านเขวาสินรินทร์ ต าบลเขวาสินรินทร์ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ในชุมชนมช่ีางฝีมอืหลายคนที่ยังคงผลติเครื่องเงนิประเกือม  

การผลิตประเกือม เริ่มจากการน าเม็ดเงินบริสุทธิ์มาหลอมให้ละลาย หล่อเป็นแท่งแล้วรีดให้เป็น

แผ่นบางๆ ด้วยการใช้ความร้อนจนอ่อนตัว ตีและรีดด้วยเครื่องจนมีความบางประมาณ ๔ มิลลิเมตร แล้ว

น ามาตัดตามรูปแบบลูกประเกือมที่ต้องการ ม้วนเชื่อมให้เป็นเม็ด ตกแต่งริมขอบด้วยการปิดฝาด้วย  

แผ่นเงินเล็กๆ ลักษณะโค้งนูน และปิดขอบด้วยเส้นลวดเงินให้เรียบร้อย อัดชันให้แน่นจนผิวเงินด้านนอก  

ตึงเรียบ แล้วแกะลายใหง้ดงาม เสร็จแล้วใช้เหล็กแหลมเผาไฟให้ร้อนแทงทะลุชันให้เป็นรูส าหรับร้อยต่อกัน

เป็นเครื่องประดับ น าเม็ดประเกือมที่เรียบร้อยแล้วมาขัดด้วยแปรงทองเหลือง ล้างท าความสะอาดให้  

เงางาม แต่หากต้องการรมด า เดิมใช้รมด้วยเขม่า หรือ ควันไฟ ปัจจุบันใช้น้ ายาย้อมผม หรือยาขัดรองเท้า

ทารอบเม็ดประเกือม ผึ่งให้แหง้ แล้วขัดออกท าความสะอาด สีด าจะติดที่รอ่งลายท าให้ชัดเจนขึน้  
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เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์  

ผู้เป็นช่างฝีมอืประเกือมต้องผ่านพิธียกครูซึ่งมีเครื่องประกอบพิธี คือ เหล้าขาว ดอกไม้ ขันหมาก

เบ็ญจ ๑ ชุด ธูปเทียน ๑ ชุด และเงิน ๒๐ บาท หรือตามแต่ครูแต่ละท่านจะก าหนด เมื่อผ่านพิธีแล้วครูจึง

ถ่ายทอดวิชาให้ศิษย์ ช่างประเกือม สามารถท าเครื่องประดับได้ทั้งจากเงินและทอง แต่เนื่องจากทอง  

มรีาคาแพง จงึนิยมท าจากเงนิ นอกจากมีการสั่งท าเป็นชิ้นงาน จงึเป็นของสะสมของผู้ที่ช่ืนชมงานฝีมอืดั้งเดมิ  

ประเกือมเป็นงานช่างเครื่องประดับเงินทองรูปพรรณแบบเขมรที่รักษาเอกลักษณ์ รูปแบบ 

ลวดลาย และวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมด้วยเงินแท้ ๑๐๐ % ที่ตีได้บาง และอัดชันภายในเม็ดประเกือม 

ท าให้แกะลายได้ชัดเจน งดงาม เป็นงานช่างฝีมือที่มีอยู่เฉพาะในต าบลเขวาสินรินทร์ ช่างท าประเกือมยังมี

การสืบทอดทักษะกันอยู่มาก นายป่วน เจียวทอง ผู้น ากลุ่มเครื่องเงินบ้านโชค เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า

เป็นผู้ที่อนุรักษ์มรดกงานช่างฝีมือเครื่องเงิน จนได้รับรางวัลมากมาย และเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ  

ในการเผยแพร่ ถ่ายทอดงานช่างฝีมอืเครื่องเงนิมาจนปัจจุบัน  
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งานคร่่า  

คร่ า หมายถึงงานประณีตศิลป์ประเภทหนึ่งใช้เส้นเงินหรือเส้นทองหรือเส้นนากฝังลงในเครื่องใช้ 

ที่ท าด้วยเหล็กตกแต่งเป็นลวดลายบนภาชนะ เครื่องใช้ หรือเครื่องอาวุธ งานคร่ า เป็นงานช่างโบราณ

ประเภทหนึ่ง ในงานช่างสิบหมู่ที่อยู่ในกลุ่มงานช่างแกะ ที่นับวันหาผู้รู้ ในวิชาช่างแขนงนี้ได้ยากยิ่ง 

เช่นเดียวกันกับงานช่างไทยสมัยโบราณหลายอย่างได้สูญหายไป ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่องานช่างหัตถศิลป์ไทย โดยโปรดเกล้าฯ ให้อนุรักษ์และฟื้นฟู

งานช่างไทยโบราณหลายแขนง  ซึ่งงานคร่ าได้รับการฟื้นฟูขึน้มาอีกครั้งหนึ่ง  
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ประวัติการท าคร่ าสันนิษฐานว่า  มีก าเนิดที่ประเทศเปอร์เซียและได้แพร่เข้ามาสู่อินเดีย 

อัฟกานิสถาน จนี เขมร ลาว และไทย โดยเฉพาะภาคใต้ของไทย เชน่ เมอืงปัตตานี   โดยปรากฏชื่องานคร่ า

ในกลุ่มช่างสิบหมู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จนถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขุนสารพัดช่าง ข้าราชการกรมวังนอกได้ควบคุมงานช่างคร่ าใน

กรมช่างสิบหมู่ และได้ถ่ายทอดวิชางานคร่ าแก่ นายสมาน ไชยสุกกุมาร  ผู้เป็นบุตรของขุนสารพัดช่าง  

ซึ่งได้สบืทอดศิลปะการท าคร่ าสบืต่อมา  แตก่็ไม่ได้เป็นที่รูจ้ักแพร่หลายของคนทั่วไป  

งานช่างที่เรียกว่า คร่ า เป็นการตกแต่งลวดลายบนพื้นโลหะประเภทเหล็กโดยใช้เครื่องมือสกัดให้

เป็นลวดลายบนพื้นโลหะต่างชนิด เช่น เงิน ทอง นากลงไปแล้วขัด  หรือที่ศัพท์ช่างเรียกว่า กวดผิวให้เรียบ  

จะเกิดลวดลายจากสีของโลหะที่ต่างกัน ตามลวดลายที่สลักและฝังโลหะไว้ ลงบนผิวหน้าของเครื่องใช้  

ที่ท าด้วยเหล็ก  หากใช้เส้นเงินฝังเรียก คร่ าเงิน หากใช้เส้นทองฝังเรียก คร่ าทอง  หากใช้เส้นนากฝังเรียก 

คร่ านาก โดยจะต้องท าให้ผิวเหล็กเกิดเป็นรอยที่ละเอียดด้วยการใช้เหล็กสกัดที่คมบางแต่แข็งแกร่งตีสับ

ลายตัดกันไปมาบนผิวโลหะให้เกิดความขรุขระ  จากนั้นจึงใช้เส้นทองหรือเส้นเงิน หรือเส้นนากตอกให้ติด

เป็นลวดลายวิจติรงดงามตามที่ต้องการ ถือเป็นกรรมวิธีการตกแตง่ในงานโลหะของช่างไทย 

การตกแต่งลวดลายบนเครื่องใช้ให้งดงามด้วยการวางลายให้สอดคล้องกับลักษณะของสิ่งของ 

และความประณีตของลาย  ตลอดจนความคมชัดของลายที่เกิดจากฝังเส้นเงิน เส้นทอง หรือเส้นนาก  

ลงบนลายที่สลักไว้  เมื่อสกัดหรือย้ าเส้นเงิน เส้นทอง  เส้นนาก เต็มลายที่สกัดไว้ แล้วขัดผิวเห็นลายคมชัด 

จึงนับว่าประณีตงดงาม  ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยทักษะความช านาญและความละเอียดประณีตของ

ช่างเป็นส าคัญ 

ประเภทเครื่องใช้ที่จะตกแต่งใช้วิธีคร่ า ต้องเป็นของที่ท ามาจากเหล็ก เช่น ตะบันหมาก กรรไกร

หนีบหมาก หัวไม้เท้า กรรไกรตัดผม  ไปจนถึงเครื่องราชูปโภค เครื่องเหล็กซึ่งนิยมตกแต่งลวดลายด้วย  

การคร่ าเงิน คร่ าทอง หรือคร่ านาก  มักเป็นเครื่องราชศัสตราวุธ เช่น  พระแสงดาบ  พระแสงหอก   

พระแสงง้าว ขอพระคชาธาร พระแสงปืน ตลอดจนเครื่องใช้ในการมงคลต่างๆ ปัจจุบันได้มีการพัฒนา  

ต่อยอดโดยริเริ่มทดลองท าคร่ าบนโลหะทองค าขาวเป็นผลส าเร็จท าให้ศิลปะไทยแขนงนี้เกิดความก้าวหน้า

ยิ่งขึ้นอย่างนา่ภาคภูมใิจ  

เรียบเรียงโดย  อาจารยณ์ัฎฐภทัร จันทวชิ  
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หัวโขน  

แต่โบราณมาการท าหัวโขนเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของช่างหลวง โดยเฉพาะกลุ่มช่างหุ่น 

ในงานช่างสบิหมู ่เพราะการแสดงโขนเปน็มหรสพเฉพาะของราชส านกัหรอืแสดงในวงัเทา่นัน้ จากหลกัฐานทีป่รากฏใน

กฎหมายตราสามดวง ซึง่พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช รชักาลที ่๑  แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์

(พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๒)  โปรดเกล้าฯ ให้มีการช าระกฎหมายเก่าสมัยอยุธยา ได้ปรากฏท าเนียบนามช่างใน 

บทพระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน และพระไอยการนาทหารหัวเมือง  คือ  ช่างหุน่ ช่างท าหัวโขนจัดอยู่ใน 

งานช่างสบิหมู ่ทีต่อ้งผา่นการไหวค้รแูละครอบครเูช่นเดยีวกบันาฏศลิปป์ระเภทอืน่ ๆ มคีวามเคารพครอูาจารยต์ัง้แต่

เริม่ฝกึหดั กอ่นเริม่การออกโรงแสดงในแตล่ะครัง้ ตอ้งมกีารตัง้เครือ่งเซน่ไหวบ้ายศรใีหค้รบถว้น ในการประกอบพธิี

จะตอ้งมหีัวโขนตั้งประดิษฐานเป็นเครื่องสักการะต่อครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว   

หวัโขนจดัเปน็อปุกรณส์ าคญัอยา่งมากในการแสดงโขน เนือ่งจากเปน็ตวัชีบ้ง่ถงึบคุลกิและลกัษณะนสิยัของ

ตวัละครนัน้ ๆ ขัน้แรกในการท าหวัโขน  คอืน าดนิเหนยีวชนดิงานปัน้โดยเฉพาะมาขึน้รปูหุน่ทีต่อ้งการ เช่น ตอ้งการ 

ท าหวัหนมุาน จะตอ้งรบับคุคลกิของตวัโขนนัน้  นอกจากนีต้อ้งรูจ้กัโครงสรา้งสว่นศรีษะมนษุยเ์พือ่ใหก้ารระบาย

อากาศภายในศรีษะ  เพราะอากาศจะเขา้ใตค้างผ่านมาพกัอยูเ่หนอืศรีษะและระบายออกสูท่า้ยทอย  เมือ่ระบบการ

ระบายอากาศถกูต้อง จงึไมจ่ าเปน็ตอ้งเจาะทีต่า่งๆ ตามหวัโขนเพือ่ช่วยหายใจ  รปูทรงจะกระชับสวมใสส่บาย  

เวลาตลีงักาจะไมห่ลดุคลาดเคลือ่น ทีส่ าคญัสดัส่วนของตาด าตอ้งแมน่ย า  ส าหรบับุคคลกิของตัวโขนทีม่อีายุ

ประมาณ ๒๕ – ๓๐ ป ี ตวัโขนนัน้เปน็นกัรบทีม่นีสิยัเจา้ชู้ ขีเ้ลน่ อารมณท์ีส่ง่ออกนี ้ ช่างท าหวัโขนจะตอ้งพยายาม

แสดงสื่ออารมณน์ีอ้อกใหไ้ด้  โดยต้องให้อยู่ในกฎข้อบังคับของสุนทรียศาสตร์ดว้ย 

ตามหลักการโบราณ  เมื่อได้หุ่นดินเหนียวตามที่ต้องการแล้ว น ามาเผาให้ดินสุกเป็นหุ่นดินเผา   

แลว้เอากระดาษฟางจุม่น้ าปดิใหท้ัว่หุน่เปน็ช้ันทีก่ัน้ไมใ่หก้ระดาษช้ันตอ่ไปตดิกบัหุน่  เพราะเมือ่แหง้จะแกะกระดาษ

ออกจากหุน่ไมไ่ด ้การน ากระดาษฟางจุม่น้ าปดิทัว่นี้ภาษาช่างเรยีก “ปดิกระดาษน้ า” พกัไว ้จากนัน้ดงึออกจากหุน่  

กจ็ะไดหุ้น่กระดาษทีต่ดัแตง่เรยีบรอ้ยตามทีต่อ้งการ  ในสมยัโบราณการท าหวัโขนใช้กระดาษทีท่ าจากเปลอืกขอ่ย  จะ

มคีณุภาพดมีาก คณุสมบตัขิองกระดาษขอ่ยนัน้  เมือ่ปดิสนทิแนบหุน่จะไดค้วามคมชัดพอสมควร ไมม่กีารหดตวัให้

ยากแก่การค านวณ  และคงทนกวา่กระดาษชนิดอื่น  ปกตหิัวโขนเวลาสวมแสดง พบว่าตรงปลายคางจะเป็น 

จดุรวมเหงือ่มาก  ท าใหน้านไปจะเปือ่ยยุย่งา่ย  ช่างจะตอ้งมหีนา้ทีซ่อ่มอยูต่ลอด  หวัโขนทีใ่ช้กระดาษขอ่ยจะไมค่อ่ย

เปือ่ยยุย่  แตม่คีวามคงทนกว่าหลายเท่าตัว  แมว้่าจะต้องมีการซ่อมแซมบ้างเช่นกัน 

การท าหวัโขนขัน้ตอ่ไป  จ าเปน็ตอ้งใช้งานปัน้เขา้มาช่วยแตง่เพิม่เตมิดว้ย  โดยใช้ดนิสอรา่งเปน็ตา ปาก คิว้ 

คางใหเ้หน็ชัดกอ่นจะปัน้  แลว้ใช้ผงสมกุ (ใบตองแหง้เผาเปน็ถา่น) ขีเ้ลือ่ยไมส้กัละเอยีด ผงถา่นหงุขา้วผสมเขา้ดว้ยกนั 

น ามาปัน้ใหเ้ปน็คิว้ คาง ตา ปาก จมกูใหด้เูดน่ชัด  เสรจ็แลว้น าไปตากแดดจนแหง้สนทิ จากนัน้ เปน็การปดิผวิ 
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โดยขัดแตง่หุ่นกระดาษที่ปั้นแล้วให้เรยีบร้อยทาด้วยสีโป้วไม้ ๒ ครั้ง ขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย 

แล้วติดลวดลาย ซึ่งมีกรอบบังคับลวดลายพอสมควร  จ าเป็นต้องศึกษาจากหัวโขน หัวละครเก่าๆ ให้มาก  

และต้องอยู่บนพื้นฐานของการเขียนลายไทย  ลวดลายที่ติดนั้นเดิมใช้รักก้อน มากดลงในพิมพ์หินสบู่   

ก็จะได้ลวดลายที่ต้องการที่จะใช้ติดหัวโขน  ส่วนจอนหู ใบหู ของยักษ์ และลิงท าด้วยหนังวัว หรือหนังอัด  

แล้วท าพื้นลวดลายด้วยการทาชะแล็คให้ทั่ว พอแห้งดีแล้วน ามาปิดทอง กรรมวิธีการท าตามแบบ  

สตูรโบราณนี้มคีวามยุง่ยาก  และวสัดวุตัถดุบิทีน่ ามาใช้จากธรรมชาต ิมคีณุภาพเสือ่มถอย จ าเปน็ทีช่่างจะตอ้งหา

วสัดมุาแทนทีใ่หไ้ดใ้กลเ้คยีงมากทีส่ดุ  ปัจจุบันช่างแต่ละคนมีสูตรที่หาได้เฉพาะตน แล้วแต่สะดวกและพึงพอใจ  

ขั้นต่อมาใส่เพชรตามรูกระเปาะ หรือเบ้า เมื่อใส่เพชรทั่วทั้งหัวแล้วน ามาเขียนสี  สีที่จะใช้เขียน

หัวโขนตามสีที่ระบุไว้ในพงษ์รามเกียรติ์  ช่างจ าเป็นอย่างยิ่งต้องแม่นย าในกฎข้อบังคับเรื่องสีของแต่ละตัว 

ช่างโบราณจะบอกชื่อสี โดยเทียบกับธรรมชาติ เป็นสีของดอกไม้ พืช และสัตว์ อาทิ สีม่วงดอกตะแบก  

สีกลีบบัวโรย  สีแดงลิ้นจี่  สีขาวสังข์  สีขาวใส  สีขาวนวล  สีหม้อใหม่  สีหงส์บาท (คือเท้าของหงส์)   

การบอกสีเช่นนี้โอกาสที่สีจะตรงกันทุกครั้ง เป็นไปได้ยาก  นอกจากจะท าตารางเทียบสี  และค้นหา

อตัราสว่นเปน็เปอรเ์ซนตอ์อกมา  จงึจะไดส้ทีีใ่กลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุ ขัน้ตอนสดุทา้ยคอื การตดิเขีย้ว ตาและฟนั   

ตอนนี้ใช้วิชาช่างมุก  หากเป็นหัวโขนยักษ์ หรือหัวโขนลิงที่สวมชฎามียอด บางส่วนจะต้องใช้ไม้กลึง ช่างก็

ต้องใช้วชิาช่างกลึง  เพราะฉะนั้นการท าหัวโขนจงึเป็นศูนย์รวมของวิชาช่างหลากหลายในช่างสบิหมูท่ีเดียว 

ในสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่า หัวโขนที่ใช้ในการแสดงที่ผ่านพิธีเบิกเนตรเรียบร้อย ก่อนน าไปใช้

ในการแสดง ช่างท าหวัโขนจะวดัขนาดความหา่งของดวงตาผูแ้สดง และเจาะรใูหส้ามารถมองเหน็ไดอ้ยา่งชัดเจน  

ห้ามผู้แสดงเจาะรูดวงตาเองเด็ดขาด เพราะเชื่อว่าจะท าให้พิการตาบอด แต่ความเชื่อดังกล่าวเป็นเพียง  

กุศโลบายเท่านั้น ความเป็นจริงคือในการตกแต่งดวงตาของหัวโขน จะใช้เปลือกหอยมุกมาประดับตกแต่ง 

ซึ่งถ้าผู้เจาะรูไม่ใชช่่างท าหัวโขนที่มีความช านาญ อาจท าให้หัวโขนเกิดความผดิพลาดและเสียหายได้ง่าย 

ภูมปิัญญาไทยด้านการเล่นหุ่นประเภทต่างๆ การท าหัวหุ่น หัวโขน พบว่าภายในกรุงเทพมหานคร

และพระนครศรีอยุธยา  ยังคงมีผู้สืบสานภูมิปัญญาศิลปะงานช่างหุ่นตามแบบประเพณีโบราณที่ต้องใช้

ความรู้ความช านาญ ความสนใจ ประสบการณ์ ความประณีตละเอียดลออและความรักสืบทอด  

มาจนปัจจุบัน  ที่ส าคัญการท าหัวโขนส าหรับนาฏศิลป์ การเล่นโขนจัดเป็นมหรสพช้ันสูงของไทย  

ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณ ผลงานหัวโขนที่สวยงามในยุคปัจจุบันกล่าวกันว่า ต้องเป็นผลงานของ  

นายชิต  แก้วดวงใหญ่ และของหม่อมราชวงศ์จรูญโรจน์ ศุขสวัสดิ์  แม้ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับไปแล้ว  

แตม่ีทายาทที่ยังคงสบืสานการท าหัวโขนต่อมาจนปัจจุบัน  

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณัฎฐภทัร จันทวชิ  



๖๐ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

บายศร ี

บายศรเีปน็เครือ่งใช้ในพธิสีูข่วญัท าดว้ยใบตองกลว้ย ซึง่แฝงคตคิวามเชือ่วา่ขวญัเปน็สิง่ส าคญั และมนษุย์

ทกุคนจะตอ้งมขีวญั จงึกอ่ใหเ้กดิการท าขวญัเพือ่เปน็สริมิงคลอยูก่บัตวัตลอดไป บายมาจากภาษาเขมร แปลวา่ ขา้ว 

และศรมีาจากภาษาสนัสกฤต แปลวา่ สริมิงคล มิง่ขวญั บายศรจีงึมคีวามหมายวา่ ขา้วขวญั หรอืขา้วทีม่สีริมิงคลเปน็

มิง่ขวญั บายศรจีะมเีครือ่งประกอบ คอื ขา้วสกุทีห่งุตกัเอาทีป่ากหมอ้ ไขต่ม้ และมเีครือ่งบรวิาร คอื ส ารบัคาวหวาน

ประกอบอกีดว้ย จะเหน็ไดว้า่ทกุช่วงชีวติของคนตัง้แตแ่รกเกดิจนกระทัง่เขา้สูว่ยัชรา จะมเีรือ่งการท าขวญัตา่ง  ๆ

ทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิชีวติของคนไทย เช่น ท าขวญัแรกเกดิ ท าขวญัเดอืน การโกนผมไฟ การเลือ่นยศ เลือ่นต าแหนง่ 

การกลบัสูบ่า้นเกดิเมอืงนอน การตอ้นรบัแขกผูม้าเยอืน ซึง่ลว้นแตเ่ปน็การปฏบิตัเิพือ่ความเจรญิรุง่เรอืงมัน่คง 

ของชีวติ  เสรมิสรา้งพลงัจติใจและการด าเนนิชีวติใหม้คีวามราบรืน่  ดงันัน้ บายศรจีงึจดัเปน็สญัลกัษณห์นึง่ของ

พธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีีวติของคนไทย  

บายศรีภาคใต ้ บายศรีต้น บายศรีปากชาม 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๖๑ 

ปัจจุบันการประดิษฐ์บายศรีจะพบเห็นทั่วไปในในชุมชนทั่วทั้ง ๔ ภาคของประเทศไทย ซึ่งแต่ละ

ภูมิภาคจะมีรูปลักษณ์และวิธีการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน เช่น บายศรีภาคเหนือ บางท้องที่จะเรียก “ขันศรี”  

ท าด้วยใบตอง  ก าหนดช้ันของบายศรีมีตั้งแต่ช้ันเดียวจนถึง ๙ ช้ัน  นิยมนับเลขคี่เช่นเดียวกับภาคกลาง 

แต่การก าหนดช้ันจะขึ้นอยู่กับฐานันดรศักดิ์ของผู้รับขวัญ บายศรีภาคใต้ ส่วนใหญ่ใช้ต้นกล้วยมาท าเป็น

หลักของบายศรีตัวบายศรีใช้ใบตองพับประดับประดาด้วยดอกไม้  บางท้องที่ใช้ใบพลูมาพับทับซ้อน  

คล้ายกับกระจังติดรัดด้วยกาบกล้วย  บนยอดบายศรีมีถ้วยหรือกระทงส าหรับบรรจุข้าวและขนม  

๑๒ อย่าง และปักเทียนส่วนใหญ่จะนับจ านวนช้ันเป็นเลขคี่เสมอ  บายศรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ 

ภาคอีสาน  ภาษาถิ่นจะเรียกว่า  “พาขวัญ”  หรือ  “พานพาขวัญ”  ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการท าขวัญ

เหมือนกับภาคอื่นๆ  กล่าวคือ  จะใช้ท าพิธีท าขวัญให้กับคน  สัตว์  และสิ่งของ  เช่น  ได้เรือนใหม่   

(ขึ้นบ้านใหม่)  ท าขวัญให้เกวียน  ท าขวัญให้วัวควาย  ท าขวัญให้คนป่วย  ตลอดจนต้อนรับแขกผู้มาเยือน  

บายศรีภาคกลาง  จะเป็นที่รู้จักกันในนามของบายศรีที่ใช้ในราชส านัก  เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

และบายศรีที่ใช้ทั่วไป  สามารถแบ่งได้ ๒  ลักษณะ  คือ  บายศรีของราษฎร์  ได้แก่  บายศรีปากชาม  

บายศรีใหญ่หรือบายศรีต้น  บางท้องที่เรียกบายศรีตั้งหรือบายศรีช้ัน  ส่วนใหญ่ใช้ในงานบวชนาค โกนผม

ไฟหรือโกนจุก  และมีบายศรีในพิธีกรรมในการเซ่นสรวงบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ เช่น บายศรีตอ  

บายศรีเทพ  บายศรีพรหม  บายศรีของหลวงในราชส านัก  ได้แก่  บายศรีในพระราชพิธีต่างๆ   

อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีต่างๆ  จัดขึ้นตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีกฏเกณฑ์ที่แน่นอนระบุไว้อย่าง

ชัดเจน  บายศรีของหลวงในงานพระราชพิธีต่างๆ  ในปัจจุบันมี  ๓  ลักษณะ  ได้แก่  (๑) บายศรีต้น   

ท าเป็นบายศรีต้องมีแป้นไม้เป็นโครงแบ่งเป็นช้ัน  ๓  ช้ัน  ๕  ช้ัน  ๗  ช้ัน  และ  ๙  ช้ัน  (๒) บายศรีแก้ว  

เงนิ  ทอง  เปน็บายศรทีีท่ าดว้ยวสัด ุ๓ ชนดิ  คอื  แกว้  เงนิ  ทอง  ใช้ในพระราชพธิขีนาดใหญ ่ ในพระราชพธิสีมโภช

เวียนเทียนในพระที่นัง่  ภายในพระบรมมหาราชวงั เชน่ พระราชพิธสีมโภชเครื่องราชกกุธภณัฑใ์นพระราชพิธ ี

ฉตัรมงคล  สมโภชพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกต  เป็นต้น   

(๓) บายศรีตองรองทองขาว  ส่วนใหญ่ใช้ในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ จะใช้ตั้งคู่กับบายศรีแก้ว  

เงิน  ทอง  ส ารับใหญ่   

ปัจจุบันช่างท าบายศรียังคงพบเห็นทั่วไปในชุมชนตา่งๆ  ทัว่ภมูภิาคของประเทศไทย สว่นใหญเ่ปน็

ผูส้งูอายใุนชุมชน  หากแตก่ารประดษิฐบ์ายศรไีดถ้กูประยกุตด์ดัแปลงให้เข้ากับยุคสมัยสังคมปัจจุบันมากขึ้น 

เรียบเรียงโดย  นายบุญชัย ทองเจรญิบัวงาม  



๖๒   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

วรรณกรรมพื้นบ้าน 

 

 วรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวติชาวบ้าน โดยครอบคลุม

ทั้งวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่าและที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจ าแนกได้เป็น  

๗ ประเภท  ดังนี ้ 

๑. นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าที่สืบทอดต่อๆ กันมา ประกอบด้วยนิทานเทวปกรณ์ ต านาน 

นิทานศาสนา นิทานคติ นิทานมหัศจรรย์ นิทานชีวิตนิทานประจ าถิ่น นิทานอธิบายเหตุ นิทานเรื่องสัตว์ 

นิทานเรื่องผี มุขตลกและเรื่องโม้ นิทานเขา้แบบของไทย  

๒. ประวัติศาสตร์บอกเล่า หมายถึง เรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติ การตั้งถิ่นฐาน การอพยพ  

ความเป็นมา และบุคคลส าคัญของชุมชน  

๓. บทสวดหรอืบทกลา่วในพธิกีรรม หมายถงึ ค าสวดทีใ่ช้ประกอบในพธิกีรรมตา่งๆ เช่น บทท าขวญั  

ค าบูชา ค าสมา ค าเวนทาน บทสวดสรภัญญ์ คาถา บทอานิสงส์ บทประกอบการรักษาโรคพื้นบ้าน  

ค าให้พร ค าอธิษฐาน ฯลฯ 

๔. บทร้องพื้นบ้าน หมายถึง ค าร้องที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆ เช่น บทกล่อมเด็ก  

บทร้องเล่น บทเกีย้วพาราสี บทจอ๊ย ค าเซิง้ ฯลฯ 



 

 

                      พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๖๓ 

เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบยีน 
๑. เป็นเรื่องที่รูจ้ักแพร่หลายในระดับชาติ ภูมภิาค หรอืท้องถิ่น  

๒. เป็นเรื่องที่สะท้อนอัตลักษณ์ของภูมิภาคหรอืท้องถิ่น  

๓. เป็นเรื่องที่เป็นแกนยึดโยงและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ  

๔. เป็นเรื่องที่ตอ้งได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วนเสี่ยงตอ่การสูญหายหรือก าลังเผชิญกับ

ภัยคุกคาม  

๕. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมตอ่การขึน้ทะเบียน  

 

๕. ส านวน ภาษิต หมายถึง ค าพูดหรือค ากล่าวที่สืบทอดกันมา มักมีสัมผัสคล้องจองกัน  

เช่น โวหาร ค าคม ค าพังเพย ค าอุปมาอุปไมย ค าขวัญ คติพจน์ ค าสบถสาบาน ค าสาปแช่ง ค าชม  

ค าคะนอง ฯลฯ 

๖. ปริศนาค าทาย หมายถึง ค าหรือข้อความที่ตั้ งเป็นค าถาม ค าตอบ ที่สืบทอดกันมา  

เพื่อให้ผู้ตอบได้ทายหรอืตอบปัญหา เชน่ ค าทาย ปัญหาเชาวน์ ผะหม ีฯลฯ 

๗. ต ารา หมายถึง องค์ความรู้ที่มีการเขียนบันทึกในเอกสารโบราณ เช่น ต าราโหราศาสตร์  

ต าราดูลักษณะคนและสัตว์ ต ารายา ฯลฯ 



๖๔ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

นิทานยายกะตา 

นิทานเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา เพื่อความบันเทิงและคติสอนใจ และสะท้อนสภาพสังคมวิถีชีวิต  

และความเชื่อของสังคมนั้น นิทานยายกะตา เป็นตัวอย่างนิทานไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึง 

ความเปน็ไทยในดา้นสงัคมเกษตรกรรม การเนน้ความกตญัญ ูและ การเคารพอาวโุสไดเ้ปน็อยา่งด ี

นทิาน ยายกะตา เปน็นทิานเขา้แบบและเปน็นทิานลกูโซ ่ดว้ยเหตทุีม่กีารด้าเนนิเรือ่งซ้้าๆและยอ้นรอย 

เรือ่งเดมิ อาจจะเลา่ตอ่เนือ่งไปอยา่งไมม่ทีีส่ิน้สดุได ้มลีกัษณะเปน็ลกูโซต่อ่เนือ่งกนัไป 

นทิาน ยายกะตา เปน็นทิานเกา่ สบืประวตัิเทา่ทีห่ลกัฐานไดใ้นสมยัรชักาลที ่๓ เนือ่งจากปรากฏเป็น

ภาพวาดไวเ้ชิงบานหนา้ตา่งในพระอโุบสถวดัพระเชตพุน 

เนื้อเรือ่งเริม่ตน้วา่  

  “ยายกะตาปลกูถัว่ ปลกูงาใหห้ลานเฝา้ 

  หลานไมเ่ฝา้ 

  กามากนิถัว่กนิงา เจด็เมลด็ เจด็ทะนาน 

  ยายมายายดา่ ตามาตาต ี

  หลานหนไีปหานายพราน ขอใหช้ว่ยยงิกา 

  นายพรานตอบวา่ ไมใ่ชก่งการของขา้… 

และในเมือ่ “นายพรานไมม่ายงิกา กามากนิถัว่กนิงาของตากบัยาย ยายมายายดา่   ตามาตาต”ี เรือ่งกด็้าเนนิตอ่วา่ 

“หลานรอ้งไหไ้ปบอกหน ูใหไ้ปกดัสายธนขูองนายพราน นายพรานไมม่ายิงกา กามากนิถัว่กินงาของตากบัยาย  

ยายมายายด่า ตามาตาตีหนูบอกไม่ใช่ธรุะของขา้” และเรื่องก็จะด้าเนินต่อไปคอื หลานกจ็ะไปบอกแมวให้มา 

กินหนู บอกหมาให้กินแมว บอกไม้ค้อนให้ตหีัวหมา บอกไฟใหไ้หมไ้ม้ บอกน้้าให้ดับไฟ บอกตลิ่งให้พังทับน้้า  

บอกช้างใหเ้หยยีบตลิง่ บอกแมงหวีใ่หต้อมตาช้าง เรือ่งพลกิผนัเพราะ “แมงหวีย่อมไปตอมตาช้าง” ช้างจงึยอมไป

เหยยีบตลิง่  ตลิง่จงึยอมพงัทบัน้้า น้้าจงึยอมใหด้บัไฟ..... จนทา้ยทีส่ดุนายพรานยอมไปยงิกาในตอนจบ    



พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๖๕

นิทาน ยายกะตา ได้รับความนิยม และเล่าสืบต่อกันมา โดยมีหลักฐานปรากฏอยู่เป็นรูปเขียน  

เชิงหนา้ต่างในพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน ซึ่งเป็นที่จารึกเรื่องต่างๆ ที่เป็นคลังความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

มากมาย  

ปัจจุบัน นิทาน ยายกะตา ปรากฏในแบบเรียนหลักของไทย คือ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย ชุดภาษาไทยเพื่อชีวิต ช่ือหนังสือ “วรรณคดีล้าน้า” และเคยจัดพิมพ์เฉพาะเนื้อเรื่อง เป็นหนังสือ

อ่านนอกเวลาของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะหนังสือวรรณคดีล้าน้า ได้คัดลอกภาพ  

ทั้ง ๑๒ ภาพ และข้อความข้างใต้ภาพเรียงล้าดับตั้งแต่ต้นจนจบ 

นิทาน ยายกะตา ให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย ด้านเกษตรกรรมที่มีข้าว ถั่ว งา เป็นอาหารหลัก 

แสดงด้วยความรัก ห่วงใย ของปู่ย่า ตายาย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีต่อหลาน และแสดงถึงการอบรมสั่งสอน  

ใหห้ลานเชื่อฟังค้าสั่งของตายาย และสั่งสอนให้คนไทยเอาใจใส่ธุระของผู้อื่น อย่าดูดาย เมื่อใครมาขอความ

ช่วยเหลอืทันที ไม่ควรคิดว่า ธุระไมใ่ช่ หรอืไม่ใช่ธุระของตน นั่นคือมีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือทุกข์ของผู้อื่น

และเฉลี่ยความสุขเผื่อแผ่ไปในสังคม อันเป็นคุณธรรมของสังคมไทยมายาวนาน  

เรยีบเรยีงโดย  อาจารยส์ุมามาลย์ พงษไพบูลย



๖๖ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

นิทานปัญญาสชาดก 

ปัญญาสชาดก หรือ ปัณณาสชาดก เป็นชาดกนอกนิบาตหรือพาหริชาดกแต่งขึน้โดยน้านทิานจาก 

อรรถกถาชาดกและนทิานพืน้บา้นมาดดัแปลงใหเ้ปน็เรือ่งราวของพระโพธสิตัวใ์นชาตภิพตา่งๆ  ใหต้น้เรือ่งมสีถานที่

พระพทุธเจา้ตรสัเลา่ชาดกและเหตทุีป่รารภชาดก และตอนทา้ยมปีระชุมชาดก กลา่วถงึตวัละครในเรือ่งมาเกดิเปน็ใคร

ในปจัจบุนั  ชาดกแตล่ะเรือ่งมุง่สัง่สอนหลกัธรรมทางพทุธศาสนาอาจมหีลกัธรรมส้าคญัหนึง่อยา่ง หรอืหลายอยา่ง

อยูใ่นเรือ่งเดยีวกนั  แตใ่นความเปน็นทิานพืน้บา้นจงึยงัคงสรา้งความสนกุสนานเพลดิเพลนิใหแ้กผู่ฟ้งั 

ตามชือ่ “ปญัญาสชาดก” แปลวา่ ชาดก ๕๐ เรือ่ง  พระสงฆล์า้นนาโบราณเรยีก ชาดกนอกสงัคายนา  

ลา้นนาทัว่ไปเรยีกวา่ ปญัญาสชาดก  ลาวเรยีกวา่ พระเจา้ ๕๐ ชาต ิ พมา่เรยีกวา่ ชิมเมปณัณาสชาต ิ หมายถงึชาดก 

๕๐ เรือ่งของเชยีงใหม่  ไทยกลางเรยีก พระปญัญาสชาดก หรอืพระเจา้ ๕๐ ชาต ิ ชาดกนอกนบิาตในลา้นนา 

มปีระมาณ ๒๒๐ เรือ่ง ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความนยิมของชาวลา้นนาทีแ่ตง่ชาดกนอกนบิาต  ส้าหรบัปญัญาสชาดก 

เปน็การรวมเอาชาดกนอกนบิาต ๕๐ เรือ่งมาเขา้ชุดกนั 

การรวมชาดกเขา้เปน็ ปญัญาสชาดก นัน้ แตล่ะแหง่มเีรือ่งชาดกไมเ่หมอืนกนั  พชิิต  อคันจิ และคณะ 

(๒๕๔๑) กลา่ววา่ “เมือ่น้า “ปญัญาสชาดก” ฉบบัภาษาไทย ฉบบัลาว ฉบบัพมา่ และฉบบัเชียงตงุ (ซึง่เปน็แบบ 

โวหารมอียู่ ๒๖ เรื่อง) มาตรวจสอบดูแล้ว พบว่าแตล่ะชุดมิได้มชีาดกที่ตรงกันทั้งหมด เมื่อน้าชาดกต่างๆ ใน  

“ปญัญาสชาดก” ฉบบัลาว พมา่ และเขมรมารวมกนัแลว้ พบวา่มชีาดกเรือ่งตา่งๆ ทีไ่มซ่้้ากนันบัไดถ้งึ ๑๐๔ เรือ่ง  

และเรือ่งดงักลา่วทัง้หมดสามารถพบไดใ้นฐานะชาดกเดีย่วครบทกุเรือ่งในลา้นนา 

เชื่อกันว่า ปัญญาสชาดก แต่งขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๐๐๐ – ๒๒๐๐ โดยพระสงฆ์เชียงใหม ่ ปญัญาสชาดก 

ฉบับล้านนา ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ปิฎกมาลาซึ่งเป็นคัมภีร์บันทึกรายชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎกแบบล้านนา  

มี ๕๐ เรื่อง แบ่งเป็น ๕ วรรค แต่ละวรรคมีชาดก ๑๐ เรื่อง  ดังนี้ 

อาทติตวรรค 

 ๑. อาทติตราชชาดก   ๒. ตลุกชาดก  ๓. สัมมาชีวชาดก ๔. อรินทมชาดก
 ๕. สุมภมิตตชาดก     ๖. สมุททโฆสชาดก ๗. จาคทานชาดก      ๘. ธัมมิกชาดก    
 ๙. สิทธิธรมหาเศรษฐีชาดก ๑๐. สังขปตัตชาดก 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๖๗ 

สุทธนุวรรค 

 ๑. สุทธนุชาดก ๒. นรชีวชาดก ๓. ทสปญหาชาดก ๔. สุรุปราชชาดก       

 ๕. กัมพลชาดก    ๖. โคปาลชาดก  ๗. สิรจิุฑามณีชาดก  ๘. สิรวิิปุลกิตตชิาดก     

 ๙. อฏฐปริขารชาดก  ๑๐. สุทธนชาดก 

จันทวรรค 

 ๑. จันทราชชาดก ๒. สาทิตราชชาดก ๓. รัตนปโชตชาดก ๔. เทวสีสหังสชาดก    

 ๕. วิรยิบัณฑิตชาดก    ๖. วิปุลชาดก  ๗. มหาปทุมชาดก ๘. มหาสุรเสนชาดก      

 ๙. พรหมโฆสชาดก  ๑๐. เสตมูสิกชาดก 

อรยิฉัตตวรรค 

 ๑. อริยฉัตตชาดก  ๒. สุพัทธชาดก ๓. พัทธิรชาดก ๔. ปทีปชาดก 

 ๕. ปทีปชาดก   ๖. เวลามชาดก ๗. วัฏฏังคุลชิาดก ๘. สิรสาชาดก         

 ๙. โสนันทชาดก ๑๐. สุวัณณชาดก 

พรหมกุมารวรรค 

 ๑. พรหมกุมารชาดก   ๒. สุจิกขตชาดก ๓. อักขรลิกขิตตชาดก ๔. วัฑฒนกุมารชาดก     

 ๕. อกตญญชาดก   ๖. ทุกกัมมกุมารชาดก ๗. สัคคานังววิาทังชาดก ๘. สิทธิสารจกักวตัตชิาดก   

 ๙. สีลชาดก ๑๐. มหาสุทัสสนชาดก 

ปัญญาสชาดก มีความแพร่หลายทั้งในล้านนา ไทย พม่า ลาว เขมร และชนชาติไทในประเทศจีน  

แตเ่ดิม ปัญญาสชาดก แต่งเป็นภาษาบาลี แล้วแปลเป็นภาษาล้านนา ก่อนจะเป็นภาษาต่างๆ  ชาดกเหล่านี้

ใช้เทศนาสั่งสอนพุทธธรรม และมีอิทธิพลต่อชีวิตคนไทยเป็นอย่างมาก ดังจะพบว่า มีชาดกที่จัดเป็น

ปัญญาสชาดกอยู่เป็นจ้านวนมาก และบางเรื่องก็มีหลายส้านวน รวมทั้งมีการคัดลอกต่อๆ กันมา  นอกจาก

เป็นเรื่องเล่าส้านวนเทศน์แล้วยังเป็นต้นเค้าให้งานจิตรกรรม วรรณกรรม นาฏกรรม และประติมากรรมอีก

เป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะวรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่นจ้านวนไม่น้อยที่มีที่มาจากนิทานใน

ปัญญาสชาดกนี ้ 

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล  



๖๘ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

นิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่  

นิทานเรื่อง “ก่องข้าวน้อย” หรือบางทีเรียกว่า “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” เป็นนิทานอธิบายเหตุ 

การสร้างศาสนสถาน คือ พระธาตุก่องข้าวน้อย ซึ่งเป็นศิลปะแบบขอม ตั้งอยู่กลางทุ่งนาบ้านตาดทอง 

ต้าบลตาดทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ทั้งนีค้้าวา่ “ก่องขา้ว” หรอื กล่องข้าว เป็นเครื่องจักสานที่ใช้เป็น

ภาชนะบรรจุขา้วเหนียวนึ่งของชาวอีสานและล้านนา  

นิทานเรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ มีทั้งประเภทมุขปาฐะและลายลักษณ์ (ใบลานและหนังสือ)  

เป็นนิทานพื้นบ้านที่รับรู้กันโดยทั่วไปในสังคมไทย แม้เชื่อว่าจะมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านของอีสาน แต่ใน

ปจัจบุนันทิานเรือ่งนีไ้ดแ้พรห่ลายและรับรู้กันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย ทัง้ภาคเหนอื ภาคกลาง และภาคใต ้

นิทานเรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ มีเนื้อเรื่องกล่าวว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีแม่ลูกยากจนคู่หนึ่ง  

ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ชายทุ่ง มีอาชีพท้านาลูกชายเจริญวัยแล้วได้ช่วยแม่ท้านาและประกอบสัมมาชีพต่างๆ 

เลี้ยงดูมารดาซึ่งชราภาพมากแล้ว ลูกชายเป็นคนขยันขันแข็งในการงานพยายามที่จะกอบกู้ฐานะของ

ครอบครัว ในฤดูท้านาลูกชายก็ออกไปไถนาตั้งแต่เช้าตามปกติทุกวัน ส่วนแม่เฒ่าก็เตรียมข้าวปลาอาหาร

ไปส่งลูกที่ท้องนาทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งลูกชายก็ออกไปไถนาตามปกติ ส่วนแม่เฒ่าตื่นสายจึงเตรียมข้าวปลา

อาหารช้ากว่าทุกวัน ลูกชายไถนาอยู่ในนารู้สึกหิวข้าว แม่ก็ยังไม่มาส่งข้าวเหมือนทุกวัน ลูกชายก็ได้  

แต่คอยด้วยความหิว ก็ยังไม่เห็นแม่มาสักที ครั้นเมื่อแม่เฒ่ามาถึงพร้อมกับกล่องข้าวที่เคยใส่อาหารมา 

ด้วยความหิวลูกชายจึงมองเห็นกล่องข้าวเล็กนิดเดียว คงไม่พอกิน จึงเกิดโทสะที่คิดว่าแม่น้าข้าวมา 

เพียงนิดเดียวจะท้าให้ตนไม่พอกิน แม่ช่างไม่เห็นใจที่ตนพยายามท้างานเพื่อกอบกู้ฐานะของครอบครัว  

ทั้งความหิวและความโกรธจนลืมตัว จึงได้หยิบไม้ท่อนหนึ่งมาตีแม่ แล้วจึงกินข้าวจนอิ่มแต่ข้าวก็  

ไม่หมดกล่อง จึงหวนคิดได้ว่าตนหิวจนตาลาย ได้กระท้าร้ายแม่ไปจึงรีบมาอุ้มแม่ขึ้น แต่ปรากฏว่า  

