มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

วันอังคารที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมวัฒนรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพปก: ฐานะนันต์ สังข์นวล “ผีตาโขน”

จากการประกวดภาพถ่าย “อารยะ...วัฒนธรรมไทย”
พิมพ์ครั้งที่ ๑

จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓ กันยายน ๒๕๕๖

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ประเทศไทย เป็ น ประเทศที่ มีค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรมสู ง ยิ่ง ประเทศหนึ่ งในโลก
ความงดงามทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นเสน่ห์ที่ทาให้ประเทศไทยเป็นที่กล่าวขานมาตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดกด้านวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ ที่ผู้คนได้สร้างสรรค์ ส่งทอดมา
รุ่นต่อรุ่น ทั้งที่จับต้องได้ อันได้แก่ ผลงานด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และที่จับต้องไม่ได้
อันได้แก่ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆ จนสามารถผลิตผลงานชั้นเลิศที่ไม่มีใครเสมอเหมือน เช่น
ดนตรี การแสดง ผ้าทอ เครื่องจักสาน นิทาน ตารา นอกจากนี้ยังมีประเพณี กีฬาการเล่นพื้นบ้าน อาหาร
การแพทย์พื้นบ้าน ภาษา ฯลฯ ที่หล่อหลอมและสร้างความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมงดงามดังที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน
ดั ง นั้ น การที่ ก ระทรวงวั ฒ นธรรม กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมได้ ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเป็นหลักฐานสาคัญของชาติ และเป็น
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความภาคภูมิใจและร่วมรักษาวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่
ต่อไปในวิถีการดาเนินชีวิตของคนไทย รวมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการนาทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ
มาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี
กระผมขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้ ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

(นายสนธยา คุณปลื้ม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

ก

สารปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวั ฒ นธรรมมี ภ ารกิ จ หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ คื อ การรั ก ษา สื บ ทอด วั ฒ นธรรมของชาติ
และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง ในการดาเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงาน
ต่างๆ ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมได้มุ่งเน้นการดาเนินงานในลักษณะการศึกษาค้นคว้าวิจัย การอนุรักษ์
การฟื้นฟูการพัฒนา การส่งเสริม การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยน จนประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อมรดกวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ อย่าง
รวดเร็วทั้งในด้านที่เสี่ยงต่อการสูญหาย การนาไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและขาดการแบ่งปันผลประโยชน์
เป็นต้น โดยเหตุนี้ กระทรวงวัฒนธรรมเห็นความสาคัญของการมีมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมมรดก
ภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการขึ้นทะเบีย นมรดก
ภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่สาคัญในการตระหนักถึงคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเก็บบันทึกองค์ความรู้ต่างๆไว้เป็นหลักฐาน
สาคัญของชาติแล้ว ยังต้องมีการเผยแพร่และถ่ายองค์ความรู้เ หล่านี้ให้แก่เด็ก และเยาวชนได้ทราบถึง
สารสาคัญอันเป็นแก่นแท้อย่างจริงจัง รวมถึงสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ได้ อันจะเป็น
หนทางหนึ่งในการปกป้องคุ้มครองให้มรดกวัฒนธรรมที่เป็นตัวตนของคนไทยได้คงอยู่ตอ่ ไปอย่างเหมาะสม
กับยุคสมัย

(นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล)
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ข

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

สารอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
การคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะสิ่งที่จับ ต้องไม่ไ ด้ซึ่งเกี่ยวข้องกั บ
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านภาษาพูด ดนตรี การฟ้อนรา ประเพณี งานเทศกาล ความเชื่อ ความรู้
ของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ ความรู้เชิงช่าง ฯลฯ ถือเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเร่งด่วน ที่ทุกประเทศ
ในโลกให้ ค วามส าคั ญ เป็ นอย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากเป็ นสิ่ ง ซึ่ ง เสี่ ย งต่อ การสู ญ หาย อั น สื บ เนื่ องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการนา
มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมบางอย่างไปใช้ในทางที่ผิดหรือถูกนาไปใช้อย่างไม่เหมาะสมอีกด้วย
กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรม ตระหนั ก ในความส าคั ญ ของสถานการณ์
ดังกล่าวจึงกาหนดนโยบายในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย โดยมีกิจกรรม
ที่สาคัญคือ การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยการขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นปีที่ห้า
ประกอบด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ คือ สาขาศิลปะการแสดง สาขางานช่างฝีมือ
ดั้งเดิม สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน สาขากีฬาภูมิปัญ ญาไทย สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีก รรมและ
งานเทศกาล สาขาความรูแ้ ละแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับธรรมชาติและจักรวาล และสาขาภาษา จานวน ๖๘ รายการ
ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแต่งตั้ง และกาหนดจัดงาน
พิ ธี ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย นมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของชาติ ประจ าปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๖ ขึ้ น
ในวั น อั ง คารที่ ๓ กั น ยายน ๒๕๕๖ ณ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทย กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะนาไปสู่ความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสาคัญของ
มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมอันเป็นเกียรติภูมิของชาติ

(นายชาย นครชัย)
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

พิธีประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

ค

สารบัญ
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ก

ลาตัด

๒๒

สารปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ข

เพลงอีแซว

๒๔

สารอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ค

สวดสรภัญญ์

๒๖

กาหนดการ

๑

เพลงบอก

๒๘

ความหมายมรดกูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม

๒

เพลงเรือแหลมโพธิ์

๓๐

การขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ

๒

ฟ้อนเล็บ

๓๒

ราประเลง

๓๔

ฟ้อนกลองตุ้ม

๓๖

ลิเกป่า

๓๘

งานช่างฝีมือดั้งเดิม

๔๐

เกณฑ์การพิจารณาขึน้ ทะเบียน

๔๑

ผ้าทอไทพวน

๔๒

วัตถุประสงค์การขึน้ ทะเบียน
มรดกูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๓

การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปี
พุทธศักราช ๒๕๕๖

๓

รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๔

ผ้าขาวม้า

๔๔

ศิลปะการแสดง

๘

ตะกร้อหวาย

๔๖

เกณฑ์การพิจารณาขึน้ ทะเบียน

๙

ขัวแตะ

๔๘

วงปี่จุม

๑๐

เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว

๕๐

วงมังคละ

๑๒

ฆ้องบ้านทรายมูล

๕๒

วงมโหรี

๑๔

ประเกือมสุรินทร์

๕๔

แคน

๑๖

งานคร่า

๕๖

พิณ

๑๘

หัวโขน

๕๘

กรือโต๊ะ

๒๐

บายศรี

๖๐

ง

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วรรณกรรมพื้นบ้าน

๖๒
๖๓

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
และงานเทศกาล

เกณฑ์การพิจารณาขึน้ ทะเบียน

๑๐๐

นิทานยายกะตา

๖๔

เกณฑ์การพิจารณาขึน้ ทะเบียน

๑๐๑

นิทานปัญญาสชาดก

๖๖

ประเพณีตักบาตรเทโว

๑๐๒

นิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

๖๘

ประเพณีบุญบั้งไฟ

๑๐๔

ตานานเจ้าแม่ลิม้ กอเหนี่ยว

๗๐

ตานานเจ้าแม่เขาสามมุก

๗๒

ประเพณีการละเล่นผีตาโขน
ในงานบุญหลวง จังหวัดเลย

๑๐๖

ตานานกบกินเดือน

๗๔

ประเพณีกวนข้าวทิพย์

๑๐๘

บทเวนทาน

๗๗

พิธีโกนจุก

๑๑๐

ผญาอีสาน

๘๐

พิธบี ายศรีสู่ขวัญ

๑๑๒

ตาราพรหมชาติ

๘๒

พิธีทาขวัญนาค

๑๑๔

ประเพณีลงเล

๑๑๖

กีฬาภูมิปัญญาไทย

๘๖

ประเพณีกองข้าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๑๑๘

เกณฑ์การพิจารณาขึน้ ทะเบียน

๘๗

ประเพณีแห่พญายมบางพระ จังหวัดชลบุรี

๑๒๐

กาฟักไข่

๘๘

หนอนซ้อน

๙๐

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล

๑๒๒

มวยตับจาก

๙๒

เกณฑ์การพิจารณาขึน้ ทะเบียน

๑๒๓

มวยทะเล

๙๔

อาหารบาบ๋า

๑๒๔

ซีละ

๙๖

กระยาสารท

๑๒๖

มวยโบราณสกลนคร

๙๘

ขนมเบือ้ ง

๑๒๗

พิธีประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

จ

ข้าวยา

๑๒๙

ข้าวหลาม

๑๓๑

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๕
๑๖๐

ยาหม่อง

๑๓๒

คณะกรรมการอานวยการ

๑๖๕

คึฉึ่ยของกะเหรี่ยง

๑๓๔

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๖๖

ข้าวหอมมะลิ

๑๓๖

ปลากัดไทย

๑๓๗

คณะผู้จัดทา

๑๖๘

ภาษา

๑๔๐

เกณฑ์การพิจารณาขึน้ ทะเบียน

๑๔๑

ภาษาเลอเวือะ

๑๔๒

ภาษาโซ่ (ทะวืง)

๑๔๔

ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห)

๑๔๖

ภาษาสะกอม

๑๔๘

ภาษาอูรักลาโวยจ

๑๕๐

ภาษามานิ (ซาไก)

๑๕๒

ภาษาไทยโคราช (ไทยเบิง้ )

๑๕๔

ภาษาพิเทน

๑๕๖

ภาษาเขมรถิ่นไทย

๑๕๘

ฉ

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

กำหนดกำร
พิธีประกำศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของชำติ ประจำปีพุทธศักรำช ๒๕๕๖
วันอังคำรที่ ๓ กันยำยน ๒๕๕๖

ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
-----------------------------๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

- ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๑๔.๐๐ น.

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายสนธยา คุณปลื้ม) ประธานในพิธี
เดินทางมาถึง หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- พิธีกรกล่าวต้อนรับและดาเนินรายการ

- การแสดงพิธีบายศรีสู่ขวัญ
- อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงานความเป็นมาในการประกาศ
ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
- ชมวีดิทัศน์ การประกาศรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ประกาศขึ้นทะเบียน ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรให้กับชุมชน
ที่ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน
และมอบนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม
- ประธาน แขกผู้มีเกียรติ และชุมชน ถ่ายภาพร่วมกัน
๑๕.๐๐ น.

- การแสดงและสาธิตสาขากีฬาภูมิปัญญาไทย “มวยโบราณสกลนคร”
--------------------------------------พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑

ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายถึง การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้
ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน
กลุ่มชน และในบางกรณีปัจเจกบุค คล ยอมรับ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดก
ภูมิปั ญญาทางวัฒนธรรมซึ่ งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีก รุ่นหนึ่งนี้ เป็ นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชน
สร้างขึ้นใหม่อย่างสม่าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อ
ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของตน และทาให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์ และความต่อเนื่อง
ดังนัน้ จึงก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นสมบัตอิ ันล้าค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอด
มาถึงลูกหลานรุ่นต่อรุ่น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง ความรู้ ความคิด ทักษะ ความชานาญ
ความเชี่ ย วชาญ ที่ แ สดงออกผ่ า นทางภาษา วรรณกรรม ศิ ล ปะการแสดง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
พิธีกรรม งานช่างฝีมือดั้งเดิม การเล่น กีฬา ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ และ
จักรวาล
ในยุคที่โลกกาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบัน สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติดังกล่าว
ข้างต้น กาลังถูกคุกคามจากภยันตรายต่างๆ ทั้งจากวัฒนธรรมต่างชาติ การฉกฉวยผลประโยชน์จากการที่
มีเทคโนโลยีที่เ หนือกว่า หรือการนาภูมิปั ญญาของกลุ่มชนหนึ่งๆ ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม และไม่มีก าร
แบ่งปันผลประโยชน์ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้กลุ่มชนที่ได้รับผลกระทบถูกครอบงาจนเกิดการสูญเสีย
อัตลักษณ์ และสูญเสียภูมปิ ัญญาที่เป็นองค์ความรูข้ องตนไปอย่างรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์
การประกาศขึ้ น ทะเบี ย นมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม จึ ง เป็ น หนทางหนึ่ ง ในการปกป้ อ ง
คุ้ ม ครอง และเป็ น หลั ก ฐานส าคั ญ ของประเทศในการประกาศความเป็ น เจ้ า ของมรดกภู มิ ปั ญ ญา
ทางวัฒนธรรมต่างๆ ในขณะที่ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ

๒

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วัตถุประสงค์การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑. เพื่อบันทึกประวัติความเป็นมา ภูมปิ ัญญา และอัตลักษณ์ของมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
๒. เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย
๓. เพื่อเสริมสร้างบทบาทสาคัญ และความภาคภูมิใ จของชุมชน กลุ่มคน หรือบุคคล ที่เป็นผู้ถือครอง
มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
๕. เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความจาเป็นในการปกป้องคุ้มครองส่งเสริม และสืบทอดมรดก
ภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม จึ ง ประกาศขึ้ น ทะเบี ย นมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของชาติ ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่อการคุ้มครองในเบือ้ งต้น จานวน ๗ สาขา ๖๘ รายการ คือ
๑. สาขาศิลปะการแสดง จานวน ๑๕ รายการ
๒. สาขางานช่างฝีมอื ดั้งเดิม จานวน ๑๐ รายการ
๓. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน จานวน ๙ รายการ
๔. สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย จานวน ๖ รายการ
๕. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล จานวน ๑๐ รายการ
๖. สาขาความรูแ้ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล จานวน ๙ รายการ
๗. สาขาภาษา จานวน ๙ รายการ
ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จะดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศอยู่ในบัญชีรายชื่อโดยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
พิธีประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๓

รำยกำรมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของชำติ
ประจำปีพุทธศักรำช ๒๕๕๖
สำขำ

ประเภท

ดนตรี
ศิลปะกำรแสดง

การแสดง

๔

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

รำยกำร
วงปี่จุม
วงมังคละ
วงมโหรี
แคน
พิณ
กรือโต๊ะ
ลาตัด
เพลงอีแซว
สวดสรภัญญ์
เพลงบอก
เพลงเรือแหลมโพธิ์
ฟ้อนเล็บ
ราประเลง
ฟ้อนกลองตุ้ม
ลิเกป่า

สำขำ

ประเภท
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
เครื่องจักสาน

งำนช่ำงฝีมิอดั้งเดิม
เครื่องโลหะ
งานศิลปกรรมพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้าน

วรรณกรรมพื้นบ้ำน
บทสวดหรือ
บทกล่าวในพิธีกรรม
สานวน ภาษิต
ตารา

รำยกำร
๑. ผ้าทอไทพวน
๒. ผ้าขาวม้า
๓. ตะกร้อหวาย
๔. ขัวแตะ
๕. เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว
๖. ฆ้องบ้านทรายมูล
๗. ประเกือมสุรินทร์
๘. งานคร่า
๙. หัวโขน
๑๐.บายศรี
๑. นิทานยายกะตา
๒. นิทานปัญญาสชาดก
๓. นิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
๔. ตานานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
๕. ตานานเจ้าแม่เขาสามมุก
๖. ตานานกบกินเดือน
๗. บทเวนทาน
๘. ผญาอีสาน
๙. ตาราพรหมชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๕

สาขา

ประเภท
การเล่นพื้นบ้าน

กีฬาภูมิปัญญาไทย

กีฬาพื้นบ้าน
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา
ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล

แนวปฏิบัติทางสังคม
พิธีกรรม
และงานเทศกาล

ประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ประเพณีเกี่ยวกับ
การทามาหากิน

๖

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

รายการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

กาฟักไข่
หนอนซ้อน
มวยตับจาก
มวยทะเล
ซีละ
มวยโบราณสกลนคร
ประเพณีตักบาตรเทโว
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีการละเล่นผีตาโขน
ในงานบุญหลวง จังหวัดเลย

ประเพณีกวนข้าวทิพย์
พิธีโกนจุก
พิธีบายศรีสู่ขวัญ
พิธีทาขวัญนาค
ประเพณีลงเล
ประเพณีกองข้าวศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
๑๐. ประเพณีแห่พญายมบางพระ
จังหวัดชลบุรี

สำขำ

ประเภท
อาหารและโภชนาการ

ควำมรู้และแนว
ปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชำติ
และจักรวำล

การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้าน

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการอนุรักษ์และ

ภำษำ

ภาษาท้องถิ่น

รำยกำร
๑. อาหารบาบ๋า
๒. กระยาสารท
๓. ขนมเบื้อง
๔. ข้าวยา
๕. ข้าวหลาม
๑. ยาหม่อง
๑. คึฉื่ยของกะเหรี่ยง
๒. ข้าวหอมมะลิ
๓. ปลากัดไทย
๑. ภาษาเลอเวือะ
๒. ภาษาโซ่ (ทะวึง)
๓. ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห)
๔. ภาษาสะกอม
๕. ภาษาอูรักลาโวยจ
๖. ภาษามานิ (ซาไก)
๗. ภาษาไทยโคราช (ไทยเบิ้ง)
๘. ภาษาพิเทน
๙. ภาษาเขมรถิ่นไทย
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๗

ศิลปะการแสดง

ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รา-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่เป็น
การแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้น
นั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงที่
ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ นาสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม สามารถจาแนกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็นทานองเพลง
ทาให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่เพื่อบรรเลง ขับกล่อม ให้ความบันเทิง
ประกอบพิธีกรรมและประกอบการแสดง ดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม
๒. การแสดง หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่ารา การเชิด
การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก
อาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดง แบ่งออกเป็น การแสดงในพิธีกรรม การแสดง
ที่เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว
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เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะของวัฒนธรรมนั้น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
๒. มีองค์ประกอบของศิลปะการแสดงที่บ่งบอกให้เห็นคุณลักษณะของศิลปะการแสดง
นั้นๆ

๓. มีรูปแบบการแสดงหรือการนาเสนอที่ชัดเจน
๔. มีการสืบทอดกันหลายชั่วคนที่ยังคงมีการแสดงอยู่ หรือแสดงตามวาระโอกาสของการ
แสดงนัน้ ๆ
๕. มีคุณค่าทางสังคม จิตใจ และวิถีชวี ิตชุมชน
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๙

วงปี่จุม
ปี่จุมเป็นวงดนตรีท้องถิ่นล้านนาที่มีปี่ซึ่งเป็นเครื่องลมไม้ประเภทลิ้นอิสระเป็นเครื่องดนตรีหลัก
โดยปกติปี่จุมสารับหนึ่งๆ จะทาจากไม้รวกลาเดียว และทาเป็นปี่ที่มีขนาดและระดับเสียงต่างๆ กันสี่เล่ม
สี่ขนาด มีลิ้นทาด้วยสาริดผนึกติดที่ปลายด้านหนึ่งซึ่งมีข้อตันมีรูน้ิวเจ็ดรูเรียงไปตามความยาวของลาปี่
ปี่มีขนาดต่ างๆเรีย งตามล าดั บ จากใหญ่ ไ ปเล็ก ดั งนี้ ปี่แม่ มีความยาวระหว่า ง ๗๐ - ๘๐ เซนติ เ มตร
ปี่กลาง มีความยาวประมาณ ๖๐ - ๖๕ เซนติเ มตร ปี่ก้อย มีความยาวระหว่าง ๔๕ - ๕๕ เซนติเ มตร
และปี่ตัด (บางคนเรีย กปี่เล็ ก) มีความยาว ๓๕ - ๔๐ เซนติเมตร วงดนตรีที่ใช้ปี่ทั้งสี่เ ล่มมีชื่อเรีย กว่า
ปี่จุมสี่ ถ้าใช้เ พียงสามเล่ม เรีย กว่า ปี่จุมสาม บางวงใช้ปี่สามเล่มและมีซึงขนาดใหญ่ร่วมวงด้วย ๑ คัน
ก็ยังคงเรียกชื่อวงว่า ปี่จุมสี่ ถ้าเรียกโดยไม่ต้องการระบุจานวนนักดนตรีจะเรียกสั้นๆ ว่าปี่จุม ส่วนนักดนตรี
ที่เล่นปี่จุม เรียกว่า ช่างปี่

การใช้ ปี่ ข นาดต่ า งกั น บรรเลงร่ ว มกั น สี่ เ ล่ ม ท าให้ เ สี ย งของปี่ จุ ม สี่ ค รอบคลุ ม พิ สั ย ของเสี ย ง
มากกว่าสองทบของคู่แปด โดยเสียงของปี่ก้อยจะสูงกว่าปี่แม่เป็นคู่แปด ส่วนปี่กลางจะมีระดับเสียงคาบ
เกี่ยวระหว่างครึ่งบนของปี่แม่กับครึ่งล่างของปี่ก้อย และปี่ตัดจะมีเสียงสูงเป็นคู่แปดของปี่กลาง ระบบ
เสี ย งเช่ นนี้ ท าให้ก ารบรรเลงปี่จุ มสี่ มีเ สีย งซ้ อนกั น เป็ นคู่ แปดตลอดเวลา และบางช่ว งมี เ สี ย งเดี ย วกั น
เพิม่ เข้ามาอีกแนวหนึง่ ด้วย เสียงเหล่านี้ เป็นลักษณะของดนตรีที่แพร่หลายในเอเชียรวมทั้งในประเทศไทยด้วย
บทบาทหลักที่มีมาแต่ดั้งเดิมของปี่จุม คือ บรรเลงร่วมกับการขับซอซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านล้านนา
ที่เ ก่ าแก่ ก ว่า ๕ ศตวรรษ โดยการขับ ซอที่ใ ช้ปี่จุ มบรรเลงร่ว มด้วยนั้ น เป็น แบบแผนของเชีย งใหม่และ
จังหวัดใกล้เคียงซึ่งอยู่คอ่ นไปทางตะวันตกของดินแดนล้านนา ชุดทานองที่สาคัญที่สุดของซอตามแบบแผน
นี้มีชื่อว่า ซอตั้งเชียงใหม่ แหล่งที่มีการขับซอตามแบบแผนเชียงใหม่ คือแหล่งที่มีช่างปี่มาก โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง มีช่ า งปี่ ตั้ ง แต่ รุ่ น อาวุ โ สอายุ เ กิ น หกสิ บ ปี จนถึ ง เยาวชนในสถานศึ ก ษา
นอกจากนี้ มี ใ นจั ง หวั ด ล าพู น จั ง หวั ด เชี ย งราย จั ง หวั ด ล าปางและจั ง หวั ด แพร่ ส่ ว นทางตะวั น ออก
ซึ่งมีจังหวั ด น่านเป็นเมืองส าคั ญ นั้นมีก ารขับซอเช่นกั น แต่ชุดของท านองซอกั บ การใช้เครื่องดนตรีนั้น
แตกต่างกับทางเชียงใหม่ คือ ชุดทานองซอเมืองน่านมีชื่อว่า ล่องน่าน และซอน่านไม่ใช้ปี่จุม
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ปี่จุมด้านที่มีล้นิ ผนึกติดอยู่

ปี่จุมสี่

ปัจ จุ บัน นี้ ปี่จุ ม ยั ง คงมีรู ป ร่ างลั ก ษณะคงเดิ ม การผลิ ตยั ง คงใช้ วิธี เ ดิ มคื อ ท าด้ ว ยมื อ ช่ างท าปี่
(สล่าปี่) ด้วยเครื่องมือง่ายๆ และด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สล่าปี่สั่งสมมา จนสามารถทาให้ปี่ที่ทาด้วยมือ
และมี ข นาดต่ า งกั น นั้ น มี ร ะบบเสีย งที่ สั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งกลมกล่ อ มทั้ง ส ารั บ แต่ ส ล่า ท าปี่ ใ นปั จ จุ บั น นี้
ยั ง มี จ านวนไม่ ม าก สล่ า รุ่ น ใหม่ ๆ เท่ า ที่ พ บ คื อ ช่ า งปี่ ที่ ฝึ ก ท าเอง จนสามารถท าได้ ด้ า นบทบาท
ในการใช้งานนั้น ในระยะหลังๆมีก ารยืมทานองซอเมืองน่านมาเล่นบ้าง และบางทีมีท านองอื่นๆ ซึ่งอยู่
นอกจารีตเดิมแทรกเข้ามาบ้างเพื่อความสนุกสนาน นอกจากนี้ การประสมวงใหม่ๆ ของกลุ่มนักดนตรี
ร่วมสมัย ได้นาปี่บางเล่มไปเล่นเพลงใหม่ๆในวงดนตรีของตน รวมทั้งพบว่ามีการใช้ปี่ดาเนินทานองเพลง
ประกอบภาพยนตร์หรือละครที่มบี ริบทเป็นท้องถิ่นล้านนาด้วย

เรียบเรียงโดย นายประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์
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๑๑

วงมังคละ
วงมังคละ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วงปี่กลอง” เป็นดนตรีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เสียงสื่อสารและ
เพื่อความเป็นสิ ริมงคล เดิม ใช้ป ระโคมในขบวนแห่พระและใช้ป ระโคมในงานมงคล แต่ใ นปัจจุบันใช้
ประโคมทั้งในงานมงคล งานอวมงคล นาขบวนแห่ และประกอบท่าร่ายรา
วงมังคละมีประวัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี จากข้อมูลตานานพระพุทธสิหิงค์
กล่าวไว้ว่า เมือ่ ครัง้ ที่พอ่ ขุนศรีอนิ ทราทิตย์เสด็จเยือนเมืองนครศรีธรรมราชทรงทราบจากพระเจ้าจันทรภาณุ
(พระเจ้ า ศิริ ธ รรมนคร) ว่ าที่ เ มือ งลั งกาซึ่ง ขณะนั้ นเป็ นเมื องขึ้ นของนครศรี ธ รรมราชมีพ ระพุ ท ธสิ หิ ง ค์
มีพุ ท ธลั ก ษณะงดงามมาก ทรงปรารถนาที่จ ะได้ ไ ปประดิษ ฐาน ณ เมืองสุโ ขทั ย จึงทรงเจรจาขอให้
พระเจ้าจันทรภาณุจัดการให้ พระเจ้าจันทรภาณุทรงจัดริ้วขบวนนาพระพุทธสิหิงค์ส่งไปยังเมืองสุโขทัย
นอกจากนี้ใ นรัชกาลพ่อขุนรามค าแหงมหาราช กษัตริย์พระองค์ที่ ๓ ทรงกระท าโอยทานแก่มหาเถร
สังฆราชปราชญ์เ รี ย นจบ ปิ ฎกไตรที่ลุ แต่เมือ งนครศรีธ รรมราช โดยความก็ คือพระพุท ธศาสนาลัท ธิ
ลังกาวงศ์ในเมืองสุโขทัยนั้นได้รับการเผยแผ่มาจากเมืองนครศรีธรรมราช
ในวัฒนธรรมของชาวลังกานับแต่อดีต มีวงมังคละเภรีประกอบด้วย ปี่ที่มีปากลาโพงลักษณะ
อย่างเดียวกับปี่ชวา กลองคู่สาหรับสะพายตี ใช้ประโคมในงานมงคลต่างๆ แม้ในปัจจุบันก็ยังมีใช้ประโคม
น าขบวนแห่ พ ระเขี้ ย วแก้ ว ของพระพุ ท ธเจ้ า การจั ด ริ้ ว ขบวนน าพระพุ ท ธสิ หิ ง ค์ เ มื่ อ ครั้ ง สุ โ ขทั ย นั้ น
จึ ง ธรรมเนี ย มการน าวงมั ง คละเภรี ป ระโคมตลอดเส้ น ทาง วงดนตรี นี้ จึ ง มี ค วามเชื่ อ ลั ก ษณะของ
วง รูปแบบการบรรเลงเช่นเดียวกับวงกาหลอของภาคใต้ วงมังคละเมื่อแพร่กระจายสู่สุโขทัยแล้วได้มีการ
นาไปใช้ประโคมงานต่างๆ สืบทอดต่อเนื่องกันมาในประเพณีของประชาชนในสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง
คือ พิษ ณุโ ลก และบางส่ว นของอุตรดิตถ์ ส่วนเครื่องดนตรีใ นวงมีพัฒนาการจนเป็นรูป แบบเฉพาะ
ประกอบด้วย ปี่ (มีลาโพง) ฆ้องแขวนหรือฆ้องราว (มี ๓ ใบ) โกร๊ก (กลองขนาดเล็ก บางแห่งเรียกว่า
จ๊ ก โกร๊ ก ) กลองยื น กลองหลอน ฉาบ และกรั บ บางวงเพิ่ ม ฉิ่ ง ร ามะนา ชื่ อ วงดนตรี ที่ ป ระสม
วงนี้ เ ดิ มเรีย กว่ า “วงปี่ ก ลอง” ส่ ว นชื่อ “วงมั งคละ” เรีย กตามบั นทึ ก ของสมเด็ จพระเจ้า บรมวงศ์ เ ธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เมื่อเสด็จเมืองพิษณุโลก ใน พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยทรงเรียกตามคาที่ได้รับ
การอธิบายของสมภารวัดสกัดน้ามัน และพระยาเทพาฯว่า “วงมังคละ” ชื่อของวงดนตรีนี้จึงเป็นชื่อหนึ่ง
ที่นยิ มเรียกในปัจจุบัน
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ลั ก ษณะของวงมั ง คละ เป็ น วงดนตรี ป ระโคมน าขบวนแห่ วงประโคมในงานพิ ธี ต่ า งๆ
เมื่ อ มีก ารคิด กระบวนท่า ร า ใช้ ว งมั ง คละบรรเลงประกอบท่ าร า และปรั บ เปลี่ ย นในรู ป แบบบรรเลง
ตามอย่างวงดนตรีทั่วไป ขั้นตอนสาคัญก่อนการบรรเลงเริ่มด้วยการไหว้ครู ต่อด้วยเพลงกลองชื่อเพลง
ไม้สี่ซึ่งถือเป็นเพลงครู จากนั้นจึงมีการนาเพลงอื่นๆ ตามที่แต่ละวงใช้บรรเลง เช่น เพลงไม้หนึ่ง ไม้สอง
ไม้สาม กระทิงกินโป่ง นมยานกระทกแป้ง สาวน้อยประแป้งคางคกเข็ดเขี้ยว เก้งตกปลัก ตุ๊กแกตีนปุก
ข้าวต้มบูด แพะชนแกะ คุดทะราดเหยียบกรวด ฯลฯ สาหรับวงที่บรรเลงประกอบท่ารา ทั้งท่ารานา
ขบวนแห่ และท่ า ร าที่ เ รี ย กว่ า ร ามั ง คละ หรื อ ที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ใหม่ มี ท่ า ร าซึ่ ง นิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลาย
เช่น ท่าเจ้าชู้ไก้แจ้ ท่าเจ้าชู้ยักษ์ ท่าป้อ ท่าเมิน ท่าลิงอุ้มแตงหรือท่าราลิงขย่มตอ ฯลฯ
วงมั ง คละ เป็ น วงดนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเชื่ อ เรื่ อ งเสี ย ง ใช้ สื่ อ สารความเป็ น สิ ริ ม งคล
การบูชายกย่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อป่าวประกาศให้เ ทพยดาหรือผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติให้รับทราบถึง
พลังศรัทธาต่อสิ่งที่ประกอบขึ้น เช่น การแห่พระพุทธรูป แห่นาค แห่น าขบวนในกิจกรรมทางประเพณี
ของสังคมทีจ่ ดั ขึน้ แม้วา่ ในปัจจุบนั บางท้องถิน่ ใช้สาหรับประกอบงานอวมงคล ก็ยงั คงเป็นความเชือ่ เรือ่ งเสียง
ที่ ใ ช้ น าหรื อ ส่ ง วิ ญ ญาณของผู้ ว ายชนม์ วงมั ง คละจั ด เป็ น วงดนตรี ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรม
ลักษณะโดดเด่นของการบรรเลงวงดนตรีนี้คือเสียงน าของโกร๊กที่ตีด้วยหวายยาว ๒ อัน การใช้ปี่เป่าร่าย
พรรณนาบทคาถา บทบู ช าสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ หรื อ พรรณนาบทที่ เ ป็ น ถ้ อ ยค าสื่ อ ความเป็ น ท านองต่ า งๆ
กลองสองหน้า คือกลองยืนและกลองหลอน (ด้านหนึ่งตีด้วยไม้ดีดกลอง) ท าหน้าที่ตีลีลาจังหวะเป็น
เพลงกลองหรือ ไม้ ก ลองตามชื่ อของเพลง ฆ้อ งแขวนนอกจากตีใ ห้จั งหวะแล้วยั งตี เ ป็น สัญ ญาณบอก
การเปลี่ยนเพลงด้วย ในปัจจุบันมีการเป่าท านองปี่ด้นหรือด าเนินลีลาให้สอดคลองกับ จังหวะ บางวง
นาทานองเพลงพืน้ บ้าน เพลงไทยแบบแผน เพลงสมัยนิยมเข้าไปเป่าร่วมกับวิธแี บบดัง้ เดิมด้วย
การสืบทอดวงมังคละ เกิดจากการสืบทอดในรูปแบบมุขปาฐะของศิลปินที่เป็นครูหรือหัวหน้าวง
เมื่อมีการฟื้นฟู ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านจึงเกิดการสืบทอดในโรงเรียน และกลุ่มสนใจต่างๆ ความรู้
แนววิธีปฏิบัติ มีการสืบทอดทั้งแบบแผนดั้งเดิมและประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน มีวงมังคละ
เช่น วงรุ่งอรุณศรี วงบ้านกล้วย วงเอกเขนกมังคละ วง ส.ราชพฤกษ์ศิลป์ จังหวัดสุโขทัย วงครูทองอยู่
ลูกพลั บ วงโรงเรียนวัดจอมทอง วงเพชรรุ่งลูก นเรศวร วงมะปรางหวาน จังหวัดพิษณุโลก วงพิชัย
สามัคคี จังหวัดอุตรดิตถ์ ฯลฯ
เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๓

วงมโหรี
วงมโหรีจัดเป็นวงดนตรีของไทยที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องดังปรากฏในงานประติมากรรม
เช่น ภาพปูนปั้นแกะสลักตั้งแต่ครั้งโบราณกาลที่พบภาพการบรรเลงวงมโหรีเครื่องสี่อันประกอบด้วย คนสี
ซอสามสาย คนดีดกระจับปี่ คนตีทับหรือโทน และคนตีกรับที่เป็นผู้ขับลานา แสดงให้เห็นถึงความนิยมใน
การบรรเลงวงมโหรีที่มมี ายาวนาน ดังที่ได้ปรากฏในงานจิตรกรรม ในยุคสมัยต่างๆ เช่น ภาพเขียนลายทอง
บนตู้หนังสือ ภาพบนฝาผนัง ฯลฯ ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆที่ไ ด้จากงานจิตรกรรม ประติมากรรมเหล่านี้
เป็นร่องรอยหลักฐานที่บ่งชีถ้ ึงความเจริญและวิวัฒนาการทางการดนตรีของไทยได้เป็นอย่างดีว่าชนชาติไทย
มีค วามนิย มในการขับ ร้องและบรรเลงวงมโหรีป รากฏเด่น ชัดมาแต่ค รั้งในอดีตก่ อนกรุงสุโ ขทัย แม้ใ น
กฏมณเฑียรบาลในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี พ.ศ. ๑๙๙๑ – ๒๐๓๑
ก็ มีบันทึกไว้ว่า “ห้ามร้องเพลงเรือ เป่าขลุ่ย เป่าปี่ สีซอ ดีดจะเข้ ดีดกระจับปี่ ตีโทนตีทับ ในเขตพระราชฐาน”
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การบรรเลงเครื่ อ งดนตรี ต่ า งๆนั้ น ได้ รั บ ความนิ ย มกั น มากมายจนต้ อ งห้ า มไว้ ใ นเขต
พระราชฐาน ในสมัย ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีก ารนาเครื่องสายมาจัดให้บ รรเลงประสมเข้าด้วยกั นกั บ
วงปี่พาทย์ที่มีการลดขนาดสัดส่วนของเครื่องดนตรีประเภทตีลง เช่น ระนาด ฆ้องวง เพื่อให้มีความดังของ
เสีย งที่เหมาะสมจะบรรเลงร่ว มกั นจนเกิ ดเป็นรากฐานของการพัฒนาวงมโหรีของไทยมาจนปัจจุบันนี้
ภายหลังการได้นาเครื่องดนตรีทั้งเครื่องดีด สี ตี เป่า ของไทยมาบรรเลงร่วมกันเช่นนี้ ทาให้เ กิดความ
เหมาะสมลงตัวที่ทาให้การบรรเลงเครื่องดนตรีทุกชิ้นร่วมกันในวงมโหรีมีสุ้มเสียงนุ่มนวลไพเราะอ่อนหวาน
น่าฟังประดุ จเสีย งทิพ ย์จากสรวงสวรรค์ มีความดังของเสีย งที่พอเหมาะที่จะใช้บ รรเลงภายในอาคาร
บ้า นเรื อ น เหมาะสมกั บ ในการขั บ กล่ อ มที่ เ ป็น พิ ธี ม งคลต่า งๆ อาทิ งานมงคลสมรส งานขึ้ น บ้ า นใหม่
งานวันเกิด งานเลีย้ งสังสรรค์ตา่ งๆ

วงมโหรีเครื่อง ๔
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วงมโหรีเครื่อง ๖

วงมโหรีเครื่องเดี่ยว

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

วงมโหรี แ บ่ ง เป็ น วงมโหรี โ บราณ ประกอบด้ ว ย ๑.วงมโหรี เ ครื่ อ งสี่ ๒.วงมโหรี เ ครื่ อ งหก
๓.วงมโหรี เ ครื่ อ งแปด และวงมโหรี ที่ เ ป็ น รู ป แบบในการบรรเลงในปั จ จุ บั น อาทิ ๑.วงมโหรี ว งเล็ ก
๒.วงมโหรีเครื่องคู่ ๓.วงมโหรีเครื่องใหญ่
การสืบทอดและบรรเลงวงมโหรีในปัจจุบันนั้นยังคงมีการเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุ ด มศึ ก ษาที่ ยั ง คงมี ค วามชั ด เจนอยู่ ใ นทุ ก ๆภู มิ ภ าคของประเทศไทย ด้ ว ยความสนั บ สนุ น อั น ดี
ของภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงพิจารณาเห็นสมควรประกาศขึ้นทะเบียนวงมโหรีให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม สาขา

เรียบเรียงโดย นายสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ
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๑๕

แคน

แคน เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานที่เก่าแก่มีมาแต่โบราณ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ปากเป่า
ให้เป็นเพลง แบ่งเป็นสองอย่าง คือ แคนเจ็ด และแคนแปด แคนเจ็ดนัน้ มีลกู เจ็ดคู่ ส่วนแคนแปดนัน้ มีลกู แปดคู่
แคนท าด้ ว ยไม้ อ้ อ หรื อ ไม้ เ หี้ ย น้ อ ย แต่ เ ดี๋ ย วนี้ ไ ม้ อ้ อ หาได้ ย ากเขาจึ ง ท าแคนด้ ว ยไม้ เ หี้ ย น้ อ ย
และจะต้องหาให้ได้ลดขนาดเท่านิว้ มือจึงจะใช้ได้ นอกจากไม้เหีย้ น้อยซึง่ ทาเป็นลูกแคนยาวลดหลัน่ กันตามลาดับ
๗ คู่ หรือ ๘ คู่ ประกอบเข้ากันกับเต้า ติดสูตร (ขีส้ ูตร) ข้างบนและข้างล่างเต้า เพือ่ ไม่ให้ลมเป่าเข้าสูบออกรั่ว
แล้วยังมีลิน้ แคน รูแพว และรูนับเสียงเป็นสิ่งส าคัญด้วย ข้างในของแต่ละล าไม้ลูกแคนประกอบด้วยลิ้นแคน
หนึง่ อันทีม่ หี นึง่ เสียง และจะต้องเจาะรูแพวให้ถกู ตามเสียงเสมอ
ลิน้ แคนท าจากโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง หรือโลหะผสม คือ ทองแดงผสมเงินซึง่ จะมี
ช่างโลหะโดยตรงเป็นผูผ้ สมและตีเป็นมาตรฐานมาให้ชา่ งแคน ช่างแคนก็จะนามาตัดเป็นเส้นและตีให้เป็นแผ่นบาง ๆ
ให้ได้ขนาดทีจ่ ะสับเป็นลิน้ แคน นาลิน้ แคนไปสอดใส่ไว้ในช่องรูลนิ้ ของกูแ่ คนหรือลูกแคนแต่ละลูก เต้าแคนทาจาก
ไม้ประดูห่ รือไม้น้าเกลีย้ ง (ไม้รกั ) ถ้าเป็นไม้ประดูค่ นู่ ยิ มใช้รากเพราะตัดหรือปาดง่ายด้วย มีดตอก ใช้สวิ่ เจาะให้กลวง
เพื่อเป็นที่สอดใส่ลูกแคนและเป็นทางให้ลมเป่าผ่านไปยังลิ้นแคนได้สะดวก เมื่อสอดใส่ลูกแคนเข้าไปในเต้า
แล้วต้องใช้ขสี้ ตู รหรือขีแ้ มงน้อย อุดและเชือ่ มลูกแคนเข้ากับเต้าแคน
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ระบบของแคนแปดมีเสียงทั้งหมด ๑๖ เสียง แต่เป็นระดับเสียงที่ซ้ากัน ๒ เสียง ฉะนั้นจึงมีเสียง
ที่มีระดับแตกต่างกันทั้งหมด ๑๕ เสียง เรียงลาดับจากต่าไปสูง คือ ลา ที โด เร มี ฟา ซอล(ซอล) ลา ที โด
เร มี ฟา ซอล ลา แต่เสียงทั้ง ๑๖ เสียงนีม้ ิได้เรียงลาดับอย่างเสียงระนาดหรือเสียงเปียโน

ท่วงทานองของแคนที่ถูกเป่าออกมานั้น ชาวอีสานเรียกว่า ลายแคน ลายแคนเป็นภูมิปัญญาที่มี
การสื บ ต่อกั นมาจากความทรงจ าหมอแคนในอดีต ไม่มีก ารจดบันทึ ก เป็น ลายลัก ษณ์ อัก ษร ลายแคน
ถู ก ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น จากการเลี ย นลี ล าและท่ ว งท านองหรื อ เสี ย งจากธรรมชาติ ซึ่ ง ให้ ค วามไพเราะจั บ ใจ
สามารถแยกระดั บ เสีย งได้ ๒ กลุ่ม ระดับ เสีย งคื อ ทางยาว หมายถึง การบรรเลงประกอบการล าที่ มี
ท่วงทานองเชื่องช้า เหมาะสาหรับการลาในบทเล่าเรื่อง บทพรรณา บทโศกเศร้า หวนหา และ ทางสั้น
หมายถึง การบรรเลงประกอบการลาที่มีท่วงทานองกระชับ สนุกสนาน ร่าเริง ลายแคนที่นิยมเล่น ได้แก่
ลายสุดสะแนน ลายอ่านหนังสือใหญ่ ลายอ่านหนังสือน้อย ลายเซ ลายแมงภู่ตอมดอก ลายโปงลาง
ขึน้ ภู ลายแม่ฮ้างกล่อมลูก ลายลมพัดไผ่ ลายลมพัดพร้าว ลายล่องของ ลายโป้ซ้าย ลายเต้ย ลายเซิง้
การฝึกหัดเป่าแคนของชาวอีสาน จะเรียนด้วยตนเองจากการสังเกตจดจาจากที่เคยได้ยินได้ฟัง
ผู้จะฝึกหัดจะไปหาซื้อแคนมาเอง ค่อยศึกษาคลาทางทีละนิดละหน่อย ถ้ามีโอกาสที่จะขอคาแนะนาจาก
ผู้ที่เ ป่ าเป็น แล้ว เมื่อ จาท านองอั นใดได้ก็ เ อามาประติดประต่อเป็นของตนเอง ปั จจุบั นเริ่ม มีก ารเรีย น
การสอนเป่าแคนในสถาบันการศึกษาในภาคอีสานมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ฝึกหัดจาเป็นต้องรู้ก็คือ
ต้องรู้ตาแหน่งของเสียงแคนว่าลูก ใดเป็นเสียงลูก ใดคู่กับ ลูกใด นอกจากนี้ยั งต้องรู้ตาแหน่งของนิ้วมือ
ด้วยว่านิว้ ใดใช้กดหรือนับลูกใดบ้าง
การบรรเลงดนตรีทุกอย่างของชาวอีสานจะใช้แคนเป็นหลัก ถือเป็นเอกลักษณ์ทางดนตรีของ
ชาวอี ส านอย่ า งหนึ่ ง และท านองเพลงของเครื่ อ งดนตรี ต่ า งๆ ก็ ล้ ว นแต่ ยึ ด แบบอย่ า งของเพลงแคน
ในสมัยโบราณพวกหนุ่มผู้นิยมเป่าแคนดีดพิณเดินเลาะบ้านไปคุยสาว หรือไม่ก็ในงานบุญพระเวสฯ ชาย
หนุ่ม ก็ จะพากั นเป่า ปีเ ป่ าแคน ดีด พิ ณ สีซ อ เลาะตามตูบ พร้ อมกั บ เกี้ย วสาวไปด้ว ย แต่ใ นปัจ จุบั น
ประเพณี ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ สู ญ ไปแล้ ว จึ งเหลื อแต่ ก ารบรรเลงประกอบล าและประกอบฟ้อ นในงานที่ มี
การจ้างในรูปแบบอื่น ๆ
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พิณ

พิณ หรือ "ซุง" เป็นเครือ่ งดนตรีชนิดหนึง่ ของชาวอีสานทีม่ ชี อื่ เรียกแตกต่างออกไป เช่น ซึง หมากจับปี่
หมากตดโต่ง หมากตับเต่ง พิณทาด้วยไม้ เช่น ไม้ขนุน (ไม้บกั มี)่ เพราะมีน้าหนักเบาและให้เสียงทุม้ กังวานไพเราะกว่า
ไม้ชนิดอืน่ มีรปู ร่างคล้ายกีตาร์แต่ฝมี อื หยาบกว่า พิณอาจจะมี ๒ สาย ๓ สาย หรือ ๔ สาย สายพิณดัง้ เดิมใช้
สายลวดเบรกรถจักรยาน เพราะคงทนและให้เสียงดังกว่าสายชนิดอืน่ แต่ในปัจจุบนั นิยมใช้สายกีตาร์แทน การขึน้ สาย
ไม่มรี ะบบแน่นอน นมหรือขัน้ (Fret) ทีใ่ ช้นวิ้ กดบังคับระดับเสียงจะไม่ฝงั ตายตัวเหมือนกีตาร์ การเล่นก็เล่นเป็นเพลง
เรียกว่าลาย โดยมากพิณจะเล่นคูก่ นั กับแคน

พิณอีสานนัน้ มีทงั้ แบบพิณ ๒ สาย ๓ สาย และ ๔ สาย พิณ ๒ สาย สาย ๑ เป็นสายเอก ขึน้ สายเปล่า
เป็นเสียง มี สาย ๒ เป็นสายทุม้ ขึน้ สายเปล่าเป็นเสียง ลา พิณ ๓ สาย สาย ๑ เป็นสายเอก ขึน้ สายเปล่าเป็นเสียง
มี สาย ๒ เป็นสายทุม้ ขึน้ สายเปล่าเป็นเสียง ลา สาย ๓ จะขึน้ สายเป็นเสียงประสาน พิณ ๔ สาย สองสายล่าง
เป็นเสียง โด เป็นเสียงคู่แปด (สายแรก โดต่ า สายสอง โดสูง) สองสายบน ขึ้นเสียงเป็น ซอล เป็นเสียงคู่แปด
(สายสอง ซอลต่า สายหนึง่ ซอลสูง)
การติดขัน้ แบ่งเสียงลงบนคอพิณ ทาได้หลายสเกล ตามแต่ชนิดของเพลงทีจ่ ะใช้พณ
ิ บรรเลง เพราะขัน้
ของพิณนัน้ สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้ เนือ่ งจากการใช้ขสี้ ดู ติดขัน้ แบ่งเสียงเข้ากับคอพิณ แต่สว่ นใหญ่นกั ดนตรีอสี าน
จะแบ่งสเกลเสียง โด เร มี ซอล ลา เพราะเพลงทีเ่ ล่นมักจะเป็นเพลงทีม่ าจากลายแคนเป็นส่วนใหญ่ มีชา่ งทาพิณ
หลายคนแบ่งสเกลเสียงตามแบบไมเนอร์อยูบ่ า้ ง คือ ในชัน้ เสียงที่ ๓ และ ๖ เป็นครึง่ เสียง นอกนัน้ เต็มเสียง
วิธดี ดี พิณอีสาน มือซ้ายจับทีค่ อพิณ ใช้นวิ้ ชี้ นิว้ กลาง นิว้ นางและนิว้ ก้อย กดเสียงทีต่ อ้ งการตามลายพิณ
และการแบ่งเสียงตามแบบต่าง ๆ นิว้ โป้งออกแรงกดรับกับนิว้ ทัง้ ๔ มือขวาดีดสายตรงกล่องเสียง อาจดีดด้วยนิว้ โป้ง
หรือใช้ปกิ๊ ดีดก็ได้ เวลาดีดสาย ๑ และสาย ๒ เพือ่ เล่นทานอง ให้ดดี สาย ๓เป็นเสียงประสานด้วย ซึง่ เสียงของสาย
๓ นี้ จะทาหน้าทีเ่ หมือนกับการเคาะลูกเสิบของโปงลางหรือลูกติดสูดของแคน คือท าหน้าทีเ่ ป็นเสียงประสานไป
ตลอดเพลง

๑๘

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

เพลงที่ใช้กับพิณเป็นเพลงที่มาจากลายแคน เช่น ลายใหญ่ ลายน้อย ลายลาเพลิน ลายนกไทรบิน
ข้ า มทุ่ ง ลายแมลงภู่ ต อมดอก ลายลมพั ด ไผ่ ลายกาเต้ น ก้ อ น ลายแม่ ฮ้ า งกล่ อ มลู ก ลายไล่ งั ว ขึ้ น ภู
ลายโป้ซ้าย ภูไทเลาะตูบ เต้ยหัวดอนตาล ลายสร้อยสีกซิ่น เซิ้งขิก มโนราห์ ศรีโคตรบูรณ์ สังข์ศิลป์ชัย
ลมพัดพร้าว เซิง้ กลองยาว ทองสร้อย เป็นต้น

พิณนอกจากจะนิยมบรรเลงเดี่ยวแล้ว ยังใช้ประสมวงกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น เช่น ซอ โปงลาง
แคน หมอลา กลองยาวและจะมีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เช่น กลอง กรับ ฉิ่ง ฉาบและไหซอง เป็นต้น
การฝึกฝนการเล่นพิณนั้น ต้องอาศัยทักษะเช่นเดียวกับดนตรีชนิดอื่น ๆ คือฝึกให้สามารถจดจา
ทานอง (ลาย) พิณให้ได้ก่อน ผู้เล่นจึงจะสามารถฝึกฝนทักษะสอดแทรกใส่ลูกเล่นต่าง ๆ ลงไปในลายให้เกิด
ความไพเราะ สนุกสนาน และปัจจุบันพิณเริ่มมีบทบาทในวงดนตรีพืน้ บ้านอีสานมากขึ้น และได้มีการนาพิณ
ไปประยุกต์บรรเลงในบทเพลงสมัยนิยมมากขึ้นด้วย
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กรือโต๊ะ

กรือโต๊ะเป็นการละเล่นพืน้ บ้านประเภทหนึง่ ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรม
ทีแ่ สดงถึงพลังสามัคคีของชุมชน “กรือโต๊ะ” จัดเป็นเครื่องดนตรีประเภท “เครื่องตี” ลักษณะเดียวกับกลอง
โดยหุน่ กรือโต๊ะ ทาจากไม้เนือ้ แข็ง นิยมไม้หลุมพอ นามาขุดกลึงเป็นหลุมเหมือนครกตาข้าว โดยขุดให้สว่ นปากแคบ
ป่องตรงกลาง ส่วนนีเ้ รียกว่า “ตาแป” ส่วนทีส่ องคือ “เด๊าว์” หรือใบ เป็นไม้แผ่นทีใ่ ช้เป็นส่วนสาคัญใช้วางพาด
บนปาก “ตาแป” แผ่นไม้ หรือแผ่นเด๊าว์นจ้ี ดั เป็นชุดเพือ่ ให้เสียงทีต่ า่ งระดับหลากหลายกัน ส่วนทีส่ ามคือไม้ตเี ด๊าว์
มีลกั ษณะเหมือนไม้ตฆี อ้ งแต่ดา้ มยาวกว่า ส่วนปลายของไม้ตเี ด๊าว์นนั้ มัดด้วยเส้นยางพารา เสียงของกรือโต๊ะ
เกิดจากการตีแผ่นไม้ทวี่ างบนตาแป
การเล่นกรือโต๊ะ นิยมเล่นกันในวันสาคัญของหมู่บา้ นหรือหลังจากการเกีย่ วข้าว โดยแต่ละหมูบ่ า้ น
จะน ากรือโต๊ะที่มีอยู่ในหมู่บ้านประมาณ ๕ ถึง ๑๐ ใบ มาตีประโคมเพื่อฟังเสียง หากมีการประชันแข่งขัน
นิยมใช้กรือโต๊ะ จ านวน ๗ ใบ ทีมไหนที่มีผู้ตีกรือโต๊ะได้เสียงดัง มีความพร้อมและอดทนในการตีกรือโต๊ะ
ได้นานกว่าทีมอืน่ ก็จะเป็นฝ่ายชนะ ผลชนะของทีมเสมือนว่าเป็นการชนะของคนทัง้ หมูบ่ า้ น การตีกรือโต๊ะ นอกจาก
จะเป็นการตีเพือ่ ความสนุกสนานแล้วยังแสดงออกถึงความสมานสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย
ในการแข่งขันนั้น บางครั้งมีกรือโต๊ะมาร่วมแข่งขันมากถึง ๓๐ คณะ เมื่อทุกคณะมาพร้อมกันแล้ว
ซึง่ โดยมากเป็นเวลาตอนบ่าย ก็จะมีการแบ่งรุน่ แบ่งสายผูท้ าหน้าทีแ่ บ่งรุน่ แบ่งสายก็คอื กรรมการซึง่ เป็นนักเลง
กรือโต๊ะอาวุโส และเพือ่ ความยุตธิ รรมในการตัดสินชีข้ าดจะใช้กรรมการอย่างน้อย ๓ คน เมือ่ กรรมการแบ่งกรือโต๊ะ
ออกเป็นรุน่ เล็ก รุน่ กลาง และรุน่ ใหญ่แล้ว ถ้าในแต่ละรุน่ มีหลายคณะก็จะจัดแบ่งสาย แข่งขันในสายเดียวกันก่อน
ซึง่ อาจจะแข่งแบบแพ้คดั ออกหรือแบบพบกันหมดก็แล้วแต่ตกลงกัน เมือ่ แบ่งรุน่ แบ่งสายชีแ้ จงกติกากันเสร็จก็เป็น
เวลาค่าพอดี หลังจากคณะต่างๆ รับประทานอาหารมือ้ เย็นเรียบร้อยก็เริ่มจัดกรือโต๊ะเข้าที่เพื่อแข่งขันต่อไป
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การเล่นกรือโต๊ะนิยมเล่นกันในเฉพาะผู้ชาย เพราะเป็นการละเล่นที่ต้องใช้พละกาลังมาก แต่ไม่มีข้อห้าม
สาหรับผู้หญิง การตีกรือโต๊ะคณะหนึ่งๆ มีผู้เล่นอย่างน้อย ๗ คน มีคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นผู้นา เพื่อให้สัญญาณ
หรือน าตีกรือโต๊ะ บอกการเริม่ ต้น เปลีย่ นกระสวนจังหวะ หรือหยุด คนอืน่ ๆ เรียกมือ ๒ และมือ ๓ จ านวน ๒ คน
เป็นผู้ตีเป็นสัญญาณจังหวะเร็ว ช้า หรือตีรัว คนอื่นๆ อีก ๔ คนทาหน้าที่ตีกรือโต๊ะสอดรับให้ดาเนินไปตาม
จังหวะ และปรั บ เปลี่ ยนแนวการตีตามสั ญญาณที่ตกลงกัน รูปแบบการตีกรือโต๊ะนอกจากตีเร็ว ช้า และรัว
แล้วยังตีในลักษณะกระหน่า
การแข่งขันตีกรือโต๊ะ มีรูปแบบที่กาหนดไว้คือ จัดเป็น ๒ แถว แถวที่ ๑ มี ๔ ใบ ให้หัวหน้าคณะกับมือ
๒ อยู่กลาง แถวที่ ๒ มี ๓ ใบ ให้มือ ๓ อยู่ทางซ้ายมือสุด วางกรือโต๊ะแต่ละใบแต่ละแถวให้ห่างกันพอสมควร
พอให้ ยื น ตีแ ละเปลี่ ย นแผ่ น เด๊ าว์ได้ ส ะดวกไม่เ กะกะกัน อีกคณะหนึ่ งที่ร่ว มประชัน กาหนดให้ ว างกรื อโต๊ ะ
ให้อยู่ใกล้ๆ กัน มีกรรมการจานวน 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 อาเภอตากใบ อาเภอแว้ง
อาเภอสุไหงปาดี เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเล่นกรือโต๊ะลดน้อยลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนหลายอย่าง
ในสั งคมและวัฒ นธรรม กรื อโต๊ ะที่ มี อยู่ เ ดิม ในแต่ ล ะชุ มชน จึ งมี ส ภาพช ารุ ดทรุ ดโทรม ขาดการดูแ ล ไม่ มี
การทากรือโต๊ะขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนของเก่า และไม้ขนาดใหญ่ที่นามาใช้ทากรือโต๊ะหาได้ยากขึ้น
เรียบเรียงโดย นายวาที ทรัพย์สนิ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๒๑

ลำตัด
เพลงล าตัดเป็นเพลงพืน้ บ้านพืน้ เมืองชนิดหนึง่ ของไทย ซึง่ นิยมร้องกันในเขตภาคกลาง สันนิษฐานว่า
มีพฒ
ั นาการมาจาก “ลิเกบันตน” ของชาวมลายู ในต้นรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยลิเกบันตนดังกล่าว
มีรูป แบบของการการแสดงแยกออกเป็ น ๒ สาขา สาขาหนึ่ง เรีย กว่า “ ฮั นดาเลาะ” และ “ลากู เ ยา”
และลิเกบันตนลากูเยา มีลักษณะของการแสดงว่ากลอนสดแก้กัน โดยมีลูกคู่คอยรับ เมื่อต้นบทร้องจบ
ต่อมาเมือ่ มีการดัดแปลงกลายเป็นภาษาไทยทัง้ หมด จึงเรียกกันว่า “ลิเกลาตัด”ต่อมาเรียกสัน้ ๆว่า “ลาตัด”
ค าว่าล าตัดแยกออกได้เป็น ๒ ค า คือค าว่า “ล า” และ “ตัด” ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ได้แก่
คาว่า “ลา” หมายถึงการร้องลานา มีคาร้องมีทานอง และหมายถึงลาเรือ่ ง แต่ละลามีเรือ่ งต่างๆ เช่น ลาเรือ่ งชิงชู้
ลาเรือ่ งผูกรัก เป็นต้น สาหรับคาว่า “ตัด” คือทาให้ขาด แบ่งออก แยกออก เป็นรูปแบบทานองต่างๆ ของบทเพลง
หรือตัดเป็นการแสดงอืน่ ๆ มาแทรกในการแสดงลาตัด เช่น มีการร้องเพลงฉ่อย เพลงขอทาน หรือมีการแสดงละคร
สวดคฤหัสถ์ ฯลฯ มาแทรก เพือ่ ให้เกิดความแปลกสนุกสนานไม่นา่ เบือ่
การแสดงล าตัดดั้งเดิมใช้ผู้ชายแสดงล้วน โดยแบ่งเป็น ๒ ฝ่ายร้องว่าโต้ตอบกัน มีแพ้ชนะเรียกว่า
“ลาตัดประ” ภายหลังมีผหู้ ญิงมาแสดงด้วย โดยร้องโต้ตอบกันระหว่างฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย แต่ฝา่ ยหญิงจะร้อง
สูเ้ ขาไม่ได้ และมีการพัฒนามาเป็น “ลาตัดผัวเมีย” ไม่มกี ารประชันเหมือนเมือ่ ก่อน เป็นการร้องรอมชอมกัน ฝ่ายชาย
จะยอมให้ฝา่ ยหญิงชนะบ้างตามโอกาส แต่กม็ กี ารร้องว่ากันแรงๆ ซึง่ เป็นการแสดงไม่ได้โกรธกันจริง ลักษณะของ
บทร้องลาตัด คือ “กลอนแปดหัวเดียว” ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษคือมีการขึน้ ต้นทีเ่ รียกว่า “เกริน่ หน้ากลอง” หรือ “บันตน”
ก่อนเริม่ เข้าบทร้องยาว ถ้าอีกฝ่ายขึน้ ร้องใหม่อาจมีการร้องบันตนใหม่หรือร้องต่อกันไปเลยก็ได้ ถ้าร้องต่อไปก็ตอ้ ง
ลงเสียงเดียวกัน ภาษาทีใ่ ช้เรียกกลอนลักษณะลงเสียงเดียวกันนี้ เช่น ลงเสียงสระไอเรียกว่า “กลอนไล” ลงเสียงสระอี
เรียกว่า “กลอนลี” ลงเสียงสระอูเรียกว่า “กลอนลู”
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงล าตัด ประกอบด้วย ร ามะนาล าตัด เป็นเครื่องดนตรีชนิ้ ส าคัญ
ทีข่ าดไม่ได้เพราะเป็นเครือ่ งให้จงั หวะสาคัญในการร้องรับขึน้ ลง การร้องของพ่อเพลงแม่เพลง และการร้องต่อลง
คาของคอหนึง่ คอสอง คอสาม แล้วแต่บทบาทของแต่ละตอนในการแสดง แต่เดิมใช้ตงั้ แต่ ๖ - ๑๒ ใบ ปัจจุบนั ใช้
๔ - ๖ ใบ แล้วแต่การรับงานใหญ่หรืองานเล็ก และกรับ เป็นเครือ่ งดนตรีทใี่ ห้จงั หวะตก กระชับเสียงดังฟังชัดเจน
สาหรับกรับทีใ่ ช้ในการแสดงลาตัดนัน้ ทาจากไม้เนือ้ แข็ง จะใช้ ๒ - ๔ คูก่ ไ็ ด้ตามความเหมาะสมของการแสดง

๒๒

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

แต่ เ ดิ ม การแสดงล าตั ด พ่ อ เพลง แม่ เ พลง และลู ก คู่ นิ ย มออกมานั่ ง อยู่ กั บ กลุ่ ม ตี ร ามะนา
โดยนั่งคนละซีก พ่อเพลงนั่งด้านขวาของคนตีรามะนา แม่เ พลงนั่งด้านซ้ายของคนตีรามะนา ลูกคู่ชาย
ก็จะอยู่ข้างพ่อเพลง ลูกคู่หญิงก็อยู่ข้างแม่เพลง โดยจะมีการแบ่งลาดับความเก่งของพ่อเพลงและแม่เพลง
ว่า คอหนึ่ง คอสอง คอสาม แสดงว่าคอหนึ่งจะเก่งที่สุด คอสองและคอสามเก่งรองลงมา และการร้อง
แต่ ล ะครั้ ง พ่ อ เพลงและแม่ เ พลงต้ อ งลุ ก ขึ้ น ยื น เรี ย กว่ า “ยื น หนึ่ ง ” คื อ การลุ ก ขึ้ น ยื น ครั้ ง แรก ยื น สอง
คื อ การลุ ก ขึ้ น ยื น ครั้ ง ที่ ส อง แต่ ใ นปั จ จุ บั น พ่ อ เพลงแม่ เ พลงและลู ก คู่ นิ ย มออกมายื น อยู่ ห น้ า เวที เ ลย
พวกตีรามะนาก็จะนั่งอยู่กลางเวทีเยือ้ งไปข้างหลังเรียกว่า “พวกพืน้ ” คือจะนั่งอยู่กับพืน้ ไม่ลุกขึ้นมายืน
เริ่มเข้าสู่การแสดง พวกพื้นตีรามะนาโหมโรงให้ได้ยินกันทั่วไปก่อนเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง
จังหวะกระชับ และเรียกคนดูก่อนเวลาแสดงประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที พอได้เวลาพ่อเพลงจะออกมาร้อง
“บทไหว้ครูชาย” แม่เพลงก็จะร้อง “บทไหว้ครูหญิง” เป็นการให้ความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้อบรม
สั่งสอนมา รวมถึงสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ทั้งหลายให้มาคุ้มครอง

เมื่อจบการไหว้ครู ฝ่ายชายร้องเกริ่นหน้ากลองหรือเรียกว่า “บั นตน” ลงจบบทรามะนาตีรับ
โดยขานรั บ พร้ อมๆ กั น ว่า “เป๊ก พ่อ ” ก่ อนแล้ว จึงร้ องรับ บทเกริ่น หน้า กลองพร้ อมกั นให้ เ ข้า กั บ จั งหวะ
รามะนาซึ่งตีเร็วกว่า การร้องบันตนของพ่อเพลงพอรับบันตนจบพ่อเพลงก็จะร้องบทยาวเข้าเรื่องเรียกว่า
“ลา” เช่น ลาเรื่องเกี้ยว จบบทแล้วลูกคู่รับ “เป๊กพ่อ” แล้วรามะนาตีรับพร้อมกับร้องบทเกริ่นหน้ากลอง
หรือบั นตนจนจบ ฝ่ายหญิงก็ จ ะลุ ก ขึ้ นยืนร้ องว่า แก้ โดยจะขึ้นบัน ตนใหม่เ พื่อ เปลี่ย นการลงคาสุดท้า ย
ให้ เ ป็ น เสี ย งอื่ น ที่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม ก็ ไ ด้ หรื อ จะว่ า บทยาวไปเลยก็ ไ ด้ โ ดยใช้ บั น ตนเดิ ม ของพ่ อ เพลง
แต่โดยทั่วไปนิยมขึ้นบันตนใหม่เพราะทาให้เห็นภูมิปัญญาเรื่องภาษาของฝ่ายหญิง และการได้ร้องบันตน
จะได้ออกท่าราได้สวยงาม ตอนลงรามะนารับลูกคู่รับ
หลังจากนั้นก็ร้องลาต่างๆ ตามที่จัดการได้ว่าจะร้องเล่นอย่างไรจนจบ ก็มีการร้องลาลาให้พร
ผูท้ ี่หามาแสดง จบขั้นตอนการแสดงเพียงเท่านี้
การแต่ ง กาย นิย มแต่ ง กายสี ฉู ด ฉาดสดใสให้ค นดูเ ห็ น ได้ ชั ดเจน โดยฝ่ า ยชายนุ่ ง โจงกระเบน
ใส่เสือ้ แขนสัน้ คอกลมมีกระดุม ๓ เม็ด สีพ้ืนหรือลายดอกสวยงามก็ได้ มีผ้าคาดเอวสวยงาม ฝ่ายหญิงนิยม
นุ่ ง โจงกระเบน เสื้ อ สี พื้ น แขนสั้ น กุ ด หรื อ แขนยาวก็ ไ ด้ นิ ย มใส่ รั ด รู ป จะมี ลู ก ไม้ ร ะบายหรื อ ไม่ มี ก็ ไ ด้
มีผ้าคาดเอวสวยงาม
เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์กาญจนา อินทรสุนานนท์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๒๓

เพลงอีแซว
เพลงอี แ ซวเป็ น เพลงร้ อ งพื้ น บ้ า นภาคกลาง นิ ย มร้ อ งเล่ น กั น มากในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
และจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง เช่น อ่างทอง สิงห์บุรี แต่ในสุพรรณบุรีมีคณะเพลงอีแซวเล่นกันหลายคณะ
จนเป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี ว่ า เพลงอี แ ซวต้ อ งจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ต้ น ก าเนิ ด ของเพลงอี แ ซวนั้ น พั ฒ นามาจาก
“เพลงยั่ว” ซึ่งเป็นการร้องเล่นกันสนุกๆ ยั่วกันไปยั่วกันมา มีบทร้องสั้นๆ คล้องจองกัน เนื้อความแทรกตลก
เน้นความสนุกสนานรื่นเริง ในการร้องเพลงยั่วนี้ใช้การปรบมือประกอบ ตีกลองยาวในการแห่ มีการร้องรา
นาขบวนและร้องเพลงยั่วให้เกิดความครืน้ เครง
การพั ฒ นาเพลงอี แ ซวมาจากเพลงยั่ ว โดยเนื้ อ ความของค าว่ า “แซว” มี ผู้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า
“นาน ท าอะไรอยู่ น านๆ และการว่ า กั น ไปว่ า กั น มา” เรี ย กว่ า “แซวกั น ” เพลงอี แ ซวจึ ง มี ก ารร้ อ งเป็ น
กลอนยาวเป็นเรื่องเป็นราวบ้าง เป็นการว่ากันบ้างแล้วแต่เวลาในการเล่น โดยมีชื่อเรียกการร้องเล่นกลอน
เพลงแต่ละตอนว่า “ตับ” ซึ่งหมายถึงเรื่องต่อกันยาว มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น ตับสู่ขอ ตับซื้อนา ตับชิงนาง
ตับซือ้ ควาย ฯลฯ
ลั ก ษณะกลอนเพลงอี แ ซวนั้ น มี ลั ก ษณะเป็ น กลอนแปดหั ว เดี ย ว แต่ มี ค ามากเป็ น พิ เ ศษ
ไม่ได้มีเ พีย ง ๘ คา อาจมีถึ ง ๑๐ - ๑๒ คาในแต่ละวรรค ซึ่งกลอนเพลงอีแซวนี้นิยมเล่นคาให้มีสัมผัส
อักษรมาก ถือว่าเป็นความงดงามของภาษาในภูมิปัญญาชาวบ้านในการร้องเพลงอีแซว มีเครื่องดนตรีที่ใช้
ประกอบ คือ ฉิ่งและกรับ ซึ่งภายหลังมีกลองสองหน้าหรือตะโพนมาเพิ่มให้จังหวะกระชับขึ้น ส่วนการ
แต่งกายฝ่ายชายนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อคอกลม สีฉูดฉาดหรือลายดอก มีผ้าขาวม้าหรือผ้าสีฉูดฉาดคาดเอว
ฝ่ายหญิงนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อแขนสั้นหรือแขนพองสีฉูดฉาด บางครั้งประดับด้วยลูกไม้ มีผ้าคาดเอวหรือ
คาดเข็มขัดทองทับนอกเสือ้ ใส่เครื่องประดับสวยงาม
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การร้ อ งเพลงอี แ ซวเริ่ ม จากการร้ อ งบทไหว้ ค รู ก่ อ นโดยพ่ อ เพลงจะออกมานั่ ง ยองๆ
ถือ “พานกานล” (ในพานมีดอกไม้ธูปเทียนและเงินกานล) ระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อให้ร้องเพลงได้คล่อง ให้เกิดศิริมงคล ฯลฯ เมื่อฝ่ายชายไหว้ครูจบฝ่ายหญิงนาโดยแม่เพลงออกมาไหว้ครู
เช่นเดีย วกั น (พ่อเพลงและแม่เ พลงนั้ นเรีย งตามลาดับ ความเก่ง เรีย กลาดับ การร้ องของแต่ ละฝ่ายว่ า
คอหนึ่งจะเป็นคนที่รอ้ งเก่งที่สุด คอสองเก่งรองลงมา โดยทั้งสองฝ่ายจะมีคอหนึ่งทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง)
นอกจากนั้นก็มีลูกคู่คอยช่วยร้องรับและปรบมือ ซึ่งในการรับลูกคู่นนั้ แต่เดิมจะรับคาสุดท้ายของการลงบท
มีคาว่า ชะแล้ว” เช่น ชะแล้วจนใจ ชะแล้วทาไม ชะแล้วจริงใจ ชะแล้วเดือนหงาย ปัจจุบันคาว่า “ชะ” กร่อน
หายไปเหลื อ แค่ “แล้ ว จนใจ แล้ ว ท าไม แล้ ว เดื อ นหงาย” เมื่ อ ไหว้ ค รู เ สร็ จ แล้ ว ก็ จ ะเริ่ ม ร้ อ งบทต่ า งๆ
ตามที่เตรียมมาว่าจะเล่นตอนไหนหรือแล้วแต่เจ้าภาพที่หามาว่าจะต้องการให้เล่นตอนไหน ซึ่งเรียกเป็น
“ตับ ” เช่ น ตั บ สู่ ข อ ตั บ ลาบวช ตั บ พาหนี เป็ น ต้น บางครั้ ง มี ก ารเล่ น ตั้ ง แต่หั ว ค่ าจนสว่ า งก็ มี เมื่ อ เล่ น
จบตับแล้วหมดเวลาก็จะร้องลาคนดูให้พรตามสมควร

เพลงอีแซว แม่เพลงขวัญจิต ศรีประจันต์ (คนกลาง)
ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ
เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์กาญจนา อินทรสุนานนท์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๒๕

สวดสรภัญญ์
สรภัญญ์ เป็นการสวดในทานองสังโยค คือ การสวด เป็นจังหวะหยุดตามรูปประโยคฉันทลักษณ์
บทสวดจะมีลักษณะเป็นฉันท์หรือกาพย์ก็ได้ แต่ที่นิยมกันมากคือ กาพย์ยานี สาหรับเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับ
ศาสนา บาปบุ ญ คุ ณ โทษ นิ ท านชาดก นอกจากนั้ น ก็ ยั ง มี ก ารแต่ ง กลอนเน้ น ไปทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เช่น กลอนถามข่าว โอภาปราศรัย ชักชวนให้ไปเยี่ยม การลา หรือเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นของอีสาน เช่น
เรืองก่ องข้าวน้อยฆ่ าแม่ เป็น ต้น บทสวดสรภัญ ญ์มั ก ไม่เ น้นในเรื่องความรัก เพราะการสวดสรภัญ ญ์
เกี่ย วข้องกั บศาสนา และผู้ฝึก สอนเป็นพระภิกษุ จึงไม่ใ ห้มีเ นื้อหาเกี่ย วกับ ความรัก เพราะไม่เ หมาะกั บ
พระสงฆ์
บทร้องสรภัญญ์เนือ้ หาของเพลงสรภัญญ์จะกล่าวถึงเรื่องราวของพุทธศาสนา ยกย่องสรรเสริญ
บุคคลผู้มีพระคุณ ให้ความรู้เกี่ยวกับนิทาน ตานานพื้นบ้านและเหตุการณ์ปัจจุบัน มุ่งอบรมสั่งสอนให้คน
ท าความดี มี จ ริ ย ธรรม พรรณนาธรรมชาติ นิ ท านพื้ น บ้ า นช่ ว ยให้ เ กิ ด อารมณ์ ผ่ อ นคลาย มี เ รื่ อ งราว
สนุกสนานก่อให้เกิดความสามัคคี บทเพลงสรภัญญ์ จึงเป็นเพลงขับจริยธรรมอย่างแท้จริง
ในด้านศิลปะการแสดง สวดสรภัญญ์ จัดเป็นการขับร้องเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่ผสมผสาน
กัน ระหว่างการขับร้องหรือสวด และบางครั้งยั งมีการราประกอบด้วย บทสวดสรภัญ ญ์ มีลักษณะ
สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สัมพันธ์กับศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วรรณกรรมและค่านิยม
เป็นความบันเทิงอีกลักษณะหนึ่งที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และแนวทางปฏิบัติอันดีงาม

ในอดีตการขับร้องสรภัญญ์มบี ทบาทสาคัญต่อชุมชนชาวอีสานเป็นอย่างมากจึงมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับร้องและสวดสรภัญญ์ด้วยการจัดประกวดการขับร้อง เป็นกิจกรรมแทรกในงานต่าง ๆ
อันส่ งผลให้มี ผู้คิด และแต่ง บทสรภัญ ญ์กั น มากขึ้น ผู้ที่ แต่ง ส่วนใหญ่ คือ พระสงฆ์ หรือฆราวาสที่ เ คย
บวชเรี ย น หรื อ มี ป ระสบการณ์ ใ นการขั บ สรภั ญ ญ์ แ ละรั ก ในศิ ล ปะการประพั น ธ์ ความแตกต่ า งของ
การสวดสรภัญญ์ของภาคอีสานและภาคอื่น ๆ คือ ถ้อยคาสาเนียงภาษาเน้นและมีความโดดเด่นทางด้าน
สาเนียงภาษาถิ่นอีสาน โดยน้าเสียงของการขับร้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนเนื้อหาในบทสวดหลายบท
เป็ น เนื้ อ หาที่ นามาจากวรรณกรรมท้ องถิ่ นของชาวอีส านในปัจ จุ บัน การสวดสรภัญ ญ์ นิย มนาไปใช้ ใ น
งานบุญประเพณีต่าง ๆ ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่
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สรภัญญ์จาแนกได้ ๑๐ บท คือ บทบูชาพระรัตนตรัย บทนมัสการไหว้ครูและเคารพบิดามารดา
บทคาสอนทางพุทธศาสนาสรรเสริญพระศาสนาและวันสาคัญต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา บทที่เป็นคาสอน
ทางโลก บทสุ ภาษิตค าพั งเพยอุป มาอุป ไมย บทที่อยู่ใ นความสนใจของชาวบ้าน บทที่เ ป็นเหตุก ารณ์
ปัจจุบัน บทพรรณนาธรรมชาติ บทวรรณกรรมพืน้ บ้าน และบทที่มเี นือ้ หาเบ็ดเตล็ด
ปั จ จุ บั น การสวดสรภั ญ ญ์ ข องชาวภาคอี ส าน นิ ย มขั บ ร้ อ งหรื อ สวดกั น ในหลายจั ง หวะ เช่ น
จังหวัดมหาสารคาม อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร ฯลฯ นิยมขับร้องในงานต่างๆ ทั้งงานมงคล และ
งานอวมงคล เช่น งานทอดผ้าป่า งานกฐิน งานทอดเทียน งานกวนข้าวทิพย์ ในกิจกรรมวันธรรมสวนะ
งานศพ ชาวอีสานได้ร่วมใจกันสืบสานการสวดสรภัญญ์ให้คงอยู่ดว้ ยการสวดสรภัญญ์ในวันธรรมสวนะและ
งานบุญ ต่ าง ๆ และจัด ให้มีก ารประกวดสวดสรภัญ ญ์ กั นอยู่เ สมอ โดยมี ก ารแข่ง ขันตั้ งแต่ระดับ ต าบล
จนถึ ง ระดั บ ภาค นอก จากนี้ ยั ง ได้ ถ่ า ยทอดให้ กั บ เยาวชนโดยการบรรจุ อ ยู่ใ นการเรี ย นการสอนวิ ช า
วรรณกรรมท้องถิ่นในโรงเรียนต่าง ๆ ของภาคอีสานอีกด้วย

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๒๗

เพลงบอก
เพลงบอกเป็ นศิล ปะเพลงร้องพื้น บ้านภาคใต้ป ระเภทหนึ่ง ที่มีความโดดเด่นด้ านท านองร้อ ง
และการด้นเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมและวัฒนธรรม ใช้ร้องกันในงานประเพณี
งานเทศกาล ต่า งๆ เช่ น งานสงกรานต์ งานบุ ญ งานที่ช าวบ้ า นจั ด ขึ้ น และยั ง มี ก ารร้ อ งเพลงบอก
ในงานฌาปนกิ จ ศพด้ ว ย จั ง หวั ด ที่ นิ ย มเล่ น เพลงบอก เช่ น จั ง หวั ด สงขลา จั ง หวั ด พั ท ลุ ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การร้องเพลงบอก เรียกในภาษาถิ่นว่า “ทอก” การทอกหรือร้องเป็นการขับกลอนของเพลงบอก
การทอกมีแม่เพลง ๑ คน ทาหน้าที่ในการร้อ งบทกลอนเป็นภาษาไทยถิ่นใต้ มีลูก คู่ทาหน้าที่ร้องรับ
๒-๓ คน ดนตรีมีฉิ่งเพียงชิ้นเดียวที่ทาหน้าที่ในการกากับจังหวะให้กั บแม่เพลงและลูกคู่ .แม่เพลงของ
เพลงบอกนี้มีความหมายถึงชายผู้ทาหน้าที่เป็นต้นเสียง เพื่อร้องด้นสาธยายความตามสถานการณ์หรือ
ตามสาระของงานที่ จั ด ขึ้ น ในการร้ อ งรั บ ของลู ก คู่ ใ นวรรคแรก รั บ ต่ อ จากแม่ เ พลงว่ า “เอ้ ว่ า เห”
ถ้าแม่เพลงว่าซ้าวรรคแรก ลูกคู่รับว่า “ทอย ฉ่า ฉ้า เหอ” เมื่อแม่เพลงทอกครบ ๔ วรรค ลูกคู่จึงรับด้วย
การว่าซ้ากลอนวรรคสุดท้ายก่อน ตามด้วยว่ากลอนวรรคที่สามและกลอนวรรคสุดท้ายอีกรอบ จากนั้น
แม่เพลงจึงทอกหรือขับกลอนต่อไป ลูกคู่ก็รับแบบเดิมจนกระทั่งจบการทอกหรือขับในแต่ละครั้ง
ในอดีตเพลงบอกทาหน้าที่ในการบอกข้อมูลข่าวสาร นาเนื้อหาของข่าวมาทอกเป็นบทกลอนของ
เพลงบอก เพื่อบอกให้คนในชุมชนได้รับรู้ แรกเริ่มกล่าวกันว่าเพลงบอกทอกเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์
ตั้งแต่ป ระวั ติส งกรานต์ที่ท้าวกบิลพรหมท้าทายทั้งเทวดาและมนุษย์ว่าใครตอบปัญ หา “คนหรือมนุษ ย์
สามราศีคืออะไร” ผู้ใดตอบได้ถูกต้องท้าวกบิลพรหมจะยอมตัดเศียร หากใครตอบไม่ได้จะตัดเศียรหรือ
หัวผูร้ ับคาท้าทายนั้น ท้าวกบิลพรหมท้าไปทั่วเมื่อรู้ว่า ธรรมบาลกุมารเป็นหนุ่มน้อยที่มีปัญญาที่สุดในโลก
เป็ น ตอบได้เ พราะได้ รู้ค วามจากการสนทนาของนกอิ นทรี ย์ ท้ าวกบิ ลพรหมจึ ง ตัด เศี ย รตามสั ญ ญา
เศี ย รของท้ า วกบิ ล พรหมต้ อ งตั้ ง บนพานให้ ธิ ด าทั้ ง ๗ องค์ เวี ย นกั น แห่ ใ นแต่ ล ะปี อี ก ทั้ ง ข่ า วทาง
ราชการอื่นๆ เพราะสมัยก่อนไม่มีส่อื อื่นใด นอกจากนีย้ ังทาหน้าที่ในการเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
คนมาร่วมทาบุญในงานวัด ทอกในการบวช งานสวด งานแต่ง และงานตาย

๒๘
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บางโอกาสมี ก ารจั ด ประชั น เพลงบอกเพื่ อ ความสนุ ก สนานและสื บ ทอดมรดกศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมไว้ เพลงบอกเป็นการใช้ปฏิภาณไหวพริบ ในการทอก เพราะเป็นการกล่าวกลอนสด เนื้อหา
ต้องเป็นไปตามงานและสถานการณ์สังคมในขณะนั้น ดังนั้นแม่เพลงจึงต้องเป็นคนมีเชาวน์ไวไหวพริบดี
มีค วามสามารถทางบทกลอนจึงจะทอกหรือขับ เพลงบอกได้ดีและชวนฟัง เสีย ง และน้าเสีย ง ภาษา
ทานองของเพลงบอกมีความขลังและหนักแน่น ทั้งนี้เกิดจากฉันทลักษณ์ที่กาหนดไว้ ยิ่งแม่เพลงเสียงดี
เสี ย งใหญ่ และก้ อ งด้ ว ยแล้ ว จะยิ่ ง ท าให้ เ พลงบอกเป็ น บทเพลงหรื อ บทร้ อ งที่ ช วนฟั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง
เพลงบอกเป็นทีน่ ิยมและรุง่ เรืองมากในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ทัง้ นีเ้ พราะมีพระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธโช)
อดีตเจ้าอาวาสวัด ท่าโพธิ์ วรวิหารให้ก ารส่งเสริม สนับสนุน ตลอดที่มีชีวิตอยู่ เพลงบอกเพิ่งมาซบเซา
ลดความนิยมลงไปมากเมื่อประมาณ ๓๐ ปี ที่ผ่านมา
ปัจจุบันคณะเพลงบอกมีจานวนลดน้อยลง เนื่องจากมีสื่อและสิ่งบันเทิงประเภทต่างๆ มากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ วิทยุโทรทัศน์ และวงดนตรีหลากลีลาต่างๆ ดังนั้นความนิยมเกี่ยวกับเพลงบอกจึงลดลง
ไปมาก ประกอบกับเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสนใจและนิยมชมชอบสื่อบันเทิงหรือความบันเทิงประเภทอื่น
มากกว่า จึงมีเยาวชนที่สนใจจะฝึกทอกหรือร้องเพลงบอกน้อย ตลอดจนมีความรู้สึกว่าการฝึกการร้อง
เพลงบอกเป็นสิ่งที่ยาก ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการนาเอาเรื่องราวของสังคมมาร้อยเรียงเป็นบทกลอน
และให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ดว้ ย

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารยสบื พงษ ธรรมชาติ และนายวาที ทรัพย์สนิ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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เพลงเรือแหลมโพธิ์
เพลงเรื อ แหลมโพธิ์ เป็ น เพลงพื้ น บ้ า นชนิ ด หนึ่ ง ของจั ง หวั ด สงขลา เดิ ม เรี ย กว่ า เพลงยาว
เพลงเรื อ หรื อ เพลงเรื อ ยาว โดยเฉพาะค าว่ า เพลงเรื อ ยาว ใช้ เ รี ย กเพลงดั ง กล่ า วที่ เ นื้ อ ร้ อ ง
มีความยาว ในขณะที่เพลงชนิดเดียวกันนีม้ ีเนื้อร้องขนาดสั้นเรียกว่า เพลงเรือบก (บก แปลว่า พร่อง, ลด)
ประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๕ เริ่มมีการใช้คาว่า เพลงเรือแหลมโพธิ์ ทั้งนี้เพื่อเรียกตามพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลาง
ของประเพณีการเล่นเพลงพื้นบ้านชนิดนี้นั่นเอง เพลงเรือแหลมโพธิ์ เดิมร้องเล่นกันในเรือเช่นเพลงเรือ
ทั่ ว ไป จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ การชั ก ลากพระทางน้ าจากวั ด ไปสู่ จุ ด หมายที่ นั ด พบ คื อ บริ เ วณแหลมโพธิ์
แล้วติดขึ้นมาร้องเล่นบนบกด้วย ไม่มีการร้องโต้ตอบกัน จึงจัดประเภทเป็นเพลงไม่ปฏิพากย์ ไม่ปรากฏ
หลักฐานว่าเพลงเรือแหลมโพธิ์เกิดขึ้นเมื่อใด แต่เชื่อกันว่า การชักพระทางน้าเป็นต้นกาเนิดของเพลงเรือ
แหลมโพธิ์ที่มมี านานไม่ต่ากว่า ๒๐๐ ปี
เพลงเรื อ แหลมโพธิ์ มี ลั ก ษณะเป็ น กลอน ๔ วรรคหนึ่ ง มี ๔ ค า จั ง หวะ ๒-๒-๒-๒
ไม่ จ ากั ด ความยาว เพีย งวรรคเดี ย วก็ ส ามารถร้อ งเล่ น ได้ แต่ ล ะเพลงมี ค ารับ ที่เ รี ย กว่ า สร้อ ย กั บ มี
คาส่ง ด้วย ผู้เล่นเพลงประกอบด้วย แม่เพลง ๑ คน กับ ลูกคู่ ไม่จากัดจานวน แม่เพลงมีหน้าที่ขึ้นเพลง
แต่ละวรรค ลูกคู่มีหน้าที่รับเพลงที่แม่เพลงร้องนาแบบวรรคต่อวรรค เพลงแต่ละวรรคร้องได้อย่างน้อย
๓ เที่ ย ว จนกว่ า จบเพลงหรื อ เลิ ก รากั น ไปเอง การเล่ น เพลงเรื อ แหลมโพธิ์ ไ ม่ มี พิ ธี ก รรมหรื อ ใช้ ใ น
พิธีกรรมใด นอกจากร้องเพื่อความสนุกสนาน หยอกเย้า เสียดสี อันเป็นการสะท้อนภาพสังคม
เพลงเรื อ แหลมโพธิ์ ไ ม่ มี ท านอง ร้ อ งเป็ น ภาษาพู ด ปกติ ที่ มี จั ง หวะลื่ น ไหลลงตั ว
ไม่มีการไหว้ครูทั้งก่อนและหลังเล่น ไม่มีเครื่องดนตรีใด ๆ ประกอบ เล่นทั้งในเรือและบนบก เล่นบนบก
ผู้เล่นจะแบกไม้พายเรือเสมือนเป็นสัญลักษณ์ แต่งตัวตามปกติหรือนัดแต่งเพื่อแสดงความเป็นหมู่พวกก็ได้
บางครัง้ การเล่นเพลงอาจมีการแสดงประกอบเข้ากับเนือ้ เพลงที่ภายหลังเรียกว่า แฟนซี
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เพลงเรือแหลมโพธิ์เล่นจริงเฉพาะวันออกพรรษา แรม ๑ ค่า เดือน ๑๑ ร่วมกับการชักพระทางน้า
เท่านั้น เมื่อไปถึงบริเวณแหลมโพธิ์ก็ขึ้นเล่นต่อบนบกจนกระทั่งเสร็จกิจชักพระกลับวัด แต่ก่อนหน้านั้น ๑
เดือนจะมีการซ้อมเล่นกัน โดยเฉพาะในบริเวณลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาตอนกลางที่อยู่รายรอบบริเวณ
แหลมโพธิ์ เพลงเรือแหลมโพธิ์มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ อันประกอบด้วยความงามทางภาษาและฉันท
ลักษณ์ ทั้งถ้อยคา เสียง และความหมาย ตลอดถึงโวหารภาพพจน์ต่าง ๆ ครบถ้วน คุณค่าทางสังคม
สะท้ อ นภาพภู มิ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ประเพณี วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ เศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครอง
การสาธารณสุข สภาพแวดล้อม และคุณค่าทางคติชนวิทยา มีบทบาทเป็นสื่อสารมวลชนของท้องถิ่น
ระบายความเก็บกด และรักษาปทัสถานทางสังคม
ปั จ จุ บั น การเล่ น เพลงเรื อ แหลมโพธิ์ นิ ย มเล่ น เพลงแต่ ง มากขึ้ น จนเกื อ บไม่ มี เ พลงกลอนสด
ตามประเพณีนิยมที่สืบทอดรุ่นสู่รุ่นแบบปฏิภาณกวี นอกจากนี้ การชักพระทางน้ามายังบริเวณแหลมโพธิ์
หมดไป เปลี่ยนเป็นการชักพระทางบก แต่การเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ยังคงมีอยู่ เนื้อหาเพลงมีแนวโน้ม
สะท้อนภาพสังคมมากขึ้น มีการตั้งชมรมอนุรักษ์ นาไปสู่ในสถานศึกษาของท้องถิ่น ทั้งมีการนาไปเล่นนอก
พืน้ ที่และประยุกต์ใช้นอกเหนือจากจุดประสงค์เดิมมากขึ้นด้วย

เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตรารย์สนิท บุญฤทธิ์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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ฟ้อนเล็บ
ฟ้อนเล็บ เป็นศิลปะการร่ายราของชาวล้านนา คาว่า ฟ้อนเล็บเรียกตามลักษณะมือของช่างฟ้อน
ที่สวมเล็บยาวอาจทาด้วยกระดาษหรือโลหะสีทอง ลีลาการฟ้อนมีลักษณะการเยื้องกรายเชื่องช้าสวยงาม
ท่าราไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ผู้ฟ้อนจะสวมเล็บทั้ง ๘ นิ้ว ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ นิยมใช้ผู้หญิงล้วนแต่ในพิธีสาคัญ
อาจจะใช้ผู้ ช ายฟ้ อนด้ ว ยก็ ไ ด้ จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ เป็ น การฟ้อ นบวงสรวง หรื อฟ้ อ นต้อ นรับ ตามประเพณี
๑๒ เดือนซึ่งมีการสืบทอดมาแต่โบราณของชาวล้านนาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูน
การฟ้อนเล็บจะมีทั้งแบบพืน้ เมืองที่เรียกว่า ฟ้อนเมืองของชาวล้านนา และการฟ้อนเล็บแบบคุ้มเจ้าหลวง
การฟ้ อ นเล็ บ แบบพื้น เมื อ งจะเป็ น การฟ้ อ นตามแบบโบราณของคนเมื อ งที่ รู้ จั ก โดยทั่ ว ไปคื อ
ชาวไทยวนหรื อชาวล้ านนาจึ งเรีย กว่า ฟ้อนเมื อง รูป แบบการฟ้ อนเล็บ สามารถฟ้ อนอยู่กั บ ที่ห รือ ฟ้อ น
ประกอบขบวนแห่ของชาวบ้าน กระบวนท่าฟ้อนแล้วแต่จะตกลงกันในแต่ละคณะ ถ้านาไปฟ้อนนาขบวนแห่
ครัวทานก็จะเรียกว่าฟ้อนแห่ครัวทาน เป็นการฟ้อนเพื่อนาเครื่องไทยทานไปวัดการฟ้อนของชาวบ้านนี้จะ
ฝึกหัดถ่ายทอดท่าฟ้อนจากครูอาวุโสของชุมชน เช่น คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระสิงห์มหาวิหาร จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีครูอาวุโสอายุ ๖๘ ปีข้ึนไปที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบการฟ้อนเล็บแบบดั้งเดิมมาอย่างต่อเนื่อง
การฟ้อนเล็บแบบคุ้มเจ้าหลวง เป็นรูปแบบการฟ้อนเล็บที่ได้รับการปรับปรุงในสมัยพระราชชายา
เจ้าดารารัศมี และได้นามาเผยแพร่ทกี่ รุงเทพฯ ในคราวสมโภช พระเศวตคชเดชดิลก ช้างเผือกในรัชกาลที่ ๗
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ซึ่งต่อมาครูลมุล ยมะคุปต์ ซึ่งเคยเป็นครูที่คุ้มเจ้าหลวง ได้นาฟ้อนเล็บมาฝึกหัดให้
คณะละครหลวงในรัชกาลที่ ๗ และได้นามาถ่ายทอดในวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ส่วนวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ ได้รับการถ่ายทอดจาก ครูสมพันธ์ โชตนา (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้ซึ่งเคยเป็นช่างฟ้อนในคุ้ม
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี รูปแบบการฟ้อนเล็บของคุ้มเจ้าหลวง จะมีรูปแบบที่เป็นระเบียบแบบแผน
วงดนตรี ที่ ใ ช้ ป ระกอบการแสดงฟ้ อ นเล็ บ สามารถใช้ ไ ด้ ทั้ ง วงดนตรี พื้ น เมื อ ง วงปี่ พ าทย์
วงกลองตึ่งโนง และวงกลองปูเจ่ เป็นต้น การแต่งกายฟ้อนเล็บผู้แสดงแต่งกายตามแบบกุลสตรีชาวเหนือ
นุ่ง ซิ่น ป้ ายลายขวาง สวมเสื้ อ แขนกระบอก ห่ม สไบทั บ เกล้ าผมประดั บ ดอกไม้ ผู้ ฟ้ อนสวมเล็ บ โลหะ
สีทองยาวทุกนิ้ว เว้นแต่นิ้วหัวแม่มือ ถ้าเป็นแบบแผนของคุ้มเจ้าหลวง ผู้แสดงต้องสวมกาไรเท้า การแสดง
ฟ้อนเล็บนิยมฟ้อนในเวลากลางวัน จานวนผูฟ้ ้อนไม่จากัดจานวนขึน้ อยู่กับความเหมาะสมของงาน
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ฟ้ อ นเล็ บ เป็ น ศิ ล ปะการแสดงที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาวล้ า นนาในภาคเหนื อ ที่ มี คุ ณ ค่ า
ความสาคัญและยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมชาวล้านนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพิธีการสาคัญของ
ชาวล้านนาเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอันแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพในการ
ต้อนรับตามรูปแบบของชาวล้านนา ในปัจจุบันการฟ้อนเล็บในรูปแบบฟ้อนเมืองยังคงอยู่ในชุมชนหลายแห่ง
แต่ รู ป แบบคุ้ ม เจ้ า หลวงไม่ สู้ มีโ อกาสการแสดงมากนัก แต่ยั ง มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ใ นสถาบั นการศึ ก ษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรียบเรียงโดย นายประเมษฐ์ บุณยะชัย
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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รำประเลง
ราประเลง เป็นชื่อระบาเบิกโรงของละครไทย มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เข้าใจว่า
ตรงกับการแสดงที่เรียกว่า “ปรุวรงค” ของละครสันสกฤต แต่ไม่เป็นที่ยืนยันแน่ชัด ประเลง เป็นระบาคู่
๒ คน ผู้ ร าแต่ ง ตั ว เช่น เดี ย วกั น กั บ นายโรงละครไทย คื อ การแต่ ง กายยื น เครื่ อ งพระแต่ ส วมหั ว เทวดา
ศีรษะโล้น มือถือก าหางนกยู ง ข้างละมือ ไม่มีบ ทขั บ ร้อง มีแ ต่เ พลงหน้ าพาทย์ ประกอบจัง หวะการร า
เรียงลาดับดังนี้ คือ เพลงกลม เพลงชานาญ เพลงกลม(ครั้งที่ ๒) และเพลงเชิด
เพลงหน้าพาทย์ ดังกล่าว มีความหมายที่วเิ คราะห์ ได้ดังนี้
เพลงกลม หมายถึง เทวดาสาคัญเดินทางมายังมณฑลพิธี เพลงกลมใช้ประกอบการแสดง
ของเทพเจ้ า ส าคั ญ เช่ น พระนารายณ์ พระอิ น ทร์ พระวิ สุ ก รรม เงาะในเรื่ อ งสั ง ข์ ท อง ซึ่ ง ถื อ ว่ า
เป็นรูปกายสิทธิ์
เพลงชานาญ หมายถึง เทวดาประสาทพรชัยมงคล ให้กับผูช้ ม สถานที่แสดง
เพลงกลม (ครั้งที่ ๒) หมายถึง เทวดาแสดงความรื่นเริงยินดี (วิเคราะห์จากกระบวนท่ารา
ที่ปรากฏ)
เพลงเชิด หมายถึง เทวดาเหล่านั้นเสด็จกลับสู่ทิพยวิมาน
กระบวนท่ า ร าที่ ป รากฏและสื บ ทอดอยู่ ทุ ก วั น นี้ เป็ น รู ป แบบที่ สื บ ทอดโดยตรงจาก
ละครหลวงของพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย ผ่ า นมายั ง คณะละครวั ง สวนกุ ห ลาบ ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมา จนถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกรมศิลปากร
จุดประสงค์สาคัญในการแสดงราประเลง นอกจากจะเป็นจารีตประเพณีการแสดงเบิกโรงรูปแบบ
ราชส านั ก แล้ ว ยั งมี ค วามเชื่อ ว่ าเป็ นการแสดงที่ ก่ อให้ เ กิ ด สวั ส ดิม งคล ขจั ด อุ ป สรรค ให้ ก ารแสดงใน
คราวนัน้ ๆ ประสบผลสาเร็จทุกประการ
ปัจจุบันการแสดงชุด นี้ มีการรักษาไว้ในสถาบันการศึก ษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ
กรมศิลปากร แต่โอกาสที่นาออกแสดงเผยแพร่มีน้อยมาก เนื่องจากการแสดงในปัจจุบัน ไม่นิยมการแสดง
เบิกโรงก่อนการแสดงเรื่องใหญ่ๆ แต่นิยมแสดงเรื่องใหญ่เรื่องเดียว
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เรียบเรียงโดย นายประเมษฐ์ บุณยะชัย
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๓๕