แม่ได้สิ้นใจไปแล้วเกิดความรูส้ึกเสียใจที่ตนได้ท้ารา้ยแม่จนถึงขั้นมาตุฆาต และได้มามอบตัวสารภาพผิดต่อ

เจ้าเมือง และขอบวชเพื่อไถ่บาป เจ้าเมืองก็อนุญาต เมื่อบวชก็ได้ปฏิบัติเคร่งครัดในวินัย จนชาวบ้าน

ตลอดจนเจ้าเมืองเลื่อมใสมาก จึงถวายไม้กวาดลานวัดท้าด้วยด้ามทองค้า ภายหลังจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนั้น

ว่า “บ้านตาดทอง” พระภิกษุรูปนี้ได้เจริญภาวนาเป็นที่เลื่อมใสของคนทั่วไปทั้งประชาชนที่อยู่หมู่บ้านอื่นๆ 

ท่านได้ตั้งจิตที่จะสร้างพระธาตุเจดีย์เพื่อไถ่บาปแก่แม่ของตน ประชาชนทราบข่าวเรื่องนี้ ต่างก็มาช่วยกัน

สรา้งพระธาตุเจดีย์สูงช่ัวล้าตาลจนส้าเร็จ แลว้เรียกว่า “พระธาตุก่องข้าวน้อย” สบืมาจนทุกวันนี้  



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๖๙ 

นอกเหนือจากส้านวนข้างต้นแล้ว ยังพบว่ามีเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาของการสร้างพระธาตุ

ก่องขา้วน้อยอีกส้านวนหน่ึงที่แตกต่างออกไป คอื มีเรื่องเล่าว่ามีผู้คนในลุ่มแม่น้้ามูลส่วนหนึ่ง ปัจจุบันอยู่ใน

เขตอ้าเภอรัตนบุรีได้ทราบข่าวว่ามีการบูรณะพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนม จึงได้พร้อมกันรวบรวมวัตถุ

มงคลสิ่งของมีค่า เพื่อหมายจะน้าไปบรรจุไว้ในองค์พระธาตุพนม ได้เดินทางมาพักอยู่ข้างๆ บ้านตาดทอง 

(บ้านตาดทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธรในปัจจุบัน) ในขณะนั้นชาวบ้านสะเดาตาดทองที่ไปช่วยบูรณะ  

พระธาตุพนมได้เดินทางกลับมาถึงบ้านพอดี และได้แจ้งให้พวกที่มาพักทราบว่า  การบูรณะพระธาตุพนม  

ได้เสร็จสิ้นลงแล้วผู้คนเหล่านั้นจึงพร้อมใจกันสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบวัตถุอันมีค่าที่น้ามานั้นไว้ประกอบ

กับชาวบ้านสะเดาตาดทองก็ได้น้าถาดทองที่ใช้เป็นพานอัญเชิญวัตถุมงคลไป

บรรจุไว้ในองค์พระธาตุพนมมารองรับวัตถุมงคลที่ญาติพี่น้องจากลุ่มแม่น้้ามูล

น้ามา แล้วช่วยกันก่อสร้างพระธาตุเจดีย์บรรจุไว้  

ปัจจุบันนิทานเรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ดังปรากฏในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของหมอล้าเรื่องอีสาน ลิเกของ

ภาคกลาง ละครซอภาคเหนือ หนังตะลุง เพลงลูกทุ่ง เพลงแหล่ เทศน์แหล่

แบบอีสาน บทสวดสรภัญญะ ล้าซิ่ง ภาพยนตร์ ภาพจิตรกรรม วีซีดีการแสดง 

และการ์ตูนแอนนเิมชั่น ซึ่งล้วนมกีารน้าเอาโครงเรื่องนิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

มาสร้างสรรคด์ัดแปลงเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมของไทยมาจนถึงทุกวันนี ้ 

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ปฐม  หงษ์สุวรรณ   

พระธาตุก่องข้าวน้อย 

ภาพการต์ูนนทิานเร่ืองก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 



๗๐ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ต านานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  

ต้านานเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว จงัหวดัปตัตาน ีเปน็เรือ่งราวของสตรชีาวจนีสมยัราชวงศเ์หมง็ ซึง่เดนิทาง

ตดิตามพีช่ายจากเมอืงจนีมาทีป่ตัตาน ีประมาณสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชครองกรงุศรอียธุยา หรอืรายอฮเียา

ครองปตัตาน ีดว้ยความเปน็สตรกีลา้หาญ ใจเดด็ วาจาสทิธิ ์และยอมพลชีีพตามค้ามัน่สญัญาเมือ่ท้าหนา้ทีไ่มส่้าเรจ็ 

ดว้ยเหตนุีช้าวไทย ชาวจนี และชาวมสุลมิเชือ้สายจนีพากนัยกยอ่ง ศรทัธา นบัถอืเปน็เจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

เรือ่งยอ่ : ลิม้กอเหนีย่ว หรอื กอเหนีย่ว แซล่ิม้ เดนิทางจากเมอืงจนี โดยคมุเรอืส้าเภามา ๙ ล้า เพือ่ตดิตาม

พี่ชายชื่อลิ้มเตาเคียน (หรอืลิ้มโต๊ะเคี่ยม) ซึ่งเดินทางมาค้าขายที่ปัตตานี และหายไปจากบ้านมานานหลายป ี 

บดิามารดาและญาตพิี่นอ้งพากันเป็นหว่ง น้องสาวจึงอาสาตดิตามพี่ชาย และตั้งสัจจะวาจาไว้วา่หากท้าการ 

ไมส่้าเรจ็ นางจะขอยอมตาย ในทีสุ่ดลิม้กอเหนีย่วเดนิทางถึงปตัตาน ีและพบพี่ชาย ขณะนัน้เปน็นายช่างก้าลัง 

สรา้งมสัยดิทีบ่รเิวณบา้นกรอืเซะ และก้าลงัหลอ่ปนืใหญเ่พือ่ถวายรายอฮเียา สตรเีจา้เมอืงปตัตาน ีลิม้กอเหนีย่ว

พยายามออ้นวอนพีช่ายกลบัสูเ่มอืงจนี แตล่ิม้เตาเคยีนปฏเิสธบอกวา่ตนเปน็มสุลมิและมคีรอบครวัแลว้ นอ้งสาว 

จงึผดิหวงัและเสียใจอย่างยิ่ง จงึตัดสินใจผูกคอตายที่ตน้มะม่วงหมิพานต์ใกล้มัสยิดนัน่เอง  

ส่วนต้นมะม่วงหิมพานต์ต้นนั้น มีผู้น้ ามาแกะสลักเป็นรูปเจ้าแม่ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ 

ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหนี่ยว นอกจากนี้ต้านานยังเล่าถึงส้าเภา ๙ ล้าที่น้าลิม้กอเหนี่ยว และบริวารมาสู่ปัตตาน ี 

ปรากฏวา่ตอ่มาส้าเภา ๙ ล้า กลายเปน็สน ๙ ตน้ เรยีกตามภาษามลายวูา่ “รสูะมแิล” (ร ู= ตน้สน, สะมแิล = ๙)  

ดว้ยความเปน็ผู้มใีจเดด็ กลา้หาญ มวีาจาสตัย ์และวาจาสทิธิ ์ท้าใหช้าวปตัตาน ีและชาวจงัหวดัใกลไ้กล ทัง้ไทย-จนี 

และมสุลมิเชือ้สายจนีพากนัยกยอ่งและศรทัธาลิม้กอเหนีย่วเปน็เจา้แมศ่กัดิส์ทิธิม์าจนทกุวนันี ้วถิชีีวติชาวไทยจนี และ

มสุลมิเชือ้สายจนี รวมทัง้ชาวจนีในมาเลเซยีและสงิคโปร ์ยงันบัถอืและศรทัธาเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว ทีศ่าลเจา้แมใ่น

ตลาดปัตตานี ทุกวันนี้จึงมีผู้คนทั้งใกล้ไกลไปนมัสการ และบนบานขอความช่วยเหลือ เช่นขอให้หายจาก 

เจบ็ไขไ้ดป้ว่ย หรอืขอใหข้องหายไดก้ลบัคนื  



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๗๑ 

ส่วนต้นมะม่วงหิมพานต์ต้นนั้น มีผู้น้ามาแกะสลักเป็นรูปเจ้าแม่ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ 

ศาลเจ้าแมล่ิม้กอเหนี่ยว นอกจากนี้ต้านานยังเล่าถึงส้าเภา ๙ ล้าที่น้าลิ้มกอเหนี่ยว และบริวารมาสู่ปัตตานี 

ปรากฏว่าต่อมาส้าเภา ๙ ล้า กลายเป็นสน ๙ ต้น เรียกตามภาษามลายูว่า “รูสะมิแล” (รู = ต้นสน,  

สะมิแล = ๙) ด้วยความเป็นผู้มีใจเด็ด กล้าหาญ มีวาจาสัตย์ และวาจาสิทธิ์  ท้าให้ชาวปัตตานี  

และชาวจังหวัดใกล้ไกล ทั้งไทย-จีน และมุสลิมเชื้อสายจีนพากันยกย่องและศรัทธาลิ้มกอเหนี่ยวเป็น 

เจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์มาจนทุกวันนี้ วิถีชีวิตชาวไทยจีน และมุสลิมเชื้อสายจีน รวมทั้งชาวจีนในมาเลเซียและ

สิงคโปร์ ยังนับถือและศรัทธาเจ้าแมล่ิม้กอเหนี่ยว ที่ศาลเจ้าแมใ่นตลาดปัตตานี ทุกวันนี้จึงมีผู้คนทั้งใกล้ไกล

ไปนมัสการ และบนบานขอความช่วยเหลือ เชน่ขอให้หายจากเจ็บไข้ได้ป่วย หรอืขอให้ของหายได้กลับคืน 

ต านานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นเรื่องเล่าประเภทมุขปาฐะ ต่อมามีผู้น้ามาเขียนและตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม

เผยแพรท่ัง้ภาษาไทย และภาษาจนีมภีาพประกอบสวยงาม นอกจากนีม้กีารศกึษาเปรยีบเทยีบต้านานเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว  

กับประวัติศาสตร์ปัตตานี รวมทั้งการค้นคว้าทางศิลปะและโบราณคดียุคชาวจีนรุ่นแรกๆ ที่เดินทางมาถึงปัตตานี 

ปัจจุบันชาวปัตตานีจัดงานสมโภชทุกปีในวันเพ็ญเดือนสาม เพื่อระลึกถึงความดีของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  

ที่ขาดเสียมิได้คือขบวนแห่รูปสลักเจ้าแม่ ตามด้วยขบวนต่างๆ เช่นขบวนแห่ธง แห่ป้าย แห่กระเช้าดอกไม้  

และเชิดสิงโต ประโคมด้วยกลองและม้าล่อ กลางคืนมีมหรสพต่างๆ เช่น งิ้วและโนรา ชาวบ้านบอกว่าเจ้าแม่  

โปรดการแสดงทั้งสองนี ้ 

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ประพนธ์  เรืองณรงค์  



๗๒ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ต านานเจ้าแม่เขาสามมุก 

ต้านานเจา้แมเ่ขาสามมกุ เปน็ต้านานประจ้าถิน่เกีย่วกบัพืน้ทีบ่รเิวณ

เนินเขาขนาดเล็กที่ ต้ าบลอ่างศิลากับพื้นที่บริ เวณหาดบางแสน  

ต้าบลแสนสขุอ้าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ีนีโ้ดยทัว่ไปในทอ้งถิน่มกัเรยีกวา่ ต้านาน

เจา้แมเ่ขาสมมกุ เจา้แมส่าวมกุ  เจา้แม่เขาสามมกุ หรอื ต้านานเจา้พ่อแสน  

เจา้พอ่บางแสนแตโ่ดยทัว่ไปมกัเรยีกวา่ ต้านานเจา้แมเ่ขาสามมกุ 

เรือ่งยอ่ ครัง้หนึง่ทีบ่า้นอา่งหนิ (ต.อา่งศลิา อ.เมอืง จ.ชลบรุ)ี เปน็ทีอ่าศยัของครอบครวัยายกบัหลานคูห่นึง่ 

หลานสาวมชืีอ่วา่ “มกุ” หรอื “สาวมกุ”  มกุเปน็เดก็ก้าพรา้ เดมิอยูท่ีบ่า้นบางปลาสรอ้ย (ตวัเมอืงจงัหวดัชลบรุใีน

ปจัจบุนั) เมือ่พอ่แมต่าย ยายจงึน้ามกุมาเลีย้งจนโตเปน็สาว มกุมกัมานัง่เลน่ทีเ่ชิงเขาเตี้ยๆ ทีอ่า่งศลิาเปน็ประจ้า  

วนัหนึง่พบวา่วตวัหนึง่ขาดลอยมาตกอยู ่ภายหลงัเจา้ของวา่ว คอื นายแสน ลกูชายของก้านนัประจ้าต้าบลนี ้วิง่ตาม

วา่วมาจงึท้าใหม้าพบกบัมกุทัง้สองจงึไดพ้บกนัและแสนไดม้อบวา่วตวันัน้ใหแ้กม่กุเปน็สิง่แทนตวั ภายหลงัทัง้สอง 

ไดน้ดัพบกนัอกีหลายครัง้จนเกดิเปน็ความรกั กระทัง่ทัง้สองไดใ้หส้ตัยส์าบานทีห่นา้เชิงเขานีว้า่จะรกักนัช่ัวนรินัดร ์ 

หากผดิค้าสาบานจะกระโดดหนา้ผาแหง่นีต้ายตามกนั  

ตอ่มาเมือ่พอ่ของแสนทราบเรือ่งจงึไมพ่อใจมาก กดีกนัไมใ่หท้ัง้สองพบกนั และไดต้กลงใหแ้สนแตง่งานกบั

ลกูสาวคนท้าโปะ๊ทีไ่ดสู้ข่อไว ้ภายหลงัเมือ่มกุทราบเรือ่งและเหน็วา่เปน็เรือ่งจรงิ จงึวิง่ไปทีห่นา้ผาเพือ่กระโดดหนา้ผา

ตายตามค้าสตัยส์าบาน เมือ่แสนเหน็ดงันัน้จงึวิง่ตามไปและกระโดดหนา้ผาตายตามค้าสตัยส์าบานเช่นกนั สว่นก้านนั

ภายหลงัรูส้กึส้านกึผดิจงึน้าเครือ่งถว้ยชามตา่ง  ๆมาไวใ้นถ้้าบรเิวณเชิงเขา เพือ่เปน็ทีร่ะลกึถงึความรกั  

ตอ่มาชาวบา้นจงึเรยีกภเูขาทีม่กุกระโดดหนา้ผาตายวา่ “เขาสาวมกุ”เพื่อระลึกถึงมุก ผู้มั่นคงต่อความรัก 

ภายหลังจึงเพีย้นเป็น “สามมุก” ในที่สุด และบริเวณถ้้านั้นเชื่อว่าเป็นถ้้าลับแลมีเครื่องถ้วยชามต่างๆ ที่ก้านันบิดา 

ของแสนน้ามาไว้ เมื่อชาวบ้านมีงานบุญสามารถหยิบยืมไปใช้ได้ ซึ่งภายหลังถ้้านีไ้ดป้ดิปากถ้้าไปแลว้เมือ่คราวกอ่สรา้ง

ถนนสมยัรฐับาล จอมพล ป. พบิลูสงคราม ส่วนหาดที่พบศพหญิงชายทั้งสองหลังจากกระโดดหน้าผาตายนั้น ชาวบ้าน

เรียกกันว่า “หาดบางแสน” เพื่อระลึกถงึนายแสน 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๗๓ 

ต้านานเจ้าแม่เขาสามมุก เป็นต้านานที่แพร่หลายอยู่ทั้งในจังหวัดชลบุรี และบริเวณชุมชนชายฝั่ง

ทะเลตะวันออกของไทย เชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส้าคัญของชาวประมงและผู้เดินทางทางทะเลในภาค

ตะวันออกมานับแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏหลักฐานในนิราศเมืองแกลงที่แต่งเมื่อราว พ.ศ. 

๒๓๔๙ ของสุนทรภู่ ที่กล่าวถึงเจ้าแมเ่ขาสามมุกไว้ด้วยและเมื่อถึงเทศกาลส้าคัญต่างๆ อาทิ ตรุษจีน สารท

จีน ชาวบ้านที่นับถือก็จะน้าเครื่องเซ่นไหว้และว่าว มาเป็นเครื่องบูชากราบไหว้ที่ศาลเจ้าแม่เขาสามมุกด้วย 

นอกจากนีก้่อนที่ชาวประมงจะออกเดินเรอืชาวบ้านจะน้าประทัดมาจุดบูชาเพื่อขอให้ช่วยในการท้ามาหากิน

และแคล้วคลาดจากลมพายุ 

ปัจจุบัน ต้านานเจ้าแม่เขาสามมุก ด้ารงอยู่อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากมีศาลส้าหรับเป็นที่

สักการะบูชา ศาลเจ้าแม่เขาสามมุกนั้น ปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๒ ศาลคือ ศาลเจ้าแม่เขาสามมุก (ไทย) และ

ศาลเจ้าแม่เขาสามมุก (จีน) ทั้งนี้ศาลไทยเป็นศาลเก่าแก่ที่ใช้ต้านานประจ้าถิ่นที่เล่าเรื่องความรักของสาว

มุกกับนายแสนในการเผยแพร่ประวัติเจ้าแม่เขาสามมุก ส่วนศาลจีนเป็นศาลเก่าแก่ของชุมชนคนจีนที่ใช้

เรื่อง “เจ้าแม่ทับทิม” ในการเผยแพร่ประวัติเจ้าแม่เขาสามมุก เนื่องจากชาวจีนที่อ่างศิลาได้อัญเชิญ

กระถางธูปไฮตังม่าติดเรือมาจากเมืองจีน เมื่อมาตั้ งรกรากใหม่ที่ชลบุรี  จึงได้ตั้ งศาลไฮตังม่า  

ข้างศาลเจ้าแม่เขาสามมุกเดิม และใชช่ื้อศาลว่า ศาลเจ้าแม่เขาสามมุก(จนี) มาจนถึงทุกวันนี ้ 

เรียบเรียงโดย  อาจารย์อภลิักษณ ์เกษมผลกูล  
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๗๔ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ต านานกบกินเดือน 

ต้านาน กบกินเดือน  เป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านที่แสดงความเชื่อของชาวบ้านในการอธิบายเหตุ

เกี่ยวกับการเกิดสุริยคราสและจันทรคราสซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งผู้คนในอดีตเช่ือว่าเกิดขึ้น

เพราะอิทธิปาฏหิาริย์และสิ่งเหนอืธรรมชาตทิี่มพีลังอ้านาจศักดิ์สิทธิ์ 

จากการส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้านาน กบกินเดือนในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของ 

คนไทย-ไททั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทย พบว่าการเรียกชื่อเหตุการณ์สุริยคราสและจันทรคราส  

มีลักษณะเหมือนคล้ายและแตกต่างกัน กล่าวคือ บางถิ่นจะเรียกสุริยคราสว่า ตะวันจั๋บ, ราหูสูนตาเว้น, 

แงงกนิตาเวน้, หมกีนิตะวนั, ราหอูมพระอาทติย ์หรอื กบกนิตะวนั สว่นจนัทรคราสจะเรยีกวา่ จะคาดตอืเดอืน,  

เดือนจั๋บ, ราหูอมจันทร์, ราหูสูนจันทร์ หรือ กบกินเดือน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ค้าเรียกเหตุการณ์  

สุริยคราสและจันทรคราสที่นิยมและรู้จักกันแพร่หลายในกลุ่มชาติพันธุ์ไทกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะคนไทย  

ที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทย รวมทั้งคนไทยวนล้านนา และไทยอีสาน ส่วนมากจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า  

“กบกินเดือนและกบกินตะวัน” ทั้งๆ ที่บางส้านวนอาจไม่มีตัวละครที่เป็นกบปรากฏอยู่ในเนื้อหาเลยก็ตาม 

ส่วนคนไทยภาคกลางและภาคใต้นั้นไม่พบการเรียกชื่อเหตุการณ์สุริยคราสและจันทรคราสว่า  

“กบกินเดือน” แตจ่ะเรียกเหตุการณน์ีว้่า “ราหูอมจันทร์” มากกว่า 

เนื้อหาต้านาน กบกินเดือน ของชาวไทด้าเล่าว่า แต่ก่อนคนกับสัตว์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ 

บ้านเมืองเกิดความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตก ผู้คนจึงค้นหาตัวกบตัวเขียดมาท้าพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  

แถนอยู่เมืองฟ้าจึงได้ส่งฝนให้ตกลงมา ท้าให้น้้าท่วมโลก สัตว์ต่างๆ ตายจนหมด ภายหลังแถนจึงได้ส่ง

ตะวัน ๑๒ ดวง และเดือน ๑๒ ดวง ลงมายังเมืองมนุษย์ ท้าให้น้้าแห้งจนแล้ง เวลานั้นยังมีคนกับกบ

เหลืออยู่ แต่ก่อนฟ้ากับดินอยู่ใกล้กันมาก คนจึงบอกให้กบปีนขึ้นไปกินเดือนกินตะวันเพื่อให้หายร้อน  

และจะท้าให้มีกลางวันกลางคืน เมื่อกบขึ้นไปกินเดือนกินตะวันก็เกิดความอร่อย จึงได้กินไปจนเหลือดวง

สุดท้าย ผู้คนกลัวว่ากบจะกินเดือนกินตะวันไปจนหมดซึ่งจะท้าให้มนุษย์นั้นเกิดความเดือนร้อนยิ่งนัก  

จึงได้ตีเกราะเคาะไม้ จุดประทัด บ้างก็ส่งเสียงโห่ร้อง เพื่อเรยีกตัวกบลงมา เมื่อกบลงมาแล้วก็ได้ถามมนุษย์

ว่าเรียกตนลงมาท้าไม มนุษย์จึงบอกตัวกบว่าไม่ให้กินเดือนกินตะวัน แต่กบก็ไม่เชื่อฟัง จึงได้ปีนไต่ฟ้าขึ้นไป

กินเดือนกินตะวันอยู่เนืองๆ จงึเป็นเหตุท้าให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้ 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๗๕ 

ต้านาน กบกินเดือน พบในกลุ่มไทยอีสานและไทยยวนล้านนา รวมทั้งกลุ่มคนลาวในประเทศลาว 

และไทด้าไทขาวในเวียดนามด้วย ทั้งนี้เรื่อง กบกินเดือนกบกินตะวัน เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจาก 

คติความเชื่อที่มีมาแต่เดิมของกลุ่มคนไท ซึ่งยังคงมีกลิ่นอายของการนับถือธรรมชาติและการนับถือ  

ผีปะปนรวมอยู่ด้วย ดังจะเห็นได้จากรูปสัตว์สัญลักษณ์ที่ท้าให้เกิดเหตุการณ์สุริยคราสและจันทรคราส  

คือ “กบ” ที่เป็นตัวละครที่ท้าให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมา  

ส่วนต้านาน ราหูอมจันทร์ เป็นเรื่องราวที่ได้รับอิทธิพลทางความเช่ือมาจากคติทางศาสนา 

ที่มาจากประเทศอนิเดีย นั่นคอื ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ดังจะเห็นได้จากคติที่เชื่อว่า “พระราหู” เป็นผู้ท้าให้

เกิดสุริยคราสและจนัทรคราสขึน้ ดงัมปีรากฏใหเ้หน็ในเทวต้านานของอนิเดยีเรือ่ง นารายณส์บิปาง ทั้งหมดนี้

สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างต้านานกับศาสนาของกลุ่มคนไทย-ไทได้อย่างน่าสนใจ 

เนื้อหาของต้านานสุริยคราสและจันทรคราสของคนไทยในประเทศไทยและคนไทนอกประเทศไทย

ที่อธิบายเหตุอันเป็นที่มาของปรากฏการณ์ธรรมชาติดังกล่าวสามารถจ้าแนกได้เป็น ๔ กลุ่ม คือ  

กลุ่มเรื่องกบกินเดือนกินตะวัน พบในกลุ่มไทยอีสาน ไทยยวนล้านนา ลาว และไทด้าไทขาวในเวียดนาม 

กลุ่มเรื่องที่อธิบายว่าพี่น้องที่ช่ือสุริยะ จันทร์และราหูทะเลาะกันเพราะแย่งกันเอาข้าวสวยไปใส่บาตรพระ

ที่มาบิณฑบาต จึงอาฆาตแค้นและไป “บังกัน” อันท้าให้เกิดปรากฏการณ์ “คราส” พบในกลุ่มคนไทพ่าเก 

ไทใต้คง ไทใหญ่ ไทเขิน ไทลื้อ และไทยวนล้านนา, กลุ่มเรื่องที่อธิบายว่าพี่น้องไปเยี่ยมเยือนกัน พบในกลุ่ม

คนไทยอีสาน และลาว, และสุดท้าย กลุ่มเรื่องราหูอมจันทร์ พบมากในกลุ่มคนไทยภาคกลางและ  

ไทยภาคใต้ของประเทศไทย กลุ่มเรื่องต้านานสุริยคราสและจันทรคราสทั้ง ๔ แบบนี้สะท้อนคติความเชื่อ

ทางศาสนาของชนชาติไท กล่าวคือ กลุ่มเรื่องกบกินเดือนกินตะวัน เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาแต่เดิม  

ของคนไทก่อนการรับนับถือพุทธศาสนา  

ส่วนกลุ่มเรื่องพี่น้องทะเลาะกันและกลุ่มเรื่อง

พี่น้องไปเยี่ยมเยือนกัน เป็นเรื่องที่ ได้รับ

อิทธิพลทางพุทธศาสนา กลุ่มเรื่องสุดท้าย 

คือ ราหูอมจันทร์  เป็นกลุ่ม เรื่ องที่ ได้รับ

อิทธิพลทางความคิดความเชื่อมาจากศาสนา

พราหมณ-์ฮินด ู



๗๖ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

อนึ่ง กลุ่มเรื่องแบบต่างๆ ข้างต้นของต้านานสุริยคราสและจันทรคราสยังสามารถบ่งบอก

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติไททั้งที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศไทยได้ กล่าวคือ  

คนไทดั้งเดิมที่กระจายกันอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งคนไทยอีสานและ 

คนไทยล้านนา ล้วนมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการเกิดสุริยคราสและจันทรคราสว่าเกิดจาก “กบกินเดือน/

กบกินตะวัน” แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนไทยอีสานและกลุ่มคนไทยล้านนา มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนไท  

ที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทยมากกว่าคนไทยภาคกลางและภาคใต้  

ในแง่ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับสุริยคราสและจันทรคราสนั้น พบว่าในบริบทของสังคม

วัฒนธรรมของคนไทย-ไทหลายกลุ่ม ยังหลงเหลือพฤติกรรมที่แฝงนัยส้าคัญบางอย่างเกี่ยวกับการเกิด 

สุริยคราสและจันทรคราส ไม่ว่าจะเป็นการกระท้า พิธีกรรม ศิลปกรรม ตัวอย่างเช่น การตีกลอง  

การตีเกราะเคาะไม้ พิธีส่งราหู หรืองานศลิปะตามศาสนสถานต่างๆ ซึ่งยังคงมีสัญลักษณ์รูปกบและรูปราหู

ปะปนอยู่ด้วย อันสะท้อนให้เห็นการผสมผสานความคิดความเชื่อระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับพุทธศาสนา 

ได้อย่างน่าสนใจ 

คติการเรียกสุริยคราสและจันทรคราสว่า “กบกินเดือน/กบกินตะวัน” ซึ่งในต้านานกล่าวว่า  

กบเป็นผู้มากลืนกินพระอาทิตย์และพระจันทร์ไปจนท้าให้เกิดอุปราคานั้น นับว่าเป็นระบบความเชื่อดั้งเดิม

ของคนไทที่มีระบบคิดเกี่ยวกับอ้านาจเหนือธรรมชาติผ่านสัญลักษณ์รูปกบศักดิ์สิทธิ์เป็นหลักส้าคัญ  

ดังจะเห็นได้จากการนับถือบูชารูปกบว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าง เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์บ้าง เป็นตัวแทนของ

ความอุดมสมบูรณ์บ้าง รวมทั้งยังเป็นสัตว์ที่ใชใ้นเชิงพิธีกรรมด้วย ดังจะเห็นได้จากในประเพณีบุญบั้งไฟของ

ชาวไทยอีสานก็จะมีการเทศน์พญาคันคากซึ่งมีสัตว์สัญลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกับตัวกบที่โยงใยกับ 

เรื่องความอุดมสมบูรณ์แห่งน้้าฟ้าน้้าฝน หรอืภาพเขียนสีโบราณตามผนังถ้้าหลายแห่งในไทย ก็จะมีรูปกลุ่ม

คนยืนเต้นในพิธีกรรม ท้าท่าทางกางแขนกางขาคล้ายกบ รวมทั้งหน้ากลองมโหระทึกที่มีรูปกบนั้นในบางถิ่น

บางที่ก็จะเรียกว่า “กลองกบ” ด้วยเช่นกัน  

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ปฐม  หงษ์สุวรรณ  

รูปกลองมโหระทกึ หรือเรียกอีกอยา่งหนึ่งวา่ “กลองกบ”  
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บทเวนทาน 

บทเวนทาน เป็นค้ากล่าวรายงานในการถวายทานสิ่งของหรือศาสนสถานให้แก่พระพุทธศาสนา

อย่างละเอียดให้ผู้มาร่วมงานได้ทราบใช้ประกอบในพิธีกรรมถวายทานของล้านนาที่ส้าคัญๆ บทเวนทาน  

จงึเป็นวรรณกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของลา้นนา  

เนื่องจาก บทเวนทาน เป็นวรรณกรรมที่มีหลายส้านวน  บางครั้งในพื้นที่ต้าบลเดียวกันอาจมี

ส้านวนที่แตกต่างกันมากกว่าสิบส้านวน  ดังนัน้หากมองในภาพรวมของล้านนาทั้งหมด อาจมีไม่ต่้ากว่าร้อย

ส้านวน หรือหากส้ารวจกันอย่างจริงจังแล้วอาจมีมากกว่าพันส้านวนก็เป็นไปได้    ดังนั้นผู้แต่งบทเวนทาน 

จึงมีหลากหลายมาก แต่ละส้านวนก็จะมีผู้แต่งแตกต่างกันไป  ส่วนใหญ่จะเป็น “ปู่จารย์” (คือ อาจารย์ 

ผู้ประกอบพิธี) และต้องมีประสบการณ์ ตลอดจนมีความช้านาญด้านการกล่าวค้าเวนทานมากพอสมควร 

จึงจะแตง่บทเวนทานได้ นอกจากปู่จารย์แล้วพระสงฆ์หรือฆราวาสที่มีความรู้ความสามารถด้านการกล่าว

ค้าเวนทานก็สามารถแตง่บทเวนทานได้ 

การบันทึกหรอืคัดลอก บทเวนทาน พบอยู่ ๓ รูปแบบ คือ บนสมุดกระดาษสา(เรียกว่า “พับสา”)  

สมุดบันทึก และในรูปของสิ่งพิมพ์  ลักษณะการแต่งจะเริ่มต้นด้วยร้อยแก้วภาษาบาลี กล่าวนมัสการ  

พระรัตนตรัย ตามด้วยค้าประพันธ์ภาษาท้องถิ่นล้านนาประเภทร่าย แล้วปิดท้ายด้วยการกล่าวถวายทาน

เป็นรอ้ยแก้วภาษาบาลี  

เนื้อหาของ บทเวนทาน จะเริ่มด้วยการกล่าวนมัสการพระรัตนตรัย หรือที่คนล้านนาเรียกว่า  

“ยอคุณพระรัตนตรัย” จากนั้นกล่าวถึง โอกาสในการถวายทาน  รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของถวายทาน  

“เจ้าศรัทธา” คือผู้ถวายทาน ระบุถึงความตัง้ใจวา่ตอ้งการถวายทานให้แก่พระรัตนตรัย พร้อมทั้งอาราธนา

ให้พระรัตนตรัยมารับเอาสิ่งของถวายทาน  อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ค้าปรารถนา  และจบลงด้วยค้ากล่าว

ถวายเป็นภาษาบาลี  เนื้อหาในแต่ละส่วนอาจมีการสลับต้าแหน่งก่อนหลังกันบ้าง หรือบางส้านวนอาจขาด

เนือ้หาบางสว่นไปก็ได้  ดังตัวอย่างบทเวนทานในงานบวช ต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างบทเวนทาน 

(ยอคุณพระรัตนตรัย) 

 กต้  ปุญฺญ้  อุปสมฺปทากมฺม้ อุปถมฺภทาน้ อนุโมทน้   

 สาธุ โอกาส  ข้าแด่พระแก้วสามประการ  

 บัดนี้องคท์่านได้ปรินพิพานไปแลว้  ยังเหลอืแต่สารูปแก้วและค้าสอน 

(เจ้าศรัทธา) 

 บัดนีศ้รัทธาผูข้้าทังหลาย  อันมาสันนิบาตในอาวาสมณฑล  

 หมายมี…………….เป็นปฐมมูลศรัทธาเคล้า  พร้อมด้วยลูกเต้าเผ่าพันธุ์วงศา ญาติกาพี่น้อง  

(โอกาสในการถวายทาน) 

 ได้มพีร้อมผ้าหนา้บุญ   แผ่ผายไปรอด พิมพ์บัตรสอดซองงาม  

 จัดท้าตามรอยรีต  ตามเส้นขดีประเพณีเดิม  

 เพื่อส่งเสริมการเป๊กบวช  สร้างผนวชเป็นช ี 

 ฤกษ์ยามดีผ่องแผ้ว    ได้ลูกแก้วเลิศเชียงคราญ  

(สิ่งของถวายทาน) 

 ก็หากสมดั่งค้าปรารถนาแหง่ผู้ขา้  จงึพากันน้อมหนา้ถวายเครื่องทาน  

 สัพพะบริวารอันล้้าเลิศ   อันเกิดด้วยศรัทธา  

(ระบุถึงความตั้งใจว่าต้องการถวายทานให้แก่พระรัตนตรัย) 

 ขอถวายแก่พระรัตนาสามองค์บ่เศรา้   พระแก้วเจา้สามองค์   

 พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์         ทังพระภกิขุองค์เป๊กใหม ่  

(ค้าปรารถนา) 

 ขอหื้อผู้ขา้ทังหลายได้เสพสร้างเสวยผล  ยังอานิสงส์เหมอืนดั่งอรยิสัปปุริสเจา้ทังหลาย อันเกิดแล้ว

เป็นมาอย่าได้คลาได้คลาด นั้น จุง่จักมีเที่ยงแท้ดหีลี   ………………….. 

(อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล) 

……………………….. บุญญราศศีรัทธาผูข้้าทังหลายกระท้าได้แลว้  

ขอแผ่ผายนาบุญไปรอด พระอนิทร์พระพรหม  พระยายมราช  

ครุฑนาคน้้าไอศวร  ท้าวจตุโลกทังสี่  
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(กล่าวถวายทานเป็นภาษาบาลี) 

 ทีนี้ผู้ข้าขอเวนวางตามมคธภาษาบาล ีแทนในนามแหง่พอ่แม่พี่นอ้ง ศรัทธาทังหลายว่า อมิาน ิมย้ ภนฺเต  

……………..…….. อมฺหาก้  ฑีฆรตฺต้ หติาย  สุขาย  ยาว นพิฺพานาย สงฺวตฺตนฺตุ โน  

บทเวนทาน เป็นวรรณกรรมที่คนล้านนาในยุคปัจจุบันยังใช้อยู่และใช้กันอย่างแพร่หลาย  

ในทุกพืน้ที่  ลักษณะภาษาเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน  ไม่มีส้านวนที่เป็นแบบฉบับตายตัว แต่ละส้านวนจึงมีความ

หลากหลายและมีเสน่ห์แตกต่างกันไป เช่น บางส้านวนมีการสอดแทรกเรื่องราวในท้องถิ่นลงไป บางส้านวน

แต่งด้วยภาษาที่ฟังแล้วไพเราะรื่นหู บางส้านวนมีเนื้อหาสะเทือนใจ บางส้านวนแต่งเพื่อเอื้อประโยชน์  

ให้ผู้กล่าวได้แสดงความสามารถในการใชเ้สียงอย่างเต็มที่ เป็นต้น 

คุณค่าและความส้าคัญของ บทเวนทาน ที่มีต่อคนและสังคมล้านนาเป็นการกล่าวรายงาน

เกี่ยวกับรายละเอียดในการถวายทานครั้งนั้นๆให้ผู้มาร่วมงานได้ทราบ  แสดงให้เห็นว่าการท้าบุญถวายทาน

เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบแล้ว กล่าวคือ  คนล้านนาจะเชื่อว่าในการท้าบุญถวายทานครั้งใด หากยังไม่ได้มี  

การกล่าวค้าเวนทาน ถือว่ายังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอน (ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า  “ไม่แล้วใจ”  หมายถึง ยังเกิด

ความรู้สึกค้างคาใจอยู่ )  อีกทั้งยังแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม เพราะคนล้านนาเชื่อว่า  

เมื่อมีการกล่าวบทเวนทานก็จะท้าให้พิธีกรรมนั้นดูศักดิ์สิทธิ์มากกว่าการยกเครื่องไทยทานไปประเคน  

แต่เพียงอย่างเดียว  นอกจากนั้นยังเชื่อว่าการกล่าวเวนทานเปรียบเสมือนสื่อที่จะเชื่อมโยงให้อานิสงส์  

อันเกิดจากการถวายทานในครั้งนั้นส่งต่อไปถึงผู้ที่อยู่อีกภพภูมิหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเทพ เทวดา หรือ  

ดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ให้ได้รับอานิสงส์เหล่านั้นด้วย และยังเป็นช่องทางในการสอดแทรกความรู้

ให้แก่ผู้ฟัง โดยเรื่องที่จะน้ามาสอดแทรกลงไปนั้นขึ้นอยู่กับผู้แต่งแต่ละส้านวนจะเห็นว่ามีความเหมาะสม  

ซึ่งอาจมีทั้งการอธิบายถึงมูลเหตุในการประกอบพิธีกรรม การให้ความรู้และเสริมสร้างปัญญาแก่ผู้ฟัง  

การปลูกฝังทัศนคตแิละแบบแผนในการปฏิบัติตนเนื่องในพิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น 

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล  
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ผญาอีสาน  

“ผญา” เป็นภูมิปัญญาประเภทหนึ่งที่ปรากฏในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน 

หมายถึง ค้าคม ค้าพูด หรอืถ้อยค้าของนักปราชญ์อีสาน กล่าวกันว่า “ผญา” มาจากค้าว่า “ปัญญา” หรือ 

“ปรัชญา” ค้าผญา เป็นค้าพูดที่คนอีสานนิยมใช้พูดจาหรือบอกกล่าวกัน มักมีความหมายโดยนัยหรือ 

เชิงเปรียบเทียบที่แสดงให้เห็นถึงปัญญา ปรัชญา วธิีคิด ความชาญฉลาดของคนอีสาน ผญาอีสาน เกิดจาก

สาเหตุหลายประการ คือ จากขนบธรรมเนียมประเพณี จากหลักธรรมค้าสอนทางพุทธศาสนา จากค้าสอน

ของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมา จากการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว จากการละเล่นของเด็กในท้องถิ่น  

จากนิทานพืน้บ้าน และจากสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ  

รูปแบบโครงสร้างของ ผญาอีสาน มีทั้งแบบมีสัมผัสและไม่มีสัมผัส คนอีสานในอดีตใช้ผญา 

ในโอกาสต่าง ๆ ทั่วไป ทั้งในงานประเพณี หรือในกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ เช่น ในพิธีท้าบุญ งานแต่งงาน 

ในการละเล่นพื้นบ้าน หรือแม้ในชีวิตประจ้าวัน การแสดงพื้นบ้าน เช่น หมอล้า จะมีผญาสอดแทรกอยู่มาก 

ผญาอสีานแบ่งได้หลายประเภทตามความหมายและการตีความเนื้อหาของผญา เช่น ผญาเกี้ยว เป็นค้าพูด

ที่หนุ่มสาวใช้พูดจาเกี้ยวพาราสีหรือหยอกล้อกัน อาจเป็นค้าเปรียบเปรย หรือมีความหมายได้หลายทาง 

ผญาค้าสอน เป็นผญาที่สั่งสอนหรือชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  ผญาปรัชญา หรือปริศนา  

เป็นค้าพูดที่ต้องมีการตีความให้เป็นรูปธรรมอีกต่อหนึ่ง และ ผญาสุภาษิต หรือ ผญาภาษิต เป็นค้าพูดที่

เป็นข้อเตอืนใจและชีแ้นะให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนใหเ้หมาะสม  

ในปัจจุบัน ผญาอีสาน มีผู้ใช้น้อยลงทุกขณะ และมีบทบาทลดลงทุกที ครูหมอล้าจ้านวนมาก  

ก็ไม่ได้ใชค้้าผญาในการแสดงเหมือนเช่นแต่ก่อน ผู้กล่าวผญามักเป็นผู้สูงวัย ผญาจึงอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงต่อ

การสูญหาย ที่ปรากฏใช้ก็อยู่ในลักษณะกระจัดกระจายทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี ้  

การเก็บรวบรวมค้าผญา การแสดงความหมายของค้าที่ปรากฏในผญา การตีความค้าผญาทั้งบท  

และการจัดเก็บค้าผญาให้เป็นหมวดหมูเ่ท่าที่มอียู่ยังมีความหลากหลาย และยังไม่สมบูรณ์ 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๘๑ 

ตัวอย่างผญาอีสาน 

อย่าสุไลเสียถิม้  พงษ์พันธุ์พี่น้องเก่า 

อย่าสุละเผา่ เซือ้ ไปย่องผู้อื่น ดี 

แปล อย่าได้ลมื ญาตพิี่นอ้งของตัวเอง ไปยกย่องว่าผูอ้ื่นดีกว่า 

 

เดินทางบ่อสุดเส้น อย่าถอยหลังใหเ้ขาเหยียบ 

ตายขอใหต้ายหน้า พุ้นเขาสเิอิ้นวา่หาญ 

แปล นักสู้ต้องสู้ไม่ถอยใหต้ายอย่างวีรบุรุษ 

 

ให้เจ้าคอยเพียรสร้าง เสมอแตนแปงซ่อ 

ให้สร้างก่อสบืไว้ เสมอเผิง้สบืฮัง 

แปล ให้ขยันสร้างตัวเหมอืนผึง้ สร้างรัง 

ชุมชนที่พบว่ามีการรวมตัวกันสืบทอด ผญาอีสาน เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

จงัหวดัมกุดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี แต่อยู่ในลักษณะต่างคนต่างท้า ยังไม่มีการร่วมมือกันในระดับ

กว้างเท่าใดนัก  
เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ชลธิชา  บ้ารุงรักษ ์ 



๘๒ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ต าราพรหมชาติ 

“การดูพรหมชาติ” เป็นวิธีการท้านายชะตาราศีของบุคคลพบพื้นฐานของปีเกิด เดือนเกิดและ 

วันเกิด เป็นการพยากรณ์แบบหนึ่งในโหราศาสตร์ไทยซึ่งมาจากความเช่ือดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว

ผสมผสานกับความรูท้างโหราศาสตร์ได้รับจากอินเดียและจนี 

ต้าราพรหมชาติ  ของภาคกลางและภาคใต้  เป็นต้าราที่สืบทอดกันมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา 

เป็นสมุดไทยด้าเขียนด้วยตัวอักษรไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ด้วยลายเส้นสีขาวเมื่อมีการพิมพ์เกิดขึ้นในสมัย

รัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา ได้มีการรวบรวมความรู้การพยากรณ์แบบอื่นๆเข้าไว้ในชุดเดียวกันแล้วให้ชื่อว่า 

“ต้าราพรหมชาติ”  ฉบับพิมพ์เก่าสุดเป็นฉบับพิมพ์ของโรงพิมพ์พานิชศุภผล พิมพ์ก่อนปีพ.ศ.๒๔๕๕  

ไม่ปรากฏชื่อผูร้วบรวม  ต่อมาได้มกีารพิมพข์ึน้อีกหลายครั้งจากหลายโรงพมิพ์และแพร่หลายไปทุกภูมิภาค  

มีทั้งต้าราหมอดูชาวบ้านและต้าราโหรราชส้านักรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน สังเกตได้ว่าฉบับพิมพ์แต่ละครั้ง  

จะเพิ่มเติมเนื้อหาอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆจนท้าให้ค้าว่า “พรหมชาติ” กลายเป็นค้ารวมของต้าราหมอดูไทย

แทนที่จะเป็นการท้านายวิธีการหนึ่งตามช่ือของตน  

ต้าราพรหมชาติ เป็นชื่อต้าราพยากรณ์ที่

คนไทยรู้จักกันมากที่สุด มีสภาพเป็นต้าราหมอดู 

ประจ้าบ้านที่ให้อิทธิพลต่อความเชื่อของคนไทย 

เพราะเป็นต้าราที่รวมวิชาการท้านายแบบดูค้า

ท้านายประกอบภาพ   มีทั้งต้าราดูลักษณะของ

บุคคลตามวันเดอืนปีเกิด ต้าราท้านายเนือ้คู่ที่สมพงศ์

กันทั้งสมพงศ์ก้าเนิดและสมพงศ์ธาตุ  ต้าราดูวันดี 

วันร้ายในการเพาะปลูก ปลูกเรือน วันเดินทางไกล    

ต้าราดูฤกษ์ยามตามวันขึ้นแรมในแต่ละเดือน  

องค์ความรู้ต่ างๆที่ปรากฏในต้าราพรหมชาติ 

ฉบับพิมพ์จึงเป็นความรู้ที่มีความส้าคัญต่อการ

ด้ารงชีวติของบุคคลทั่วไป 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๘๓ 

จุดเด่นของการดูพรหมชาติคอืเป็นต้าราหมอดูที่ใช้รหัสภาพที่เกี่ยวเนื่องกับปีนักษัตรแบบจีน แต่ใช้