ฟ้อนกลองตุ้ม
ฟ้อนกลองตุ้ม หรือฟ้อนส่วยมือ เป็นการฟ้อนราที่เก่าแก่และโบราณของชาวอีสาน เป็นศิลปะ
การฟ้ อ นร าที่ มี ค วามเชื่ อ แฝงอยู่ ด้ ว ย และยั ง เป็ น ศิ ล ปะที่ ผ สมผสานระหว่ า งการฟ้ อ นร า กั บ ดนตรี
(กลองตุ้ม) เป็นการฟ้อนราตามฉบับพื้นบ้าน คือโยกย้ายท่วงท่าการฟ้อนราไปตามอิสระไม่มีการกาหนด
ท่วงท่าที่แน่นอน ในอดีตนิยมฟ้อนด้วยผูช้ ายทั้งหมด เป็นการฟ้อนราประกอบจังหวะกลองตุ้ม ใช้ประกอบ
ขบวนในการแห่บั้งไฟ การฟ้อนกลองตุ้มมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน แบบที่หนึ่ง คือ การฟ้อนเป็นจังหวะในรูปแบบ
การฟ้อนแห่เป็นขบวน แบบที่สอง คือการฟ้อนประกอบทานองกาพย์เซิง้ เพื่อขอเหล้าหรือปัจจัยไทยทาน
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบและให้จังหวะในการฟ้อนได้แก่ กลองตุ้ม เป็นกลอง ๒ หน้าตัวกลอง
ทาด้วยไม้ประดู่ หน้ากลองทาด้วยหนังวัวหรือหนังควาย ไม้ตีกลองทาด้วยแก่นไม้แท้ไม่มีการหุ้มหัวไม้ตี
และพางฮาด มีลักษณะคล้ายฆ้อง แต่ไม่มตี มุ้ ใช้ตแี ทรกกับเสียงกลอง
วงกลองตุ้ ม หรื อ คณะกลองตุ้ ม ที่ ใ ช้ บ รรเลงประกอบการฟ้ อนนั้ น ประกอบด้ ว ยเครื่ องดนตรี
ประเภทเครื่องตีคือกลองตุ้ม และมีเครื่องดนตรีที่ดาเนินทานอง เช่น พิณ และ แคน นามาบรรเลงร่วมใน
การประสมวง และอาจมีหรือไม่มกี ารขับร้องประกอบด้วยก็ได้
การฟ้ อ นท่ า ฟ้ อ นที่ ไ ด้ รั บ การสื บ ทอดมาตั้ ง แต่ ค รั้ ง บรรพบุ รุ ษ รวมทั้ ง มี ก ารคิ ด ประดิ ษ ฐ์
ท่าฟ้อนขึ้นใหม่ มีท่าฟ้อนพื้นฐาน ๓ ท่าคือ ท่าที่ ๑ เริ่มด้วยท่ายกมือทั้งสองข้างโดยกางข้อศอกให้ตั้งฉาก
และขนานกัน แบมือให้หลังมือหันเข้าหาผู้ฟ้อน แล้วแกว่งแขนขึ้นลงข้างลาตัวสลับไปมา ซ้าย-ขวา เป็นการ
เชือ้ เชิญให้พี่น้องทั้งหลายมาร่วมงานสนุกสนานรื่นเริงในประเพณีบุญ บั้งไฟ ท่าที่ ๒ ยกมือทั้งสองแบออก
แล้วไขว้กันอยู่ระดับหน้าผาก งอศอกเป็นการแสดงถึงความสามัคคีพร้อมเพรียงของชาวบ้าน ท่าที่ ๓
ยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปข้างหน้า ให้ฝ่ามือขนานกั นมีความหมายให้ไ ปสู่จุดมุ่งหมายเดีย วกั น ในอันที่
จะปฏิบัติสบื ทอดประเพณีที่ถูกต้องและดีงาม การฟ้อนจะฟ้อนถอยหลัง
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ในการฟ้อนจะเอากลองและพางฮาดหามใช้ราวเดียวกันคนหาม ๒ คน หันหน้าเข้าหากันคนหนึ่ง
ตีกลอง อีกคนตีพางฮาด คนหามกลองและพางฮาดจะเป็นผู้นาขบวนฟ้อนและตีกลองในจังหวะเดียวกัน
คือ ตุม้ -แปะ-ตุ้ม เมื่อจะเปลี่ยนท่าฟ้อนคนตีพางฮาดจะเป็นคนให้สัญญาณ ท่าราไม่อ่อนช้อยแต่ดูสวยงาม
ด้วยการแต่งกายที่ละลานตา
การแต่ง กาย สวมเสื้ อ สี อ ะไรก็ ไ ด้ เพื่ อความสวยงามมั ก จะสวมสีข าวนุ่ งโสร่ งไหมสี สวยงาม
มีผ้าสไบ ทอลายขิตสวยงาม และผ้าโพกหัวลายขิต ใส่กระจอนหู (ตุ้มหูโบราณ) คล้องคอด้วยตุ้มเป หรือ
ตุ้มเข็มแขน ๓ เส้น เส้นหนึ่งเป็นสร้อยคอ อีก ๒ เส้นสะพายแล่งไขว้กันเหมือนสายสังวาลย์ ตรงชายตุ้มเป
ใช้เงินทาเป็นรูปดาวห้อยไว้ทับผ้าสไบ และมีแว่น (กระจกเงา) เล็ก ๆ อีก ๑ บาน แขวนคอไว้ด้วยสร้อย
สาหรับใช้สอ่ งเวลาแต่งหน้าและเพื่อให้เกิดแสงวูบวาบ สะท้อนให้เทวดาฟ้าดินได้มองเห็นความทุกข์ยากของ
มวลมนุษย์ใส่กาไลข้อมือ ข้อเท้าทั้ง ๒ ข้าง มีผ้าขิดคาดเอวทับอีกผืนเวลาฟ้อนจะใส่ซวยมือ (เล็บมือ) ๕ นิ้ว
มีลักษณะยาวเรียวใช้ไม้ไผ่สานต่อให้ดูนิ้วยาว ปลายไม้ใช้ผ้าฝ้ายมัดไว้เป็นสีขาวเวลาฟ้อนดูสวยงามมาก
โอกาสการแสดงของฟ้ อ นกลองตุ้ ม คื อ การแสดงในงานของท้ อ งถิ่ น และงานเทศกาลเทศกาลต่ า งๆ
เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ งานเข้าพรรษา แห่เทียน งานข้าวสากข้าวประดับดิน งานพิธีอวยพรและต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมือง ฟ้อนกลองตุ้มจะสะท้อนให้เห็นความสามัคคี และความพร้อมเพรียงกันของชาวบ้าน
ที่มาฟ้อนรากลองตุ้มประกอบประเพณีบุญบั้งไฟ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมา การที่เด็ก
และเยาวชนในหมู่บ้านได้แสดงออกด้ว ยความสนุกสนาน นับ ว่าเป็นกุ ศโลบายในการสืบ ทอดประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่นต่อไป

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๓๗

ลิเกป่ำ
ลิเกป่า เป็นศิล ปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ของไทย นิย มแสดงในพื้นที่หลายจังหวัด เช่น
กระบี่ พังงา ตรัง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล และสงขลา ลิเกป่ามีชื่อเรียกแตกต่างกันไป
เช่น ลิเกรามะนา ลิเกแขกแดง ลิเกบก เป็นต้น
ในอดีตการแสดงลิเ กป่าถือว่าเป็นการแสดงที่สาคัญ ของจังหวัดฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้
นั ก วิ ช าการด้ า นวั ฒ นธรรมภาคใต้ กล่ า วไว้ ว่ า ลิ เ กป่ า เป็ น การแสดงพื้ น บ้ า นภาคใต้ ที่ นิ ย มกั น อย่ า ง
แพร่หลายในหมู่คนไทยทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรัง กระบี่ และพังงา การแสดง
ประเภทนี้มมี านานเท่าไรไม่มีหลักฐานแน่ชัด ลิเกป่ากับลิเกภาคกลางคงมีต้นเค้าร่วมกัน ดังจะเห็นได้จาก
“การออกแขก” แต่ในระยะการพั ฒนาการได้รับ อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมต่างกันจึงทาให้ผิดแผกกันไป
การแสดงลิเกป่าได้รับ อิทธิพ ลบางส่วนด้านดนตรีและการแต่งกายจากมลายู รับ อิทธิพลด้านทานอง
เพลงร้องบางส่วนจากเพลงไทยเดิมและรับอิท ธิพลจากการร้องราจากโนรา การแสดงลิเกป่าจึงเป็น
การแสดงที่ประสมประสานทางวัฒนธรรม
การแสดงลิเกป่ามีองค์ประกอบทางการแสดง ประกอบด้วยสถานที่แสดง ผู้แสดง และลูกคู่
เครื่องดนตรีเครื่องแต่งกาย บทเพลง บทร้อง และเนื้อร้องที่ทาการแสดง การแสดงลิเกป่ามีลักษณะ
ที่สาคัญ คือ ลักษณะดนตรี ภาษาคาร้อง บทเพลงที่เป็นภาษาถิ่น โอกาสที่จะแสดงลิเกป่านั้นนิยมแสดง
ในงานประเพณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ และงานรื่นเริงหรืองานที่หน่วยงานราชการ
ได้จัดขึ้น นิยมจัดแสดงในเวลาค่าคืน ในสมัยก่อนการแสดงไม่พิถีพิถันใช้แสดงบนพื้นดินก็ได้ ปลูกโรง
เหมื อ นโรงโนราหรื อ โรงลิ เ กของภาคกลาง เรื่ อ งที่ นิ ย มน ามาแสดง คื อ เรื่ อ งแขกแดง -ยายี และ
ละครพื้นบ้านเรื่องจัก รวงศ์ทั่ว ไปเช่น เรื่อง ไชยเชษฐ์ ฯลฯ ส่วนเครื่องดนตรีคณะลิเกป่า ประกอบด้วย
รามะนา ปี่ โหม่ง ฉิ่ง กลองตุ๊ก กรับ การแต่งกายตัวแสดงหลักของคณะลิเกป่า คือ แขกแดง ยาหยี
และคนใช้ มีก ารแต่งกายแตกต่างกั น คือ แขกแดง นุ่งกางเกงขายาว สวมเสื้อแขนยาว ที่ก างเกง
สวมโสร่งทับ สวมเสื้อสูททับอีกตัวหนึ่ง มีหมวกแขกสีดา ตกแต่งเคราให้รุงรัง ยาหยี ตามท้องเรื่องยาหยี
เป็นภรรยาของแขกแดงแต่งกายเหมือนสตรีมุสลิมภาคใต้ สวมเสื้อแขนยาว นุ่งโสร่งปาเต๊ะ มีผ้ายาว
๑ ผื น ส าหรั บ พาดคลุ ม ศี ร ษะ คนใช้ แต่ ง กายธรรมดา บางคณะสวมเสื้ อ แขนสั้ น นุ่ ง โจงกระเบน
คาดผ้าบนศีรษะ
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ขนบนิ ย มในการแสดงลิ เ กป่ า ประกอบด้ ว ย ๑.การเบิ ก โรง เป็ น การเซ่ น บวงสรวงเจ้ า ที่
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ครู บ าอาจารย์ ใ ห้ ล งมาอวยพรให้ ด าเนิ น การแสดงไปอย่ า งราบรื่ น ๒.การลงโรงหรื อ
การโหมโรง เป็นการบรรเลงดนตรีเพื่อบอกกล่าวว่าการแสดงลิเกป่ากาลังจะเริ่มแล้วและเพื่อให้นักแสดง
เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การแสดง ๓. การไหว้ ค รู ห รื อ การกาดครู เป็ น การระลึ ก และคารวะ
ครู บ าอาจารย์ บิ ด ามารดา และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ นั บ ถื อ เพื่ อ ให้ ม าช่ ว ยคุ้ ม ครองรั ก ษาคณะลิ เ กป่ า
๔.การออกแขก ถือว่าเป็นการแสดงที่สาคัญของการแสดงลิเกป่า ก่อนที่จะแสดงเรื่องจะต้องออกแขก
เสีย ก่อน ตัวแสดงในชุดออกแขกที่ล าคัญมี ๓ ตัว คือ แขกแดง ยาหยี และตัวเสนา การออกแขก
เริ่มต้นที่แขกแดงออกมาเต้น เรียกว่า “การเต้นสามขา” จากนั้นก็แสดงเป็นเรื่องราวของแขกแดงตั้งแต่
จากบ้านเมืองมาแต่งงานกับยาหยี และลากลับบ้านเมือง ๕.การบอกเรื่อง การบอกเรื่องของคณะลิเกป่า
จะใช้ ตั ว แขกแดงบอกเรื่ อ งโดยบอกกล่ า วให้ ผู้ ช มทราบว่ า ทางคณะจะท าการแสดงเรื่ อ งอะไร
๖.การเล่นเรื่อง เป็นการแสดงเรื่องตามที่คณะลิเกป่าได้กาหนด ในการแสดงลิเกป่าจะมีทั้งบทบรรยาย
บทร้อง และบทเจรจา ๗.การลาโรง ถือว่าเป็นลาดับสุดท้ายของการแสดงลิเกป่า เป็นการบอกลาและ
กล่าวขอบคุณเจ้าภาพและผู้ชม
คุ ณค่าทางวั ฒนธรรมของลิเ กป่า การแสดงลิเ กป่า เป็นการแสดงที่ไ ด้รับ อิท ธิพลบางส่วนใน
ด้านดนตรีและการแต่งกายจากมลายู รับอิทธิพลด้านทานองเพลงร้องจากเพลงไทยเดิมและรับอิทธิพล
จากการร่ายราจากโนรา การแสดงลิเ กป่า
จึงเป็นการแสดงที่มีการประสมประสานทาง
วัฒนธรรมอย่างลงตัว

ภาพ : คณะลิเกป่า แสดงในงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ ๓๘ ณ มหาวิทยาลัยวิลัยลักษณ์

เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ประภาส ขวัญประดับ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๓๙

งานช่างฝีมือดั้งเดิม
งานช่างฝีมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธี
การสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชน สามารถ
จาแนกได้เป็น ๑๐ ประเภท ดังนี้
๑. ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า หมายถึง ผลผลิต ที่เ กิด จากการทอ ย้อ ม ถัก ปัก ตีเ กลีย ว ยก
จก มัดหมี่ พิมพ์ลาย ขิด เกาะ/ล้วง เพื่อใช้เป็น เครื่องนุ่งห่ม และแสดงสถานภาพทางสังคม
๒. เครื่องจักสาน หมายถึง ภาชนะเครื่อ งใช้ป ระจ าบ้านที่ท าจากวัต ถุดิบ ในท้อ งถิ่น เช่น ไผ่
หวาย กระจู ล าเจี ย ก โดยน ามาจั ก และสาน จึง เรีย กว่า เครื่อ งจัก สาน กลวิ ธีใ นการท าเครื่ องจั ก สาน
ได้แก่ การถัก ผูกรัด มัด ร้อย โดยใช้ตอก หวาย เพื่อให้เครื่องจักสานคงทนและคงรูปอยู่ได้ตามต้องการ
๓. เครื่องรัก หมายถึง หัต ถกรรมที่ใ ช้รัก เป็น วัส ดุส าคัญ ในการสร้า งผลงาน เช่น ปิด ทอง
รดน้า ภาพกามะลอ ประดับมุก ประดับกระจกสี ปั้นกระแหนะ และเขิน รักหรือยางรัก มีคุณลักษณะเป็น
ยางเหนียว สามารถเกาะจับพื้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประสงค์จะทา หรือถมทับหรือเคลือบผิวได้ดี ทาให้เป็น
ผิวมันภายหลังรักแห้งสนิท มีคุณภาพคงทนต่อความร้อน ความชื้น กรดหรือด่างอ่อนๆ และยังเป็นวัสดุที่ใช้
เชื่อมสมุกหรือสีเข้าด้วยกัน
๔. เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา หมายถึ ง หั ต ถกรรมที่ ใ ช้ ดิ น เหนี ย วเป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในการผลิ ต
มีทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ โดยที่เนื้อดินเหนียวต้องมีส่วนผสมของทรายแม่น้าที่เป็นทรายเนื้อละเอียด
และช่วยให้เนือ้ ดินแห้งสนิทไม่แตกร้าว ดินเหนียวที่ใช้ทาเครื่องปั้นดินเผาจากที่ตา่ งๆ ให้สีแตกต่างกัน
๕. เครื่องโลหะ หมายถึง สิ่งที่ม ีวัส ดุห ลัก เป็น เหล็ก ทองเหลือ งหรือ ทองแดง เครื่อ งโลหะ
ที่ ท าจากเหล็ ก นิ ย มท าโดยการเผาไฟให้ อ่ อ นตั ว และตี เ หล็ ก เป็ น รู ป ทรงต่ า งๆ เครื่ อ งโลหะที่ ท าจาก
ทองเหลือง นิยมนาทองเหลืองมาเผาจนหลอมเหลวแล้วจึงนาไปเทลงในแบบตามลักษณะที่ต้องการเสร็จ
แล้ว นามาตกแต่ง ส่ว นเครื่องโลหะที่ท าจากทองแดง มีก ารนาทองแดงมาใช้เ ป็นโลหะเจือหลัก สาหรับ
ผลิตตัวเรือนของเครื่องประดับโลหะเงินเจือ
๖. เครื่องไม้ หมายถึง งานฝีม ือ ช่างที่ท าจากไม้ซ ุงหรือ ไม้แ ปรรูป เป็น ท่อ น เป็น แผ่น เพื่อ ใช้
ในงานช่างก่อสร้างประเภทเครื่องสับ เครื่องเรือน เครื่องบูชา เครื่องตั้ง เครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องศาสตรา เครื่องดนตรี เครื่องเล่น และยานพาหนะ โดยอาศัยเทคนิควิธีการแกะ สลัก สับ ขุด เจาะ
กลึง ถาก ขูด และขัด

๔๐
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๗. เครื่องหนัง หมายถึง งานหัต ถกรรมพื้น บ้านที่ท ามาจากหนังสัต ว์โ ดยผ่านกระบวนการ
หมักและฟอกหนังเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย และให้เกิดความนิ่มนวลสามารถบีบงอได้ตามที่ต้องการ เครื่องหนัง
นิยมนาไปใช้ในงานด้านศิลปะการแสดง รวมถึงอุปกรณ์อ่นื ๆ ที่มหี นังเป็นส่วนประกอบ
๘. เครื่องประดับ หมายถึง งานช่างฝีม ือ ที่ป ระดิษ ฐ์ข ึ้น เพื่อ การตกแต่งให้เ กิด ความงดงาม
เริ่ ม ต้ น จากการใช้ วั ส ดุ ที่ ห าได้ ง่ า ยในท้ องถิ่ น น ามาผลิ ต และพั ฒ นาขึ้ น เรื่ อ ยๆ โดยใช้ อั ญ มณี แ ละโลหะ
มีคา่ ต่างๆ
๙. งานศิลปกรรมพื้นบ้าน หมายถึง งานที่ม ีก ารแสดงอารมณ์สะท้อ นออกทางฝีม ือ การช่าง
ให้ เ ห็ น ประจั ก ษ์ เ ป็ น รู ป ธรรมเพื่ อ ตอบสนองต่ อ การยั ง ชี พ และความต้ อ งการด้ า นคุ ณ ค่ า ความงาม
เช่น งานเขียน งานปั้น งานแกะสลัก งานหล่อ เป็นต้น
๑๐. ผลิต ภัณฑ์อ ย่างอื่น หมายถึง งานช่างฝีมอื ดัง้ เดิมทีไ่ ม่สามารถจัดอยูใ่ น ๙ ประเภทแรกได้
ซึง่ อาจเป็นงานช่างฝีมอื ที่ประดิษฐ์หรือผลิตขึน้ จากวัสดุในท้องถิ่นหรือจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีต้นกาเนิดและ/หรือถูกนามาพัฒนาในชุมชนนั้นจนเป็นที่ยอมรับและมีการสืบทอด
๒. แสดงถึงทักษะฝีมอื ภูมปิ ัญญา และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
๓. มีการพัฒนาเครื่องมือ วัสดุ เพื่อสนองต่อกระบวนการผลิต
๔. ผลิตเพื่อประโยชน์ใช้สอยในวิถีชีวติ ขนบประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรมหรือการ
ประกอบอาชีพของคนในชุมชน

๕. งานช่างแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์นนั้ ๆ และ
เป็นความภาคภูมใิ จของคนในชุมชน
๖. มีคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม มีความหมาย และคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์นนั้ ๆ
๗. งานช่างที่ตอ้ งได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน เสี่ยงต่อการ สูญหาย หรือกาลังเผชิญ
กับภัยคุกคาม
๘. คุณสมบัติอ่นื ๆ ที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมต่อการขึน้ ทะเบียน
พิธีประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๔๑

ผ้าทอไทพวน
ไทพวนเป็นกลุม่ ชาติพนั ธุห์ นึง่
ที่ มี บ รรพบุ รุ ษ สื บ เชื้ อ สายมาจาก
เมืองพวน ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่แขวง
เมื อ งเชี ย งขวางทางตอนเหนื อ ของ
เมื อ งหลวงพระบาง สาธารณรั ฐ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ป ร ะ ช า ช น ล า ว
ชาวพวนได้อพยพโยกย้ายเข้ามาตั้ง ผ้าทอของชาวไทพวนบ้านหาดเสี้ยว ผ้าทอของชาวไทพวนบ้านหาดเสี้ยว
ลวดลาย ๘ ขอ
ลวดลายดอกมน ๑๖
ถิ่นฐานรกรากทากินในประเทศไทย
เมื่อราว ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว ได้กระจายตัวไปอาศัยในจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งจะพบ
ตามหั ว เมื อ งต่ า งๆ คื อ ลพบุ รี สระบุ รี นครนายก ปทุ ม ธานี ปราจี น บุ รี ฉะเชิ ง เทรา สิ ง ห์ บุ รี
สุพรรณบุรี เพชรบุรี ราชบุรี พิจิตร แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ หนองคาย อุดรธานี
นครสวรรค์ พิษณุโลก และเลย
ผ้าทอของชาวไทพวนถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ชาวไทพวนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น
มีเอกลักษณ์และลักษณะพิเศษเฉพาะตัว กล่าวคือ มีกรรมวิธใี นการผลิตและวิธกี ารต่างๆ ทีล่ ะเอียดอ่อนงดงามทัง้
ทางด้านการก าหนดลวดลาย สีสนั ทีโ่ ดดเด่นสะดุดตา ลวดลายต่างๆ ล้วนประณีตละเอียดอ่อนทัง้ กรรมวิธี
การมัดหมี่ การควบเส้น การขิด การจก และการแต้มสี ล้วนเป็นสิง่ ทีแ่ สดงออกถึงเอกลักษณ์ของผ้าทอของ
ชาวไทพวนอย่างแท้จริง ลวดลายบนผ้านุง่ ทีช่ าวไทพวนนุง่ นัน้ ล้วนแฝงด้วยคติความเชือ่ ในจารีต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของตนเองที่ได้รบั การถ่ายทอดมาจากรุน่ ปูย่ า่ ตายายมาสูร่ นุ่ พ่อแม่และถึงรุน่ ลูกหลาน
นานนับเวลาเกือบ ๒๐๐ ปี ทีส่ าคัญได้แก่ วัฒนธรรมผ้าทอของกลุม่ ไทพวนอาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และ
จังหวัดสระบุรี กลุม่ นีม้ คี วามชานาญในการทอผ้ามัดหมี่ จาแนกได้เป็น ผ้าซิน่ หมีเ่ ปีย่ ง ผ้าซิน่ หมีโ่ ลดหรือหมีร่ วด
ผ้าซิน่ หมีย่ อ้ ยหรือหมีห่ ยอด ผ้าซิน่ ล่ายหรือหมีถ่ ี่ ผ้าซิน่ หมีค่ นั่ และผ้าซิน่ หมีห่ ญ้าหัด หรือหมีห่ นูแอ้น ผ้าซิน่ ทัง้ ๖ ชนิด
นิยมต่อหัวซิน่ ด้วยสีแดงสีเหลืองสลับเขียว อีกกลุม่ หนึง่ คือ ผ้าทอของชาวไทพวนตาบลหาดเสีย้ ว อาเภอศรีสชั นาลัย
จังหวัดสุโขทัย กลุม่ นีม้ คี วามชานาญในการจกและการเก็บขิดลงบนผืนผ้า ทัง้ นี้ จะใช้วธิ กี ารจกด้านหน้าของผ้า
ปล่อยให้ดา้ นหลังนุงนังไม่เรียบร้อย และจะใช้คสู่ มี ากกว่า ๕ สีขนึ้ ไป ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็นสีทสี่ ดใสฉูดฉาด ลวดลายทีจ่ ก
จาแนกได้เป็น ลายหลัก ซึง่ จะวางไว้ในตาแหน่งกึง่ กลางของผ้าจก และลายประกอบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นลายประกอบบนเชิงผ้าจก

๔๒

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ผ้าทอของกลุ่มไทพวนอาเภอบ้านหมี่
ลวดลายผ้าซิ่นหมี่ล่าย

ผ้าทอของกลุ่มไทพวนอาเภอบ้านหมี่
ลวดลายผ้าซิ่นหมี่คั่น

การแต่งกายของสตรีชาวไทพวนจะนิยมนุ่งผ้าซิ่นตีนจกต่อหัวต่อเอวคาดเข็มขัดเงิน สวมเสื้อคอ
กระเช้า ภาษาพวน เรียกว่า เสื้อคอกระทะหรือเสื้ออีเป้า ส่วนผู้ชายจะนุ่งโส้งขาก้อม สวมเสื้อย้อมคราม
หากไปทาบุญที่วัดจะนุ่งเสื้อผ้าฝ้ายสีขาวมีผ้าพาดบ่า ชุมชนไทพวนที่ยังคงมีการแต่งกายแบบดั้งเดิม เช่น
ชุมชนไทพวนบ้านหินปัก อาเภอบ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี ชุมชนไทพวนตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสตรีชาวไทพวนจะนิยมนุ่งผ้าที่ตนเองเป็นผู้ทอขึ้นไว้ใช้เอง มีลวดลายสีสันสวยงามเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มทอผ้าขิดของชาวไทพวนอาเภอบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งนิยมทอสิ่งถักทอประเภทของใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ผ้าห่ม ผ้าสไบ ผ้าปรกหัวนาค ย่าม หมอนขิด
ผ้าปรกหัวช้าง ตุง หรือธง
ปัจจุบันการทอผ้าของชาวไทพวนในชุมชนต่างๆ กาลังเข้าสู่ขั้นวิกฤตมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย
อันสืบเนื่องมากจากผูส้ ืบทอดในการทอผ้าในชุมชนเข้าสู่วัยสูงอายุและเลิกอาชีพการทอผ้านี้ไปประกอบกับ
วิทยาการสมัยใหม่และสิ่งถักทอรุ่นใหม่ที่ผลิตในระบบโรงงานเริ่มคลืบคลานขยายตัวเข้ามาสู่ชุมชนซึ่งเข้ามา
แทนที่ผ้าทอแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังขาดระบบการจัดการและการจัดเก็บ องค์ความรู้ที่ดี หน่วยงานของ
ภาครัฐยังมิได้ให้ความช่วยสนับสนุนอย่างสม่าเสมอและขาดการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง บางชุมชนได้เลิกวิธีการ
ทอผ้าแบบดั้งเดิมหันไปใช้วิธีการทอผ้าแบบการยกตะกอลอยแทนกรรมวิธีแบบเก่าที่ได้รับสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ บางชุมชนเลิกการใช้เส้นฝ้ายจากธรรมชาติหันไปใช้ด้ายโรงงานแทนซึ่งเป็นการขาดความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการทอผ้าอันเป็นอัตลักษณ์ที่สาคัญของตนไป
เรียบเรียงโดย นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๔๓

ผ้าขาวม้า
(ซ้าย) ผ้าขาวม้าของภาคกลาง ตาเดี่ยวทอสลับสี (ขวา) ตัวอย่างลักษณะการใช้งานผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า ไม่ใช่ค าไทยแท้ หากแต่เป็นภาษาเปอร์เซียที่มีค าต้นเค้ามาจากค าว่า “กา-มาร์บันด์”
(Kamar Band) “กามาร์” หมายถึงเอวหรือท่อนล่างของร่างกาย “บันด์” แปลว่า รัดหรือพัน คาดทับ
เมื่อนาสองคามารวมกันจึงมีความหมายว่า “เข็มขัดผ้าพันหรือที่คาดเอว” ผ้าขาวม้าเป็นงานสิ่งทอโบราณ
ที่ใช้กันอยู่ในชุมชนและครัวเรือนมานานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๖ ล่วงมาแล้ว ดังจะปรากฏหลักฐาน
ตั้งแต่ส มั ย เชีย งแสน มีก ารใช้ผ้า ขาวม้า สาหรับ ผู้ชายนุ่ง เคี ย นเอว หรือ โพกศรีษ ะ ซึ่งก็ คงจะได้รั บ
วัฒนธรรมจากไทลือ้

ผ้าขาวม้ามีรูปลักษณะเป็นผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้างประมาณ ๒ ศอก ยาว ๓ – ๔ ศอก
ส่ว นใหญ่จะทอเป็นผ้าลายตารางเล็ก ๆ จับ คู่สีเ ป็นคู่ๆ ทอสลับ กั นไปจนเต็มผืนผ้า บางท้องที่เ รีย กว่า
“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
“ผ้า หั ว จก หรื อ ผ้ า ขาวม้ า แดง” มีลั ก ษณะการทอเส้ นพุ่ ง สลั บ สี โดยเน้น สี แ ดงเป็ น หลั ก ผ้า หั ว จก
มิใ ช่ ท อขึ้ นใช้ ส าหรั บ ฝ่ า ยชายแต่ อ ย่า งเดีย ว ฝ่ า ยหญิ งก็ นิ ยมใช้ ห่ม แทนสไบไปท าบุ ญที่ วั ด ด้ว ยเช่ น กั น
เรียกว่า “การห่มผ้าสะหว้าน” หรือ “การสะหว้านผ้า” นอกจากนี้ชาวไทครั่งในแถบจังหวัดสุพรรณบุรี
จัง หวั ด อุทั ย ธานีแ ละจั งหวั ด ชั ย นาทจะนิย มทอผ้า ขาวม้า ๕ สี ขึ้ นใช้ ใ นครั ว เรื อ น เรี ย กว่ า “ผ้า ๕ สี ”
เพราะว่าใช้สีที่ท อถึ ง ๕ สีด้ว ยกัน เช่น สีเ หลือง สีแดง สีส้ม สีเ ขีย ว และสีน้าเงิน ทอพุ่งสลับ สีใ ห้เ กิด
ลวดลายในผื น ผ้ า นิ ย มใช้ ไ หมบ้ า นและฝ้ า ยเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการทอ ส่ ว นในทางภาคใต้ จะเรี ย กว่ า
“ผ้ า จวนตานี หรื อ ลิ ม่ า (ลิ ม าร์ ) ” แปลว่ า “มั ด ” เป็ น ภาษามลายู ส่ ว นค าว่ า “ลิ ม่ า ” แปลว่ า ๕ สี
ใช้กรรมวิธีทอขัดประสานกันเป็นตา ตาราง และมีลวดลายมัดหมี่เล็กน้อย นิยมใช้กันในหมู่คนไทยเชื้อสาย
มุสลิมนาไปนุ่ง หรือโพกศรีษะ และใช้ในชีวติ ประจาวันนั่นเอง

๔๔

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ผ้าขาวม้าถือว่าเป็นผ้าสารพั ดประโยชน์ทั่วไป
มีการใช้งานต่างๆ ดังนี้ เช่น ใช้นงุ่ อาบน้า เช็ดตัวปูรองนัง่
โพกศี รษะ นุ่ง แทนโสร่ง ห่ มกั นหนาว นุ่ งกระโจมอก
มัดแทนเชือก ห่อเสื้อผ้าหรือสัมภาระต่างๆ หนุนแทน
หมอน ทาผ้าขีร้ วิ้ ทาผ้าอ้อม ทาเปลเลี้ยงเด็ก ซับเหงื่อ
เช็ดปาก คาดเอว บังแดดฝน ท าผ้ากันเปือ้ น นุง่ คลอดลูก
อยู่ไฟ ผูกสัตว์เลีย้ ง เป็นต้น
ในปัจจุบันยังมีการทอผ้าของกลุม่ ชาติพันธุต์ ่างๆ
เช่น กลุ่มช่างทอผ้าไทยวนอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง
ผ้าขาวม้า ๕ สี
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด น่ า น จั ง หวั ด เชี ย งราย และ
จังหวัดราชบุรี เป็นต้น กลุ่มช่างทอผ้า จังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มช่างทอผ้าไทครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี
จั ง หวั ด ชั ย นาท จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี อ าเภอภู พ าน จั ง หวั ด สกลนคร จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด นครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอานาจเจริญ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้คนรุ่นใหม่แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็น
ผ้าขาวม้าแบบดั้งเดิมที่ท อกั นในชุมชนต่างๆ ประกอบกั บ มีผ้าขาวม้าจากโรงงานอุตสาหกรรมทอด้ว ย
เครื่องจักรขยายเข้ามาแทนที่ผ้าขาวม้าแบบดั้งเดิมที่ทอด้วยมือ อีกทั้งยังขาดหน่วยงานในภาครัฐเข้าไปเก็บ
ข้อมูล และส่งเสริมงานช่างแขนงนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งเกรงว่าในอนาคตจะเกิดการสูญหายขึ้นได้

แพรอีโป้ แพรไส้ปลาไหล หรือแพรลิน้ แลน
เรียบเรียงโดย นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๔๕

ตะกร้อหวาย
ค าว่ า “ตะกร้ อ ” ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี
พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้คานิยาม “ตะกร้อ”
ไว้ว่า “ของเล่นชนิดหนึ่ง ลูกกลม
สานด้วยหวายเป็นตาๆ สาหรับเตะ”
ประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นภูมิที่อุดมไปด้วยไม้ไผ่ และหวายนานาชนิด ซึ่งคนไทยนิยมใช้ไม้ไผ่และ
หวายมาเป็นวัสดุหลักในการทาสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาพื้นบ้าน
เช่น 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
“ตะกร้อ” เป็นของเล่นชนิดหนึง่ สานด้วยหวาย โดยใช้หวายตะค้าหรือหวายกาหลง จานวน ๙-๑๑ เส้น
สานเป็นตาๆด้วยลายเฉลว ๕ มุมให้เป็นลูกกลม มี ๑๒ รู ๒๐ จุดตัดไขว้ มีเส้นรอบวง ๑๖-๑๗ นิว้ น้าหนักระหว่าง
๑๗๐-๑๘๐ กรัม ใช้สาหรับเตะ
อุป กรณ์ เครื่องไม้ เครื่องมือที่ใ ช้ในการสานตะกร้อนั้นใช้เ ครื่องมือจัก สานแบบพื้นบ้านง่ายๆ
ประกอบด้วย มีด มีดบาง สิ่ว คีม ดินสอ ไม้วัด และเครื่องชักหวาย เป็นต้น
ขั้นตอนการสานตะกร้อหวาย ประกอบด้วย การชักหวาย เป็นขั้นตอนแรกในการสานตะกร้อ โดย
เลือกหวายที่มีขนาดเหมาะสมนามาผ่าออกเป็นซีกตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นนาไปเข้าเครื่องชักหวาย
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ครอบครัว "หนูสงี าม"ผู้สบื ทอดภูมปิ ัญญา

ชักให้หวายมีลกั ษณะเป็นเส้นแต่ไม่กลม จากนัน้ เลือกหวายให้ได้ขนาดที่
ต้องการแล้วก็นาไปกาหนดขนาด ในสมัยก่อนจะกาหนดขนาดตะกร้อโดยใช้
ดินเหนียวปัน้ เป็นลูกกลมๆ ให้ได้ขนาดทีต่ อ้ งการนาไปตากให้แห้งแล้วนามา
เป็นแม่แบบ แต่ในสมัยหลัง เมือ่ ชักหวายจนได้หวายขนาดทีต่ อ้ งการแล้วก็นาไปวัดขนาดโครงทีจ่ ะขึน้ ตามขนาด
ทีต่ อ้ งการแล้วท าเครื่องหมายไว้ทหี่ วาย ก่อนขึน้ โครงสาน การขึน้ โครงสานในสมัยก่อน จะใช้ดนิ เหนียวปัน้ เป็น
ลูกกลมๆ ให้ได้ขนาดทีต่ อ้ งการนาไปตากให้แห้งแล้วนามาเป็นแม่แบบ จากนัน้ ก็เอาหวายมาสานครอบ เมือ่ สาน
เสร็จแล้วจึงเอาไปแช่น้า แล้วแคะดินแม่แบบออกก็จะได้ลกู ตะกร้อกลมๆแต่การใช้วธิ นี เี้ ป็นงานทีย่ งุ่ ยากเพราะจะสาน
กีล่ กู ก็ตอ้ งปัน้ ดินเป็นลูกกลมให้ได้จานวนทีต่ อ้ งการในสมัยหลังๆจึงทาให้งา่ ยขึน้ โดยไม่ตอ้ งปัน้ ดิน คือ เมือ่ ชักหวาย
จนได้หวายขนาดทีต่ อ้ งการแล้วนาไปวัดขนาดโครงตามขนาดทีต่ อ้ งการ แล้วทาเครือ่ งหมายไว้ทหี่ วาย ก่อนขึน้ โครง
เป็นวงกลม จากนัน้ ก็จะนาหวายมาสานให้เป็นรูปร่างทีละเส้นให้แน่นหนาตามทีต่ อ้ งการ ถ้าดูแล้วไม่แน่น หรือไม่กลม
ก็จะใช้คีมบีบหนีบตบแต่งไปเรื่อยๆให้ได้ลักษณะที่ตอ้ งการ
ตะกร้ อ เป็ น กี ฬ าพื้ น บ้ า นที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องไทยอย่ า งหนึ่ ง ที่ มี ก ารเล่ น กั น มาแต่ โ บราณ
ลู ก ตะกร้ อที่ใ ช้เ ล่ นเดิมสานขึ้ นจากหวาย แต่ ก ารแข่ง ขันตะกร้อระดับ สากลได้ มีก ารเปลี่ย นจากการใช้
ลูกตะกร้อหวายเป็นลูกตะกร้อพลาสติกมานานหลายปี ท าให้ตะกร้อพลาสติกได้รบั ความนิยมเพิม่ มากขึน้ พร้อมๆ
กั บ การสู ญ หายไปของตะกร้ อ หวาย การสู ญ สิ้ น โอกาสและเวที ใ นการเล่ น ของตะกร้ อ “หวาย”
ไม่เพียงแต่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อคนจานวนหนึง่ อย่างทีไ่ ม่อาจเคยมีใครคาดคิดมาก่อนเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการสูญเสียมรดก
ภูมปิ ญ
ั ญาในการสานตะกร้อหวายทีต่ กทอดกันมายาวนานอีกด้วย
“ตะกร้อ” เดิมสานจากหวาย แต่เนือ่ งจากตะกร้อทีผ่ ลิตขึน้ จากวัสดุธรรมชาตินนั้ ยากต่อการผลิตให้
มีขนาดและน้าหนักทีแ่ น่นอนเท่ากันทุกลูก ทาให้ “กีฬาเซปักตะกร้อ” ขาดการยอมรับในระดับสากล จึงมีการคิดผลิตตะกร้อจาก
วั ส ดุ สั ง เคราะห์ ป ระเภทพลาสติ ก และไม่ ไ ด้ ส านด้ ว ยมื อ แต่ ผ ลิ ต ได้ โ ดยระบบอุ ต สาหกรรม ให้ ไ ด้
ปริมาณมากๆ มีมาตรฐานทัง้ ขนาด น้าหนัก และ ความกลมของลูกตะกร้อเท่ากันทุกลูก ตะกร้อพลาสติกจึงได้รบั ความนิยมเพิม่
มากขึ้ น และได้ ก ารรั บ รองจากสหพั น ธ์ เ ซปั ก ตะกร้ อ นานาชาติ ให้ ใ ช้ “ลู ก ตะกร้ อ พลาสติ ก ” แข่ ง ขั น ใน
เกมระดับนานาชาติ แทนที่ “ลูกตะกร้อหวาย” หลายปีผา่ นมาจนท าให้ลกู ตะกร้อหวายเกือบสูญไปจากวงการ
ตะกร้อไทย และตะกร้อสากล ท าให้ “ช่างสานตะกร้อ” เกือบจะสูญหายไปด้วย ดังนัน้ วิชาความรูเ้ รือ่ งการสาน
ตะกร้อหวายก็คงจะสูญหายไปด้วยในไม่ชา้ อย่างแน่นอน เนือ่ งจากไม่มผี สู้ บื สานวิธกี ารสานตะกร้อหวาย
ปัจจุบนั เหลือผูม้ คี วามรูเ้ รือ่ งการสาน “ตะกร้อหวาย” ทีช่ มุ ชนในอาเภอลาลูกกา จ.ปทุมธานี หนทางทีจ่ ะฟืน้ ชีพวิชาสาน
ตระก้อหวายได้หนทางหนึง่ คือ ผลักดันให้มกี ารใช้ตะกร้อหวายในการเรียนการสอน การฝึกฝนและแข่งขันกีฬาตะกร้อใน
ประเทศไทย ทีม่ ใิ ช่การแข่งขันระดับนานาชาติจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดความต้องการตระก้อหวายมากขึน้ แล้ววิชาสานตะกร้อหวาย
เรียบเรียงโดย พันเอก(พิเศษ) อานาจ พุกศรีสุข
ก็จะกลับมา
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๔๗

ขัวแตะ

วิถีชีวิตชุมชนของคนล้านนานั้นจะมีผู้คนสองฟากฝั่งลาน้า มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นสะพาน
ที่ชาวบ้า นเรีย กกั นว่า "ขั ว " ขัว คือ สะพาน ที่ท อดจากฝั่ง นี้ไ ปยั งฝั่ งหน้า ขั ว ของคนล้านนามีมากมาย
หลายชนิดที่ใช้เชื่อมสัมพันธ์สองฝั่งลาน้า ลาห้วย คู คลองต่างๆ อาทิ ขัวก้อม ขัวก่าย ขัวแขวน ขัวแคร่
ขัวมุง ขัวน่องแน่ง ขัวหย้าน ขัวเหล็ก ขัวเล่มเดียว ขัวอกแตก นอกจากนี้ ยังมีขัวอีกชนิดหนึ่งที่มีมนต์เสน่ห์
แสดงถึงความเป็นล้านนา มีความอ่อนหวาน เวลาเดินจะเกิดเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด นุ่มเท้า และเด้งได้เหมือน
มีสปริง ใช้สาหรับข้ามแม่น้า ลาห้วย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีตที่สะพานคอนกรีตหาได้ยาก เพราะมี
ราคาแพง ชาวบ้านมักนิยมสร้างขัวชนิดนี้ ที่เรียกกันว่า ขัวแตะ
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ขัวแตะ เป็นสะพานไม้ไผ่ส านขัดแตะ ชาวบ้านแถบลุ่มน้าวังจังหวัดลาปางในอดีตต่างได้อาศัย
ขั ว แตะเป็ น เส้ น ทางเชื่ อ มโยงติ ด ต่ อ กั น ของผู้ ค นสองฟากฝั่ ง ล าน้ า ซึ่ ง จะสร้ า งขั ว แตะเกื อ บทุ ก ปี ใ น
ช่วงหน้าแล้ง เพราะในขณะที่ช่วงหน้าฝนน้าเหนือจะหลากไหลเชี่ยวแรง และเป็นช่วงที่มีการล่องไม้ซุงของ
พ่อค้าไม้ชาวกรุงเทพฯ และชาวพม่า ในช่วงนี้ยังมีเศษไม้ ต้นไม้ ที่โค่นล้มจะถูกพัดพาไปตามกระแสน้า
ขัว แตะก็จะถู ก น้าพัด พาไปด้ว ยเช่นกั น ชาวบ้านจึงไปมาหาสู่กั นโดยใช้เ รือข้ามฟาก มีทั้งคนถ่อเรือและ
พายเรือ สองฝั่งน้าวังในสมัยนั้น จะมีต้นพุทราและหาดทรายขาว น้าใสเย็น เด็กๆ ก็จะใช้ขัวแตะสาหรับเป็น
ที่กระโดดน้าเล่น บางคนจะใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนดูพระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้า พร้อมกับมองดูวิถีชีวิตของ
ผู้คนที่ใช้ประโยชน์จากลาน้าวัง เวลาเดินบน ขัวแตะจะยวบยาบเหมือนสปริงเสียงเอี๊ยดอ๊าดให้ความรู้สึกดี
ยิ่งขัวแตะยาวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับขัวแตะมาก ผู้ทาหน้าที่สร้างขัวแตะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่แข็งแรง
และมีความถนัดในเรื่องการสานไม้ไผ่ เมื่อได้เวลานัดหมายบางส่วนจะช่วยกันฝังเสาวางไม้คร่าว บางส่วน
จะสานแตะไม้ไผ่เมื่อเสร็จก็จะนาไปวางบนเสาที่เตรียมไว้ จากนั้นก็จะทาราวโดยใช้ไม้ไผ่เป็นลาสอดสลัก
และมัดติดกันด้วยตอก ไม่ต้องตอกตะปูหรือผูกเหล็ก เพราะทุกอย่างที่นามาสร้างมาจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน
การสร้างขัวแตะเหมือนมีงานบุญหรือสวนสนุกประจาหมูบ่ ้าน ทุกคนมีสว่ นร่วมเด็กๆ จะเล่นน้าช่วงหน้าแล้ง
ลาน้าวังจะแห้งขอด เห็นหาดทรายขาวทอดยาวไกล กิจกรรมการเล่นจึงมีมากมาย ตามความสนใจ โดยใช้
วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น เปลือกหอย หิน ทราย เด็กผู้ชายที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นจะคอยเป็นลูกมือให้ผู้ใหญ่และ
ได้เ รีย นรู้ ที่ จะท าขั ว แตะ หลั ง จากสร้า งขั วแตะเสร็จ แล้ว ซึ่ง ส่ว นมากจะสร้า งเสร็จ ภายในเวลา ๑ วั น
พอตกตอนเย็ น จะมี ก ารสั ง สรรค์ แ บบชาวบ้ า น โดยเฉพาะพวกผู้ ช ายที่ ล งแรงท าขั ว แตะจะผ่ อ นคลาย
ด้วยการนั่งล้อมวงคุยกัน พร้อมจิบเหล้าขาวฝีมือคนในหมู่บ้าน แกล้มกับมะม่วงดิบรสเปรี้ยวที่มีมากในช่วง
หน้าแล้ง กินไป คุยไป หัวเราะไป คิดวางแผนและช่วยเหลืองาน ของหมู่บ้าน เท่านี้ก็เป็นความสุขที่หาได้
ไม่ยากของวิถีชาวบ้าน
ขัวแตะ สะท้อนวิธีคิดและความเชื่อของผู้คนในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทางาน
เพื่อพั ฒนาท้องถิ่ น หรือหลั ก คิด ในการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกั บ ธรรมชาติ มีก ารนาสิ่งรอบตัวมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ ขัวแตะจึงเป็นอีกหนึ่งแง่คิดให้กับคนในสังคมยุคปัจจุบันว่า เมื่อเจอทางตันในการก้าวไป
ข้างหน้า การแลหลังมองอดีตอาจช่วยให้อะไรที่แก้ได้ยากในปัจจุบันจะมีทางออกที่ง่ายขึ้นได้
เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง พรหมมูล
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๔๙

เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว

บ้ า นปะอาว อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกห่ า งจากตั ว เมื อ งอุ บ ลราชธานี ร าว ๒๓ กิ โ ลเมตร
เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาขึ้นจากทองเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุผสมระหว่างทองแดงกับ
สังกะสี โดยทั่วไปใช้สัดส่วนผสมทองแดงกับสังกะสี ๗๐:๓๐ ผลิตเป็นเครื่องใช้ประเภท ขิก ลูกกระพรวน
เชี่ยนหมาก ตะบันหมาก ผอบ เต้าปูน เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว มีลักษณะสมมาตร เท่ากันทุกด้าน
เพราะใช้ วิ ธี ก ารปั้ น หุ่ นแม่ พิ ม พ์ พั น เส้น ขี้ ผ้ึ ง หุ้ ม พิ ม พ์ เผาไล่ ขี้ ผ้ึ ง (เรี ย ก lost Wax) ในการหลอมโลหะ
เพื่อเททองเหลืองหลอมละลายแทนที่ แล้วกลึงชิ้นงานที่ได้ให้สวย เงางาม ซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดี
ที่บ้านเชียง แสดงถึงเทคโนโลยีหล่อเครื่องทองเหลืองที่ยาวนานมากว่า ๒,๐๐๐ ปี และมีการผลิตกันที่
บ้านปะอาวสืบต่อมายาวนานราว ๒๐๐ ปี
การผลิ ต เครื่ อ งทองเหลื อ งบ้ า นปะอาว เริ่ ม จากการท าแม่ พิ ม พ์ ชั้ น ในเป็ น หุ่ น ต้ น แบบ
เรียก แกนทราย เพื่อเป็นหุน่ ต้นแบบตามรูปแบบที่ต้องการด้วยดินละเอียด ซึ่งได้จากดินจอมปลวกผสมกับ
มูลวัว แล้วใช้ไม้ มอนน้อย (ซึ่งเป็นไม้ยาวประมาณ ๑๓ ซม. ปลายเรียว ปล่องตอนกลาง ท าจากไม้เนื้อแข็ง)
จุ่มน้าเสีย บตรงกลางของหุ่นต้นแบบให้ท ะลุผ่ึ งทิ้งไว้ใ ห้ดิ นหมาด จึ งถอดไม้มอนน้อยออก แล้ววางหุ่ น
ต้นแบบผึ่งแดดให้แห้งสนิท จึงนามากลึงผิวด้วยแท่นกลึงให้ผิวเรียบสม่าเสมอเรียก การเสี่ยนพิมพ์ แล้วใช้
เส้นขี้ผ้ึงซึ่งได้จากการผสม ขี้ผ้ึง ขี้ซี และขี้สูด สัดส่วน ๑๐:๓:๓ ต้มหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ปล่อยให้
เย็นตัว ขีผ้ ้งึ ผสมจะลอยตัวขึ้นมาบนน้ ามีความหนืดเหนียวพอจะปั้นเป็นเส้นยาวใส่กระบอกรีดขีผ้ ้งึ (บั้งเดียก)
ซึ่ง ท าจากกระบอกไม้ ไ ผ่ ที่ ทิ้ งกิ่ ง ตรงข้อ ไว้ส าหรั บ จั บ เวลารี ดขี้ ผึ้ ง ใส่ท่ อ เหล็ ก หรื อ ท่อ ทองเหลื อ งไว้ ใ น
กระบอกให้พอดีกัน ใช้ไม้จากกิ่งลาดวนมีด้ามจับด้วยไม้ไผ่ขนาดพอดีกับท่อทองเหลืองเป็นตัวดันขี้ผ้ึงที่ใส่ไว้
ในกระบอก รีดให้ขี้ผ้ึงออกมาเป็นเส้นยาวตามขนาดที่ต้องการ รองเส้นขี้ผ้ึงด้วยกระด้ง รีดเส้นวนไปรอบๆ
พร้อมกับพ่นน้าฝอยใส่เส้นขี้ผ้ึงเพื่อไม่ให้จับตัวติดกัน นาเส้นขี้ผ้ึงที่ได้มาพันขี้ผ้ึงรอบแม่พิมพ์ชั้นในที่กลึง
เรียบร้อยแล้วจากศูนย์กลางด้านก้นต่อเนื่องจนถึงด้านบน (ขนาดเส้นขี้ผ้ึงจะเท่ากับขนาดความหนาของ
วัส ดุ ที่จะหล่อ) นาไปลนไฟให้ขี้ผ้ึงอ่อนตัวกดให้ผิวเส้นขี้ผ้ึงเรียบ แล้วเรีย งใส่แกนแท่นกลึง (มอนน้อย)
เพื่อกลึง (เสี่ยน) ขี้ผ้ึงที่พันไว้ให้เรียบเนียน (ลูกกระพรวนไม่ต้องกลึง) หากต้องการลวดลายก็จะใช้แท่นกด
พิมพ์ลาย หรือลู กกลิ้งพิมพ์ล ายที่ต้องการโดยรอบบนพิมพ์ขี้ผ้ึงที่กลึงเรียบร้อยแล้ว เช่น ลายลูกหวาย
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ลายขาตะขาบ ลายเครือเถา ลายนิ้ว มือ เป็นต้น ถอดแม่พิมพ์ออกจาก
ไม้มอนน้อย อุดช่องด้วยดินละเอียดให้แน่น (เหลือช่องไว้สาหรับอุดขี้ผ้ึง
ประมาณ ๒-๕ ซม.) แล้ ว วางผึ่ ง ลมไว้ ติ ด สายชนวนด้ ว ยเส้ น ขี้ ผ้ึ ง
(เชื่อมระหว่างแม่พิมพ์ชั้นในและภายนอก) แล้วหุ้มแม่พิมพ์ขี้ผ้ึงด้วยดิน
ละเอียด (ใช้มูลวัวผสมน้า ทารอบผิวขี้ผ้ึงก่อนหุ้มด้วยดินละเอียด เพื่อให้
ลวดลายละเอียดชัดเจน) หุ้มดินละเอียดรอบพิมพ์ขี้ผ้ึงโดยโอบพิมพ์รอบ
ให้หนาประมาณ ๑ ซม. เสีย บไว้กั บ ม้าเสียบพิมพ์รอให้แห้งในที่ร่มราว
๑-๒ วั น (ส าหรั บ แม่ พิ ม พ์ ข นาดเล็ ก เช่ น ลู ก กระพรวนจะใช้ เ ส้ น ขี้ ผ้ึ ง
ติด พิ ม พ์ ห ลายๆอั น มารวมไว้เ ป็ น เส้ นเดี ย ว เรี ย ก การติ ด แซง (ติ ด พวง
แล้วจึงหุ้มดินละเอียดชั้นนอก) จากนั้นหุม้ พิมพ์ชั้นนอก ด้วยดินหยาบอีกชั้น
เรี ย กการโอบเบ้ า และท าปากจอก เป็ น รู ป กรวยก้ น กะทะ ส าหรั บ
เททองเหลืองละลาย ทาฐานพิมพ์ให้แบนราบเพื่อให้ตั้งวางได้ แล้วเรียง
แม่พิมพ์ที่เสร็จแล้วในเตาสุมโดยวางคว่าไว้เพื่อให้ขี้ผ้ึงหลอมละลายออก
จ า ก พิ ม พ์ ภ า ย ใ น จ น ห ม ด ( lost wax) เ ผ า พิ ม พ์ ต่ อ ไ ป จ น สุ ก แ ด ง
ในขณะเดี ย วกั น กั บ การหลอมทองเหลื อ งในเบ้ า หลอมจนร้ อ นแดง
“เบ้าหลอมกาลังสุก” นาไม้ก้านมะพร้าวหนีบพิมพ์ที่กาลังร้อนออกมาวาง
เรียงไว้ แล้วเทน้าทองเหลืองลงในพิมพ์ทันทีรอจนพิมพ์เย็นลง จึงกะเทาะ
พิมพ์ดนิ ออกให้หมด น าเครือ่ งทองเหลืองทีไ่ ด้ไปตกแต่ง ขัดผิว ด้วยการกลึง
และขัดให้เงางาม ลวดลายชัดเจนด้วยเครื่องเจียร (โบราณใช้ใบสับปะรด
ขัดแต่ง)
บ้านปะอาว ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ช่างฝีมอื พื้นบ้าน โดยพ่อใหญ่ทอง ล้อมวงศ์ เป็นผู้นา และเมื่อพ่อใหญ่ทอง
ล้ อ มวงศ์ เสี ย ชี วิ ต ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นายบุ ญ มี ล้ อ มวงศ์ ผู้ เ ป็ น บุ ต ร
ได้ รั บ หน้ า ที่ สื บ ต่ อ และได้ เ ป็ น ประธานกลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ หั ต ถกรรมหล่ อ
ทองเหลือง โดยช่างฝีมอื ในหมู่บา้ นได้เข้ามาร่วมกันผลิตเครือ่ งทองเหลืองกัน
ที่ ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ซึ่ ง ยั ง คงสร้ า งช่ า งฝี มื อ รุ่ น ใหม่ อ ยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้
ชาวบ้านปะอาวยังคงรัก ษาภูมิปัญญาช่างฝีมือการหล่อทองเหลืองด้วย
วิ ธี lost Wax ท าให้ ชุ ม ชนมี ค วามรั ก ความผู ก พั น และความภาคภู มิ ใ จ
ในท้องถิ่นเสมอมา
เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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ฆ้องบ้านทรายมูล
ฆ้ อ ง เป็ น เครื่ อ งโลหะประเภททองเหลื อ ง หรื อ เหล็ ก ใช้ ส าหรั บ ตี ใ ห้ เ กิ ด เสี ย ง ลั ก ษณะกลม
มีขอบฆ้อง (ฉัตร) เพื่อให้มีความแข็งแรงไม่บิดงอ เจาะรูขอบไว้ร้อยเชือก สาหรับแขวนฆ้องได้ ตรงกลาง
ตั ว ฆ้ อ ง มี ปุ่ ม ใหญ่ (จู ม ฆ้ อ ง) ไว้ ส าหรั บ ตี ด้ ว ยค้ อ นตี ฆ้ อ ง ซึ่ ง จะมี ข นาดเท่ า ๆ กั บ จู ม ฆ้ อ งส าหรั บ
ฆ้องบ้านทรายมูล จะมีจูมประดับ รอบๆ จูมใหญ่อีก ๘ จูม รวมเป็น ๙ จูม ซึ่งเป็นลัก ษณะเฉพาะของ
ฆ้องบ้านทรายมูล เพื่อความเป็นมงคล สันนิษฐานว่าไทยรับมาจากพม่า ที่พ่อค้าเร่จากพม่านามาขายตาม
ค ากล่ า วที่ ว่ า “กุ ล าขายฆ้ อ ง” แล้ ว มี ก ารเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารตี ฆ้ อ งจนท ากั น มากที่ บ้ า นทรายมู ล
จังหวัดอุบลราชธานี
สมัยก่อนการทาฆ้องจะต้องคานึงถึง โศลก หรือโสกฆ้อง คือการวัดขนาดความกว้างของฆ้อง
ด้วยมือของเจ้าของ แล้วกล่าวคา โสกฆ้อง ซึ่งจะมีกลุ่มคาหรือวลี ที่ทั้งดีหรือไม่ดี ถ้าตกคาไม่ดีก็จะต้อง
แก้ไขใหม่ ให้มีสัดส่วนและขนาดที่ถูกต้อง โสกฆ้องที่จากันมาแต่โบราณ ดังนี้
สิทธิมังคละโชค
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ต้องอวดโลกป่าวดูดาย

เสียงบ่วายบ่มั่ว

เสียงดังทั่วทั้งแผ่นธรณี

แสนมเหสีมานั่งเฝ้า

เป็นเจ้าแผ่นดินทองเหลือง

แห่ขุนเมืองขึน้ นั่งแท่น

แสนคนแล่นมาเต้า

ตีอูดเอ้าเสพขอนผี

นางธรณีตกใจสะท้าน

ตีออกบ้านมาเอาชัย
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เมื่อสร้างรูปทรงฆ้องได้แล้วนามาทดสอบเสียง

ปรับเสียงด้วยการตีจูมให้สงู ต่า

ขั้นตอนการท าฆ้อ ง เริ่มจากการวั ดขนาดเส้นผ่ าศูน ย์ก ลางของหน้าฆ้ องตามที่ ต้องการ และ
กาหนดขนาดของขอบฆ้องให้เหมาะสมกับขนาดของหน้าฆ้อง เพื่อให้ฆ้องคงรูปทรงไม่บิดงอ และสวยงาม
เช่น ฆ้อง ๕๓ ซม. ขอบฆ้องกว้าง ๗ ซม. ฆ้อง ๑๐๐ ซม. ขอบฆ้องกว้าง ๑๑ ซม. เป็นต้น แล้วใช้กรรไกร
ตัดหน้าฆ้องให้เป็นวงกลมตามกาหนด และพันขอบฆ้อง จากนั้นจึงนาฆ้องที่ทาเป็นโครงไว้มาวางหงาย
บนพื้น แบ่งสัดส่วนหน้าฆ้องเป็น ๓ ส่วน จากจุดศูนย์กลาง วัดขนาดจูมใหญ่จากจุดศูนย์กลางฆ้องให้ได้
ขนาดจูมตามสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น ฆ้องขนาด ๕๓ ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจูม ๑๓ ซม. ฆ้องขนาด
๑๐๐ ซม. จูมขนาด ๒๕ ซม. เป็นต้น แล้วกาหนดแนวจูมประดับ ๘ จูม รอบจูมใหญ่ และแนวตีเอาเสียง
ของฆ้อง ซึ่งช่างจะก าหนดได้ด้วยความชานาญ ช่างผูช้ านาญจะยกฆ้องทีท่ าสาเร็จแล้ว มาตีแต่งเสียงอีกครั้ง
โดยอาจจะแขวนไว้ในระดับสายตา แล้วใช้ค้อนจกขนาดกลางตีตั้งแต่ด้านนอกขอบจูมประดับออกมาตาม
แนวเส้นตีเอาเสียง จนถึงขอบฆ้อง เพื่อเป็นการทดสอบเสียง ซึ่งต้องดู ฟัง และสังเกต ด้วยทักษะช่างฝีมือ
ให้ฆ้องมีเสียง หุ่ย ก้องกังวาน เสียงไม่แตก หรือ ผ่าง จึงจะใช้ได้ หลังจากนั้นจะนาฆ้องมาทาความสะอาด
ลงสีน้ามันสีดาและตกแต่งลวดลายด้วยสีทองให้สวยงามซึ่งนิยมเขียนลายไทย ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามช่าง
แต่ล ะคน ผู้ชานาญจะสามารถบอกได้ ว่า ฆ้องต่างๆ นั้น เป็น ฆ้องของช่างคนใด ดูไ ด้จากลวดลายและ
เสียงฆ้อง สาหรับค้อนตีฆ้อง จะมีช่างทาค้อนเฉพาะ ขนาดค้อนจะเท่ากับจูมใหญ่ของฆ้องนั้น โดยจะใช้
ไม้เนือ้ แข็ง เช่น ไม้ยอป่า ทาด้ามค้อน
การทาฆ้องมีขั้นตอนที่ต้องใช้เสียงดัง จึงต้องออกไปรวมกันทานอกหมู่บ้าน เช่น การตีแต่งเสียง
ซึ่งทุกกลุ่มช่างมีการปฏิบัติใ นแบบเดียวกัน แต่ก ารตกแต่งลวดลายสามารถทาได้ใ นครอบครัว ซึ่งสตรี
มีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ได้อย่างดี ฆ้องแต่ละใบจึงเป็นผลงานจากความร่วมมือของช่างฝีมือหลายคน รวมทั้ง
ช่างทาค้อน และทาขาตั้งฆ้อง ฆ้องจึงเป็นผลงานบูรณาการงานช่างอย่างน่าอนุรักษ์
เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๕๓

ประเกือมสุรินทร์
ประเกือม เป็นภาษาเขมร หมายถึง ปะคา เป็นคาเรียก เม็ดเงิน เม็ดทอง รูปทรงกลมที่นามา
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 าประเกื อ มบ้ า นเขวาสิ น ริ น ทร์ มี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มายาวนานประมาณ ๒๗๐ ปี
(พ.ศ.๒๒๖๒) สมัยเมื่อประเทศกัมพูชาเกิดกรณีพิพาทกับเวียดนาม ชาวเขมรกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่มีฝีมือ
ช่างทาเงิน ทาทอง ได้อพยพออกไปตั้งอยู่บริเวณตาบลเขวาสินรินทร์ ปัจจุบันมีการทาเครื่องเงินประเกือม
กันที่บ้านโชค บ้านสะดอ และบ้านเขวาสินรินทร์ ตาบลเขวาสินรินทร์ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ในชุมชนมีช่างฝีมอื หลายคนที่ยังคงผลิตเครื่องเงินประเกือม

การผลิตประเกือม เริ่มจากการนาเม็ดเงินบริสุทธิ์มาหลอมให้ละลาย หล่อเป็นแท่งแล้วรีดให้เป็น
แผ่นบางๆ ด้วยการใช้ความร้อนจนอ่อนตัว ตีและรีดด้วยเครื่องจนมีความบางประมาณ ๔ มิลลิเมตร แล้ว
นามาตัด ตามรูป แบบลู ก ประเกือมที่ต้องการ ม้วนเชื่อมให้เ ป็นเม็ด ตกแต่ง ริมขอบด้ วยการปิ ดฝาด้ว ย
แผ่นเงินเล็กๆ ลักษณะโค้งนูน และปิดขอบด้วยเส้นลวดเงินให้เรียบร้อย อัดชันให้แน่นจนผิวเงินด้านนอก
ตึงเรียบ แล้วแกะลายให้งดงาม เสร็จแล้วใช้เหล็กแหลมเผาไฟให้ร้อนแทงทะลุชันให้เป็นรูสาหรับร้อยต่อกัน
เป็นเครื่องประดั บ นาเม็ดประเกือมที่เ รียบร้อยแล้วมาขัดด้วยแปรงทองเหลือง ล้างท าความสะอาดให้
เงางาม แต่หากต้องการรมดา เดิมใช้รมด้วยเขม่า หรือ ควันไฟ ปัจจุบันใช้น้ายาย้อมผม หรือยาขัดรองเท้า
ทารอบเม็ดประเกือม ผึ่งให้แห้ง แล้วขัดออกทาความสะอาด สีดาจะติดที่รอ่ งลายทาให้ชัดเจนขึน้

๕๔
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ผู้เป็นช่างฝีมอื ประเกือมต้องผ่านพิธียกครูซึ่งมีเครื่องประกอบพิธี คือ เหล้าขาว ดอกไม้ ขันหมาก
เบ็ญจ ๑ ชุด ธูปเทียน ๑ ชุด และเงิน ๒๐ บาท หรือตามแต่ครูแต่ละท่านจะกาหนด เมื่อผ่านพิธีแล้วครูจึง
ถ่ายทอดวิชาให้ศิษย์ ช่างประเกือม สามารถท าเครื่องประดับ ได้ทั้งจากเงินและทอง แต่เนื่องจากทอง
มีราคาแพง จึงนิยมทาจากเงิน นอกจากมีการสั่งทาเป็นชิ้นงาน จึงเป็นของสะสมของผู้ที่ชื่นชมงานฝีมอื ดั้งเดิม
ประเกื อ มเป็น งานช่ า งเครื่ อ งประดั บ เงิ น ทองรู ป พรรณแบบเขมรที่ รั ก ษาเอกลัก ษณ์ รู ป แบบ
ลวดลาย และวิ ธี ก ารผลิต แบบดั้ งเดิ มด้ วยเงิ นแท้ ๑๐๐ % ที่ ตีไ ด้บ าง และอั ดชั นภายในเม็ด ประเกือ ม
ทาให้แกะลายได้ชัดเจน งดงาม เป็นงานช่างฝีมือที่มีอยู่เฉพาะในตาบลเขวาสินรินทร์ ช่างทาประเกือมยังมี
การสืบทอดทักษะกันอยู่มาก นายป่วน เจียวทอง ผู้นากลุ่มเครื่องเงินบ้านโชค เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็ น ผู้ ที่ อ นุ รั ก ษ์ ม รดกงานช่ า งฝี มื อ เครื่ อ งเงิ น จนได้ รั บ รางวั ล มากมาย และเป็ น ผู้ มี บ ทบาทส าคั ญ
ในการเผยแพร่ ถ่ายทอดงานช่างฝีมอื เครื่องเงินมาจนปัจจุบัน
เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๕๕

งานคร่่า
คร่า หมายถึงงานประณีตศิลป์ประเภทหนึ่งใช้เส้นเงินหรือเส้นทองหรือเส้นนากฝังลงในเครื่องใช้
ที่ทาด้วยเหล็ก ตกแต่งเป็นลวดลายบนภาชนะ เครื่องใช้ หรือเครื่องอาวุธ งานคร่า เป็นงานช่างโบราณ
ประเภทหนึ่ ง ในงานช่ า งสิ บ หมู่ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม งานช่ า งแกะ ที่ นั บ วั น หาผู้ รู้ ใ นวิ ช าช่ า งแขนงนี้ ไ ด้ ย ากยิ่ ง
เช่นเดียวกันกับงานช่างไทยสมัยโบราณหลายอย่างได้สูญหายไป ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่องานช่างหัตถศิลป์ไทย โดยโปรดเกล้าฯ ให้อนุรักษ์และฟื้นฟู
งานช่างไทยโบราณหลายแขนง ซึ่งงานคร่าได้รับการฟื้นฟูขนึ้ มาอีกครั้งหนึ่ง

๕๖

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประวั ติ ก ารท าคร่ าสั น นิ ษ ฐานว่ า มี ก าเนิ ด ที่ ป ระเทศเปอร์ เ ซี ย และได้ แ พร่ เ ข้ า มาสู่ อิ น เดี ย
อัฟกานิสถาน จีน เขมร ลาว และไทย โดยเฉพาะภาคใต้ของไทย เช่น เมืองปัตตานี โดยปรากฏชื่องานคร่า
ในกลุ่มช่างสิบ หมู่ใ นสมัย รัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขุนสารพัดช่าง ข้าราชการกรมวังนอกได้ควบคุมงานช่างคร่าใน
กรมช่างสิบ หมู่ และได้ถ่ายทอดวิชางานคร่าแก่ นายสมาน ไชยสุกกุ มาร ผู้เป็ นบุตรของขุนสารพัดช่าง
ซึ่งได้สบื ทอดศิลปะการทาคร่าสืบต่อมา แต่ก็ไม่ได้เป็นที่รจู้ ักแพร่หลายของคนทั่วไป
งานช่างที่เรียกว่า คร่า เป็นการตกแต่งลวดลายบนพื้นโลหะประเภทเหล็กโดยใช้เครื่องมือสกัดให้
เป็นลวดลายบนพื้นโลหะต่างชนิด เช่น เงิน ทอง นากลงไปแล้วขัด หรือที่ศัพท์ช่างเรียกว่า กวดผิวให้เรียบ
จะเกิดลวดลายจากสีของโลหะที่ต่างกัน ตามลวดลายที่สลักและฝังโลหะไว้ ลงบนผิวหน้าของเครื่องใช้
ที่ทาด้วยเหล็ก หากใช้เส้นเงินฝังเรียก คร่าเงิน หากใช้เส้นทองฝังเรียก คร่าทอง หากใช้เส้นนากฝังเรียก
คร่านาก โดยจะต้องทาให้ผิวเหล็กเกิดเป็นรอยที่ละเอียดด้วยการใช้เหล็กสกัดที่คมบางแต่แข็งแกร่งตีสับ
ลายตัดกันไปมาบนผิวโลหะให้เกิดความขรุขระ จากนั้นจึงใช้เส้นทองหรือเส้นเงิน หรือเส้นนากตอกให้ติด
เป็นลวดลายวิจติ รงดงามตามที่ต้องการ ถือเป็นกรรมวิธีการตกแต่งในงานโลหะของช่างไทย
การตกแต่งลวดลายบนเครื่องใช้ให้งดงามด้วยการวางลายให้สอดคล้องกับลักษณะของสิ่งของ
และความประณีตของลาย ตลอดจนความคมชัดของลายที่เ กิดจากฝังเส้นเงิน เส้นทอง หรือเส้นนาก
ลงบนลายที่สลักไว้ เมื่อสกัดหรือย้าเส้นเงิน เส้นทอง เส้นนาก เต็มลายที่สกัดไว้ แล้วขัดผิวเห็นลายคมชัด
จึงนับว่าประณีตงดงาม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยทักษะความชานาญและความละเอียดประณีตของ
ช่างเป็นสาคัญ

ประเภทเครื่องใช้ที่จะตกแต่งใช้วิธีคร่า ต้องเป็นของที่ทามาจากเหล็ก เช่น ตะบันหมาก กรรไกร
หนีบหมาก หัวไม้เท้า กรรไกรตัดผม ไปจนถึงเครื่องราชูปโภค เครื่องเหล็กซึ่งนิยมตกแต่งลวดลายด้วย
การคร่ าเงิน คร่าทอง หรื อคร่ านาก มั ก เป็ น เครื่ อ งราชศั สตราวุธ เช่ น พระแสงดาบ พระแสงหอก
พระแสงง้าว ขอพระคชาธาร พระแสงปืน ตลอดจนเครื่องใช้ในการมงคลต่างๆ ปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ต่อยอดโดยริเริ่มทดลองทาคร่าบนโลหะทองคาขาวเป็นผลสาเร็จทาให้ศิลปะไทยแขนงนี้เกิดความก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นอย่างน่าภาคภูมใิ จ

เรียบเรียงโดย อาจารย์ณัฎฐภัทร จันทวิช
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๕๗

หัวโขน
แต่โบราณมาการท าหัวโขนเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของช่างหลวง โดยเฉพาะกลุ่มช่างหุ่น
ในงานช่างสิบหมู่ เพราะการแสดงโขนเป็นมหรสพเฉพาะของราชสานักหรือแสดงในวังเท่านัน้ จากหลักฐานทีป่ รากฏใน
กฎหมายตราสามดวง ซึง่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๒) โปรดเกล้าฯ ให้มีการช าระกฎหมายเก่าสมัยอยุธยา ได้ปรากฏท าเนียบนามช่างใน
บทพระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน และพระไอยการนาทหารหัวเมือง คือ ช่างหุน่ ช่างท าหัวโขนจัดอยู่ใน
งานช่างสิบหมู่ ทีต่ อ้ งผ่านการไหว้ครูและครอบครูเช่นเดียวกับนาฏศิลป์ประเภทอืน่ ๆ มีความเคารพครูอาจารย์ตงั้ แต่
เริม่ ฝึกหัด ก่อนเริม่ การออกโรงแสดงในแต่ละครัง้ ต้องมีการตัง้ เครือ่ งเซ่นไหว้บายศรีให้ครบถ้วน ในการประกอบพิธี
จะต้องมีหัวโขนตั้งประดิษฐานเป็นเครื่องสักการะต่อครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว
หัวโขนจัดเป็นอุปกรณ์สาคัญอย่างมากในการแสดงโขน เนือ่ งจากเป็นตัวชีบ้ ง่ ถึงบุคลิกและลักษณะนิสยั ของ
ตัวละครนัน้ ๆ ขัน้ แรกในการทาหัวโขน คือนาดินเหนียวชนิดงานปัน้ โดยเฉพาะมาขึน้ รูปหุน่ ทีต่ อ้ งการ เช่น ต้องการ
ทาหัวหนุมาน จะต้องรับบุคคลิกของตัวโขนนัน้ นอกจากนีต้ อ้ งรูจ้ กั โครงสร้างส่วนศีรษะมนุษย์เพือ่ ให้การระบาย
อากาศภายในศีรษะ เพราะอากาศจะเข้าใต้คางผ่านมาพักอยูเ่ หนือศีรษะและระบายออกสูท่ า้ ยทอย เมือ่ ระบบการ
ระบายอากาศถูกต้อง จึงไม่จาเป็นต้องเจาะทีต่ า่ งๆ ตามหัวโขนเพือ่ ช่วยหายใจ รูปทรงจะกระชับสวมใส่สบาย
เวลาตีลงั กาจะไม่หลุดคลาดเคลือ่ น ทีส่ าคัญสัดส่วนของตาด าต้องแม่นย า สาหรับบุคคลิกของตัวโขนทีม่ อี ายุ
ประมาณ ๒๕ – ๓๐ ปี ตัวโขนนัน้ เป็นนักรบทีม่ นี สิ ยั เจ้าชู้ ขีเ้ ล่น อารมณ์ทสี่ ง่ ออกนี้ ช่างทาหัวโขนจะต้องพยายาม
แสดงสื่ออารมณ์นีอ้ อกให้ได้ โดยต้องให้อยู่ในกฎข้อบังคับของสุนทรียศาสตร์ดว้ ย
ตามหลักการโบราณ เมื่อได้หุ่นดินเหนียวตามที่ต้องการแล้ว น ามาเผาให้ดินสุกเป็นหุ่นดินเผา
แล้วเอากระดาษฟางจุม่ น้าปิดให้ทวั่ หุน่ เป็นชัน้ ทีก่ นั้ ไม่ให้กระดาษชัน้ ต่อไปติดกับหุน่ เพราะเมือ่ แห้งจะแกะกระดาษ
ออกจากหุน่ ไม่ได้ การนากระดาษฟางจุม่ น้าปิดทัว่ นีภ้ าษาช่างเรียก “ปิดกระดาษน้า” พักไว้ จากนัน้ ดึงออกจากหุน่
ก็จะได้หนุ่ กระดาษทีต่ ดั แต่งเรียบร้อยตามทีต่ อ้ งการ ในสมัยโบราณการทาหัวโขนใช้กระดาษทีท่ าจากเปลือกข่อย จะ
มีคณ
ุ ภาพดีมาก คุณสมบัตขิ องกระดาษข่อยนัน้ เมือ่ ปิดสนิทแนบหุน่ จะได้ความคมชัดพอสมควร ไม่มกี ารหดตัวให้
ยากแก่การค านวณ และคงทนกว่ากระดาษชนิดอื่น ปกติหัวโขนเวลาสวมแสดง พบว่าตรงปลายคางจะเป็น
จุดรวมเหงือ่ มาก ทาให้นานไปจะเปือ่ ยยุย่ ง่าย ช่างจะต้องมีหน้าทีซ่ อ่ มอยูต่ ลอด หัวโขนทีใ่ ช้กระดาษข่อยจะไม่คอ่ ย
เปือ่ ยยุย่ แต่มคี วามคงทนกว่าหลายเท่าตัว แม้ว่าจะต้องมีการซ่อมแซมบ้างเช่นกัน
การทาหัวโขนขัน้ ต่อไป จาเป็นต้องใช้งานปัน้ เข้ามาช่วยแต่งเพิม่ เติมด้วย โดยใช้ดนิ สอร่างเป็นตา ปาก คิว้
คางให้เห็นชัดก่อนจะปัน้ แล้วใช้ผงสมุก (ใบตองแห้งเผาเป็นถ่าน) ขีเ้ ลือ่ ยไม้สกั ละเอียด ผงถ่านหุงข้าวผสมเข้าด้วยกัน
นามาปัน้ ให้เป็นคิว้ คาง ตา ปาก จมูกให้ดเู ด่นชัด เสร็จแล้วนาไปตากแดดจนแห้งสนิท จากนัน้ เป็นการปิดผิว
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โดยขัดแต่งหุ่นกระดาษที่ปั้นแล้วให้เรียบร้อยทาด้วยสีโป้วไม้ ๒ ครั้ง ขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย
แล้วติดลวดลาย ซึ่งมีกรอบบังคับลวดลายพอสมควร จาเป็นต้องศึกษาจากหัวโขน หัวละครเก่าๆ ให้มาก
และต้องอยู่บ นพื้นฐานของการเขีย นลายไทย ลวดลายที่ติดนั้นเดิมใช้รัก ก้อน มากดลงในพิมพ์หินสบู่
ก็จะได้ลวดลายที่ต้องการที่จะใช้ติดหัวโขน ส่วนจอนหู ใบหู ของยักษ์ และลิงทาด้วยหนังวัว หรือหนังอัด
แล้ ว ท าพื้ น ลวดลายด้ ว ยการทาชะแล็ ค ให้ ทั่ ว พอแห้ ง ดี แ ล้ ว น ามาปิ ด ทอง กรรมวิ ธี ก ารท าตามแบบ
สูตรโบราณนีม้ คี วามยุง่ ยาก และวัสดุวตั ถุดบิ ทีน่ ามาใช้จากธรรมชาติ มีคณ
ุ ภาพเสือ่ มถอย จาเป็นทีช่ า่ งจะต้องหา
วัสดุมาแทนทีใ่ ห้ได้ใกล้เคียงมากทีส่ ดุ ปัจจุบันช่างแต่ละคนมีสูตรที่หาได้เฉพาะตน แล้วแต่สะดวกและพึงพอใจ
ขั้นต่อมาใส่เพชรตามรูกระเปาะ หรือเบ้า เมื่อใส่เพชรทั่วทั้งหัวแล้วนามาเขียนสี สีที่จะใช้เขียน
หัวโขนตามสีที่ระบุไว้ในพงษ์รามเกียรติ์ ช่างจาเป็นอย่างยิ่งต้องแม่นยาในกฎข้อบังคับเรื่องสีของแต่ละตัว
ช่างโบราณจะบอกชื่อสี โดยเทียบกับธรรมชาติ เป็นสีของดอกไม้ พืช และสัตว์ อาทิ สีม่วงดอกตะแบก
สีก ลีบ บัว โรย สีแดงลิ้นจี่ สีขาวสั งข์ สีขาวใส สีขาวนวล สีหม้อใหม่ สีหงส์บ าท (คือเท้าของหงส์)
การบอกสี เ ช่นนี้ โ อกาสที่ สีจะตรงกั นทุก ครั้ง เป็น ไปได้ ย าก นอกจากจะท าตารางเทีย บสี และค้นหา
อัตราส่วนเป็นเปอร์เซนต์ออกมา จึงจะได้สที ใี่ กล้เคียงกันมากทีส่ ดุ ขัน้ ตอนสุดท้ายคือ การติดเขีย้ ว ตาและฟัน
ตอนนี้ใช้วิชาช่างมุก หากเป็นหัวโขนยักษ์ หรือหัวโขนลิงที่สวมชฎามียอด บางส่วนจะต้องใช้ไม้กลึง ช่างก็
ต้องใช้วชิ าช่างกลึง เพราะฉะนั้นการทาหัวโขนจึงเป็นศูนย์รวมของวิชาช่างหลากหลายในช่างสิบหมูท่ ีเดียว
ในสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่า หัวโขนที่ใช้ในการแสดงที่ผ่านพิธีเบิกเนตรเรียบร้อย ก่อนนาไปใช้
ในการแสดง ช่างทาหัวโขนจะวัดขนาดความห่างของดวงตาผูแ้ สดง และเจาะรูให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ห้ามผู้แสดงเจาะรูดวงตาเองเด็ดขาด เพราะเชื่อว่าจะทาให้พิการตาบอด แต่ความเชื่อดังกล่าวเป็นเพียง
กุศโลบายเท่านั้น ความเป็นจริงคือในการตกแต่งดวงตาของหัวโขน จะใช้เปลือกหอยมุกมาประดับตกแต่ง
ซึ่งถ้าผู้เจาะรูไม่ใช่ช่างทาหัวโขนที่มีความชานาญ อาจทาให้หัวโขนเกิดความผิดพลาดและเสียหายได้ง่าย

ภูมปิ ัญญาไทยด้านการเล่นหุ่นประเภทต่างๆ การทาหัวหุ่น หัวโขน พบว่าภายในกรุงเทพมหานคร
และพระนครศรีอยุธยา ยังคงมีผู้สืบสานภูมิปัญญาศิลปะงานช่างหุ่นตามแบบประเพณีโบราณที่ต้องใช้
ความรู้ ค วามช านาญ ความสนใจ ประสบการณ์ ความประณี ต ละเอี ย ดลออและความรั ก สื บ ทอด
มาจนปั จ จุ บั น ที่ ส าคั ญ การท าหั ว โขนส าหรั บ นาฏศิ ล ป์ การเล่ น โขนจั ด เป็ น มหรสพชั้ น สู ง ของไทย
ซึ่งเจริญ รุ่งเรือ งมาแต่โ บราณ ผลงานหัวโขนที่ สวยงามในยุ คปั จจุ บันกล่าวกั น ว่า ต้องเป็ นผลงานของ
นายชิต แก้ วดวงใหญ่ และของหม่อมราชวงศ์จรูญ โรจน์ ศุขสวัสดิ์ แม้ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับไปแล้ว
แต่มีทายาทที่ยังคงสืบสานการทาหัวโขนต่อมาจนปัจจุบัน
เรียบเรียงโดย อาจารย์ณัฎฐภัทร จันทวิช
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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บายศรี
บายศรีเป็นเครือ่ งใช้ในพิธสี ขู่ วัญทาด้วยใบตองกล้วย ซึง่ แฝงคติความเชือ่ ว่าขวัญเป็นสิง่ สาคัญ และมนุษย์
ทุกคนจะต้องมีขวัญ จึงก่อให้เกิดการทาขวัญเพือ่ เป็นสิรมิ งคลอยูก่ บั ตัวตลอดไป บายมาจากภาษาเขมร แปลว่า ข้าว
และศรีมาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า สิรมิ งคล มิง่ ขวัญ บายศรีจงึ มีความหมายว่า ข้าวขวัญ หรือข้าวทีม่ สี ริ มิ งคลเป็น
มิง่ ขวัญ บายศรีจะมีเครือ่ งประกอบ คือ ข้าวสุกทีห่ งุ ตักเอาทีป่ ากหม้อ ไข่ตม้ และมีเครือ่ งบริวาร คือ สารับคาวหวาน
ประกอบอีกด้วย จะเห็นได้วา่ ทุกช่วงชีวติ ของคนตัง้ แต่แรกเกิดจนกระทัง่ เข้าสูว่ ยั ชรา จะมีเรือ่ งการทาขวัญต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินชีวติ ของคนไทย เช่น ทาขวัญแรกเกิด ทาขวัญเดือน การโกนผมไฟ การเลือ่ นยศ เลือ่ นตาแหน่ง
การกลับสูบ่ า้ นเกิดเมืองนอน การต้อนรับแขกผูม้ าเยือน ซึง่ ล้วนแต่เป็นการปฏิบตั เิ พือ่ ความเจริญรุง่ เรืองมัน่ คง
ของชีวติ เสริมสร้างพลังจิตใจและการดาเนินชีวติ ให้มคี วามราบรืน่ ดังนัน้ บายศรีจงึ จัดเป็นสัญลักษณ์หนึง่ ของ
พิธกี รรมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ของคนไทย

บายศรีภาคใต้
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บายศรีปากชาม

ปัจจุบันการประดิษฐ์บายศรีจะพบเห็นทั่วไปในในชุมชนทั่วทั้ง ๔ ภาคของประเทศไทย ซึ่งแต่ละ
ภูมิภาคจะมีรูปลักษณ์และวิธีการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน เช่น บายศรีภาคเหนือ บางท้องที่จะเรียก “ขันศรี”
ทาด้วยใบตอง กาหนดชั้นของบายศรีมีตั้งแต่ชั้นเดียวจนถึง ๙ ชั้น นิยมนับเลขคี่เช่นเดียวกับภาคกลาง
แต่การกาหนดชั้นจะขึ้นอยู่กับฐานันดรศักดิ์ของผู้รับขวัญ บายศรีภาคใต้ ส่วนใหญ่ใช้ต้นกล้วยมาทาเป็น
หลัก ของบายศรีตั วบายศรีใ ช้ใ บตองพั บ ประดั บ ประดาด้ วยดอกไม้ บางท้อ งที่ ใ ช้ใ บพลูม าพับ ทั บ ซ้อ น
คล้ า ยกั บ กระจั ง ติ ด รั ด ด้ ว ยกาบกล้ ว ย บนยอดบายศรี มี ถ้ ว ยหรื อ กระทงส าหรั บ บรรจุ ข้ า วและขนม
๑๒ อย่าง และปักเทียนส่วนใหญ่จะนับจานวนชั้นเป็นเลขคี่เสมอ บายศรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
ภาคอีส าน ภาษาถิ่ นจะเรีย กว่า “พาขวัญ ” หรือ “พานพาขวัญ ” ส่วนใหญ่ใ ช้ป ระกอบการท าขวัญ
เหมื อ นกั บ ภาคอื่ น ๆ กล่ า วคื อ จะใช้ ท าพิ ธี ท าขวั ญ ให้ กั บ คน สั ต ว์ และสิ่ ง ของ เช่ น ได้ เ รื อ นใหม่
(ขึ้นบ้านใหม่) ทาขวัญให้เกวียน ทาขวัญให้วัวควาย ทาขวัญให้คนป่วย ตลอดจนต้อนรับแขกผู้มาเยือน
บายศรีภาคกลาง จะเป็นที่รู้จักกันในนามของบายศรีที่ใช้ในราชสานัก เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และบายศรีที่ใช้ทั่ วไป สามารถแบ่งได้ ๒ ลัก ษณะ คือ บายศรีของราษฎร์ ได้แก่ บายศรีป ากชาม
บายศรีใหญ่หรือบายศรีต้น บางท้องที่เรียกบายศรีตั้งหรือบายศรีชั้น ส่วนใหญ่ใช้ในงานบวชนาค โกนผม
ไฟหรือโกนจุก และมีบายศรีในพิธีกรรมในการเซ่นสรวงบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ เช่น บายศรีตอ
บายศรี เ ทพ บายศรี พ รหม บายศรี ข องหลวงในราชส านั ก ได้ แ ก่ บายศรี ใ นพระราชพิ ธี ต่ า งๆ
อันเกี่ ยวเนื่องกับพระราชพิธี ต่างๆ จัดขึ้นตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีกฏเกณฑ์ที่แน่นอนระบุไว้อย่าง
ชัด เจน บายศรีของหลวงในงานพระราชพิธีต่างๆ ในปัจจุบัน มี ๓ ลัก ษณะ ได้ แก่ (๑) บายศรีต้ น
ทาเป็นบายศรีต้องมีแป้นไม้เป็นโครงแบ่งเป็นชั้น ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น และ ๙ ชั้น (๒) บายศรีแก้ว
เงิน ทอง เป็นบายศรีทที่ าด้วยวัสดุ ๓ ชนิด คือ แก้ว เงิน ทอง ใช้ในพระราชพิธขี นาดใหญ่ ในพระราชพิธสี มโภช
เวียนเทียนในพระที่นงั่ ภายในพระบรมมหาราชวัง เช่น พระราชพิธสี มโภชเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธี
ฉัตรมงคล สมโภชพระราชพิธีเปลี่ย นเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกต เป็นต้น
(๓) บายศรีตองรองทองขาว ส่วนใหญ่ใช้ในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ จะใช้ตั้งคู่กับบายศรีแก้ว
เงิน ทอง สารับใหญ่
ปัจจุบันช่างทาบายศรียังคงพบเห็นทั่วไปในชุมชนต่างๆ ทัว่ ภูมภิ าคของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็น
ผูส้ งู อายุในชุมชน หากแต่การประดิษฐ์บายศรีได้ถกู ประยุกต์ดดั แปลงให้เข้ากับยุคสมัยสังคมปัจจุบันมากขึ้น
เรียบเรียงโดย นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๖๑

วรรณกรรมพื้นบ้าน
วรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวติ ชาวบ้าน โดยครอบคลุม
ทั้งวรรณกรรมที่ถ่ ายทอดโดยวิธี ก ารบอกเล่าและที่เ ขีย นเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจาแนกได้เ ป็น
๗ ประเภท ดังนี้
๑. นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าที่สืบทอดต่อๆ กันมา ประกอบด้วยนิทานเทวปกรณ์ ตานาน
นิทานศาสนา นิทานคติ นิทานมหัศจรรย์ นิทานชีวิตนิทานประจาถิ่น นิทานอธิบายเหตุ นิทานเรื่องสัตว์
นิทานเรื่องผี มุขตลกและเรื่องโม้ นิทานเข้าแบบของไทย

๒. ประวั ติ ศ าสตร์ บ อกเล่ า หมายถึ ง เรื่ อ งเล่ า เกี่ ย วกั บ ประวั ติ การตั้ ง ถิ่ น ฐาน การอพยพ
ความเป็นมา และบุคคลสาคัญของชุมชน
๓. บทสวดหรือบทกล่าวในพิธกี รรม หมายถึง คาสวดทีใ่ ช้ประกอบในพิธกี รรมต่างๆ เช่น บทท าขวัญ
ค าบู ช า ค าสมา ค าเวนทาน บทสวดสรภั ญ ญ์ คาถา บทอานิ ส งส์ บทประกอบการรั ก ษาโรคพื้ น บ้ า น
คาให้พร คาอธิษฐาน ฯลฯ
๔. บทร้องพื้นบ้าน หมายถึง ค าร้องที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆ เช่น บทกล่อมเด็ก
บทร้องเล่น บทเกีย้ วพาราสี บทจ๊อย คาเซิง้ ฯลฯ
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๕. ส านวน ภาษิ ต หมายถึ ง ค าพู ด หรื อ ค ากล่ า วที่ สื บ ทอดกั น มา มั ก มี สั ม ผั ส คล้ อ งจองกั น
เช่ น โวหาร ค าคม ค าพั ง เพย ค าอุ ป มาอุ ป ไมย ค าขวั ญ คติ พ จน์ ค าสบถสาบาน ค าสาปแช่ ง ค าชม
คาคะนอง ฯลฯ
๖. ปริ ศ นาค าทาย หมายถึ ง ค าหรื อ ข้ อ ความที่ ตั้ ง เป็ น ค าถาม ค าตอบ ที่ สื บ ทอดกั น มา
เพื่อให้ผู้ตอบได้ทายหรือตอบปัญหา เช่น คาทาย ปัญหาเชาวน์ ผะหมี ฯลฯ
๗. ตารา หมายถึ ง องค์ค วามรู้ที่มีก ารเขีย นบันทึก ในเอกสารโบราณ เช่น ตาราโหราศาสตร์
ตาราดูลักษณะคนและสัตว์ ตารายา ฯลฯ

เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. เป็นเรื่องที่รจู้ ักแพร่หลายในระดับชาติ ภูมภิ าค หรือท้องถิ่น
๒. เป็นเรื่องที่สะท้อนอัตลักษณ์ของภูมิภาคหรือท้องถิ่น
๓. เป็นเรื่องที่เป็นแกนยึดโยงและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ
๔. เป็นเรื่องที่ตอ้ งได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วนเสี่ยงต่อการสูญหายหรือกาลังเผชิญกับ
ภัยคุกคาม
๕. คุณสมบัติอ่นื ๆ ที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมต่อการขึน้ ทะเบียน

พิธีประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๖๓

นิทานยายกะตา

นิทานเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา เพื่อความบันเทิงและคติสอนใจ และสะท้อนสภาพสังคมวิถีชีวิต
และความเชื่อของสังคมนั้น นิทานยายกะตา เป็นตัวอย่างนิทานไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึง
ความเป็นไทยในด้านสังคมเกษตรกรรม การเน้นความกตัญญู และ การเคารพอาวุโสได้เป็นอย่างดี
นิทาน ยายกะตา เป็นนิทานเข้าแบบและเป็นนิทานลูกโซ่ ด้วยเหตุทมี่ กี ารด้าเนินเรือ่ งซ้้าๆและย้อนรอย
เรือ่ งเดิม อาจจะเล่าต่อเนือ่ งไปอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุดได้ มีลกั ษณะเป็นลูกโซ่ตอ่ เนือ่ งกันไป
นิทาน ยายกะตา เป็นนิทานเก่า สืบประวัติเท่าทีห่ ลักฐานได้ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เนือ่ งจากปรากฏเป็น
ภาพวาดไว้เชิงบานหน้าต่างในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน

เนือ้ เรือ่ งเริม่ ต้นว่า
“ยายกะตาปลูกถัว่ ปลูกงาให้หลานเฝ้า
หลานไม่เฝ้า
กามากินถัว่ กินงา เจ็ดเมล็ด เจ็ดทะนาน
ยายมายายด่า ตามาตาตี
หลานหนีไปหานายพราน ขอให้ชว่ ยยิงกา
นายพรานตอบว่า ไม่ใช่กงการของข้า…
และในเมือ่ “นายพรานไม่มายิงกา กามากินถัว่ กินงาของตากับยาย ยายมายายด่า ตามาตาตี” เรือ่ งก็ด้าเนินต่อว่า
“หลานร้องไห้ไปบอกหนู ให้ไปกัดสายธนูของนายพราน นายพรานไม่มายิงกา กามากินถัว่ กินงาของตากับยาย
ยายมายายด่า ตามาตาตีหนูบอกไม่ใช่ธรุ ะของข้า” และเรื่องก็จะด้ าเนินต่อไปคือ หลานก็จะไปบอกแมวให้มา
กินหนู บอกหมาให้กินแมว บอกไม้ค้อนให้ตหี ัวหมา บอกไฟให้ไหม้ไม้ บอกน้้ าให้ดับไฟ บอกตลิ่งให้พังทับน้้ า
บอกช้างให้เหยียบตลิง่ บอกแมงหวีใ่ ห้ตอมตาช้าง เรือ่ งพลิกผันเพราะ “แมงหวีย่ อมไปตอมตาช้าง” ช้างจึงยอมไป
เหยียบตลิง่ ตลิง่ จึงยอมพังทับน้้า น้้าจึงยอมให้ดบั ไฟ..... จนท้ายทีส่ ดุ นายพรานยอมไปยิงกาในตอนจบ
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นิทาน ยายกะตา ได้รับความนิยม และเล่าสืบต่อกันมา โดยมีหลักฐานปรากฏอยู่เป็นรูปเขีย น
เชิงหน้าต่างในพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน ซึ่งเป็นที่จารึกเรื่องต่างๆ ที่เป็นคลังความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
มากมาย
ปัจจุบัน นิทาน ยายกะตา ปรากฏในแบบเรียนหลักของไทย คือ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ชุดภาษาไทยเพื่อชีวิต ชื่อหนังสือ “วรรณคดีล้าน้า” และเคยจัดพิมพ์เฉพาะเนื้อเรื่อง เป็นหนังสือ
อ่ า นนอกเวลาของนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา โดยเฉพาะหนั ง สื อ วรรณคดี ล้ า น้ า ได้ คั ด ลอกภาพ
ทั้ง ๑๒ ภาพ และข้อความข้างใต้ภาพเรียงล้าดับตั้งแต่ต้นจนจบ
นิทาน ยายกะตา ให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย ด้านเกษตรกรรมที่มีข้าว ถั่ว งา เป็นอาหารหลัก
แสดงด้วยความรัก ห่วงใย ของปู่ย่า ตายาย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีต่อหลาน และแสดงถึงการอบรมสั่งสอน
ให้หลานเชื่อฟังค้าสั่งของตายาย และสั่งสอนให้คนไทยเอาใจใส่ธุระของผู้อื่น อย่าดูดาย เมื่อใครมาขอความ
ช่วยเหลือทันที ไม่ควรคิดว่า ธุระไม่ใช่ หรือไม่ใช่ธุระของตน นั่นคือมีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือทุกข์ของผู้อื่น
และเฉลี่ยความสุขเผื่อแผ่ไปในสังคม อันเป็นคุณธรรมของสังคมไทยมายาวนาน

เรียบเรียงโดย อาจารย์สุมามาลย์ พงษไพบูลย
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๖๕

นิทานปัญญาสชาดก

ปัญญาสชาดก หรือ ปัณณาสชาดก เป็นชาดกนอกนิบาตหรือพาหิรชาดกแต่งขึน้ โดยน้ านิทานจาก
อรรถกถาชาดกและนิทานพืน้ บ้านมาดัดแปลงให้เป็นเรือ่ งราวของพระโพธิสตั ว์ในชาติภพต่างๆ ให้ตน้ เรือ่ งมีสถานที่
พระพุทธเจ้าตรัสเล่าชาดกและเหตุทปี่ รารภชาดก และตอนท้ายมีประชุมชาดก กล่าวถึงตัวละครในเรือ่ งมาเกิดเป็นใคร
ในปัจจุบนั ชาดกแต่ละเรือ่ งมุง่ สัง่ สอนหลักธรรมทางพุทธศาสนาอาจมีหลักธรรมส้าคัญหนึง่ อย่าง หรือหลายอย่าง
อยูใ่ นเรือ่ งเดียวกัน แต่ในความเป็นนิทานพืน้ บ้านจึงยังคงสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผฟู้ งั
ตามชือ่ “ปัญญาสชาดก” แปลว่า ชาดก ๕๐ เรือ่ ง พระสงฆ์ลา้ นนาโบราณเรียก ชาดกนอกสังคายนา
ล้านนาทัว่ ไปเรียกว่า ปัญญาสชาดก ลาวเรียกว่า พระเจ้า ๕๐ ชาติ พม่าเรียกว่า ชิมเมปัณณาสชาติ หมายถึงชาดก
๕๐ เรือ่ งของเชียงใหม่ ไทยกลางเรียก พระปัญญาสชาดก หรือพระเจ้า ๕๐ ชาติ ชาดกนอกนิบาตในล้านนา
มีประมาณ ๒๒๐ เรือ่ ง ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความนิยมของชาวล้านนาทีแ่ ต่งชาดกนอกนิบาต ส้าหรับปัญญาสชาดก
เป็นการรวมเอาชาดกนอกนิบาต ๕๐ เรือ่ งมาเข้าชุดกัน
การรวมชาดกเข้าเป็น ปัญญาสชาดก นัน้ แต่ละแห่งมีเรือ่ งชาดกไม่เหมือนกัน พิชติ อัคนิจ และคณะ
(๒๕๔๑) กล่าวว่า “เมือ่ น้า “ปัญญาสชาดก” ฉบับภาษาไทย ฉบับลาว ฉบับพม่า และฉบับเชียงตุง (ซึง่ เป็นแบบ
โวหารมีอยู่ ๒๖ เรื่อง) มาตรวจสอบดูแล้ว พบว่าแต่ละชุดมิได้มชี าดกที่ตรงกันทั้งหมด เมื่อน้ าชาดกต่างๆ ใน
“ปัญญาสชาดก” ฉบับลาว พม่า และเขมรมารวมกันแล้ว พบว่ามีชาดกเรือ่ งต่างๆ ทีไ่ ม่ซ้ากันนับได้ถงึ ๑๐๔ เรือ่ ง
และเรือ่ งดังกล่าวทัง้ หมดสามารถพบได้ในฐานะชาดกเดีย่ วครบทุกเรือ่ งในล้านนา
เชื่อกันว่า ปัญญาสชาดก แต่งขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๐๐๐ – ๒๒๐๐ โดยพระสงฆ์เชียงใหม่ ปัญญาสชาดก
ฉบั บ ล้ า นนา ตามที่ ป รากฏในคั ม ภี ร์ ปิ ฎ กมาลาซึ่ ง เป็ น คั ม ภี ร์ บั น ทึ ก รายชื่ อ คั ม ภี ร์ พ ระไตรปิ ฎ กแบบล้ า นนา
มี ๕๐ เรื่อง แบ่งเป็น ๕ วรรค แต่ละวรรคมีชาดก ๑๐ เรื่อง ดังนี้
อาทิตตวรรค
๑. อาทิตตราชชาดก
๒. ตุลกชาดก
๕. สุมภมิตตชาดก
๖. สมุททโฆสชาดก
๙. สิทธิธรมหาเศรษฐีชาดก ๑๐. สังขปัตตชาดก

๖๖
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๓. สัมมาชีวชาดก
๗. จาคทานชาดก

๔. อรินทมชาดก
๘. ธัมมิกชาดก

สุทธนุวรรค
๑. สุทธนุชาดก
๕. กัมพลชาดก
๙. อฏฐปริขารชาดก

๒. นรชีวชาดก
๖. โคปาลชาดก
๑๐. สุทธนชาดก

๓. ทสปญหาชาดก
๗. สิรจิ ุฑามณีชาดก

๔. สุรุปราชชาดก
๘. สิรวิ ิปุลกิตติชาดก

๒. สาทิตราชชาดก
๖. วิปุลชาดก
๑๐. เสตมูสิกชาดก

๓. รัตนปโชตชาดก
๗. มหาปทุมชาดก

๔. เทวสีสหังสชาดก
๘. มหาสุรเสนชาดก

๒. สุพัทธชาดก
๖. เวลามชาดก
๑๐. สุวัณณชาดก

๓. พัทธิรชาดก
๗. วัฏฏังคุลชิ าดก

๔. ปทีปชาดก
๘. สิรสาชาดก

จันทวรรค
๑. จันทราชชาดก
๕. วิรยิ บัณฑิตชาดก
๙. พรหมโฆสชาดก
อริยฉัตตวรรค
๑. อริยฉัตตชาดก
๕. ปทีปชาดก
๙. โสนันทชาดก
พรหมกุมารวรรค
๑. พรหมกุมารชาดก
๕. อกตญญชาดก
๙. สีลชาดก

๒. สุจิกขตชาดก
๓. อักขรลิกขิตตชาดก ๔. วัฑฒนกุมารชาดก
๖. ทุกกัมมกุมารชาดก ๗. สัคคานังวิวาทังชาดก ๘. สิทธิสารจักกวัตติชาดก
๑๐. มหาสุทัสสนชาดก

ปัญญาสชาดก มีความแพร่หลายทั้งในล้านนา ไทย พม่า ลาว เขมร และชนชาติไทในประเทศจีน
แต่เดิม ปัญญาสชาดก แต่งเป็นภาษาบาลี แล้วแปลเป็นภาษาล้านนา ก่อนจะเป็นภาษาต่างๆ ชาดกเหล่านี้
ใช้เ ทศนาสั่ งสอนพุ ท ธธรรม และมีอิท ธิ พลต่อชี วิตคนไทยเป็ นอย่ างมาก ดั งจะพบว่ า มี ชาดกที่จั ดเป็ น
ปัญญาสชาดกอยู่เป็นจ้านวนมาก และบางเรื่องก็มีหลายส้านวน รวมทั้งมีการคัดลอกต่อๆ กันมา นอกจาก
เป็นเรื่องเล่าส้านวนเทศน์แล้วยังเป็นต้นเค้าให้งานจิตรกรรม วรรณกรรม นาฏกรรม และประติมากรรมอีก
เป็น จ้า นวนมาก โดยเฉพาะวรรณคดี ไ ทยและวรรณกรรมท้ องถิ่น จ้า นวนไม่น้อ ยที่ มีที่ มาจากนิ ท านใน
ปัญญาสชาดกนี้