สัตว์แทนลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดในปีนั้นๆแบบไทย  ผสมผสานกับความรู้ทางโหราศาสตร์ของ

พราหมณ์ที่มีความสัมพันธ์กับต้าราโหราศาสตร์ที่อาศัยเกณฑ์ค้านวณ คือ มหาทักษา ซึ่งเป็นต้าราดูฤกษ์

ยามที่มีการนับต้าแหน่งของดาวอัฏฐเคราะห์เวียนทางขวา ไม่ต้องใช้การค้านวณตัวเลข เพียงอ่านหนังสือ

ออกและดูภาพก็สามารถเข้าใจการท้านายได้  จึงเป็นที่นิยมของชนทุกช้ัน ตัวอย่างค้าท้านายจากการดู  

พรหมชาติ ฉบับภาคกลาง คนเกิดปีมะเมีย-ม้า   เป็นเทวดาผู้หญิง- ธาตุไฟ มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นตะเคียน

และตน้กล้วย 

สิทธิการิยะ พระอาจารย์ เจ้าท่ านกล่าวไว้ว่ า  

หญิงชายผู้ใดก็ดี เกิดในปีมะเมีย  

ชันษาตกอยู่ที่มือพรหม พระเสาร์เป็นปาก ปากนั้น

เจรจาโอหัง มักจะถือดี ฯ พระอาทิตย ์

กับพระอั งคาร เป็ นมื อ  ท้ าการงานมิสู้ จ ะดี ฯ 

พระจันทร์เป็นใจ ใจนั้นใฝสู่ง  มักจะคิดท้าการ 

งานใหญ่โต ซึ่งบางครั้งก็ท้าไม่ได้ฯ พระพุธกับ 

พระศุกร์เป็นเท้า เป็นคนมิสู้จะเดินทางไกลฯ 

พระพฤหัสบดีเป็นที่นั่งเป็นคนที่ไม่สู้จะสนใจใน 

เรื่องกามารมณ์และเรื่องชูส้าว  เมื่อน้อย 

บิดามารดารักใคร่เอาใจใส่ เป็นคนใจอ่อน ธาตุไฟ 

เป็นเทวดาผู้หญิง 

ได้เมื่อพระจันทกุมาร พระบิดาสั่งแก่พราหมณ์ทั้งสี่ 

ให้เอาบูชากองกูณฑ์เทวดาลงมาชว่ย 

ใหเ้กิดพายุพัดเป็นจุณไป พราหมณ์ทั้งสี่เจ็บปวดเป็น

หนักเป็นหนา  จะได้เงินทองข้าคน  

มิ่งขวัญตกอยู่ที่ตน้ตะเคียนก็ว่า ต้นกล้วยก็ว่า  

ต าราพรหมชาติ ยังมีอิทธิพลในวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไปในการพยากรณ์ชีวิต  การดูนิสัยเพื่อเลือก

คู่ครองและการคบมิตร การหาฤกษ์ยามเพื่อประกอบพิธีกรรม  การท้าพิธีเสดาะเคราะห์ ทั้งส่วนปัจเจกบุคคลและ

ส่วนรวม  จึงมีการพิมพ์คัดลอกต่อๆกันมาและเสริมเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ โดยขาดการตรวจสอบ  เป็นต้าราที่

แพร่หลายมากในตลาดลา่งโดยทุกส้านกัพมิพ์ต่างอ้างตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทัง้ที่เป็นต้าราที่ไม่มีลิขสิทธิ์ จึงสมควร

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติเพื่อคนไทยทุกคนจะสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องกลัวปัญหาทางกฎหมาย 



๘๔ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ต าราพรหมชาติล้านนา   เป็นต้าราที่กล่าวถึงการพยากรณ์ชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตชาติ 

ปัจจุบันชาติ และอนาคตชาติ ว่าด้วยโชคชะตาราศีตามปีเกิด เดือนเกิด และวันเกิด เฉพาะพรหมชาติ

ล้านนามักเขียนด้วยอักษรและภาษาล้านนาลงในเอกสารโบราณประเภทพับสา ผู้ประกอบพิธีกรรม  

ทางศาสนาพื้นบ้านในชุมชน จะท้าหน้าที่บอก อธิบาย เชื่อมโยง “สาร” ที่อยู่ในระบบต้ารากับชีวิตความ

เป็นมาในอดีต ปัจจุบัน และความเป็นไปในอนาคต ของผู้คนในชุมชน เนื้อหาของค้าท้านายปีเกิด แบ่งเป็น

เรื่องต่าง ๆ ตามประเด็นดังนี้ 

ว่าด้วยเรื่องอดตีชาติวา่ได้เกิดเป็นอะไรมาก่อน 

ว่าด้วยชาติปัจจุบัน ท้านายว่าคนที่เกิดปีนี้เป็นคนอย่างไร มีนิสัยใจคออย่างไร แนะน้าว่าควร

ปฏิบัติตนอย่างไร  ควรให้ทานอะไรบ้างจึงจะเป็นผลดีแก่ตนเอง  แต่ละช่วงอายุจะประสบกับปัญหาใด  

ควรประกอบอาชีพอะไรจึงจะรุ่งเรือง แนะน้าวิธีแก้เคราะห์ภัยเหล่านั้นว่าต้องท้าอะไรบ้าง ท้านายเรื่องวัย

อันควรแต่งงาน ให้ระมัดระวังเมื่อถึงอายุกี่ปี วันไหน เวลาไหน จะถึงแก่อายุขัย จะเสียชีวติด้วยเรื่องใด    

ท้านายบอกแนะน้าเครือ่งประดบัรตันชาต ิหรอืของใช้ประจ้าตวั วา่ควรประดบัดว้ยอะไรบา้ง อนาคตจะเปน็

ผูม้เีงนิอยูจ่้านวนเทา่ใด ท้านายแนะน้าเรือ่งอาวธุประจ้ากายทีค่วรม ีเมือ่เวลาตอ้งออกศกึท้าสงคราม ควรสวมใส ่

ชุดสีอะไร และเมื่อจะไปค้าขายควรมีลูกเป้งประจ้าตัวเป็นรูปอะไร ( ลูกเป้ง หมายถึง รูปหล่อโลหะที่เป็น 

รปูสตัวห์รอืรปูอืน่ ๆ ใช้ส้าหรบัเปน็หนว่ยช่ังน้้าหนกั เมือ่พกพาตดิตวัถอืเปน็วตัถมุงคลชนดิหนึง่ ส้าหรบัการคา้ขายให้

เงนิทองไหลมาเทมา หรอืเปน็ “ขวญัถงุ” นัน่เอง) วา่ดว้ยเรือ่งอนาคต ท้านายวา่ชาตหินา้จะไดเ้กดิเปน็อะไร ตวัอยา่ง

การท้านายผูท้ีเ่กดิปฉีล ูต้าราท้านายและอธบิายวา่ 

“ผูใ้ดเกดิปดีบัเปา้ เมงิเปา้ กดัเปา้ รว้งเปา้ กา่เปา้ ชาตกิอ่นเปนช้างสะทนั ซ้้าเปนมา้  

ซ้้าเปนผเีสือ้เมอืง ซ้้าเปนลกูหมอยาในหงสาวต ิจิง่มาเกดิเปนคนชาตนิี ้หือ้รกัษาศลี ๕ 

ศลี ๘ กระท้าบญุหื้อทานภดิานขาว ทงุขา่ยใบสะหล ีจอ้งเผอืก แทน่แกว้ สารปูหนิขาว 

คนับไ่ดท้านจกัตายเปนควายเถงิ ๓ ชาต ินกเขยีว ๕ ชาต ิจิง่ไดม้าเปนคนผานวา่อัน้..... 

..เลีย้งงวัเลีย้งมา้ตวัแดง นุง่เครือ่งเสกิอนัขาว ถงเปง้แดงนอกเหลอืง รปูเปง้รปูงวัดแีล”  



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๘๕ 

ต่อจากการท้านายปีเกิด เป็นการท้านายเดือนเกิด ซึ่งบางเรื่องอาจซ้้ากัน เจ้าชะตาต้องเลือก  

เอาเองว่าจะเลือกปฏิบัติตามปี หรือเดือนเกิด (ทั้งนี้การนับเดือนของล้านนาจะเร็วกว่าของภาคกลางไป  

๒ เดือน โดย เริ่ มจาก เดือน เจ็ด  หรือ เดือนเมษายน ซึ่ งถือ เป็นวันขึ้ นปี ใหม่  ตรงกับ เดือน ๕  

ของภาคกลาง) นอกจากนี้บางส้านวนยังมีการท้านายวัน เดือน ปี ที่เป็นมิตรและศัตรูกัน เป็นการท้านาย

วันที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการดูนิสัยใจคอเพื่อคบหาเป็นมิตรหรือเพื่อเป็นคู่ครองแต่งงานเป็นสามีภรรยากัน  

วันไหนเป็นวันดีควรแก่การประกอบมงคลพิธี  วัน ไหนเป็นวัน เสี ย  ควรละเว้นการประกอบ  

พิธีมงคลตา่ง ๆ ตลอดจนถึงการบูชาพระธาตุประจ้าปีเกิด และค้าไหว้พระธาตุของแต่ละปี 

ปัจจุบันแม้ความเช่ือเรื่องการท้านายทายทักในปีเกิด เดือนเกิด และวันเกิดแบบล้านนา  

จะน้อยลงไป แต่อิทธิพลของต้าราพรหมชาติยังคงด้ารงอยู่ในวิถีประจ้าวันของชาวบ้านล้านนาในชุมชน

ปรากฏอยู่ทั่วไปในรูปแบบของพิธีกรรมประกอบอื่น ๆ เช่น การเลี้ยงผีปู่ย่า ผีแถน พ่อเกิดแม่เกิด  

การฟ้อนผีมดผีเม็ง (ผีบรรพบุรุษ) การบูชาไหว้พระธาตุประจ้าปีเกิด การท้าพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตา 

การหาฤกษ์วันในการประกอบพิธีมงคลและอวมงคลต่าง ๆ เช่น การลงเสาเอกปลูกบ้าน การขึ้นบ้านใหม่ 

แตง่งาน วันเผาศพ งานบวช งานปอยหลวง เหล่านีเ้ป็นต้น 

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์สุกัญญา  สจุฉายา และรองศาสตราจารย์รังสรรค์  จันตะ๊  



๘๖   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

กีฬาภูมิปัญญาไทย 

กีฬาภูมิปัญญาไทย หมายถึง การเล่น กีฬาและศลิปะการตอ่สู้ป้องกันตัว ที่มีการปฏิบัติกัน
อยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวถิีไทย สามารถจ าแนกได้เป็น ๓ ประเภท  ดังนี้  

๑. การเล่นพื้นบ้าน หมายถึง การเล่นของคนไทยในแต่ละวัยที่มีวัตถุประสงค์ต่างๆกัน

ออกไป โดยมีผลลัพธ์สุดท้าย คือ ความรัก ความสามัคคี และความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

๒. กีฬาพื้นบ้าน หมายถึง การเล่นและการแข ่งข ันของคนไทยในแต่ละวัย โดยมีอุปกรณ์

และกฎกติกาที่เป็นลักษณะเฉพาะถิ่น 

๓. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการต่อสู้ที่ใช ้ร่างกายหรือ

อุปกรณ์ โดยได้รับการฝึกฝนตามวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา 



 

 

                      พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๘๗ 

เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบยีน 
๑. เป็นการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสูป้้องกันตัวที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์

หรอือัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นหรอืชาติพันธุ์  

๒. มีวธิีการเล่นหรอืการแข่งขันที่ชัดเจน (เช่น ล าดับขั้นตอน กฎกติกา ช่วงระยะเวลา)  

๓. มกีารสบืทอด และยังคงมีการเล่น หรือการแขง่ขันตามวาระโอกาสของกีฬา การเล่นนัน้ ๆ  

๔. มีคุณค่าทางกาย อารมณ์ สังคม วิถีชีวิตชุมชน และจติวิญญาณของความเป็นไทย 

๕. เป็นการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสูป้้องกันตัวที่ตอ้งได้รับการคุ้มครอง

อย่างเร่งด่วน เสี่ยงต่อการสูญหายหรอืก าลังเผชิญกับภัยคุกคาม  

๖. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมตอ่การขึน้ทะเบียน 



๘๘ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

กาฟักไข่  

กาฟักไข่เป็นการเล่นพื้นบ้านเก่าแก่ที่เล่นสืบเนื่องต่อกันมาเป็นเวลานานแล้ว  แต่ไม่ปรากฏ

หลักฐานว่าเริ่มเล่นกันตั้งแต่เมื่อใด  กาฟักไข่นิยมเล่นกันในจังหวัดต่างๆ ของภาคกลางสมัยก่อน เช่น 

นครปฐม กรุงเทพ ธนบุรี และกาญจนบุรี เป็นต้น   การเล่นกาฟักไข่เป็นการเล่นเลียนแบบชีวิตสัตว์ คือ  

กา  ซึ่งหวงไข่เมื่อมีคนมาแย่งไข่ก็จะป้องกันรักษาไข่ของตนไว้   ในภาคอื่นๆ ก็มีการเล่นที่มีลักษณะ

เหมือนกับกีฬากาฟักไข่เช่นกัน แต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น ภาคเหนือ เรียกว่า แย่งไข่เต่า หรือซ่อนไข่เต่า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า เต่าฟักไข่  ภาคใต้ เรียกว่า จระเข้ฟาดหาง ยั่วกระทิง หรือกระทิง  

เป็นต้น สมัยก่อนกีฬากาฟักไข่มักเล่นกันในงานขึ้นปีใหม่   เทศกาลตรุษสงกรานต์ และงานรื่นเริงอื่นๆ  

ของชาวบ้าน เพื่อเป็นการออกก าลังกาย สมานสามัคคีในหมู่คณะ และได้สนุกสนานร่วมกัน  ปัจจุบันการ

เล่นกาฟักไข่ยังคงมีเล่นอยู่โดยทั่วไป 

วิธีเล่น  ผู้เล่นทั้งหมดเสี่ยงเพื่อหาตัวผู้เป็นกาหนึ่งคน  จากนั้นให้น าเอาวัตถุที่สมมุติว่าเป็นไข่กา 

จ านวนเท่ากับผู้เล่นทั้งหมด (ยกเว้นกา)  มาวางกองรวมกันไว้ที่กลางวงกลม  ผู้เป็นกาจะคอยเฝ้าไข่กาไว้  

มิให้ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดมาแย่งเอาไปได้   ผู้เล่นคนอื่นๆ จะอยู่รอบๆ วงกลม  และหาโอกาสแย่งไข่กาออก

จากวงกลม  คนหนึ่ง ๆ จะหยิบไข่กากี่ฟองก็ได้ แต่ต้องระวังอย่าให้ผู้เป็นกาถูกตัวได้  ถ้ากาถูกตัวผู้ใดได้  

ผู้นั้นจะต้องท าหน้าที่เป็นกาแทน  ส่วนผู้เป็นกาอยู่เดิมจะออกมาเป็นผู้แย่งบ้าง  และไข่กาที่สามารถแย่ง

ออกมาได้นั้นต้องน ากลับคืนมาเริ่มเล่นใหม่ 

ถ้าผู้เล่นสามารถแย่งไข่กาออกมาได้หมด ต้องใหผู้เ้ล่นส่วนหนึ่งช่วยกันปิดตาผูเ้ป็นกา อกีส่วนหนึ่ง 

น าไข่กาไปซ่อนภายในขอบเขตบริเวณที่ก าหนดไว้ เมื่อซ่อนเสร็จจึงเปิดตาผู้เป็นกาเพื่อให้ออกหาไข่กา  

ขณะที่ผู้เป็นกาออกหาไข่กานัน้ ผู้เล่นคนอื่นๆ จะต้องเดินตามผู้เป็นกามาด้วยเพื่อหยอกล้อผู้เป็นกา แต่ต้อง

ระวังเพราะถ้าผู้เป็นกาหาไข่กาพบและใช้ไข่กานั้นขว้างถูกผู้เล่นคนใด  ผู้เล่นคนนั้นจะต้องเป็นกาแทนและ

เริ่มเล่นใหม่ตอ่ไป  แตถ่้าผู้เป็นกาขว้างไม่ถูกใครเลย ผู้เป็นกานั้นก็ต้องเป็นกาต่อไป   หากผู้เป็นกาหาไข่กา

ไม่พบและยอมแพ้จะถูกผู้เล่นทุกคนช่วยกันจูงหูไปยังที่ซ่อนไข่กา  เมื่อถึงที่ซ่อนไข่กาแล้ว ถ้ากาสามารถ  

ใช้ไข่กาขว้างถูกผู้เล่นคนใดได้  ผู้เล่นคนนั้นก็จะต้องเป็นกาแทนและเริ่มเล่นใหม่ต่อไป  แต่ถ้าขว้างไม่ถูก  

ใครเลย ผู้เป็นกาก็ต้องเป็นกาตอ่ไป 
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ถ้าผู้เป็นกาคนเดียวกันถูกแย่งไข่กาได้หมดถึง ๓ ครั้งติดกัน จะต้องถูกปรับให้นอนลง  แล้วผู้เล่น

จะช่วยกันหามไปวางห่างจากวงประมาณ ๒๐ เมตร  ผู้เป็นกาจะต้องลุกขึ้นวิ่งไล่แตะให้ถูกผู้เล่นคนใด 

คนหนึ่ง ถ้าแตะถูกผู้เล่นคนนั้นจะต้องเป็นกาแทน  ถ้าแตะไม่ถูกและผู้เล่นหนีเข้าวงกลมได้หมดทุกคน

เสียก่อน ผู้เป็นกาจะต้องเป็นกาต่อไป  ผู้เล่นคนใดเป็นกามากครั้งที่สุด  จะถือว่าเป็นผู้แพ้  ผู้เล่นคนใดเป็น

กาน้อยครั้งที่สุด หรอืไม่เคยเป็นกาเลย จะถือว่าเป็นผู้ชนะ 

การเล่นกาฟักไข่เป็นการฝึกทักษะของผู้เล่นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา  

นอกจากนี้ การเล่นร่วมกันของผู้เล่นหลายคน ซึ่งจะต้องร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะช่วยส่งเสริมให้  

ผู้เล่นรู้จักร่วมมือกันปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยอมรับความสามารถของผู้อื่น และยอมรับ  

ความผิดพลาดของตนเอง เคารพในกฎกติกา รู้จักการให้เกียรติแก่กันและกัน และส่งเสริมความมีน้ าใจ  

เป็นนักกีฬา  

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ชัชชัย  โกมารทัต  

ภาพ: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=625944  



๙๐ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

หนอนซ้อน  

หนอนซ้อน  เป็นการเล่นพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมเล่นกันในจังหวัดอุดรธานี 

และจังหวัดใกล้เคียง  เป็นการวิ่งไล่แตะกัน  โดยสมมุติคนหนึ่งว่าเป็นหนอน เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น   

ผู้เล่นอื่นจะวิ่งหนีคนที่เป็นหนอน  แต่การหนีจะพ้นจากการไล่แตะได้ก็ต่อเมื่อไปยืนซ้อนหน้าคนที่ยืนเป็น

วงกลม  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเล่นที่มีชื่อเรียกว่าหนอน เช่น ขี้หนอน หนอนเลขแปด และอื่นๆ 

ที่มีวิธีการเล่นเป็นการวิ่งไล่แตะกันคล้ายกับหนอนซ้อน   แต่โครงสร้างของการเล่นและวิธีเล่นมีความ

ซับซ้อนนอ้ยกว่าหนอนซ้อน ไมป่รากฏหลักฐานวา่เริ่มมกีารเล่นหนอนซ้อนตั้งแต่เมื่อใด  จากการสัมภาษณ์

ชาวบ้านสูงอายุจังหวัดอุดรธานีเล่าว่าทั้งตนเองและคนรุ่นพ่อก็เคยเล่นหนอนซ้อนมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่ม  

เมื่ อค านวณแล้วการ เล่นหนอนซ้อนน่าจะมีแล้ วก่อน พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่ งอยู่ ใน ช่วงรั ชกาลที่  ๕  

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ในสมัยก่อนการเล่นหนอนซ้อนเป็นการเล่นของคนหนุ่มสาวและเด็กๆ  เล่นเป็น  

การสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์และงานรื่นเริงต่างๆ ปัจจุบันหนุ่มสาวไม่ค่อยนิยมเล่นกันแล้ว  แต่เด็กๆ 

ยังมีการเล่นกันอยู่บ้างในชนบท  



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๙๑ 

วิธีเล่น  ให้ผู้เล่นเสี่ยงทายหาคนเป็นหนอน ๑ คน และเป็นคนซ้อน ๑ คน   ผู้เล่นที่เหลือ 

จับคู่ยืนซ้อนกัน  แล้วยืนล้อมกันเป็นวงกลมหันหน้าเข้ากลางวง  จะได้เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน ๒ วง   

แต่ละคู่เรียกว่าแถวเว้นช่องห่างระหว่างแถวประมาณ ๒–๓ เมตร  ให้คนเป็นหนอนยืนอยู่กลางวง   

ส่วนคนซ้อนจะไปยืนซ้อนอยู่หลังผู้เล่นแถวใดก็ได้  ซึ่งจะท าให้แถวนั้นมีผู้เล่นเป็น ๓ คน อยู่แถวเดียว   

เริ่มเล่นโดยผู้เล่นที่เป็นหนอนจะวิ่งไล่แตะคนที่ซ้อนแถวอยู่เป็นคนที่ ๓ ซึ่งเรียกว่าคนซ้อน  คนซ้อนจะต้อง

วิ่งหนีไปตามช่องต่างๆ จะวิ่งรอบวงกลมหรือวิ่งตัดวงก็ได้ เพื่อหนีคนเป็นหนอน   เมื่อวิ่งจนเหนื่อย  

หรอืไม่อยากวิ่งตอ่ ให้ไปยืนซ้อนอยู่ข้างหน้าแถวใดก็ได้  จะท าให้ตนเองหมดสภาพจากการเป็นคนซ้อน และ

มีผลท าให้คนสุดท้ายของแถวนั้นเป็นคนซ้อนแทนโดยปริยาย ซึ่งต้องวิ่งหนีหนอนแทนคนก่อน หนอนจะไล่

แตะได้เฉพาะคนที่ ๓ หรือที่เรียกว่าคนซ้อนเท่านั้น  ถ้าหนอนไล่แตะคนซ้อนได้ คนซ้อนที่ถูกแตะจะต้อง

กลายสภาพเป็นหนอน  คนที่เป็นหนอนอยู่เดิมจะกลายสภาพเป็นคนซ้อน  ต้องวิ่งหนีหนอนหรือวิ่งไปซ้อน

หน้าแถว  เพื่อให้ตนเองพ้นสภาพจากการเป็นคนซ้อน การเล่นจะด าเนินการเช่นนี้เรื่อยไป  ผู้เล่นที่ถูกเป็น

ตัวหนอนมากครั้งที่สุดในการเล่นครั้งนั้นจะถือว่าเป็นผูแ้พ้ 

การละเล่นหนอนซ้อนเป็นการละเล่นที่มีลักษณะเฉพาะที่แสดงอัตลักษณ์  เพราะ ๑) เป็นการเล่น

ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบทไทยที่ต้องแก้ปัญหาตัวหนอนเกาะท าลายพืชผัก  ๒) โครงสร้างของ

การเล่นที่เป็นวงกลม ๒ วงซ้อนกัน มีการวิ่งไล่วิ่งหนลีัดเลาะไปตามวง แล้วไปซ้อนสับเปลี่ยนให้คนอื่นหนีต่อ 

เป็นลักษณะเอกลักษณ์ไทยที่ไม่เหมือนประเทศอื่น  ๓) รูปแบบวิธีการเล่นทรงคุณค่ามาก มีทั้งความ

สนุกสนาน ตื่นเต้น ต้องใช้ความไว ใช้ไหวพริบ การตัดสินใจที่รวดเร็ว 

การละเล่นหนอนซ้อนจึงมีคุณค่าด้านร่างกาย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ความแคล่วคล่อง

ว่องไวด้านจติใจชว่ยฝึกความรูส้ึกเป็นตัวของตัวเอง พึ่งตัวเอง มีความกล้าในการแสดงออก ด้านสังคมช่วย

สร้างสัมพันธ์กับคนอื่น การปฏิบัติตามกฎกติกาด้านวัฒนธรรมช่วยให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต

เกษตรกรรม และตัวหนอน  

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ชัชชัย  โกมารทัต  



๙๒ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

มวยตบัจาก  

มวยตับจาก เป็นกีฬาพื้นบ้านยอดนิยมของภาคตะวันออก  เพราะในอดีตมีต้นจากขึ้นอยู่ทั่วไป

ตามแม่น้ าล าคลองเป็นจ านวนมาก  ประชาชนนิยมน าใบจากมาเย็บเป็นตับเพื่อใช้มุงหลังคาบ้าน  จึงได้มี

การน าตับจากมาประยุกต์กับการตอ่ยมวย  โดยท าเวทีเหมือนมวยทั่วไปหรือกั้นเชือกสังเวียนในสนามหญ้า 

แล้วใ ช้ตับจากปูพื้นเวลาเหยียบจะเกิดเสียงดัง  ในการชกมวยตับจากนั้นนักมวยทั้ งสองฝ่าย  

ต้องปิดตาทั้งสองข้างจึงต้องอาศัยฟังเสียงจากการเหยียบใบจากของคู่ต่อสู้ เพื่อหาทิศทางที่คู่ต่อสู้อยู่  

เพื่อเข้าชกต่อยคู่กัน 

ภาพ: พชญวัฒน์ ปรุงศักดิ ์
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จุดเด่นของการชกมวยตับจาก คอื การปิดตาชกกัน  นักมวยทั้งคู่มองไม่เห็นเป้าหมาย อาศัยเพียง

เสียงเดินบนตับจากแห้งที่ปูพื้นอยู่เท่านั้น น าทางนักมวยทั้งสองฝ่ายเข้าชกต่อยกัน ณ จุดก าเนิดเสียงที่ได้ยิน  

เป็นการชกมวยที่เน้นความบันเทิงสนุกสนานมากกว่าที่จะมุ่งเอาชนะซึ่งกันและกัน  ในเวทียังมีเสียงเดินของ

กรรมการซึ่งนักมวยไม่รู้ว่าเป็นคู่ต่อสู้หรือกรรมการ  จึงเตะต่อยกันมั่วไปหมด  บ่อยครั้งที่นักมวยทั้งสอง

ฝ่ายรุมชก เตะ ต่อยกรรมการมากกว่าชกกันเองก็มี  บางครั้งผู้ด าเนินการหรือควบคุมงานจะเพิ่มความ

สนุกสนานแก่ผู้ชม โดยการจัดชกหมู ่คือจัดนักมวยสองคู่ขึ้นชกพร้อมๆ กัน 

วิธีการเล่น 

๑. การเปรียบมวย  เวลาการเปรียบมวยแล้วแต่กรรมการผู้จัดจะนัดเวลาจะเป็นเช้าหรือเย็น  

หรือบางครั้งเปรียบกันข้างเวทีและขึ้นชกเดี๋ยวนั้นเลย  หรืออาจจัดให้คนที่เป็นเพื่อนกันที่มีความประสงค์  

จะชกกันขึน้ชกกันก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายชกกับผูช้าย ผูห้ญิงชกกับผูห้ญิง หรอืแมแ้ตผู่ห้ญิงจะชกกับผูช้าย 

๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน คือ เวทีมวย เชือกขึงรอบเวที กางเกงมวย ๒ ตัว นวม ๒ คู่  

ผา้ปิดตา ๒ ผนื และตับจากแหง้จ านวนมากพอที่จะปูให้ทั่วพืน้เวทีซึ่งเป็นที่มาของการเรียก "มวยตับจาก" 

๓. กติกา  ก่อนท าการชก  นักมวยทั้งคู่จะถูกผูกตาทั้งสองข้างให้สนิทด้วยผ้า  สวมใส่นวมและ 

จัดให้อยู่คนละมุม  มีกรรมการกลางอยู่บนเวที ๑ คน  เมื่อมีสัญญาณเริ่มชกให้นักมวยเดินออกจากมุม 

เข้าต่อสูก้ัน ใครตอ่ยเข้าเป้าได้คะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ  ชก ๓ ยกๆ ละ ๒ นาที  

๔. ผู้แสดงและการแต่งกาย  นักมวย ๒ คนหรือมากกว่า  กรรมการกลางบนเวที ๑ คน   

โดยนักมวยทั้งสองฝ่ายสรวมกางเกงนักมวย ใช้ผ้าปิดตาทั้งสองขา้งและสรวมนวม 

๕. ดนตรีประกอบ  ดนตรีประกอบการชกมวยตับจากใช้ ดนตรีปี่มวย 

มวยตับจากจัดเป็นกีฬาพื้นบ้านที่เน้นความบันเทิงสนุกสนาน ช่วยเสริมสร้างไหวพริบในการฟัง

เสียงได้เป็นอย่างดี  ในปัจจุบันความนิยมในการใช้จากมุงหลังคาลดลง ตับจากจึงหายากขึ้น  ท าให้กีฬา

ประเภทนี้มีการแข่งขันกันน้อย จึงเป็นที่น่าเสียดายที่กีฬาประเภทนี้เกือบสูญหายไปจากงานเทศกาลต่างๆ  

แตย่ังมีการแสดงสาธิตวิธีการชก “มวยตับจาก” ในโอกาสต่างๆ อยู่บ้าง 

ด้วยเหตุที่ปัจจุบันใบจากที่ใช้ท าตับจากหายาก ผู้ที่จัดชกมวยตับจากจึงใช้ใบไม้แห้งอื่นๆ เช่น  

ใบมะพร้าวแหง้ ใบตาลแห้ง ใบสักแห้ง หรือใบหูกวางแห้ง มาใช้แทนแทนตับจาก แต่ก็ยังคงให้ความบันเทิง

ได้เหมอืนกับการใชต้ับจาก  

เรียบเรียงโดย  พันเอก(พเิศษ) อ านาจ พุกศรีสุข  



๙๔ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

มวยทะเล  

มวยทะเลเป็นกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งมีการเล่นกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยโบราณในแทบทุกจังหวัด  

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนานในเทศกาลตรุษสงกรานต์ งานประเพณีหรืองานรื่นเริงต่างๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่มีกิจกรรมทางน้ าอื่นๆ จะท าให้งานสนุกสนานยิ่งขึ้นสันนิษฐานว่ามวยทะเล 

ดัดแปลงมากจากการชกมวยไทยที่เป็นที่นิยมกันมานานแล้ว น ามาเล่นกันบริเวณชายหาดหรือในทะเล  

แล้วชกต่อยกันให้ฝ่ายใดตกทะเล  จงึเรียกว่า “มวยทะเล”  

มวยทะเลชกต่อยกันบนท่อนไม้ท่อนเดียว และถ้าใครตกลงมาจากท่อนไม้ก็จะถือว่าคนนั้นเป็น

ฝ่ายแพ้ นิยมเล่นกันบริเวณหาดทรายชายน้ า ในน้ าทะเลตื้นๆ ชายทะเล ในแม่น้ าล าคลองหรือน้ าตก   

บางท้องถิ่นที่ไม่มีแหล่งน้ านิยมเล่นกันในลานวัดโดยรองพื้นด้วยทรายนุ่มๆ เพื่อกันหล่นลงมาบาดเจ็บ   

โดยปักเสา ๒ ต้นไขว้กันเป็นขาส าหรับรองไม้พาด จ านวน ๒ ขา ให้ขาทั้งสองห่างกันประมาณ ๓ เมตร  

แล้วน าเสาไม้พาดหรือไม้หมากกลมวางพาดระหว่างเสาไขว้ที่เป็นขาทั้ง ๒ ข้าง ให้เสาไม้สูงจากพื้นดินหรือ 

พื้นน้ าประมาณ ๑–๒ เมตร  แล้วใชน้้ ามันหมูหรอืน้ ามันมะพร้าวทาเสาไม้พาดใหล้ื่น ตรงกึ่งกลางเสาไม้พาด

ท าสัญลักษณ์ไว้  ในปัจจุบันยังมกีารเล่นกีฬาชนิดนี้อยู่ทั่วไป  แตเ่ดิมเล่นกันเฉพาะในหมู่ผู้ชายทั้งผู้ใหญ่และ

เด็ก ในปัจจุบันสามารถเล่นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง การแต่งกาย ผู้ชายสวมกางเกงมวยไทยหรือกางเกง  

ขาสั้น ไม่สวมเสื้อ ผู้หญิงสวมกางเกงขาสั้นสวมเสื้อ ให้รัดกุมและสวมนวมทั้งสองข้าง ดนตรีประกอบใช้

ดนตรีปี่มวยประกอบเหมอืนการแข่งขันชกมวยไทย 

วิธีการเล่น แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่ายๆ ละ ๑ คน และท าการจับฉลากเลือกว่าจะอยู่แดนไหน 

เล่นครั้งละ ๒ คน โดยให้ผู้เล่นทั้ง ๒ คนสวมนวมที่มือทั้ง ๒ ข้าง แล้วปีนขึ้นไปนั่งคร่อมลักษณะขี่ม้าบน 

เสาไม้ที่นอนพาดอยู่บนหัวเสานัน้ ใหแ้ตล่ะคนนั่งหา่งจากจุดกลางของเสาไม้พาด ประมาณ ๑เมตร หันหน้า

เข้าหากัน และพยายามนั่งทรงตัวอยู่บนเสาไม้พาดที่ลื่นให้ได้ เมื่อทั้ง ๒ คนพร้อมแล้ว กรรมการจะให้

สัญญาณเริ่มเล่น เมื่อผู้เล่นทั้ง ๒คน จะต้องเขยิบเข้าหากันแล้วต่างชกต่อยกัน เช่นเดียวกับการชกมวย

โดยทั่วไปเพื่อท าให้คู่ตอ่สู้ตกจากเสาไม้พาด 
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กติกาการเล่น การชกต้องก าหมัด ห้ามตบหรือผลักดัน หากผู้ เล่นคนใดเสียการทรงตัว  

ไม่สามารถคร่อมอยู่บนเสาไม้ได้ปล่อยให้ร่างกายพลิกไปอยู่ใต้เสาไม้พาด แต่สามารถเกี่ยวเสาไว้ได้ ไม่ตก

ลงสูพ่ืน้ จะไม่ถือว่าตกจากเสาไม้พาด อนุญาตให้เล่นต่อไปได้ ถ้ามือหรือเท้าของผู้เล่นถูกพื้นดินหรือพื้นน้ า

ใตเ้สา จะถือวา่ตกจากเสาไม้พาด ถอืว่าแพ ้ในรอบคัดเลือกผู้เล่นคนใดสามารถชกตอ่ยให้อีกฝ่ายหนึ่งตกลง

จากเสาไม้พาดได้ก่อน  ถือว่าเป็นผู้ชนะ ในครั้งเดียว โดยรอบรองชนะเลิศหรือรอบ ๔คนสุดท้าย ให้ท าการ

แข่งขันชกเอาผลการแข่งขัน ๒ ใน ๓ ยกๆ ละ ๓ นาที โดยให้พักยกได้ ๑ นาที  หากใครตกจากไม้พาด 

ก็จะถือวา่แพ้ในยกนั้น  เมื่อหมดยกก็จะท าการเปลี่ยนแดน 

ปัจจุบันยังมีการเล่นมวยทะเลอยู่ทั่วไป  แต่ในรายการโทรทัศน์บางรายการน ามวยทะเลมาใช้ใน

ลักษณะที่ท าให้มวยทะเลเป็นแค่ของตลกขบขันเท่านั้น  ท าให้สูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรม 

เรียบเรียงโดย  พันเอก(พเิศษ) อ านาจ พุกศรีสุข  

ภาพ: ฮาชนิา โตะ๊เหม 



๙๖ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ซีละ  

“ซีละ” เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งที่เล่นกันแพร่หลายทั่วไปในจังหวัด 

ทางภาคใต้  โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใกล้ชายแดนทางภาคใต้ เช่น จังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  

และสงขลา เปน็ตน้   ซลีะมชืีอ่เรยีกแตกตา่งกนัตามความนยิมของทอ้งถิน่ เช่น  เรยีกวา่ สหิลาดบอืซลีะ ซซลีะ ดกีา 

หรอืบอืดกีา หรอื ศลีทั กม็ ี ในพจนานกุรมภาษาถิน่ใตใ้หค้วามหมายค าวา่ซลีะวา่ “หมายถงึการร าตอ่สูด้ว้ยมอืเปลา่

แบบหนึง่ของชาวมาลาย ูคลา้ยมวย”  เลา่กนัวา่ ซลีะมกี าเนดิขึน้ทีเ่มอืงเมกกะในอาหรบัสมยักอ่นเมือ่ประมาณ  

๔๐๐ ปลี่วงมาแล้ว  โดยชาวอาหรบัชือ่ไซลินาอุเล็นซึ่งเป็นทหารเอกของนาปีมหะหมัด ศาสดาศาสนาอิสลาม   

เปน็ผูค้ดิคน้ทา่ทางการตอ่สูด้ว้ยมอืเปลา่ขึน้เพือ่ฝกึไวใ้ช้ในการสงคราม ตอ่มาจงึมกีารใช้ควบคูก่บัอาวธุ เช่น กรชิและ

กระบี ่ เมือ่วทิยาการดา้นอาวธุยทุโธปกรณเ์จรญิกา้วหนา้มากขึน้ ความส าคญัของวชิาซลีะในการท าศกึสงคราม 

จงึลดนอ้ยลง กลายเปน็กฬีาทีเ่ลน่กนัเพือ่เปน็การออกก าลงักาย และฝกึไวส้ าหรบัปอ้งกนัตวัเองในยามมอีนัตราย 

หรอืมเีหตกุารณค์บัขนัเกดิขึน้   การเลน่ซลีะไดแ้พรห่ลายเขา้มายงัชวาและแหลมมลาย ูเนือ่งจากประชาชนสว่นใหญ่

นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน  สันนิษฐานว่าชาวมุสลิมจากประเทศอาหรับคงจะเป็นผู้น าเข้ามาเผยแพร ่ 

และได้แพรห่ลายมายังประเทศไทยทางภาคใตข้องประเทศในเวลาต่อมา  จากหลกัฐานพบวา่อยา่งนอ้ยทีส่ดุม ี

การเลน่ซลีะกนัแลว้ใน พ.ศ. ๒๔๗๐  ในงานฉลองโรงเรยีนประชาบาลของต าบลสงคอใต ้อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตาน ี  

กฬีาซลีะเปน็กฬีาทีเ่ลน่กนัในหมูช่าวไทยมสุลมิทัง้ชายและหญงิ  มกัจดัใหม้กีารเลน่กนัในงานเขา้สนุตั งานแตง่งาน 

งานเทศกาลตา่งๆ รวมทัง้งานพธิกีารตา่งๆ เช่น พธิตีอ้นรบัแขกผูใ้หญ ่ ซลีะมอียู ่๒ ประเภท คอื ประเภทใช้อาวธุ 

คอื กรชิ และไมใ่ช้อาวธุคอืตอ่สูด้ว้ยมอืเปลา่  ทีน่ยิมเลน่กนัมากคอืประเภททีไ่มใ่ช้อาวธุ  ในปจัจบุนัยงัมกีารเลน่ 

ซลีะอยูโ่ดยทัว่ไป 

วธิเีลน่  กอ่นการเล่นจะมนีักดนตรบีรรเลงดนตรปีระโคมเรยีกความสนใจจากคนด ู  ผูเ้ลน่ทัง้ ๒ คน  

จะแตง่กายโดยสวมเสื้อคอกลมหรอืคอตัง้ นุง่กางเกงขายาว แลว้สวมโสรง่ทบักางเกง มผ้ีาลอืปกัหรอืเขม็ขดัคาดเอว 

โพกศีรษะ สีสันอาจแตกต่างกันตามความนิยม เมื่อแต่งกายเรียบร้อยแล้วจะไปยืนอยู่คนละฝั่งของสนาม  

แลว้เดนิเขา้มาท าความเคารพซึง่กนัและกนั เรยีกวา่ สลามมดั  คอืตา่งฝา่ยตา่งสมัผสัมอืกนัแลว้มาแตะทีห่นา้ผาก 

กอ่นการเลน่จะมพีธิไีหวค้ร ูโดยผูเ้ลน่จะผลดักนัรา่ยร าตามรปูแบบทีไ่ดร้่ าเรยีนมาคนละครัง้ ขณะรา่ยร า

ไหว้ครู ผู้เล่นจะว่าคาถาประกอบด้วยเป็นภาษาอาหรับเพื่อขอพร ๔ ประการ คือ ขอให้ปลอดภัยจากคู่ต่อสู ้ 

ขออโหสิให้คู่ต่อสู้ ขอให้เพื่อนบ้านรัก และขอให้ผู้ชมสนใจ  ขณะร่ายร าไหว้ครูอยู่นั้นดนตรีก็จะบรรเลง

ประกอบไปด้วย  



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๙๗ 

เมื่อไหว้ครูจบลงแล้ว ดนตรีจะบรรเลงในจังหวะเร้าใจ  ทั้งคู่ก็จะเดินเข้าต่อสู้กัน โดยการใช้มือตี  
ฟาด ฟัน ผลัก หรือแทง ใช้เท้าเตะ หรือปัด จับกันดึงดันหาโอกาสทุ่มหรือผลักให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลง  
หรือปล้ ากอดรัดให้แก้ไม่ออก  การเล่นจะต้องผลัดกันเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับคนละ ๔ ครั้ง  โดยผู้เล่น 
คนหนึ่งเป็นฝ่ายรุก ๔ ครั้ง อกีคนหนึ่งเป็นฝ่ายรับ ๔ ครั้ง แล้วผลัดกันเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับให้ครบจ านวน 
ทั้งรุกและรับคนละ ๔ ครั้ง  การเป็นฝ่ายรุกจะต้องแสดงท่ารุกต่างๆ ให้ฝ่ายตรงข้ามแพ้  ขณะเดียวกัน 
ผู้เป็นฝ่ายรับก็จะปิดป้องหรอืป้องกันมิให้ฝ่ายรุกกระท าถูกร่างกายตนได้โดยง่าย  ในปัจจุบันนิยมเล่นแข่งขัน
เป็นยกๆ โดยการก าหนดเวลาแต่ละยกและก าหนดจ านวนยกที่จะแขง่ขันกันไว้ก่อน 

การตัดสินผลแพ้ชนะให้ตัดสินดังนี้ 
 ๑. ฝา่ยใดล้มมากกว่าฝา่ยนั้นเป็นฝ่ายแพ้ 
 ๒. ฝ่ายใดถูกปล้ าจับจนแก้ไขไม่ได้  ถือเป็น

ฝา่ยแพ้ 
 ๓. ฝา่ยใดสู้ไม่ได้ขอยอมแพ้  ถือเป็นฝา่ยแพ้ 
โดยมีกติกา คือ ห้ามแทงตา บีบคอ หรือต่อย

แบบมวยคือใช้สันหมัดต่อย ห้ามใช้เข่ากระแทก ห้ามเตะ
ตัดขาส่วนล่าง 

การ เล่ นซีละ เป็ นลั กษณะของการแสดง

ความสามารถเฉพาะตัว  ตั้งแตก่ารร าการต่อสู้ป้องกันตัว 

ส่งเสริมความกล้าในการแสดงออก การตัดสินใจ  

และความเชื่อมั่นในตัวเองในการต่อสู้และป้องกันตัวเอง 

ฝึกให้มคีวามอดทนตอ่ความเจบ็ปวดและความเหนด็เหนือ่ย 

ในการเล่น  ผู้เล่นจะต้องใช้ความสามารถใช้ความคิด

วางแผนในการต่อสู้ป้องกันตัวและการแก้ไขปัญหาตาม

สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดการเรียนรู้ในการหลบหลีก

ป้องกันตัวในลักษณะต่างๆ  

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ชัชชัย  โกมารทัต  

ภาพ: มาฮามะยากิ แวซ ู



๙๘ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

มวยโบราณสกลนคร  

มวยโบราณสกลนคร เปน็ศลิปะการตอ่สูป้อ้งกนัตวัของชนเผา่ญอ้ ในจงัหวดัสกลนคร เปน็มวยแบบหนึง่ 

มีมาแต่โบราณ บางครั้งเรียกว่า “เสือลากหาง”   มวยดังกล่าวนี้นิยมฝึกหัดกันตามคุ้มวัดของหมู่บ้าน

เพื่อให้มีก าลังแข็งแรง สามารถใช้ต่อสู้ป้องกันตัวได้  แต่ในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงความสวยงามของลีลา  

ท่าร าท่าฟ้อน  นอกจากนี้ยังมีการร่ าเรียนเวทมนต์คาถาเสกเป่าหมัด เท้า เข่าศอกให้มีพละก าลังแข็งแกร่ง