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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นิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
นิท านเรื่อ ง “ก่ องข้า วน้อ ย” หรือ บางทีเ รีย กว่า “ก่อ งข้ า วน้ อยฆ่ าแม่ ” เป็น นิท านอธิบ ายเหตุ
การสร้างศาสนสถาน คือ พระธาตุก่องข้าวน้อย ซึ่งเป็นศิลปะแบบขอม ตั้งอยู่กลางทุ่งนาบ้านตาดทอง
ต้าบลตาดทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ทั้งนีค้ ้าว่า “ก่องข้าว” หรือ กล่องข้าว เป็นเครื่องจักสานที่ใช้เป็น
ภาชนะบรรจุขา้ วเหนียวนึ่งของชาวอีสานและล้านนา
นิท านเรื่อ ง ก่ อ งข้ า วน้ อ ยฆ่ า แม่ มี ทั้ ง ประเภทมุ ข ปาฐะและลายลั ก ษณ์ (ใบลานและหนั ง สื อ )
เป็นนิทานพื้นบ้านที่รับรู้กันโดยทั่วไปในสังคมไทย แม้เชื่อว่าจะมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านของอีสาน แต่ใน
ปัจจุบนั นิทานเรือ่ งนีไ้ ด้แพร่หลายและรับรู้กันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย ทัง้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
นิทานเรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ มีเนื้อเรื่องกล่าวว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีแม่ลูก ยากจนคู่หนึ่ง
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ชายทุ่ง มีอาชีพท้านาลูกชายเจริญวัยแล้วได้ช่วยแม่ท้านาและประกอบสัมมาชีพต่างๆ
เลี้ย งดูมารดาซึ่งชราภาพมากแล้ว ลู กชายเป็นคนขยั นขันแข็งในการงานพยายามที่จะกอบกู้ฐ านะของ
ครอบครัว ในฤดูท้านาลูกชายก็ออกไปไถนาตั้งแต่เช้าตามปกติทุกวัน ส่วนแม่เฒ่าก็เตรียมข้าวปลาอาหาร
ไปส่งลูกที่ท้องนาทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งลูกชายก็ออกไปไถนาตามปกติ ส่วนแม่เฒ่าตื่นสายจึงเตรียมข้าวปลา
อาหารช้ ากว่า ทุก วั น ลู ก ชายไถนาอยู่ ใ นนารู้สึ ก หิ ว ข้า ว แม่ ก็ ยั งไม่ม าส่ง ข้า วเหมื อนทุ ก วั น ลูก ชายก็ ไ ด้
แต่คอยด้วยความหิว ก็ยังไม่เห็นแม่มาสักที ครั้นเมื่อแม่เฒ่ามาถึงพร้อมกับกล่องข้าวที่เคยใส่อาหารมา
ด้ว ยความหิว ลู ก ชายจึง มองเห็ นกล่อ งข้า วเล็ก นิด เดีย ว คงไม่ พอกิ น จึง เกิ ดโทสะที่คิ ดว่ าแม่ น้า ข้า วมา
เพียงนิดเดียวจะท้าให้ตนไม่พ อกิน แม่ช่างไม่เห็นใจที่ตนพยายามท้างานเพื่อกอบกู้ฐานะของครอบครัว
ทั้ ง ความหิ ว และความโกรธจนลื ม ตั ว จึ ง ได้ ห ยิ บ ไม้ ท่ อ นหนึ่ ง มาตี แ ม่ แล้ ว จึ ง กิ น ข้ า วจนอิ่ ม แต่ ข้ า วก็
ไม่ ห มดกล่ อ ง จึ ง หวนคิ ด ได้ ว่ า ตนหิ ว จนตาลาย ได้ ก ระท้ า ร้ า ยแม่ ไ ปจึ ง รี บ มาอุ้ ม แม่ ขึ้ น แต่ ป รากฏว่ า
แม่ได้ส้ินใจไปแล้วเกิดความรูส้ ึกเสียใจที่ตนได้ท้าร้ายแม่จนถึงขั้นมาตุฆาต และได้มามอบตัวสารภาพผิดต่อ
เจ้าเมือง และขอบวชเพื่อไถ่ บ าป เจ้าเมืองก็ อนุญ าต เมื่อบวชก็ ไ ด้ ป ฏิบัติเ คร่งครัดในวินัย จนชาวบ้า น
ตลอดจนเจ้าเมืองเลื่อมใสมาก จึงถวายไม้กวาดลานวัดท้าด้วยด้ามทองค้า ภายหลังจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนั้น
ว่า “บ้านตาดทอง” พระภิกษุรูปนี้ได้เจริญภาวนาเป็นที่เลื่อมใสของคนทั่วไปทั้งประชาชนที่อยู่หมู่บ้านอื่นๆ
ท่านได้ตั้งจิตที่จะสร้างพระธาตุเจดีย์เพื่อไถ่บาปแก่แม่ของตน ประชาชนทราบข่าวเรื่องนี้ ต่างก็มาช่วยกัน
สร้างพระธาตุเจดีย์สูงชั่วล้าตาลจนส้าเร็จ แล้วเรียกว่า “พระธาตุก่องข้าวน้อย” สืบมาจนทุกวันนี้
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พระธาตุก่องข้าวน้อย

นอกเหนือจากส้านวนข้างต้นแล้ว ยังพบว่ามีเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาของการสร้างพระธาตุ
ก่องข้าวน้อยอีกส้านวนหนึ่งที่แตกต่างออกไป คือ มีเรื่องเล่าว่ามีผู้คนในลุ่มแม่น้ามูลส่วนหนึ่ง ปัจจุบันอยู่ใน
เขตอ้าเภอรัตนบุรีได้ทราบข่าวว่ามีการบูรณะพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนม จึงได้พร้อมกันรวบรวมวัตถุ
มงคลสิ่งของมีค่า เพื่อหมายจะน้าไปบรรจุไว้ในองค์พระธาตุพนม ได้เดินทางมาพักอยู่ข้างๆ บ้านตาดทอง
(บ้านตาดทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธรในปัจจุบัน) ในขณะนั้นชาวบ้านสะเดาตาดทองที่ไปช่วยบูรณะ
พระธาตุพนมได้เดินทางกลับมาถึงบ้านพอดี และได้แจ้งให้พวกที่มาพักทราบว่า การบูรณะพระธาตุพนม
ได้เสร็จสิ้นลงแล้วผู้คนเหล่านั้นจึงพร้อมใจกันสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบวัตถุอันมีค่าที่น้ามานั้นไว้ประกอบ
กับชาวบ้านสะเดาตาดทองก็ได้น้าถาดทองที่ใช้เป็นพานอัญเชิญวัตถุมงคลไป
บรรจุไว้ในองค์พระธาตุพนมมารองรับวัตถุมงคลที่ญาติพี่น้องจากลุ่มแม่น้ามูล
น้ามา แล้วช่วยกันก่อสร้างพระธาตุเจดีย์บรรจุไว้
ปัจจุบันนิทานเรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ดังปรากฏในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของหมอล้าเรื่องอีสาน ลิเกของ
ภาคกลาง ละครซอภาคเหนือ หนังตะลุง เพลงลูกทุ่ง เพลงแหล่ เทศน์แหล่
แบบอีสาน บทสวดสรภัญญะ ล้าซิ่ง ภาพยนตร์ ภาพจิตรกรรม วีซีดีการแสดง
และการ์ตูนแอนนิเมชั่น ซึ่งล้วนมีการน้าเอาโครงเรื่องนิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
มาสร้างสรรค์ดัดแปลงเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมของไทยมาจนถึงทุกวันนี้
ภาพการ์ตูนนิทานเรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ปฐม หงษ์สุวรรณ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๖๙

ตานานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ต้านานเจ้าแม่ลมิ้ กอเหนีย่ ว จังหวัดปัตตานี เป็นเรือ่ งราวของสตรีชาวจีนสมัยราชวงศ์เหม็ง ซึง่ เดินทาง
ติดตามพีช่ ายจากเมืองจีนมาทีป่ ตั ตานี ประมาณสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครองกรุงศรีอยุธยา หรือรายอฮีเยา
ครองปัตตานี ด้วยความเป็นสตรีกล้าหาญ ใจเด็ด วาจาสิทธิ์ และยอมพลีชพี ตามค้ามัน่ สัญญาเมือ่ ท้าหน้าทีไ่ ม่ส้าเร็จ
ด้วยเหตุนชี้ าวไทย ชาวจีน และชาวมุสลิมเชือ้ สายจีนพากันยกย่อง ศรัทธา นับถือเป็นเจ้าแม่ลมิ้ กอเหนีย่ ว ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
เรือ่ งย่อ : ลิม้ กอเหนีย่ ว หรือ กอเหนีย่ ว แซ่ลมิ้ เดินทางจากเมืองจีน โดยคุมเรือส้าเภามา ๙ ล้า เพือ่ ติดตาม
พี่ชายชื่อลิ้มเตาเคียน (หรือลิ้มโต๊ะเคี่ยม) ซึ่งเดินทางมาค้าขายที่ปัตตานี และหายไปจากบ้านมานานหลายปี
บิดามารดาและญาติพี่นอ้ งพากันเป็นห่วง น้องสาวจึงอาสาติดตามพี่ชาย และตั้งสัจจะวาจาไว้วา่ หากท้ าการ
ไม่ส้ าเร็จ นางจะขอยอมตาย ในทีส่ ุดลิม้ กอเหนีย่ วเดินทางถึงปัตตานี และพบพี่ชาย ขณะนัน้ เป็นนายช่างก้ าลัง
สร้างมัสยิดทีบ่ ริเวณบ้านกรือเซะ และก้าลังหล่อปืนใหญ่เพือ่ ถวายรายอฮีเยา สตรีเจ้าเมืองปัตตานี ลิม้ กอเหนีย่ ว
พยายามอ้อนวอนพีช่ ายกลับสูเ่ มืองจีน แต่ลมิ้ เตาเคียนปฏิเสธบอกว่าตนเป็นมุสลิมและมีครอบครัวแล้ว น้องสาว
จึงผิดหวังและเสียใจอย่างยิ่ง จึงตัดสินใจผูกคอตายที่ตน้ มะม่วงหิมพานต์ใกล้มัสยิดนัน่ เอง
ส่ ว นต้ น มะม่ ว งหิ ม พานต์ ต้ น นั้ น มี ผู้ น้ า มาแกะสลั ก เป็ น รู ป เจ้ า แม่ ปั จ จุ บั น ประดิ ษ ฐานอยู่ ที่
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว นอกจากนี้ต้ านานยังเล่าถึงส้ าเภา ๙ ล้ าที่น้ าลิม้ กอเหนี่ยว และบริวารมาสู่ปัตตานี
ปรากฏว่าต่อมาส้าเภา ๙ ล้า กลายเป็นสน ๙ ต้น เรียกตามภาษามลายูวา่ “รูสะมิแล” (รู = ต้นสน, สะมิแล = ๙)
ด้วยความเป็นผูม้ ใี จเด็ด กล้าหาญ มีวาจาสัตย์ และวาจาสิทธิ์ ท้าให้ชาวปัตตานี และชาวจังหวัดใกล้ไกล ทัง้ ไทย-จีน
และมุสลิมเชือ้ สายจีนพากันยกย่องและศรัทธาลิม้ กอเหนีย่ วเป็นเจ้าแม่ศกั ดิส์ ทิ ธิม์ าจนทุกวันนี้ วิถชี วี ติ ชาวไทยจีน และ
มุสลิมเชือ้ สายจีน รวมทัง้ ชาวจีนในมาเลเซียและสิงคโปร์ ยังนับถือและศรัทธาเจ้าแม่ลมิ้ กอเหนีย่ ว ทีศ่ าลเจ้าแม่ใน
ตลาดปัตตานี ทุกวันนี้จึงมีผู้คนทั้งใกล้ไกลไปนมัสการ และบนบานขอความช่วยเหลือ เช่นขอให้หายจาก
เจ็บไข้ได้ปว่ ย หรือขอให้ของหายได้กลับคืน

๗๐
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ส่ ว นต้ น มะม่ ว งหิ ม พานต์ ต้ น นั้ น มี ผู้ น้ า มาแกะสลั ก เป็ น รู ป เจ้ า แม่ ปั จ จุ บั น ประดิ ษ ฐานอยู่ ที่
ศาลเจ้าแม่ลิม้ กอเหนี่ยว นอกจากนี้ต้านานยังเล่าถึงส้าเภา ๙ ล้าที่น้าลิ้มกอเหนี่ยว และบริวารมาสู่ปัตตานี
ปรากฏว่ า ต่อ มาส้ าเภา ๙ ล้ า กลายเป็ น สน ๙ ต้น เรี ย กตามภาษามลายู ว่ า “รู สะมิแ ล” (รู = ต้ นสน,
สะมิ แ ล = ๙) ด้ ว ยความเป็ น ผู้ มี ใ จเด็ ด กล้ า หาญ มี ว าจาสั ต ย์ และวาจาสิ ท ธิ์ ท้ า ให้ ช าวปั ต ตานี
และชาวจังหวั ด ใกล้ไ กล ทั้งไทย-จีน และมุสลิมเชื้อสายจีนพากั นยกย่องและศรัท ธาลิ้มกอเหนี่ย วเป็น
เจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์มาจนทุกวันนี้ วิถีชีวิตชาวไทยจีน และมุสลิมเชื้อสายจีน รวมทั้งชาวจีนในมาเลเซียและ
สิงคโปร์ ยังนับถือและศรัทธาเจ้าแม่ลิม้ กอเหนี่ยว ที่ศาลเจ้าแม่ในตลาดปัตตานี ทุกวันนี้จึงมีผู้คนทั้งใกล้ไกล
ไปนมัสการ และบนบานขอความช่วยเหลือ เช่นขอให้หายจากเจ็บไข้ได้ป่วย หรือขอให้ของหายได้กลับคืน
ตานานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นเรื่องเล่าประเภทมุขปาฐะ ต่อมามีผู้น้ามาเขียนและตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม
เผยแพร่ทงั้ ภาษาไทย และภาษาจีนมีภาพประกอบสวยงาม นอกจากนีม้ กี ารศึกษาเปรียบเทียบต้านานเจ้าแม่ลมิ้ กอเหนีย่ ว
กับประวัติศาสตร์ปัตตานี รวมทั้งการค้นคว้าทางศิลปะและโบราณคดียุคชาวจีนรุ่นแรกๆ ที่เดินทางมาถึงปัตตานี
ปั จ จุ บั น ชาวปั ต ตานี จั ด งานสมโภชทุ ก ปี ใ นวั น เพ็ ญ เดื อ นสาม เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ความดี ข องเจ้ า แม่ ลิ้ ม กอเหนี่ ย ว
ที่ข าดเสีย มิไ ด้ คือ ขบวนแห่รู ป สลั กเจ้ า แม่ ตามด้ ว ยขบวนต่ า งๆ เช่น ขบวนแห่ ธ ง แห่ ป้า ย แห่ก ระเช้า ดอกไม้
และเชิดสิงโต ประโคมด้วยกลองและม้าล่อ กลางคืนมีมหรสพต่างๆ เช่น งิ้วและโนรา ชาวบ้านบอกว่าเจ้าแม่
โปรดการแสดงทั้งสองนี้

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๗๑

ตานานเจ้าแม่เขาสามมุก

ต้านานเจ้าแม่เขาสามมุก เป็นต้านานประจ้าถิน่ เกีย่ วกับพืน้ ทีบ่ ริเวณ
เนิ น เขาขนาดเล็ ก ที่ ต้ าบลอ่ า งศิ ล ากั บ พื้ น ที่ บ ริ เ วณหาดบางแสน
ต้าบลแสนสุขอ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นีโ้ ดยทัว่ ไปในท้องถิน่ มักเรียกว่า ต้านาน
เจ้าแม่เขาสมมุก เจ้าแม่สาวมุก เจ้าแม่เขาสามมุก หรือ ต้านานเจ้าพ่อแสน
เจ้าพ่อบางแสนแต่โดยทัว่ ไปมักเรียกว่า ต้านานเจ้าแม่เขาสามมุก
เรือ่ งย่อ ครัง้ หนึง่ ทีบ่ า้ นอ่างหิน (ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุร)ี เป็นทีอ่ าศัยของครอบครัวยายกับหลานคูห่ นึง่
หลานสาวมีชอื่ ว่า “มุก” หรือ “สาวมุก” มุกเป็นเด็กก้าพร้า เดิมอยูท่ บี่ า้ นบางปลาสร้อย (ตัวเมืองจังหวัดชลบุรใี น
ปัจจุบนั ) เมือ่ พ่อแม่ตาย ยายจึงน้ามุกมาเลีย้ งจนโตเป็นสาว มุกมักมานัง่ เล่นทีเ่ ชิงเขาเตีย้ ๆ ทีอ่ า่ งศิลาเป็นประจ้า
วันหนึง่ พบว่าวตัวหนึง่ ขาดลอยมาตกอยู่ ภายหลังเจ้าของว่าว คือ นายแสน ลูกชายของก้านันประจ้าต้าบลนี้ วิง่ ตาม
ว่าวมาจึงท้าให้มาพบกับมุกทัง้ สองจึงได้พบกันและแสนได้มอบว่าวตัวนัน้ ให้แก่มกุ เป็นสิง่ แทนตัว ภายหลังทัง้ สอง
ได้นดั พบกันอีกหลายครัง้ จนเกิดเป็นความรัก กระทัง่ ทัง้ สองได้ให้สตั ย์สาบานทีห่ น้าเชิงเขานีว้ า่ จะรักกันชัว่ นิรนั ดร์
หากผิดค้าสาบานจะกระโดดหน้าผาแห่งนีต้ ายตามกัน
ต่อมาเมือ่ พ่อของแสนทราบเรือ่ งจึงไม่พอใจมาก กีดกันไม่ให้ทงั้ สองพบกัน และได้ตกลงให้แสนแต่งงานกับ
ลูกสาวคนท้าโป๊ะทีไ่ ด้สขู่ อไว้ ภายหลังเมือ่ มุกทราบเรือ่ งและเห็นว่าเป็นเรือ่ งจริง จึงวิง่ ไปทีห่ น้าผาเพือ่ กระโดดหน้าผา
ตายตามค้าสัตย์สาบาน เมือ่ แสนเห็นดังนัน้ จึงวิง่ ตามไปและกระโดดหน้าผาตายตามค้าสัตย์สาบานเช่นกัน ส่วนก้านัน
ภายหลังรูส้ กึ ส้านึกผิดจึงน้าเครือ่ งถ้วยชามต่างๆ มาไว้ในถ้้าบริเวณเชิงเขา เพือ่ เป็นทีร่ ะลึกถึงความรัก
ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกภูเขาทีม่ กุ กระโดดหน้าผาตายว่า “เขาสาวมุก”เพื่อ ระลึกถึงมุ ก ผู้มั่นคงต่อความรัก
ภายหลังจึงเพีย้ นเป็น “สามมุก” ในที่สุด และบริเวณถ้้านั้นเชื่อว่าเป็นถ้้าลับแลมีเครื่องถ้วยชามต่างๆ ที่ก้านันบิดา
ของแสนน้ามาไว้ เมื่อชาวบ้านมีงานบุญสามารถหยิบยืมไปใช้ได้ ซึ่งภายหลังถ้้านีไ้ ด้ปดิ ปากถ้้าไปแล้วเมือ่ คราวก่อสร้าง
ถนนสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบลู สงคราม ส่วนหาดที่พบศพหญิงชายทั้งสองหลังจากกระโดดหน้าผาตายนั้น ชาวบ้าน
เรียกกันว่า “หาดบางแสน” เพื่อระลึกถึงนายแสน
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ต้านานเจ้าแม่เขาสามมุก เป็นต้านานที่แพร่หลายอยู่ทั้งในจังหวัดชลบุรี และบริเวณชุมชนชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกของไทย เชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส้าคัญของชาวประมงและผู้เดินทางทางทะเลในภาค
ตะวันออกมานับแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏหลักฐานในนิราศเมืองแกลงที่แต่งเมื่อราว พ.ศ.
๒๓๔๙ ของสุนทรภู่ ที่กล่าวถึงเจ้าแม่เขาสามมุกไว้ด้วยและเมื่อถึงเทศกาลส้าคัญต่างๆ อาทิ ตรุษจีน สารท
จีน ชาวบ้านที่นับถือก็จะน้าเครื่องเซ่นไหว้และว่าว มาเป็นเครื่องบูชากราบไหว้ที่ศาลเจ้าแม่เขาสามมุกด้วย
นอกจากนีก้ ่อนที่ชาวประมงจะออกเดินเรือชาวบ้านจะน้าประทัดมาจุดบูชาเพื่อขอให้ช่วยในการท้ามาหากิน
และแคล้วคลาดจากลมพายุ
ปั จ จุ บั น ต้ า นานเจ้ า แม่ เ ขาสามมุ ก ด้ า รงอยู่ อ ย่ า งเข้ ม แข็ ง เนื่ อ งจากมี ศ าลส้ า หรั บ เป็ น ที่
สักการะบูชา ศาลเจ้าแม่เขาสามมุกนั้น ปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๒ ศาลคือ ศาลเจ้าแม่เขาสามมุก (ไทย) และ
ศาลเจ้าแม่เขาสามมุก (จีน) ทั้งนี้ศาลไทยเป็นศาลเก่าแก่ที่ใช้ต้านานประจ้าถิ่นที่เล่าเรื่องความรักของสาว
มุกกับนายแสนในการเผยแพร่ประวัติเจ้าแม่เขาสามมุก ส่วนศาลจีนเป็นศาลเก่าแก่ของชุมชนคนจีนที่ใช้
เรื่อง “เจ้ าแม่ทั บ ทิม ” ในการเผยแพร่ป ระวั ติเ จ้าแม่เ ขาสามมุก เนื่อ งจากชาวจี นที่อ่า งศิล าได้อั ญ เชิ ญ
กระถางธู ป ไฮตั ง ม่ า ติ ด เรื อ มาจากเมื อ งจี น เมื่ อ มาตั้ ง รกรากใหม่ ที่ ช ลบุ รี จึ ง ได้ ตั้ ง ศาลไฮตั ง ม่ า
ข้างศาลเจ้าแม่เขาสามมุกเดิม และใช้ชื่อศาลว่า ศาลเจ้าแม่เขาสามมุก(จีน) มาจนถึงทุกวันนี้

เรียบเรียงโดย อาจารย์อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๗๓

ตานานกบกินเดือน
ต้า นาน กบกิ น เดื อน เป็ น เรื่ อ งเล่ าพื้ น บ้ า นที่ แสดงความเชื่ อ ของชาวบ้ า นในการอธิ บ ายเหตุ
เกี่ยวกับการเกิดสุริยคราสและจันทรคราสซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งผู้คนในอดีตเชื่อว่าเกิดขึ้น
เพราะอิทธิปาฏิหาริย์และสิ่งเหนือธรรมชาติที่มพี ลังอ้านาจศักดิ์สิทธิ์
จากการส้ ารวจและเก็ บ รวบรวมข้อมูลเกี่ย วกั บ ต้านาน กบกินเดือนในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของ
คนไทย-ไททั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทย พบว่าการเรียกชื่อเหตุการณ์สุริยคราสและจันทรคราส
มีลักษณะเหมือนคล้ายและแตกต่างกัน กล่าวคือ บางถิ่นจะเรียกสุริยคราสว่า ตะวันจั๋บ, ราหูสูนตาเว้น,
แงงกินตาเว้น, หมีกนิ ตะวัน, ราหูอมพระอาทิตย์ หรือ กบกินตะวัน ส่วนจันทรคราสจะเรียกว่า จะคาดตือเดือน,
เดื อ นจั๋ บ , ราหูอ มจั น ทร์ , ราหู สู น จั น ทร์ หรือ กบกิ น เดื อ น เป็ น ต้ น อย่ างไรก็ ต าม ค้ าเรี ย กเหตุ ก ารณ์
สุริยคราสและจันทรคราสที่นิยมและรู้จักกันแพร่หลายในกลุ่มชาติพันธุ์ไทกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะคนไทย
ที่อาศัย อยู่นอกประเทศไทย รวมทั้งคนไทยวนล้านนา และไทยอีสาน ส่วนมากจะเรีย กเหตุก ารณ์นี้ว่า
“กบกินเดือนและกบกินตะวัน” ทั้งๆ ที่บางส้านวนอาจไม่มีตัวละครที่เป็นกบปรากฏอยู่ในเนื้อหาเลยก็ตาม
ส่ ว นคนไทยภาคกลางและภาคใต้ นั้ น ไม่ พ บการเรี ย กชื่ อ เหตุ ก ารณ์ สุ ริ ย คราสและจั น ทรคราสว่ า
“กบกินเดือน” แต่จะเรียกเหตุการณ์นีว้ ่า “ราหูอมจันทร์” มากกว่า
เนื้อหาต้านาน กบกินเดือน ของชาวไทด้าเล่าว่า แต่ก่อนคนกับสัตว์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
บ้ า นเมื อ งเกิ ด ความแห้ ง แล้ ง ฝนฟ้ า ไม่ ต ก ผู้ ค นจึ ง ค้ น หาตั ว กบตั ว เขี ย ดมาท้ า พิ ธี บู ช าสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
แถนอยู่เมืองฟ้าจึงได้ส่งฝนให้ตกลงมา ท้าให้น้าท่วมโลก สัตว์ต่างๆ ตายจนหมด ภายหลังแถนจึงได้ส่ง
ตะวั น ๑๒ ดวง และเดื อน ๑๒ ดวง ลงมายัง เมื องมนุ ษ ย์ ท้ าให้น้ าแห้ง จนแล้ ง เวลานั้น ยัง มีค นกั บ กบ
เหลืออยู่ แต่ก่ อนฟ้ากั บ ดินอยู่ใ กล้กั นมาก คนจึงบอกให้ก บปีนขึ้นไปกินเดือนกินตะวันเพื่อให้หายร้อน
และจะท้าให้มีกลางวันกลางคืน เมื่อกบขึ้นไปกินเดือนกินตะวันก็เกิดความอร่อย จึงได้กินไปจนเหลือดวง
สุ ด ท้าย ผู้ค นกลั ว ว่า กบจะกิ นเดือนกิ นตะวันไปจนหมดซึ่งจะท้าให้มนุษ ย์นั้นเกิดความเดือนร้อนยิ่งนั ก
จึงได้ตีเกราะเคาะไม้ จุดประทัด บ้างก็ส่งเสียงโห่ร้อง เพื่อเรียกตัวกบลงมา เมื่อกบลงมาแล้วก็ได้ถามมนุษย์
ว่าเรียกตนลงมาท้าไม มนุษย์จึงบอกตัวกบว่าไม่ให้กินเดือนกินตะวัน แต่กบก็ไม่เชื่อฟัง จึงได้ปีนไต่ฟ้าขึ้นไป
กินเดือนกินตะวันอยู่เนืองๆ จึงเป็นเหตุท้าให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้

๗๔

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ต้านาน กบกินเดือน พบในกลุ่มไทยอีสานและไทยยวนล้านนา รวมทั้งกลุ่มคนลาวในประเทศลาว
และไทด้าไทขาวในเวียดนามด้วย ทั้งนี้เรื่อง กบกินเดือนกบกินตะวัน เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจาก
คติ ค วามเชื่ อ ที่มี มาแต่ เ ดิ ม ของกลุ่ม คนไท ซึ่ง ยั ง คงมี ก ลิ่ นอายของการนั บ ถื อ ธรรมชาติแ ละการนับ ถื อ
ผีปะปนรวมอยู่ด้วย ดังจะเห็นได้จากรูปสัตว์สัญลักษณ์ที่ท้าให้เกิดเหตุการณ์สุริยคราสและจันทรคราส
คือ “กบ” ที่เป็นตัวละครที่ท้าให้เกิดปรากฏการณ์น้ขี ้นึ มา

ส่ว นต้ านาน ราหู อ มจั น ทร์ เป็ น เรื่ อ งราวที่ ไ ด้รั บ อิ ท ธิพ ลทางความเชื่ อ มาจากคติ ท างศาสนา
ที่มาจากประเทศอินเดีย นั่นคือ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ดังจะเห็นได้จากคติที่เชื่อว่า “พระราหู” เป็นผู้ท้าให้
เกิดสุ ริยคราสและจันทรคราสขึน้ ดังมีปรากฏให้เห็นในเทวต้านานของอินเดียเรือ่ ง นารายณ์สบิ ปาง ทั้งหมดนี้
สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างต้านานกับศาสนาของกลุ่มคนไทย-ไทได้อย่างน่าสนใจ
เนื้อหาของต้านานสุริยคราสและจันทรคราสของคนไทยในประเทศไทยและคนไทนอกประเทศไทย
ที่ อ ธิ บ ายเหตุ อั น เป็ น ที่ ม าของปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ดั ง กล่ า วสามารถจ้ า แนกได้ เ ป็ น ๔ กลุ่ ม คื อ
กลุ่มเรื่องกบกินเดือนกินตะวัน พบในกลุ่มไทยอีสาน ไทยยวนล้านนา ลาว และไทด้าไทขาวในเวียดนาม
กลุ่มเรื่องที่อธิบายว่าพี่น้องที่ชื่อสุริยะ จันทร์และราหูทะเลาะกันเพราะแย่งกันเอาข้าวสวยไปใส่บาตรพระ
ที่มาบิณฑบาต จึงอาฆาตแค้นและไป “บังกัน” อันท้าให้เกิดปรากฏการณ์ “คราส” พบในกลุ่มคนไทพ่าเก
ไทใต้คง ไทใหญ่ ไทเขิน ไทลื้อ และไทยวนล้านนา, กลุ่มเรื่องที่อธิบายว่าพี่น้องไปเยี่ยมเยือนกัน พบในกลุ่ม
คนไทยอี ส าน และลาว, และสุ ด ท้ า ย กลุ่ ม เรื่ อ งราหู อ มจั น ทร์ พบมากในกลุ่ ม คนไทยภาคกลางและ
ไทยภาคใต้ของประเทศไทย กลุ่มเรื่องต้านานสุริยคราสและจันทรคราสทั้ง ๔ แบบนี้สะท้อนคติความเชื่อ
ทางศาสนาของชนชาติไ ท กล่าวคือ กลุ่มเรื่องกบกินเดือนกินตะวัน เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาแต่เ ดิม
ของคนไทก่ อ นการรั บ นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา
ส่วนกลุ่มเรื่องพี่น้องทะเลาะกันและกลุ่มเรื่อง
พี่ น้ อ งไปเยี่ ย มเยื อ นกั น เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ
อิ ท ธิ พ ลทางพุ ท ธศาสนา กลุ่ ม เรื่ อ งสุ ด ท้ า ย
คื อ ราหู อ มจั น ทร์ เป็ น กลุ่ ม เรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ
อิทธิพลทางความคิดความเชื่อมาจากศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู
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อนึ่ ง กลุ่ ม เรื่ อ งแบบต่ า งๆ ข้ า งต้ น ของต้ า นานสุ ริ ย คราสและจั น ทรคราสยั ง สามารถบ่ ง บอก
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติไททั้งที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศไทยได้ กล่าวคือ
คนไทดั้งเดิมที่กระจายกันอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งคนไทยอีสานและ
คนไทยล้านนา ล้วนมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการเกิดสุริยคราสและจันทรคราสว่าเกิดจาก “กบกินเดือน/
กบกินตะวัน” แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนไทยอีสานและกลุ่มคนไทยล้านนา มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนไท
ที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทยมากกว่าคนไทยภาคกลางและภาคใต้
ในแง่ค วามเชื่อและพิธี ก รรมเกี่ ย วกั บ สุริย คราสและจันทรคราสนั้น พบว่าในบริบ ทของสังคม
วัฒนธรรมของคนไทย-ไทหลายกลุ่ม ยังหลงเหลือพฤติกรรมที่แฝงนัยส้าคัญบางอย่างเกี่ยวกับการเกิด
สุ ริ ย คราสและจั น ทรคราส ไม่ ว่ า จะเป็ น การกระท้ า พิ ธี ก รรม ศิ ล ปกรรม ตั ว อย่ า งเช่ น การตี ก ลอง
การตีเกราะเคาะไม้ พิธีส่งราหู หรืองานศิลปะตามศาสนสถานต่างๆ ซึ่งยังคงมีสัญลักษณ์รูปกบและรูปราหู
ปะปนอยู่ด้วย อันสะท้อนให้เห็นการผสมผสานความคิดความเชื่อระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับพุทธศาสนา
ได้อย่างน่าสนใจ
คติก ารเรีย กสุ ริ ย คราสและจันทรคราสว่า “กบกิ นเดื อ น/กบกินตะวั น” ซึ่ งในต้า นานกล่า วว่ า
กบเป็นผู้มากลืนกินพระอาทิตย์และพระจันทร์ไปจนท้าให้เกิดอุปราคานั้น นับว่าเป็นระบบความเชื่อดั้งเดิม
ของคนไทที่ มีร ะบบคิ ด เกี่ย วกั บ อ้ า นาจเหนื อ ธรรมชาติ ผ่า นสั ญ ลั ก ษณ์ รูป กบศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ ป็ น หลั ก ส้ า คั ญ
ดังจะเห็นได้จากการนับถือบูชารูปกบว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าง เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์บ้าง เป็นตัวแทนของ
ความอุดมสมบูรณ์บ้าง รวมทั้งยังเป็นสัตว์ที่ใช้ในเชิงพิธีกรรมด้วย ดังจะเห็นได้จากในประเพณีบุญบั้งไฟของ
ชาวไทยอีส านก็จะมีก ารเทศน์พญาคันคากซึ่งมีสัตว์สัญลั กษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกับตัวกบที่โยงใยกับ
เรื่องความอุดมสมบูรณ์แห่งน้้าฟ้าน้้าฝน หรือภาพเขียนสีโบราณตามผนังถ้้าหลายแห่งในไทย ก็จะมีรูปกลุ่ม
คนยืนเต้นในพิธีกรรม ท้าท่าทางกางแขนกางขาคล้ายกบ รวมทั้งหน้ากลองมโหระทึกที่มีรูปกบนั้นในบางถิ่น
บางที่ก็จะเรียกว่า “กลองกบ” ด้วยเช่นกัน

รูปกลองมโหระทึก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กลองกบ”

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ปฐม หงษ์สุวรรณ
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บทเวนทาน
บทเวนทาน เป็นค้ากล่าวรายงานในการถวายทานสิ่งของหรือศาสนสถานให้แก่พระพุทธศาสนา
อย่างละเอียดให้ผู้มาร่วมงานได้ทราบใช้ประกอบในพิธีกรรมถวายทานของล้านนาที่ส้าคัญๆ บทเวนทาน
จึงเป็นวรรณกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของล้านนา
เนื่องจาก บทเวนทาน เป็นวรรณกรรมที่มีหลายส้านวน บางครั้งในพื้นที่ต้าบลเดียวกันอาจมี
ส้านวนที่แตกต่างกันมากกว่าสิบส้านวน ดังนัน้ หากมองในภาพรวมของล้านนาทั้งหมด อาจมีไม่ต่้ากว่าร้อย
ส้านวน หรือหากส้ารวจกันอย่างจริงจังแล้วอาจมีมากกว่าพันส้านวนก็เป็นไปได้ ดังนั้นผู้แต่งบทเวนทาน
จึงมีหลากหลายมาก แต่ละส้านวนก็จะมีผู้แต่งแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จะเป็น “ปู่จารย์” (คือ อาจารย์
ผู้ประกอบพิธี) และต้องมีประสบการณ์ ตลอดจนมีความช้านาญด้านการกล่าวค้าเวนทานมากพอสมควร
จึงจะแต่งบทเวนทานได้ นอกจากปู่จารย์แล้วพระสงฆ์หรือฆราวาสที่มีความรู้ความสามารถด้านการกล่าว
ค้าเวนทานก็สามารถแต่งบทเวนทานได้
การบันทึกหรือคัดลอก บทเวนทาน พบอยู่ ๓ รูปแบบ คือ บนสมุดกระดาษสา(เรียกว่า “พับสา”)
สมุด บันทึก และในรูป ของสิ่งพิมพ์ ลั กษณะการแต่งจะเริ่มต้นด้วยร้อยแก้วภาษาบาลี กล่าวนมัสการ
พระรัตนตรัย ตามด้วยค้าประพันธ์ภาษาท้องถิ่นล้านนาประเภทร่าย แล้วปิดท้ายด้วยการกล่าวถวายทาน
เป็นร้อยแก้วภาษาบาลี
เนื้อหาของ บทเวนทาน จะเริ่มด้วยการกล่าวนมัสการพระรัตนตรัย หรือที่คนล้านนาเรีย กว่า
“ยอคุณพระรัตนตรัย ” จากนั้นกล่าวถึง โอกาสในการถวายทาน รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของถวายทาน
“เจ้าศรัทธา” คือผู้ถวายทาน ระบุถึงความตัง้ ใจว่าต้องการถวายทานให้แก่พระรัตนตรัย พร้อมทั้งอาราธนา
ให้พระรัตนตรัยมารับเอาสิ่งของถวายทาน อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ค้าปรารถนา และจบลงด้วยค้ากล่าว
ถวายเป็นภาษาบาลี เนื้อหาในแต่ละส่วนอาจมีการสลับต้าแหน่งก่อนหลังกันบ้าง หรือบางส้านวนอาจขาด
เนือ้ หาบางส่วนไปก็ได้ ดังตัวอย่างบทเวนทานในงานบวช ต่อไปนี้
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ตัวอย่างบทเวนทาน
(ยอคุณพระรัตนตรัย)
กต้ ปุญฺญ้ อุปสมฺปทากมฺม้ อุปถมฺภทาน้ อนุโมทน้
สาธุ โอกาส
ข้าแด่พระแก้วสามประการ
บัดนี้องค์ท่านได้ปรินพิ พานไปแล้ว ยังเหลือแต่สารูปแก้วและค้าสอน
(เจ้าศรัทธา)
บัดนีศ้ รัทธาผูข้ ้าทังหลาย อันมาสันนิบาตในอาวาสมณฑล
หมายมี…………….เป็นปฐมมูลศรัทธาเคล้า พร้อมด้วยลูกเต้าเผ่าพันธุ์วงศา ญาติกาพี่น้อง
(โอกาสในการถวายทาน)
ได้มพี ร้อมผ้าหน้าบุญ
แผ่ผายไปรอด พิมพ์บัตรสอดซองงาม
จัดท้าตามรอยรีต
ตามเส้นขีดประเพณีเดิม
เพื่อส่งเสริมการเป๊กบวช สร้างผนวชเป็นชี
ฤกษ์ยามดีผ่องแผ้ว
ได้ลูกแก้วเลิศเชียงคราญ
(สิ่งของถวายทาน)
ก็หากสมดั่งค้าปรารถนาแห่งผู้ขา้ จึงพากันน้อมหน้าถวายเครื่องทาน
สัพพะบริวารอันล้้าเลิศ อันเกิดด้วยศรัทธา
(ระบุถึงความตั้งใจว่าต้องการถวายทานให้แก่พระรัตนตรัย)
ขอถวายแก่พระรัตนาสามองค์บ่เศร้า
พระแก้วเจ้าสามองค์
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ทังพระภิกขุองค์เป๊กใหม่
(ค้าปรารถนา)
ขอหื้อผู้ขา้ ทังหลายได้เสพสร้างเสวยผล ยังอานิสงส์เหมือนดั่งอริยสัปปุริสเจ้าทังหลาย อันเกิดแล้ว
เป็นมาอย่าได้คลาได้คลาด นั้น จุง่ จักมีเที่ยงแท้ดหี ลี
…………………..
(อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล)
………………………..บุญญราศีศรัทธาผูข้ ้าทังหลายกระท้าได้แล้ว
ขอแผ่ผายนาบุญไปรอด พระอินทร์พระพรหม พระยายมราช
ครุฑนาคน้้าไอศวร
ท้าวจตุโลกทังสี่
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(กล่าวถวายทานเป็นภาษาบาลี)
ทีน้ี ผขู้ ้าขอเวนวางตามมคธภาษาบาลี แทนในนามแห่งพ่อแม่พี่นอ้ ง ศรัทธาทังหลายว่า อิมานิ มย้ ภนฺเต
……………..…….. อมฺหาก้ ฑีฆรตฺต้ หิตาย สุขาย ยาว นิพฺพานาย สงฺวตฺตนฺตุ โน
บทเวนทาน เป็ น วรรณกรรมที่ ค นล้ า นนาในยุ ค ปั จ จุ บั น ยั ง ใช้ อ ยู่ แ ละใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย
ในทุกพืน้ ที่ ลักษณะภาษาเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่มีส้านวนที่เป็นแบบฉบับตายตัว แต่ละส้านวนจึงมีความ
หลากหลายและมีเสน่ห์แตกต่างกันไป เช่น บางส้านวนมีการสอดแทรกเรื่องราวในท้องถิ่นลงไป บางส้านวน
แต่งด้ว ยภาษาที่ฟั งแล้วไพเราะรื่นหู บางส้านวนมีเ นื้อหาสะเทือนใจ บางส้านวนแต่งเพื่อเอื้อประโยชน์
ให้ผู้กล่าวได้แสดงความสามารถในการใช้เสียงอย่างเต็มที่ เป็นต้น

คุณ ค่ า และความส้ า คั ญ ของ บทเวนทาน ที่ มี ต่อ คนและสั ง คมล้ า นนาเป็ น การกล่ า วรายงาน
เกี่ยวกับรายละเอียดในการถวายทานครั้งนั้นๆให้ผู้มาร่วมงานได้ทราบ แสดงให้เห็นว่าการท้าบุญถวายทาน
เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบแล้ว กล่าวคือ คนล้านนาจะเชื่อว่าในการท้าบุญถวายทานครั้งใด หากยังไม่ได้มี
การกล่าวค้าเวนทาน ถือว่ายังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอน (ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ไม่แล้วใจ” หมายถึง ยังเกิด
ความรู้ สึ ก ค้ า งคาใจอยู่ ) อี ก ทั้ ง ยั ง แสดงถึ ง ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพิ ธี ก รรม เพราะคนล้ า นนาเชื่ อ ว่ า
เมื่อมีการกล่าวบทเวนทานก็จะท้าให้พิธีกรรมนั้นดูศัก ดิ์สิท ธิ์มากกว่าการยกเครื่องไทยทานไปประเคน
แต่เพีย งอย่างเดียว นอกจากนั้นยังเชื่อว่าการกล่าวเวนทานเปรียบเสมือนสื่อที่จะเชื่อมโยงให้อานิสงส์
อั น เกิ ด จากการถวายทานในครั้ ง นั้ น ส่ ง ต่ อ ไปถึ ง ผู้ ที่ อ ยู่ อี ก ภพภู มิ ห นึ่ ง ซึ่ ง อาจจะเป็ น เทพ เทวดา หรื อ
ดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ให้ได้รับอานิสงส์เหล่านั้นด้วย และยังเป็นช่องทางในการสอดแทรกความรู้
ให้แก่ผู้ฟัง โดยเรื่องที่จะน้ามาสอดแทรกลงไปนั้นขึ้นอยู่กับผู้แต่งแต่ละส้านวนจะเห็นว่ามีความเหมาะสม
ซึ่งอาจมีทั้งการอธิบายถึงมูลเหตุในการประกอบพิธีกรรม การให้ความรู้และเสริมสร้างปัญญาแก่ผู้ฟัง
การปลูกฝังทัศนคติและแบบแผนในการปฏิบัติตนเนื่องในพิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๗๙

ผญาอีสาน
“ผญา” เป็นภูมิปัญญาประเภทหนึ่งที่ปรากฏในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน
หมายถึง ค้าคม ค้าพูด หรือถ้อยค้าของนักปราชญ์อีสาน กล่าวกันว่า “ผญา” มาจากค้าว่า “ปัญญา” หรือ
“ปรัชญา” ค้าผญา เป็นค้าพู ดที่ค นอีส านนิยมใช้พูดจาหรือบอกกล่าวกัน มัก มีความหมายโดยนัยหรือ
เชิงเปรียบเทียบที่แสดงให้เห็นถึงปัญญา ปรัชญา วิธีคิด ความชาญฉลาดของคนอีสาน ผญาอีสาน เกิดจาก
สาเหตุหลายประการ คือ จากขนบธรรมเนียมประเพณี จากหลักธรรมค้าสอนทางพุทธศาสนา จากค้าสอน
ของปู่ย่าตายายที่สืบ ทอดกันมา จากการเกี้ย วพาราสีของหนุ่มสาว จากการละเล่นของเด็ก ในท้องถิ่น
จากนิทานพืน้ บ้าน และจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
รูป แบบโครงสร้างของ ผญาอีสาน มีทั้งแบบมีสัมผัสและไม่มีสัมผัส คนอีสานในอดีตใช้ผญา
ในโอกาสต่าง ๆ ทั่วไป ทั้งในงานประเพณี หรือในกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ เช่น ในพิธีท้าบุญ งานแต่งงาน
ในการละเล่นพื้นบ้าน หรือแม้ในชีวิตประจ้าวัน การแสดงพื้นบ้าน เช่น หมอล้า จะมีผญาสอดแทรกอยู่มาก
ผญาอีสานแบ่งได้หลายประเภทตามความหมายและการตีความเนื้อหาของผญา เช่น ผญาเกี้ยว เป็นค้าพูด
ที่หนุ่มสาวใช้พูดจาเกี้ยวพาราสีหรือหยอกล้อกัน อาจเป็นค้าเปรียบเปรย หรือมีความหมายได้หลายทาง
ผญาค้ าสอน เป็ นผญาที่สั่ งสอนหรือ ชี้แนะแนวทางในการประพฤติป ฏิ บัติ ผญาปรัช ญา หรือปริศนา
เป็นค้าพูดที่ต้องมีการตีความให้เป็นรูปธรรมอีกต่อหนึ่ง และ ผญาสุภาษิต หรือ ผญาภาษิต เป็นค้าพูดที่
เป็นข้อเตือนใจและชีแ้ นะให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม
ในปัจจุบัน ผญาอีส าน มีผู้ใช้น้อยลงทุกขณะ และมีบทบาทลดลงทุก ที ครูหมอล้าจ้านวนมาก
ก็ไม่ได้ใช้ค้าผญาในการแสดงเหมือนเช่นแต่ก่อน ผู้กล่าวผญามักเป็นผู้สูงวัย ผญาจึงอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงต่อ
การสูญ หาย ที่ป รากฏใช้ก็ อยู่ใ นลั กษณะกระจัดกระจายทั่วไปในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ นอกจากนี้
การเก็ บ รวบรวมค้ า ผญา การแสดงความหมายของค้ า ที่ ป รากฏในผญา การตี ค วามค้ า ผญาทั้ ง บท
และการจัดเก็บค้าผญาให้เป็นหมวดหมูเ่ ท่าที่มอี ยู่ยังมีความหลากหลาย และยังไม่สมบูรณ์
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ตัวอย่างผญาอีสาน
อย่าสุไลเสียถิม้ พงษ์พันธุ์พี่น้องเก่า

อย่าสุละเผ่า เซือ้ ไปย่องผู้อ่นื ดี
แปล อย่าได้ลมื ญาติพี่นอ้ งของตัวเอง ไปยกย่องว่าผูอ้ ื่นดีกว่า
เดินทางบ่อสุดเส้น อย่าถอยหลังให้เขาเหยียบ
ตายขอให้ตายหน้า พุ้นเขาสิเอิ้นว่าหาญ
แปล นักสู้ต้องสู้ไม่ถอยให้ตายอย่างวีรบุรุษ
ให้เจ้าคอยเพียรสร้าง เสมอแตนแปงซ่อ
ให้สร้างก่อสืบไว้ เสมอเผิง้ สืบฮัง
แปล ให้ขยันสร้างตัวเหมือนผึง้ สร้างรัง
ชุ ม ชนที่ พ บว่ า มี ก ารรวมตั ว กั น สื บ ทอด ผญาอี ส าน เช่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี แต่อยู่ในลักษณะต่างคนต่างท้า ยังไม่มีการร่วมมือกันในระดับ
กว้างเท่าใดนัก

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ชลธิชา บ้ารุงรักษ์

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๘๑

ตาราพรหมชาติ
“การดูพรหมชาติ ” เป็นวิธีการท้านายชะตาราศีของบุคคลพบพื้นฐานของปีเกิด เดือนเกิดและ
วันเกิด เป็นการพยากรณ์แบบหนึ่งในโหราศาสตร์ไทยซึ่งมาจากความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว
ผสมผสานกับความรูท้ างโหราศาสตร์ได้รับจากอินเดียและจีน
ต้า ราพรหมชาติ ของภาคกลางและภาคใต้ เป็ น ต้ าราที่ สื บ ทอดกั น มาตั้ง แต่ ก รุ ง ศรีอ ยุ ธ ยา
เป็นสมุดไทยด้าเขียนด้วยตัวอักษรไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ด้วยลายเส้นสีขาวเมื่อมีการพิมพ์เกิดขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา ได้มีการรวบรวมความรู้การพยากรณ์แบบอื่นๆเข้าไว้ในชุดเดียวกันแล้วให้ชื่อว่า
“ต้าราพรหมชาติ ” ฉบั บ พิมพ์ เ ก่ า สุ ด เป็ นฉบั บ พิมพ์ ของโรงพิ มพ์พานิชศุ ภผล พิมพ์ก่ อนปี พ.ศ.๒๔๕๕
ไม่ปรากฏชื่อผูร้ วบรวม ต่อมาได้มกี ารพิมพ์ขนึ้ อีกหลายครั้งจากหลายโรงพิมพ์และแพร่หลายไปทุกภูมิภาค
มีทั้งต้าราหมอดูชาวบ้านและต้าราโหรราชส้านักรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน สังเกตได้ว่าฉบับพิมพ์แต่ละครั้ง
จะเพิ่มเติมเนื้อหาอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆจนท้าให้ค้าว่า “พรหมชาติ” กลายเป็นค้ารวมของต้าราหมอดูไทย
แทนที่จะเป็นการท้านายวิธีการหนึ่งตามชื่อของตน
ต้าราพรหมชาติ เป็ นชื่อต้ าราพยากรณ์ ที่
คนไทยรู้ จั ก กั น มากที่ สุ ด มี ส ภาพเป็ น ต้ า ราหมอดู
ประจ้ า บ้ า นที่ ใ ห้ อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเชื่ อ ของคนไทย
เพราะเป็ น ต้ า ราที่ ร วมวิ ช าการท้ า นายแบบดู ค้ า
ท้ า นายประกอบภาพ มี ทั้ ง ต้ า ราดู ลั ก ษณะของ
บุคคลตามวันเดือนปีเกิด ต้าราท้านายเนือ้ คู่ที่สมพงศ์
กันทั้งสมพงศ์ก้าเนิด และสมพงศ์ธ าตุ ต้าราดูวันดี
วันร้ายในการเพาะปลูก ปลูกเรือน วั นเดินทางไกล
ต้ า ราดู ฤ กษ์ ย ามตามวั น ขึ้ น แรมในแต่ ล ะเดื อ น
องค์ ค วามรู้ ต่ า งๆที่ ป รากฏในต้ า ราพรหมชาติ
ฉบั บ พิ ม พ์ จึ ง เป็ น ความรู้ ที่ มี ค วามส้ า คั ญ ต่ อ การ
ด้ารงชีวติ ของบุคคลทั่วไป
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จุดเด่นของการดูพรหมชาติคอื เป็นต้าราหมอดูที่ใช้รหัสภาพที่เกี่ยวเนื่องกับปีนักษัตรแบบจีน แต่ใช้
สั ต ว์ แทนลั ก ษณะนิ สั ย ของบุ ค คลที่ เ กิ ด ในปี นั้ น ๆแบบไทย ผสมผสานกั บ ความรู้ ท างโหราศาสตร์ ข อง
พราหมณ์ที่มีความสัมพันธ์กับต้าราโหราศาสตร์ที่อาศัยเกณฑ์ค้านวณ คือ มหาทักษา ซึ่งเป็นต้าราดูฤกษ์
ยามที่มีการนับต้าแหน่งของดาวอัฏฐเคราะห์เวียนทางขวา ไม่ต้องใช้การค้านวณตัวเลข เพียงอ่านหนังสือ
ออกและดูภาพก็สามารถเข้าใจการท้านายได้ จึงเป็นที่นิยมของชนทุกชั้น ตัวอย่างค้าท้านายจากการดู
พรหมชาติ ฉบับภาคกลาง คนเกิดปีมะเมีย -ม้า เป็นเทวดาผู้หญิง- ธาตุไฟ มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นตะเคียน
และต้นกล้วย
สิ ท ธิ ก าริ ย ะ พระอาจารย์ เ จ้ า ท่ า นกล่ า วไว้ ว่ า
หญิงชายผู้ใดก็ดี เกิดในปีมะเมีย
ชันษาตกอยู่ที่มือพรหม พระเสาร์เป็นปาก ปากนั้น
เจรจาโอหัง มักจะถือดี ฯ พระอาทิตย์
กั บ พระอั ง คารเป็ น มื อ ท้ า การงานมิ สู้ จ ะดี ฯ
พระจันทร์เป็นใจ ใจนั้นใฝ่สูง มักจะคิดท้าการ
งานใหญ่ โ ต ซึ่ ง บางครั้ ง ก็ ท้ า ไม่ ไ ด้ ฯ พระพุ ธ กั บ
พระศุกร์เป็นเท้า เป็นคนมิสู้จะเดินทางไกลฯ
พระพฤหั ส บดี เ ป็ น ที่ นั่ ง เป็ น คนที่ ไ ม่ สู้ จ ะสนใจใน
เรื่องกามารมณ์และเรื่องชูส้ าว เมื่อน้อย
บิดามารดารักใคร่เอาใจใส่ เป็นคนใจอ่อน ธาตุไฟ
เป็นเทวดาผู้หญิง
ได้เมื่อพระจันทกุมาร พระบิดาสั่งแก่พราหมณ์ทั้งสี่
ให้เอาบูชากองกูณฑ์เทวดาลงมาช่วย
ให้เกิดพายุพัดเป็นจุณไป พราหมณ์ทั้งสี่เจ็บปวดเป็น
หนักเป็นหนา จะได้เงินทองข้าคน
มิ่งขวัญตกอยู่ที่ตน้ ตะเคียนก็ว่า ต้นกล้วยก็ว่า
ตาราพรหมชาติ ยังมีอิทธิพลในวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไปในการพยากรณ์ชีวิต การดูนิสัยเพื่อเลือก
คู่ครองและการคบมิตร การหาฤกษ์ยามเพื่อประกอบพิธีกรรม การท้าพิธีเสดาะเคราะห์ ทั้งส่วนปัจเจกบุคคลและ
ส่ว นรวม จึง มีการพิม พ์คัด ลอกต่อ ๆกัน มาและเสริม เพิ่ม เติมขึ้น เรื่อ ยๆ โดยขาดการตรวจสอบ เป็ น ต้ า ราที่
แพร่หลายมากในตลาดล่างโดยทุกส้านักพิมพ์ต่างอ้างตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทงั้ ที่เป็นต้าราที่ไม่มีลิขสิทธิ์ จึงสมควร
ขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติเพื่อคนไทยทุกคนจะสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องกลัวปัญหาทางกฎหมาย
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๘๓