จนคู่ต่อสู้ท าอันตรายไม่ได้  การแสดงมวยโบราณมักท ากันในงานเทศกาลงานบุญและงานประเพณีต่างๆ 

เช่น เทศกาลแหเ่ทียนเขา้พรรษา เทศกาลออกพรรษา เป็นตน้   ในเทศกาลงานบุญเหล่านี้ ชาวบ้านในแต่ละ

คุ้มวัดจะจัดขบวนแห่ของคุ้มวัดของตนเข้าร่วมขบวนอย่างสนุกสนาน  ขบวนแห่นอกจากจะประกอบด้วย

ผู้คนที่แต่งกายสวยงามตามแบบพื้นเมืองฟ้อนร าไปตามถนนหนทางแล้ว ยังมีคณะนักมวยของแต่ละคุ้มร า

ออกหน้าขบวนเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็นอกีด้วย 

มวยโบราณสกลนครเป็นกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง

นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานและช้ันเชิงการต่อสู้แบบมวยโบราณ โดยเน้นให้เห็นลีลาท่าทางที่งดงาม  มิใช่เป็น

มวยที่เข้าคลุกวงในชกเอาแพ้ชนะกันเช่นมวยในปัจจุบัน เพราะจะท าให้เห็นลีลาท่าฟ้อนร าน้อยไป 

การร ามวยโบราณเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ที่มีศิลปะในตัวเอง ไม่เคร่งครัดตายตัวในแบบแผนและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ความงดงามอยู่ที่ท่าทางการไหว้ครู  ซึ่งใช้ลีลาจากอากัปกิริยาของสัตว์ เช่น เสือ ช้าง ม้า 

วัว ควายมาดัดแปลงเป็นลีลาการเคลื่อนไหว  นอกจากนี้ นักมวยบางคนยังน าเอาท่าทางการเคลื่อนไหว

ของลงิและยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์มาประดิษฐ์เป็นท่าทางร่ายร าอย่างสวยงามอีกด้วย 

มวยโบราณสกลนครมีประวัติความเป็นมายาวนานเท่าใดไม่ปรากฏ แต่เริ่มมีการบันทึกและ 

สืบทอดโดย ครูจ าลอง นวลมณี  ซึ่งท่านได้อนุรักษ์มวยโบราณสกลนครไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  

อันล้ าค่า ได้ถ่ายทอดศิลปะการต่อสูแ้ละพัฒนามาเป็นศลิปะการแสดงในปัจจุบัน 

การแสดงมวยโบราณ  แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน คือ เริ่มดว้ยการร าหมู่เป็นขบวนแห่ตามด้วยท่าไหว้ครู

หรอืร าเดี่ยว แล้วแสดงการตอ่สู้ในขั้นตอนสุดท้าย 

๑ การแสดงหมู่  หรือเป็นขบวนนี้เป็นการแสดงกลางแปลงหรือขบวนแห่มีการร าเป็นคู่  ท่าร าที่

ส าคัญมีอยู่ด้วยกัน ๙ ท่า คือ ๑.กาเต้นก้อนขี้ไถ ๒.หวะพราย ๓.ย้ายสามเส้า ๔.น้าวเฮียวไผ่ ๕.ไล่ลูกแตก  

๖.ช้างมว้นงวง  ๗.ทวงฮักกวักชู้  ๘.แหวกถลากาตากปีก  และ ๙.เลาะเลียบตูบ 

๒ การร าเดี่ยว  เป็นการร าไหว้ครูของนักมวยก่อนจะมีการสู้กัน โดยกรรมการจะเต้นท่ากาเต้น

ก้อนขี้ไถออกมารอบๆ วงก่อน  จากนั้นนักมวยที่จะต่อสู้กันจะออกมาคนละฝ่ายคือชุดสีแดงกับชุดสีน้ าเงิน 

เพื่อให้ เกิดความแตกต่าง  การแสดงเดี่ยวหรือการร าไหว้ครูนี้สามารถแสดงเดี่ยวบนเวที ได้   

 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๙๙ 

เรียบเรียงโดย  พันเอก(พเิศษ) อ านาจ พุกศรีสุข  

ความงดงามของมวยโบราณอยู่ที่ท่าทางการไหว้ครูซึ่งเป็นท่าฟ้อนที่ 

อ่อนช้อยแตเ่ข้มแข็ง ทะมัดทะแมง นัน้มลีีลามวยมากมายหลายแบบใช้ร าต่อเนื่องเป็น

ขบวนท่า มีทั้งหมด ๑๖ ท่า  แต่ละท่าจะมีชื่อเรียกดังนี้  คือ ๑.เสือออกเหล่า  

๒.ย่างสามขุม ๓.กุมภัณฑ์ถอยทัพ ๔.ลับหอกโมกศักดิ์  ๕.ตบผาบปราบมาร  

๖.ทะยานเหยื่อ ๗.เสือลากหาง ๘.กวางเหลียวหลัง ๙.ไก่เลียบเล้า ๑๐.นา้วคันศร  

๑๑.กนินรเขา้ถ้ า ๑๒.เตีย้ต่ าเสอืหมอบ ๑๓.ทรพชีนพอ่ ๑๔.ลอ่แกว้เมขลา ๑๕.มา้กระทบืโรง 

และ ๑๖.ช้างโขลงทะลายปา่ 

๓ การแสดงการตอ่สูใ้นเชิงศลิปะของมวยโบราณ  เปน็ขัน้ตอนทีม่คีวามสนกุสนานมาก โดยนกัมวยทัง้สองฝา่ย 

จะตอ่สูก้นั มกีรรมการเปน็ผูห้า้ม การตอ่สูใ้ช้ฝา่มอืตหีรอืตบคูต่อ่สู ้ดว้ยการใช้ช้ันเชิงและกลเมด็ของนกัมวย ซึง่นกัมวยจะเขา้ไป 

เลน่งานคูต่อ่สูพ้รอ้มกบัถอยมารา่ยร าเปน็ระยะๆ   แลว้จงึบกุเขา้ไปอกีหรอืเตรยีมตัง้รบัและตอบโตคู้ต่อ่สู ้ การตดัสนิแพช้นะกนัของ

มวยโบราณกรรมการจะดวูา่ฝา่ยไหนมฝีมีอืมากนอ้ยเทา่ใด  แตห่ากทัง้คูม่ฝีมีอืพอๆ กนัจะตดัสนิทีท่า่ร าเปน็ส าคญั   

แตส่ว่นใหญแ่ลว้ในปจัจบุนักรรมการมกัตดัสนิใหเ้สมอกนั เพือ่เปน็การใหเ้กยีรตนิกัมวยผูแ้สดงทัง้สองฝา่ย 

การแตง่กาย นยิมนุง่ผา้โจงกระเบนหยกัรัง้เพือ่ใหเ้หน็ลายสกัขา นยิมนุง่ผา้สแีดงหรอืสนี้ าเงนิ ปลอ่ยชายกระเบน 

หอ้ยลงมาพองามมผีา้คาดเอวสแีดงหรอืสนี้ าเงนิ (ใสส่ลบักบัผา้นุง่ คอื ถา้ผา้นุง่สแีดงผา้คาดเอวกส็นี้ าเงนิ) ผา้คาดเอวนีจ้ะช่วยรดั 

ใหผ้้าโจงกระเบนแนน่กระชับเปลอืยทอ่นบนใหเ้หน็รอยสกั  มกีารสวมมงคลหรอืผ้าประเจยีดโพกศรีษะ มผ้ีารดัตน้แขน  

(เปน็ผา้สแีดงมตีะกรดุหรอืเครือ่งรางของขลงัทีต่นนบัถอือยูข่า้งใน)ทัง้สองขา้ง 

เนื่องจากนักมวยโบราณมีความเชื่อมั่นในความคงกระพันชาตรีมาก  ตามเนื้อตัว แขน ขา จึงนิยม 

สกัลาย  โดยทอ่นบนของรา่งกายมกัจะสกัเปน็รปูสตัวท์ีม่อี านาจทีแ่ผงอก เช่น ครฑุ ง ูเสอื หรอืหนมุานนอกจากนัน้ยงัสกั 

เปน็ลวดลายและลงอกัษรโบราณทีเ่ปน็คาถาอาคม  สว่นตามโคนขากจ็ะสกัลายเปน็รปูพชืผกั เช่น ลายตน้ขา้ว ผกักดู   

การสกันีม้จีดุมุง่หมายเหมอืนกบัมเีครือ่งรางของขลงัตดิตวัไปดว้ย ท าใหอ้ยูย่งคงกะพนัแคลว้คลาดและเปน็มหาเสนห่ ์

เครือ่งดนตรปีระกอบการแสดง ใช้เครือ่งดนตรพีืน้บา้นอสีานแบง่ออกไดเ้ปน็ ๔ กลุม่ใหญ ่คอื เครือ่งดดี ซึง่เปน็ 

เครือ่งดนตรหีลกั ไดแ้ก ่พณิ เครือ่งส ีไดแ้ก ่ซอกระบอกไมไ้ผ่ (ซอดว้ง) เครือ่งต ีไดแ้ก ่กลองตุม้(กลองสองหนา้)โปงลาง และฆอ้ง  

และเครือ่งเปา่ ไดแ้ก ่แคน และโหวด สว่นเพลงทีใ่ช้ตปีระกอบการแสดง นยิมบรรเลงลายภไูทเลาะตบูหรอืท านองภไูทนอ้ย 

ปจัจบุนัมวยโบราณจะมกีารแสดงร าใหเ้หน็ทีจ่งัหวดัสกลนครเทา่นัน้และคอ่นขา้งจะหาดไูดย้าก แตจ่ากการสง่เสรมิ 

ใหม้กีารแสดงร ามวยโบราณอยา่งเอาจรงิเอาจงัท าใหโ้รงเรยีนตา่ง  ๆทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหลายแหง่ฝกึหดั 

ร ามวยโบราณไวคู้ก่บัเมอืงสกลนคร การอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิอยา่งจรงิจงัเพือ่รกัษามวยโบราณไวคู้ก่บัเมอืงสกลนคร 



๑๐๐   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล 

 

แนวปฏิบัตทิางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหาทางของมงคลวิถี น าไปสู่สังคมแห่งสันติสุขแสดง

ให้เห็น อัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นัน้ๆ สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ ประเภท  ดังนี้  

๑. มารยาท หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดงีามตอ่ผูอ้ื่น 

๒. ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติและการกระท ากิจกรรมที่สืบทอดต่อๆ

กันมาในวิถีชีวติและสังคมของชุมชนนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 

 ๒.๑ ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา 

 ๒.๒ ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล 

 ๒.๓ ประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวติ 

 ๒.๔ ประเพณีเกี่ยวกับการท ามาหากิน 

 



 

 

                      พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๐๑ 

เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบยีน 
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะที่แสดงอัตลักษณ์ หรอืเอกลักษณ์ ในด้านประวัติความเป็นมา 

กระบวนการคัดสรรกลั่นกรอง การน ามาปรับเปลี่ยน พัฒนาในชุมชน จนเป็นที่ยอมรับ

และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  

๒. มีรูปแบบการปฏิบัติ ช่วงเวลา วิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจน 

๓. มีการปฏิบัติสืบสานกันมาหลายช่ัวคน ยังคงมีการปฏิบัติอยู่ หรอืมีหลักฐานว่า 

เคยปฏิบัติในชุมชน 

๔. เป็นกิจกรรมที่รู้จัก ประพฤติ ปฏิบัติกันอย่างแหร่หลายในระดับกลุ่มชาตพิันธุ์ต่างๆ 

ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ 

๕. แสดงออกถึงภูมิธรรม ภูมิปัญญาที่มคีุณค่าต่อจิตใจ วถิีชีวติและสังคม 

๖. เป็นแกนยึดโยงและสร้างเครื่อข่ายความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

๗. เสี่ยงต่อการสูญหายหรือน าไปใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 

๘. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมตอ่การขึน้ทะเบียน 



๑๐๒ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ตักบาตรเทโว  

ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับวันออกพรรษาที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติ   

สืบทอดกันมาช้านาน เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ หลังจากพระองค์

ประทับจ าพรรษาเพื่อเทศนาโปรดพระนางสิริมหามายาที่สิ้นพระชนม์ไปจุติเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ช้ัน

ดุสิต 

ตักบาตรเทโว หมายถึง การท าบุญตักบาตร ในวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ เนื่องในโอกาสที่

พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ค าว่า เทโว มาจากค าว่า เทโวโรหณะ (เทวะ+โอโรหะณะ) ซึ่งแปลว่า  

การเสด็จลงจากเทวโลก 

ความเป็นมาของการที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกหรือสวรรค์ช้ันดาวดึงส์มีกล่าวไว้ใน  

อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบท พุทธวรรคว่า ในปีที่ ๗ แห่งการบ าเพ็ญพุทธกิจ หลังจากที่พระพุทธเจ้า 

ได้แสดงยมกปาฏิหาริย์ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ าเดือน ๘ ณ เมืองสาวัตถี พระองค์ทรงระลึกถึงพระคุณของ 

พระพุทธมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์หลังจากให้พระประสูติกาลแก่พระองค์ได้เพียง ๗ วัน ทรงประสงค์ที่ 

จะตอบแทนพระคุณ จึงได้เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์ช้ันดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาซึ่งจุติเป็น

เทพบุตรอยู่ ณ สวรรค์ช้ันดุสติ พระพุทธเจา้ได้แสดงพระอภธิรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาตลอด ๓ เดือน 

ในวันมหาปวารณาพระองค์ได้เสด็จจากเทวโลกหรอืสวรรค์ช้ันดาวดึงสล์งมายังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสะ 

แคว้นปัญจาละ โดยทางบันไดแก้ว มีบันไดทองอยู่ด้านขวาที่บรรดาเทพยดาลงมาส่งเสด็จ และบันไดเงินอยู่

ด้านซ้ายที่บรรดาพรหมติดตามส่งเสด็จพระพุทธเจ้าได้แสดงอภินิหารให้มนุษย์ เทวดา และสัตว์นรก  

ได้เห็นกันซึ่งเรียกว่า วันพระพระพุทธเจ้าเปิดโลกหรือโลกวิวรณปาฏิหาริย์ประชาชนที่มารอรับเสด็จ  

มีความปีติโสมนัสเป็นอย่างมากเพราะไม่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลานานถึง ๓ เดือน จึงได้ถวายอาหาร

บิณฑบาตแด่พระองค์และพระสาวก แต่ประชาชนมีเป็นจ านวนมากท าให้ไม่สามารถเข้าถึงพระองค์ได้  

แต่ด้วยพระพุทธานุภาพท าให้อาหารที่ประชาชนใส่บาตรลอยลงสู่บาตรของพระองค์และพระสาวกทั้งสิ้น 

ดังนั้น เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์หรือเทวโลกมาสู่ โลกมนุษย์ 

พุทธศาสนกิชนจึงได้จัดพธิีตักบาตรขึ้น เรียกว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ หรือเรียกย่อๆ ว่า ตักบาตรเทโว 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๐๓ 

ในประเทศไทย ประเพณตีกับาตรเทโวเปน็ประเพณทีีจ่ดักนัทกุภาคทัว่ประเทศ บางวดัจดัขึน้ในวนัขึน้ ๑๕ 

ค่ าเดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันออกพรรษา บางวัดจัดขึน้ในวันแรม ๑ ค่ าเดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันมหาปวารณา ตามแต ่

ความเหมาะสมของแตล่ะชุมชน รปูแบบการปฏบิตัสิ าหรบัการตกับาตรเทโวกจ็ะจดักระท าคลา้ยกนักลา่วคอื กอ่นวนั

ตกับาตรเทโว จะมกีารประดบัตกแตง่สถานทีอ่ยา่งสวยงาม จดัเตรยีมริว้ขบวนแห ่ในวนัตกับาตรเทโว พทุธศาสนกิชน

จะรบัศลี ฟงัพระสงฆเ์จรญิพระพทุธมนต ์แลว้ตกับาตรเหมอืนเช่นปกต ิเพยีงแตก่ระบวนการตกับาตรจะจดัเปน็ 

กรณพีเิศษ โดยจดัใหพ้ทุธศาสนกิชนเรยีงเปน็สองแถว และมแีถวของพระสงฆเ์ดนิรบัอาหารบณิฑบาตอยูต่รงกลาง 

น าหนา้โดยรถลอ้เลือ่นทีม่พีระพทุธรปูประดษิฐานพรอ้มบาตร พระพทุธรปูทีใ่ช้นยิมเปน็พระพทุธรปูปางประทบัยนื  

ใหเ้หมอืนกบัวนัทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ลงจากเทวโลก หลายแหง่จดัเปน็ขบวนแหท่ีม่ผีูแ้ตง่กายเปน็เทวดาและนางฟา้ 

เขา้รว่มขบวนดว้ย บางแหง่มีสถานทีท่ี่เหมาะสมสามารถจัดท าใหค้ลา้ยกบัการเสดจ็ลงจากสวรรคช้ั์นดาวดงึส ์

ของพระพทุธเจา้ กจ็ะจดัท ากนั เช่น ทีว่ดัสงักสัรตันครี ีอ าเภอเมอืง จงัหวัดอทุยัธาน ีซึง่ตัง้อยูเ่ชิงเขาสะแกกรัง 

พระสงฆจ์ะเดนิลงมาจากยอดเขาตามบนัได หรอืทีว่ดัวรนาถบรรพต อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์ซึง่ตัง้อยู ่

เชิงเขากบ หรอืทีว่ดัเขาดสีลกั อ าเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีเปน็ตน้    สว่นในภาคใต ้ มกีารจดัประเพณชัีกพระ 

ทางบกและทางน้ าแทนการตกับาตรเทโว ถอืเปน็การตอ้นรบัพระพทุธเจา้ทีเ่สดจ็กลบัจากสวรรคช้ั์นดาวดงึสเ์ช่นกนั 

อาหารทีพ่ทุธศาสนกิชนเตรยีมมาตกับาตรนอกเหนอืจากอาหารคาวหวานหรอือาหารแหง้ตามปกตแิลว้  

ยงัมอีาหารทีจ่ดัเตรยีมมาเปน็พเิศษส าหรบัการตกับาตรเทโวกค็อื ขา้วตม้ลกูโยนหรอืขา้วตม้โยน หรอืขา้วตม้หาง  

ท าจากขา้วเหนยีวผดักบักะทหิอ่ดว้ยใบมะพรา้ว ใบเตย หรอืใบพง เปน็หอ่เลก็ๆ รปูสามเหลีย่มบา้งหกเหลีย่มบา้ง  

ทิง้ปลายใบไวค้ลา้ยหาง หรอือาจจะหอ่ดว้ยใบกระพอ้หรอืใบพอ้เรยีกขา้วตม้พอ้ นยิมท ากนัในภาคใต ้หรอือาจจะเปน็

ขา้วตม้มดั ขา้วตม้มดัไต ้เพือ่ใสบ่าตรในการตกับาตรเทโว กไ็ด ้

ประเพณตีกับาตรเทโวเปน็ประเพณทีีม่คีณุคา่ทางจติใจเกีย่วเนือ่งกบัศรทัธาของพทุธศาสนกิชนทีม่ตีอ่

พระพทุธศาสนาทีจ่ะไดร้ะลกึถงึคณุของพระรตันตรยัแลว้น าพระธรรมค าสอนมาปฏบิตัเิปน็แนวทางการด าเนนิชีวติ

ของตน นอกจากนัน้ ยงัมหีลกัธรรมส าคญัทีป่รากฏอยูใ่นต านานกลา่วคอื ความกตญัญกูตเวทขีองพระพทุธเจา้ทีม่ตีอ่

พระพทุธมารดา ท าใหพ้ระองคเ์สดจ็ไปเทศนาโปรดถงึสวรรคช้ั์นดาวดงึส ์นบัเปน็แบบอยา่งทีด่แีกพ่ทุธศาสนกิชน 

ทีจ่ะน ามาปฏบิตัติาม ยิง่กวา่นัน้ ยงัเปน็ประเพณทีีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรกัความสามคัคขีองชุมชนทีพ่รอ้มใจกนั

จดัเตรยีมสถานทีเ่พือ่การตกับาตรเทโวและรว่มพธิอียา่งพรอ้มเพรยีงกนัเปน็ประจ าทกุป ีในสว่นของพระสงฆน์ัน้  

กไ็ดแ้สดงธรรมสัง่สอนพทุธศาสนกิชนดว้ยเมตตาเพือ่ใหไ้ดป้ระพฤตดิปีฏบิตัชิอบ ประเพณตีกับาตรเทโวหลายแหง่เปน็

ทีส่นใจกลายเปน็จดุทอ่งเทีย่วสรา้งรายไดใ้หแ้กท่อ้งถิน่นัน้ ๆ อกีดว้ย จงึถอืไดว้า่ประเพณตีกับาตรเทโวมคีณุคา่และ

ความส าคญัตอ่สงัคมไทย สมควรทีจ่ะไดร้บัการอนรุกัษส์บืทอดตลอดไป  

เรียบเรียงโดย  นายไพฑูรย ์ปานประชา  



๑๐๔ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ประเพณีบุญบั้งไฟ 

บญุบัง้ไฟ หรอืบญุเดอืนหกเปน็บญุประเพณทีีส่ าคญัของชาวอสีานทีถ่อืปฏบิตัสิบืทอดกนัมา

ตัง้แต ่  สมยัโบราณจนไดม้กีารก าหนดไวใ้นประเพณ ี๑๒ เดอืน ควบกบัคนัลองปฏบิตัขิองฝา่ยปกครอง

หรอืระบบการปกครองแบบอาญา ๔ อสีานโบราณซึง่เรยีกรวมกนัวา่ “ฮติสบิสองคองสบิสี”่ ในงาน 

บญุบัง้ไฟนัน้ชาวอสีานจะรว่มแรงรว่มใจกนัอยา่งพรอ้มเพยีงและดว้ยแรงศรทัธาเปน็อยา่งยิง่    

บัง้ไฟปกตจิะม ี๓ ขนาด คอื บัง้ไฟธรรมดา จะใชด้นิประสวิไมเ่กนิ ๑๒ กโิลกรมั บัง้ไฟหมืน่  

จะใช้ดนิประสิว ๑๒ กิโลกรัม บั้งไฟแสน จะใช้ดินประสวิ ๑๒๐ กิโลกรัม  เมื่อท าบ้ังไฟเสร็จแล้ว 

กจ็ะมกีารตกแตง่ประดบัประดาดว้ยกระดาษสอียา่งสวยงาม ซึง่เรยีกเปน็ภาษาพื้นบา้นวา่ เอ ้สว่นทอ่นหวั 

และทอ่นหางของบัง้ไฟจะประกอบเปน็รปูตา่งๆตามทีต่อ้งการสว่นมากจะเปน็รปูหวัพญานาค  

เมือ่ประดบัประดา หรอื เอ ้เรยีบรอ้ยแลว้ขัน้ตอ่ไปคอืการแห ่ไปสมทบกบัหมูบ่า้นทีเ่ป็น

เจ้าภาพ โดยปกติบั้งไฟไม่ได้ท าเฉพาะหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเท่านั้น จะบอกบุญไปยังหมู่บ้าน 

ทีม่สีายสมัพนัธต์อ่กนั และหมูบ่า้นนัน้จะท าบัง้ไฟมารว่มดว้ย เมือ่ถงึเวลานดัหมายประมาณ ๔ - ๕ โมงเยน็  

ทกุขบวนทัง้หมูบ่า้นทีเ่ปน็เจา้ภาพและหมูบ่า้นแขกจะแหบ่ัง้ไฟเขา้ไปบรเิวณวดัขบวนแหง่บัง้ไฟถอืเปน็ 

งานทีย่ิง่ใหญแ่ละส าคญัยิง่ซึง่เปน็การแสดงออกถงึความสามคัค ีศิลปวฒันธรรม ความสนกุสนาน และ

ความดงีามทัง้หลาย ในขบวนแหจ่ะมกีารเซิง้บัง้ไฟและการละเลน่ตา่งๆทีแ่สดงถงึวถิชีวีติของคนใน

ทอ้งถิน่ เชน่ การทอดแหหาปลา การสกัสุม่ บางขบวน  กจ็ะมกีารเลน่ตลกในเชงิเพศสมัพนัธแ์ตข่บวนเซิง้

หลกัจะแตง่ตวัสวยงามแบบโบราณใสก่ระโจมหวัเซิง้เปน็กาพยใ์หค้ตธิรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา 

มคีวามไพเราะและมคีตธิรรมสอนใจ ถงึแมจ้ะมกีารละเลน่ตลกและบทเซิง้สบืไปในทางเพศสมัพนัธ ์

อยูบ่า้ง แตก่ถ็อืเปน็สว่นประกอบส าคญัทีส่รา้งสสีนัใหก้บัขบวนแหไ่ดเ้ปน็อยา่งดไีมถ่อืสาหาความกนัแต่

อย่างไร ส่วนหมู่บ้านอื่นที่มากับบั้งไฟก็จะไดร้ับการดูแลต้อนรับจากหมู่บ้านเจ้าภาพเป็นอย่างด ี 

โดยหมูบ่า้นเจา้ภาพจะเตรยีมขา้วปลาอาหารทีส่ าคญัคอื ขา้วปุน้ (ขนมจนี) น้ ายาปลายา่ง (ปลากรอบ) 

พรอ้มสรุายาสบู(ยาเสน้มวนใบตองกลว้ยแหง้) ซึง่จะแบง่เปน็กลุม่หรอืเปน็คุม้วา่คุม้ใดส าหรบัดแูล

หมูบ่า้นใด โดยปกตบิญุบัง้ไฟจะจดัเพยีงสองวนั คอืวนัรวม ซึง่เรยีกวา่วนัโฮม เปน็วนัแหข่บวนบัง้ไฟ 

ไปรวมกนัและวนัจดุ คอืวนัรุง่ขึน้ของวนัโฮม 

ภาพ : วสุ วัชรเดชาพงศ ์



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๐๕ 

พอถึงวันรุ่งขึ้นชาวบ้านที่เป็นเจ้าภาพทั้งชายหญิง

จะแต่ งตัวสวยงามตามประเพณีท้องถิ่ น  ผู้ ชายจะใส่   

ผ้าโสร่งไหม ผูห้ญิงจะใส่ผ้าซิ่น (สิ่น)ไหม น าอาหารคาวหวาน

ที่ดีที่สุดที่นิยมกันในแต่ละท้องถิ่น พร้อมเครื่องไทยทานอื่นๆ

ไปถวายพระที่วัด หลังจากพระฉันเสร็จจะให้พรจากนั้น

ชาวบ้านที่มาร่วมท าบุญจะรับประทานอาหารต่อจากพระ

เกื อบทุ กคนรวมทั้ งแขกจากบ้ านอื่ นบางคนก็ จะมา

รับประทานอาหารที่วัดร่วมด้วย เมื่อทุกอย่างที่วัดเสร็จ

เรียบร้อยแล้วก็จะน าบั้งไฟไปที่ลานจุดซึ่งท าเป็นร้านหรือค้าง

(ฮ้าน)บนต้นไม้สูงประมาณ ๒๐-๓๐ เมตรเพื่อให้หางบั้งไฟ

พ้นจากพื้น จากนั้นได้มีการจุดบั้งไฟที่น ามาไปตามล าดับ 

ที่จับฉลากได้  เมื่ อบั้ ง ไฟทุกบั้ งจุดหมดก็จะถือว่า เป็น 

การจบสิ้นของงานบุญบั้งไฟปีนัน้ 

 งานบุญบั้งไฟได้สะท้อนให้เห็นปรัชญา ภูมิปัญญาและภูมิความดีอยู่หลายประการเป็นต้น

ว่าได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการด ารงชีพของคนในท้องถิ่นที่ผูกพันอยู่กับการท านาข้าวน้ าฝน ซึ่งต้องอาศัย

ธรรมชาติเป็นหลัก ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็มีความเชื่อว่ามีสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติสามารถบันดาล  

ให้ธรรมชาติเป็นไปตามที่ต้องการได้ ดังนั้นเมื่อถึงฤดูการท านาจึงท าบั้งไฟไปจุดเพื่อบอกให้พญาแถนรับรู้ 

เพื่อพญาแถนจะบันดาลให้ฝนตกลงมาให้มีน าท านาต่อไป นอกจากนี้ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการ  

สร้างสัมพันธไมตรีต่อกันของคนในสังคมที่อยู่รอบข้างโดยมีการบอกบุญไปยังหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อให้น า  

บั้งไฟมาร่วมและวธิีการสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนในหมู่บ้าน โดยมีงานบุญบั้งไฟเป็นสื่อกลาง 

 ในปัจจุบันพบว่างานบุญบั้งไฟมีบิดเบือนไปจากเดิมมาก มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้

เพื่อให้บั้งไฟของตนขึ้นสูงที่สุด จนท าให้เกิดการระเบิด และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน  

ที่มาร่วมงานครั้งแล้วครั้งเล่า  ดังนั้น จึงเห็นควรที่คนรุ่นหลังจะได้ตระหนักและสืบทอดคุณค่าของมรดก  

ภูมิปัญญาที่เป็นแก่นแท้ของบรรพบุรุษอีสานที่ได้สรรค์สรา้งขึ้นมาเพื่อความสงบเรียบร้อย ความร่มเย็นเป็น

สุขของสังคมตลอดไป  

เรียบเรียงโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารยช่ื์น  ศรีสวัสดิ์  

ภาพ : วรีะชัย ปัตลา 



๑๐๖ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ประเพณีการละเล่นผีตาโขนในงานบุญหลวง จังหวัดเลย 

ผตีาโขน เปน็ค าทีเ่รยีกชือ่ การละเลน่ชนดิหนึง่ ทีผู่เ้ลน่ตอ้งสวมหนา้กากทีว่าดหรอืแตม้ใหน้า่กลวั แตง่กาย

ดว้ยชุดท าจากเศษผา้น ามาเยบ็ตดิกนั  ซึง่จะเขา้รว่มขบวนแห ่และมกีารแสดงทา่ทางตา่งๆ เพือ่สรา้งความตืน่เตน้ 

สนกุสนาน รืน่เรงิ ในระหวา่งทีม่งีานประเพณบีญุหลวง เปน็การละเลน่ทีม่เีฉพาะในทอ้งที ่อ าเภอดา่นซา้ย จงัหวดัเลย 

ลักษณะของผีตาโขน ประกอบด้วย สว่นหัวของหน้ากาก ท าด้วยหวดน่ึงข้าวเหนยีวน ามาหักพับขึ้น 

ใหม้ลีกัษณะคลา้ยหมวกแลว้เจาะช่องตา สว่นจมกู ท าจากไมนุ้น่ลกัษณะยาวแหลมคลา้ยงวงช้าง สว่นเขา ท าจาก     

ปลมีะพรา้วแหง้  น ามาตดัเปน็ขนาดและรปูทรงตามตอ้งการ  เครือ่งแตง่กาย ชุดท าจากเศษผา้น ามาเยบ็ตดิกนั 

ม ี“หมากกะแหลง่” (ลกัษณะคลา้ยกระดิง่ใช้แขวนคอกระบอื) หรอืกระดิง่ กระพรวน กระปอ๋งผกูตดิกบับัน้เอว  

แขวนคอ หรอืถอืเคาะเขยา่  เพือ่ใหเ้กดิจงัหวะและมเีสยีงดงัเวลาเดนิและแสดงทา่ทางตา่งๆ  ผตีาโขนทกุตวัจะมอีาวธุ

ประจ ากายเปน็ดาบหรอืงา้ว ซึง่ท าจากไมเ้นื้อออ่น   

บญุหลวง เปน็การท าบญุใหญข่องเจา้นาย โดยน าบญุเผวส บญุบัง้ไฟ บญุซ าฮะ (สะเดาะเคราะหบ์า้นเมอืง) 

และการละเลน่ผตีาโขนมารวมเปน็งานเดยีวกนั เปน็ประเพณปีฏบิตัสิบืตอ่กนัมาแตโ่บราณ   

สถานทีใ่นการประกอบพธิบีญุหลวง  ม ี๕ แหง่  ดงันี ้  

๑. ริมฝั่งล าน้ าหมัน ท่าน้ าบ้านเหนือ ต าบลด่านซ้าย วันแรกของงาน เป็นสถานที่ส าหรับประกอบ 

พธิอีญัเชิญ  พระอปุคตุ  ในล าน้ าหมนัมาทีว่ดัโพนชัย  เริม่เวลา  ๐๔.๐๐  น.   

๒. บา้นเจา้กวน สถานทีท่ าพธิสีูข่วญัเจา้กวน เจา้แมน่างเทยีม ในวนัแรกของงาน เริม่เวลา ๐๙.๑๙ น. 

ขบวนจากบา้นเจา้กวน นางเทยีม แสน นางแตง่ ประชาชนและผตีาโขน แหไ่ปวดัโพนชัย ประกอบพธิกีรรมบญุหลวง 

ตอ่มาทางราชการเขา้ไปมบีทบาทในการจดังานบญุหลวง  พธิเีปดิงานจงึม ี๒ แหง่ คอื วดัโพนชัย และถนนหนา้ 

ทีว่า่การอ าเภอดา่นซา้ย 

๓. วดัโพนชัย  สถานทีป่ระกอบพธิกีรรมบญุหลวง  ตัง้แตว่นัแรกจนถงึวนัสดุทา้ยของการจดังาน 

๔. สีแ่ยกบา้นเดิน่  สถานทีเ่ชิญพระเวสสนัดรเขา้เมอืง  ในวนัทีส่องของงาน  เริม่เวลา  ๑๕.๐๐ น. 

๕. ถนนหนา้ทีว่า่การอ าเภอดา่นซา้ย  พธิเีปดิงานเปน็ทางการทีจ่ดัเพิม่ขึน้รว่มกบัเจา้ของวฒันธรรมและ

ทอ้งถิน่จดัในวนัแรกของงาน  เวลา ๐๙.๑๙  น. 

การประกอบพธิบีญุหลวง จะก าหนด ๓ วนั ตอ่เนือ่งกนั  โดยทัว่ไประยะเวลาการประกอบพธิจีะอยูใ่นช่วง

ตน้เดอืน ๘ ปลายเดอืนมถินุายน หรอืตน้เดอืนกรกฎาคมของแตล่ะป ีวนัเวลาไมไ่ดก้ าหนดแนน่อน  ผูก้ าหนดงานคอื

เจา้แสนเมอืงซึง่เปน็เจา้นายฝา่ยขวา ทีใ่ช้รา่งเจา้พอ่กวน (รา่งทรงทอ้งถิน่ในหมูบ่า้นเดมิทีเ่ปน็ทีต่ัง้ของวดัโพนชัยตาม

ความเช่ือของชาวดา่นซา้ย)  



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๐๗ 

อปุกรณท์ีใ่ช้ในการประกอบพธิบีญุหลวงและการละเลน่ผตีาโขน  ประกอบดว้ย 

๑. อปุกรณใ์นพธิเีบกิพระอปุคตุ  ประกอบดว้ย  อฐับรขิาร  ๘  ขนั  ๕  ขนั  ๘ 

๒. อปุกรณเ์ครือ่งใช้ในพธิเีทศนม์หาชาต ิ ประกอบดว้ย  ดอกบวัหลวง ดอกบวัแบ ้ดอกผกัตบและดอกปบี 

เทยีน ธปู หมากพล ูเมีย่ง บหุรี ่ขา้วตอก ขา้วเหนยีว ธงุช่อ ธงุชัย (ธงุทีท่ าจากเศษผา้) ปนืผา หนา้ไม ้ดาบ  ทีก่ลา่วมา

ทัง้หมดอยา่งละ ๑,๐๐๐  นอกจากนีย้งัมผีึง้พนั (ผึง้ทีน่ ามาฝัน้เปน็เทยีนแลว้หนกัเทา่กบั ๑ กโิลกรมั)  น้ ามนัหมืน่ 

(น้ ามนักา๊ด หนกั ๑๒ กโิลกรมั) ขนัหมากเบง็ ๔ คู ่ โอง่น้ าใสจ่อก แหน และน้ า ๔ ใบ 

๓. อปุกรณท์ีใ่ช้ในพธิแีหพ่ระเวสสนัดรเขา้เมอืง ประกอบดว้ย พระพทุธรปูปางสมาธ ิ๑ องคข์วญั (บายศร)ี 

แครค่านหาม ๕ ตวั  บัง้ไฟ ๙ กระบอก  ผตีาขนใหญ ่๑ คู ่ และผตีาโขนนอ้ยตามความศรทัธา 

๔. อปุกรณใ์ช้ในการสะเดาะเคราะหบ์า้นเคราะหเ์มอืง ประกอบดว้ย กระทงใหญ ่๑ กระทง  กระทงเลก็  

๘ กระทง  เครือ่งเซน่ คอื ขา้วด า ขา้วแดง แกงสม้ แกงหวาน หมากพล ูบหุรี ่เมีย่ง ดอกไม ้เทยีน แลว้ยงัมกีระทง

ใบตองอกี ๑๐๐ กระทง  ใสอ่าหารหวานคาว อยา่งละ ๕๐ กระทง 

ขัน้ตอนการประกอบพธิกีรรมประเพณบีญุหลวงและการละเลน่ผตีาโขน 

๑. พธิเีบกิพระอปุคตุ  พธิบีายศรสีูข่วญัเจา้พอ่กวน พธินีีเ้ปน็พธิวีนัแรกของงาน 

๒. พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง จุดบั้งไฟ ลอยชุดผีตาโขนและหุน่ผีตาโขน เพื่อปลดทุกข์ปลดโศก  

(ลอยเคราะห)์  ตอนเยน็เทศนม์าลยัหมืน่ มาลยัแสน เปน็เสรจ็พธิวีนัทีส่อง 

๓. ถวายภตัตาหาร  สะเดาะเคราะหบ์า้นสะเดาะเคราะหเ์มอืง และเทศนม์หาชาต ิจนครบ ๑๓ กณัฑ ์   

จงึเปน็การจบสิน้พธิบีญุหลวง 

การละเลน่ “ผตีาโขน” ของชาวอ าเภอดา่นซา้ยมคีวามเชือ่วา่ ประการแรก เลน่เพือ่ถวายดวงวญิญาณ

ศกัดิส์ทิธิท์ีม่อี านาจในการปกครองสงูสดุในเมอืงดา่นซา้ย ประการทีส่อง เลน่เพือ่รว่มขบวนแหพ่ระเวสสนัดร เขา้เมอืง 

อนัเปน็ความเชือ่ทางพทุธศาสนา ประการทีส่าม เลน่เพือ่รว่มขบวนในการแหบ่ญุเดอืนหก (บญุบัง้ไฟ) และการแหข่อฝน  

ประการทีส่ี ่เลน่เพือ่ความสนกุสนาน และประการสดุทา้ย เลน่เพือ่ใหส้ิง่ทีไ่มด่ทีีเ่คยกระท าดว้ยกาย วาจา ใจ รวมถงึ

โรคภยัไขเ้จบ็ตา่ง  ๆใหต้ดิไปกบัผตีาโขน โดยการน าไปลอ่งล าน้ าหมนั  เปน็การเสรจ็สิน้พธิบีญุหลวงและการละเลน่ผตีาโขน 

พธิกีรรมตา่งๆ ทีจ่ดัขึน้ตามความเชือ่ของชาวอ าเภอดา่นซา้ย  บรรพบรุษุเปน็ผูร้เิริม่ขึน้และมกีารถอืปฏบิตัิ

สบืตอ่กนัมาจนถงึปจัจบุนั  ลกัษณะส าคญัคอืเปน็เครือ่งหมายของกลุม่ชน ทีม่คีวามเชือ่ และแนวปฏบิตัทิางสงัคม

รว่มกนั ถอืเปน็สิง่ยดืเหนีย่วของคนในชุมชนไดเ้ปน็อยา่งด ีอนัจะกอ่ใหเ้กดิความสมานสามคัค ีความกลมกลนืเปน็

อนัหนึง่อนัเดยีวกนั และยงัมจีดุเนน้เรือ่งจติใจของคนในชุมชน  ซึง่มจีดุมุง่หมายเพือ่ใหเ้กดิความสบายใจ สรา้งขวญั

ก าลงัใจ เกดิความสมหวงั และช่วยใหป้ลอดภยัจากอ านาจลกึลบัได ้ 

เรียบเรียงโดย  นายสัมฤทธ์ิ  สภุามา  



๑๐๘ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ประเพณีกวนข้าวทิพย์  

ประเพณีการกวนข้าวทิพย์เป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่สอดแทรกเข้ามาในพิธีกรรมของ

พระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นพระราชพิธีที่กระท ากันในเดือนสิบมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเป็น      

ราชธานแีละไดร้บัการฟืน้ฟอูกีครัง้ในสมยัรชักาลทีห่นึง่และมาเลกิราไปในรชักาลทีส่องและสามและมาไดร้บัการฟืน้ฟู

อีกครั้งในรัชกาลที่สี่เป็นต้นมา ปัจจุบันนิยมท ากันในทุกภาคของประเทศไทย โดยภาคกลางนิยมจัดท ากัน  

ในวนัวสิาขบชูา แตใ่นภาคอสีานนยิมท ากนัในวนักอ่นออกพรรษาหนึง่วนั คอืวนัขึน้ ๑๔ ค่ า เดอืน ๑๑ 

จากความเชื่อในครัง้พุทธกาล ที่นางสุชาดาปรงุขา้วมธุปายาสถวายพระพุทธองค์ ก่อนจะตรสัรูเ้ป็น    

พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ถือกนัว่าข้าวมธุปายาสเปน็ของทิพยข์องวิเศษ เมื่อท าขึน้จงึเรียกว่า ข้าวทิพย ์ชาวบ้าน 

จะพรอ้มใจกนัท าในเทศกาลออกพรรษา ถวายพระสงฆเ์พือ่เปน็การสกัการบชูา ถา้ใครไดร้บัประทานจะเปน็สริมิงคล

กบัตนเอง ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ การกวนขา้วทพิยต์อ้งอาศยัแรงศรทัธา แรงใจ ความสามคัคพีรอ้มเพยีงกนัจาก

ชาวบา้น จงึจะส าเรจ็ลงได ้มลูเหตทุีท่ าในวนัออกพรรษา เพือ่ถวายเปน็เครือ่งสกัการบชูาและรบัเสดจ็พระพทุธองค ์

ทีเ่สดจ็จากจ าพรรษาในสวรรคช้ั์นดาวดงึส ์

 การกวนขา้วทพิยโ์ดยปกตกิวนในวดั วดัทีจ่ะกวนตอ้งเตรยีมการหลายอยา่ง ดงันี ้

 ๑. สถานที่ บริเวณที่จะกวนข้าวทิพย์อาจจะท าเป็นปะร าพิธี โดยโยงด้านสายสิญจน์จาก 

พระประธานมายังปะร าพิธี ซึ่งวงด้านสายสิญจน์เป็นสี่เหลี่ยม มุมทั้งสี่ตั้งฉัตร ๗ ช้ัน ขันหมากเบ็งเป็น 

เครือ่งสกัการบชูา 

 ๒. อปุกรณก์ารกวนขา้วทพิย ์ไดแ้ก ่เตา ฟนื กระทะ ใบบวั ไมพ้าย 

 ๓. เด็กหญิงพรหมจารีที่ยังไม่เป็นประจ าเดือนนุ่งขาว ห่มขาว กระทะละ ๒ คน แล้วแต ่

จะกวนกีก่ระทะ 

 ๔. วตัถดุบิทีเ่ปน็สว่นประกอบปกตวิตัถดุบิทีเ่ปน็สว่นประกอบส าคญัซึง่ใช้ในการกวนขา้วทพิย ์

ทีช่าวบา้นน ามารวมเตรยีมไวจ้ะประกอบดว้ย น้ านมขา้วขา้วเมา่ มะพรา้ว น้ าออ้ย น้ าตาล แปง้ขา้วเจา้ แปง้ขา้วเหนยีว 

แปง้สาล ีถัว่ลสิง ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว เผอืก งา มนัเทศ มนัสาค ูน้ าผึง้ ฟกัทอง ขา้วตอก นมสด นมขน้ เนย กลว้ย 

ขา้วโพด ใบเตย น้ าลอย ดอกมะล ิพชืหรอืผลผลติจากพชืทกุชนดิทีใ่ช้ท าขนมได ้น ามากวนรวมกนัเปน็ขา้วทพิยไ์ด ้ 

บางแหง่เรยีกวา่ขา้วส าปะป ิหมายถงึ การน าของหลายอยา่งมารวมกนัจนแยกไมอ่อกวา่อะไรเปน็อะไร 



พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๐๙

๕. เตรยีมของทกุอยา่งใหพ้รอ้มทีจ่ะกวน เช่น มะพรา้วกค็ัน้เอากะท ิถัว่ตา่งๆคัว่แลว้บดใหล้ะเอยีด เผอืกมนั

ฟกัทองนึง่ใหส้กุบดเตรยีมไว ้ใบเตยโขลกใหล้ะเอยีด กรองเอาน้ า น าของทกุอยา่งมาผสมกนั สว่นน้ าตาล น้ าออ้ย 

จะใสท่หีลงั อตัราสว่นนัน้จะมผู้ีช านาญการคอยดแูลวา่จะใสอ่ะไรมากนอ้ยเพยีงใด เพราะแตล่ะวดัจะกวนจ านวนมาก

หลายกระทะ นอกจากถวายพระสงฆ์แลว้ ยงัตอ้งใหพ้อแจกจา่ยกนัทุกครัวเรือนในหมูบ่า้นและผู้ที่มาร่วมงาน 

เพือ่เปน็สริมิงคล 

เมือ่เตรยีมทกุอยา่งพรอ้มแลว้พธิกีารจะเริม่ประมาณ ๔ โมงเยน็ของวนัขึน้ ๑๔ ค่ า เดอืน ๑๑ โดยเริม่ดว้ย

พระสงฆเ์จรญิพระพทุธมนตถ์งึบทอติปิโิส เดก็หญงิพรหมจารจีะลกุไปยงับรเิวณพธิกีบัผูช้ านาญการ  สว่นคนอืน่ 

จะเขา้ไปไมไ่ด ้เดก็หญงิจะเปน็ผูเ้ริม่ท าทกุอยา่งตัง้แตก่อ่ไฟ ยกกระทะขึน้ตัง้เตาไฟแลว้เริม่กวน กวนไปประมาณ  

๑๐ นาที ก็เป็นการเสร็จพิธีการ หลังจากนั้นชาวบ้านจะช่วยกันกวน โดยผลัดกันตลอด เวลาแต่ละกระทะ 

จะใช้ประมาณ ๓๐-๔๐นาท ีถา้กระทะใหญอ่าจใชเ้วลามากขึน้ขณะก าลงัขน้กจ็ะใสเ่นย ขา้วเมา่  น้ าตาล น้ าออ้ย  

พอสกุไดท้ี ่ขา้วจะออกเปน็สนี้ าตาลไหมแ้ลว้น าไปเทลงถาดทีเ่ตรยีมไวแ้ละโรยหนา้ดว้ยถัว่ งาวนัรุง่ขึน้เปน็วนัพระ 

มกีารท าบญุตกับาตรเทโวโรหนะ ถวายขา้วทพิยแ์ดพ่ระสงฆ ์และแจกจา่ยแบง่บนัใหก้บัผูท้ีม่ารว่มงาน หนา้ตายิม้แยม้

แจม่ใส อิม่บญุกนัทัว่หนา้ เปน็อนัเสรจ็พธิ ี

ประเพณีกวนข้าวทิพย์แม้จะเป็นพิธีการของพราหมณ์แต่ก็น ามาประยุกต์กับวิถีพุทธได้อย่างลงตัว 

สามารถเสรมิศรทัธา การเสยีสละ ความสามคัคใีนชุมชนไดอ้ยา่งด ีจงึเหน็ควรทีค่นรุน่หลงัจะช่วยกนัหนนุเสรมิ 

ใหม้รดกแหง่ปญัญาธรรมนีค้วรอยูส่บืไป  

เรยีบเรยีงโดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชื่น  ศรสีวัสดิ์ 



๑๑๐ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

พิธีโกนจุก  

พิธีโกนจุก เป็นพิธีกรรมและประเพณีที่มีมาแต่โบราณ และยังมีการปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจาก

เด็กไทยในสมัยโบราณหลังโกนผมไฟแล้วนิยมไว้ผมจุกเป็นส่วนใหญ่ มีบางคนไว้ผมเปีย ผมแกละหรือผมโก๊ะ  

เมื่อเด็กโตขึน้จนกระทั่งเด็กผู้หญิงมีอายุ ๑๑ ปี เด็กผู้ชายมีอายุ ๑๓-๑๕ ปี ซึ่งเป็นวัยที่ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแล้ว 

จึงต้องท าพิธีตัดผมของเด็กออกไป เรียกว่า “พิธีมงคลโกนจุก” ยังมีปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปในสังคมไทยและชาวไทย 

เชือ้สายมอญ 

“พิธีมงคลโกนจุก” เป็นงานมงคลพิธีส าคัญของเด็ก ที่ต้องเตรียมการอย่างถี่ถ้วนกล่าวคือต้องสอบ 

หาวันและฤกษอ์ันเป็นมงคลแกก่ารท าพิธีให้สอดคล้องกับชาตาชันษาของเด็ก  แล้วก าหนดวันจัดงานซึ่งมักท ากัน 

๒ วัน จากนั้นนิมนต์พระสงฆ์เพื่อมาเจริญพระพุทธมนต์วันสุกดิบ (๑ วันก่อนท าพิธี)  เชิญโหราหรือพราหมณ์ 

มาท าพิธีทางไสยศาสตร์พร้อมกับบอกเชิญแขกที่จะมาร่วมงาน จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ต้องใช้  

ในการจัดงาน แล้วจัดแต่งบ้านเรือนให้สะอาดสวยงามเตรียมไว้ส าหรับจัดพิธี 

เมื่อถงึวันสุกดิบเวลาเย็นกอ่นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพจะน าเด็กไปไว้ที่บ้านญาติ ซึ่งอยู่ห่าง

ออกไป โกนผมรอบจุกของเด็ก แต่งตัวเด็กให้สวยงามเป็นพิเศษแล้วแห่มาที่บ้านของตนเอง น าเด็กเข้ามานั่ง  

ในมณฑลพิธี เพื่อฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยสวมมงคลลงยังผมจุกของเด็ก เอาสายสิญจน์ คล้องศีรษะ

เด็กแล้วโยงไปยังที่บูชาพระ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ปลดมงคลและสายสิญจน์ ที่ออกจาก  

ศีรษะเด็ก จากนั้นหมอท าขวัญท าพิธีสู่ขวัญเด็ก เมื่อเสร็จพิธี แล้วน าเด็กออกจากมณฑลพิธี ไปเปลี่ยน  

เครื่องแต่งกายเป็นชุดธรรมดาเป็นการเสร็จพิธีตอนเย็นวันสุกดิบ คืนนี้อาจมีมหรสพสมโภช และงานเลี้ยงฉลอง

แล้วแต่เจ้าภาพ 

วันที่สอง เริ่มด้วยการเลี้ยงพระ โดยให้เด็กนุ่งขาวห่มขาว ไม่ใส่ถุงเท้ารองเท้า ลงนั่งยังที่นั่งที่เตรียมไว้ 

ผู้ท าพิธีแบ่งผมจุกเด็กออกเป็น ๓ ปอย เอาสายสิญจน์ผูกปลายปอยผมกับแหวนนพเก้าและใบมะตูมปอยละ    

๑ วง เอาใบเงินใบทองแซมไว้ที่ผม และเอาหญ้าแพรกขมวดเป็นแหวนหัวพิรอดสวมครอบจุกไว้ 

เมื่อพระสงฆ์ปฏิบัติภัตกิจเรียบร้อยแล้วน าเด็กออกมายังมณฑลพิธี ชาวบ้านที่มางานร่วมกันท าบุญ   

ตักบาตร ถวายภตัตาหารพระ เมือ่ถงึเวลาฤกษก์ล็ัน่ฆอ้งชัย พระสวด "ชยนัโตฯ" พณิพาทยบ์รรเลงเพลงมหาฤกษม์หาชัย 

ประธานสงฆน์ าหอยสงัขต์กัน้ ามนต ์รดศรีษะเดก็ แลว้ใช้กรรไกรขลบิผมพอเปน็พธิ ีพอพระสงฆ์สวดถงึ“สีเส ปฐวโิปก ขเร”  



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๑๑ 

ผูเ้ป็นประธานในพิธีจะตัดจุกปอยที่ ๑ ทันท ีจากนัน้ผู้ใหญใ่นตระกูลตัดผมปอยที ่๒ พ่อเด็กตัดปอยที่ ๓ แล้ว 

ใหผู้ใ้หญอ่ืน่ๆ ทยอยกนัตดั พราหมณเ์ปา่สงัข ์ดดีไมบ้ณัเฑาะวด์บัมลทนิทัง้ปวง ตอ่จากนัน้จงึใหช่้างโกนผมใหแ้กเ่ดก็ 

จนเกลี้ยงเกลา แล้วน าเด็กไปนั่งยัง เบญจา (ที่นั่งส าหรับรดน้ าในการมงคล มเีพดานดาดผา้ขาว) พรอ้มด้วย 

น้ าพระพทุธมนตท์ีใ่สใ่นคนโทตัง้ไวบ้นมา้หมูห่นึง่ นมินตพ์ระสงฆม์าประพรมน้ าพระพทุธมนตใ์หแ้กเ่ดก็ ตอ่จากนัน้

บรรดาผูใ้หญแ่ละวงญาติตลอดทัง้แขกทีม่า  ในงานนัน้ต่างก็รดน้ าเดก็ และใหศ้ลีใหพ้รเพือ่ความเจริญรุง่เรอืง  

อยูเ่ยน็เปน็สขุ ตามยศและอาวโุส  

เมือ่เสรจ็พธิดีงักลา่วแลว้เพือ่เปน็การแสดงใหเ้หน็วา่พน้จากความเปน็เดก็แลว้ จงึน าเดก็ไปแตง่ตวัใหม ่

ซึง่เดก็ผูช้ายแตง่อยา่งผูช้าย เด็กหญิงแต่งอยา่งผู้หญิง สวมมงคลแล้วออกมานัง่ที่หนา้พระสงฆ ์เจา้ภาพถวาย

ภตัตาหาร เมือ่พระฉนัเสรจ็และอนโุมทนาแลว้ ใหเ้ดก็ถวายเครือ่งไทยธรรมดว้ยตวัเดก็เอง หลงัจากนัน้  เอาดา้ยมงคล

สวมคอ ผกูขอ้มอือวยพรเพือ่รบัขวญัเดก็ ญาตพิีน่อ้งจะท าขวญัดว้ยการใหแ้กว้แหวนเงนิทองตามแตส่มคัรใจเปน็ 

อนัเสรจ็พธิตีอนเช้าเพยีงนี ้ตอนบา่ยท าพธิที าขวญัจกุโดยการท าพธิเีวยีนเทยีน  เมือ่เสรจ็พธิทีัง้สิน้แลว้ จกุทีต่ดัและ

ผมทีโ่กนออกมานัน้จะเกบ็ใสก่ระทงใบบวัหรอืใบบอนพรอ้ม ดอกไม ้ธปู เทยีน แลว้น าไปลอยน้ าตามทีเ่หน็สมควร 

หลงัจากโกนจกุแลว้ เดก็ชายสว่นใหญผู้่ปกครองจะใหบ้วชเรยีนเปน็สมเณร สว่นเดก็หญงิจะไดร้บัการอบรม

งานบา้นงานเรอืนหรอืไมก่ฝ็ากตวัไวใ้นรัว้ในวงัหรอืตามบา้นขนุนางใหญ ่เพือ่เตรยีมตวัในการออกเรอืน  ในอนาคต 

จากนัน้ไป ชีวติของเดก็จะเจรญิวยั เปน็ผูใ้หญ ่โดยสมบรูณ ์

การไวผ้มจกุของเดก็ไทยนัน้ปรากฏอยูใ่นทกุชนช้ัน เนือ่งจากความเชือ่เรือ่งขวญั การโกนจกุพธิหีลวง  

คอื การโกนจกุของช้ันพระองคเ์จา้ขึน้ไปเรยีกวา่ “พระราชพธิโีสกนัต”์ ของเจา้นายช้ันรองๆลงมา เรยีกวา่ “เกศากนัต”์ 

สว่นชาวบา้นทีไ่มม่ทีนุทรพัยพ์อทีจ่ะท าพธิโีกนจกุเองทีบ่า้นกจ็ะใหเ้ดก็แตง่ตวัไปรว่มโกนจกุ  ในพระราชพธิตีรยีมัปวาย 

ทีโ่บสถพ์ราหมณ ์สว่นการโกนจกุ ส าหรบัชาวบา้นทัว่ไป ในชนบทนัน้ท ากนังา่ยๆ โดยโกนกนัเองทีบ่า้น หรอือาจพาไป

โกนทีว่ดัเพือ่เปน็สริมิงคล  

การไวผ้มจกุนัน้แทจ้รงิแลว้โบราณไดม้องจากความเปน็ธรรมชาต ิกลา่วคอื เมือ่ทารกเกดิใหมก่ะโหลก

ศรีษะของเดก็ยงับางและตอ่กนัไมส่นทิดนีกั ถา้ขมอ่มของเดก็ไมไ่ดร้บัการปกปอ้งเอาไว ้จะท าใหเ้กดิอนัตรายแกเ่ดก็ได ้

ดงันัน้จงึไวผ้มปดิสว่นนีเ้อาไว ้นอกจากนีก้ารไวจ้กุยงัเกีย่วกบัสขุภาพอนามยั คอื หากโกนผมใหเ้หลอืแตจ่กุแลว้จะเปน็

การงา่ยแกก่ารท าความสะอาด  

ในปจัจบุนันีเ้ดก็ไมน่ยิมไวผ้มจกุ สว่นมากมกัไวผ้มตามแบบธรรมดา ท าใหม้กีารประกอบพธิมีงคลโกนจกุ

นอ้ยลงไปดว้ย แมก้ระนัน้กต็ามประเพณโีกนจกุทีย่งัท ากนัในปจัจบุนั พธิกีรรมตา่ง  ๆสว่นใหญย่งัเหมอืนเดมิ  

เรียบเรียงโดย  พันเอก(พเิศษ)อ านาจ พุกศรีสุข  



๑๑๒ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

พิธีบายศรสีู่ขวัญ  

พิธีบายศรีสู่ขวัญตามวัฒนธรรมอีสาน หรือภาษาท้องถิ่นดั้งเดิมอีสานเรียกว่าบาศรีสูตรขวัญ    

เป็นประเพณีดั้งเดิมที่เช่ือว่าจะเป็นสิริมงคลเกิดความสวัสดีกับผู้รับขวัญหรือเจ้าของขวัญ เดิมทีเข้าใจว่า  

จะท ากันในหมู่ชนช้ันเจ้านาย ผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดสิริมงคลเป็นประเพณีของพราหมณ์ เนื่องจากบรรพบุรุษ

ของชาวอีสานได้ผ่านการนับถือทั้งธรรมชาติ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธมาจึงมีการเลือกสรรเอา

ส่วนที่ดีมาปรับใช้ และได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีส าคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสานสืบมาตราบเท่าปัจจุบัน  

การบายศรีสู่ขวัญนอกจากภาคอีสานแล้วยังมีการปฏิบัติในภาคอื่นๆ ของไทยด้วย นิยมท ากัน  

ในแทบทุกโอกาสทั้งในคราวประสบโชคและประสบเคราะห์ คราวที่ต้องพลัดพรากจากไกล คราวกลับมา  

สู่ถิ่นฐานบ้านเกิด คราวที่เจ้านายหรือพระสงฆ์ผู้ใหญ่มาเยือน คราวที่มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญในชีวิต  

เช่น การบวช การแต่งงาน การเข้ารับราชการทหาร การได้งานใหม่ การได้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น

ตลอดทั้งคราวเจ็บไข้ ได้ป่วย เป็นต้น  

“ขวัญ” เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่เชื่อว่ามีอยู่ประจ าตัวของคนและสัตว์มาแต่ก าเนิด ถ้าขวัญของผู้ใด

อยู่กับเนื้อกับตัวผู้นั้นจะมีแต่ความสุขกายสบายใจ แต่ถ้าขวัญของผู้ใดหลบลี้หนีหายผู้นั้นจะมีลักษณะ

อาการตรงกันข้าม ขวัญจึงมีหน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตและติดตามเจ้าตัวไปทุกหนทุกแห่งการท า  

พิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญให้อยู่กับเนื้อกับตัวซึ่งนอกจากจะท าให้อยู่ดีมีสุขแล้วยังจะส่งเสริมให้มี

ก าลังใจที่เข้มแข็ง มีสติไม่ประมาท ชาวอีสานนิยมเรียกสิ่งที่เป็นที่รักและเสริมสิริมงคลแก่ตนว่าขวัญ เช่น 

ลูกแก้ว เมียขวัญ ช้างขวัญ มา้ขวัญ เพื่อนขวัญ ของขวัญ เป็นต้น และเรียกผู้ที่รู้วิธีท าขวัญว่าหมอขวัญหรือ

หมอพราหมณ์ เรียกวิธีเรียกขวัญให้มาอยู่กับตัวว่าสู่ขวัญ เรียกการสวดหรือสูตรในพิธีกรรมสู่ขวัญของ

พราหมณ์ว่าสูตรขวัญ เรียกเครื่องใช้ในพิธีสู่ขวัญว่าบายศรีซึ่งท าด้วยใบตองกล้วยเย็บเป็นกรวยเรียงกัน

ประดับด้วยดอกไม้สด เช่น ดอกดาวเรืองดอกมะลิ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกจ าปาขาว (ดอกลั่นทม) จัดเป็น

ระเบียบอยู่บนพานหรอืโตก ปกตินยิมจัดด้วยพานทองเหลืองหมอพราหมณ์บางท่านให้แยกพาขวัญส าหรับ

ใส่เครื่องใช้ประจ าตัวของผู้เข้าพิธีสู่ขวัญอันได้แก่ กระจกส่องหน้า หวี เส้นผมตัดจากศีรษะเล็กน้อย เล็บ  

ผ้าขาวและเครื่องประดับอื่นๆต่างหาก ส่วนพานบายศรีจะใส่ธูปเทียน ขนมไทย ผลไม้นิยมเป็นกล้วยน้ าว้า 

และเส้นด้ายไว้ส าหรับผูกข้อมือ (ผูกแขน) โดยมีการวางไว้อย่างเป็นระเบียบตามช่องดอกไม้  แต่โดยทั่วไป  

จะใชเ้พียงพานเดียวรวมเรยีกว่า พาขวัญ หรือพานบายศรี เมื่อเตรยีมทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้  
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การสูตรหรือสวดเชิญขวัญจะเริ่มขึ้นทุกคนจะนั่งพับเพียบล้อมวงหันหน้าเข้าสู่พาขวัญ ผู้ที่เป็น  

เจา้ของขวัญจะเอามอืขวาจับพาขวัญพ่อแมญ่าตผิูใ้หญ่ที่เคารพนับถือจะนั่งอยู่ทางด้านเหนือ ผู้รับขวัญมิตร

สหายหรือแขกในงานจะนั่งด้านใต้ และร่วมกันยกพาขวัญขึ้นตอนเริ่มพิธี หมอท าขวัญจะตั้งจิตอธิษฐานให้

เจ้าของขวัญมีความสุขความเจริญแล้วสวดเป็นภาษาบาลี ซึ่งมีความหมายว่า ขออันเชิญเทวดาผู้เป็นใหญ่ 

มีท้าวสักกะ พระอินทร์ พระพรหม และเทพาอารักษ์ทั้งหลายที่อยู่ ณ อาณาบริเวณนี้มาชุมนุมอวยพรให้

เจ้าของขวัญมีความสุขสวัสดี ค าสวดหรือสูตรขวัญจะเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ของการสู่ขวัญแต่ละครั้ง

ว่าสู่ขวัญเนื่องในโอกาสอะไร สู่ขวัญให้ใคร   ในขณะเดียวกันผู้รับขวัญและบุคคลอื่นๆ นั่งสงบเงียบมีการ

เปล่งเสียงรับขวัญเป็นช่วงๆ ตอนที่หมอขวัญสวดว่า  “มาเด้อขวัญเอ้ย” เมื่อสวดจบจะมีการเจิมด้วยน้ าสุรา 

ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า ฟายเหล้า ที่มือผู้รับขวัญเมื่อฟายเหล้าเสร็จหมอพรหมก็จะผูกข้อมือให้คนรับขวัญ

เป็นคนแรก ต่อไปจะเป็นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และแขกที่มาร่วมงานตามล าดับ ขณะผูกข้อมือผู้รับขวัญต้อง

หงายมือที่ผูกขึ้น มืออีกข้างหนึ่งยกขึ้นท่าพนมมือเสมออก  เพื่อเป็นการเคารพขวัญและรับค าอวยพร  

การผูกข้อมอืต้องหยิบไข่ไก่ หรอืขนม ข้าวสุกจากพาขวัญมาวางบนมือเจ้าของขวัญด้วย เมื่อผูกข้อมือเสร็จ

ทุกคนแลว้จึงมีการเลี้ยงขา้วปลาอาหารกันตามที่จัดไว้จนอิ่มหน าส าราญก็เป็นอันเสร็จพิธี 

การสู่ขวัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจซึ่งบรรพบุรุษของชาวอีสานได้เห็นความส าคัญของ

จิตใจมาก การด าเนินชีวิตแทบทุกอย่างต้องอาศัยพลังทางจิตเพื่อจะได้ ช่วยให้มีจิตใจที่ เข้มแข็ง  

มีสติสัมปชัญญะที่มั่นคงซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญาและความมุ่งมั่นทุ่มเทไปสู่เป้าหมายสามารถเอาชนะฟันผ่า

อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ควรถือปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป  

เรียบเรียงโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารยช่ื์น  ศรีสวัสดิ์  

ภาพ : ยยงยุทธ คงมหาพฤกษ ์ 



๑๑๔ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

พิธีท าขวัญนาค 

ตามประเพณีไทย เมื่อลูกชายอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ พ่อ แมจ่ะจัดพิธีบวชให้  ซึ่งในตอนเย็นวันสุกดิบ 

(วันเตรียมตัวก่อนวันท าพิธีบวช ๑ วัน) หลังจากพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วจะมีพิธีท าขวัญนาค  

จุดประสงค์และความมุ่งหมายของการท าขวัญนาค ก็เพื่อที่จะปลุกปลอบใจนาคให้ชื่นบาน ท าจิตใจ  

ให้สะอาด สงบ มีสมาธิ อีกทั้งยังเป็นการชี้ให้ผู้ที่จะบวช เห็นถึงคุณ บิดา มารดา ที่ให้ก าเนิดและชุบเลี้ยง  

ตนมา ซึ่งหมอท าขวัญจะสอดแทรกมาในรูปแบบพิธีการน าเสนอความรู้ที่แยบยลน่ารับฟังตั้งแต่ต้นจบ การ

ท าขวัญนาคนั้น ถือปฏิบัติกันอยู่ในหมู่ชาวไทยพุทธโดยทั่วไป 

การประกอบพิธีท าขวัญนาคนั้น มีพิธีที่จะต้องปฏิบัติ ๒ ส่วน คือ พิธีสงฆ์ นิมนต์พระสงฆ์จ านวน  

๕ รูป หรอื ๗ รูป หรอื ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และท าน้ าพุทธมนต์เพื่อเป็นสิรมิงคล หลังจากพิธีสงฆ์

จะท าพิธีท าขวัญนาค มีหมอขวัญหรอืโหราเป็นผูป้ระกอบพิธี  

สิ่งของที่ต้องใช้ประกอบพิธีท าขวัญนาค ได้แก่ บายศรีหลัก ไม้ขนาบบายศรี ๓ อัน ใบตองหุ้ม

บายศรี ๓ ก้าน ผ้าห่มบายศรี ๑ ผืน เครื่องกระยาบวช ๑ ส ารับ (ประกอบด้วย ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว 

ข้าวปากหม้อ) ไข่ต้ม ๑ ฟอง มะพร้าวอ่อน ๑ ผล กล้วย ๑ หวี พลู ๗ ใบ บายศรีปากชาม ๑ ส ารับ  

ขันน้ ามนต์ ๑ ขัน ขันใส่ข้าวสาร ๑ ขัน ธูป ๓ ดอก เทียน ๑๑ เล่ม แว่นเวียนเทียน ๓ เครื่องกระแจะจันทน์ 

พานก านล)  

เจ้าภาพจะต้องเตรียมสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ตกแต่งบริเวณที่ท าพิธีให้พร้อม ก่อนถึง  

วันพิธี  เมื่อถึงเวลาประกอบพิธีท าขวัญนาค หมอขวัญ หรือโหรา จะต้องสวมชุดขาว และท าจิตใจให้สงบ 

ตั้งใจให้แน่วแน่แล้วน านาคเข้ามาท าพิธี เริ่มจากหมอขวัญท าน้ ามนต์ เสร็จแล้วน าส ารับเครื่องกระยาบวช 

มาวางพร้อมเหล้าขาว เทเหล้าใส่แก้ว เปิดซองบุหรี่วางในพาน จุดเทียนธูป บอกสังเวย เมื่อกล่าวค าลา

เครื่องสังเวยแล้วหยิบขนมต้มแดง ต้มขาว ข้าวปากหม้อใส่ในช้ันบายศรีและวางเทียนชัยเอาไว้ที่บนยอด

บายศรี ๑ เล่ม แล้วเอาไม้ไผ่ ๓ ซีกขนาบบายศรีน าใบตองมาหุ้มบายศรีมัดด้วยด้ายสายศีลติดกับไม้ขนาบ

ให้แน่น และเอาผ้าแพร ผ้าสี หรือผ้าม่านขนาดเล็กมาหุ้มบายศรีส่งอ้อมบายศรีด้วยทักษิณาวัตรแล้ว  

เอาพวงเงินพวงทองมาคล้องที่บายศรี เสร็จแล้วน าเอาเทียนมาติดที่แว่นเวียนเทียน แว่นละ ๓ เล่ม  
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ปักไว้ในขันข้าวสาร น าเอาแป้งหอม น้ ามันหอมมาเสก แล้วเข้าสู่พิธีการท าขวัญนาค เริ่มจาก 

กราบท าความเคารพบูชาพระรัตนตรัย แล้วจุดเทียนชัย  บนยอดบายศรีเป็นล าดับแรก จากนั้นเริ่มแหล่ท า

ขวัญนาคตามขั้นตอนต่างๆ เริ่มต้นด้วยการว่า บทไหว้ครู  บทชุมนุมเทวดา แล้วเข้าสู่บทท าขวัญนาคต่างๆ 

โดยล าดับ คือเริ่มต้นด้วยหมอขวัญกล่าวถึง บุญคุณของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวถึงความส าคัญของ

การบวช และอานิสงส์ที่ผู้บวชจะได้รับ และเชิญเทวดามาประสิทธิประสาทพรและช่วยคุ้มครองนาค 

แล้วกล่าวถึงพัฒนาการของการก าเนิดของคน เล่าเรื่องต านานนาค แล้วสอนนาค สุดท้ายเป็นการ  

เรียกขวัญนาค แล้วท าพิธีเวียนเทียนเบิกบายศรี 

พิธีการเวียนเทียนเบิกบายศรีเริ่มโดยให้บิดามารดาของเจ้านาค มานั่งทางด้านซ้ายมือของ  

หมอขวัญ จุดเทียนชัย หมอขวัญหยิบแว่นเทียนมาจุดไฟ เวียนเทียนไปรอบบายศรี แบบทักษิณาวัตร 

โดยกระทุ่มเทียน ๓ ครั้ง ส่งต่อให้บิดา มารดาเวียนเทียน จนครบ ๓ แว่น ท าการเวียนเทียนจนครบ 

๓ รอบแล้ว พรมน้ ามนต์ แล้วหมอท าขวัญจะรับแว่นเวียนเทียนคืน รวมเทียนทั้ง ๙ เล่ม เวียนรอบบายศรี 

๓ รอบ แล้วเป่าเทียนให้ดับที่บายศรี เป่าควันเทียนใส่หน้านาค ๓ ครั้ง  จบแล้วเอาเทียนชัยมามาจุ่มที่ 

แป้งเจิมหน้านาค  

เมื่อเจิมหน้านาค แล้วแกะผ้าหุ้มบายศรีมาห่อใบตองมัดให้สวยงามส่งให้นาคอุ้มเอาไว้ 

น ามะพร้าวอ่อนมาเวียนรอบบายศรี ๓ รอบ ตักเครื่องกระยาบวชและข้าวใส่ในผลมะพร้าวอ่อน แล้วตัก 

น้ ามะพร้าวพร้อมขา้วและเครื่องกระยาบวชเล่านั้นป้อนนาค ๓ ครั้ง เรยีกบิดา มารดามารับบายศรีจากนาค 

ให้นาคกราบ ๓ ครั้ง แล้วรับบายศรีกลับคืน น าเอาไปเก็บไว้ในที่อันสมควร  

การท าขวัญนาคเกิดจากความเชื่อของบุคคลที่ว่า คนเราเกิดมา มี "ขวัญ" อยู่ประจ าตัว 

เป็นเครื่องพิทักษ์รักษาตัวตนของทุกคน ถ้าขวัญของผู้ใดอยู่กับตัว บุคคลผู้นั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นปกติ 

แตถ่้าขวัญของผู้ใดหนไีปจากตัว มักจะมอีันเป็นไป ท าให้ผิดปกติ พอมาถึงวันที่ชายหนุ่มจะเข้าพิธีอุปสมบท 

อาจขวัญเสีย จงึตอ้งหาผูท้ี่มคีวามรูม้าเรียกขวัญให ้เรียกว่า "ท าขวัญนาค" 

ปัจจุบัน พิธีท าขวัญนาคแตกต่างไปจากเดิมบ้าง ตามกระแสของความนิยม แต่เดิมผู้ประกอบ  

พิธีท าขวัญนาคคือหมอขวัญ หรือ โหรา ที่ต้องได้รับการฝึกฝนวิธีท าขวัญนาคที่ถูกต้องจากครูอาจารย์  

จนมีความเช่ียวชาญในกระบวนการท าขวัญนาค แต่ในปัจจุบัน มีนักร้องนักแสดงที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝน  

วิธีท าขวญันาคมาโดยตรงหนัมาประกอบอาชีพเปน็หมอขวญักันมากขึ้น ท าใหพ้ิธีท าขวัญนาคผดิเพีย้นไปจากเดมิ  

เรียบเรียงโดย พันเอก(พเิศษ)อ านาจ พุกศรีสุข 



๑๑๖ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประเพณีลงเล 

ประเพณีลงเล เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวอ าเภอไม้แก่น 

จังหวัดปัตตานี  โดยชาวบ้านจะมารวมกันท าพิธี เซ่นไหว้สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ และวิญญาณทั้ งหลาย 

ซึ่งมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธาน และมีการสร้างบ้านจ าลองบนแพเพื่อน าไปลอยลงสู่ทะเล มีความเช่ือว่า

จะน าความทุกข์หรอืสิ่งไม่ดีลอยไปกับทะเล   

พิธีลงเล เป็นพิธีกรรมที่มกีารปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน ไม่สามารถรู้ได้ว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด  

แต่เมื่อถึงเวลาที่ก าหนด คือเดือน ๘ สมาชิกในชุมชนและญาติพี่น้องที่แยกย้ายถิ่นไปท ามาหากินที่อื่นๆ 

จะพากันเดินทางกลับมายังถิ่นฐาน เพื่อร่วมกันประกอบพิธีนี้ โดยมีความเชื่อว่าเป็นการน าความทุกข์หรือ

สิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ให้ลอยไปกับทะเล ปล่อยเคราะห์กรรม และปัดเป่าสิ่งช่ัวร้ายให้พ้นไป

จากหมู่บ้าน  แต่ถ้าปีไหนไม่ได้ท าพิธีลงเล จะเกิดอาเพศในหมู่บ้าน หรือคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ  

ที่ท าพิธี บางทีก็จะมีคนในหมู่บ้านเจ็บไข้ได้ป่วย ถือเป็นสัญญาณเตือน ต้องรีบท าพิธีลงเลเพื่อแก้  

เคราะหก์รรมที่เกิดขึน้  

พิธีลงเล จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีซึ่ง

ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ า  เดือน ๘  ถ้าเดือน ๘ 

มีสองครั้ ง ใน ๑ ปี  ให้จัด เดือน ๘ หลั ง 

แ ล ะ จ ะ จั ด ไ ด้ เ ฉ พ า ะ วั น จั น ท ร์ แ ล ะ 

วันพฤหัสบดี  เท่านั้น พิธีกรรมจะจัดขึ้น

บริเวณริมชายหาด  ชาวบ้านจะร่วมกันท า

แพ  ซึ่ ง บนแพ เป็ นท า เ ป็ นบ้ านจ าลอ ง 

เพื่อน าของเซ่นไหว้ใส่ไว้บนแพแล้วไปลอยลง

สู่ทะเล เป็นพิธีกรรมของชาวบ้านที่นับถือ 

ศาสนาพุทธ ในอ า เภอไม้แก่น  จังหวัด

ปัตตานี 



พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๑๗

พิธีกรรม  บ่ายวันแรก ทั้งหญิงและชายจะไปรวมกันที่ศาลท าพิธีที่ศาล ท าพิธี เซ่นไหว้  

เจ้าที่เจ้าทางของเซ่นไหว้ ประกอบด้วย ข้าวต้ม ของคาวหวาน ข้าวสาร (เชื่อว่าเป็นเสบียงไว้กิน  

ในวันข้างหน้า) เล็บ ผม (เชื่อว่าเป็นการปล่อยเคราะห์ ปล่อยกรรม) หมอพิธีจะสวดบทสวดชุมนุมเทวดา  

เพื่อเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มารับเครื่องเซ่นไหว้ พอเวลาประมาณ ๒ ทุ่มพระสงฆ์จะสวดขอพร 

ถือเป็นการเสร็จพิธี กลางคืนมีการละเล่นของชาวบ้านเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง เช่น ขับมโนราห์ ร้องร า

ท าเพลง วันรุ่งขึ้นในภาคเช้าผู้หญิงจะท าอาหารและถวายอาหารพระ  ส่วนผู้ชายจะช่วยกันท าแพซึ่งแพ  

จะท ามาจากของที่มีอยู่ในท้องถิ่น วัสดุตามธรรมชาติ เช่น ไม้ป่า หยวกกล้วย ใบตาล เถาวัลย์ เป็นต้น  

ภาคบ่ายเริ่มท าพิธีลงเล (ลอยแพ) เริ่มด้วยพระสวดมนตข์อพรที่ชายหาด น าของเซ่นไหว้ที่เตรียมไว้ใส่ในแพ 

ลากสายสิญจน์ขึงที่แพ ส่งแพลอยลงในทะเลถือเป็นการเสร็จพิธี  จากนั้นพระท าพิธีสวดพรมน้ ามนต์เพื่อ

เป็นศริิมงคลแก่ชาวบ้านที่มา และแยกย้ายกันกลับบ้าน 

ในปัจจุบันประเพณีลงเลมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ 

ท าให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต  จึงจัดประเพณีลงเลขึ้นที่วัด  มีการอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์  

ไปประทับในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนในพื้นที่   มีการประกวดกระท่อมที่ชาวบ้าน  

ได้สร้างขึ้นมาโดยจะแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์  

หลังจากที่มีกิจกรรมต่างๆในเวลากลางคืนแล้วในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจะน าแพที่ช่วยกันท าจากวัสดุธรรมชาติ

ไปลอยสู่ทะเลซึ่งยังมีความเชื่อเดิมว่าจะน าความทุกข์หรอืสิ่งไม่ดทีั้งหลายลอยไปกับทะเล  

เรยีบเรียงโดย  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปตตาน ี



๑๑๘ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ประเพณีกองข้าวศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

ประเพณีกองข้าว หรือประเพณีกองข้าวบวงสรวง เป็นประเพณีที่จัดขึ้นตามความเชื่อ  

ของชาวอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการท าพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าป่าเจ้าเขา  

พระแม่คงคา ให้ปกปักษ์รักษา คุ้มครองคนชุมชนให้รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ รวมถึงการท าบุญอุทิศ

ส่วนกุศลให้ภูตผีปีศาจ หรือวิญญาณเร่ร่อนเพื่อให้ชีวิตพบแต่ความสงบสุข  ประเพณีกองข้าวมีการจัดขึ้น

หลายอ าเภอในจังหวัดชลบุรี เช่น อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง อ าเภอพนัสนิคม 

อ าเภอบ้านบึง อ าเภอเกาะสีชัง เป็นต้น  ซึ่งจะนิยมจัดขึ้นหลังวันสงกรานต์ของทุกปี โดยจะจัดปีละครั้ง

บริเวณชายหาด 

ในอดีตชาวชลบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงทางทะเล ก่อนออกเรือจึงต้องมีพิธีเซ่นไหว้  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อคุ้มครองภัยธรรมชาติ   

ประวัติกล่าวว่าประเพณีกองขา้ว นยิมจัดขึน้หลังวันสงกรานต์เป็นประจ าทุกปี  เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ 

ไม่มีหลักฐานปรากฏ ในปัจจุบันประเพณีกองข้าวบางพื้นที่ได้เลิกปฏิบัติไปแล้ว เท่าที่ยังมีปรากฏอยู่  

คืออ าเภอศรรีาชา 

ประเพณีกองข้าวศรีราชา ตามที่ผู้สูงอายุหลายท่านกล่าวว่า ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานแล้ว  

เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนย้ายราศรีเข้าสู่ปีใหม่ ที่เรียกว่า สงกรานต์ล่วงไปประมาณ ๓–๔ วัน ให้ชักชวน 

เพื่อนบ้านน าลูกหลานมารวมกันในเวลาแดดร่มลมตก อาหารคาวหวานและอาหารพื้นบ้าน เช่น ฮื่อแช่ 

ก๋วยเตีย๋วบก ปิ้งงบ แจงลอน  ขนมเต่า ขนมก้นถั่ว ฉาบไข่แมงดา เป็นต้น ไปรวมกันที่ชายทะเล  แล้วแต่ละ

บ้านแบ่งอาหารคนละเล็กละน้อยใส่กระทงใบตอง ไปวางรวมกันบริเวณริมหาด  แล้วจุดธูปคนละ ๑ ดอก

แล้วกล่าวร้องเชิญภูตผีปีศาจที่สิงสถิตบริเวณหาด ผีไม่มีญาติที่หิวโหยมากินอาหารที่น ามากองไว้เชื่อว่า

เมื่อภูตผีปีศาจอิ่มหมีพีมันแลว้ท่านจะได้ไม่มารบกวน  ท าให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัย และไม่เกิด

ภัยธรรมชาติ  จงึเรียกว่า พิธีกองข้าวบวงสรวง 

หลังจากนั้นชาวบ้านที่มารวมกัน เซ่นไหว้ทูตผีปีศาจนั่งรอจนกว่าธูปจะหมด ๑ ดอกแล้วกล่าวลา

ขอพรเสร็จแล้วก็จะตั้งวงรว่มกันรับประทานอาหารที่เตรียมมา หากมีอาหารเหลือให้น ากองไว้เพื่อเป็นทาน

แก่สัตว์ หา้มน าอาหารที่เหลือกลับบ้านเด็ดขาด 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๑๙ 

การจัดพิธีกองข้าวในสมัยก่อนจะจัดบริเวณแหลมฟาน แหลมท้าวเทวา และบริเวณริมเขื่อน  

หน้าบ้านนายอ าเภอ  ทั้ง ๓ แห่ง จะจัดเรียงกันไป เป็นเวลา ๓ วัน  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๖  ย้ายมาจัด

บริเวณส านักงานเทศบาลเมืองศรีราชา โดยจัดเป็นงานประเพณีใหญ่ มีการละเล่นพื้นบ้านหลากหลาย   

แต่ชาวบ้านริมทะเลยังจัดอยู่เหมือนเดิมแล้ว จึงมาร่วมจัดพิธีที่บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลเมืองศรีราชา 

และปัจจุบันประเพณีกองข้าวศรีราชาได้จัดขึ้นบริเวณสวนสุขภาพ  (เกาะลอยศรีราชา) ในระหว่างวันที่  

๑๙ – ๒๑ เมษายนของทุกปี 

ในปัจจุบันประเพณีกองข้าวศรีราชา ได้ก าหนดให้มีการประกอบพิธีบวงสรวง จัดท าศาลเพียงตา 

เครื่องเซ่นไหว้ ประกอบด้วย ขนมต้มข้าว ขนมต้มแดง อาหารคาวหวาน ประจ าท้องถิ่น คือ ฮือแช่ 

ก๋วยเตี๋ยวบก งบปิ้ง ขนมเต่า นมกับถั่ว ข้าวสวย และมีบายศรีปากชาม มีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี

อัญเชิญเทพเทวดาอารักษ์ และภูตผีปีศาจเพื่อมารับเครื่องเซ่นไหว้ โดยจุดธูปคนละ ๙ ดอก เซ่นไหว้ร่วมกัน

เมื่อเสร็จพิธีก็ท าบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อเสร็จพิธีเชิญทุกคนร่วมกันรับประทานอาหาร  

และชมการแสดง 

ประเพณีกองข้าวศรีราชามีพิธีกรรม ขั้นตอน แนวปฏิบัติและความเชื่อที่ควรแก่การอนุรักษ์ 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ลูกหลานเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความสามัคคีให้คนในชุมชน   

มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน ทั้งยังช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างเอกลักษณ์ให้กับชาวศรีราชา  

ให้เป็นที่รู้จัก  

จากสภาพปัจจุบัน ศรีราชาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ

ประเทศ จึงท าให้ศรีราชามีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะเทศบาล  

เมอืงศรรีาชามขีนาดพืน้ที่เล็กแต่มีผู้ที่อยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีน 

เกาหลี ญี่ปุ่น  บางพื้นที่ของศรีราชาเป็นชุมชนชาวญี่ปุ่น  และนอกจากนั้นยังมีผู้ใช้แรงงานจากต่างจังหวัด

มาอาศัยอยู่เพื่อประกอบอาชีพเป็นจ านวนมาก  ท าให้สภาพชุมชนเปลี่ยนจากชุมชนชาวประมงเป็นชุมชน

เมือง  อาชีพประมงลดน้อยลงมาท างานภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  ความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจลดน้อยลง  

จึงท าให้ความส าคัญของประเพณีกองขา้วลดน้อยลง  การประกอบอาชีพเดิมของคนในท้องถิ่น ก็เปลี่ยนไป

ตามสภาพของสังคมปัจจุบัน 

เรียบเรียงโดย  ส านักงานเทศบาลเมอืงศรีราชา  



๑๒๐ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ประเพณีแห่พญายมต าบลบางพระ จังหวัดชลบุรี  

ประเพณีแห่พญายม เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา   

จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการประกอบพิธีกันในช่วงวันสงกรานต์คือวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน โดยจะมีการปั้น       

องค์พญายม ท าพิธีเซ่นไหว้ และแห่ไปรอบๆ ต าบลบางพระก่อนจะน าไปลอยลงทะเล มีความเชื่อว่า  

พญายมเป็นเจ้าแห่งภูตผีปีศาจ ดังนั้นการอัญเชิญองค์พญายมลอยลงสู่ทะเล เปรียบได้ว่าสิ่งที่ไม่ดี

ทั้งหลาย ทั้งปวงจะหายลงไปในทะเลด้วยเชน่กัน  

ในสมัยก่อนนัน้ต าบลบางพระ เป็นชุมชนชายทะเลและมภีูมปิระเทศเป็นป่ารก ประชาชนส่วนใหญ่     

มีอาชีพท าไร่นา และประมง ต่อมาได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียท าให้คนเจ็บป่วยล้มตาย  

จ านวนมาก ไม่มีวิธีการใดแก้ไขได้ จนวันหนึ่งมีชาวบ้านฝันว่ามีวิธีการที่จะท าให้พ้นจากความทุกข์  

และภัยพิบัตนิัน้ได้ คือตอ้งปั้นองค์พญายมและให้ชาวบ้านมารวมตัวกันที่กลางลานบ้านเพื่อท าพิธีบวงสรวง 

เซ่นไหว้  ขอขมาลาโทษฝากความทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บแล้วอันเชิญองค์พญายมไปลอยลงทะเล  

จากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่สืบทอดมาหลายช่ัวอายุคน ว่าการแห่พญายมมีการท ากันมาตั้งแต่ราว 

พ.ศ. ๒๔๔๒ ระยะแรก ๆ มกีารปั้น องค์พญายมที่บ้านก านันเป๊ะ นางหลา บัวเขียว วิธีการปั้นองค์พญายม

ก็ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ๆ ในท้องถิ่น เช่น ใช้ไม้ไผ่ท าเป็นโครงขึ้นรูปด้วยฟางข้าว กระดาษถุงปูนซีเมนต์ท าเป็น

เครื่องทรงอย่างกษัตริย์  แล้วแต่งแต้มด้วยดินหม้อ ดินสอพอง ผิวกายใช้ลูกเสมามาคั้นเอาน้ าซึ่งมีสีแดง 

ส่วนดวงตาท าด้วยผลหมากสุกท าให้หน้าตา องค์พญายมดูน่าเกรงขาม มือขวาถือบ่วงบาศ มือซ้ายถือ  

ไม้เท้ายมทัณฑ ์ใช้ไม้ไผ่ท าเป็นเสลี่ยงส าหรับหามองคพ์ญายมเวลาแหน่ าท่านไปลอยลงทะเล  

  ความเชื่อเกี่ยวกับพญายมนั้น  มีอยู่ในทุกชาติทุกภาษาต่างกันแต่ชื่อ ฝรั่งเรียกว่า Baphomet       

คนจีนถือว่า พญายมเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง ส าหรับความเชื่อของคนไทยมีปรากฏในหนังสือไตรภูมิ  

พระร่วง  ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นโดยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) สมัยกรุงสุโขทัย แต่ในความเชื่อของ

ทุกชาติทุกภาษาก็คล้ายกันคือท่านเป็นเจ้าแหง่ภูตผีปีศาจมีหน้าที่ตัดสนิบุญบาปดวงวิญญาณที่ตาย  

ปัจจุบันชาวต าบลบางพระได้สืบสานประเพณีนี้ต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ  

และเป็นการสร้างความสามัคคีให้คนในชุมชนร่วมกันคิดแก้ปัญหา ช่วยกันท า จนหน่วยงานองค์กร

ปกครองท้องถิ่นเห็นความส าคัญจึงเข้ามามีส่วนร่วม มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบ้างแต่ยังคงพิธีกรรม  