ต าราพรหมชาติ ล้ า นนา เป็ น ต้ า ราที่ ก ล่ า วถึ ง การพยากรณ์ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ อ ดี ต ชาติ
ปัจจุบันชาติ และอนาคตชาติ ว่าด้ว ยโชคชะตาราศีตามปีเกิด เดือนเกิด และวันเกิด เฉพาะพรหมชาติ
ล้า นนามัก เขีย นด้ว ยอัก ษรและภาษาล้ านนาลงในเอกสารโบราณประเภทพั บ สา ผู้ป ระกอบพิ ธี ก รรม
ทางศาสนาพื้นบ้านในชุมชน จะท้าหน้าที่บอก อธิบาย เชื่อมโยง “สาร” ที่อยู่ในระบบต้ารากับชีวิตความ
เป็นมาในอดีต ปัจจุบัน และความเป็นไปในอนาคต ของผู้คนในชุมชน เนื้อหาของค้าท้านายปีเกิด แบ่งเป็น
เรื่องต่าง ๆ ตามประเด็นดังนี้
ว่าด้วยเรื่องอดีตชาติวา่ ได้เกิดเป็นอะไรมาก่อน
ว่าด้ว ยชาติปัจจุบัน ท้านายว่าคนที่เกิดปีนี้เ ป็นคนอย่างไร มีนิสัย ใจคออย่างไร แนะน้าว่าควร
ปฏิบัติตนอย่างไร ควรให้ท านอะไรบ้างจึงจะเป็นผลดีแก่ตนเอง แต่ละช่วงอายุจะประสบกั บปัญหาใด
ควรประกอบอาชีพอะไรจึงจะรุ่งเรือง แนะน้าวิธีแก้เคราะห์ภัยเหล่านั้นว่าต้องท้าอะไรบ้าง ท้านายเรื่องวัย
อันควรแต่งงาน ให้ระมัดระวังเมื่อถึงอายุกี่ปี วันไหน เวลาไหน จะถึงแก่อายุขัย จะเสียชีวติ ด้วยเรื่องใด
ท้านายบอกแนะน้าเครือ่ งประดับรัตนชาติ หรือของใช้ประจ้าตัว ว่าควรประดับด้วยอะไรบ้าง อนาคตจะเป็น
ผูม้ เี งินอยูจ่ ้านวนเท่าใด ท้านายแนะน้าเรือ่ งอาวุธประจ้ากายทีค่ วรมี เมือ่ เวลาต้องออกศึกท้าสงคราม ควรสวมใส่
ชุดสีอะไร และเมื่อจะไปค้าขายควรมีลูกเป้งประจ้ าตัวเป็นรูปอะไร ( ลูกเป้ง หมายถึง รูปหล่อโลหะที่เป็น
รูปสัตว์หรือรูปอืน่ ๆ ใช้ส้าหรับเป็นหน่วยชัง่ น้้าหนัก เมือ่ พกพาติดตัวถือเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึง่ ส้าหรับการค้าขายให้
เงินทองไหลมาเทมา หรือเป็น “ขวัญถุง” นัน่ เอง) ว่าด้วยเรือ่ งอนาคต ท้านายว่าชาติหน้าจะได้เกิดเป็นอะไร ตัวอย่าง
การท้านายผูท้ เี่ กิดปีฉลู ต้าราท้านายและอธิบายว่า
“ผูใ้ ดเกิดปีดบั เป้า เมิงเป้า กัดเป้า ร้วงเป้า ก่าเป้า ชาติกอ่ นเปนช้างสะทัน ซ้้าเปนม้า
ซ้้าเปนผีเสือ้ เมือง ซ้้าเปนลูกหมอยาในหงสาวติ จิง่ มาเกิดเปนคนชาตินี้ หือ้ รักษาศีล ๕
ศีล ๘ กระท้าบุญหือ้ ทานภิดานขาว ทุงข่ายใบสะหลี จ้องเผือก แท่นแก้ว สารูปหินขาว
คันบ่ได้ทานจักตายเปนควายเถิง ๓ ชาติ นกเขียว ๕ ชาติ จิง่ ได้มาเปนคนผานว่าอัน้ .....
..เลีย้ งงัวเลีย้ งม้าตัวแดง นุง่ เครือ่ งเสิกอันขาว ถงเป้งแดงนอกเหลือง รูปเป้งรูปงัวดีแล”

๘๔
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ต่อจากการท้านายปีเกิด เป็นการท้านายเดือนเกิด ซึ่งบางเรื่องอาจซ้้ากัน เจ้าชะตาต้องเลือก
เอาเองว่าจะเลือกปฏิบัติตามปี หรือเดือนเกิด (ทั้งนี้การนับเดือนของล้านนาจะเร็วกว่าของภาคกลางไป
๒ เดื อ น โดยเริ่ ม จากเดื อ นเจ็ ด หรื อ เดื อ นเมษายน ซึ่ ง ถื อ เป็ น วั น ขึ้ น ปี ใ หม่ ตรงกั บ เดื อ น ๕
ของภาคกลาง) นอกจากนี้บางส้านวนยังมีการท้านายวัน เดือน ปี ที่เป็นมิตรและศัตรูกัน เป็นการท้านาย
วันที่ใช้เป็นเกณฑ์ใ นการดูนิสัย ใจคอเพื่อคบหาเป็นมิตรหรือเพื่อเป็นคู่ครองแต่งงานเป็นสามีภรรยากั น
วั น ไหนเป็ น วั น ดี ค วรแก่ ก ารประกอบมงคลพิ ธี วั น ไหนเป็ น วั น เสี ย ควรละเว้ น การประกอบ
พิธีมงคลต่าง ๆ ตลอดจนถึงการบูชาพระธาตุประจ้าปีเกิด และค้าไหว้พระธาตุของแต่ละปี

ปั จ จุ บั น แม้ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งการท้ า นายทายทั ก ในปี เ กิ ด เดื อ นเกิ ด และวั น เกิ ด แบบล้ า นนา
จะน้อยลงไป แต่อิทธิพลของต้าราพรหมชาติยังคงด้ารงอยู่ในวิถีประจ้าวันของชาวบ้านล้านนาในชุมชน
ปรากฏอยู่ ทั่ ว ไปในรู ป แบบของพิ ธี ก รรมประกอบอื่ น ๆ เช่ น การเลี้ ย งผี ปู่ ย่ า ผี แ ถน พ่ อ เกิ ด แม่ เ กิ ด
การฟ้อนผีมดผีเม็ง (ผีบรรพบุรุษ) การบูชาไหว้พระธาตุประจ้าปีเกิด การท้าพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตา
การหาฤกษ์วันในการประกอบพิธีมงคลและอวมงคลต่าง ๆ เช่น การลงเสาเอกปลูกบ้าน การขึ้นบ้านใหม่
แต่งงาน วันเผาศพ งานบวช งานปอยหลวง เหล่านีเ้ ป็นต้น
เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา และรองศาสตราจารย์รังสรรค์ จันต๊ะ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๘๕

กีฬาภูมิปัญญาไทย

กีฬาภูมิปัญญาไทย หมายถึง การเล่น กีฬาและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่มีการปฏิบัติกัน
อยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย สามารถจาแนกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. การเล่ นพื้นบ้ าน หมายถึง การเล่น ของคนไทยในแต่ล ะวัย ที่ม ีวัต ถุป ระสงค์ต ่า งๆกัน
ออกไป โดยมีผลลัพธ์สุดท้าย คือ ความรัก ความสามัคคี และความสนุกสนานเพลิดเพลิน
๒. กีฬาพื้นบ้าน หมายถึง การเล่น และการแข่งขัน ของคนไทยในแต่ล ะวัย โดยมีอ ุป กรณ์
และกฎกติกาที่เป็นลักษณะเฉพาะถิ่น
๓. ศิ ล ปะการต่ อ สู้ ป้ อ งกั น ตั ว หมายถึ ง วิ ธ ี ก ารหรื อ รู ป แบบการต่ อ สู้ ท ี่ ใ ช้ ร่ า งกายหรื อ
อุปกรณ์ โดยได้รับการฝึกฝนตามวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา

๘๖
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เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. เป็นการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสูป้ ้องกันตัวที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์
หรืออัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์
๒. มีวธิ ีการเล่นหรือการแข่งขันที่ชัดเจน (เช่น ลาดับขั้นตอน กฎกติกา ช่วงระยะเวลา)

๓. มีการสืบทอด และยังคงมีการเล่น หรือการแข่งขันตามวาระโอกาสของกีฬา การเล่นนัน้ ๆ
๔. มีคุณค่าทางกาย อารมณ์ สังคม วิถีชีวิตชุมชน และจิตวิญญาณของความเป็นไทย
๕. เป็นการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสูป้ ้องกันตัวที่ตอ้ งได้รับการคุ้มครอง
อย่างเร่งด่วน เสี่ยงต่อการสูญหายหรือกาลังเผชิญกับภัยคุกคาม
๖. คุณสมบัติอ่นื ๆ ที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมต่อการขึน้ ทะเบียน

พิธีประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๘๗

กาฟักไข่
กาฟั ก ไข่เ ป็นการเล่นพื้ นบ้านเก่ า แก่ที่ เ ล่น สืบ เนื่องต่ อกั น มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ ไ ม่ป รากฏ
หลักฐานว่าเริ่มเล่นกันตั้งแต่เ มื่อใด กาฟัก ไข่นิยมเล่นกันในจังหวัดต่างๆ ของภาคกลางสมัยก่อน เช่น
นครปฐม กรุงเทพ ธนบุรี และกาญจนบุรี เป็นต้น การเล่นกาฟักไข่เป็นการเล่นเลียนแบบชีวิตสัตว์ คือ
กา ซึ่ง หวงไข่เ มื่อ มีค นมาแย่ง ไข่ ก็ จ ะป้ องกั น รัก ษาไข่ ของตนไว้ ในภาคอื่ นๆ ก็ มีก ารเล่ นที่ มีลั ก ษณะ
เหมือนกับกีฬากาฟักไข่เช่นกัน แต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น ภาคเหนือ เรียกว่า แย่งไข่เต่า หรือซ่อนไข่เต่า
ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนือ เรียกว่า เต่าฟั ก ไข่ ภาคใต้ เรีย กว่า จระเข้ฟาดหาง ยั่ วกระทิง หรือกระทิง
เป็นต้น สมัย ก่อนกีฬ ากาฟั กไข่มัก เล่นกั นในงานขึ้นปีใหม่ เทศกาลตรุษสงกรานต์ และงานรื่นเริงอื่นๆ
ของชาวบ้าน เพื่อเป็นการออกกาลังกาย สมานสามัคคีในหมู่คณะ และได้สนุกสนานร่วมกัน ปัจจุบันการ
เล่นกาฟักไข่ยังคงมีเล่นอยู่โดยทั่วไป
วิธีเล่น ผู้เล่นทั้งหมดเสี่ยงเพื่อหาตัวผู้เป็นกาหนึ่งคน จากนั้นให้นาเอาวัตถุที่สมมุติว่าเป็นไข่กา
จานวนเท่ากับผู้เล่นทั้งหมด (ยกเว้นกา) มาวางกองรวมกันไว้ที่กลางวงกลม ผู้เป็นกาจะคอยเฝ้าไข่กาไว้
มิให้ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดมาแย่งเอาไปได้ ผู้เล่นคนอื่นๆ จะอยู่รอบๆ วงกลม และหาโอกาสแย่งไข่กาออก
จากวงกลม คนหนึ่ง ๆ จะหยิบไข่กากี่ฟองก็ได้ แต่ต้องระวังอย่าให้ผู้เป็นกาถูกตัวได้ ถ้ากาถูกตัวผู้ใดได้
ผู้นั้นจะต้องทาหน้าที่เป็นกาแทน ส่วนผู้เป็นกาอยู่เดิมจะออกมาเป็นผู้แย่งบ้าง และไข่กาที่สามารถแย่ง
ออกมาได้นั้นต้องนากลับคืนมาเริ่มเล่นใหม่
ถ้าผู้เล่นสามารถแย่งไข่กาออกมาได้หมด ต้องให้ผเู้ ล่นส่วนหนึ่งช่วยกันปิดตาผูเ้ ป็นกา อีกส่วนหนึ่ง
นาไข่ก าไปซ่อนภายในขอบเขตบริเวณที่กาหนดไว้ เมื่อซ่อนเสร็จจึงเปิดตาผู้เป็ นกาเพื่อให้ออกหาไข่ก า
ขณะที่ผู้เป็นกาออกหาไข่กานัน้ ผู้เล่นคนอื่นๆ จะต้องเดินตามผู้เป็นกามาด้วยเพื่อหยอกล้อผู้เป็นกา แต่ต้อง
ระวังเพราะถ้าผู้เป็นกาหาไข่กาพบและใช้ไข่กานั้นขว้างถูกผู้เล่นคนใด ผู้เล่นคนนั้นจะต้องเป็นกาแทนและ
เริ่มเล่นใหม่ตอ่ ไป แต่ถ้าผู้เป็นกาขว้างไม่ถูกใครเลย ผู้เป็นกานั้นก็ต้องเป็นกาต่อไป หากผู้เป็นกาหาไข่กา
ไม่พบและยอมแพ้จะถูกผู้เล่นทุกคนช่วยกันจูงหูไปยังที่ซ่อนไข่กา เมื่อถึงที่ซ่อนไข่กาแล้ว ถ้ากาสามารถ
ใช้ไข่กาขว้างถูกผู้เล่นคนใดได้ ผู้เล่นคนนั้นก็จะต้องเป็นกาแทนและเริ่มเล่นใหม่ต่อไป แต่ถ้าขว้างไม่ถูก
ใครเลย ผู้เป็นกาก็ต้องเป็นกาต่อไป

๘๘

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

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

ถ้าผู้เป็นกาคนเดียวกันถูกแย่งไข่กาได้หมดถึง ๓ ครั้งติดกัน จะต้องถูกปรับให้นอนลง แล้วผู้เล่น
จะช่วยกันหามไปวางห่างจากวงประมาณ ๒๐ เมตร ผู้เป็นกาจะต้องลุกขึ้นวิ่งไล่แตะให้ถู กผู้เล่นคนใด
คนหนึ่ง ถ้าแตะถู ก ผู้เ ล่นคนนั้นจะต้องเป็นกาแทน ถ้าแตะไม่ถูก และผู้เ ล่นหนีเ ข้าวงกลมได้หมดทุก คน
เสียก่อน ผู้เป็นกาจะต้องเป็นกาต่อไป ผู้เล่นคนใดเป็นกามากครั้งที่สุด จะถือว่าเป็นผู้แพ้ ผู้เล่นคนใดเป็น
กาน้อยครั้งที่สุด หรือไม่เคยเป็นกาเลย จะถือว่าเป็นผู้ชนะ
การเล่นกาฟักไข่เป็นการฝึกทักษะของผู้เล่นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา
นอกจากนี้ การเล่นร่วมกันของผู้เล่นหลายคน ซึ่งจะต้องร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะช่วยส่งเสริมให้
ผู้เ ล่นรู้จัก ร่ว มมือกั นปฏิบัติงาน มีค วามสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยอมรับ ความสามารถของผู้อื่น และยอมรับ
ความผิดพลาดของตนเอง เคารพในกฎกติกา รู้จักการให้เกียรติแก่กันและกัน และส่งเสริมความมีน้าใจ
เป็นนักกีฬา
เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ชัชชัย โกมารทัต
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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หนอนซ้อน
หนอนซ้อน เป็นการเล่นพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมเล่นกันในจังหวัดอุดรธานี
และจังหวัดใกล้เ คีย ง เป็ นการวิ่งไล่แตะกั น โดยสมมุติคนหนึ่งว่าเป็ นหนอน เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อ่ืน
ผู้เล่นอื่นจะวิ่งหนีคนที่เป็นหนอน แต่การหนีจะพ้นจากการไล่แตะได้ก็ต่อเมื่อไปยืนซ้อนหน้าคนที่ยืนเป็น
วงกลม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเล่นที่มีชื่อเรียกว่าหนอน เช่น ขี้หนอน หนอนเลขแปด และอื่นๆ
ที่มีวิธี การเล่นเป็นการวิ่งไล่แตะกันคล้ายกับหนอนซ้อน แต่โ ครงสร้างของการเล่นและวิธีเล่นมีความ
ซับซ้อนน้อยกว่าหนอนซ้อน ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มมีการเล่นหนอนซ้อนตั้งแต่เมื่อใด จากการสัมภาษณ์
ชาวบ้านสูงอายุจังหวัดอุดรธานีเล่าว่าทั้งตนเองและคนรุ่นพ่อก็เคยเล่นหนอนซ้อนมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่ม
เมื่ อ ค านวณแล้ ว การเล่ น หนอนซ้ อ นน่ า จะมี แ ล้ ว ก่ อ น พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว งรั ช กาลที่ ๕
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยก่อนการเล่นหนอนซ้อนเป็ นการเล่นของคนหนุ่มสาวและเด็ก ๆ เล่นเป็ น
การสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์และงานรื่นเริงต่างๆ ปัจจุบันหนุ่มสาวไม่ค่อยนิยมเล่นกันแล้ว แต่เด็กๆ
ยังมีการเล่นกันอยู่บ้างในชนบท
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วิ ธี เ ล่ น ให้ ผู้ เ ล่ น เสี่ ย งทายหาคนเป็ น หนอน ๑ คน และเป็ น คนซ้ อ น ๑ คน ผู้ เ ล่ น ที่ เ หลื อ
จั บ คู่ ยื น ซ้ อ นกั น แล้ ว ยื น ล้ อ มกั น เป็ น วงกลมหั น หน้ า เข้ า กลางวง จะได้ เ ป็ น รู ป วงกลมซ้ อ นกั น ๒ วง
แต่ ล ะคู่ เ รี ย กว่ า แถวเว้ น ช่ อ งห่ า งระหว่ า งแถวประมาณ ๒–๓ เมตร ให้ ค นเป็ น หนอนยื น อยู่ ก ลางวง
ส่ว นคนซ้อนจะไปยืนซ้อนอยู่หลั งผู้เ ล่นแถวใดก็ ได้ ซึ่งจะท าให้แถวนั้นมีผู้เ ล่นเป็น ๓ คน อยู่แถวเดีย ว
เริ่มเล่นโดยผู้เล่นที่เป็นหนอนจะวิ่งไล่แตะคนที่ซ้อนแถวอยู่เป็นคนที่ ๓ ซึ่งเรียกว่าคนซ้อน คนซ้อนจะต้อง
วิ่ ง หนี ไ ปตามช่ อ งต่ า งๆ จะวิ่ ง รอบวงกลมหรื อ วิ่ ง ตั ด วงก็ ไ ด้ เพื่ อ หนี ค นเป็ น หนอน เมื่ อ วิ่ ง จนเหนื่ อ ย
หรือไม่อยากวิ่งต่อ ให้ไปยืนซ้อนอยู่ข้างหน้าแถวใดก็ได้ จะทาให้ตนเองหมดสภาพจากการเป็นคนซ้อน และ
มีผลทาให้คนสุดท้ายของแถวนั้นเป็นคนซ้อนแทนโดยปริยาย ซึ่งต้องวิ่งหนีหนอนแทนคนก่อน หนอนจะไล่
แตะได้เฉพาะคนที่ ๓ หรือที่เรียกว่าคนซ้อนเท่านั้น ถ้าหนอนไล่แตะคนซ้อนได้ คนซ้อนที่ถูกแตะจะต้อง
กลายสภาพเป็นหนอน คนที่เป็นหนอนอยู่เดิมจะกลายสภาพเป็นคนซ้อน ต้องวิ่งหนีหนอนหรือวิ่งไปซ้อน
หน้าแถว เพื่อให้ตนเองพ้นสภาพจากการเป็นคนซ้อน การเล่นจะดาเนินการเช่นนี้เรื่อยไป ผู้เล่นที่ถูกเป็น
ตัวหนอนมากครั้งที่สุดในการเล่นครั้งนั้นจะถือว่าเป็นผูแ้ พ้
การละเล่นหนอนซ้อนเป็นการละเล่นที่มีลักษณะเฉพาะที่แสดงอัตลักษณ์ เพราะ ๑) เป็นการเล่น
ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบทไทยที่ต้องแก้ปัญหาตัวหนอนเกาะทาลายพืชผัก ๒) โครงสร้างของ
การเล่นที่เป็นวงกลม ๒ วงซ้อนกัน มีการวิ่งไล่วิ่งหนีลัดเลาะไปตามวง แล้วไปซ้อนสับเปลี่ยนให้คนอื่นหนีต่อ
เป็นลั ก ษณะเอกลั ก ษณ์ไ ทยที่ไ ม่เ หมือนประเทศอื่น ๓) รูป แบบวิธีก ารเล่นทรงคุ ณค่ามาก มีทั้งความ
สนุกสนาน ตื่นเต้น ต้องใช้ความไว ใช้ไหวพริบ การตัดสินใจที่รวดเร็ว
การละเล่นหนอนซ้อนจึงมีคุณค่าด้านร่างกาย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ความแคล่วคล่อง
ว่องไวด้านจิตใจช่วยฝึกความรูส้ ึกเป็นตัวของตัวเอง พึ่งตัวเอง มีความกล้าในการแสดงออก ด้านสังคมช่วย
สร้างสั มพั นธ์ กั บ คนอื่น การปฏิบัติตามกฎกติ ก าด้า นวัฒนธรรมช่ว ยให้เ กิ ดการเรีย นรู้เ กี่ย วกั บ วิถีชีวิ ต
เกษตรกรรม และตัวหนอน
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มวยตับจาก เป็นกีฬาพื้นบ้านยอดนิยมของภาคตะวันออก เพราะในอดีตมีต้นจากขึ้นอยู่ทั่วไป
ตามแม่น้าลาคลองเป็นจานวนมาก ประชาชนนิยมนาใบจากมาเย็บเป็นตับเพื่อใช้มุงหลังคาบ้าน จึงได้มี
การนาตับจากมาประยุกต์กับการต่อยมวย โดยทาเวทีเหมือนมวยทั่วไปหรือกั้นเชือกสังเวียนในสนามหญ้า
แล้ ว ใช้ ตั บ จากปู พื้ น เวลาเหยี ย บจะเกิ ด เสี ย งดั ง ในการชกมวยตั บ จากนั้ น นั ก มวยทั้ ง สองฝ่ า ย
ต้องปิดตาทั้งสองข้างจึงต้องอาศัยฟังเสียงจากการเหยีย บใบจากของคู่ต่อสู้ เพื่อหาทิศทางที่คู่ต่อสู้อยู่
เพื่อเข้าชกต่อยคู่กัน
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จุดเด่นของการชกมวยตับจาก คือ การปิดตาชกกัน นักมวยทั้งคู่มองไม่เห็นเป้าหมาย อาศัยเพียง
เสียงเดินบนตับจากแห้งที่ปูพื้นอยู่เท่านั้น นาทางนักมวยทั้งสองฝ่ายเข้าชกต่อยกัน ณ จุดกาเนิดเสียงที่ได้ยิน
เป็นการชกมวยที่เน้นความบันเทิงสนุกสนานมากกว่าที่จะมุ่งเอาชนะซึ่งกันและกัน ในเวทียังมีเสียงเดินของ
กรรมการซึ่งนักมวยไม่รู้ว่าเป็นคู่ต่อสู้หรือกรรมการ จึงเตะต่อยกันมั่วไปหมด บ่อยครั้งที่นักมวยทั้งสอง
ฝ่ายรุมชก เตะ ต่อยกรรมการมากกว่าชกกันเองก็มี บางครั้งผู้ดาเนินการหรือควบคุมงานจะเพิ่มความ
สนุกสนานแก่ผู้ชม โดยการจัดชกหมู่ คือจัดนักมวยสองคู่ข้นึ ชกพร้อมๆ กัน
วิธีการเล่น
๑. การเปรีย บมวย เวลาการเปรียบมวยแล้วแต่กรรมการผู้จัดจะนัดเวลาจะเป็นเช้าหรือเย็ น
หรือบางครั้งเปรียบกันข้างเวทีและขึ้นชกเดี๋ยวนั้นเลย หรืออาจจัดให้คนที่เป็นเพื่อนกันที่มีความประสงค์
จะชกกันขึน้ ชกกันก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายชกกับผูช้ าย ผูห้ ญิงชกกับผูห้ ญิง หรือแม้แต่ผหู้ ญิงจะชกกับผูช้ าย
๒. อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการแข่ ง ขั น คื อ เวที ม วย เชื อ กขึ ง รอบเวที กางเกงมวย ๒ ตั ว นวม ๒ คู่
ผ้าปิดตา ๒ ผืน และตับจากแห้งจานวนมากพอที่จะปูให้ทั่วพืน้ เวทีซึ่งเป็นที่มาของการเรียก "มวยตับจาก"

๓. กติกา ก่อนทาการชก นักมวยทั้งคู่จะถูกผูกตาทั้งสองข้างให้สนิทด้วยผ้า สวมใส่นวมและ
จัดให้อยู่คนละมุม มีกรรมการกลางอยู่บนเวที ๑ คน เมื่อมีสัญญาณเริ่มชกให้นักมวยเดินออกจากมุม
เข้าต่อสูก้ ัน ใครต่อยเข้าเป้าได้คะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ ชก ๓ ยกๆ ละ ๒ นาที
๔. ผู้ แ สดงและการแต่ ง กาย นั ก มวย ๒ คนหรื อ มากกว่ า กรรมการกลางบนเวที ๑ คน
โดยนักมวยทั้งสองฝ่ายสรวมกางเกงนักมวย ใช้ผ้าปิดตาทั้งสองข้างและสรวมนวม
๕. ดนตรีประกอบ ดนตรีประกอบการชกมวยตับจากใช้ ดนตรีปี่มวย
มวยตับจากจัดเป็นกีฬาพื้นบ้านที่เน้นความบันเทิงสนุกสนาน ช่วยเสริมสร้างไหวพริบในการฟัง
เสียงได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันความนิยมในการใช้จากมุงหลังคาลดลง ตับจากจึงหายากขึ้น ทาให้กีฬา
ประเภทนี้มีการแข่งขันกันน้อย จึงเป็นที่น่าเสียดายที่กีฬาประเภทนี้เกือบสูญหายไปจากงานเทศกาลต่างๆ
แต่ยังมีการแสดงสาธิตวิธีการชก “มวยตับจาก” ในโอกาสต่างๆ อยู่บ้าง
ด้ว ยเหตุที่ปัจจุบันใบจากที่ใ ช้ท าตับจากหายาก ผู้ที่จัดชกมวยตับ จากจึงใช้ใบไม้แห้งอื่นๆ เช่น
ใบมะพร้าวแห้ง ใบตาลแห้ง ใบสักแห้ง หรือใบหูกวางแห้ง มาใช้แทนแทนตับจาก แต่ก็ยังคงให้ความบันเทิง
ได้เหมือนกับการใช้ตับจาก
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พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๙๓

มวยทะเล

มวยทะเลเป็นกีฬ าพื้นบ้าน ซึ่งมีก ารเล่นกั นแพร่หลายมาตั้งแต่สมัย โบราณในแทบทุก จังหวัด
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนานในเทศกาลตรุษสงกรานต์ งานประเพณีหรืองานรื่นเริงต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่มีกิจกรรมทางน้าอื่นๆ จะทาให้งานสนุก สนานยิ่งขึ้นสันนิษฐานว่ามวยทะเล
ดัดแปลงมากจากการชกมวยไทยที่เป็นที่นิยมกันมานานแล้ว นามาเล่นกันบริเวณชายหาดหรือในทะเล
แล้วชกต่อยกันให้ฝ่ายใดตกทะเล จึงเรียกว่า “มวยทะเล”
มวยทะเลชกต่อยกันบนท่อนไม้ท่อนเดียว และถ้าใครตกลงมาจากท่อนไม้ก็จะถือว่าคนนั้นเป็น
ฝ่ายแพ้ นิยมเล่น กั น บริเ วณหาดทรายชายน้า ในน้าทะเลตื้น ๆ ชายทะเล ในแม่ น้าล าคลองหรือน้ าตก
บางท้องถิ่นที่ไม่มีแหล่งน้านิย มเล่นกันในลานวัดโดยรองพื้นด้วยทรายนุ่มๆ เพื่อกั นหล่นลงมาบาดเจ็บ
โดยปักเสา ๒ ต้นไขว้กันเป็นขาสาหรับรองไม้พาด จานวน ๒ ขา ให้ขาทั้งสองห่างกันประมาณ ๓ เมตร
แล้วนาเสาไม้พาดหรือไม้หมากกลมวางพาดระหว่างเสาไขว้ที่เป็นขาทั้ง ๒ ข้าง ให้เสาไม้สูงจากพื้นดินหรือ
พื้นน้าประมาณ ๑–๒ เมตร แล้วใช้น้ามันหมูหรือน้ามันมะพร้าวทาเสาไม้พาดให้ลื่น ตรงกึ่งกลางเสาไม้พาด
ทาสัญลักษณ์ไว้ ในปัจจุบันยังมีการเล่นกีฬาชนิดนี้อยู่ทั่วไป แต่เดิมเล่นกันเฉพาะในหมู่ผู้ชายทั้งผู้ใหญ่และ
เด็ก ในปัจจุบันสามารถเล่นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง การแต่งกาย ผู้ชายสวมกางเกงมวยไทยหรือกางเกง
ขาสั้น ไม่สวมเสื้อ ผู้หญิงสวมกางเกงขาสั้นสวมเสื้อ ให้รัดกุมและสวมนวมทั้งสองข้าง ดนตรีประกอบใช้
ดนตรีปี่มวยประกอบเหมือนการแข่งขันชกมวยไทย
วิธีการเล่น แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่ายๆ ละ ๑ คน และทาการจับฉลากเลือกว่าจะอยู่แดนไหน
เล่นครั้งละ ๒ คน โดยให้ผู้เล่นทั้ง ๒ คนสวมนวมที่มือทั้ง ๒ ข้าง แล้วปีนขึ้นไปนั่งคร่อมลักษณะขี่ม้าบน
เสาไม้ที่นอนพาดอยู่บนหัวเสานัน้ ให้แต่ละคนนั่งห่างจากจุดกลางของเสาไม้พาด ประมาณ ๑เมตร หันหน้า
เข้าหากัน และพยายามนั่งทรงตัวอยู่บนเสาไม้พาดที่ลื่นให้ได้ เมื่อทั้ง ๒ คนพร้อมแล้ว กรรมการจะให้
สัญญาณเริ่มเล่น เมื่อผู้เล่นทั้ง ๒คน จะต้องเขยิบเข้าหากันแล้วต่างชกต่อยกัน เช่นเดียวกับการชกมวย
โดยทั่วไปเพื่อทาให้คู่ตอ่ สู้ตกจากเสาไม้พาด
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กติ ก าการเล่ น การชกต้ อ งก าหมั ด ห้ า มตบหรื อ ผลั ก ดั น หากผู้ เ ล่ น คนใดเสี ย การทรงตั ว
ไม่สามารถคร่อมอยู่บนเสาไม้ได้ปล่อยให้ร่างกายพลิกไปอยู่ใต้เสาไม้พาด แต่สามารถเกี่ยวเสาไว้ได้ ไม่ตก
ลงสูพ่ ืน้ จะไม่ถือว่าตกจากเสาไม้พาด อนุญาตให้เล่นต่อไปได้ ถ้ามือหรือเท้าของผู้เล่นถูกพื้นดินหรือพื้นน้า
ใต้เสา จะถือว่าตกจากเสาไม้พาด ถือว่าแพ้ ในรอบคัดเลือกผู้เล่นคนใดสามารถชกต่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งตกลง
จากเสาไม้พาดได้ก่อน ถือว่าเป็นผู้ชนะ ในครั้งเดียว โดยรอบรองชนะเลิศหรือรอบ ๔คนสุดท้าย ให้ทาการ
แข่งขันชกเอาผลการแข่งขัน ๒ ใน ๓ ยกๆ ละ ๓ นาที โดยให้พักยกได้ ๑ นาที หากใครตกจากไม้พาด
ก็จะถือว่าแพ้ในยกนั้น เมื่อหมดยกก็จะทาการเปลี่ยนแดน
ปัจจุบันยังมีการเล่นมวยทะเลอยู่ทั่วไป แต่ในรายการโทรทัศน์บางรายการนามวยทะเลมาใช้ใน
ลักษณะที่ทาให้มวยทะเลเป็นแค่ของตลกขบขันเท่านั้น ทาให้สูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรม
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ซีละ
“ซีละ” เป็นศิล ปะการต่อสู้ป้องกันตัว เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งที่เ ล่นกั นแพร่หลายทั่วไปในจังหวัด
ทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใกล้ชายแดนทางภาคใต้ เช่น จังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
และสงขลา เป็นต้น ซีละมีชอื่ เรียกแตกต่างกันตามความนิยมของท้องถิน่ เช่น เรียกว่า สิหลาดบือซีละ ซซีละ ดีกา
หรือบือดีกา หรือ ศีลทั ก็มี ในพจนานุกรมภาษาถิน่ ใต้ให้ความหมายคาว่าซีละว่า “หมายถึงการราต่อสูด้ ว้ ยมือเปล่า
แบบหนึง่ ของชาวมาลายู คล้ายมวย” เล่ากันว่า ซีละมีก าเนิดขึน้ ทีเ่ มืองเมกกะในอาหรับสมัยก่อนเมือ่ ประมาณ
๔๐๐ ปีล่วงมาแล้ว โดยชาวอาหรับชือ่ ไซลินาอุเล็นซึ่งเป็นทหารเอกของนาปีมหะหมัด ศาสดาศาสนาอิสลาม
เป็นผูค้ ดิ ค้นท่าทางการต่อสูด้ ว้ ยมือเปล่าขึน้ เพือ่ ฝึกไว้ใช้ในการสงคราม ต่อมาจึงมีการใช้ควบคูก่ บั อาวุธ เช่น กริชและ
กระบี่ เมือ่ วิทยาการด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เจริญก้าวหน้ามากขึน้ ความสาคัญของวิชาซีละในการทาศึกสงคราม
จึงลดน้อยลง กลายเป็นกีฬาทีเ่ ล่นกันเพือ่ เป็นการออกกาลังกาย และฝึกไว้สาหรับป้องกันตัวเองในยามมีอนั ตราย
หรือมีเหตุการณ์คบั ขันเกิดขึน้ การเล่นซีละได้แพร่หลายเข้ามายังชวาและแหลมมลายู เนือ่ งจากประชาชนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน สันนิษฐานว่าชาวมุสลิมจากประเทศอาหรับคงจะเป็นผู้น าเข้ามาเผยแพร่
และได้แพร่หลายมายังประเทศไทยทางภาคใต้ของประเทศในเวลาต่อมา จากหลักฐานพบว่าอย่างน้อยทีส่ ดุ มี
การเล่นซีละกันแล้วใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ในงานฉลองโรงเรียนประชาบาลของตาบลสงคอใต้ อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
กีฬาซีละเป็นกีฬาทีเ่ ล่นกันในหมูช่ าวไทยมุสลิมทัง้ ชายและหญิง มักจัดให้มกี ารเล่นกันในงานเข้าสุนตั งานแต่งงาน
งานเทศกาลต่างๆ รวมทัง้ งานพิธกี ารต่างๆ เช่น พิธตี อ้ นรับแขกผูใ้ หญ่ ซีละมีอยู่ ๒ ประเภท คือ ประเภทใช้อาวุธ
คือ กริช และไม่ใช้อาวุธคือต่อสูด้ ว้ ยมือเปล่า ทีน่ ยิ มเล่นกันมากคือประเภททีไ่ ม่ใช้อาวุธ ในปัจจุบนั ยังมีการเล่น
ซีละอยูโ่ ดยทัว่ ไป
วิธเี ล่น ก่อนการเล่นจะมีนักดนตรีบรรเลงดนตรีประโคมเรียกความสนใจจากคนดู ผูเ้ ล่นทัง้ ๒ คน
จะแต่งกายโดยสวมเสือ้ คอกลมหรือคอตัง้ นุง่ กางเกงขายาว แล้วสวมโสร่งทับกางเกง มีผา้ ลือปักหรือเข็มขัดคาดเอว
โพกศีรษะ สีสันอาจแตกต่างกันตามความนิยม เมื่อแต่งกายเรียบร้อยแล้วจะไปยืนอยู่คนละฝั่งของสนาม
แล้วเดินเข้ามาทาความเคารพซึง่ กันและกัน เรียกว่า สลามมัด คือต่างฝ่ายต่างสัมผัสมือกันแล้วมาแตะทีห่ น้าผาก
ก่อนการเล่นจะมีพธิ ไี หว้ครู โดยผูเ้ ล่นจะผลัดกันร่ายราตามรูปแบบทีไ่ ด้ร่าเรียนมาคนละครัง้ ขณะร่ายรา
ไหว้ครู ผู้เล่นจะว่าคาถาประกอบด้วยเป็นภาษาอาหรับเพื่อขอพร ๔ ประการ คือ ขอให้ปลอดภัยจากคู่ต่อสู้
ขออโหสิให้คู่ต่อสู้ ขอให้เพื่อนบ้านรัก และขอให้ผู้ชมสนใจ ขณะร่ายราไหว้ครูอยู่นั้นดนตรีก็จะบรรเลง
ประกอบไปด้วย
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เมื่อไหว้ครูจบลงแล้ว ดนตรีจะบรรเลงในจังหวะเร้าใจ ทั้งคู่ก็จะเดินเข้าต่อสู้กัน โดยการใช้มือตี
ฟาด ฟั น ผลั ก หรือ แทง ใช้เ ท้า เตะ หรื อปั ด จับ กั นดึ งดั นหาโอกาสทุ่ม หรื อ ผลั ก ให้ฝ่ ายตรงข้ ามล้ม ลง
หรือปล้ากอดรัดให้แก้ ไม่ออก การเล่นจะต้องผลัดกันเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับคนละ ๔ ครั้ง โดยผู้เล่น
คนหนึ่งเป็นฝ่ายรุก ๔ ครั้ง อีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายรับ ๔ ครั้ง แล้วผลัดกันเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับให้ครบจานวน
ทั้งรุกและรับคนละ ๔ ครั้ง การเป็นฝ่ายรุกจะต้องแสดงท่ารุกต่างๆ ให้ฝ่ายตรงข้ามแพ้ ขณะเดียวกัน
ผู้เป็นฝ่ายรับก็จะปิดป้องหรือป้องกันมิให้ฝ่ายรุกกระทาถูกร่างกายตนได้โดยง่าย ในปัจจุบันนิยมเล่นแข่งขัน
เป็นยกๆ โดยการกาหนดเวลาแต่ละยกและกาหนดจานวนยกที่จะแข่งขันกันไว้ก่อน
การตัดสินผลแพ้ชนะให้ตัดสินดังนี้
๑. ฝ่ายใดล้มมากกว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายแพ้
๒. ฝ่ายใดถูกปล้าจับจนแก้ไขไม่ได้ ถือเป็น
ฝ่ายแพ้
๓. ฝ่ายใดสู้ไม่ได้ขอยอมแพ้ ถือเป็นฝ่ายแพ้
โดยมีกติกา คือ ห้ามแทงตา บีบ คอ หรือต่อย
แบบมวยคือใช้สันหมัดต่อย ห้ามใช้เข่ากระแทก ห้ามเตะ
ตัดขาส่วนล่าง
การเล่ น ซี ล ะเป็ น ลั ก ษ ณะของการแสดง
ความสามารถเฉพาะตัว ตั้งแต่การราการต่อสู้ป้องกันตัว
ส่ ง เสริ ม ความกล้ า ในการแสดงออก การตั ด สิ น ใจ
และความเชื่อมั่นในตัวเองในการต่อสู้และป้องกันตัวเอง
ฝึกให้มคี วามอดทนต่อความเจ็บปวดและความเหน็ดเหนือ่ ย
ในการเล่ น ผู้ เ ล่ น จะต้ อ งใช้ ค วามสามารถใช้ ความคิ ด
วางแผนในการต่อสู้ป้องกันตัวและการแก้ไขปัญหาตาม
สภาพการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เกิ ด การเรี ย นรู้ ใ นการหลบหลี ก
ป้องกันตัวในลักษณะต่างๆ

ภาพ: มาฮามะยากิ แวซู

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ชัชชัย โกมารทัต
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๙๗

มวยโบราณสกลนคร
มวยโบราณสกลนคร เป็นศิลปะการต่อสูป้ อ้ งกันตัวของชนเผ่าญ้อ ในจังหวัดสกลนคร เป็นมวยแบบหนึง่
มีมาแต่โบราณ บางครั้งเรีย กว่า “เสือลากหาง” มวยดั งกล่าวนี้นิย มฝึก หัด กันตามคุ้มวัด ของหมู่บ้าน
เพื่อให้มีกาลังแข็งแรง สามารถใช้ต่อสู้ป้องกันตัวได้ แต่ในขณะเดียวกันก็คานึงถึงความสวยงามของลีลา
ท่าราท่าฟ้อน นอกจากนี้ยังมีการร่าเรียนเวทมนต์คาถาเสกเป่าหมัด เท้า เข่าศอกให้มีพละกาลังแข็งแกร่ง
จนคู่ต่อสู้ทาอันตรายไม่ได้ การแสดงมวยโบราณมักทากันในงานเทศกาลงานบุญและงานประเพณีต่างๆ
เช่น เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา เทศกาลออกพรรษา เป็นต้น ในเทศกาลงานบุญเหล่านี้ ชาวบ้านในแต่ละ
คุ้มวัดจะจัดขบวนแห่ของคุ้มวัดของตนเข้าร่วมขบวนอย่างสนุกสนาน ขบวนแห่นอกจากจะประกอบด้วย
ผู้คนที่แต่งกายสวยงามตามแบบพื้นเมืองฟ้อนราไปตามถนนหนทางแล้ว ยังมีคณะนักมวยของแต่ละคุ้มรา
ออกหน้าขบวนเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็นอีกด้วย
มวยโบราณสกลนครเป็ น กี ฬ าพื้ น บ้ า นและศิ ล ปะการต่ อ สู้ ที่ เ กิ ด จากการผสมผสานระหว่ า ง
นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานและชั้นเชิงการต่อสู้แบบมวยโบราณ โดยเน้นให้เห็นลีลาท่าทางที่งดงาม มิใช่เป็น
มวยที่เข้าคลุกวงในชกเอาแพ้ชนะกันเช่นมวยในปัจจุบัน เพราะจะทาให้เห็นลีลาท่าฟ้อนราน้อยไป

การรามวยโบราณเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ที่มีศิลปะในตัวเอง ไม่เคร่งครัดตายตัวในแบบแผนและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ความงดงามอยู่ที่ท่าทางการไหว้ครู ซึ่งใช้ลีลาจากอากัปกิริยาของสัตว์ เช่น เสือ ช้าง ม้า
วัว ควายมาดัดแปลงเป็นลีลาการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ นักมวยบางคนยังนาเอาท่าทางการเคลื่อนไหว
ของลิงและยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์มาประดิษฐ์เป็นท่าทางร่ายราอย่างสวยงามอีกด้วย
มวยโบราณสกลนครมีป ระวั ติความเป็นมายาวนานเท่าใดไม่ป รากฏ แต่เริ่มมีก ารบันทึก และ
สืบ ทอดโดย ครู จาลอง นวลมณี ซึ่ งท่ านได้ อนุ รัก ษ์ มวยโบราณสกลนครไว้เ ป็น มรดกทางวัฒ นธรรม
อันล้าค่า ได้ถ่ายทอดศิลปะการต่อสูแ้ ละพัฒนามาเป็นศิลปะการแสดงในปัจจุบัน

การแสดงมวยโบราณ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน คือ เริ่มด้วยการราหมู่เป็นขบวนแห่ตามด้วยท่าไหว้ครู
หรือราเดี่ยว แล้วแสดงการต่อสู้ในขั้นตอนสุดท้าย
๑ การแสดงหมู่ หรือเป็นขบวนนี้เป็นการแสดงกลางแปลงหรือขบวนแห่มีการราเป็นคู่ ท่าราที่
สาคัญมีอยู่ด้วยกัน ๙ ท่า คือ ๑.กาเต้นก้อนขี้ไถ ๒.หวะพราย ๓.ย้ายสามเส้า ๔.น้าวเฮียวไผ่ ๕.ไล่ลูกแตก
๖.ช้างม้วนงวง ๗.ทวงฮักกวักชู้ ๘.แหวกถลากาตากปีก และ ๙.เลาะเลียบตูบ
๒ การราเดี่ยว เป็นการราไหว้ครูของนักมวยก่อนจะมีการสู้กัน โดยกรรมการจะเต้นท่ากาเต้น
ก้อนขี้ไถออกมารอบๆ วงก่อน จากนั้นนักมวยที่จะต่อสู้กันจะออกมาคนละฝ่ายคือชุดสีแดงกับชุดสีน้าเงิน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความแตกต่ า ง การแสดงเดี่ ย วหรื อ การร าไหว้ ค รู นี้ ส ามารถแสดงเดี่ ย วบนเวที ไ ด้

๙๘

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ความงดงามของมวยโบราณอยู่ ที่ ท่ า ทางการไหว้ ค รู ซึ่ ง เป็ น ท่ า ฟ้ อ นที่
อ่อนช้อยแต่เข้มแข็ง ทะมัดทะแมง นัน้ มีลีลามวยมากมายหลายแบบใช้ราต่อเนื่องเป็น
ขบวนท่ า มี ทั้ ง หมด ๑๖ ท่ า แต่ ล ะท่ า จะมี ชื่ อ เรี ย กดั ง นี้ คื อ ๑.เสื อ ออกเหล่ า
๒.ย่ า งสามขุ ม ๓.กุ ม ภั ณ ฑ์ ถ อยทั พ ๔.ลั บ หอกโมกศั ก ดิ์ ๕.ตบผาบปราบมาร
๖.ทะยานเหยื่อ ๗.เสื อลากหาง ๘.กวางเหลีย วหลัง ๙.ไก่เลียบเล้า ๑๐.น้าวคันศร
๑๑.กินนรเข้าถ้า ๑๒.เตีย้ ต่าเสือหมอบ ๑๓.ทรพีชนพ่อ ๑๔.ล่อแก้วเมขลา ๑๕.ม้ากระทืบโรง
และ ๑๖.ช้างโขลงทะลายป่า
๓ การแสดงการต่อสูใ้ นเชิงศิลปะของมวยโบราณ เป็นขัน้ ตอนทีม่ คี วามสนุกสนานมาก โดยนักมวยทัง้ สองฝ่าย
จะต่อสูก้ นั มีกรรมการเป็นผูห้ า้ ม การต่อสูใ้ ช้ฝา่ มือตีหรือตบคูต่ อ่ สู้ ด้วยการใช้ชนั้ เชิงและกลเม็ดของนักมวย ซึง่ นักมวยจะเข้าไป
เล่นงานคูต่ อ่ สูพ้ ร้อมกับถอยมาร่ายราเป็นระยะๆ แล้วจึงบุกเข้าไปอีกหรือเตรียมตัง้ รับและตอบโต้คตู่ อ่ สู้ การตัดสินแพ้ชนะกันของ
มวยโบราณกรรมการจะดูวา่ ฝ่ายไหนมีฝมี อื มากน้อยเท่าใด แต่หากทัง้ คูม่ ฝี มี อื พอๆ กันจะตัดสินทีท่ า่ ร าเป็นส าคัญ
แต่สว่ นใหญ่แล้วในปัจจุบนั กรรมการมักตัดสินให้เสมอกัน เพือ่ เป็นการให้เกียรตินกั มวยผูแ้ สดงทัง้ สองฝ่าย
การแต่งกาย นิยมนุง่ ผ้าโจงกระเบนหยักรัง้ เพือ่ ให้เห็นลายสักขา นิยมนุง่ ผ้าสีแดงหรือสีน้าเงิน ปล่อยชายกระเบน
ห้อยลงมาพองามมีผา้ คาดเอวสีแดงหรือสีน้าเงิน (ใส่สลับกับผ้านุง่ คือ ถ้าผ้านุง่ สีแดงผ้าคาดเอวก็สนี ้าเงิน) ผ้าคาดเอวนีจ้ ะช่วยรัด
ให้ผา้ โจงกระเบนแน่นกระชับเปลือยท่อนบนให้เห็นรอยสัก มีการสวมมงคลหรือผ้าประเจียดโพกศีรษะ มีผา้ รัดต้นแขน
(เป็นผ้าสีแดงมีตะกรุดหรือเครือ่ งรางของขลังทีต่ นนับถืออยูข่ า้ งใน)ทัง้ สองข้าง
เนื่องจากนักมวยโบราณมีความเชื่อมั่นในความคงกระพันชาตรีมาก ตามเนื้อตัว แขน ขา จึงนิยม
สักลาย โดยท่อนบนของร่างกายมักจะสักเป็นรูปสัตว์ทมี่ อี านาจทีแ่ ผงอก เช่น ครุฑ งู เสือ หรือหนุมานนอกจากนัน้ ยังสัก
เป็นลวดลายและลงอักษรโบราณทีเ่ ป็นคาถาอาคม ส่วนตามโคนขาก็จะสักลายเป็นรูปพืชผัก เช่น ลายต้นข้าว ผักกูด
การสักนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเหมือนกับมีเครือ่ งรางของขลังติดตัวไปด้วย ทาให้อยูย่ งคงกะพันแคล้วคลาดและเป็นมหาเสน่ห์
เครือ่ งดนตรีประกอบการแสดง ใช้เครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านอีสานแบ่งออกได้เป็น ๔ กลุม่ ใหญ่ คือ เครือ่ งดีด ซึง่ เป็น
เครือ่ งดนตรีหลัก ได้แก่ พิณ เครือ่ งสี ได้แก่ ซอกระบอกไม้ไผ่ (ซอด้วง) เครือ่ งตี ได้แก่ กลองตุม้ (กลองสองหน้า)โปงลาง และฆ้อง
และเครือ่ งเป่า ได้แก่ แคน และโหวด ส่วนเพลงทีใ่ ช้ตปี ระกอบการแสดง นิยมบรรเลงลายภูไทเลาะตูบหรือทานองภูไทน้อย
ปัจจุบนั มวยโบราณจะมีการแสดงราให้เห็นทีจ่ งั หวัดสกลนครเท่านัน้ และค่อนข้างจะหาดูได้ยาก แต่จากการส่งเสริม
ให้มกี ารแสดงรามวยโบราณอย่างเอาจริงเอาจังทาให้โรงเรียนต่างๆ ทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลายแห่งฝึกหัด
ร ามวยโบราณไว้คกู่ บั เมืองสกลนคร การอนุรกั ษ์และส่งเสริมอย่างจริงจังเพือ่ รักษามวยโบราณไว้คกู่ บั เมืองสกลนคร
เรียบเรียงโดย พันเอก(พิเศษ) อานาจ พุกศรีสุข
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๙๙