ตามความเช่ือของบรรพบุรุษไว้  



พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๒๑

ก่อนปั้นองค์พญายม ผู้ปั้นคนปัจจุบันคือ นายประพันธ์ พลเมืองรัตน์ จะอธิษฐานจิตบอก  

ครูบาอาจารย์ ขอพรให้องค์พญายมช่วยปัดเป่าเภทภัยพิบัติให้ทุกข์โศกมลายสิ้นไปจากชุมชนต าบลบางพระ 

ในการปั้นองค์พญายมจะใช้โครงลวดขึ้นรูป เครื่องทรงใช้ปูนที่ท าจากเปลือกหอยบดผสมทรายละเอียด  

ท าให้ดูสง่าน่าเกรงขาม เมื่อปั้นองค์พญายมเสร็จแล้ว ในวันที่ ๑๗ เมษายน ชาวบ้านจะมารวมตัวกัน 

เพื่ออัญเชิญองค์พญายมไปประทับ ณ ชุมชนคอเขาพัฒนา หมู่ที่ ๔ เพื่อท าพิธีเบิกเนตรและทอดผ้าป่า 

น าเงินถวายวัด รุ่งขึ้นวันที่ ๑๘ เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเทศกาลวันไหลสงกรานต์ของต าบลบางพระ 

เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. จะอัญเชิญองค์พญายมขึ้นบนรถยนต์ ชุมชนต่าง ๆ ห้างร้านบริษัท 

และหน่วยงานราชการจะจัดตกแต่ง  รถบุปผชาติอย่างสวยงาม เข้าร่วมในริ้วขบวนแห่อัญเชิญองค์พญายม 

โดยใช้เส้นทางตามถนนสุขุมวิทไปรอบชุมชนต่าง ๆ ในต าบลบางพระ ตลอดเส้นทางจะมีประชาชนคอยสรง

น้ าพระพุทธรูป รูปปั้นอดีต เจ้าอาวาสวัด เกจิอาจารย์ ที่เคารพนับถือ พร้อมอธิษฐานจิตฝากทุกข์โศกไปกับ

องค์พญายม ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร กว่าจะถึงชายทะเลชุมชนท้ายบ้านหมู่ที่ ๑ ต้องใช้เวลา

ประมาณ ๔ ช่ัวโมง เมื่ออัญเชิญ องค์พญายมมาถึงบริเวณพิธี ชายฉกรรจ์จะช่วยกันแบกขึ้นประทับบนโต๊ะ

ที่จัดเตรียมไว้โดยหันหน้าท่านออกสู่ทะเล เบื้องหน้ามีเครื่องบูชาประกอบด้วยกระถางธูป บายศรี แจกัน

ดอกไม้ พร้อมอาหารเครื่องเซ่นคาวหวานและผลไม้จ านวน ๕ โต๊ะ ก่อนน าท่านลอยลงสู่ทะเลชาวบ้านได้

นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในชุมชน ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ และพราหมณ์หลวงจากเทวสถานโบสถ์

พราหมณท์ าพิธีอ่านเทวโองการเสร็จแล้วเชญิชาวบ้านจุดธูปอธิษฐานจติเพื่อฝากเคราะหท์ุกข์โศกไปกับองค์

พญายมและจุดธูปถวายเครื่องสังเวยท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ทิศ  

เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. ก่อนที่ตะวันจะลับขอบฟ้าเมื่อเสียงประทัดดังขึ้นเป็นสัญญาณ 

ชายฉกรรจ์จะช่วยกันหามองค์พญายมประทับลงบนแพลอยลงสู่ทะเล จะมีขบวนเรือประมงมาลากจูงแพ

เพื่อน าท่านไปลอยออกสู่ปากอ่าวบางพระให้ไกลที่สุด เป็นอันเสร็จพิธี องค์พญายมท่านจะน าความทุกข์

ยากล าบาก ความเศร้า ความโศก โรคภัยไข้เจ็บอันตรายทั้งหลายจะเสื่อมไปสิ้นไป สูญไป ชาวต าบล

บางพระจะมแีต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 

ประเพณีแห่พญายมของชาวต าบลบางพระ เป็นภูมิปัญญาที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ 

คุณลักษณะบ่งบอกความเป็นท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรม มีคุณค่าทางจิตใจ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ

และศิลปะ เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากชาวบ้านเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ชุมชนผ่านพ้นวิกฤติมีจิตส านึกในการ

ท าความดี ยึดมั่นปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนา จนสามารถด ารงความเป็นชุมชนอยู่ได้ ประเพณี

แห่พญายมจึงเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ

และสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล 

เรียบเรียงโดย  ส านักงานเทศบาลต าบลบางพระ จังหวัดชลบุรี 



๑๒๒   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องค์ความรู้
วิธีการ ทักษะ ความเชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับ

สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาตแิละเหนอืธรรมชาต ิ สามารถจ าแนกได้เป็น ๗ ประเภท  ดังนี้  

๑. อาหารและโภชนาการ หมายถึง สิ่งที่มนุษย ์บริโภค รวมทั้งวิธีการปรุงอาหาร วิธีการ

บริโภค และคุณค่าของอาหาร  

๒.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

๒.๑ “การแพทย์แผนไทย” หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์ เกี่ยวกับการตรวจ 

วินจิฉัย บ าบัด รักษา หรอืป้องกันโรค หรอืการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์       

๒.๒ “การแพทย์พื้นบ้าน” หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนแบบดั้งเดิมจน

กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เกี่ยวกับความเช่ือ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรที่แตกต่างกัน

ไปในแต่ละท้องถิ่น 

๓. โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ และไสยศาสตร์ 

๓.๑ โหราศาสตร์ หมายถึง ความรู้ในการท านายโชคชะตา ท านายอนาคตของบุคคล และ

บ้านเมือง โดยอาศัยต าแหน่งของดวงดาวในเวลาที่เกิดเหตุการณต์่างๆ  

๓.๒ ดาราศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสังเกตและอธิบายธรรมชาติของดวงดาว

และเทหวัตถุ 

๓.๓ ไสยศาสตร์ หมายถึง ความเช่ือในสิ่งที่เหนอืธรรมชาติ 

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การจัดการระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ์และ

การใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน 

๕. ชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน หมายถึง ความรู้และความเช ื่อ ในการเลือกที่อย ู่อาศัย 

ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของชุมชน 



 

 

                      พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๒๓ 

เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบยีน 
๑. มีการสบืทอดและยังปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวติ 

๒.  เป็นเรื่องที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชาติ หรอือัตลักษณ์ของชุมชนหรอืภูมิภาค 

๓.  เป็นเรื่องที่เสี่ยงตอ่การสูญหายหรือก าลังเผชิญกับภัยคุกคาม 

๔.  คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิห็นว่าเหมาะสมตอ่การขึ้นทะเบียน 



๑๒๔ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

อาหารบาบ๋า 

อาหารบาบ๋า  หมายถึง อาหารพื้นเมอืงของชาวบาบา๋-เพอรานากัน ผู้ก าเนิดจากบรรพบรุุษชาวจนี 

โพน้ทะเลทีเ่ขา้มาท ากจิการเหมอืงแรด่บีกุและสมรสกบัชาวไทยทอ้งถิน่ แถบจงัหวดัภาคใตช้ายฝัง่ทะเลอนัดามนั  

อาหารบาบ๋า-เพอรานากันมีรสชาติกลมกล่อม ไม่จัดจ้านเท่าอาหารปักษ์ใต้ทั่วไป ประกอบด้วย 

อาหารคาวหวานกว่า ๓๐๐ ชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากวัตถุดิบท้องถิ่น  มีทั้งประเภทจานเดี่ยว เช่น  

หมี่ผัดฮกเกี้ยน (ที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลของชาวประมงพื้นเมืองดั้งเดิม)กับเส้นหมี่ที่ผลิตในท้องถิ่น 

และหมู (วัฒนธรรมจนี)  หมี่ไทย (จากหมีก่ะทชิาวสยามกลายเป็นหมี่คลุกซิอิ้ว)  โอตา้ว (หอยทอดผสมเผอืก 

สตูรมลาย-ูจนี)  น้ าชุบ(น้ าพรกิ) หย า (ทีป่รงุจากกุง้สด กุง้เคย(กะปพิืน้เมอืง) พรกิขีห้น ูมะนาว) ขา้วย าใบพาโหม   

เปน็ตน้  และประเภทรบัประทานเปน็ส ารบั เช่น หมฮูอ้ง อาจาด เบอืทอด คัว่บงักว้น เปน็ตน้  สว่นอาหารประเภท 

ของหวาน เช่น ขา้วเหนยีวหบี ปกัถอ่งโก ้ขนมหอ่ เปน็ตน้ ประเภทของหวานเครือ่งดืม่ เช่น ตโูบ ้โอวเอว๋ โกปีภ้เูกต็ เปน็ตน้ 

นอกจากนีย้ังมีอาหารจัดท าขึ้นพิเศษเฉพาะในงานเทศกาลต่างๆ ตามความเชื่อดั้งเดิมอีกด้วย เช่น  

ในงานพอ้ตอ่จะมกีารท าขนมเตา่แดงตวัใหญท่ีเ่รยีกวา่ ตวักู ้   ในงานเทศกาลกนิผกัจะมกีารปรงุอาหารจากพชืผกั  

งดเนื้อสัตว์และอาหารที่ส่งกลิ่นฉุน  ในพิธีวิวาหจ์ะมีวัน “ท าหนมสด” เช่น การรว่มกันกวนกันแม (กะละแม)  

เหนยีวหบี เปน็ตน้  ในการแจง้ทารกเกดิใหมค่รบเดอืนใหเ้พือ่นบา้นไดร้บัรูจ้ะมกีารแจกอิว่ปึง่  อาหารเพือ่ฟืน้ฟสูขุภาพ

คนปว่ยจะมกีารปรงุซบิจว๋น เปน็ตน้ 

ชาวบาบา๋-เพอรานากนัชุมชนยา่นเมอืงเกา่ภเูกต็ กะทู ้เชิงทะเล ตะกัว่ปา่(พงังา) กระบี ่ระนอง ตรงั สตลู 

เปน็กลุม่ใหญท่ีย่งัรกัษาวฒันธรรมอาหารเหลา่นีม้าจนถงึปจัจบุนั   ความรูใ้นการปรงุอาหารบาบา๋เปน็เคลด็ลบั

ถ่ายทอดผ่านลูกหลานในครอบครัวตนเอง จึงอาจมีการสูญหายหรือผิดเพี้ยนไปตามกาลเวลา  นอกจากนี้ 

การขาดแคลนวตัถดุบิธรรมชาตใินทอ้งถิน่  และวถิชีีวติในปจัจบุนัทีเ่รง่รบีและตอ้งการประหยดัตน้ทนุ เพิม่ก าไร  

ไดท้ าลายกระบวนการและผลผลติอาหารตามธรรมเนยีมวฒันธรรมดัง้เดมิใหเ้สือ่มหรอืหายไป   การอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟู

อาหารบาบ๋าแบบดั้งเดิมจะเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมส าคัญที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ 

ความเปน็ “คนบาบา๋-เพอรานากนั” 

เรียบเรียงโดย  นายแพทยโ์กศล แตงอุทัย 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๒๕ 

 



๑๒๖ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

กระยาสารท  

กระยาสารทคือขนมกวนท าจากข้าวเม่ารางที่คั่วแล้ว  ข้าวตอกคั่วกรอบ ถั่วลิสงคั่ว งาขาวคั่ว 
น้ าตาล ออ้ยหรอื น้ าตาลมะพร้าว หัวกะทิ กวนเข้าด้วยกันจนเหนียวเกาะเป็นปึก เมื่อกวนได้ที่แล้วมักน าไป
ใส่บนใบตองแหง้ ท าเป็นแผ่นหนาบางตามตอ้งการ 

ค าว่า กระยา แปลว่า อาหาร รวมหมายถึง อาหารในท าในวันสารท  คือ แรม ๑๕ ค่ า เดือน ๑๐ 
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว  ดังปรากฏในหนังสือนิราศเดือน ของนายมี ในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ว่า 

“ถึงเดือนสบิ เห็นกันเมื่อวันสารท  ใส่อังคาสโภชนากระยาหาร 

กระยาสารทกล้วยไข่ใส่โตกพาน  พวกชาวบ้านถ้วนหนา้ธารณะ 

เจ้างามคมหม่ลีชุลีนบ  แล้วจับจบทัพพีน้อมศีรษะ 

หยิบข้าวของกระยาสารทใส่บาตรพระ  ธารณะเสร็จสรรพกลับมาเรือน” 

กระยาสารทเป็นขนมหวานจัด สามารถเก็บไว้ได้นาน  นิยมกินคู่กับกล้วยไข่ จึงท าให้เป็นขนม  
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๔ หมู่  กล่าวคือ ได้คาร์โบไฮเดรทจากข้าวตอก ข้าวพอง ได้โปรตีนจาก 
ถั่วและงา  ได้ไขมันจากกะทิและงา ได้วิตามินและแร่ธาตุจากกล้วยไข่ จึงเป็นขนมที่ให้พลังงานพอเหมาะ  
แก่รา่งกาย สามารถพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพได้ 

ปัจจุบันกระยาสารทเป็นขนมที่มีขายทั่วไป ผู้ขายนิยมใส่แปะแซเพื่อท าให้เหนียวยิ่งขึ้นและ 
ใส่น้ าตาลมากขึ้นจนกลายเป็นขนมกวนรสหวานจัดและแข็งจนกินได้ยาก ท าให้ความนิยมลดน้อยลง    
จงึควรขึน้ทะเบียนเพื่อรักษาคุณภาพและพัฒนาต่อยอดต่อไป 

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ศรีสมร  คงพันธ์ุ 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๒๗ 

ขนมเบื้อง  

ขนมเบื้องเป็นขนมไทยโบราณของชาวภาคกลาง  แต่เดิมนิยมรับประทานในฤดูที่มีกุ้งแม่น้ าชุกชุม 

คือฤดูหนาว ประกอบด้วยแป้งซึ่งท าจากแป้งข้าวเจ้า แป้งถั่วทองหรือถั่วเขียว ไข่ หัวกะทิเล็กน้อย  

และน้ าปูน นวดให้เข้ากัน โรยหน้าด้วยหน้าขนม ๒ แบบ หน้าเค็มและหน้าหวาน แบบหน้าเค็มแต่เดิมใช้ 

เนื้อกุ้งหลวง(กุ้งแม่น้ า)ผสมมันกุ้ง สับละเอียดให้เข้ากัน ละเลงหน้ากุ้งบนแผ่นแป้ง  เมื่อแป้งกรอบแล้ว  

โรยมะพรา้วขูดทับบนกุ้ง ตามด้วยใบผักชี ใบหอมและใบมะกรูดที่ซอยละเอียด พรกิไทยป่น  ส่วนหน้าหวาน

ท าจากไข่และน้ าตาลทรายขาวที่ตีจนขึ้นดี ละเลงบนแผ่นแป้ง โรยด้วยมะพร้าวขูด พับลงจานยกไปตั้ง

รับประทาน 

กระทะที่ใช้ท าขนมเบื้องเดิมเป็นกระทะดินแบน มีมือจับและฝาครอบ  ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระทะ

เหล็ก ผู้ละเลงแป้งหรือท าหน้าขนมจะใช้จ่าขนมเบื้องซึ่งแต่เดิมท าจากไม้ไผ่สดเหลาแบนเป็นรูปปากเป็ด

ขนาด ๓ นิว้ สมัยหลังเปลี่ยนมาใช้กะจ่าเหล็กแทนไม้ไผ่ละเลงแป้งเป็นรูปไข่ยาวเป็นสองอันแฝดขนาดพอค า 

เมื่อแป้งแห้งแลว้จงึตักหนา้โรยบนแผ่นแป้ง เมื่อเห็นวา่กรอบแล้วก็แซะออกพับลงในจาน   

ขนมเบื้องเป็นขนมของชนช้ันสูง ราชส านักจัดท าเป็นงานบุญถวายขนมเบื้องแก่พระภิกษุในเดือน

อ้ายดังปรากฏใน หนังสือพระราชพิธี ๑๒ เดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยู่หัว วา่ “งานพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้องไม่มีก าหนดเวลาแน่นอนและไม่มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวด

มนต์ก่อน  ขนมเบื้องนั้น เกณฑ์พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ท้าวนาง เจ้าจอมมารดา เถ้าแก่ พนักงานดาด

ปะร าตั้งเตาละเลงข้างท้องพระโรง”  



๑๒๘ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ขนมเบื้องถือเป็นขนมอวดฝีมือของกุลสตรีไทยมาแต่โบราณ  ขนมเบื้องที่ดีผู้ท าต้องมีฝีมือ  

ในการละเลงให้บางและกรอบ มีตัวอย่างปรากฏในวรรณคดี เรื่องขุนช้าง-ขุนแผน ตอน พระไวยให้ภรรยา

ทั้งสอง คือ นางศรีมาลาและนางสร้อยฟ้าท าขนมเบื้องมาเลี้ยงพลายชุมพล  สร้อยฟ้าท าขนมเบื้อง  

เป็นแผ่นหนา จงึสูศ้รมีาลาไม่ได้ ดังพรรณนาว่า 

 “สรอ้ยฟ้าศรีมาลาว่าเจ้าค่ะ  ตัง้กะทะก่อไฟอยู่อึงมี่  

 ข้าไทยวิ่งไขว่ไปทันที   ขัดสีกะทะยุ่งกุ้งสับไป  

 ศรมีาลาก็ละเลงแต่บางบาง   แซะใส่จานพานวางออกไปให้  

 สร้อยฟ้าเทราดแซะขาดไป  ขัดใจแม่ก็ปาลงเต็มที  

 พลายชุมพลจึงว่าพี่สร้อยฟ้า   ท าขนมเบือ้งหนาเหมอืนแป้งจ่ี  

 พลายงามรอ้งว่ามันหนาดี    ทองประศรีวา่เหวยกูไม่เคยพบ”   

และยังเป็นที่มาของส านวนไทย“อย่าละเลงขนมเบือ้งดว้ยปาก” ใชต้อ่ว่าคนที่ดีแตพู่ด แต่ท าไม่ได้   

ขนมเบือ้ง เป็นขนมหรอือาหารว่างที่มคีุณค่าทางโภชนาการในระดับดีเมื่อเปรียบเทียบกับขนมไทย

ทั่วไป โดยเฉพาะส่วนประกอบและเครื่องปรุงจะหนักไปทางแป้งที่ให้คาร์โบไฮเดรตและพลังงานแก่ร่างกาย  

กุ้งให้สารอาหารโปรตนี แคลเซียม และแรธ่าตุอื่นๆ 

ปัจจุบันขนมเบื้องเป็นขนมไทยที่ไม่จ ากัดเฉพาะเทศกาล แพร่หลายไปทุกถิ่นพบได้ทั่วไป  

แต่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของส่วนประกอบ  หน้าเค็มใช้มะพร้าวขูดย้อมสีแสดแทนเนื้อกุ้ง   

ส่วนหน้าหวานกลายเป็นโรยด้วยฝอยทองแทน และยังมีการดัดแปลงเพิ่มส่วนประกอบมากขึ้นกลายเป็น 

ขนมเบื้องทรงเครื่อง คือเป็นขนมเบื้องหน้าหวานที่โรยหน้าด้วยฝอยทอง ชิ้นพลับเช่ือม ชิ้นฟักเช่ือม  

และมะพร้าวขูดฝอย  

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๒๙ 

ข้าวย า  

ข้าวย า เป็นอาหารไทยภาคใต้ ภาษามลายูท้องถิ่นเรียกว่า นาซิกาบู (นาซิ=ข้าว, กาบู=ย า) ข้าวย า

ประกอบด้วยข้าวเจ้าสุก มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้งป่น และผักสดหลายชนิดหั่นปนกันเรียกว่า “หมวดข้าวย า” 

ราดด้วยน้ าบูดู (บางถิ่นเรียกน้ าเคย)คลุกเคล้าให้เข้ากัน ข้าวย าเป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันทั่วไป  

โดยทั่วไปแล้วคนใต้นยิมรับประทานข้าวย าเป็นอาหารเชา้หรอือาหารกลางวัน 

ข้าวย าดั้งเดิม จะใช้ข้าวเจ้า ๒ สี คือ ข้าวสีด าจากน้ าคั้นใบยอ  หรือสีฟ้าจากน้ าดอกอัญชัน  

มีสรรพคุณสร้างอนุมูลอิสระ หรือสีเขียวจากใบเตยหอม (ชนิดเล็ก) ช่วยขับปัสสาวะและบ ารุงหัวใจ   

และข้าวสีเหลืองได้จากน้ าคั้นขมิ้น ซึ่งมีสรรพคุณแก้ท้องอืด  เพราะมีรสฝาดและสมานแผลภายใน  

ล าไส้ด้วย แตท่ี่จังหวัดปัตตานนียิมข้าวหา้สีหรอื “ข้าวเบญจรงค์” เรียกในภาษามลายู-ปัตตานีว่า นาซิกาบู 

ลิมอจายอ โดดเด่นด้วยสีขาวจากข้าวสวย สีแดงจากข้าวกล้อง สีด าจากน้ าคั้นใบยอ สีฟ้าจากดอกอัญชัน 

สีเหลอืงจากขมิ้น ข้อส าคัญข้าวสวยต้องหุงไม่แฉะ 

 เครื่องปรุงข้าวย ามีการปรับเปลี่ยนได้ตามท้องถิ่นและตามฤดูกาล ผักที่นิยมใช้ในการท า 

หมวดข้าวย า ได้แก่ เมล็ดกระถิน สะตอหั่นฝอย ถั่วงอกเด็ดราก ถั่วฝักยาวหั่นฝอย แตงกวา ผักกูด  

ใบชะมวง ส้มโอหรือมะขามดิบ มะม่วงเบาหั่นฝอย มะนาว ใบพาโหม(ใบกะพังโหมชนิดเถา) ดอกดาหลา 

ดอกล าพู ดอกชมพู่ห่ันฝอย  มะเขือพวง ขมิน้ขาว พริกไทยสด ห่ันใส่ภาชนะพร้อมปรุง     

น้ าบูดูหรือน้ าเคยที่ราดข้าวย าต้องเป็นบูดูหวานช้ันดี หรือถ้าได้บูดูชนิดเป็นตัว เช่น ปลาอินทรีเค็ม

ต้มเปื่อยแกะแต่เนื้อยิ่งดี  น าน้ าบูดูมาต้มกับ หอมแดง  ขิงชิ้นเล็กและข่าทุบพอแตก ตะไคร้หั่นเป็นท่อน  

ใบมะกรูดฉีก  ใส่น้ าตาลปี๊บหรือน้ าตาลแว่นลงเคี่ยวพอเดือด มีกลิ่นหอมและน้ าข้นเล็กน้อยจึงยกลง   

รสน้ าบูดูจะมีรสเค็มน ารสหวาน 

เมื่อจะรับประทานข้าวย าก็ตักข้าวใส่จาน ราดน้ าบูดูพอควร  แล้วโรยหน้าด้วยมะพร้าวคั่ว  

กุ้งแห้งป่น หรือปลาป่นและผักชนิดต่างๆ คลุกให้เข้ากัน  บีบมะนาวอีกเล็กน้อย (แต่ถ้าผักที่เตรียมไว้  

มีพวกส้มอยู่แล้วไม่ต้องใช้มะนาวปรุงรสอีก)  ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกป่นตามชอบ บางท้องที่นิยมรับประทาน

ข้าวย ากับไข่ต้ม 
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ข้าวย า สะท้อนใหเ้ห็นถึงความชาญฉลาดดา้นโภชนาการของบรรพบุรุษ ที่ค้นคดิข้าวย าให้มีคุณค่า

ทางโภชนาการครบทั้ง ๕ หมู่ในจานเดียวเพราะเป็นอาหารประเภทไขมันต่ า อุดมด้วยใยอาหาร 

จากผักหลายชนิด มีสารตอ่ต้านอนุมูลอสิระ  ข้าวย าจงึเป็นอาหารมีคุณค่าทางอาหารสูง เพราะมีทั้งโปรตีน

จากเนื้อปลาป่นและกุ้งป่น  คาร์โบไฮเดรทจากข้าว  ไขมันจากมะพร้าวคั่ว มีสรรพคุณแก้ไขข้อ กรดอะมีโน

ดูดซึมง่ายจากน้ าบูดู  วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆจากผักสดชนิดต่างที่น ามาแนมเป็นหมวดข้าวย า   

ข้าวย าจงึเป็นอาหารสุขภาพที่ควรสนับสนุนให้คนไทยบริโภค  

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา และอาจารยส์งา่ ดามาพงษ์ 
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ข้าวหลาม 

 ข้าวหลามเป็นอาหารที่ท าจากข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวที่หุงในกระบอกไม้ไผ่แล้วน าไปเผาไฟจนสุก 
เรียกกรรมวธิีนีว้่า “การหลามข้าว” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นานและกินได้สะดวก
โดยใช้ต้นไผ่ซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย  แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ไผ่ข้าวหลาม หรือไม้ป้าง  
ซึ่งล าต้นเป็นปล้องยาว ๓๐-๖๐ เซนติเมตร ล าไผ่ปอกง่าย คุณสมบัติพิเศษของไผ่ข้าวหลามคือเยื่อไผ่ 
จะร่อนออกงา่ย และคงความหอม อีกทั้งได้รูปทรงกระบอกพกพาสะดวก 

  ข้าวหลามเป็นอาหารของคนไทยทุกภาค นิยมน าข้าวเหนียวมาหลามเพราะให้รสชาติหวาน  
กว่า แต่เดิมชาวบ้านจะเผาข้าวหลามในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อน าไปท าบุญถวายพระภิกษุและ
แจกจ่ายแลกเปลี่ยนกันกิน ปัจจุบันยังคงเหลือสืบทอดเป็นประเพณีในบางท้องถิ่น เช่น  จังหวัดปราจีนบุรี  
มีประเพณีบุญข้าวหลามของชาวลาวเวียงและลาวพวน ในอ าเภอพนมสารคาม  ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๓ 
จังหวัดราชบุรี มีประเพณีจองอกตานของชาวมอญแถบอ าเภอโพธาราม อ าเภอบ้านโป่ง ในภาคเหนือ  
มีประเพณีน าขา้วหลามไปถวายพระในเดือน ๔ ร่วมกับการท าทานขา้วจี่และขา้วล้นบาตร 

  คนภาคกลางนิยมกินข้าวหลามเป็นอาหารหวาน จึงปรุงรสด้วยน้ ากะทิ เกลือและ น้ าตาลเพื่อให้
รสชาติ หวาน เค็ม มัน วิธีท าข้าวหลามเริ่มด้วยการน าข้าวเหนียวชนิดด าหรือขาวไปแช่น้ าในตอนเย็น  
เพื่อให้เมล็ดข้าวน่าย  ตอนเช้าก็คั้นกะทิสด น าข้าวเหนียวผสมกับน้ ากะทิ น้ าตาลและเกลือ อาจใส่ถั่วด า
เพิ่มก็ได้คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วกรอกลงในกระบอกไม้ไผ่ซึ่งมีความยาว ๑ ปล้อง ให้ได้ ๓ ใน ๔ ส่วน 
ของขอ้ปล้อง แล้วปิดปากกระบอกใหแ้นน่ด้วยใบตองหรอืกาบมะพร้าว 

 ขั้นตอนต่อมา คือ การน าข้าวเหนียวที่ใส่ในกระบอกไม้ไผ่ไปเผาไฟ เดิมใช้การวางเอียงเรียงเป็น  
๒ แถวกับต้นกล้วยซึ่งวางนอนกับพื้นเพื่อไม่ให้น้ าในกระบอกไม้ไผ่ไหล ปัจจุบันใช้วางบนรางตะแกรงเหล็ก  
ที่สุมถ่านไฟตรงกลาง จากนั้นต้องคอยพลิกกลับกระบอกเพื่อให้ข้าวหลามสุกทั่วกัน ใช้เวลาในการหลาม
ประมาณ ๒ ช่ัวโมง 

 ปัจจุบันข้าวหลามได้รับการพัฒนาขึน้ทั้งกระบวนการและรูปแบบ สามารถท าได้ตลอดปี ที่นิยมว่า
อร่อยและขึ้นชื่อมากเป็นข้าวสารที่หัวกะทิ มีหน้าขนมต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ สังขยา ถั่วด า กะทิ เผือก  
แหล่งผลิตข้าวหลามที่มีชื่อเสียง  เช่น  ข้าวหลามตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี  ข้าวหลามนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม  ข้าวหลามเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๓ หมู่ในกระบอกเดียว กล่าวคือ  
ได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวเหนียว โปรตีนจากถั่วด า ไขมันจากกะทิ นอกจากนี้ยังเป็นอาหารที่ปลอดภัยจาก
สารปนเปื้อนเพราะอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ ขนย้ายได้สะดวก  

เรียบเรียงโดย อาจารย์สมศรี ชัยวณชิยา และอาจารยส์งา่ ดามาพงษ์ 
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ยาหม่อง 

“ยาหม่อง” เป็นสูตรต ารับยาไทยที่ใชใ้นรูปแบบของยาขี้ผ้ึง (Ointment) ซึ่งจะใช้เป็นยาทาภายนอก

บริเวณผิวหนัง โดยมักจะมีการเติมตัวยาส าคัญประเภทต่างๆ ผสมลงไปในสูตรต ารับยาหม่องนั้นๆ ด้วย 

สูตรต ารับยาหมอ่งนัน้เป็นสูตรต ารับยาดั้งเดิมของไทยแท้ สาเหตุที่เรียกกันติดปากว่ายาหม่องนั้น เนื่องด้วย

ในสมัยก่อนที่มกีารผลิตยาหม่องออกมาจัดจ าหน่าย นายห้างและร้านค้าได้จ้างลูกจ้างชาวพม่าออกมาเดิน

เร่ขายตามที่ต่างๆ   ท าให้ชาวบ้านและร้านในตลาดทั่วไป พากันเรียกยาขี้ผึ้งลักษณะนี้จนติดปากว่า  

“ยาหม่อง” ไปโดยปริยาย 

ยาหมอ่งนัน้มหีลากหลายสูตรต ารับ โดยมากมักใช้ในการรักษาและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาม

ร่างกาย แก้แมลงกัดต่อย แก้ฟกช้ า บางสูตรต ารับที่มีการเข้าเครื่องยาที่มีกลิ่นหอมเย็นสามารถใช้  

เพื่อบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หนา้มดื ตาลายได้อีกด้วย 

กรรมวิธีการปรุงยาหม่องตามแบบแผนไทยนั้น จะประกอบไปด้วยเครื่องยาหรือสมุนไพร

หลากหลายชนดิด้วยกัน ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คอื  ๑. ส่วนเป็นเครื่องยาหรือสมุนไพรที่ใช้ใน

การออกฤทธิ์ โดยมากจะเป็นพวกน้ ามันหอมระเหยหรือสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นหลัก เช่น พิมเสน 

การบูร เกล็ดสะระแหน่ น้ ามันระก า น้ ามันกานพลู น้ ามันอบเชย เป็นต้น  ๒. ส่วนที่เป็นตัวขี้ผึ้ง เป็นส่วนที่

เป็นเนือ้ของยาหม่อง เชน่ ขีผ้ึ้ง ไขสัตว์ตา่งๆ เป็นต้น  

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่าคนไทยนั้นรู้จักการเตรียมยาต ารับในรูปแบบยาหม่องนี้ 

มาช้านานตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว  ดังปรากฏอยู่ใน “ต าราพระโอสถพระนารายณ์” หรือมีปรากฏ

อยู่วิธีการปรุงยารูปแบบสูตรต ารับต่างๆ ในคัมภรีแ์พทย์ศาสตรส์งเคราะหฉ์บับหลวงอกีด้วย 

ปัจจุบันยาหม่องถือได้ว่าเป็นรูปแบบของสูตรต ารับที่ได้ความนิยมมากเป็นอย่างยิ่งดังจะเห็นได้

จากผลิตภัณฑ์ยาหม่องรูปแบบสูตรต่างๆ ที่วางจ าหน่ายในท้องตลาด อีกทั้งสูตรต ารับยาหม่องนี้ยังจัดอยู่

ในต ารับยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และ กลุ่มยาแก้

แมลงกัดต่อย  

เรียบเรียงโดย นายยอดวิทย ์ กาญจนการุณ 
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พมิเสน การบูร เกล็ดสะระแหน่ 

น้ ามันระก า น้ ามันก้านพล ู ขีผ้ึง้ 
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คึฉื่ยของกะเหรี่ยง  

“คฉึืย่”เปน็รปูแบบการปลกูขา้วไรแ่บบหมนุเวยีนบนพืน้ทีส่งูของกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่งซึง่เปน็ชนพืน้เมอืง

อาศยัอยูบ่รเิวณพืน้ทีป่ระเทศไทยมานาน มปีระวตัคิวามเปน็มาไมต่่ ากวา่ ๔๐๐ป ีค าวา่ “ค”ึ หมายถงึ การปลกูขา้ว

แบบหมุนเวียนบนที่สูง  “ฉื่ย” หมายถึง ไร่ที่พักฟื้น เป็นการปลูกข้าวที่เหมาะสมกับระบบนิเวศป่าเขตร้อนช้ืน 

ทีม่วีงจรการเตบิโตของสรรพชีวติอยา่งรวดเรว็ แมว้า่จะมกีลุม่ชาตพินัธุอ์ืน่บนทีส่งูทีม่รีะบบปลกูขา้วคลา้ยคลงึกนั 

แตก่ะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงสบืทอด รักษา และพัฒนาระบบการปลูกข้าวแบบนี้ได้ชัดเจนมากที่สุด 

จนถงึปจัจบุนั 
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ลักษณะเฉพาะที่แสดงภูมิปัญญา คึฉึ่ยเป็นระบบการผลิตข้าวที่มีอุดมการณ์การผลิตเพื่อยังชีพ

ของชุมชนถือเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ท าให้ระบบดังกล่าวต่างจากการปลูกพืชบนพื้นที่สูงในรูปแบบอื่นๆ 

สอดคล้องกับระบบนิเวศป่าเขตร้อน พื้นที่ที่เลือกปลูกเป็นป่าผสมผลัดใบ มีป่าไผ่เป็นสังคมพืชหลัก  

ท าให้ดินสมบูรณ์และฟื้นตัวเร็ว  ไม่ เลือกพื้นที่ลาดชันเกินไป นอกจากนี้ยั งใ ช้ระบบหมุนเวียน  

โดยท าการผลิตระยะสั้นและปล่อยให้พักฟื้นระยะยาว จนผืนดินคืนความสมบูรณ์ในช่วงประมาณ ๑๐ ปี  

จึงวนกลับมาท าพื้นที่เดิม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความสมบูรณ์ของพื้นที่นั้นๆ เป็นหลัก ไม่สามารถก าหนด

เป็นมาตรฐานได้โดยใช้หลักการจัดการทรัพยากร (ป่า น้ า ดิน และชีวภาพทั้งระบบ) ของชุมชนร่วมกัน 

หลักการดังกล่าวมีความหลากหลายและยืดหยุ่น บางพื้นที่ใช้ผืนดินร่วมกันทั้งชุมชน บางพื้นที่แบ่งเป็นราย

แปลงครอบครัว แต่ก็อยู่ภายใต้กระบวนการจัดการร่วมกันของชุมชน  ใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ปลูกพืชท้องถิ่น

หลากหลายในพื้นที่ผสมผสานกับข้าว เชน่ ถั่ว พริก แตง ฯลฯ จงึมีความม่ันคงดา้นอาหารสูง    

อาศัยความรูด้้านนิเวศวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนจากความเชื่อที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ เช่น 

ผีที่ดูแลป่า ผีดูแลข้าว ประเพณีในทุกขั้นตอนของการท าไร่ เริ่มตั้งแต่ความเชื่อในการเลือกพื้นที่ มีข้อห้าม

เลือกพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยง การเตรียมไร่ที่ต้องไม่ท าลายสิ่งมีชีวิต ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว หากกระท าการใด  

ขัดกับความเชื่อในเรื่องการคุ้มครองนิเวศที่เปราะบางจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย ใจ สังคมของ

ครอบครัวและชุมชน “ระบบคึฉื่ย” จึงเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชน บรรดาประเพณี พิธีกรรม 

หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ธรรมชาติ มนุษย์ ล้วนเชื่อมโยงกับระบบคึฉื่ย  

โดยมีกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขใหม่ เช่น การเพิ่มระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

เพิ่มผลผลิตข้าวมากขึ้นภายใต้เงื่อนไขพื้นที่ถูกจ ากัด เป็นต้น โดยยังคงยึดหลักการผลิตเพื่อยังชีพ  

ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและวัฒนธรรมของชุมชน 

 

เรียบเรียงโดย  ดร.กฤษฎา บุญชัย 



๑๓๖ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ข้าวหอมมะลิ  

ข้าวหอมมะลิ เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าที่ได้รับการยกย่องว่าอร่อยที่สุด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด

ทั้งระดับเอเชียและระดับโลก  ชาวนาไทยท้องถิ่นต่างๆ นิยมเพาะปลูกสืบต่อกันมาแต่โบราณในชื่อของ  

“ข้าวหอม”ซึ่งมีอยู่หลายชนิด เช่น ข้าวหอมจันทน์ (ใต้) ข้าวหอมคลองหลวง (กลาง) ข้าวหอมแดง (กลาง) 

ข้าวหอมพิษณุโลก(เหนอื) ข้าวหอมนางมณฑา(กลาง) ข้าวหอมมะลิ(ภาคตะวันออก) ฯลฯ 

 ข้าวหอมมะลิเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยววงศ์ Gramineae ตระกูล Oryza อยู่ในกลุ่มข้าวปลูกที่มีชื่อเรียก

เฉพาะว่า Sativa เป็นสายพันธุ์ข้าวเจ้าเมล็ดยาว (Indica) 

เลา่กนัวา่ขา้วหอมมะลเิปน็พนัธุข์า้วที ่นายจรญู ตนัฑวฒุ ิชาวนาต าบลแหลมประดู ่อ าเภอพนสันคิม  

จงัหวดัชลบรุ ีไดใ้ช้ภมูปิญัญาในวฒันธรรมขา้วคดัเลอืกสายพนัธุข์า้วไวเ้พาะปลกูในปตีอ่ไป จนพบขา้วพนัธุใ์หม ่

โดยบังเอิญในปี พ.ศ. ๒๔๘๘  จึงตั้งชื่อข้าวพันธุ์ใหม่ตามลักษณะเด่นที่มีกลิ่นหอมว่า”ข้าวหอมมะลิ”   

จนมีเสียงเล่าลือว่า เป็นข้าวที่“เมล็ดสวย เรียว ยาว ขาว ใส นุ่ม นวล อร่อย หอม”  ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔  

ขุนทิพย์ ก านันต าบลท่าทองหลาง อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้น าไปปลูกในนาของตน  

ต่อมาจึงขยายพันธุ์สู่ชุมชน ขุนทิพย์ได้แนะน าข้าวหอมมะลิให้แก่ นายสุนทร สีหะเนิน พนักงานข้าวของ  

กรมวิชาการเกษตรประจ าอ าเภอบางคล้าได้รู้จัก ซึ่งได้น าไปทดลองปลูกเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่  

สถานีทดลองข้าวโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ.๒๔๙๖ จึงได้ขยายผลน าไปทดลองปลูกในภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนอืต่อเนื่องเป็นเวลา ๖ ปี 

ผลการทดลองพบว่า“ข้าวหอมมะลิ  สายพันธุ์  ๔-๒-๑๐๕ ทนความแห้งแล้งได้ดีชอบ 

ดินร่วนปนทรายและชอบนาน้ าฝนจึงเหมาะที่จะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คณะกรรมการ

คัดเลือกสายพันธุ์จึงมีมติรับรองผลการทดลองและให้ช่ือว่า “ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕” ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒  

ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๔ สถานีทดลองข้าวจังหวัดสุรินทร์เริ่มกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕  

สู่ท้องถิ่น แต่ชาวนานิยมเรียกว่า“ข้าวหอมมะลิ”เหมือนเดิม และกลายเป็นข้าวสายพันธุ์หลักที่ปลูกในพื้นที่

ส่วนใหญ่ของทุ่งกุลาร้องไห้สบืมา  

ข้าวหอมมะลิเป็นพันธุ์ข้าวที่ค้นพบจากภูมิปัญญาของชาวนาไทย และทางราชการไทย  

ได้น าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกมากขึ้น 

จนกระทั่งกลายเป็นข้าวที่อรอ่ยที่สุดและมีช่ือเสียงมากที่สุดในปัจจุบัน 

เรียบเรียงโดย  ดร.กฤษฎา บุญชัย 



พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๓๗

ปลากัดไทย 

 ปลากัดไทย เป็นปลาน้ าจืดสายพันธุ์พื้นเมืองที่พบตามแหล่งน้ าธรรมชาติ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  
Betta Spledens Regan และมีชื่อสามัญว่า  “ Siamese Fighting Fish ” ปลากัดมีรูปร่างคล้ายปลากริม 
ล าตัวยาวประมาณ ๕-๖ เซนติเมตรมีคุณสมบัติว่องไว อดทนและมีสีสันสวยงาม เนื่องจากเป็น 
ปลาที่เด็กผู้ชายไทยนิยมแสวงหาเพื่อน ามาเล่นแข่งขัน ประกวดประขันกันมาแต่โบราณ จึงเกี่ยวข้องกับ
มรดกภูมิปัญญาไทยในการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ปลากัด จนกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ
และได้รับความนยิมในต่างประเทศ 

    ภูมิปัญญาในการแสวงหาและคัดเลือกปลากัด  คนไทยรู้ว่าปลากัด นิยมเข้าไปอยู่ในรูปูตั้งแต่ต้น
ฤดูหนาว ตามขอบหนอง ชายบึง ริมคู และรางน้ า และจะออกมาแพร่พันธุ์ใหม่ในต้นฤดูฝนราวเดือน
พฤษภาคม กระจายออกไปหากินตามที่มีหญ้ารก ๆ ในเขตน้ าตื้น  ปลากัดสายพันธุ์เดิมนี้เรียกว่า ปลาป่า 
หรอื ปลาลูกทุ่ง   ล าตัวเป็นสีน้ าตาลอ่อน ค่อนข้างด า มีความว่องไวแต่กัดไม่ทน  ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๓๐ 
นักเลงปลาบางคนเริ่มใช้ วิธีขุดล้วงเอาปลาป่ามาขังไว้ในโอ่ง มาเลี้ยงดูให้อาหาร พอถึงฤดูฝนก็  
น ามากัดพนันกับปลาป่า ซึ่งสว่นใหญ่จะสู้ปลาขุดที่เลี้ยงมาไม่ได้ การเล่นปลาขุดนิยมเล่นกันจนถึงประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖จึงเกิดการคัดพันธุ์ปลาลูกทุ่งน ามาฝึกต่อสู้ให้อดทนจนกลายเป็นพันธุ์ ใหม่เรียกว่า 
ปลาหมอ้ หรือ  “ลูกหมอ้”มขีนาดใหญ่กว่าเดิม กัดเก่งและอดทน ทั้งยังมีสสีันสวยงาม 

 ภูมิปัญญาในการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดไทย ต่อมาได้เกิดการคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลากัดขึ้นมา
อีก ๔ ชนิด เป็นการเริ่มต้นพันธุศาสตร์สัตว์น้ าของเมืองไทย เกิดปลาพันทางที่ได้จากการผสมปลาลูกหม้อ
กับปลาลูกทุ่งเรียกว่า ปลาสังกะสี ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะได้ชื่อมาจากผิวหนังที่หนาแกร่งไม่ถูกกัดขาดง่าย 
ตัวใหญ่ ปลาซ้ าสาม เป็นปลากัดลูกผสมช้ันที่ ๓ ระหว่างปลาสังกะสีกับปลาลูกทุ่ง กัดเก่งกว่าปลาลูกหม้อ  
ปลาลูกผสม เป็นปลากัดพันทางช้ันที่ ๔ ระหว่างปลากัดซ้ าสามกับปลาป่า และ ปลากัดจีน เกิดจาก 
การผสมเทียมเพื่อให้ได้สีสันฉูดฉาด สวยงาม ครีบและตะเกียบยาวมาก นิยมเลีย้งเพื่อความสวยงาม 



๑๓๘ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ภูมิปัญญาในการเลี้ยงปลากัด ภาชนะส าหรับใช้เลี้ยงปลากัดนิยมใช้ขวดโหล  เนื่องจากปลากัด

เป็นปลาที่มีนิสัยชอบต่อสู้ จึงต้องแยกเลี้ยงเดี่ยว เมื่อได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วจะน าใส่ขวดเทียบกันไว้ในที ่

สงบ หลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือน ตัวเมียจะตั้งท้อง เมื่อไข่แก่ดีแล้วน ามาเพาะในอ่างเพาะที่มีน้ าไม่มาก 

แล้วใส่พันธุ์ ไม้น้ า เ ช่น ผักบุ้ง เพื่อเป็นที่ เกาะของหวอด ซึ่ งเกิดจากตัวผู้พ่นน้ าเป็นฟองเกาะกัน  

เพื่อใช้เป็นที่ฟักไข่ เมื่อไข่ตัวเมียร่วงหมดแล้วให้ช้อนแม่พันธุ์ออก ปลาตัวผู้จะเฝ้าไข่อยู่จนไข่ตกเป็นตัวอ่อน 