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล

แนวปฏิบัตทิ างสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหาทางของมงคลวิถี นาไปสู่สังคมแห่งสันติสุขแสดง
ให้เห็น อัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นนั้ ๆ สามารถจาแนกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. มารยาท หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดงี ามต่อผูอ้ ื่น
๒. ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติและการกระทากิจกรรมที่สืบทอดต่อๆ
กันมาในวิถีชีวติ และสังคมของชุมชนนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น
๒.๑ ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา
๒.๒ ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล
๒.๓ ประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวติ
๒.๔ ประเพณีเกี่ยวกับการทามาหากิน

๑๐๐

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะที่แสดงอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ ในด้านประวัติความเป็นมา
กระบวนการคัดสรรกลั่นกรอง การนามาปรับเปลี่ยน พัฒนาในชุมชน จนเป็นที่ยอมรับ
และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
๒. มีรูปแบบการปฏิบัติ ช่วงเวลา วิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจน
๓. มีการปฏิบัติสืบสานกันมาหลายชั่วคน ยังคงมีการปฏิบัติอยู่ หรือมีหลักฐานว่า
เคยปฏิบัติในชุมชน
๔. เป็นกิจกรรมที่รู้จัก ประพฤติ ปฏิบัติกันอย่างแหร่หลายในระดับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ
๕. แสดงออกถึงภูมิธรรม ภูมิปัญญาที่มคี ุณค่าต่อจิตใจ วิถีชีวติ และสังคม
๖. เป็นแกนยึดโยงและสร้างเครื่อข่ายความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ
๗. เสี่ยงต่อการสูญหายหรือนาไปใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
๘. คุณสมบัติอ่นื ๆ ที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมต่อการขึน้ ทะเบียน

พิธีประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๐๑

ตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับวันออกพรรษาที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติ
สืบทอดกันมาช้านาน เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากพระองค์
ประทับจาพรรษาเพื่อเทศนาโปรดพระนางสิริมหามายาที่สิ้นพระชนม์ไปจุติเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้น
ดุสิต
ตั ก บาตรเทโว หมายถึ ง การท าบุ ญ ตั ก บาตร ในวั น แรม ๑ ค่ า เดื อ น ๑๑ เนื่ อ งในโอกาสที่
พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คาว่า เทโว มาจากคาว่า เทโวโรหณะ (เทวะ+โอโรหะณะ) ซึ่งแปลว่า
การเสด็จลงจากเทวโลก
ความเป็นมาของการที่พ ระพุ ท ธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกหรือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีก ล่าวไว้ใ น
อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบท พุทธวรรคว่า ในปีที่ ๗ แห่งการบาเพ็ญพุทธกิจ หลังจากที่พระพุทธเจ้า
ได้แสดงยมกปาฏิ หาริย์ ในวั นขึ้น ๑๕ ค่ าเดือ น ๘ ณ เมือ งสาวั ตถี พระองค์ท รงระลึก ถึง พระคุ ณ ของ
พระพุทธมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์หลังจากให้พระประสูติกาลแก่พระองค์ได้เ พีย ง ๗ วัน ทรงประสงค์ที่
จะตอบแทนพระคุณ จึงได้เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาซึ่งจุติเป็น
เทพบุตรอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดุสติ พระพุทธเจ้าได้แสดงพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาตลอด ๓ เดือน
ในวันมหาปวารณาพระองค์ได้เสด็จจากเทวโลกหรือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสะ
แคว้นปัญจาละ โดยทางบันไดแก้ว มีบันไดทองอยู่ด้านขวาที่บรรดาเทพยดาลงมาส่งเสด็จ และบันไดเงินอยู่
ด้านซ้ายที่ บ รรดาพรหมติด ตามส่งเสด็ จพระพุท ธเจ้าได้ แสดงอภิ นิหารให้ม นุษ ย์ เทวดา และสัตว์นรก
ได้เ ห็นกั นซึ่งเรี ย กว่า วั นพระพระพุ ท ธเจ้าเปิด โลกหรื อโลกวิว รณปาฏิ หาริย์ป ระชาชนที่มารอรับ เสด็ จ
มีความปีติโสมนัสเป็นอย่างมากเพราะไม่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลานานถึง ๓ เดือน จึงได้ถวายอาหาร
บิณฑบาตแด่พ ระองค์และพระสาวก แต่ประชาชนมีเป็นจานวนมากท าให้ไม่สามารถเข้าถึงพระองค์ไ ด้
แต่ด้วยพระพุทธานุภาพทาให้อาหารที่ประชาชนใส่บาตรลอยลงสู่บาตรของพระองค์และพระสาวกทั้งสิ้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง วั น ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ จากสวรรค์ ชั้ น ดาวดึ ง ส์ ห รื อ เทวโลกมาสู่ โ ลกมนุ ษ ย์
พุทธศาสนิกชนจึงได้จัดพิธีตักบาตรขึ้น เรียกว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ หรือเรียกย่อๆ ว่า ตักบาตรเทโว

๑๐๒

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ในประเทศไทย ประเพณีตกั บาตรเทโวเป็นประเพณีทจี่ ดั กันทุกภาคทัว่ ประเทศ บางวัดจัดขึน้ ในวันขึน้ ๑๕
ค่ าเดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันออกพรรษา บางวัดจัดขึน้ ในวันแรม ๑ ค่ าเดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันมหาปวารณา ตามแต่
ความเหมาะสมของแต่ละชุมชน รูปแบบการปฏิบตั สิ าหรับการตักบาตรเทโวก็จะจัดกระทาคล้ายกันกล่าวคือ ก่อนวัน
ตักบาตรเทโว จะมีการประดับตกแต่งสถานทีอ่ ย่างสวยงาม จัดเตรียมริว้ ขบวนแห่ ในวันตักบาตรเทโว พุทธศาสนิกชน
จะรับศีล ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แล้วตักบาตรเหมือนเช่นปกติ เพียงแต่กระบวนการตักบาตรจะจัดเป็น
กรณีพเิ ศษ โดยจัดให้พทุ ธศาสนิกชนเรียงเป็นสองแถว และมีแถวของพระสงฆ์เดินรับอาหารบิณฑบาตอยูต่ รงกลาง
นาหน้าโดยรถล้อเลือ่ นทีม่ พี ระพุทธรูปประดิษฐานพร้อมบาตร พระพุทธรูปทีใ่ ช้นยิ มเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืน
ให้เหมือนกับวันทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก หลายแห่งจัดเป็นขบวนแห่ทมี่ ผี แู้ ต่งกายเป็นเทวดาและนางฟ้า
เข้าร่วมขบวนด้วย บางแห่งมีสถานทีท่ ี่เหมาะสมสามารถจัดท าให้คล้ายกับการเสด็จลงจากสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์
ของพระพุทธเจ้า ก็จะจัดท ากัน เช่น ทีว่ ดั สังกัสรัตนคีรี อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี ซึง่ ตัง้ อยูเ่ ชิงเขาสะแกกรัง
พระสงฆ์จะเดินลงมาจากยอดเขาตามบันได หรือทีว่ ดั วรนาถบรรพต อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึง่ ตัง้ อยู่
เชิงเขากบ หรือทีว่ ดั เขาดีสลัก อาเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น ส่วนในภาคใต้ มีการจัดประเพณีชกั พระ
ทางบกและทางน้าแทนการตักบาตรเทโว ถือเป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าทีเ่ สด็จกลับจากสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์เช่นกัน
อาหารทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนเตรียมมาตักบาตรนอกเหนือจากอาหารคาวหวานหรืออาหารแห้งตามปกติแล้ว
ยังมีอาหารทีจ่ ดั เตรียมมาเป็นพิเศษสาหรับการตักบาตรเทโวก็คอื ข้าวต้มลูกโยนหรือข้าวต้มโยน หรือข้าวต้มหาง
ทาจากข้าวเหนียวผัดกับกะทิหอ่ ด้วยใบมะพร้าว ใบเตย หรือใบพง เป็นห่อเล็กๆ รูปสามเหลีย่ มบ้างหกเหลีย่ มบ้าง
ทิง้ ปลายใบไว้คล้ายหาง หรืออาจจะห่อด้วยใบกระพ้อหรือใบพ้อเรียกข้าวต้มพ้อ นิยมทากันในภาคใต้ หรืออาจจะเป็น
ข้าวต้มมัด ข้าวต้มมัดไต้ เพือ่ ใส่บาตรในการตักบาตรเทโว ก็ได้
ประเพณีตกั บาตรเทโวเป็นประเพณีทมี่ คี ณ
ุ ค่าทางจิตใจเกีย่ วเนือ่ งกับศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทีม่ ตี อ่
พระพุทธศาสนาทีจ่ ะได้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วนาพระธรรมคาสอนมาปฏิบตั เิ ป็นแนวทางการดาเนินชีวติ
ของตน นอกจากนัน้ ยังมีหลักธรรมสาคัญทีป่ รากฏอยูใ่ นตานานกล่าวคือ ความกตัญญูกตเวทีของพระพุทธเจ้าทีม่ ตี อ่
พระพุทธมารดา ทาให้พระองค์เสด็จไปเทศนาโปรดถึงสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ นับเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่พทุ ธศาสนิกชน
ทีจ่ ะนามาปฏิบตั ติ าม ยิง่ กว่านัน้ ยังเป็นประเพณีทแี่ สดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของชุมชนทีพ่ ร้อมใจกัน
จัดเตรียมสถานทีเ่ พือ่ การตักบาตรเทโวและร่วมพิธอี ย่างพร้อมเพรียงกันเป็นประจาทุกปี ในส่วนของพระสงฆ์นนั้
ก็ได้แสดงธรรมสัง่ สอนพุทธศาสนิกชนด้วยเมตตาเพือ่ ให้ได้ประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ ประเพณีตกั บาตรเทโวหลายแห่งเป็น
ทีส่ นใจกลายเป็นจุดท่องเทีย่ วสร้างรายได้ให้แก่ทอ้ งถิน่ นัน้ ๆ อีกด้วย จึงถือได้วา่ ประเพณีตกั บาตรเทโวมีคณ
ุ ค่าและ
ความสาคัญต่อสังคมไทย สมควรทีจ่ ะได้รบั การอนุรกั ษ์สบื ทอดตลอดไป
เรียบเรียงโดย นายไพฑูรย์ ปานประชา
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๐๓

ประเพณีบุญบั้งไฟ
ภาพ : วสุ วัชรเดชาพงศ์

บุญบัง้ ไฟ หรือบุญเดือนหกเป็นบุญประเพณีทส่ี าคัญของชาวอีสานทีถ่ อื ปฏิบตั สิ บื ทอดกันมา
ตัง้ แต่ สมัยโบราณจนได้มกี ารกาหนดไว้ในประเพณี ๑๒ เดือน ควบกับคันลองปฏิบตั ขิ องฝ่ายปกครอง
หรือระบบการปกครองแบบอาญา ๔ อีสานโบราณซึง่ เรียกรวมกันว่า “ฮิตสิบสองคองสิบสี”่ ในงาน
บุญบัง้ ไฟนัน้ ชาวอีสานจะร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพียงและด้วยแรงศรัทธาเป็นอย่างยิง่
บัง้ ไฟปกติจะมี ๓ ขนาด คือ บัง้ ไฟธรรมดา จะใช้ดนิ ประสิวไม่เกิน ๑๒ กิโลกรัม บัง้ ไฟหมืน่
จะใช้ดนิ ประสิว ๑๒ กิโลกรัม บั้งไฟแสน จะใช้ดินประสิว ๑๒๐ กิโลกรัม เมื่อท าบั้งไฟเสร็จแล้ว
ก็จะมีการตกแต่งประดับประดาด้วยกระดาษสีอย่างสวยงาม ซึง่ เรียกเป็นภาษาพืน้ บ้านว่า เอ้ ส่วนท่อนหัว
และท่อนหางของบัง้ ไฟจะประกอบเป็นรูปต่างๆตามทีต่ อ้ งการส่วนมากจะเป็นรูปหัวพญานาค
เมือ่ ประดับประดา หรือ เอ้ เรียบร้อยแล้วขัน้ ต่อไปคือการแห่ ไปสมทบกับหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็น
เจ้าภาพ โดยปกติบั้งไฟไม่ได้ท าเฉพาะหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเท่านั้น จะบอกบุญไปยังหมู่บ้าน
ทีม่ สี ายสัมพันธ์ตอ่ กัน และหมูบ่ า้ นนัน้ จะทาบัง้ ไฟมาร่วมด้วย เมือ่ ถึงเวลานัดหมายประมาณ ๔ - ๕ โมงเย็น
ทุกขบวนทัง้ หมูบ่ า้ นทีเ่ ป็นเจ้าภาพและหมูบ่ า้ นแขกจะแห่บงั้ ไฟเข้าไปบริเวณวัดขบวนแห่งบัง้ ไฟถือเป็น
งานทีย่ งิ่ ใหญ่และสาคัญยิง่ ซึง่ เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี ศิลปวัฒนธรรม ความสนุกสนาน และ
ความดีงามทัง้ หลาย ในขบวนแห่จะมีการเซิง้ บัง้ ไฟและการละเล่นต่างๆทีแ่ สดงถึงวิถชี วี ติ ของคนใน
ท้องถิน่ เช่น การทอดแหหาปลา การสักสุม่ บางขบวน ก็จะมีการเล่นตลกในเชิงเพศสัมพันธ์แต่ขบวนเซิง้
หลักจะแต่งตัวสวยงามแบบโบราณใส่กระโจมหัวเซิง้ เป็นกาพย์ให้คติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
มีความไพเราะและมีคติธรรมสอนใจ ถึงแม้จะมีการละเล่นตลกและบทเซิง้ สืบไปในทางเพศสัมพันธ์
อยูบ่ า้ ง แต่กถ็ อื เป็นส่วนประกอบสาคัญทีส่ ร้างสีสนั ให้กบั ขบวนแห่ได้เป็นอย่างดีไม่ถอื สาหาความกันแต่
อย่างไร ส่วนหมู่บ้านอื่นที่มากับบั้งไฟก็จะได้รับการดูแลต้อนรับจากหมู่บ้านเจ้าภาพเป็นอย่างดี
โดยหมูบ่ า้ นเจ้าภาพจะเตรียมข้าวปลาอาหารทีส่ าคัญคือ ข้าวปุน้ (ขนมจีน) น้ายาปลาย่าง (ปลากรอบ)
พร้อมสุรายาสูบ(ยาเส้นมวนใบตองกล้วยแห้ง) ซึง่ จะแบ่งเป็นกลุม่ หรือเป็นคุม้ ว่าคุม้ ใดสาหรับดูแล
หมูบ่ า้ นใด โดยปกติบญ
ุ บัง้ ไฟจะจัดเพียงสองวัน คือวันรวม ซึง่ เรียกว่าวันโฮม เป็นวันแห่ขบวนบัง้ ไฟ
ไปรวมกันและวันจุด คือวันรุง่ ขึน้ ของวันโฮม
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พอถึงวันรุ่งขึ้นชาวบ้านที่เป็นเจ้าภาพทั้งชายหญิง
จะแต่ ง ตั ว สวยงามตามประเพณี ท้ อ งถิ่ น ผู้ ช ายจะใส่
ผ้าโสร่งไหม ผูห้ ญิงจะใส่ผ้าซิ่น (สิ่น)ไหม นาอาหารคาวหวาน
ที่ดีที่สุดที่นิยมกันในแต่ละท้องถิ่น พร้อมเครื่องไทยทานอื่นๆ
ไปถวายพระที่ วั ด หลั ง จากพระฉั น เสร็ จ จะให้ พ รจากนั้ น
ชาวบ้านที่มาร่ว มท าบุญจะรับ ประทานอาหารต่อจากพระ
เกื อ บทุ ก คนรวมทั้ ง แขกจากบ้ า นอื่ น บางคนก็ จ ะมา
รั บ ประทานอาหารที่ วั ด ร่ ว มด้ ว ย เมื่ อ ทุ ก อย่ า งที่ วั ด เสร็ จ
เรียบร้อยแล้วก็จะนาบั้งไฟไปที่ลานจุดซึ่งทาเป็นร้านหรือค้าง
(ฮ้าน)บนต้นไม้สูงประมาณ ๒๐-๓๐ เมตรเพื่อให้หางบั้งไฟ
พ้น จากพื้ น จากนั้ นได้มี ก ารจุด บั้ง ไฟที่น ามาไปตามลาดั บ
ที่ จั บ ฉลากได้ เมื่ อ บั้ ง ไฟทุ ก บั้ ง จุ ด หมดก็ จ ะถื อ ว่ า เป็ น
การจบสิ้นของงานบุญบั้งไฟปีนนั้

ภาพ : วีระชัย ปัตลา

งานบุญบั้งไฟได้สะท้อนให้เห็นปรัชญา ภูมิปัญญาและภูมิความดีอยู่หลายประการเป็นต้น
ว่าได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดารงชีพของคนในท้องถิ่นที่ผูกพันอยู่กับการทานาข้าวน้าฝน ซึ่งต้องอาศัย
ธรรมชาติ เ ป็นหลั ก ในขณะเดี ย วกั น ชาวบ้านก็ มีความเชื่อว่า มีสิ่ง ที่อยู่เ หนือ ธรรมชาติ สามารถบั นดาล
ให้ธรรมชาติเป็นไปตามที่ต้องการได้ ดังนั้นเมื่อถึงฤดูการทานาจึงทาบั้งไฟไปจุดเพื่อบอกให้พญาแถนรับรู้
เพื่ อ พญาแถนจะบั น ดาลให้ ฝ นตกลงมาให้ มี น าท านาต่ อ ไป นอกจากนี้ ยั ง ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ธี ก าร
สร้างสัมพันธไมตรีต่อกันของคนในสังคมที่อยู่รอบข้างโดยมีการบอกบุญไปยังหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อให้นา
บั้งไฟมาร่วมและวิธีการสร้างความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของคนในหมู่บ้าน โดยมีงานบุญบั้งไฟเป็นสื่อกลาง
ในปัจจุบันพบว่างานบุญบั้งไฟมีบิดเบือนไปจากเดิมมาก มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
เพื่อให้บั้งไฟของตนขึ้นสูงที่สุ ด จนทาให้เกิดการระเบิด และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน
ที่มาร่วมงานครั้งแล้วครั้งเล่า ดังนั้น จึงเห็นควรที่คนรุ่นหลังจะได้ตระหนักและสืบทอดคุณค่าของมรดก
ภูมิปัญญาที่เป็นแก่นแท้ของบรรพบุรุษอีสานที่ได้สรรค์สร้างขึ้นมาเพื่อความสงบเรียบร้อย ความร่มเย็นเป็น
สุขของสังคมตลอดไป
เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่น ศรีสวัสดิ์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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ประเพณีการละเล่นผีตาโขนในงานบุญหลวง จังหวัดเลย
ผีตาโขน เป็นคาทีเ่ รียกชือ่ การละเล่นชนิดหนึง่ ทีผ่ เู้ ล่นต้องสวมหน้ากากทีว่ าดหรือแต้มให้นา่ กลัว แต่งกาย
ด้วยชุดทาจากเศษผ้านามาเย็บติดกัน ซึง่ จะเข้าร่วมขบวนแห่ และมีการแสดงท่าทางต่างๆ เพือ่ สร้างความตืน่ เต้น
สนุกสนาน รืน่ เริง ในระหว่างทีม่ งี านประเพณีบญ
ุ หลวง เป็นการละเล่นทีม่ เี ฉพาะในท้องที่ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ลักษณะของผีตาโขน ประกอบด้วย ส่วนหัวของหน้ากาก ท าด้วยหวดนึ่งข้าวเหนียวน ามาหักพับขึ้น
ให้มลี กั ษณะคล้ายหมวกแล้วเจาะช่องตา ส่วนจมูก ทาจากไม้นนุ่ ลักษณะยาวแหลมคล้ายงวงช้าง ส่วนเขา ทาจาก
ปลีมะพร้าวแห้ง นามาตัดเป็นขนาดและรูปทรงตามต้องการ เครือ่ งแต่งกาย ชุดทาจากเศษผ้านามาเย็บติดกัน
มี “หมากกะแหล่ง” (ลักษณะคล้ายกระดิง่ ใช้แขวนคอกระบือ) หรือกระดิง่ กระพรวน กระป๋องผูกติดกับบัน้ เอว
แขวนคอ หรือถือเคาะเขย่า เพือ่ ให้เกิดจังหวะและมีเสียงดังเวลาเดินและแสดงท่าทางต่างๆ ผีตาโขนทุกตัวจะมีอาวุธ
ประจากายเป็นดาบหรือง้าว ซึง่ ทาจากไม้เนือ้ อ่อน
บุญหลวง เป็นการทาบุญใหญ่ของเจ้านาย โดยนาบุญเผวส บุญบัง้ ไฟ บุญซาฮะ (สะเดาะเคราะห์บา้ นเมือง)
และการละเล่นผีตาโขนมารวมเป็นงานเดียวกัน เป็นประเพณีปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาแต่โบราณ
สถานทีใ่ นการประกอบพิธบี ญ
ุ หลวง มี ๕ แห่ง ดังนี้
๑. ริมฝั่งล าน้ าหมัน ท่าน้ าบ้านเหนือ ต าบลด่านซ้าย วันแรกของงาน เป็นสถานที่ส าหรับประกอบ
พิธอี ญ
ั เชิญ พระอุปคุต ในลาน้าหมันมาทีว่ ดั โพนชัย เริม่ เวลา ๐๔.๐๐ น.
๒. บ้านเจ้ากวน สถานทีท่ าพิธสี ขู่ วัญเจ้ากวน เจ้าแม่นางเทียม ในวันแรกของงาน เริม่ เวลา ๐๙.๑๙ น.
ขบวนจากบ้านเจ้ากวน นางเทียม แสน นางแต่ง ประชาชนและผีตาโขน แห่ไปวัดโพนชัย ประกอบพิธกี รรมบุญหลวง
ต่อมาทางราชการเข้าไปมีบทบาทในการจัดงานบุญหลวง พิธเี ปิดงานจึงมี ๒ แห่ง คือ วัดโพนชัย และถนนหน้า
ทีว่ า่ การอาเภอด่านซ้าย
๓. วัดโพนชัย สถานทีป่ ระกอบพิธกี รรมบุญหลวง ตัง้ แต่วนั แรกจนถึงวันสุดท้ายของการจัดงาน
๔. สีแ่ ยกบ้านเดิน่ สถานทีเ่ ชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ในวันทีส่ องของงาน เริม่ เวลา ๑๕.๐๐ น.
๕. ถนนหน้าทีว่ า่ การอาเภอด่านซ้าย พิธเี ปิดงานเป็นทางการทีจ่ ดั เพิม่ ขึน้ ร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมและ
ท้องถิน่ จัดในวันแรกของงาน เวลา ๐๙.๑๙ น.
การประกอบพิธบี ญ
ุ หลวง จะกาหนด ๓ วัน ต่อเนือ่ งกัน โดยทัว่ ไประยะเวลาการประกอบพิธจี ะอยูใ่ นช่วง
ต้นเดือน ๘ ปลายเดือนมิถนุ ายน หรือต้นเดือนกรกฎาคมของแต่ละปี วันเวลาไม่ได้กาหนดแน่นอน ผูก้ าหนดงานคือ
เจ้าแสนเมืองซึง่ เป็นเจ้านายฝ่ายขวา ทีใ่ ช้รา่ งเจ้าพ่อกวน (ร่างทรงท้องถิน่ ในหมูบ่ า้ นเดิมทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของวัดโพนชัยตาม
ความเชือ่ ของชาวด่านซ้าย)
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อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการประกอบพิธบี ญ
ุ หลวงและการละเล่นผีตาโขน ประกอบด้วย
๑. อุปกรณ์ในพิธเี บิกพระอุปคุต ประกอบด้วย อัฐบริขาร ๘ ขัน ๕ ขัน ๘
๒. อุปกรณ์เครือ่ งใช้ในพิธเี ทศน์มหาชาติ ประกอบด้วย ดอกบัวหลวง ดอกบัวแบ้ ดอกผักตบและดอกปีบ
เทียน ธูป หมากพลู เมีย่ ง บุหรี่ ข้าวตอก ข้าวเหนียว ธุงช่อ ธุงชัย (ธุงทีท่ าจากเศษผ้า) ปืนผา หน้าไม้ ดาบ ทีก่ ล่าวมา
ทัง้ หมดอย่างละ ๑,๐๐๐ นอกจากนีย้ งั มีผง้ึ พัน (ผึง้ ทีน่ ามาฝัน้ เป็นเทียนแล้วหนักเท่ากับ ๑ กิโลกรัม) น้ามันหมืน่
(น้ามันก๊าด หนัก ๑๒ กิโลกรัม) ขันหมากเบ็ง ๔ คู่ โอ่งน้าใส่จอก แหน และน้า ๔ ใบ
๓. อุปกรณ์ทใี่ ช้ในพิธแี ห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ประกอบด้วย พระพุทธรูปปางสมาธิ ๑ องค์ขวัญ (บายศรี)
แคร่คานหาม ๕ ตัว บัง้ ไฟ ๙ กระบอก ผีตาขนใหญ่ ๑ คู่ และผีตาโขนน้อยตามความศรัทธา
๔. อุปกรณ์ใช้ในการสะเดาะเคราะห์บา้ นเคราะห์เมือง ประกอบด้วย กระทงใหญ่ ๑ กระทง กระทงเล็ก
๘ กระทง เครือ่ งเซ่น คือ ข้าวดา ข้าวแดง แกงส้ม แกงหวาน หมากพลู บุหรี่ เมีย่ ง ดอกไม้ เทียน แล้วยังมีกระทง
ใบตองอีก ๑๐๐ กระทง ใส่อาหารหวานคาว อย่างละ ๕๐ กระทง
ขัน้ ตอนการประกอบพิธกี รรมประเพณีบญ
ุ หลวงและการละเล่นผีตาโขน
๑. พิธเี บิกพระอุปคุต พิธบี ายศรีสขู่ วัญเจ้าพ่อกวน พิธนี เี้ ป็นพิธวี นั แรกของงาน
๒. พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง จุดบั้งไฟ ลอยชุดผีตาโขนและหุน่ ผีตาโขน เพื่อปลดทุกข์ปลดโศก
(ลอยเคราะห์) ตอนเย็นเทศน์มาลัยหมืน่ มาลัยแสน เป็นเสร็จพิธวี นั ทีส่ อง
๓. ถวายภัตตาหาร สะเดาะเคราะห์บา้ นสะเดาะเคราะห์เมือง และเทศน์มหาชาติ จนครบ ๑๓ กัณฑ์
จึงเป็นการจบสิน้ พิธบี ญ
ุ หลวง
การละเล่น “ผีตาโขน” ของชาวอาเภอด่านซ้ายมีความเชือ่ ว่า ประการแรก เล่นเพือ่ ถวายดวงวิญญาณ
ศักดิส์ ทิ ธิท์ มี่ อี านาจในการปกครองสูงสุดในเมืองด่านซ้าย ประการทีส่ อง เล่นเพือ่ ร่วมขบวนแห่พระเวสสันดร เข้าเมือง
อันเป็นความเชือ่ ทางพุทธศาสนา ประการทีส่ าม เล่นเพือ่ ร่วมขบวนในการแห่บญ
ุ เดือนหก (บุญบัง้ ไฟ) และการแห่ขอฝน
ประการทีส่ ี่ เล่นเพือ่ ความสนุกสนาน และประการสุดท้าย เล่นเพือ่ ให้สงิ่ ทีไ่ ม่ดที เี่ คยกระทาด้วยกาย วาจา ใจ รวมถึง
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้ตดิ ไปกับผีตาโขน โดยการนาไปล่องลาน้าหมัน เป็นการเสร็จสิน้ พิธบี ญ
ุ หลวงและการละเล่นผีตาโขน
พิธกี รรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ตามความเชือ่ ของชาวอาเภอด่านซ้าย บรรพบุรษุ เป็นผูร้ เิ ริม่ ขึน้ และมีการถือปฏิบตั ิ
สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั ลักษณะสาคัญคือเป็นเครือ่ งหมายของกลุม่ ชน ทีม่ คี วามเชือ่ และแนวปฏิบตั ทิ างสังคม
ร่วมกัน ถือเป็นสิง่ ยืดเหนีย่ วของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี อันจะก่อให้เกิดความสมานสามัคคี ความกลมกลืนเป็น
อันหนึง่ อันเดียวกัน และยังมีจดุ เน้นเรือ่ งจิตใจของคนในชุมชน ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้เกิดความสบายใจ สร้างขวัญ
กาลังใจ เกิดความสมหวัง และช่วยให้ปลอดภัยจากอานาจลึกลับได้
เรียบเรียงโดย นายสัมฤทธิ์ สุภามา
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๐๗

ประเพณีกวนข้าวทิพย์
ประเพณีการกวนข้าวทิพย์เป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่สอดแทรกเข้ามาในพิธีกรรมของ
พระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นพระราชพิธีที่กระท ากันในเดือนสิบมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานีและได้รบั การฟืน้ ฟูอกี ครัง้ ในสมัยรัชกาลทีห่ นึง่ และมาเลิกราไปในรัชกาลทีส่ องและสามและมาได้รบั การฟืน้ ฟู
อีกครั้งในรัชกาลที่สี่เป็นต้นมา ปัจจุบันนิยมท ากันในทุกภาคของประเทศไทย โดยภาคกลางนิยมจัดท ากัน
ในวันวิสาขบูชา แต่ในภาคอีสานนิยมทากันในวันก่อนออกพรรษาหนึง่ วัน คือวันขึน้ ๑๔ ค่า เดือน ๑๑
จากความเชื่อในครัง้ พุทธกาล ที่นางสุชาดาปรุงข้าวมธุปายาสถวายพระพุทธองค์ ก่อนจะตรัสรูเ้ ป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือกันว่าข้าวมธุปายาสเป็นของทิพย์ของวิเศษ เมื่อท าขึน้ จึงเรียกว่า ข้าวทิพย์ ชาวบ้าน
จะพร้อมใจกันทาในเทศกาลออกพรรษา ถวายพระสงฆ์เพือ่ เป็นการสักการบูชา ถ้าใครได้รบั ประทานจะเป็นสิรมิ งคล
กับตนเอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การกวนข้าวทิพย์ตอ้ งอาศัยแรงศรัทธา แรงใจ ความสามัคคีพร้อมเพียงกันจาก
ชาวบ้าน จึงจะสาเร็จลงได้ มูลเหตุทที่ าในวันออกพรรษา เพือ่ ถวายเป็นเครือ่ งสักการบูชาและรับเสด็จพระพุทธองค์
ทีเ่ สด็จจากจาพรรษาในสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์
การกวนข้าวทิพย์โดยปกติกวนในวัด วัดทีจ่ ะกวนต้องเตรียมการหลายอย่าง ดังนี้
๑. สถานที่ บริเวณที่จะกวนข้าวทิพย์อาจจะท าเป็นปะร าพิธี โดยโยงด้านสายสิญจน์จาก
พระประธานมายังปะร าพิธี ซึ่งวงด้านสายสิญ จน์เป็นสี่เหลี่ยม มุมทั้งสี่ตั้งฉัตร ๗ ชั้น ขันหมากเบ็งเป็น
เครือ่ งสักการบูชา
๒. อุปกรณ์การกวนข้าวทิพย์ ได้แก่ เตา ฟืน กระทะ ใบบัว ไม้พาย
๓. เด็กหญิงพรหมจารีที่ยังไม่เป็นประจ าเดือนนุ่งขาว ห่มขาว กระทะละ ๒ คน แล้วแต่
จะกวนกีก่ ระทะ
๔. วัตถุดบิ ทีเ่ ป็นส่วนประกอบปกติวตั ถุดบิ ทีเ่ ป็นส่วนประกอบสาคัญซึง่ ใช้ในการกวนข้าวทิพย์
ทีช่ าวบ้านนามารวมเตรียมไว้จะประกอบด้วย น้านมข้าวข้าวเม่า มะพร้าว น้าอ้อย น้าตาล แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว
แป้งสาลี ถัว่ ลิสง ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว เผือก งา มันเทศ มันสาคู น้าผึง้ ฟักทอง ข้าวตอก นมสด นมข้น เนย กล้วย
ข้าวโพด ใบเตย น้าลอย ดอกมะลิ พืชหรือผลผลิตจากพืชทุกชนิดทีใ่ ช้ทาขนมได้ นามากวนรวมกันเป็นข้าวทิพย์ได้
บางแห่งเรียกว่าข้าวสาปะปิ หมายถึง การนาของหลายอย่างมารวมกันจนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร
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๕. เตรียมของทุกอย่างให้พร้อมทีจ่ ะกวน เช่น มะพร้าวก็คนั้ เอากะทิ ถัว่ ต่างๆคัว่ แล้วบดให้ละเอียด เผือกมัน
ฟักทองนึง่ ให้สกุ บดเตรียมไว้ ใบเตยโขลกให้ละเอียด กรองเอาน้า นาของทุกอย่างมาผสมกัน ส่วนน้าตาล น้าอ้อย
จะใส่ทหี ลัง อัตราส่วนนัน้ จะมีผชู้ านาญการคอยดูแลว่าจะใส่อะไรมากน้อยเพียงใด เพราะแต่ละวัดจะกวนจานวนมาก
หลายกระทะ นอกจากถวายพระสงฆ์แล้ว ยังต้องให้พอแจกจ่ายกันทุกครัวเรือนในหมูบ่ า้ นและผูท้ ี่มาร่วมงาน
เพือ่ เป็นสิรมิ งคล
เมือ่ เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วพิธกี ารจะเริม่ ประมาณ ๔ โมงเย็นของวันขึน้ ๑๔ ค่า เดือน ๑๑ โดยเริม่ ด้วย
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถงึ บทอิตปิ โิ ส เด็กหญิงพรหมจารีจะลุกไปยังบริเวณพิธกี บั ผูช้ านาญการ ส่วนคนอืน่
จะเข้าไปไม่ได้ เด็กหญิงจะเป็นผูเ้ ริม่ ทาทุกอย่างตัง้ แต่กอ่ ไฟ ยกกระทะขึน้ ตัง้ เตาไฟแล้วเริม่ กวน กวนไปประมาณ
๑๐ นาที ก็เป็นการเสร็จพิธีการ หลังจากนั้นชาวบ้านจะช่วยกันกวน โดยผลัดกันตลอด เวลาแต่ละกระทะ
จะใช้ประมาณ ๓๐-๔๐นาที ถ้ากระทะใหญ่อาจใช้เวลามากขึน้ ขณะกาลังข้นก็จะใส่เนย ข้าวเม่า น้าตาล น้าอ้อย
พอสุกได้ที่ ข้าวจะออกเป็นสีน้าตาลไหม้แล้วนาไปเทลงถาดทีเ่ ตรียมไว้และโรยหน้าด้วยถัว่ งาวันรุง่ ขึน้ เป็นวันพระ
มีการทาบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ถวายข้าวทิพย์แด่พระสงฆ์ และแจกจ่ายแบ่งบันให้กบั ผูท้ มี่ าร่วมงาน หน้าตายิม้ แย้ม
แจ่มใส อิม่ บุญกันทัว่ หน้า เป็นอันเสร็จพิธี
ประเพณีกวนข้าวทิพย์แม้จะเป็นพิธีการของพราหมณ์แต่ก็น ามาประยุกต์กับวิถีพุทธได้อย่างลงตัว
สามารถเสริมศรัทธา การเสียสละ ความสามัคคีในชุมชนได้อย่างดี จึงเห็นควรทีค่ นรุน่ หลังจะช่วยกันหนุนเสริม
ให้มรดกแห่งปัญญาธรรมนีค้ วรอยูส่ บื ไป
เรียบเรียงโดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ช่นื ศรีสวัสดิ์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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พิธีโกนจุก

พิธีโกนจุก เป็นพิธีกรรมและประเพณีที่มีมาแต่โบราณ และยังมีการปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจาก
เด็กไทยในสมัยโบราณหลังโกนผมไฟแล้วนิยมไว้ผมจุกเป็นส่วนใหญ่ มีบางคนไว้ผมเปีย ผมแกละหรือผมโก๊ะ
เมื่อเด็กโตขึน้ จนกระทั่งเด็กผู้หญิงมีอายุ ๑๑ ปี เด็กผู้ชายมีอายุ ๑๓-๑๕ ปี ซึ่งเป็นวัยที่ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแล้ว
จึงต้องทาพิธีตัดผมของเด็กออกไป เรียกว่า “พิธีมงคลโกนจุก” ยังมีปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปในสังคมไทยและชาวไทย
เชือ้ สายมอญ
“พิธีมงคลโกนจุก ” เป็นงานมงคลพิธีสาคัญของเด็ก ที่ต้องเตรียมการอย่างถี่ถ้วนกล่าวคือต้องสอบ
หาวันและฤกษ์อันเป็นมงคลแก่การทาพิธีให้สอดคล้องกับชาตาชันษาของเด็ก แล้วกาหนดวันจัดงานซึ่งมักทากัน
๒ วัน จากนั้นนิมนต์พระสงฆ์เพื่อมาเจริญพระพุทธมนต์วันสุกดิบ (๑ วันก่อนทาพิธี) เชิญโหราหรือพราหมณ์
มาทาพิธีท างไสยศาสตร์พร้อมกับบอกเชิญ แขกที่จะมาร่วมงาน จัดเตรีย ม อุปกรณ์เครื่องใช้ต่า ง ๆ ที่ต้ องใช้
ในการจัดงาน แล้วจัดแต่งบ้านเรือนให้สะอาดสวยงามเตรียมไว้สาหรับจัดพิธี
เมื่อถึงวันสุกดิบเวลาเย็นก่อนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพจะนาเด็กไปไว้ท่ีบ้านญาติ ซึ่งอยู่ห่าง
ออกไป โกนผมรอบจุกของเด็ก แต่งตัวเด็กให้สวยงามเป็นพิเศษแล้วแห่มาที่บ้านของตนเอง นาเด็กเข้ามานั่ ง
ในมณฑลพิธี เพื่อฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยสวมมงคลลงยังผมจุกของเด็ก เอาสายสิญจน์ คล้องศีรษะ
เด็กแล้วโยงไปยังที่บู ชาพระ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ปลดมงคลและสายสิญจน์ ที่ออกจาก
ศี ร ษะเด็ ก จากนั้ น หมอท าขวั ญ ท าพิ ธี สู่ ข วั ญ เด็ ก เมื่ อ เสร็ จ พิ ธี แล้ ว น าเด็ ก ออกจากมณฑลพิ ธี ไปเปลี่ ย น
เครื่องแต่งกายเป็นชุดธรรมดาเป็นการเสร็จพิธีตอนเย็นวันสุกดิบ คืนนี้อาจมีมหรสพสมโภช และงานเลี้ยงฉลอง
แล้วแต่เจ้าภาพ
วันที่สอง เริ่มด้วยการเลี้ยงพระ โดยให้เด็กนุ่งขาวห่มขาว ไม่ใส่ถุงเท้ารองเท้า ลงนั่งยังที่นั่งที่เตรียมไว้
ผู้ทาพิธีแบ่งผมจุกเด็กออกเป็น ๓ ปอย เอาสายสิญจน์ผูกปลายปอยผมกับแหวนนพเก้าและใบมะตูมปอยละ
๑ วง เอาใบเงินใบทองแซมไว้ท่ผี ม และเอาหญ้าแพรกขมวดเป็นแหวนหัวพิรอดสวมครอบจุกไว้
เมื่อพระสงฆ์ปฏิบัติภัตกิจเรียบร้อยแล้วนาเด็กออกมายังมณฑลพิธี ชาวบ้านที่มางานร่วมกันทาบุญ
ตักบาตร ถวายภัตตาหารพระ เมือ่ ถึงเวลาฤกษ์กล็ นั่ ฆ้องชัย พระสวด "ชยันโตฯ" พิณพาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์มหาชัย
ประธานสงฆ์นาหอยสังข์ตกั น้ามนต์ รดศีรษะเด็ก แล้วใช้กรรไกรขลิบผมพอเป็นพิธี พอพระสงฆ์สวดถึง“สีเส ปฐวิโปก ขเร”
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ผูเ้ ป็นประธานในพิธีจะตัดจุกปอยที่ ๑ ทันที จากนัน้ ผู้ใหญ่ในตระกูลตัดผมปอยที่ ๒ พ่อเด็กตัดปอยที่ ๓ แล้ว
ให้ผใู้ หญ่อนื่ ๆ ทยอยกันตัด พราหมณ์เป่าสังข์ ดีดไม้บณ
ั เฑาะว์ดบั มลทินทัง้ ปวง ต่อจากนัน้ จึงให้ชา่ งโกนผมให้แก่เด็ก
จนเกลี้ยงเกลา แล้วน าเด็กไปนั่งยัง เบญจา (ที่นั่งส าหรับรดน้ าในการมงคล มีเพดานดาดผ้าขาว) พร้อมด้วย
น้าพระพุทธมนต์ทใี่ ส่ในคนโทตัง้ ไว้บนม้าหมูห่ นึง่ นิมนต์พระสงฆ์มาประพรมน้าพระพุทธมนต์ให้แก่เด็ก ต่อจากนัน้
บรรดาผูใ้ หญ่และวงญาติตลอดทัง้ แขกทีม่ า ในงานนัน้ ต่างก็รดน้ าเด็ก และให้ศลี ให้พรเพือ่ ความเจริญรุง่ เรือง
อยูเ่ ย็นเป็นสุข ตามยศและอาวุโส
เมือ่ เสร็จพิธดี งั กล่าวแล้วเพือ่ เป็นการแสดงให้เห็นว่าพ้นจากความเป็นเด็กแล้ว จึงนาเด็กไปแต่งตัวใหม่
ซึง่ เด็กผูช้ ายแต่งอย่างผูช้ าย เด็กหญิงแต่งอย่างผูห้ ญิง สวมมงคลแล้วออกมานัง่ ที่หน้าพระสงฆ์ เจ้าภาพถวาย
ภัตตาหาร เมือ่ พระฉันเสร็จและอนุโมทนาแล้ว ให้เด็กถวายเครือ่ งไทยธรรมด้วยตัวเด็กเอง หลังจากนัน้ เอาด้ายมงคล
สวมคอ ผูกข้อมืออวยพรเพือ่ รับขวัญเด็ก ญาติพนี่ อ้ งจะทาขวัญด้วยการให้แก้วแหวนเงินทองตามแต่สมัครใจเป็น
อันเสร็จพิธตี อนเช้าเพียงนี้ ตอนบ่ายทาพิธที าขวัญจุกโดยการทาพิธเี วียนเทียน เมือ่ เสร็จพิธที งั้ สิน้ แล้ว จุกทีต่ ดั และ
ผมทีโ่ กนออกมานัน้ จะเก็บใส่กระทงใบบัวหรือใบบอนพร้อม ดอกไม้ ธูป เทียน แล้วนาไปลอยน้าตามทีเ่ ห็นสมควร

หลังจากโกนจุกแล้ว เด็กชายส่วนใหญ่ผปู้ กครองจะให้บวชเรียนเป็นสมเณร ส่วนเด็กหญิงจะได้รบั การอบรม
งานบ้านงานเรือนหรือไม่กฝ็ ากตัวไว้ในรัว้ ในวังหรือตามบ้านขุนนางใหญ่ เพือ่ เตรียมตัวในการออกเรือน ในอนาคต
จากนัน้ ไป ชีวติ ของเด็กจะเจริญวัย เป็นผูใ้ หญ่ โดยสมบูรณ์
การไว้ผมจุกของเด็กไทยนัน้ ปรากฏอยูใ่ นทุกชนชัน้ เนือ่ งจากความเชือ่ เรือ่ งขวัญ การโกนจุกพิธหี ลวง
คือ การโกนจุกของชัน้ พระองค์เจ้าขึน้ ไปเรียกว่า “พระราชพิธโี สกันต์” ของเจ้านายชัน้ รองๆลงมา เรียกว่า “เกศากันต์”
ส่วนชาวบ้านทีไ่ ม่มที นุ ทรัพย์พอทีจ่ ะทาพิธโี กนจุกเองทีบ่ า้ นก็จะให้เด็กแต่งตัวไปร่วมโกนจุก ในพระราชพิธตี รียมั ปวาย
ทีโ่ บสถ์พราหมณ์ ส่วนการโกนจุก สาหรับชาวบ้านทัว่ ไป ในชนบทนัน้ ทากันง่ายๆ โดยโกนกันเองทีบ่ า้ น หรืออาจพาไป
โกนทีว่ ดั เพือ่ เป็นสิรมิ งคล
การไว้ผมจุกนัน้ แท้จริงแล้วโบราณได้มองจากความเป็นธรรมชาติ กล่าวคือ เมือ่ ทารกเกิดใหม่กะโหลก
ศีรษะของเด็กยังบางและต่อกันไม่สนิทดีนกั ถ้าขม่อมของเด็กไม่ได้รบั การปกป้องเอาไว้ จะทาให้เกิดอันตรายแก่เด็กได้
ดังนัน้ จึงไว้ผมปิดส่วนนีเ้ อาไว้ นอกจากนีก้ ารไว้จกุ ยังเกีย่ วกับสุขภาพอนามัย คือ หากโกนผมให้เหลือแต่จกุ แล้วจะเป็น
การง่ายแก่การทาความสะอาด
ในปัจจุบนั นีเ้ ด็กไม่นยิ มไว้ผมจุก ส่วนมากมักไว้ผมตามแบบธรรมดา ทาให้มกี ารประกอบพิธมี งคลโกนจุก
น้อยลงไปด้วย แม้กระนัน้ ก็ตามประเพณีโกนจุกทีย่ งั ทากันในปัจจุบนั พิธกี รรมต่างๆ ส่วนใหญ่ยงั เหมือนเดิม
เรียบเรียงโดย พันเอก(พิเศษ)อานาจ พุกศรีสุข
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๑๑

พิธีบายศรีสู่ขวัญ
พิธีบายศรีสู่ขวัญตามวัฒนธรรมอีสาน หรือภาษาท้องถิ่นดั้งเดิมอีสานเรียกว่าบาศรีสูตรขวัญ
เป็นประเพณีดั้งเดิมที่เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลเกิดความสวัสดีกับผู้รับขวัญหรือเจ้าของขวัญ เดิมทีเข้าใจว่า
จะทากันในหมู่ชนชั้นเจ้านาย ผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดสิริมงคลเป็นประเพณีของพราหมณ์ เนื่องจากบรรพบุรุษ
ของชาวอีสานได้ผ่านการนับถือทั้งธรรมชาติ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธมาจึงมีการเลือกสรรเอา
ส่วนที่ดีมาปรับใช้ และได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสาคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสานสืบมาตราบเท่าปัจจุบัน
การบายศรีสู่ขวัญนอกจากภาคอีสานแล้วยังมีการปฏิบัติในภาคอื่นๆ ของไทยด้วย นิยมทากัน
ในแทบทุกโอกาสทั้งในคราวประสบโชคและประสบเคราะห์ คราวที่ต้องพลัดพรากจากไกล คราวกลับมา
สู่ถิ่นฐานบ้านเกิ ด คราวที่เจ้านายหรือพระสงฆ์ผู้ใ หญ่มาเยือน คราวที่มีการเปลี่ยนแปลงสาคัญในชีวิต
เช่น การบวช การแต่งงาน การเข้ารับราชการทหาร การได้งานใหม่ การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตลอดทั้งคราวเจ็บไข้ ได้ป่วย เป็นต้น
“ขวัญ” เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่เชื่อว่ามีอยู่ประจาตัวของคนและสัตว์มาแต่กาเนิด ถ้าขวัญของผู้ใด
อยู่กับ เนื้อกับ ตัว ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขกายสบายใจ แต่ถ้าขวัญ ของผู้ใ ดหลบลี้หนีหายผู้นั้นจะมีลักษณะ
อาการตรงกันข้าม ขวัญจึงมีหน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตและติดตามเจ้าตัวไปทุกหนทุกแห่งการทา
พิธี สู่ขวั ญ จึง เป็นการเชิ ญ ขวั ญ ให้อ ยู่กั บ เนื้อกั บ ตัวซึ่งนอกจากจะท าให้อยู่ดีมีสุข แล้วยั งจะส่ งเสริมให้ มี
กาลังใจที่เข้มแข็ง มีสติไม่ประมาท ชาวอีสานนิยมเรียกสิ่งที่เป็นที่รักและเสริมสิริมงคลแก่ตนว่าขวัญ เช่น
ลูกแก้ว เมียขวัญ ช้างขวัญ ม้าขวัญ เพื่อนขวัญ ของขวัญ เป็นต้น และเรียกผู้ที่รู้วิธีทาขวัญว่าหมอขวัญหรือ
หมอพราหมณ์ เรียกวิธีเรียกขวัญให้มาอยู่กับตัวว่าสู่ขวัญ เรียกการสวดหรือสูตรในพิธีกรรมสู่ขวัญของ
พราหมณ์ว่าสูตรขวัญ เรียกเครื่องใช้ในพิธีสู่ขวัญว่าบายศรีซึ่งทาด้วยใบตองกล้วยเย็บเป็นกรวยเรียงกัน
ประดับด้วยดอกไม้สด เช่น ดอกดาวเรืองดอกมะลิ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกจาปาขาว (ดอกลั่นทม) จัดเป็น
ระเบียบอยู่บนพานหรือโตก ปกตินยิ มจัดด้วยพานทองเหลืองหมอพราหมณ์บางท่านให้แยกพาขวัญสาหรับ
ใส่เครื่องใช้ประจาตัวของผู้เข้าพิธีสู่ขวัญอันได้แก่ กระจกส่องหน้า หวี เส้นผมตัดจากศีรษะเล็กน้อย เล็บ
ผ้าขาวและเครื่องประดับอื่นๆต่างหาก ส่วนพานบายศรีจะใส่ธูปเทียน ขนมไทย ผลไม้นิยมเป็นกล้วยน้าว้า
และเส้นด้ายไว้สาหรับผูกข้อมือ (ผูกแขน) โดยมีการวางไว้อย่างเป็นระเบียบตามช่องดอกไม้ แต่โดยทั่วไป
จะใช้เพียงพานเดียวรวมเรียกว่า พาขวัญ หรือพานบายศรี เมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