หลังจากนั้น ๗-๑๐ วัน จึงช้อนปลาพ่อพันธุ์ขึ้น นิยมใช้ใบตองแห้ง ใบมะยมสด ใบต้นโมกสดใส่ลงไป  

ในบ่อเพาะเพื่อท าให้น้ ามีความเป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งจะท าให้เกิดสารแทนนินที่ช่วยให้บ่อเพาะเหมาะที่จะเป็นที่

เจรญิเติบโตของแบคทีเรยี หลังจาก ๗ วัน ใบไม้เน่าจะท าให้มีฝ้าอ่อนๆ เกิดขึ้นบนผิวน้ า เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ

ในกลุ่มพารามีเซียม ซึ่งจะเป็นอาหารเสริมส าหรับลูกปลา นอกจากนั้นยังนิยมใช้ใบหูกวาง เพื่อบ ารุง

สุขภาพและเพิ่มสีสัน รวมทั้งป้องกันไม่ให้ปลาเป็นโรค หลังจากนั้น ๓ เดือนจึงแยกลูกปลาตัวเมียออกจาก

ลูกป่าตัวผู ้จากนั้นเลี้ยงตอ่ไปอีก ๕-๖ เดือนจงึคัดปลาขึ้นใส่ขวด  



พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๓๙

ปลาที่จะเลี้ยงเพื่อการแข่งขันหรือการกัดปลา ต้องมีลักษณะดี คือ ล าตัวกลม รูปร่างเหมือนปลา

ช่อนปลาชะโดหรือปลาหมอ หน้างอนเชิด ปากกว้างหนา สันคอหนา กระโดงใหญ่ โคนหางใหญ่ ตาด าเล็ก

ไม่โปน ตะเกียบหรือครีบท้องสั้น ใหญ่ละแข็ง ครีบและหางไม่ยาวเกินไปเพื่อจะได้กัดเร็วและว่องไว 

เกล็ดหนาและเรียบแนน่      วิธีฝึกปลาใหดุ้ จะน าปลาอกีตัวหนึ่งใส่โหลมาต้ังเทียบไว้ ๑ นาที ให้ปลาที่เลี้ยง

กับปลาที่เทียบพองตัวใส่กัน ท าท่ากัดกัน  นอกจากนั้นยังต้องฝึกให้มีก าลัง แรงดีไม่ตกโดยน าปลาที่ไม่สู้

หรอืปลาซิวขนาดพอๆ กันเรียกว่า “ลูกไล่” ใส่ลงในขวดประมาณ ๓๐ นาที ให้ปลาที่เลี้ยงไล่กัดลูกไล่  ก็ให้

ตักปลาตัวผู้ขึ้น การฝึกเช่นนี้จะท าให้ปลากัดแรงดีไม่ตก นอกจากนี้ยังต้องฝึกให้ปลาไม่ตื่นสนาม  

โดยการผลัดเปลี่ยนใส่โหลที่แคบบ้าง กว้างบ้าง หรอืน าไปซ้อมกับปลาลูกไล่ในที่ตา่งๆ  

ความนิยมในการเล่นกัดปลาของคนไทยท าให้เกิดศัพท์ขึ้นหลายค า หลายส านวน เช่น ก่อหวอด 

คร่ าหวอด ดีแต่ในหวอด ลูกหมอ้ ซ้ าสาม ลูกไล่ ถอดสี พอง 

ปัจจุบันแมก้ารกัดปลาจะลดน้อยลง  นิยมเลีย้งเป็นปลาสวยงามมากขึ้น แตภู่มิปัญญาในการเลี้ยง

และคัดพันธุ์ก็เป็นมรดกที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย มีการรวมตัวของผู้เลี้ยงปลากัดกันก่อตั้งเป็น สมาคม 

ในช่ือว่า สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาปลากัดสยาม [Siamese Fighting Fish Conservation and Development 

Association] เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐  นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย 

บ้านสวนบางกะเจ้า”อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่มชีีวติ (Life Learning Center)  

เรยีบเรยีงโดย  สํานักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ  (องคการมหาชน)



๑๔๐   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ภาษา 

ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สื่อสารในวิถีการด ารงชีวิตของชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสะท้อน
โลกทัศน์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้  

แทนเสียงพูด สามารถจ าแนกได้เป็น ๓ ประเภท  ดังนี้  

๑. ภาษาไทย หมายถึง ภาษาประจ าชาติและภาษาราชการที่ใช ้ในประเทศไทย 

๒. ภาษาท้องถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใช ้สื่อสารในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งและมักเป็นภาษาแม่

ของคนในท้องถิ่นนั้น ในประเทศไทยมีภาษาท้องถิ่นทั้งที่เป็นภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ 

แบ่งออกเป็น ภาษาไทยถิ่นตามภูมิภาค ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 

เช่น ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษาชาติพันธุ์ ซึ่งเป็น

ภาษาที่ใช้สื่อสารในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษามลายูปาตานี 

ภาษาม้ง ภาษาอาข่า ภาษาชอง ภาษามอแกน ภาษาลื้อ ภาษายอง ภาษาญ้อ ภาษาภูไท ภาษาพวน 

ภาษาไทยเบิง้/เดิง้ หรอืภาษาไทยโคราช เป็นต้น  

๓. ภาษาสัญลักษณ์ หมายถึง ภาษาที่ใช ้ติดต่อสื่อสารด้วยภาษามือ ภาษาท่าทาง หรือ

เครื่องหมายต่าง ๆ รวมทั้งอักษรหรอืภาษาเขียนดั้งเดิมของกลุ่มชนต่าง ๆ ในประเทศไทย เป็นต้น  



 

 

                      พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๔๑ 

เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบยีน 
๑.  เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชุมชน 

๒.  เป็นภาษาที่เคยใช้หรอืใช้ในชุมชน และเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเผชิญกับภัยคุกคาม 

๓.  มีการสบืทอดและยังปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวติ 

๔.  เป็นเอกลักษณ์ของชาติ หรืออัตลักษณ์ของชุมชนหรอืภูมิภาค 

๕.  คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมตอ่การขึน้ทะเบียน  



๑๔๒ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ภาษาเลอเวือะ  

เลอเวือะ เป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน 

พบการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นอยู่ในบริเวณหุบเขาตามแนวตะเข็บของจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน  

เช่น อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภออมก๋อย อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่ลาน้อย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค าว่า “ละเวือะ” “ลเวือะ” และ “เลอเวือะ” เป็นค าเรียกที่กลุ่มชาติพันธุ์ใช้เรียกตนเอง 

และเป็นค าที่เพิ่งเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้ ที่ผ่านมางานวิจัยส่วนใหญ่เรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้

ว่า “ลัวะ” และ “ละว้า” ปัจจุบันเจ้าของภาษาชอบค าว่า “เลอเวือะ” มากที่สุด เนื่องจากเป็นค าที่ใช้เรียก

ตนเองและภาษาของตนเอง จากการส ารวจของโครงการแผนที่ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย พบว่า  

มีผู้พูดภาษานี้ประมาณ ๕,๐๐๐ คน (สุวิไล เปรมศรีรัตน์และคณะ, ๒๕๔๗) ภาษานี้จัดอยู่ในตระกูล

ออสโตรเอเชยีติก (Austroasiatic) สาขามอญ-เขมร (Mon-Khmer) สาขาย่อยปะหล่อง-ว้า (Palaung-Wa) 

ภาษาเลอเวือะ มีส าเนียงท้องถิ่นต่างๆ กัน อาทิ ส าเนียงบ้านป่าแป๋ ส าเนียงบ้านละอุบ ส าเนียง

บ้านบ่อหลวง เป็นต้น ภาษาเลอเวือะเป็นภาษาที่ไม่ใช้ลักษณะน้ าเสียง ( register) หรือวรรณยุกต์ (tone) 

แสดงนัยส าคัญทางความหมาย โดยเฉพาะส าเนยีงท้องถิ่นบ้านป่าแป๋เป็นส าเนียงที่ยังคงลักษณะดั้งเดิมทาง

ภาษาของตระกูลออสโตรเอเชียติกไว้ได้มาก กล่าวคือ มีหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว (๓๗ ตัว) พยัญชนะ

ต้นที่สามารถไปควบสนิทกับตัวอื่นนอกจาก ร ล ว แล้วยังมี ย ด้วย เช่น กยัก “ควาย” พยุ “ผ้าห่ม”  

หน่วยเสียงสระเดี่ยว (๙ ตัว) และสระเรียง  (๑๔ ตัว) เช่น เลอ-อิจ “หมู” เมอ-อุก “วัว” พยัญชนะสะกด 

(๑๐ ตัว) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ตัวสะกด จ ญ และ ฮ ไวยากรณ์ภาษาเลอเวือะโดยทั่วไปมีลักษณะ

เรียงค าแบบประธาน – กริยา – กรรม เช่นเดียวกับภาษากลุ่มมอญ-เขมรอื่นๆ เช่น ประโยคว่า กวนโดะ 

โซม อา-โอบ <เด็ก-กิน-ข้าว> = เด็กกินข้าว ลักษณะไวยากรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์คือลักษณะประโยค

ค าถาม  เช่น อัม-กอ-เปอะ <ไหม-สบาย-คุณ> = คุณสบายดีไหม ปะ-เออ-อิญ-เปอะ - เ’นอ-อุม - นา

ทูม? <คุณ-มา-คุณ-จาก-ที่ไหน> = คุณไปไหนมา ประโยคปฏิเสธ เชน่ ญืม - เตอ-อู - โซม <อร่อย-ไม่-

กิน> = กินไม่อร่อย แกฮ-โซม-เตอ-อู <ได้-กิน-ไม่> = กินไม่ได้ เป็นต้น 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๔๓ 

นอกจากด้านภาษาแล้ว ชาวเลอเวือะยังมีโครงสร้างทางสังคมที่น่าสนใจ คือ มี ซะมาง = ขุน  

ท าหน้าที่ควบคุมกฎทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนท าให้สังคมคนเลอเวือะเป็นสังคมที่มีความสงบ

เรียบร้อย และมีความเชื่อว่าเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากขุนหลวงวิลังคะ  มีนิทานหลายเรื่องที่สะท้อน

ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทกับคนเลอเวือะ มี เลอซอมแล = วรรณกรรมมุขปาฐะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

การสั่งสอน การเกี้ยวพาราสีระหว่างชาย-หญิง การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ การท านาแบบขั้นบันได 

ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ เช่น การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ งานศพ งานเลี้ยงผีซึ่งมีทั้ง  

การเลีย้งผเีรือน การเลีย้งผหีมูบ่้าน ผีเจา้ที่และผีป่า ซึ่งจะจัดขึน้ตามเวลาที่สัมพันธ์กับระบบการท ามาหากิน  

อีกทั้งยังมีการนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาครสิต์ทั้งนกิายโปแตสแตนต์และคาทอลิก  

ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปัจจุบัน ท าให้ภาษาและวัฒนธรรมธรรมชาวเลอเวือะอยู่ใน

ภาวะวิกฤต ท าให้ชาวเลอเวือะได้มีความพยายามร่วมมือกันในการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง

เรื่อยมาตัง้แต ่ปี ๒๕๕๐ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการด าเนิน

กิจกรรมการวจิัย โดยเริ่มพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาเลอเวือะด้วยอักษรไทยอย่างเป็นระบบมาตรฐาน และ

สามารถแทนเสียงในภาษาเลอเวือะได้ เพื่อใช้ในการบันทึกและถ่ายทอดภาษา ผ่านการ เขียนนิทาน  

เรื่องเล่าและวรรณกรรมมุขปาฐะต่างๆ ตลอดจนการน าภาษาเลอเวือะเข้าสอนในระบบโรงเรียน  และ

น าไปสู่การฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านอื่น เช่น การฟื้นฟูอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น จากการด าเนินงานดังกล่าว  

ท าให้ได้องค์ความรู้และภูมิปัญญาส าคัญของชาวเลอเวือะ และยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความส าคัญ 

เกิดความตระหนักและความภาคภูมใิจในภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง 

เรียบเรียงโดย  อาจารย์มยุรี ถาวรพัฒน์ 



๑๔๔ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ภาษาโซ่ (ทะวืง)  

 ชาวโซ่ (ทะวืง) ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตบ้านหนองม่วง บ้านหนองแวง และบ้านหนองเจริญ  
ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกัน 
ได้แก่ กลุ่มภูไท กลุ่มญ้อ และกลุ่มลาว ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มีประวัติศาสตร์การอพยพมาจากประเทศลาว
ด้วยกัน โดยประชากรที่ยังคงพูดภาษาโซ่ (ทะวืง) มีประมาณ ๑,๐๐๐ คน ส่วนมากอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ  
ส่วนกลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่แทบจะพูดภาษาโซ่ (ทะวืง) ไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังเกิดการแต่งงาน
ข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ ท าให้ภาษาโซ่ (ทะวืง) ถูกภาษาอื่นกลืนไปอีกระดับหนึ่ง 

ภาษาโซ่ (ทะวืง) เป็นภาษาที่จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก สาขาเวียดติก ซึ่งอยู่ใน  
สาขาเดียวกับภาษาเวียดนาม และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายประการ ดังตัวค านับ เช่น  มูด = หนึ่ง 
ฮ้าน = สอง ปา = สาม โป้น = สี่ ดัม = ห้า ค าเรียกชื่อว่า โซ่ เป็นชื่อรวมที่ใช้เรียกกลุ่มชนหลายกลุ่ม  
และมีความสับสนในหลายพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น ๑) กลุ่มที่คนภายนอกเรียกว่าโซ่ แต่เจ้าของภาษาเรียก
ตนเองว่า บรู อาศัยอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร ๒) กลุ่มที่คนภายนอกเรียกว่าโซ่  
แต่เจ้าของภาษาเรียกตนเองว่า ข่า อาศัยอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ๓) กลุ่มที่คนภายนอกเรียกว่าโซ่ และ
เจ้าของภาษาเรียกตนเองว่าโซ่เช่นเดียวกัน อาศัยอยู่ในอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้โดยภาษาทั้ง 
๓ กลุ่มดังกล่าวอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชยีติกเช่นเดียวกัน แต่คนละสาขากับภาษาโซ่ในต าบลปทุมวาปี ซึ่ง
ภาษาโซ่ในต าบลปทุมวาปี เป็นภาษาเดียวกับภาษาของกลุ่มชนที่หมู่บ้านทะวืงในประเทศลาว จึงเรียกกลุ่ม
โซ่ในต าบลปทุมวาปีว่า กลุ่มโซ่ (ทะวืง)  

ภาษาโซ่ (ทะวืง) มีระบบเสียงที่แสดงลักษณะของภาษากลุ่มมอญ – เขมร สาขาเวียดติก  
โดยมีพยัญชนะต้น ๑๙ เสียง และพยัญชนะสะกด ๑๑ เสียง มีลักษณะน้ าเสียง ๓ ลักษณะ ได้แก่  
น้ าเสียงปกติ น้ าเสียงเครียดและน้ าเสียงทุ้มเบา เช่น ค าว่า ทะนู = ไข้ (น้ าเสียงปกติ) แตกต่างจากค าว่า 
ทะนู้ = ตด (น้ าเสียงเครียด) ค าว่า ซาม = น้อง (น้ าเสียงปกติ) แตกต่างจากค าว่า ซ้าม = แปด  
(น้ าเสียงเครียด) ค าว่า   แตฮ = คลอดลูก (น้ าเสียงปกติ) แตกต่างจากค าว่า แต่ฮ = ปลิง (น้ าเสียงทุ้มเบา) 
เป็นต้น นอกจากนี้ภาษานี้ก าลังอยู่ ในช่วงของการพัฒนาระบบวรรณยุกต์จากการได้รับอิทธิพล  
จากภาษาไทย – ลาว ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เช่น  
ค าว่า แกน = แก่นไม้ (เสียงวรรณยุกต์กลางระดับ) ต่างจากค าว่า แก้น = มด (เสียงวรรณยุกต์ขึ้น – ตก)  
มีตัวอย่างค าที่ระดับเสียงสูงขึน้ เชน่ กะแทะ = เกวียน หรือ ปะซัฮ = เสื่อ เป็นต้น 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๔๕ 

ในปัจจุบันภาษาโซ่ (ทะวืง) มภีาษาไทย – ลาวเข้ามาปนในการใชภ้าษามาก ทั้งค าศัพท์จ านวนมาก 

ส่วนลักษณะไวยากรณ์ก็มีความคล้ายคลึงกับภาษาไทย ค าเช่ือมข้อความหรอืประโยคก็มักจะเป็นภาษาลาว 

นอกจากนี้ยังปรากฎชัดเจนว่าภาษาที่ใช้ในกลุ่มของผู้สูงอายุจะต่างไปจากกลุ่มเยาวชน ทั้งค าศัพท์ที่ใช้และ

การใชล้ักษณะน้ าเสียง เช่น ตะก้อย = สัตว์ที่มีเขา เช่น วัวหรอืควาย ในขณะที่คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักและใช้ค าว่า 

งัว หรือ ควย แทน ค าเรียก พ่อ แม ่ที่เป็นภาษาโซ่ (ทะวืง) ใช้ค าว่า อ็อง = พ่อ เม้อ = แม่ แต่เยาวชนมักจะ

ใช้ค าว่า (อี)โพะ = พ่อ (อี)เมะ = แม ่ซึ่งเป็นค าภาษาญ้อ เป็นต้น 

ชาวโซ่ (ทะวืง) แต่เดิมมีการนับถือผี และมีการเลี้ยงผีทุกปีในวันขึ้น ๓ ค่ า เดือน ๓ ปัจจุบัน 

ชาวโซ่ (ทะวืง) ส่วนใหญ่ รวมถึงชาวญ้อ ภูไท และลาวที่อาศัยในต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว  

จังหวัดสกลนคร นับถือศาสนาพุทธ และมีประเพณี พิธีกรรมตามแบบชาวอีสานทั่วไปเช่นเดียวกัน  

เชน่ งานบุญผะเหวด งานบุญบั้งไฟ เป็นต้น 

เครื่องแต่งกายของชาวโซ่ (ทะวืง) ในอดีตผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น เกล้าผม สวมเสื้อผ้าฝ้ายคอกลม 

แขนยาว ติดกระดุมเงิน กระดุมทอง ส่วนผู้ชายนุ่งผ้าโสร่งสีขาว แบบโจงกระเบน สวมเสื้อผ้าฝ้ายคอกลม 

แต่ปัจจุบันการแต่งกายของชาวโซ่ (ทะวืง) เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแล้ว นอกจากนี้ชาวโซ่ (ทะวืง)  

ยังมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ การสานเสื่อใบเตย และการรักษาโรคด้วยสมุนไพร 

รวมถึงวิธีการรักษาแบบดั้งเดิม เช่น การเป่า และการฝังเข็ม เป็นต้น ปัจจุบันในชุมชนยังมีภูมิปัญญา  

ที่มอีงค์ความรูเ้กี่ยวกับสมุนไพรและการรักษาโรคอยู่จ านวนหนึ่ง 

ภาษาโซ่ (ทะวืง) จัดเป็นหนึ่งในภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญหาย เนื่องจากมีผู้พูดได้เป็น  

จ านวนน้อย และเยาวชนส่วนใหญ่ไม่พูดภาษาของตนแล้วท าให้ชาวโซ่ (ทะวืง) ได้มีความพยายามใน  

การฟืน้ฟภูาษาและวฒันธรรมของตนเองตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๔๘ จนถงึปจัจบุนั ด าเนนิการในพืน้ทีต่ าบลปทมุวาป ี

อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยมีการพัฒนาระบบเขียนภาษาโซ่ (ทะวืง)  ด้วยอักษรไทย  

การน าภาษาโซ่ (ทะวืง) เข้าสู่ระบบโรงเรียน การฟื้นฟูภูมิปัญญาในการรักษาและดูแลสุขภาพของชาวโซ่ 

(ทะวืง) และการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ภาษา – วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งได้มีการท างานร่วมกับกลุ่มญ้อ ภูไท 

และลาวในชุมชนอีกด้วย การท างานฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนดังกล่าว ได้ท าให้เกิดองค์ความรู้

ท้องถิ่นตลอดจนเกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยส่วนรวมอีกด้วย 

เรียบเรียงโดย  นางสาวกุมารี  ลาภอาภรณ ์ 



๑๔๖ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) 

ในภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากภาษาไทยถิ่นใต้ แล้วยังมีภาษาที่โดดเด่นอีก ๓ ภาษา ได้แก ่ 

ภาษาตากใบ (เจะ๊เห) ภาษาสะกอม และภาษาพเิทน มผีูส้นันษิฐานวา่ภาษาทัง้สามนีม้คีวามเกีย่วขอ้งกนั แตย่งัไมม่หีลกัฐานทีชั่ดเจน  

ภาษาตากใบ (เจะ๊เห) เปน็ภาษาตระกลูไททีพ่ดูอยูใ่นจงัหวดัปตัตาน ีนราธวิาสตลอดไปถงึรฐักลนัตนั ประเทศมาเลเซยี 

มจี านวนผู้พดูประมาณหนึง่แสนคนเศษ เปน็ภาษาทีใ่ช้ศพัทแ์ละส าเนยีงบง่บอกความเปน็อตัลกัษณเ์ฉพาะถิน่ เปน็ภาษาทีอ่ยู่

ทา่มกลางคนสว่นใหญท่ีพ่ดูภาษามลายทูอ้งถิน่  ชือ่ภาษาตากใบ(เจะ๊เห)  นา่จะมาจากการส ารวจของนกัภาษาศาสตร ์ 

ทีพ่บวา่คนสว่นใหญใ่นอ าเภอตากใบพดูภาษาไทยทีม่ศีพัทส์ าเนยีงตา่งจากภาษาไทยถิน่ใตท้ัว่ไป   

อ าเภอตากใบตัง้อยูท่ีต่ าบลเจะ๊เหเปน็อ าเภอชายแดนหมูบ่า้นเจะ๊เหกบับา้นตาบาตดิตอ่กบัรฐักลนัตนั 

ประเทศมาเลเซีย โดยมีแมน่้ าบางนราเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เรียกอ าเภอนี้วา่อ าเภอเจ๊ะเห  

ตามชือ่ต าบลตอ่มาเปลีย่นชือ่เปน็อ าเภอตากใบจนเทา่ทกุวนันี ้ชาวบา้นในอ าเภอตากใบพดู ๒ ภาษาคอืภาษาไทยและ

ภาษามลายูเช่นเดียวกับคนมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน  ภาษาไทยที่ใช้พูดกันนักวิชาการ เรียกว่า  

“ภาษาตากใบ” ส่วนคนในท้องถิ่นเรยีก “ภาษาเจะ๊เห”  และอีกภาษาหนึ่งที่คนไทยแถบนี้ใช้คอืภาษามลายูถิ่น

เช่นเดยีวกบัชาวไทยมสุลมิในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ภาษาตากใบ(เจ๊ะเห) นี้มผีูส้ันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาสมัยสุโขทัย ปัจจุบันภาษาตากใบ(เจ๊ะเห)  

เป็นภาษาพูดของคนไทยในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย แบ่งเป็น กลุ่มที่อยู่ใน 

อ าเภอเมอืง อ าเภอตากใบ  อ าเภอแว้ง อ าเภอศรีสาคร อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอระแงะ   

อ าเภอรอืเสาะ อ าเภอยีง่อ และอ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส กลุม่ทีอ่ยูใ่นอ าเภอไมแ้กน่ อ าเภอสายบรุ ีอ าเภอปะ

นาเระ อ าเภอกะพอ้และมายอ จงัหวดัปตัตาน ีและกลุม่ทีอ่ยูใ่นอ าเภอตมุปตั อ าเภอโกตาบารแูละอ าเภอบาเจาะ  

รฐักลนัตนั ประเทศมาเลเซยี  

ประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพุทธที่ใช้ภาษาตากใบที่ยังปฏิบัติอยู่ได้แก่ ประเพณีลาซังหรือล้มซัง  

เปน็ประเพณเีฉลมิฉลองหลงัการเกบ็เกีย่วของชาวนา ประเพณไีหวห้นา้บา้น เปน็ประเพณไีหวท้า้วเวสสวุณัหรอื 

ทา้วกเุวร จะจดัท าพธิปีระมาณเดอืน ๙ ของทกุป ี และประเพณรีบัเจา้เขา้เมอืง เปน็ประเพณรีบัปใีหมจ่ดัในวนัแรม  

๑ ค่ าเดอืน ๕ ของทกุป ีเพือ่รบัเทวดามาปกปกัรกัษาบา้นเมอืงและคุม้ครองผูค้นใหอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุ เปน็ตน้ 

อยา่งไรกต็ามวฒันธรรมทีโ่ดดเดน่ชัดเจนคอืภาษาพดูนัน่เอง ภาษาตากใบเปน็ภาษาตระกลูไทมคี าศพัทแ์ละ

ส าเนยีงเฉพาะของตน เช่น มเีสยีงพยญัชนะ ๒๓ หนว่ยเสยีง เสยีงวรรณยกุตม์ ี๖ หนว่ยเสยีง ใช้พยญัชนะควบกล้ า 

ตา่งจากภาษาถิน่ใตท้ัว่ไป เช่น  มลฺืน่ = ลืน่  เมลฺอืง = วาวเปน็มนั บลฺา, บลึา = ท า เช่น บลฺาท าอไีหร = ท าไปท าไม 

กมืรฺ  า = เครือ่งลอ่ เช่น ท าบอ๊กมืรฺ  า = ท าบอ่ลอ่ปลา กมึรฺ  ากุง้ = ท าเครือ่งลอ่ดกักุง้  แมลฺบ = ฟา้แลบ  หนว่ยเสยีง 
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สระเสยีงสัน้ม ี๙ หนว่ยเสยีง สระเสยีงยาวม ี๙ หนว่ยเสยีง และสระประสมม ี๓ หนว่ยเสยีง ตวัอยา่งการออกเสยีง 

ไอ [ai] ทีป่รากฏรปูวรรณยกุตเ์อกและโท จะออกเสยีง ไอ เปน็ อาย เช่น ไก ่> กา๊ย  ไข ่> คา้ย ไผ ่> พา้ย  ใหญ ่> 

หญา่ย เช่น พงุหญา่ย = มคีรรภ ์ เปน็ตน้  

ที่ ใ ช้ เฉพาะในภาษาตากใบมีหลายค าที่ต่างจากภาษาถิ่นใต้ทั่ ว ไป เ ช่น  ดอย  = ตาย  

กะด๊อก, กึด๊อก = ว่างเปล่า อั๋งกะปง,ง, อักงกึปง,ง = คิดอะไรไม่ออก ผ้าปล่อย หรือ ผ้ารัดกืพัด = ผ้าขาวม้า  

ผ้ามิ่นป้อ = ผ้าเช็ดหน้า โลกกะจีกน,โลกกึจีกน = พริกขี้หนู กล้วยหลา = มะละกอ เชียกเอ๋ว = เข็มขัด  

ไฟบีบ๊ = ไฟฉาย เปน็ตน้ นอกจากนีส้งัเกตพบวา่ในภาษาตากใบ(เจะ๊เห) มกีารใช้และเตมิพยางคห์นา้ (prefix) ตา่งจาก 

ภาษาถิน่ใตท้ัว่ไป และพยางคท์ีเ่ตมินี ้จะเปน็ส าเนยีงทีบ่ง่บอกวา่ผูพ้ดูอยูใ่นทอ้งถิน่ใดเช่น  กะ   ก ึ  ก,ื ยะ ย ึ ยอื, สะ ส ึ ซ,ื ตะ ต ึต ื, 

ปะ ป ิป ึป,ื เช่น กระบอก ใช้ กะบอ๊ก  กบึอ๊ก, ปุย๋ ใช้ กยึา บยืา พยึา พยืา มะยา, สะพาน ใช้ ตะพาน ตพึาน สพึาน ตพืาน,  

สวรรค์ ใช้ กืหวัน สึหวัน ซืหวัน เป็นต้น และค าบางค าแม้เติมพยางค์หน้า ก็ไม่ท าให้ความหมายเปลี่ยนไป  

เช่น ยาม(เวลา) ใช้ กยึา๋ม ปยีา๋ม ปยีา๋ม  ดว่น ใช้ กะดว๊น กดึว๊น กดืว๊น เปน็ตน้ 

นอกจากนี ้เนือ่งจากดนิแดนตากใบเคยเป็นทีต่ั้งหัวเมืองมลายูมาก่อน และอยูใ่กลป้ระเทศมาเลเซีย 

ทีใ่ชภ้าษามลายู จงึมีค ายมืจากมลายูจ านวนมาก เช่น โตะ๊บดิัน = หมอต าแย ยาคง, รคืง = ขา้วโพด แตแหร, 

กแืหร  = มะมว่งหมิพานต ์โลกกมึ,ู โลกยา้ม ู= ลกูชมพู ่ตหีมา, กหึมาเตา๊ะ = ภาชนะท าดว้ยกาบหลาวชะโอนหรอืกาบ

หมากใช้ตกัน้ าจากบอ่ กอตะ = กลอ่ง  เบะ๊ = กระเปา๋ยา่ม ลาตา้ = บา้จี ้ กอหรงั = ขาด ยาด ี= ตกลง รฆุ ี= ขาดทนุ 

แบงอ็ง = งง  ชือ่ปลาทะเล เช่น ปลาสหึลากหุนงิ, ซาหลากหุนงิ = ปลาขา้งเหลอืง  ปลากโึหมง = ปลาท ู ปลาหยอ = 

ปลาทนูา่ ปลาตา้หมนั, ปลาตอืหมนั = ปลาหลงัเขยีว ปลาบาวา = ปลาจาระเมด็ เปน็ตน้ 

ภาษาตากใบบางค าเปน็ค าศพัทไ์ทยโบราณ และค าไทยทีใ่ช้เปน็ราชาศพัท ์เช่น  แหนบ็เพลาหรอืแหนด็เพลา 

= กางเกง  กลด = รม่ ประสตู ิ= เกดิ (ใช้ทัง้คนและสตัว)์  ยาตรา = เดนิ นัง่แพงเชิง  = นัง่ขดัสมาธ ิ

ประโยคค าถามในภาษาตากใบ(เจะ๊เห) ตา่งกบัประโยคค าถามในภาษาถิน่ใตท้ัว่ไป คอืใช้ค าวา่ หม,ีหม ิ

เปน็ค าลงทา้ยแทนค าวา่ ไหม ของภาษาไทยภาคกลาง เช่น ช่ายหม ี= ใช่ไหม กนิขา้วแลว้หม ี= กนิขา้วแลว้หรอืยงั 

ปจัจบุนัการใช้ภาษาตากใบ(เจะ๊เห) เปลีย่นแปลงไปมาก เนือ่งจากอทิธพิลของการศกึษาและเทคโนโลยกีาร

ตดิตอ่สือ่สาร ค าศพัทบ์างค าจงึเลอืนหายไป คนรุน่ใหมจ่ะใช้ค าภาษาไทยมาตรฐานมากขึน้ เช่น พูน่ ใช้ โคม  กลึามงั 

หรอื (กะลามงั)   กหืล า,กหึล า ใช้ ทา้ด(ถาด)  กหืน,ี กหึน ีใช้ กาน้ า น้ าปา๊รา้ ใช้ น้ าบดู ูโลกกจืีน๋ ใช้ พรกิ  ลอ้กเกา๊ะแก

แรต็ ใช้ บหุร(ีบหุรี)่ โลกกไึตซ๋อ็ก ใช้  ลกูตอ๋ดอ๋ง(สะตอดอง) โลกน้ าเตา้ปงึา้ด ใช้  ลกูฟกัทอง  เปน็ตน้  ดว้ยเหตนุี ้

จงึมคีวามพยายามของเจา้ของภาษาและนกัวชิาการทีร่กัหวงแหนภาษาตากใบ (เจะ๊เห) จงึไดร้วบรวมอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟู

ภาษาอนัเปน็ศลิปวฒันธรรมของตนไวเ้พือ่เปน็มรดกของชาตสิบืไป 

เรยีบเรยีงโดย  รองศาสตราจารยประพนธ เรอืงณรงค และอาจารย์ครื่น มณโีชต ิ 



๑๔๘ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ภาษาสะกอม  

ในภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากภาษาไทยถิ่นใต้ แล้วยังมีภาษาที่โดดเด่นอีก ๓ ภาษา ได้แก่ 

ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) ภาษาสะกอม และภาษาพิเทน มีผู้สันนิษฐานว่าภาษาทั้งสามนี้มีความเกี่ยวข้องกัน 

แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน ภาษาสะกอมเป็นภาษาไทยถิ่นที่ใช้พูดกันในพื้นที่ต าบลสะกอม  

อ าเภอจะนะและบางส่วนของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา แม้ว่าพื้นที่ของผู้พูดภาษาสะกอมจะตั้งอยู่ในเขต

จังหวัดสงขลา แต่ภาษาสะกอมกลับมีส าเนียงที่เป็นเอกลักษณ์และการใช้ค าศัพท์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างจาก

ภาษาไทยถิ่นสงขลาหรือภาษาในละแวกใกล้เคียงอื่น นอกจากนี้ ภาษาสะกอมยังเป็นภาษาที่ใช้ใน  

การแสดงพื้นบ้าน “หนังตะลุง” (ของคณะตะลุงหนังกั้น) โดยมีตัวหนังชื่อ “สะหม้อ” เป็นตัวตลก พูดจาด้วย

ภาษาสะกอม อิทธิพลความขบขันสนุกสนานของการแสดงหนังตะลุงนี่เองจึงเป็นเหตุให้ภาษาสะกอมด้วย

ถูกเรียกหรอืรู้จักของคนทั่วไปด้วยชื่อว่า “ภาษาสะหม้อ” ตามช่ือของตัวหนังด้วย 

ชาวบ้านที่พูดสะกอมเล่าสืบต่อกันมาว่า บรรพบุรุษของตนนับถือศาสนาอิสลาม และอพยพมา

จากกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อประมาณเกือบสามร้อยปีมาแล้ว ปัจจุบันชาวบ้าน  

ที่พูดสะกอมส่วนใหญ่ก็ยังคงนับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับบรรพบุรุษ   อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ของ

ภาษาไทยสะกอมยังมีผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธ และคนไทยเชื้อสายจีนอยู่ด้วย และทุกกลุ่มต่างก็ใช้  

ภาษาสะกอมรว่มกัน นับได้ว่าต าบลสะกอมเป็นพืน้ที่พหุวัฒนธรรมที่มภีาษาเป็นแกนกลาง   
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ภาษาสะกอมประกอบด้วยประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเดี่ยวจ านวน ๒๓ หน่วยเสียง เสียงที่ต่างจาก

ภาษาไทยมาตรฐาน คือ  เสียง  ฆ ( เสียงกักก้อง  เพดานอ่อน )  และ ญ ( เสียงนาสิก เพดานแข็ ง )  

เสียงพยัญชนะทุกเสียงท าหน้าที่ เป็นพยัญชนะต้นได้ทุกเสียง และมีเสียงที่ท าหน้าที่ เป็นพยัญชนะท้าย  

ได้ เพี ย ง  ๙ หน่ วย เสี ยง เหมือนกับภาษา ไทยมาตรฐาน   ระบบ เสี ย งสระประกอบด้ วยสระ เดี่ ย ว  

(๑๘ หน่วยเสียง) สระประสม (๓ หน่วยเสียง) และระบบเสียงวรรณยุกต์จ านวน ๖ หน่วยเสียง ระบบค าและ 

การเรียงค า โดยรวมเหมือนกับภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไป แต่จะมีลักษณะเฉพาะบางประการในแง่จ านวนพยางคข์องค า 

ซึ่งมักไม่นิยมตัดเสียงของค าให้เหลือพยางค์เดียวเหมือนภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไป แต่มักจะใช้เป็นค าสองพยางค ์  

เช่น กะเดียว = เดียว กะพรก = กะลา  ชะลุย = มากมาย กอืชะ = ตะกรา้ เป็นต้น การเรียงล าดับของค าบางส่วน

ก็จะสลับกับภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไป เช่น น้อยแล็ก = เล็กน้อย หลังถอย = ถอยหลัง เข้าน  า = น้ าเข้า  ร้อนทุกข์ = 

ทุกข์ร้อน  นอกจากนี้ ภาษาสะกอมยังใช้ศัพท์เฉพาะถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ต่างจากภาษาละแวกใกล้เคียงอื่น  

เช่น ดอย = ตาย จะล็อก = ล้อเลียน  ผ้าปล่อย = ผ้าขาวม้า  กะได = เคย  แถลง (พูด) จากับ = สนทนา  เป็นต้น 

ปัจจุบันภาษาสะกอมยังคงใช้พูดโดยผู้คนในพื้นที่ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะการพูดคุยในครอบครัว 

หมู่บ้าน การประชุมแจ้งข่าวสารของต าบล และการจัดรายการวิทยุท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้าน  

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีเครื่องมืออุปกรณ์มาทดแทนเครื่องมือพื้นบ้าน  ระบบการศึกษา  

ที่ใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  อิทธิพลของสื่อสารมวลชน และการเดินทางติดต่อประกอบอาชีพ ท าให้ค าศัพท์เฉพาะ

หลายค าใช้ลดน้อยลง และถูกแทนที่ด้วยค าศัพท์ไทยถิ่นใต้หรือค าศัพทภ์าษาไทยมาตรฐาน 

เรียบเรียงโดย  อาจารย์เชิดชัย  อุดมพันธ์  



๑๕๐ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ภาษาอูรักลาโวยจ  

อูรักลาโวยจ หรือช่ือที่คนทั่วไปรู้จักคือ ชาวเล ชาวน้ า หรือชาวไทยใหม่ อาศัยอยู่บริเวณที่เป็นหมู่เกาะ

ทางใต้ของประเทศไทย ค าว่า  “อูรัก” หมายถึง  “คน” “ลาโวยจ” หมายถึง  “ทะเล”  เป็นค าเรียกที่ 

กลุ่มชาติพันธุ์นี้ใชเ้รียกชื่อกลุ่มและภาษาของตนเอง ปัจจุบันมีผู้พูดภาษานี้ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ภาษานี้จัดอยู่ใน

ตระกูลออสโตรนีเชียน สาขามาลาอิก ภาษานี้มีความแตกต่างกับกลุ่มมอแกนและมอแกลน แม้จัดอยู่ในตระกูล

ภาษาเดียวกันก็ตาม 

อูรักลาโวยจ มีถิ่นฐานอยู่บนเกาะสิเหร่ หาดราไวย์ บ้านสะป า จังหวัดภูเก็ต จนถึงทางใต้ของ  

เกาะพีพดีอน เกาะจ า เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะราวี จังหวัดสตูล และบางส่วน

อยู่ที่เกาะลิบง จังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังอาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซีย ขณะนี้ชาวอูรักลาโวยจ  

ได้ตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง รับจ้างท าสวน และอาชีพอื่น ๆ และซึมซับวัฒนธรรมไทย

มากขึน้ ชาวอูรักลาโวยจมีพิธีกรรมที่ส าคัญคือ พิธีลอยเรือ "อารี ปาจัก" เพื่อก าจัดเคราะห์ร้ายออกไปจากชุมชน 

โดยจะจัดปีละ ๒ คร้ัง คอื เดือน ๖ และ เดือน ๑๑ ขึน้ ๑๔ ค่ า และมีการละเล่น “รองเง็ง” และดนตรรี ามะนา 

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ในอดีตชาวอูรักลาโวยจอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขากูนุงยีรัยจ ในแถบชายฝั่ง

ทะเลในรัฐเกดะห์ (ไทรบุรี) ยังชีพด้วยการท่องเรือตามหมู่เกาะ และหาปลาในทะเล พวกเขามีความสามารถ  

ในการด าน้ าทะเลลึก จากนั้นก็เดินทางเข้ามาสู่ในน่านน้ าไทย แถบทะเลอันดามัน ในช่วงแรกยังมีวถิชีีวติแบบเร่ร่อน 

โดยอาศัยเรือไม้ระก าเป็นที่อยู่และพาหนะ และใช้กายัก หรือแฝกส าหรับมุงหลังคาเป็นเพิงอาศัยบนเรือ  

หรือเพิงพักช่ัวคราวตามชายหาดในฤดูมรสุม นอกจากนี้ยังมีต านานเล่าว่าชาวอูรักลาโวยจเคยมีบรรพบุรุษ

เดียวกับชาวมอแกนและเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในทะเลมานาน โดยเชื่อกันว่าเกาะลันตาเป็นสถานที่แห่งแรก

ที่ชาวอูรักลาโวยจตั้งถิ่นฐาน แต่พวกเขาก็ยังอพยพเร่ร่อนอยู่เรื่อยๆ โดยโยกย้ายไปตามหมู่เกาะต่างๆ และพักพิง  

ที่เกาะนั้นๆ และกลับมาที่ เดิม แต่ทุกกลุ่มยังคงมีความสัมพันธ์ไปมาหาสู่กันอยู่ เสมอ ถือว่าเป็นสังคม  

เครอืญาติใหญ่ 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๕๑ 

ภาษาอูรักลาโวยจ มีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว ๒๒ หน่วยเสียง คือ /ก กฺ ค ง จ ช ซ ญ ด ต ท น บ 

ป พ ม ย ร ล ว อ ฮ/ เสียงพยัญชนะสะกดมี ๑๑ หน่วยเสียง คือ /-ก -ง -ด -น -บ -ม -ย -ยจ -ยฮ -ว -

ฮ/ เสียงสระเดี่ยวมี ๘ หน่วยเสียง คือ /อา อี อู เอ แอ โอ ออ เออ/ เสียงสระประสม ๒ หน่วยเสียง คือ  

/อัว เอีย/ ความสั้นยาวของเสียงสระไม่ท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลง โดยปกติเสียงสระในพยางค์ที่ไม่มี

ตัวสะกดจะยาวกว่าเสียงสระในพยางค์ที่มีตัวสะกด เช่น เกอตับ = ปู อีกัด = ปลา ซาโวฮ = สมอเรือ  

ภาษานี้ไม่มีระบบเสียงวรรณยุกต์ แต่การเปลี่ยนท านองเสียงในประโยคจะท าให้ความหมายของ  

ประโยคเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ปี มานี <ไป-อาบน้ า> = ไปอาบน้ า ถ้าพยางค์ท้ายเป็นเสียงตกแสดงว่าเป็น

ประโยคบอกเล่า แต่ถ้าพยางค์ท้ายเป็นเสียงสูง-ตกแสดงว่าเป็นประโยคค าถาม การเรียงค าในประโยค 

มีลักษณะแบบ ประธาน – กริยา – กรรม  เช่น กู มากัด นาซี <ฉัน-กิน-ข้าว> = เรากินข้าว กีตา บารี ญา

แญะ บูเกะ <เรา-วิ่งหนี-ขึ้น-เขา> = เราวิ่งหนีขึ้นเขา ส่วนประโยคปฏิเสธ จะมีค าว่า ฮอยเตด น าหน้า

ค ากริยา เชน่ กู ฮอยเตด ซูกา มากัด นาซี <ฉัน-ไม่-ชอบ-กิน-ข้าว> = ฉันไม่ชอบกินข้าว, ฮอยเตด บรี มา

กัด <ไม่-ให้-กิน> = ไม่ใหก้ิน ฮอยเตด บรี ต ี<ไม่-ให-้ไป> = ไม่ให้ไป เป็นต้น 

หลายปีมานี้ชาวอูรักลาโวยจ ต้องเผชิญปัญหาเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งผล  

ต่อที่ท ากินและที่อยู่อาศัย จนเกรงกันว่าภาษาและภูมิปัญญาที่สบืทอดกันมาจะสูญไป ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  

ชาวอูรักลาโวยจ เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมมือกันอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น โดยการพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาอูรักลาโวยจอักษรไทยขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทึก

เรื่องราวและภูมปิัญญาต่างๆ ของบรรพชนไว้ส าหรับเป็นมรดกของลูกหลานและของชาติต่อไป 

เรียบเรียงโดย  อาจารย์มยุรี ถาวรพัฒน ์ 



๑๕๒ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ภาษามานิ (ซาไก)  

 ค าว่า “มาน”ิ แปลว่าคน คนทั่วไปจะรู้จักในนาม เงาะป่าหรือซาไก อาศัยอยู่ในป่าเทือกเขา

บรรทัด ในเขตจังหวัด ตรัง สตูลและพัทลุง มีประชากรโดยประมาณ ๓๐๐ คน นักวิชาการด้านโบราณคดี

เชื่อว่า “มานิ” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากว่าหมื่นปี และยังคง

ด ารงอยู่กระทั่งปัจจุบัน โดยเฉพาะเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของมานิ ที่เรียกว่าวัฒนธรรมแบบหา  

ของป่า-ล่าสัตว์ โดยลักษณะทางวัฒนธรรมแบบนี้ เป็นลักษณะทางวัฒนธรรมที่เน้นปรับตัวให้อยู่ 

ร่วมกับระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติ โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาการด ารงชีวิตในป่า เช่น ความรู้ด้าน  

การล่าสัตว์ การท ากระบอกไม้ซางและลูกดอกอาบยาพิษ การรู้จักสรรพคุณต่างๆ ของพืช ความรู้เรื่อง

นิสัยสัญชาตญาณและธรรมชาติของสัตว์ประเภทต่างๆ รวมทั้งความรู้ภูมิปัญญาของป่า โลกทัศน์ของ  

การใชชี้วติอยู่ในป่า สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งความรู้ภูมิปัญญาและทักษะในการด ารงชีวิต เป็นวัฒนธรรมที่ตกทอด

มานับหมื่นปีและเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่ปัจจุบันในประเทศไทยมแีคก่ลุ่มมานิเท่านั้นที่ยังคงรูปแบบวัฒนธรรม

แบบดังกล่าวไว้ได้ 

 ภาษามานิ เป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติค สาขามอญ-เขมร กลุ่มย่อยอัสเลียน  

ภาษาในกลุ่มย่อยเดียวกันที่มีความใกล้เคียง ได้แก่ ภาษากันซิว ใน จังหวัดยะลาและภาษาจะฮาย  

ในจังหวัดนราธิวาส ภาษามานิมีลักษณะของภาษากลุ่มมอญ-เขมรที่ชัดเจน โดยมีพัญชนะต้น (๒๒ ตัว) 

พยัญชนะสะกด (๑๓ ตัว)โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการใช้ตัวสะกด จ ญ ฮ และไม่มี เสียงวรรณยุกต์  

ตัวอย่างค าศัพท์ในภาษามานิ เช่น มะเลง = ป่าทึบหรือป่าดงดิบ, บาแอด = ค าที่มีความหมาย  

ในทางที่ดี อร่อย ดี สวย, แมด = ตา, มอฮ = จมูก ตะกบ = หัวมันป่า ไวยากรณ์ภาษามานิโดยทั่วไป  

มีการเรียงค าในลักษณะ ประธาน – กริยา - กรรม เช่นเดียวกับกลุ่มภาษามอญ-เขมรอื่นๆ เช่นประโยคว่า 

นะ ฮาว ตะกบ  <แม่-กิน-หัวมันป่า> = แม่กินหัวมันป่า ประโยคปฏิเสธ เช่นประโยค อิง เอยบะ  

แดง ตะเอาะ <ฉัน-ไม่-เห็น-เสือ> = ฉัน ไม่(เคย)เห็นเสือ ภาษามานิมีลักษณะทางภาษาที่มีเสียง 

พยัญชนะท้ายเป็นเสียงกักที่เส้นเสียงเป็นจ านวนมาก ในภาษามานิจะไม่มีค าด่าหรือค าพูดหยาบคาย  

ไม่มคี าที่แสดงถึงชนช้ันฐานะทางสังคม 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๕๓ 

เท่าที่มีการส ารวจข้อมูลประชากรมานิ พบว่าปัจจุบันมานิมีประชากรอยู่เพียง ๓๐๐ คนเท่านั้น 

พื้นที่ที่อยู่อาศัยของมานิ อยู่ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่จังหวัดตรัง สตูลและพัทลุง แม้ว่ายังมีมานิ

จ านวนหนึ่งที่ยังด ารงชีวติอยู่ในป่ามีการตดิต่อกับกลุ่มคนภายนอกน้อยและยังคงรักษาภาษาและวัฒนธรรม

ของตนไว้ได้ แต่ก็มีมานิอกีหลายกลุ่มที่ไม่สามารถด ารงชีวติในป่าได้อกีต่อไปเนื่องจากสภาพพื้นที่ขาดความ

อุดมสมบูรณ์ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับวัฒนธรรมภายนอก บางกลุ่มเปลี่ยนมาท าไร่ข้าว  

บ้างก็ท าสวนยางพารา บางกลุ่มรับจ้าง บางกลุ่มล่าสัตว์หรือหาของป่ามาขาย การติดต่อกับผู้คนภายนอก

จึงท าให้มานิมีความความรู้สกึ “อาย” ที่จะพูดภาษาตนเองและหันมาพูดภาษาไทยถิ่นใต้ได้คล่องแคล่วและ

ไม่สอนใหลู้กๆ หลานๆ พูดภาษามานิ ปัจจุบันภาษามานิในบางพื้นที่เด็กๆ แทบพูดภาษาแม่ของตนไม่ได้แล้ว 

โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรัง พื้นที่ป่าไม้ในเทือกเขาบรรทัดก็ค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ สภาวะทาง  

ความเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจหลายๆ อย่างรวมทั้งจ านวนผู้พูดที่น้อยมากจึงท าให้  

ภาษามานิอยู่ในภาวะเสี่ยงตอ่การสูญหายของภาษาในระดับที่รุนแรง 

 อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขส าคัญในการธ ารงอยู่ของภาษาและวัฒนธรรมมานิ คือความสัมพันธ์

ระหว่างฐานของทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม หากต้นทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่

สภาพแวดลอ้ม พืน้ที่ป่า พันธุ์สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตสูญหายไป ภาษาและวัฒนธรรม

ของมานิก็จะหายไปด้วยโดยปริยาย ถึงอย่างไรก็ตามยังมี นายเห้ง ศรีปะเหลียน แกนน ามานิที่  

หมู่บ้านคลองตง อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ก็มีความสนใจที่จะรักษาภาษาตนเองไว้ให้ลูกหลาน ไม่อยาก

ให้สูญหายไปทั้งต้องการสอนให้คนในชุมชนสามารถปรับตัวใหเ้ท่าทันกับโลกภายนอกได้ด้วย  

เรียบเรียงโดย  นายชุมพล โพธิสาร 



๑๕๔ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ภาษาไทยโคราช (ไทยเบิ้ง)  

ภาษาไทยโคราช/ภาษาไทยเบิ้ง เป็นภาษาไทยถิ่นหนึ่งในภาษาตระกูลไท กลุ่มคนที่พูดภาษานี้ 

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ยกเว้นอ าเภอบัวใหญ่ และอ าเภอปักธงชัย ซึ่งใช้ภาษาไทยถิ่น

อีสาน และมีบางส่วนในจังหวัดชัยภูมิ เช่น อ าเภอจัตุรัส และอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ในจังหวัดบุรีรัมย์  

เช่น อ าเภอนางรอง อ าเภอพุทไธสง อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอสะตึก และยังมีผู้พูดบางส่วนใน  

จังหวัดปราจีนบุรี โดยจะเรียกภาษาที่ใช้พูดว่า “ภาษาไทยโคราช” ส่วนกลุ่มคนที่ย้ายถิ่นฐานจาก 

จังหวัดนครราชสีมาไปอาศัยอยู่ในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีและจังหวัดสุรินทร์ จะเรียกภาษาและ  

กลุ่มคนว่า “ไทยเบิ้ง” อย่างไรก็ตามจากหลักฐานการศึกษาพบว่าภาษาไทยโคราชกับภาษาไทยเบิ้งเป็น

ภาษาเดียวกัน 

ภาษาไทยโคราช/ภาษาไทยเบิง้ มีลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับภาษาไทยกลางหรือภาษาไทย

กรุงเทพ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับภาคกลางของประเทศไทยและภาษาที่ใช้มีหลายภาษา  

เช่น ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาเขมรถิ่นไทย จึงท าให้ภาษาไทยโคราช/ภาษาไทยเบิ้งมีลักษณะบางส่วน

คล้ายคลึงกับภาษาไทยถิ่นอีสาน ตลอดจนมีค าศัพท์ภาษาเขมรปะปนอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ค าศัพท์  

ที่ใช้เฉพาะในภาษาไทยโคราช/ภาษาไทยเบิ้งยังมีจ านวนมาก เช่น อีนาง = ค าเรียก เด็กผู้หญิง ไอ้นาย =  

ค าเรียกเด็กผู้ชาย กะโผ่งแก้ม = กระพุ้งแก้ม โขนงหัว = หนังศีรษะ ประแจ = กุญแจ เกือก = รองเท้า  

ละกอ = มะละกอ สีเดือน = ไส้เดือน เหื่อ = เหงื่อ ฟ้าแขยบ = ฟ้าร้อง ป๊ะ = พบ ฉก = ขโมย  

หนา้จะหรนึ = หนา้ทะเล้น หนา้มึน = หนา้ด้าน กะเหลินเปิน = ซุ่มซ่าม เป็นต้น 



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๕๕ 

ภาษาไทยโคราช/ภาษาไทยเบิ้ง มีหน่วยเสียงพยัญชนะต้น ๒๑ หน่วยเสียง คือ /ก จ ต ป อ ค ช ท 

พ ด บ ซ ฟ ฮ ม น ง ล ร ย ว/ ปรากฏเสียงควบกล้ า /ร ล/ ไม่ปรากฏเสียงควบกล้ า /ว/ สระเดี่ยวมี  

๑๘ หน่วยเสียง คือ /อะ อา อิ อี  อึ  อือ อุ  อู  เอะ เอ แอะ แอ เออะ เออ เอาะ ออ ไอ/ใอ เอา/  

ส่วนสระประสม มี ๓ หน่วยเสียง คือ /เอีย เอือ อัว/ หน่วยเสียงวรรณยุกต์มี ๔-๖ หน่วยเสียง  

ส่วนไวยากรณ์มีลักษณะการเรียงค าแบบประธาน – กริยา – กรรม นอกจากนี้มีการใช้ลักษณะภาษาที่เป็น

ลักษณะเฉพาะ เช่น จั๊ก จั๊กแหล่ว จั๊กเด่ = ไม่รู้ ยังงั้นดอกนิ = อย่างนั้นหรือ ยังงี้ดอกวา = อย่างนี้หรอก

หรือ ประโยคค าถามที่ถามจ านวนใช้ จั๊ก  เช่น อันนี้จั๊กบาท = อันนี้ราคาเท่าไร ประโยคปฏิเสธ ใช้ ดอก  

เช่น ไม่ถูกดอก = ไม่ถูกนะ ใช้ เด้อ ท้ายประโยคแจ้งให้ทราบ เช่น ไปละเด้อ มาอีกเด้อ มีค าลงท้าย  

เบิ้ง = บ้าง  เช่น ฉันขอกินเบิ้ง = ฉันขอกินบ้าง ส านวน พอสมมาพาควร = พอหอมปากหอมคอ หาอยู่หา

กิน = ท ามาหากิน ขีส้บร่อง = ได้จังหวะพอดี ไกลโพด = ไกลเกินไป นอ้ยจ่น = น้อยเกินไป 

นอกจากภาษาแล้ว คนกลุ่มนี้ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชน เช่น การแต่งกาย 

ระบบสังคม จารีตประเพณี การด าเนินชีวิต และการแสดงพื้นบ้าน เช่น เพลงโคราช อย่างไรก็ดี  

จากสภาพในปัจจุบัน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การประกอบอาชีพ  

การเคลื่อนตัว การย้ายถิ่น และผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้สถานะภาษาไทยโคราช/ภาษาไทย

เบิ้งในปัจจุบันอยู่ในสภาพวิกฤติ คนรุ่นหลังใช้ภาษาไทยโคราช/ไทยเบิ้งน้อยลงทุกขณะ จึงเป็นความจ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านภาษานี้ไว้ทั้งระบบ ทั้งระบบเสียง ระบบค า 

ระบบประโยค ระบบข้อความ ตลอดจนการสื่อความหมาย อันแสดงถึงมรดกภูมิปัญญาที่ควรจัดท า

คลังข้อมูลเพื่อเก็บรักษา อนุรักษ์ เผยแพร่ และหาช่องทางให้มีการสืบสานใหด้ ารงคงอยู่สบืไป 

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา  บ ารุงรักษ์ และดร.มยุรี  ถาวรพัฒน ์ 



๑๕๖ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ภาษาพิเทน 

ในภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากภาษาไทยถิ่นใต้ แล้วยังมีภาษาที่โดดเด่นอีก ๓ ภาษา ได้แก่ 

ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) ภาษาสะกอม และภาษาพิเทน มีผู้สันนิษฐานว่าภาษาทั้งสามนี้มีความเกี่ยวข้องกัน 

แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน ภาษาพิเทนปัจจุบันมีผู้พูดเฉพาะหมู่ที่ ๒ บ้านพิเทน ต าบลพิเทน  

อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ภาษาพิเทนเป็นภาษาที่อยู่ระหว่างรอยต่อของภาษาไทยถิ่นใต้และ  

ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) และถูกแวดล้อมด้วยภาษามลายูปาตานี จากงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์พบว่า  

มีหนว่ยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว ๒๒ หนว่ยเสียง หนว่ยเสียงพยัญชนะต้นควบกล ้า ๑๔ หน่วยเสียง ที่เด่นคือ 

เสียงพยัญชนะต้น / ดร / เช่นค าว่า เดราะ = เตะ  โดร้ก = แหง้(ผลไม้)  มีเสียงพยัญชนะท้าย ๙ หน่วยเสียง  

หน่วยเสียงสระเดี่ยว ๑๘ หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระประสม ๓ หน่วยเสียง หน่วยเสียงวรรณยุกต์มี  

๖ หน่วยเสียง และมีการแตกตัวเป็น ๓ ทาง  แต่ระบบเสียงวรรณยุกต์ไม่เหมือนภาษาไทยถิ่นใต้  

ภาษาตากใบ และภาษาสะกอม (ซึ่งเป็นภาษาย่อยของภาษาตากใบ)  ด้านการใช้ศัพท์ มีศัพท์เฉพาะถิ่น  

เช่น ปลากือริง = ปลาแห้ง  น  าหิน = น้ าแข็ง  ปลาพูอวน = ปลาส้ม บือจีน =พริก ยาม = ชมพู่    

อูลัน = ผัก  ลูกกรือดะ = ลูกเนียงนก   มิ ง = ก๋วยเตี๋ยว   กือสาร = ข้าวสาร  คนตีไฟ = แม่ครัว   

จอน = กระรอก  เมียแก่ = เมียหลวง   เมียหนุม่ = เมียน้อย   แตกัด = หิง้  ลูกแก่ = ลูกคนโต เป็นต้น 

ต านานกล่าวว่า บรรพบุรุษของชาวพิเทนอพยพมาจากอยุธยา สมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้น

ช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองสูญหาย กษัตริย์มีพระบรมราชโองการให้องครักษ์คือพี่เณรและน้องอีก ๔ คน 

ติดตามช้างลงมาทางใต้ พบว่าร่องรอยช้างได้สูญหายไปในพื้นที่ของเมืองปัตตานี พี่เณรและพี่น้อง  

ไม่สามารถน าช้างกลับไปได้ ด้วยเกรงอาญาแผ่นดนิ จึงได้ตัง้รกรากอยู่ในป่าทึบคือพื้นที่ต าบลพิเทนปัจจุบัน 

ค าว่า "พิเทน" สันนิษฐานว่ามาจากค าว่า "พี่เณร" แต่เดิม ชาวพิเทนนับถือศาสนาพุทธ หากใครมีความ

เดือดร้อนจะมาบนบานที่สุสานพี่เณร หมู่ ๒ ต าบลพิเทน ช่วงเดือน ๖ จะมีงานประเพณี การเข้าทรง  

การเล่นมโนราหแ์ละท าบุญใหพ้ี่เณรโดยจุดเทียนเป็น กะทา (คล้ายรูปโดม) ตอนกลางคนื แหจ่ากหมู่บ้านไป

ยังสุสานพี่เณรเพื่อท าบุญให้พี่เณร แต่ปัจจุบันไม่ได้ท าพิธีนี้แล้ว เพราะชาวพิเทนเปลี่ยนไปนับถือศาสนา

อิสลาม เนื่องอยู่ท่ามกลางชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ มีมัสยิด สุเหร่า และกุโบร์หรือป่าช้าของศาสนาอิสลาม

หลายแห่ง ประเพณีความเชื่อต่างๆ ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลาม เช่น มีการถือบวชในเดือนรอมฎอน  



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๕๗ 

การจัดเทศกาลฮารีรายอ การจัดงานเมาลิด การละหมาด การแต่งกาย อาหาร เป็นต้น ปัจจุบันชาวบ้าน

หมู่ที่ ๒ ต าบลพิเทนใช้ภาษามลายูปัตตานีในชีวิตประจ าวันมากขึ้น และใช้ภาษาพิเทนน้อยลงเรื่อยๆ  

คนอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปจะสื่อสารด้วยภาษาพิเทนในกลุ่มอายุเดียวกัน คนอายุต่ ากว่านี้จะใช้ภาษามลายูปัตตานี 

หรือภาษาไทยกรุงเทพฯ อีกทั้งชาวบ้านเกรงความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บางส่วน 

จงึอพยพย้ายถิ่นฐานเหลอืเพียงผู้สูงอายุอาศัยในหมูบ่้าน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการใช้ภาษาพิเทนในชุมชน แต่ผู้ที่พูดภาษานี้ได้ก็มีจ านวนไม่มากนัก  

มีแนวโน้มจะสูญหายไปจากสังคมไทย หากไม่มีแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอด ด้วยเหตุนี้ 

จึงมคีวามพยายามของเจ้าของภาษาและนักวิชาการที่รักและหวงแหนภาษาพิเทน จึงได้ศึกษาและรวบรวม

ภาษาพิเทนไว้ เพื่อเป็นมรดกของชาติตอ่ไป 

เรียบเรียงโดย  รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัต ิและอาจารย์ทวพีร จุลวรรณ 



๑๕๘ มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ภาษาเขมรถิ่นไทย 

ภาษาเขมรมีผู้พูดอยู่ในหลายประเทศทั้งในประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย 

ภาษาเขมรที่พูดในประเทศไทยเรียกว่า ภาษาเขมรถิ่นไทย ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นที่พูดในหลายจังหวัดทาง

ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แม้ว่าภาษาเขมรถิ่นไทยจะมีลักษณะทางภาษา

ใกล้เคียงกับภาษาเขมรที่พูดในประเทศกัมพูชาแต่ก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะ  

อย่างยิ่งภาษาเขมรถิ่นไทยในหลายพื้นที่ เช่น ภาษาเขมรสุรินทร์และศรีสะเกษ ยังคงรักษาเสียงพยัญชนะ

สะกด “ร” อย่างเคร่งครัด เป็นต้น กลุ่มผู้พูดภาษาเขมรในประเทศไทยตั้งถิ่นฐานหนาแน่นทางตอนใต้ของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และกระจัดกระจายในภาคตะวันออก  

เช่น ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด ค าว่า เขมร เป็นชื่อชาติพันธุ์และภาษา คนไทย  

เชื้อสายเขมรในประเทศไทยส่วนใหญ่เรียกตนเองว่า คแมร หรือ คฺแม ชาวเขมรในจังหวัดสุรินทร์เรียก  

ภาษาของตนเองวา่ คแมร ลื̣อ = เขมรสูง หรอืเขมรบน และเรียกเขมรกัมพูชาว่า คแมร กรอม = เขมรต่ า 

ชาวเขมรมีวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตน เช่น การแต่งกายและการทอผ้าไหม ชาวเขมร  

นับถือพุทธศาสนาแต่ก็นับถือผีบรรพบุรุษและเรื่องทางไสยศาสตร์ มีการเข้าทรงแม่มดหมอผ ี 

เพื่อการรักษาพยาบาลจากโรคร้ายต่างๆ   

ภาษาเขมรเป็นภาษาส าคัญในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austro-asiatic language family) 

ภาษาเขมรเป็นภาษาที่มีลักษณะการสร้างค าด้วย การแผลงค า เช่น ชัน = ฉันอาหาร (ใช้กับพระ),  

จังฮัน = อาหารพระ, ตุม = เกาะ (กริยา), ตรนุม = คอน (ส าหรับเกาะ) ภาษาเขมรไม่มีวรรณยุกต์  

เรียงโครงสร้างประโยคแบบประธาน-กริยา-กรรม เช่น แม ก าปุง ตน า บาย <แม่-ก าลัง-หุง-ข้าว> =  

แม่ก าลังหุงข้าว ประโยคปฏิเสธจะมีการใช้ค าแสดงการปฏิเสธ ๒ ค า วางไว้หน้าและหลังค ากริยา เช่น  

คญ̣ม มัน เติว็ เต <ฉัน-ไม่-ไป-ไม่> = ฉันไม่ไปหรอก ค าขยายมักอยู่หลังค าหลัก เช่น ปเตีย็ฮ ทแม็ย 

<บ้าน-ใหม่> = บ้านใหม่ แตค่ าขยายในประโยคบางครัง้จะวางไว้หน้าหลัง เช่น โกน กเมญ ร็วด ดูล บะ ดัย 

<เด็ก-เด็ก-วิ่ง-ล้ม-หัก-แขน> = เด็กน้อยวิ่งหกล้มแขนหัก  

  



 พธีิประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๕๙ 

ภาษาเขมรมีเสียงพยัญชนะคล้ายคลึงกับภาษาไทย โดยมีหน่วยเสียงพยัญชนะต้น ๒๒ ตัว  

ที่แตกต่างจากภาษาไทยคือ ญ- หน่วยเสียงพยัญชนะท้ายมี ๑๔ ตัว ที่แตกต่างจากภาษาไทยคือ –จ, -ญ, 

-ร, -ล, -ฮ พยัญชนะต้นควบกล้ าในภาษาเขมรมีความหลากหลายและมีการเกิดร่วมกันได้มากกว่า

ภาษาไทย เชน่ คลอจ =ไหม,้ จราน = ผลัก, ซลับ = ตาย ค าส่วนใหญ่ในภาษาเขมรเป็นค าพยางค์เดียวและ

ค าสองพยางค์ ส่วนค าสามพยางค์และสี่พยางค์มีจ านวนไม่มาก สระในภาษาเขมรมีเสียงแปรต่างกันไป  

ตามพื้นที่ เช่น จังหวัดสุรินทร์มกีารออกเสียงสระแตกต่างกันตามระดับความสูงของลิ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี

มีการออกเสียงสระที่ตา่งกันที่ลักษณะน้ าเสียงด้วย 

 ภาษาเขมรในประเทศไทยอยู่ในภาวะถอดถอยเนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท าให้ชุมชนท้องถิ่นเข้าถึงภาษาไทยได้ง่าย และละเลยการอนุรักษ์ภาษาพูดของตน  

อย่างไรก็ตาม คนไทยเชื้อสายเขมรในพื้นที่และนักวิชาการได้ร่วมกันพยายามอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม

เขมรถิ่นไทย ที่มีลักษณะเฉพาะตัว แตกต่างจากภาษาเขมรกัมพูชาไว้ โดยด าเนินโครงการสอน  

ภาษาเขมรถิ่นไทยด้วยอักษรไทย เพื่อช่วยบันทึกและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น วรรณกรรมมุขปาฐะต่างๆ 

และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาเขมรถิ่นไทยด้วยอักษรไทย การด าเนินการนี้นอกจากช่วยใน

การรักษาภาษาเขมรถิ่นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการ

เรียนภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาราชการและใช้เป็นภาษาของการศึกษาด้วย ดังเช่นที่ด าเนินการใน  

โรงเรียนโพธิ์กอง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และราชบัณฑิตยสถานได้จัดพิมพ์คู่มือระบบเขียน  

ภาษาเขมรถิ่นไทยอักษรไทย อันจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ภาษาเขมรถิ่นไทยในท้องถิ่นต่างๆ และช่วยพัฒนา

การศกึษาของเยาวชน และเป็นพืน้ฐานส าหรับการเรียนรู้ภาษาเขมรกัมพูชาต่อไป 

เรียบเรียงโดย  อาจารย ์ชัยวัฒน ์เสาทอง  อาจารยอ์รวรรณ บุณยฤทธ์ิ และศาตราจารย์สุวิไล เปรมศรีรัตน์ 



๑๖๐   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ศิลปะการแสดง 
๓๖ รายการ 

มรดกภูมิปัญ
ญ
าทางวฒั

นธรรมของชาติ ประจ าปีพ
ุทธศักราช ๒๕๕๒ -๒๕๕๕  

ดนตร ี

การแสดง 

วงสะล้อ ซอ ปิน 

๒๕๕๒ 

ซอล้านนา 

๒๕๕๒ 

หมอล าพื้น 

๒๕๕๒ 
หมอล ากลอน 

๒๕๕๒ 

ล าผญา 

๒๕๕๒ 

ดีเกร์ฮูลู 

๒๕๕๒ 
ปี่พาทย์ 

๒๕๕๓ 

กระจับป่ี 

๒๕๕๔ 
เปี๊ยะ 

๒๕๕๔ 

ขับเสภา 

๒๕๕๔ 

ซอสามสาย 

๒๕๕๕ 

เพลงหน้าพาทย์ 

๒๕๕๕ 

กันตรึม 

๒๕๕๕ 
เจรียง 

๒๕๕๕ 

กาหลอ 

๒๕๕๕ 

โขน 

๒๕๕๒ 

หนังใหญ่ 

๒๕๕๒ 

ละครชาตรี 

๒๕๕๒ 
โนรา 

๒๕๕๒ 

หนังตะลุง 

๒๕๕๒ 

หุ่นกระบอก 

๒๕๕๓ 
ลิเกทรงเคร่ือง 

๒๕๕๓ 

ร าเพลงช้า-เพลงเร็ว 

๒๕๕๓ 
แมท่า่ยักษ์-ลิง 

๒๕๕๓ 

ละครนอก 

๒๕๕๔ 

ก้านกกิงกะหร่า 

๒๕๕๕ 

ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา 

๒๕๕๕ 

ร าฝร่ังคู่ 

๒๕๕๕ 
ละครดึกด าบรรพ์ 

๒๕๕๕ 

โนราโรงครู 

๒๕๕๕ 

รองเง็ง 

๒๕๕๕ 

เพลงโคราช 

๒๕๕๒ 

ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุล์ีซ ู

๒๕๕๕ 

ละครใน 

๒๕๕๓ 

การแสดงในพระราชพิธี 

๒๕๕๔ 

มะโย่ง 

๒๕๕๕ 



 

 

                      พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๖๑ 

งานช่างฝีมือดั้งเดมิ 
๓๒ รายการ มรดกภูมิปัญ

ญ
าทางวฒั

นธรรมของชาติ ประจ าปีพ
ุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

ซ่ินตีนจก 

๒๕๕๒ 

ผา้แพรวา 

๒๕๕๒ 

ผา้ทอนาหมื่นศรี 

๒๕๕๒ 
ผา้ยก 

๒๕๕๓ 

ผา้มัดหม่ี 

๒๕๕๓ 

ผา้ทอไทคร่ัง 

๒๕๕๕ 

ผา้ทอไทลือ้ 

๒๕๕๕ 

ผา้ทอกะเหร่ียง 

๒๕๕๕ 
ผ้าทอไทยวน 

๒๕๕๕ 

ผา้ทอผู้ไทย 

๒๕๕๕ 

ก่องข้าวดอก 

๒๕๕๒ 

เคร่ืองจักสานย่านลิเภา 

๒๕๕๒ 

เคร่ืองจักสานไม้ไผ่ 

๒๕๕๔ 

เวียงกาหลง 

๒๕๕๒ 

เคร่ืองมุกไทย 

๒๕๕๕ 

เคร่ืองรัก 

๒๕๕๕ 
เกวียนสลักลาย 

๒๕๕๒ 

เรือนไทยพืน้บา้นดั้งเดิม 

๒๕๕๔ 

เคร่ืองทองโบราณสกุลช่างเพชรบุรี 

๒๕๕๒ 
รูปหนังตะลุง 

๒๕๕๒ 
เรือกอและ 

๒๕๕๔ 

งานช่างแทงหยวก 

๒๕๕๔ 

มีดอรัญญิก 

๒๕๕๒ 

กระดิ่งทองเหลือง 

๒๕๕๒ 

กริซ 

๒๕๕๒ 
การปั้นหล่อพระพุทธรูป 

๒๕๕๓ 

ขันลงหินบา้นบุ 

๒๕๕๕ 

ปราสาทศพ สกุลช่างล าปาง 

๒๕๕๒ 

สัตตภัณฑ์ล้านนา 

๒๕๕๕ 
โคมล้านนา 

๒๕๕๕ 

ผา้ย้อมคราม 

๒๕๕๔ 

บาตรบ้านบาตร 

๒๕๕๕ 

เครื่องปั้นดินเผา 

เครื่องโลหะ 

ผ้าและผลิตภัณฑ์

จากผ้า 

เครื่องไม ้

เครื่องหนัง เครื่องประดับ 

เครื่องรัก 

เครื่องจักสาน 

งานศลิปกรรม

พื้นบา้น 



๑๖๒   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

วรรณกรรมพื้นบ้าน 
๓๔ รายการ มรดกภูมิปัญ

ญ
าทางวฒั

นธรรมของชาติ ประจ าปีพ
ุทธศักราช ๒๕๕๒ -๒๕๕๕  

นิทานศรีธนณชัย 

๒๕๕๓ 

นิทานสังขท์อง 

๒๕๕๓ 

นิทานขุนช้างขุนแผน 

๒๕๕๓ 
นิทานปลาบูท่อง 

๒๕๕๔ 

นิทานพระร่วง 

๒๕๕๕ 

นิทานตามอ่งล่าย 

๒๕๕๕ 
นทิานพระสธุนมโนหร์า-ภาคใต ้

๒๕๕๕ 

นิทานเร่ืองวันคาร 

๒๕๕๕ 
ต านานพระแก้วมรกต 

๒๕๕๓ 

ต านานพระเจา้ห้าพระองค์ 

๒๕๕๓ 

ต านานพระเจา้เลียบโลก 

๒๕๕๓ 

ต านานพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช 

๒๕๕๓ 
ต านานพระพุทธสิหงิค์ 

๒๕๕๓ 
ต านานพญาคันคาก 

๒๕๕๓ 

ต านานจามเทวี 

๒๕๕๔ 

ต านานแมน่ากพระโขนง 

๒๕๕๔ 

ต านานนางเลือดขาว 

๒๕๕๔ 

ต านานเจา้หลวงค าแดง 

๒๕๕๕ 
ต านานพระธาตุดอยตุง 

๒๕๕๕ 

ต านานเจา้แมส่องนาง 

๒๕๕๕ 

ต านานหลวงปู่ทวด 

๒๕๕๕ 

ต านานนางโภควดี 

๒๕๕๕ 

ต านานสร้างโลกภาคใต้ 

๒๕๕๕ 

บทท าขวัญข้าว 

๒๕๕๓ 

บทท าขวัญนาค 

๒๕๕๓ 

บทท าขวัญควาย 

๒๕๕๓ 

ต าราแมวไทย 

๒๕๕๓ 

ต าราเลขยันต์ 

๒๕๕๓ 

ปักขะทนึล้านนา 

๒๕๕๕ 
ต าราศาสตรา 

๒๕๕๕ 

นิทานวรวงศ์ 

๒๕๕๕ 

ต านานดาวลูกไก่ 

๒๕๕๓ 

ต านานผาแดงนางไอ่ 

๒๕๕๔ 

ต านานอุรังคธาตุ 

๒๕๕๕ 

นิทานพืน้บา้น 

บทสวดหรอื 

บทกลา่วในพธิกีรรม 

ต ารา 



 

 

                      พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๖๓ 

กีฬาภูมิปัญญาไทย 
๑๔ รายการ 

 แนวปฏิบัติทางสังคม 

พิธีกรรมและงานเทศกาล 
๑๒ รายการ 

มรดกภูมิปัญ
ญ
าทางวฒั

นธรรมของชาติ ประจ าปีพ
ุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

ไม้หึ่ม 

๒๕๕๕ 

หมากเก็บ 

๒๕๕๕ 

เสือกินวัว 

๒๕๕๕ 

ว่าวไทย 

๒๕๕๔ 

ตี่จับ 

๒๕๕๔ 

แย้ลงรู 

๒๕๕๔ 

หมากรุกไทย 

๒๕๕๕ 
ตะกร้อลอดห่วง 

๒๕๕๕ 

วิ่ววัว 

๒๕๕๕ 

มวยไทย 

๒๕๕๓ 

กระบี่กระบอง 

๒๕๕๔ 
เจงิ 

๒๕๕๕ 

การแสดงความเคารพแบบไทย 

๒๕๕๔ 

เทศน์มหาชาติ 

๒๕๕๕ 
ประเพณีรับบัว 

๒๕๕๕ 

พิธไีหว้ครู 

๒๕๕๔ 

การผูกเกลอ 

๒๕๕๕ 

การผูกเสี่ยว 

๒๕๕๕ 
พิธที าบุญต่ออายุ 

๒๕๕๕ 

การแตง่กายบาบา๋-เพอนารากัน 

๒๕๕๕ 

สงกรานต์ 

๒๕๕๔ 

ลอยกระทง 

๒๕๕๔ 
ประเพณีท าขวัญขา้ว 

๒๕๕๔ 

สารทเดือนสิบ 

๒๕๕๕ 

ตะกร้อ 

๒๕๕๔ 

วิ่งควาย 

๒๕๕๕ 

ประเพณเีกีย่วกบั

เทศกาล 

มารยาท 

กีฬาพืน้บ้าน การเลน่พืน้บ้าน 

ศลิปะการตอ่สู้

ปอ้งกนัตวั 

ประเพณเีกีย่วกบั

ศาสนา 

ประเพณเีก่ียวกับ

วงจรชวีติ 

ประเพณเีกีย่วกบั

การท ามาหากนิ 



๑๖๔   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ความรู้และแนวปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
๑๖ รายการ 

ภาษา 
๖ รายการ 

มรดกภูมิปัญ
ญ
าทางวฒั

นธรรมของชาติ ประจ าปีพ
ุทธศักราช ๒๕๕๒ -๒๕๕๕  

ภาษาท้องถิ่น  

อาหารและ

โภชนาการ 

น้ าปลาไทย 

๒๕๕๔ 

ต้มย ากุ้ง 

๒๕๕๔ 

ผัดไทย 

๒๕๕๔ 
ส ารับอาหารไทย 

๒๕๕๕ 

แกงเผ็ด 

๒๕๕๕ 

แกงเขยีวหวาน 

๒๕๕๕ 

ส้มต า 

๒๕๕๕ 

น้ าพริก 

๒๕๕๕ 

ฤๅษดีัดตน 

๒๕๕๔ 

การนวดไทย 

๒๕๕๔ 

ลูกประคบ 

๒๕๕๕ 
ยาหอม 

๒๕๕๕ 

หมอพืน้บา้นรักษากระดูกหัก 

๒๕๕๕ 

คชศาสตร์ชาวกูย 

๒๕๕๕ 

ดอนปูต่า 

๒๕๕๕ 

อักษรธรรมล้านนา 

๒๕๕๕ 

อักษรไทยน้อย 

๒๕๕๕ 

อักษรธรรมอีสาน 

๒๕๕๕ 
ภาษาชอง 

๒๕๕๕ 

ภาษาญัฮกุร 

๒๕๕๕ 

ปลาร้า 

๒๕๕๕ 

ภาษาก๋อง 

๒๕๕๕ 

การแพทยแ์ผนไทย

และการแพทย์

พืน้บา้น 

โหราศาสตร ์ 

ดาราศาสตร ์

และไสยศาสตร ์

ชัยภูมแิละ 

การตั้งถินฐาน 



 

 

                      พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๖๕ 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษประคอง นิมมานเหมนิท์ ท่ีปรึกษา 

๒. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ท่ีปรึกษา 

๓. หมอ่มราชวงศ์รุจยา อาภากร ท่ีปรึกษา 

๔. อธิบดีกรมสง่เริมวัฒนธรรม ประธาน 

๕. รองอธิบดกีรมส่งเสริมวัฒนธรรม รองประธาน 

๖. นายพะนอม แก้วก าเนดิ กรรมการ 

๗. ศาสตราจารย์วิบูลย ์ลี้สุวรรณ กรรมการ 

๘. ศาสตราจารย์ศิราพร ณ ถลาง กรรมการ 

๙. ศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์ กรรมการ 

๑๐. ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว กรรมการ 

๑๑. ศาสตราจารย์สุวิไล เปรมศรีรัตน์ กรรมการ 

๑๒. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ กรรมการ 

๑๓. รองศาสตราจารย์สุกัญญา สจุฉายา กรรมการ 

๑๔. รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวสีุข กรรมการ 

๑๕. รองศาสตราจารย์ชัชชัย โกมารทัต กรรมการ 

๑๖. รองศาสตราจารย์ชลธิชา บ ารุงรักษ์ กรรมการ 

๑๗. รองศาสตราจารย์พรรัตน์  ด ารุง กรรมการ 

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง พรมมลู กรรมการ 

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศพ์ันธ์ อนันต์วรณิชย์ กรรมการ 

๒๐. พันเอก(พเิศษ)อ านาจ พุกศรีสุข กรรมการ 

๒๑. นายชูพนิจิ เกษมณ ี กรรมการ 

๒๒. นางสาวกุลวด ีเจริญศรี กรรมการ 

๒๓. นางมยุรี ถาวรพัฒน์ กรรมการ 

๒๔. นายวัฒนะ บุญจับ กรรมการ 

๒๕. นายบุญชัย ทองเจรญิบัวงาม กรรมการ 

๒๖. นายธนติ ชังถาวร กรรมการ 

๒๗. นายสุรัตน์ จงดา กรรมการ 

๒๘. นายสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ กรรมการ 

คณะกรรมการอ านวยการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

๒๙. ผู้แทนส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กรรมการ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

๓๐. ผู้แทนกรมศาสนา กรรมการ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

๓๑. ผู้แทนกรมศิลปากร กรรมการ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

๓๒. ผู้แทนกรมทรัพย์สนิทางปัญญา กรรมการ 

กระทรวงพาณชิย์ 

๓๓. ผู้แทนกรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทย กรรมการ 

และแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

๓๔. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิปัญญา  กรรมการ 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

๓๕. ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรรมการและ 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขานุการ 

๓๖. นางสุกัญญา เย็นสุข กรรมการและ 

 ผูช้ว่ยเลขานกุาร 

๓๗. นางสาวหทัยรัตน์ จิวจินดา กรรมการและ 

 ผูช้ว่ยเลขานกุาร 

๓๘. นางสาวเบ็ญจรัศม ์มาประณีต กรรมการและ 

 ผูช้ว่ยเลขานกุาร 

๓๙. นางสาวสุมาล ีเจียมจังหรีด กรรมการและ 

 ผูช้ว่ยเลขานกุาร 



๑๖๖   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

สาขาศิลปะการแสดง  

๑. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ประธาน 

๒. รองศาสตราจารย์มานพ วิสุทธิแพทย์ 

๓. รองศาสตราจารย์กาญจนา อนิทรสุนานนท์ 

๔. รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวสีุข 

๕. รองศาสตราจารย์พรรัตน์  ด ารุง 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ์ 

๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประภาส  ขวัญประดับ 

๘. นายประเมษฐ์ บุณยะชัย 

๙. นายอานันท์ นาคคง 

๑๐. นายวาท ีทรัพย์สนิ 

๑๑. นายธรรมนติย์  นิคมรัตน์ 

๑๒. นายสุรัตน์ จงดา 

๑๓. นายสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ 

๑๔. นายดังกมล ณ ป้อมเพชร 

๑๕. ผู้แทนกรมศิลปากร  

สาขางานชา่งฝีมือดั้งเดิม  

๑. ศาสตราจารย์วิบูลย ์ลี้สุวรรณ ประธาน 

๒. ศาสตราจารย์ฤทัย  ใจจงรัก 

๓. รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์  

๔. รองศาสตราจารย์วุฒ ิ วัฒนสินธ์ุ  

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง พรมมลู  

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศพ์ันธ์ อนันต์วรณิชย ์ 

๗. นายสมชาย นลิอาธิ 

๘. นางณัฏฐภัทร  จันทวชิ  

๙. นายนิยม  กลิ่นบุปผา  

๑๐. นางอรไท  ผลด ี 

๑๑. นายวิริยะ  สุสุทธิ  

๑๒. นายบุญชัย  ทองเจรญิบัวงาม 

๑๓. นายชัยมงคล  จินดาสมุทร 

๑๔. นายวาท ีทรัพย์สนิ 

๑๕. นางสาวประติมา นิ่มเสมอ 

๑๖. ผู้แทนกรมศิลปากร  
สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน  

๑. ศาสตราจารย์พิเศษประคอง นิมมานเหมนิท์ ท่ีปรึกษา 

๒. ศาสตราจารย์ศิราพร ณ ถลาง  ประธาน 

๓. ศาสตราจารย์ชวน  เพชรแก้ว  

๔. รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์  

๕. รองศาสตราจารย์สุกัญญา สจุฉายา  

๖. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ จันต๊ะ  

๗. รองศาตราจารย์กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์  

๘. รองศาตราจารย์ภูมจิิต เรืองเดช  

๙. รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  

๑๐. รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์  ปรางค์วัฒนากุล 

๑๑. รองศาตราจารย์ปฐม หงษ์สุวรรณ 

๑๒. ผู้ช่วยศาตราจารย์เสาวณิต วิงวอน 

๑๓. นางสุมามาลย์ เรืองเดช 

๑๔. นายอภลิักษณ ์เกษมผลกูล 

๑๕. นายวัฒนะ  บุญจับ  

สาขากฬีาภูมปิัญญาไทย  

๑. คุณหญิงณัษฐนนท ทวสีิน ท่ีปรึกษา 

๒. ศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์  ประธาน 

๓. รองศาสตราจารย์สุจิตรา  สุคนธทรัพย์   

๔. รองศาสตราจารย์ถนอมวงศ์  กฤษณเพ็ชร์  

๕. รองศาสตราจารย์ชัชชัย  โกมารทัต  

๖. นายศักดิ์ชาย  ทัพสุวรรณ  

๗. นายวิชิต ชีเ้ชญิ  

๘. นายสมโภชน์  ฉายะเกษตริน  

๙. นายสุจรติ บัวพมิพ ์

๑๐. พ.อ. (พิเศษ) อ านาจ พุกศรีสุข 

๑๑. นางสาวเย็นฤดี  วงศ์พุฒ 

๑๒. นายสุเมต  สุวรรณพรหม 

๑๓. นายโชคอนันต ์ อังสกุลอาภรณ ์ 

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม 



 

 

                      พธีิประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑๖๗ 

สาขาแนวปฎิบัติทางสงัคม พธิีกรรมและงานเทศกาล 

๑. นายพะนอม  แก้วก าเนดิ ประธาน 

๒. ศาสตราจารย์ชวน  เพชรแก้ว  

๓. รองศาสตราจารย์จารุวรรณ  ธรรมวัตร  

๔. รองศาสตราจารย์จิรวัฒน์  พิระสันต ์ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่ืน  ศรีสวัสดิ์  

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์  ศรีป่าซาง  

๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูพนิจิ  เกษมณ ี 

๘. นายพรศักดิ์  พรหมแก้ว  

๙. นายลิขติ  จินดาวัฒน์ 

๑๐. นายไพฑูรย ์ ปานประชา  

๑๑. พ.อ. (พิเศษ) อ านาจ พุกศรีสุข 

๑๒. ผู้แทนจากกรมการศาสนา  

สาขาภาษา 

๑. ศาสตราจารย์สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ประธาน 

๒. นางนติยา กาญจนวรรณ 

๓. นายสถาพร ศรีสัจจัง 

๔. รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์ 

๕. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 

๖. รองศาสตราจารย์สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ 

๗. รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ 

๘. รองศาสตราจารย์ชลธิชา บ ารุงรักษ์ 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ บุญยฤทธ์ิ 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ สาลี 

๑๑. นายประพนธ์ พลอยพุ่ม 

๑๒. นางศิริวรรณ ฉายะเกษตริน 

๑๓. นางมยุรี ถาวรพัฒน์ 

๑๔. นางสาวอุมาภรณ์ สังขมาน 

๑๕. นายแวยูโซะ สามะอาล ี 

สาขาความรู้แนวแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับธรรมชาตแิละจักรวาล 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษประคอง  นมิมานเหมนิทร์ ท่ีปรึกษา 

๒. รองศาสตราจารย์สุกัญญา  สุจฉายา  ประธาน 

๓. รองศาสตราจารย์พัชรินทร์  สิรสมุทร  

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู  อรรฐาเมศร์  

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร  คงพันธ์ุ  

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  นลิอาธิ  

๗. นายภุชชงค์  จันทวชิ  

๘. นางอุษา  กลิ่นหอม  

๙. นางสาวสมศรี  ชัยวณชิยา  

๑๐. นายสง่า  ดามาพงษ์  

๑๑. นายสนั่น  ธรรมธิ 

๑๒. นายธนติ  ชังถาวร 

๑๓. ผู้แทนกรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก 

๑๔. ผู้แทนสมาคมแพทยแ์ผนไทยแห่งประเทศไทย 

๑๕. ผู้แทนสมาคมโหรแห่งประเทศไทย  



๑๖๘   มรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษาโครงการ 

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

นายด ารงค์ ทองสม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

นางสุนันทา มิตรงาม ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศกึษา 

 

คณะท างาน 

นางสุนันทา มิตรงาม ผูอ้ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศกึษา 

นางสาวกิตตพิร ใจบุญ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ 

นางสุกัญญา เย็นสุข นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

นางสาวหทัยรัตน จิวจินดา นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

นางสาวเบ็ญจรัศม์ มาประณีต นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

นางสาวสุมาลี เจียมจังหรดี นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

 

ออกแบบรูปเล่ม  

นางสาวเบ็ญจรัศม์ มาประณีต นักวิชาการวัฒนธรรมข านาญการ 

 

ภาพประกอบ 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการกรม 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มบริหารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศกึษา 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๑๒-๔  โทรสาร ๐๒ ๖๔๕ ๓๐๖๑ 

e-mail: safeguard.ich@gmail.com  

http://ich.culture.go.th 

มรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม  
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