๑๑๒

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ภาพ : ยยงยุทธ คงมหาพฤกษ์

การสูตรหรือสวดเชิญขวัญจะเริ่มขึ้นทุกคนจะนั่งพับเพียบล้อมวงหันหน้าเข้าสู่พาขวัญ ผู้ที่เป็น
เจ้าของขวัญจะเอามือขวาจับพาขวัญพ่อแม่ญาติผใู้ หญ่ที่เคารพนับถือจะนั่งอยู่ทางด้านเหนือ ผู้รับขวัญมิตร
สหายหรือแขกในงานจะนั่งด้านใต้ และร่วมกันยกพาขวัญขึ้นตอนเริ่มพิธี หมอทาขวัญจะตั้งจิตอธิษฐานให้
เจ้าของขวัญมีความสุขความเจริญแล้วสวดเป็นภาษาบาลี ซึ่งมีความหมายว่า ขออันเชิญเทวดาผู้เป็นใหญ่
มีท้าวสักกะ พระอินทร์ พระพรหม และเทพาอารักษ์ทั้งหลายที่อยู่ ณ อาณาบริเวณนี้มาชุมนุมอวยพรให้
เจ้าของขวัญมีความสุขสวัสดี คาสวดหรือสูตรขวัญจะเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ของการสู่ขวัญแต่ละครั้ง
ว่าสู่ขวัญเนื่องในโอกาสอะไร สู่ขวัญให้ใคร ในขณะเดียวกันผู้รับขวัญและบุคคลอื่นๆ นั่งสงบเงียบมีการ
เปล่งเสียงรับขวัญเป็นช่วงๆ ตอนที่หมอขวัญสวดว่า “มาเด้อขวัญเอ้ย” เมื่อสวดจบจะมีการเจิมด้วยน้าสุรา
ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า ฟายเหล้า ที่มือผู้รับขวัญเมื่อฟายเหล้าเสร็จหมอพรหมก็จะผูกข้อมือให้คนรับขวัญ
เป็นคนแรก ต่อไปจะเป็นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และแขกที่มาร่วมงานตามลาดับ ขณะผูกข้อมือผู้รับขวัญต้อง
หงายมือที่ผูก ขึ้น มืออีกข้างหนึ่งยกขึ้นท่าพนมมือเสมออก เพื่อเป็นการเคารพขวัญ และรับ คาอวยพร
การผูกข้อมือต้องหยิบไข่ไก่ หรือขนม ข้าวสุกจากพาขวัญมาวางบนมือเจ้าของขวัญด้วย เมื่อผูกข้อมือเสร็จ
ทุกคนแล้วจึงมีการเลี้ยงข้าวปลาอาหารกันตามที่จัดไว้จนอิ่มหนาสาราญก็เป็นอันเสร็จพิธี
การสู่ขวัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจซึ่งบรรพบุรุษของชาวอีสานได้เห็นความสาคัญของ
จิ ต ใจมาก การด าเนิ น ชี วิ ต แทบทุ ก อย่ า งต้ อ งอาศั ย พลั ง ทางจิ ต เพื่ อ จะได้ ช่ ว ยให้ มี จิ ต ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง
มีสติสัมปชัญญะที่มั่นคงซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญาและความมุ่งมั่นทุ่มเทไปสู่เป้าหมายสามารถเอาชนะฟันผ่า
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ควรถือปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป
เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่น ศรีสวัสดิ์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๑๓

พิธีทาขวัญนาค
ตามประเพณีไทย เมื่อลูกชายอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ พ่อ แม่จะจัดพิธีบวชให้ ซึ่งในตอนเย็นวันสุกดิบ
(วันเตรียมตัวก่อนวันทาพิธีบ วช ๑ วัน) หลังจากพระสงฆ์เจริญพระพุท ธมนต์แล้วจะมีพิธีท าขวัญนาค
จุด ประสงค์แ ละความมุ่ง หมายของการท าขวั ญ นาค ก็ เ พื่อ ที่จ ะปลุก ปลอบใจนาคให้ชื่ นบาน ท าจิ ตใจ
ให้สะอาด สงบ มีสมาธิ อีกทั้งยังเป็นการชี้ให้ผู้ที่จะบวช เห็นถึงคุณ บิดา มารดา ที่ให้กาเนิดและชุบเลี้ยง
ตนมา ซึ่งหมอทาขวัญจะสอดแทรกมาในรูปแบบพิธีการนาเสนอความรู้ที่แยบยลน่ารับฟังตั้งแต่ต้นจบ การ
ทาขวัญนาคนั้น ถือปฏิบัติกันอยู่ในหมู่ชาวไทยพุทธโดยทั่วไป
การประกอบพิธีทาขวัญนาคนั้น มีพิธีที่จะต้องปฏิบัติ ๒ ส่วน คือ พิธีสงฆ์ นิมนต์พระสงฆ์จานวน
๕ รูป หรือ ๗ รูป หรือ ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และทาน้าพุทธมนต์เพื่อเป็นสิรมิ งคล หลังจากพิธีสงฆ์
จะทาพิธีทาขวัญนาค มีหมอขวัญหรือโหราเป็นผูป้ ระกอบพิธี
สิ่งของที่ต้องใช้ประกอบพิธีทาขวัญนาค ได้แก่ บายศรีหลัก ไม้ขนาบบายศรี ๓ อัน ใบตองหุ้ม
บายศรี ๓ ก้าน ผ้าห่มบายศรี ๑ ผืน เครื่องกระยาบวช ๑ สารับ (ประกอบด้วย ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว
ข้า วปากหม้ อ) ไข่ ต้ม ๑ ฟอง มะพร้ าวอ่ อน ๑ ผล กล้ ว ย ๑ หวี พลู ๗ ใบ บายศรี ป ากชาม ๑ สารั บ
ขันน้ามนต์ ๑ ขัน ขันใส่ข้าวสาร ๑ ขัน ธูป ๓ ดอก เทียน ๑๑ เล่ม แว่นเวียนเทียน ๓ เครื่องกระแจะจันทน์
พานกานล)
เจ้าภาพจะต้องเตรียมสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ตกแต่งบริเวณที่ทาพิธีให้พร้อม ก่อนถึง
วันพิธี เมื่อถึงเวลาประกอบพิธีทาขวัญนาค หมอขวัญ หรือโหรา จะต้องสวมชุดขาว และทาจิตใจให้สงบ
ตั้งใจให้แน่วแน่แล้วนานาคเข้ามาทาพิธี เริ่มจากหมอขวัญทาน้ามนต์ เสร็จแล้วนาสารับเครื่องกระยาบวช
มาวางพร้อมเหล้าขาว เทเหล้าใส่แก้ว เปิดซองบุหรี่วางในพาน จุดเทียนธูป บอกสังเวย เมื่อกล่าวคาลา
เครื่องสังเวยแล้วหยิบขนมต้มแดง ต้มขาว ข้าวปากหม้อใส่ในชั้นบายศรีและวางเทียนชัยเอาไว้ที่บนยอด
บายศรี ๑ เล่ม แล้วเอาไม้ไผ่ ๓ ซีกขนาบบายศรีนาใบตองมาหุ้มบายศรีมัดด้วยด้ายสายศีลติดกับไม้ขนาบ
ให้แน่น และเอาผ้าแพร ผ้าสี หรือผ้าม่านขนาดเล็ก มาหุ้มบายศรีส่งอ้อมบายศรีด้วยทัก ษิณาวัตรแล้ว
เอาพวงเงิ น พวงทองมาคล้ อ งที่ บ ายศรี เสร็ จ แล้ ว นาเอาเที ย นมาติ ดที่ แ ว่ น เวี ย นเที ย น แว่ น ละ ๓ เล่ ม
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ปักไว้ในขันข้าวสาร นาเอาแป้งหอม น้ามันหอมมาเสก แล้วเข้าสู่พิธีการท าขวัญนาค เริ่มจาก
กราบทาความเคารพบูชาพระรัตนตรัย แล้วจุดเทียนชัย บนยอดบายศรีเป็นลาดับแรก จากนั้นเริ่มแหล่ทา
ขวัญนาคตามขั้นตอนต่างๆ เริ่มต้นด้วยการว่า บทไหว้ครู บทชุมนุมเทวดา แล้วเข้าสู่บททาขวัญนาคต่างๆ
โดยลาดับ คือเริ่มต้นด้วยหมอขวัญกล่าวถึง บุญคุณของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวถึงความสาคัญของ
การบวช และอานิ ส งส์ที่ผู้ บ วชจะได้ รับ และเชิ ญ เทวดามาประสิ ท ธิ ป ระสาทพรและช่ว ยคุ้ มครองนาค
แล้ ว กล่ า วถึ ง พั ฒ นาการของการก าเนิ ด ของคน เล่ า เรื่ อ งต านานนาค แล้ ว สอนนาค สุ ด ท้ า ยเป็ น การ
เรียกขวัญนาค แล้วทาพิธีเวียนเทียนเบิกบายศรี
พิธี ก ารเวี ย นเที ย นเบิ ก บายศรี เ ริ่ม โดยให้ บิ ดามารดาของเจ้า นาค มานั่ ง ทางด้ า นซ้ า ยมือ ของ
หมอขวั ญ จุด เทีย นชัย หมอขวั ญ หยิบ แว่นเที ย นมาจุด ไฟ เวีย นเทีย นไปรอบบายศรี แบบทั ก ษิณ าวัต ร
โดยกระทุ่ มเที ย น ๓ ครั้ ง ส่ง ต่อให้บิ ด า มารดาเวีย นเที ย น จนครบ ๓ แว่น ท าการเวีย นเที ย นจนครบ
๓ รอบแล้ว พรมน้ามนต์ แล้วหมอทาขวัญจะรับแว่นเวียนเทียนคืน รวมเทียนทั้ง ๙ เล่ม เวียนรอบบายศรี
๓ รอบ แล้วเป่าเทียนให้ดับที่บายศรี เป่าควันเทียนใส่หน้านาค ๓ ครั้ง จบแล้วเอาเทียนชัย มามาจุ่มที่
แป้งเจิมหน้านาค
เมื่ อ เจิ ม หน้ า นาค แล้ ว แกะผ้ า หุ้ ม บายศรี ม าห่ อ ใบตองมั ด ให้ ส วยงามส่ ง ให้ น าคอุ้ ม เอาไว้
นามะพร้าวอ่อนมาเวียนรอบบายศรี ๓ รอบ ตักเครื่องกระยาบวชและข้าวใส่ในผลมะพร้าวอ่อน แล้วตัก
น้ามะพร้าวพร้อมข้าวและเครื่องกระยาบวชเล่านั้นป้อนนาค ๓ ครั้ง เรียกบิดา มารดามารับบายศรีจากนาค
ให้นาคกราบ ๓ ครั้ง แล้วรับบายศรีกลับคืน นาเอาไปเก็บไว้ในที่อันสมควร
การท าขวั ญ นาคเกิ ด จากความเชื่ อ ของบุ ค คลที่ ว่ า คนเราเกิ ด มา มี "ขวั ญ " อยู่ ป ระจ าตั ว
เป็นเครื่องพิทักษ์รักษาตัวตนของทุกคน ถ้าขวัญของผู้ใดอยู่กับตัว บุคคลผู้นั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นปกติ
แต่ถ้าขวัญของผู้ใดหนีไปจากตัว มักจะมีอันเป็นไป ทาให้ผิดปกติ พอมาถึงวันที่ชายหนุ่มจะเข้าพิธีอุปสมบท
อาจขวัญเสีย จึงต้องหาผูท้ ี่มคี วามรูม้ าเรียกขวัญให้ เรียกว่า "ทาขวัญนาค"
ปัจจุบัน พิธีทาขวัญนาคแตกต่างไปจากเดิมบ้าง ตามกระแสของความนิยม แต่เดิมผู้ประกอบ
พิธีทาขวัญนาคคือหมอขวัญ หรือ โหรา ที่ต้องได้รับการฝึกฝนวิธีทาขวัญนาคที่ถูกต้องจากครูอาจารย์
จนมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการทาขวัญนาค แต่ในปัจจุบัน มีนักร้องนักแสดงที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝน
วิธีทาขวัญนาคมาโดยตรงหันมาประกอบอาชีพเป็นหมอขวัญกันมากขึ้น ทาให้พิธีทาขวัญนาคผิดเพีย้ นไปจากเดิม
เรียบเรียงโดย พันเอก(พิเศษ)อานาจ พุกศรีสุข
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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ประเพณีลงเล
ประเพณี ล งเล เป็ น ประเพณี ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ สื บ ทอดกั น มาแต่ โ บราณของชาวอ าเภอไม้ แ ก่ น
จั ง หวั ด ปั ต ตานี โดยชาวบ้ า นจะมารวมกั น ท าพิ ธี เ ซ่ น ไหว้ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละวิ ญ ญาณทั้ ง หลาย
ซึ่งมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธาน และมีการสร้างบ้านจาลองบนแพเพื่อนาไปลอยลงสู่ทะเล มีความเชื่อว่า
จะนาความทุกข์หรือสิ่งไม่ดีลอยไปกับทะเล
พิธีลงเล เป็นพิธีกรรมที่มกี ารปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน ไม่สามารถรู้ได้ว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด
แต่เมื่อถึงเวลาที่กาหนด คือเดือน ๘ สมาชิกในชุมชนและญาติพี่น้องที่แยกย้ายถิ่นไปทามาหากินที่อื่นๆ
จะพากันเดินทางกลับมายังถิ่นฐาน เพื่อร่วมกันประกอบพิธีนี้ โดยมีความเชื่อว่าเป็นการนาความทุกข์หรือ
สิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ให้ลอยไปกับทะเล ปล่อยเคราะห์กรรม และปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นไป
จากหมู่ บ้ า น แต่ ถ้ า ปี ไ หนไม่ ไ ด้ ท าพิ ธี ล งเล จะเกิ ด อาเพศในหมู่ บ้ า น หรื อ คนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นบริ เ วณ
ที่ ท าพิ ธี บางที ก็ จ ะมี ค นในหมู่ บ้ า นเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ ว ย ถื อ เป็ น สั ญ ญาณเตื อ น ต้ อ งรี บ ท าพิ ธี ล งเลเพื่ อ แก้
เคราะห์กรรมที่เกิดขึน้
พิธีลงเล จัดขึ้นเป็นประจาทุกปีซึ่ง
ตรงกั บ ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ ถ้ าเดือน ๘
มี ส องครั้ ง ใน ๑ ปี ให้ จั ด เดื อ น 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
วั น พฤหั ส บดี เท่ า นั้ น พิ ธี ก รรมจะจั ด ขึ้ น
บริเวณริมชายหาด ชาวบ้านจะร่วมกั นท า
แ พ ซึ่ ง บ น แ พ เ ป็ น ท า เ ป็ น บ้ า น จ า ล อ ง
เพื่อนาของเซ่นไหว้ใส่ไว้บนแพแล้วไปลอยลง
สู่ท ะเล เป็ น พิ ธี ก รรมของชาวบ้ านที่ นั บ ถื อ
ศาสนาพุ ท ธ ในอ าเภอไม้ แ ก่ น จั ง หวั ด
ปัตตานี
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พิ ธี ก รรม บ่ า ยวั น แรก ทั้ ง หญิ ง และชายจะไปรวมกั น ที่ ศ าลท าพิ ธี ที่ ศ าล ท าพิ ธี เ ซ่ น ไหว้
เจ้ า ที่ เ จ้ า ทางของเซ่ น ไหว้ ประกอบด้ ว ย ข้ า วต้ ม ของคาวหวาน ข้ า วสาร (เชื่ อ ว่ า เป็ น เสบี ย งไว้ กิ น
ในวันข้างหน้า) เล็บ ผม (เชื่อว่าเป็นการปล่อยเคราะห์ ปล่อยกรรม) หมอพิธีจะสวดบทสวดชุมนุมเทวดา
เพื่อเรีย กสิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์ ทั้งหลายให้ม ารับ เครื่องเซ่นไหว้ พอเวลาประมาณ ๒ ทุ่มพระสงฆ์จะสวดขอพร
ถือเป็นการเสร็จพิธี กลางคืนมีการละเล่นของชาวบ้านเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง เช่น ขับมโนราห์ ร้องรา
ทาเพลง วันรุ่งขึ้นในภาคเช้าผู้หญิงจะทาอาหารและถวายอาหารพระ ส่วนผู้ชายจะช่วยกันทาแพซึ่งแพ
จะท ามาจากของที่มีอยู่ใ นท้องถิ่น วัส ดุตามธรรมชาติ เช่น ไม้ป่า หยวกกล้วย ใบตาล เถาวัลย์ เป็นต้น
ภาคบ่ายเริ่มทาพิธีลงเล (ลอยแพ) เริ่มด้วยพระสวดมนต์ขอพรที่ชายหาด นาของเซ่นไหว้ที่เตรียมไว้ใส่ในแพ
ลากสายสิญจน์ขึงที่แพ ส่งแพลอยลงในทะเลถือเป็นการเสร็จพิธี จากนั้นพระทาพิธีสวดพรมน้ามนต์เพื่อ
เป็นศิริมงคลแก่ชาวบ้านที่มา และแยกย้ายกันกลับบ้าน
ในปัจจุบันประเพณีลงเลมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้
ทาให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต จึงจัดประเพณีลงเลขึ้นที่วัด มีการอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไปประทั บ ในวั ด เพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคลของประชาชนในพื้ น ที่ มี ก ารประกวดกระท่ อ มที่ ช าวบ้ า น
ได้ ส ร้ า งขึ้ น มาโดยจะแบ่ ง เป็ น ๒ ประเภท ได้ แ ก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิ ด สร้ า งสรรค์
หลังจากที่มีกิจกรรมต่างๆในเวลากลางคืนแล้วในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจะนาแพที่ช่วยกันทาจากวัสดุธรรมชาติ
ไปลอยสู่ทะเลซึ่งยังมีความเชื่อเดิมว่าจะนาความทุกข์หรือสิ่งไม่ดที ั้งหลายลอยไปกับทะเล

เรียบเรียงโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปตตานี
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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ประเพณีกองข้าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประเพณี ก องข้ า ว หรื อ ประเพณี ก องข้ า วบวงสรวง เป็ น ประเพณี ที่ จั ด ขึ้ น ตามความเชื่ อ
ของชาวอ าเภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี เป็ น การท าพิ ธี บ วงสรวงเซ่ น ไหว้ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เจ้ า ป่ า เจ้ า เขา
พระแม่คงคา ให้ปกปักษ์รักษา คุ้มครองคนชุมชนให้รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ รวมถึงการทาบุญอุทิศ
ส่วนกุศลให้ภูตผีปีศาจ หรือวิญญาณเร่ร่อนเพื่อให้ชีวิตพบแต่ความสงบสุข ประเพณีกองข้าวมีการจัดขึ้น
หลายอาเภอในจังหวัดชลบุรี เช่น อาเภอเมืองชลบุรี อาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุง อาเภอพนัสนิคม
อาเภอบ้านบึง อาเภอเกาะสีชัง เป็นต้น ซึ่งจะนิยมจัดขึ้นหลังวันสงกรานต์ของทุกปี โดยจะจัดปีละครั้ง
บริเวณชายหาด
ในอดีตชาวชลบุรีส่วนใหญ่ป ระกอบอาชีพประมงทางทะเล ก่อนออกเรือจึงต้องมีพิธีเ ซ่นไหว้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อคุ้มครองภัยธรรมชาติ
ประวัติกล่าวว่าประเพณีกองข้าว นิยมจัดขึน้ หลังวันสงกรานต์เป็นประจาทุกปี เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่
ไม่มีห ลั ก ฐานปรากฏ ในปัจจุ บันประเพณีก องข้า วบางพื้น ที่ไ ด้เ ลิก ปฏิบัติ ไ ปแล้ว เท่าที่ ยั งมี ป รากฏอยู่
คืออาเภอศรีราชา
ประเพณีกองข้าวศรีราชา ตามที่ผู้สูงอายุหลายท่านกล่าวว่า ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานแล้ว
เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนย้ายราศรีเข้าสู่ปีใหม่ ที่เรียกว่า สงกรานต์ล่วงไปประมาณ ๓–๔ วัน ให้ชัก ชวน
เพื่อนบ้านนาลูกหลานมารวมกันในเวลาแดดร่มลมตก อาหารคาวหวานและอาหารพื้นบ้าน เช่น ฮื่อแช่
ก๋วยเตีย๋ วบก ปิ้งงบ แจงลอน ขนมเต่า ขนมก้นถั่ว ฉาบไข่แมงดา เป็นต้น ไปรวมกันที่ชายทะเล แล้วแต่ละ
บ้านแบ่งอาหารคนละเล็กละน้อยใส่กระทงใบตอง ไปวางรวมกันบริเวณริมหาด แล้วจุดธูปคนละ ๑ ดอก
แล้วกล่าวร้องเชิญภูตผีปีศาจที่สิงสถิตบริเวณหาด ผีไม่มีญาติที่หิวโหยมากินอาหารที่นามากองไว้เชื่อว่า
เมื่อภูตผีปีศาจอิ่มหมีพีมันแล้วท่านจะได้ไม่มารบกวน ทาให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัย และไม่เกิด
ภัยธรรมชาติ จึงเรียกว่า พิธีกองข้าวบวงสรวง
หลังจากนั้นชาวบ้านที่มารวมกัน เซ่นไหว้ทูตผีปีศาจนั่งรอจนกว่าธูปจะหมด ๑ ดอกแล้วกล่าวลา
ขอพรเสร็จแล้วก็จะตั้งวงร่วมกันรับประทานอาหารที่เตรียมมา หากมีอาหารเหลือให้นากองไว้เพื่อเป็นทาน
แก่สัตว์ ห้ามนาอาหารที่เหลือกลับบ้านเด็ดขาด
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การจัด พิธี กองข้าวในสมัย ก่ อนจะจัดบริเ วณแหลมฟาน แหลมท้าวเทวา และบริเ วณริมเขื่อน
หน้าบ้านนายอาเภอ ทั้ง ๓ แห่ง จะจัดเรียงกันไป เป็นเวลา ๓ วัน ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ย้ายมาจัด
บริเวณสานักงานเทศบาลเมืองศรีราชา โดยจัดเป็นงานประเพณีใหญ่ มีการละเล่นพื้นบ้านหลากหลาย
แต่ชาวบ้านริมทะเลยังจัดอยู่เหมือนเดิมแล้ว จึงมาร่วมจัดพิธีที่บริเวณหน้าสานักงานเทศบาลเมืองศรีราชา
และปัจจุบันประเพณีกองข้าวศรีราชาได้จัดขึ้นบริเวณสวนสุขภาพ (เกาะลอยศรีราชา) ในระหว่างวันที่
๑๙ – ๒๑ เมษายนของทุกปี
ในปัจจุบันประเพณีกองข้าวศรีราชา ได้กาหนดให้มีการประกอบพิธีบวงสรวง จัดทาศาลเพียงตา
เครื่ อ งเซ่ น ไหว้ ประกอบด้ ว ย ขนมต้ ม ข้ า ว ขนมต้ ม แดง อาหารคาวหวาน ประจ าท้ อ งถิ่ น คื อ ฮื อ แช่
ก๋ว ยเตี๋ย วบก งบปิ้ง ขนมเต่า นมกั บ ถั่ ว ข้าวสวย และมีบ ายศรีป ากชาม มีพราหมณ์เ ป็นผู้ป ระกอบพิธี
อัญเชิญเทพเทวดาอารักษ์ และภูตผีปีศาจเพื่อมารับเครื่องเซ่นไหว้ โดยจุดธูปคนละ ๙ ดอก เซ่นไหว้ร่วมกัน
เมื่ อ เสร็ จ พิ ธี ก็ ท าบายศรี สู่ ข วั ญ เพื่ อ เป็ น สิ ริ ม งคล เมื่ อ เสร็ จ พิ ธี เ ชิ ญ ทุ ก คนร่ ว มกั น รั บ ประทานอาหาร
และชมการแสดง
ประเพณีก องข้ าวศรี ราชามี พิธี ก รรม ขั้น ตอน แนวปฏิ บัติแ ละความเชื่อ ที่ค วรแก่ก ารอนุ รัก ษ์
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ลูกหลานเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความสามัคคีให้คนในชุมชน
มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน ทั้งยังช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างเอกลักษณ์ให้กับชาวศรีราชา
ให้เป็นที่รู้จัก
จากสภาพปั จ จุ บั น ศรี ร าชาเป็ น แหล่ ง อุ ต สาหกรรมและการท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ แห่ ง หนึ่ ง ของ
ประเทศ จึ ง ท าให้ ศ รี ร าชามี ส ภาพทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยเฉพาะเทศบาล
เมืองศรีราชามีขนาดพืน้ ที่เล็กแต่มีผู้ที่อยู่อาศัยเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีน
เกาหลี ญี่ปุ่น บางพื้นที่ของศรีราชาเป็นชุมชนชาวญี่ปุ่น และนอกจากนั้นยังมีผู้ใช้แรงงานจากต่างจังหวัด
มาอาศัยอยู่เพื่อประกอบอาชีพเป็นจานวนมาก ทาให้สภาพชุมชนเปลี่ยนจากชุมชนชาวประมงเป็นชุมชน
เมือง อาชีพประมงลดน้อยลงมาทางานภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจลดน้อยลง
จึงทาให้ความสาคัญของประเพณีกองข้าวลดน้อยลง การประกอบอาชีพเดิมของคนในท้องถิ่น ก็เปลี่ยนไป
ตามสภาพของสังคมปัจจุบัน
เรียบเรียงโดย สานักงานเทศบาลเมืองศรีราชา
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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ประเพณีแห่พญายม เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการประกอบพิธีกันในช่วงวันสงกรานต์คือวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน โดยจะมีการปั้น
องค์พ ญายม ท าพิธี เ ซ่นไหว้ และแห่ไ ปรอบๆ ตาบลบางพระก่อนจะนาไปลอยลงทะเล มีความเชื่อว่า
พญายมเป็ นเจ้ า แห่ ง ภู ตผี ปี ศ าจ ดั งนั้ น การอั ญ เชิ ญ องค์ พ ญายมลอยลงสู่ท ะเล เปรีย บได้ว่ า สิ่ งที่ ไ ม่ ดี
ทั้งหลาย ทั้งปวงจะหายลงไปในทะเลด้วยเช่นกัน
ในสมัยก่อนนัน้ ตาบลบางพระ เป็นชุมชนชายทะเลและมีภูมปิ ระเทศเป็นป่ารก ประชาชนส่วนใหญ่
มีอาชีพ ท าไร่ นา และประมง ต่ อมาได้ เ กิ ดการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรี ย ท าให้คนเจ็ บ ป่ วยล้ม ตาย
จ านวนมาก ไม่ มี วิ ธี ก ารใดแก้ ไ ขได้ จนวั น หนึ่ ง มี ช าวบ้ า นฝั น ว่ า มี วิ ธี ก ารที่ จ ะท าให้ พ้ น จากความทุ ก ข์
และภัยพิบัตนิ นั้ ได้ คือต้องปั้นองค์พญายมและให้ชาวบ้านมารวมตัวกันที่กลางลานบ้านเพื่อทาพิธีบวงสรวง
เซ่ น ไหว้ ขอขมาลาโทษฝากความทุ ก ข์ โ ศกโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ แล้ ว อั น เชิ ญ องค์ พ ญายมไปลอยลงทะเล
จากคาบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน ว่าการแห่พญายมมีการทากันมาตั้งแต่ราว
พ.ศ. ๒๔๔๒ ระยะแรก ๆ มีการปั้น องค์พญายมที่บ้านกานันเป๊ะ นางหลา บัวเขียว วิธีการปั้นองค์พญายม
ก็ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ๆ ในท้องถิ่น เช่น ใช้ไม้ไผ่ทาเป็นโครงขึ้นรูปด้วยฟางข้าว กระดาษถุงปูนซีเมนต์ทาเป็น
เครื่องทรงอย่างกษัตริย์ แล้วแต่งแต้มด้วยดินหม้อ ดินสอพอง ผิวกายใช้ลูกเสมามาคั้นเอาน้าซึ่งมีสีแดง
ส่วนดวงตาทาด้วยผลหมากสุกทาให้หน้าตา องค์พญายมดูน่าเกรงขาม มือขวาถือบ่วงบาศ มือซ้ายถือ
ไม้เท้ายมทัณฑ์ ใช้ไม้ไผ่ทาเป็นเสลี่ยงสาหรับหามองค์พญายมเวลาแห่นาท่านไปลอยลงทะเล
ความเชื่อเกี่ยวกับพญายมนั้น มีอยู่ในทุกชาติทุกภาษาต่างกันแต่ชื่อ ฝรั่งเรียกว่า Baphomet
คนจีนถือว่า พญายมเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง สาหรับความเชื่อของคนไทยมีปรากฏในหนังสือไตรภูมิ
พระร่วง ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นโดยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) สมัยกรุงสุโขทัย แต่ในความเชื่อของ
ทุกชาติทุกภาษาก็คล้ายกันคือท่านเป็นเจ้าแห่งภูตผีปีศาจมีหน้าที่ตัดสินบุญบาปดวงวิญญาณที่ตาย
ปั จ จุ บั น ชาวต าบลบางพระได้ สื บ สานประเพณี นี้ ต่ อ เนื่ อ งจากรุ่ น สู่ รุ่ น เพื่ อ เป็ น ที่ พึ่ ง ทางใจ
และเป็ น การสร้ า งความสามัค คี ใ ห้ ค นในชุม ชนร่ ว มกั น คิ ดแก้ ปั ญ หา ช่ วยกั น ท า จนหน่ว ยงานองค์ ก ร
ปกครองท้องถิ่ นเห็นความส าคั ญ จึง เข้า มามี ส่วนร่วม มีก ารปรับ เปลี่ย นวิธี ก ารบ้างแต่ยั งคงพิธีก รรม
ตามความเชื่อของบรรพบุรุษไว้
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ก่ อ นปั้ น องค์ พ ญายม ผู้ ปั้ น คนปั จ จุ บั น คื อ นายประพั น ธ์ พลเมื อ งรั ต น์ จะอธิ ษ ฐานจิ ต บอก
ครูบาอาจารย์ ขอพรให้องค์พญายมช่วยปัดเป่าเภทภัยพิบัติให้ทุกข์โศกมลายสิ้นไปจากชุมชนตาบลบางพระ
ในการปั้นองค์พญายมจะใช้โครงลวดขึ้นรูป เครื่องทรงใช้ปูนที่ทาจากเปลือกหอยบดผสมทรายละเอียด
ทาให้ดู ส ง่าน่าเกรงขาม เมื่อปั้นองค์พ ญายมเสร็จแล้ว ในวันที่ ๑๗ เมษายน ชาวบ้านจะมารวมตัวกั น
เพื่ออัญเชิญองค์พญายมไปประทับ ณ ชุมชนคอเขาพัฒนา หมู่ที่ ๔ เพื่อทาพิธีเบิกเนตรและทอดผ้าป่า
นาเงินถวายวัด รุ่งขึ้นวันที่ ๑๘ เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเทศกาลวันไหลสงกรานต์ของตาบลบางพระ
เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. จะอั ญ เชิ ญ องค์ พ ญายมขึ้ น บนรถยนต์ ชุ ม ชนต่ า ง ๆ ห้ า งร้ า นบริ ษั ท
และหน่วยงานราชการจะจัดตกแต่ง รถบุปผชาติอย่างสวยงาม เข้าร่วมในริ้วขบวนแห่อัญเชิญองค์พญายม
โดยใช้เส้นทางตามถนนสุขุมวิทไปรอบชุมชนต่าง ๆ ในตาบลบางพระ ตลอดเส้นทางจะมีประชาชนคอยสรง
น้าพระพุทธรูป รูปปั้นอดีต เจ้าอาวาสวัด เกจิอาจารย์ ที่เคารพนับถือ พร้อมอธิษฐานจิตฝากทุกข์โศกไปกับ
องค์พ ญายม ระยะทางประมาณ ๔ กิ โ ลเมตร กว่าจะถึง ชายทะเลชุ มชนท้ายบ้า นหมู่ที่ ๑ ต้ องใช้เ วลา
ประมาณ ๔ ชั่วโมง เมื่ออัญเชิญ องค์พญายมมาถึงบริเวณพิธี ชายฉกรรจ์จะช่วยกันแบกขึ้นประทับบนโต๊ะ
ที่จัดเตรียมไว้โดยหันหน้าท่านออกสู่ทะเล เบื้องหน้ามีเครื่องบูชาประกอบด้วยกระถางธูป บายศรี แจกัน
ดอกไม้ พร้อมอาหารเครื่องเซ่นคาวหวานและผลไม้จานวน ๕ โต๊ะ ก่อนนาท่านลอยลงสู่ทะเลชาวบ้านได้
นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในชุมชน ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ และพราหมณ์หลวงจากเทวสถานโบสถ์
พราหมณ์ทาพิธีอ่านเทวโองการเสร็จแล้วเชิญชาวบ้านจุดธูปอธิษฐานจิตเพื่อฝากเคราะห์ทุกข์โศกไปกับองค์
พญายมและจุดธูปถวายเครื่องสังเวยท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ทิศ
เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. ก่ อ นที่ ต ะวั น จะลั บ ขอบฟ้ า เมื่ อ เสี ย งประทั ด ดั ง ขึ้ น เป็ น สั ญ ญาณ
ชายฉกรรจ์จะช่วยกันหามองค์พญายมประทับลงบนแพลอยลงสู่ทะเล จะมีขบวนเรือประมงมาลากจูงแพ
เพื่อนาท่านไปลอยออกสู่ปากอ่าวบางพระให้ไกลที่สุด เป็นอันเสร็จพิธี องค์พญายมท่านจะนาความทุกข์
ยากล าบาก ความเศร้า ความโศก โรคภัยไข้เ จ็บ อันตรายทั้งหลายจะเสื่อมไปสิ้นไป สูญ ไป ชาวตาบล
บางพระจะมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
ประเพณีแห่พ ญายมของชาวตาบลบางพระ เป็นภูมิปัญ ญาที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลัก ษณ์
คุณลักษณะบ่งบอกความเป็นท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรม มีคุณค่าทางจิตใจ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ
และศิลปะ เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากชาวบ้านเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ชุมชนผ่านพ้นวิกฤติมีจิตสานึกในการ
ทาความดี ยึดมั่นปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธศาสนา จนสามารถดารงความเป็นชุมชนอยู่ได้ ประเพณี
แห่พญายมจึงเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล
เรียบเรียงโดย สานักงานเทศบาลตาบลบางพระ จังหวัดชลบุรี
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๒๑

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องค์ความรู้
วิธีการ ทัก ษะ ความเชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกั บ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ สามารถจาแนกได้เป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑. อาหารและโภชนาการ หมายถึง สิ่ง ที่ม นุษ ย์บ ริโ ภค รวมทั้ง วิธ ีก ารปรุง อาหาร วิธ ีก าร
บริโภค และคุณค่าของอาหาร
๒.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
๒.๑ “การแพทย์ แ ผนไทย” หมายถึ ง กระบวนการทางการแพทย์ เกี่ ย วกั บ การตรวจ
วินจิ ฉัย บาบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์
๒.๒ “การแพทย์ พื้ น บ้ า น” หมายถึ ง การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองในชุ ม ชนแบบดั้ ง เดิ ม จน
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เกี่ยวกับความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละท้องถิ่น
๓. โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ และไสยศาสตร์
๓.๑ โหราศาสตร์ หมายถึง ความรู้ในการทานายโชคชะตา ทานายอนาคตของบุคคล และ
บ้านเมือง โดยอาศัยตาแหน่งของดวงดาวในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ
๓.๒ ดาราศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสังเกตและอธิบายธรรมชาติของดวงดาว
และเทหวัตถุ
๓.๓ ไสยศาสตร์ หมายถึง ความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การจัด การระบบนิเ วศ เพื่อ การอนุรัก ษ์แ ละ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๕. ชั ย ภู มิ แ ละการตั้ ง ถิ่ น ฐาน หมายถึ ง ความรู้ แ ละความเชื่ อ ในการเลื อ กที่ อ ยู่ อ าศั ย
ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของชุมชน

๑๒๒
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เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. มีการสืบทอดและยังปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวติ
๒. เป็นเรื่องที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชาติ หรืออัตลักษณ์ของชุมชนหรือภูมิภาค
๓. เป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการสูญหายหรือกาลังเผชิญกับภัยคุกคาม

๔. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ ห็นว่าเหมาะสมต่อการขึ้นทะเบียน

พิธีประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๒๓

อาหารบาบ๋า

อาหารบาบ๋า หมายถึง อาหารพื้นเมืองของชาวบาบ๋า-เพอรานากัน ผู้ก าเนิดจากบรรพบุรุษชาวจีน
โพ้นทะเลทีเ่ ข้ามาทากิจการเหมืองแร่ดบี กุ และสมรสกับชาวไทยท้องถิน่ แถบจังหวัดภาคใต้ชายฝัง่ ทะเลอันดามัน
อาหารบาบ๋า-เพอรานากันมีรสชาติกลมกล่อม ไม่จัดจ้านเท่าอาหารปักษ์ใต้ทั่วไป ประกอบด้วย
อาหารคาวหวานกว่า ๓๐๐ ชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากวัตถุดิบท้องถิ่น มีทั้งประเภทจานเดี่ยว เช่น
หมี่ผัดฮกเกี้ยน (ที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลของชาวประมงพื้นเมืองดั้งเดิม)กับเส้นหมี่ที่ผลิตในท้องถิ่น
และหมู (วัฒนธรรมจีน) หมี่ไทย (จากหมีก่ ะทิชาวสยามกลายเป็นหมี่คลุกซิอ้วิ ) โอต้าว (หอยทอดผสมเผือก
สูตรมลายู-จีน) น้าชุบ(น้าพริก) หยา (ทีป่ รุงจากกุง้ สด กุง้ เคย(กะปิพนื้ เมือง) พริกขีห้ นู มะนาว) ข้าวยาใบพาโหม
เป็นต้น และประเภทรับประทานเป็นสารับ เช่น หมูฮอ้ ง อาจาด เบือทอด คัว่ บังก้วน เป็นต้น ส่วนอาหารประเภท
ของหวาน เช่น ข้าวเหนียวหีบ ปักถ่องโก้ ขนมห่อ เป็นต้น ประเภทของหวานเครือ่ งดืม่ เช่น ตูโบ้ โอวเอ๋ว โกปีภ้ เู ก็ต เป็นต้น
นอกจากนีย้ ังมีอาหารจัดท าขึ้นพิเศษเฉพาะในงานเทศกาลต่างๆ ตามความเชื่อดั้งเดิมอีกด้วย เช่น
ในงานพ้อต่อจะมีการทาขนมเต่าแดงตัวใหญ่ทเี่ รียกว่า ตัวกู้ ในงานเทศกาลกินผักจะมีการปรุงอาหารจากพืชผัก
งดเนื้อสัตว์และอาหารที่ส่งกลิ่นฉุน ในพิธีวิวาห์จะมีวัน “ท าหนมสด” เช่น การร่วมกันกวนกันแม (กะละแม)
เหนียวหีบ เป็นต้น ในการแจ้งทารกเกิดใหม่ครบเดือนให้เพือ่ นบ้านได้รบั รูจ้ ะมีการแจกอิว่ ปึง่ อาหารเพือ่ ฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
คนป่วยจะมีการปรุงซิบจ๋วน เป็นต้น

ชาวบาบ๋า-เพอรานากันชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต กะทู้ เชิงทะเล ตะกัว่ ป่า(พังงา) กระบี่ ระนอง ตรัง สตูล
เป็นกลุม่ ใหญ่ทยี่ งั รักษาวัฒนธรรมอาหารเหล่านีม้ าจนถึงปัจจุบนั ความรูใ้ นการปรุงอาหารบาบ๋าเป็นเคล็ดลับ
ถ่ายทอดผ่านลูกหลานในครอบครัวตนเอง จึงอาจมีการสูญหายหรือผิดเพี้ยนไปตามกาลเวลา นอกจากนี้
การขาดแคลนวัตถุดบิ ธรรมชาติในท้องถิน่ และวิถชี วี ติ ในปัจจุบนั ทีเ่ ร่งรีบและต้องการประหยัดต้นทุน เพิม่ กาไร
ได้ทาลายกระบวนการและผลผลิตอาหารตามธรรมเนียมวัฒนธรรมดัง้ เดิมให้เสือ่ มหรือหายไป การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
อาหารบาบ๋าแบบดั้งเดิมจะเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมส าคัญที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์
ความเป็น “คนบาบ๋า-เพอรานากัน”
เรียบเรียงโดย นายแพทย์โกศล แตงอุทัย

๑๒๔

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๒๕

กระยาสารท

กระยาสารทคือขนมกวนทาจากข้าวเม่ารางที่คั่วแล้ว ข้าวตอกคั่วกรอบ ถั่วลิสงคั่ว งาขาวคั่ว
น้าตาล อ้อยหรือ น้าตาลมะพร้าว หัวกะทิ กวนเข้าด้วยกันจนเหนียวเกาะเป็นปึก เมื่อกวนได้ที่แล้วมักนาไป
ใส่บนใบตองแห้ง ทาเป็นแผ่นหนาบางตามต้องการ
คาว่า กระยา แปลว่า อาหาร รวมหมายถึง อาหารในทาในวันสารท คือ แรม ๑๕ ค่า เดือน ๑๐
เพื่ อ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ แ ก่ ผู้ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว ดั ง ปรากฏในหนั ง สื อ นิ ร าศเดื อ น ของนายมี ในสมั ย ต้ น
รัตนโกสินทร์ว่า
“ถึงเดือนสิบ เห็นกันเมื่อวันสารท ใส่อังคาสโภชนากระยาหาร
กระยาสารทกล้วยไข่ใส่โตกพาน
พวกชาวบ้านถ้วนหน้าธารณะ
เจ้างามคมห่มลีชุลีนบ
แล้วจับจบทัพพีน้อมศีรษะ
หยิบข้าวของกระยาสารทใส่บาตรพระ
ธารณะเสร็จสรรพกลับมาเรือน”
กระยาสารทเป็นขนมหวานจัด สามารถเก็บ ไว้ได้นาน นิยมกินคู่กับกล้วยไข่ จึงท าให้เ ป็นขนม
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๔ หมู่ กล่าวคือ ได้คาร์โบไฮเดรทจากข้าวตอก ข้าวพอง ได้โปรตีนจาก
ถั่วและงา ได้ไขมันจากกะทิและงา ได้วิตามินและแร่ธาตุจากกล้วยไข่ จึงเป็นขนมที่ให้พลังงานพอเหมาะ
แก่รา่ งกาย สามารถพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพได้
ปั จ จุ บั น กระยาสารทเป็ น ขนมที่ มี ข ายทั่ ว ไป ผู้ ข ายนิ ย มใส่ แ ปะแซเพื่ อ ท าให้ เ หนี ย วยิ่ ง ขึ้ น และ
ใส่น้ าตาลมากขึ้ นจนกลายเป็ นขนมกวนรสหวานจัดและแข็ง จนกิ นได้ ย าก ท าให้ ความนิ ย มลดน้อ ยลง
จึงควรขึน้ ทะเบียนเพื่อรักษาคุณภาพและพัฒนาต่อยอดต่อไป
เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ศรีสมร คงพันธุ์

๑๒๖
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ขนมเบื้อง
ขนมเบื้องเป็นขนมไทยโบราณของชาวภาคกลาง แต่เดิมนิยมรับประทานในฤดูที่มีกุ้งแม่น้าชุกชุม
คื อ ฤดู ห นาว ประกอบด้ ว ยแป้ ง ซึ่ ง ท าจากแป้ ง ข้ า วเจ้ า แป้ ง ถั่ ว ทองหรื อ ถั่ ว เขี ย ว ไข่ หั ว กะทิ เ ล็ ก น้ อ ย
และน้าปูน นวดให้เข้ากัน โรยหน้าด้วยหน้าขนม ๒ แบบ หน้าเค็มและหน้าหวาน แบบหน้าเค็มแต่เดิมใช้
เนื้อกุ้งหลวง(กุ้งแม่น้า)ผสมมันกุ้ง สับละเอียดให้เข้ากัน ละเลงหน้ากุ้งบนแผ่นแป้ง เมื่อแป้งกรอบแล้ว
โรยมะพร้าวขูดทับบนกุ้ง ตามด้วยใบผักชี ใบหอมและใบมะกรูดที่ซอยละเอียด พริกไทยป่น ส่วนหน้าหวาน
ทาจากไข่และน้าตาลทรายขาวที่ตีจนขึ้นดี ละเลงบนแผ่นแป้ง โรยด้วยมะพร้าวขูด พับลงจานยกไปตั้ง
รับประทาน
กระทะที่ใช้ทาขนมเบื้องเดิมเป็นกระทะดินแบน มีมือจับและฝาครอบ ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระทะ
เหล็ก ผู้ละเลงแป้งหรือทาหน้าขนมจะใช้จ่าขนมเบื้องซึ่งแต่เดิมทาจากไม้ไผ่สดเหลาแบนเป็นรูปปากเป็ด
ขนาด ๓ นิว้ สมัยหลังเปลี่ยนมาใช้กะจ่าเหล็กแทนไม้ไผ่ละเลงแป้งเป็นรูปไข่ยาวเป็นสองอันแฝดขนาดพอคา
เมื่อแป้งแห้งแล้วจึงตักหน้าโรยบนแผ่นแป้ง เมื่อเห็นว่ากรอบแล้วก็แซะออกพับลงในจาน
ขนมเบื้องเป็นขนมของชนชั้นสูง ราชสานักจัดทาเป็นงานบุญถวายขนมเบื้องแก่พระภิกษุในเดือน
อ้ายดังปรากฏใน หนังสือพระราชพิธี ๑๒ เดือน พระราชนิพ นธ์ใ นพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ว่า “งานพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้องไม่มีกาหนดเวลาแน่นอนและไม่มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวด
มนต์ก่อน ขนมเบื้องนั้น เกณฑ์พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ท้าวนาง เจ้าจอมมารดา เถ้าแก่ พนักงานดาด
ปะราตั้งเตาละเลงข้างท้องพระโรง”

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๒๗

ขนมเบื้ อ งถื อ เป็ น ขนมอวดฝี มื อ ของกุ ล สตรี ไ ทยมาแต่ โ บราณ ขนมเบื้ อ งที่ ดี ผู้ ท าต้ อ งมี ฝี มื อ
ในการละเลงให้บางและกรอบ มีตัวอย่างปรากฏในวรรณคดี เรื่องขุนช้าง-ขุนแผน ตอน พระไวยให้ภรรยา
ทั้ ง สอง คื อ นางศรี ม าลาและนางสร้ อ ยฟ้ า ท าขนมเบื้ อ งมาเลี้ ย งพลายชุ ม พล สร้ อ ยฟ้ า ท าขนมเบื้ อ ง
เป็นแผ่นหนา จึงสูศ้ รีมาลาไม่ได้ ดังพรรณนาว่า

“สร้อยฟ้าศรีมาลาว่าเจ้าค่ะ

ตัง้ กะทะก่อไฟอยู่อึงมี่

ข้าไทยวิ่งไขว่ไปทันที

ขัดสีกะทะยุ่งกุ้งสับไป

ศรีมาลาก็ละเลงแต่บางบาง

แซะใส่จานพานวางออกไปให้

สร้อยฟ้าเทราดแซะขาดไป

ขัดใจแม่ก็ปาลงเต็มที

พลายชุมพลจึงว่าพี่สร้อยฟ้า

ทาขนมเบือ้ งหนาเหมือนแป้งจี่

พลายงามร้องว่ามันหนาดี

ทองประศรีวา่ เหวยกูไม่เคยพบ”

และยังเป็นที่มาของสานวนไทย“อย่าละเลงขนมเบือ้ งด้วยปาก” ใช้ตอ่ ว่าคนที่ดีแต่พูด แต่ทาไม่ได้
ขนมเบือ้ ง เป็นขนมหรืออาหารว่างที่มคี ุณค่าทางโภชนาการในระดับดีเมื่อเปรียบเทียบกับขนมไทย
ทั่วไป โดยเฉพาะส่วนประกอบและเครื่องปรุงจะหนักไปทางแป้งที่ให้คาร์โบไฮเดรตและพลังงานแก่ร่างกาย
กุ้งให้สารอาหารโปรตีน แคลเซียม และแร่ธาตุอ่นื ๆ
ปั จ จุ บั น ขนมเบื้ อ งเป็ น ขนมไทยที่ ไ ม่ จ ากั ด เฉพาะเทศกาล แพร่ ห ลายไปทุ ก ถิ่ น พบได้ ทั่ ว ไป
แต่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพของส่ ว นประกอบ หน้ า เค็ ม ใช้ ม ะพร้ า วขู ด ย้ อ มสี แ สดแทนเนื้ อ กุ้ ง
ส่วนหน้าหวานกลายเป็นโรยด้วยฝอยทองแทน และยังมีการดัดแปลงเพิ่มส่วนประกอบมากขึ้นกลายเป็น
ขนมเบื้ อ งทรงเครื่ อ ง คื อ เป็ น ขนมเบื้ อ งหน้ า หวานที่ โ รยหน้ า ด้ ว ยฝอยทอง ชิ้ น พลั บ เชื่ อ ม ชิ้ น ฟั ก เชื่ อ ม
และมะพร้าวขูดฝอย

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา

๑๒๘

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ข้าวยา

ข้าวยา เป็นอาหารไทยภาคใต้ ภาษามลายูท้องถิ่นเรียกว่า นาซิกาบู (นาซิ=ข้าว, กาบู=ยา) ข้าวยา
ประกอบด้วยข้าวเจ้าสุก มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้งป่น และผักสดหลายชนิดหั่นปนกันเรียกว่า “หมวดข้าวยา”
ราดด้ว ยน้าบูดู (บางถิ่ นเรีย กน้าเคย)คลุกเคล้าให้เ ข้ากั น ข้าวยาเป็นอาหารที่นิย มรับ ประทานกั นทั่วไป
โดยทั่วไปแล้วคนใต้นยิ มรับประทานข้าวยาเป็นอาหารเช้าหรืออาหารกลางวัน
ข้า วย าดั้ งเดิ ม จะใช้ ข้ าวเจ้า ๒ สี คือ ข้า วสีด าจากน้ าคั้ น ใบยอ หรื อ สี ฟ้า จากน้ าดอกอั ญ ชั น
มีส รรพคุ ณสร้ างอนุมู ล อิส ระ หรื อสี เ ขีย วจากใบเตยหอม (ชนิ ด เล็ ก ) ช่ วยขั บ ปัส สาวะและบ ารุ งหั ว ใจ
และข้ า วสี เ หลื อ งได้ จ ากน้ าคั้ น ขมิ้ น ซึ่ ง มี ส รรพคุ ณ แก้ ท้ อ งอื ด เพราะมี ร สฝาดและสมานแผลภายใน
ลาไส้ด้วย แต่ที่จังหวัดปัตตานีนยิ มข้าวห้าสีหรือ “ข้าวเบญจรงค์” เรียกในภาษามลายู-ปัตตานีว่า นาซิกาบู
ลิมอจายอ โดดเด่นด้วยสีขาวจากข้าวสวย สีแดงจากข้าวกล้อง สีดาจากน้าคั้นใบยอ สีฟ้าจากดอกอัญชัน
สีเหลืองจากขมิ้น ข้อสาคัญข้าวสวยต้องหุงไม่แฉะ
เครื่ อ งปรุ ง ข้ า วย ามี ก ารปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามท้ อ งถิ่ น และตามฤดู ก าล ผั ก ที่ นิ ย มใช้ ใ นการท า
หมวดข้ าวย า ได้ แ ก่ เมล็ ด กระถิ น สะตอหั่ น ฝอย ถั่ ว งอกเด็ ด ราก ถั่ วฝั ก ยาวหั่ น ฝอย แตงกวา ผั ก กู ด
ใบชะมวง ส้มโอหรือมะขามดิบ มะม่วงเบาหั่นฝอย มะนาว ใบพาโหม(ใบกะพังโหมชนิดเถา) ดอกดาหลา
ดอกลาพู ดอกชมพู่หั่นฝอย มะเขือพวง ขมิน้ ขาว พริกไทยสด หั่นใส่ภาชนะพร้อมปรุง

น้าบูดูหรือน้าเคยที่ราดข้าวยาต้องเป็นบูดูหวานชั้นดี หรือถ้าได้บูดูชนิดเป็นตัว เช่น ปลาอินทรีเค็ม
ต้มเปื่อยแกะแต่เนื้อยิ่งดี นาน้าบูดูมาต้มกับ หอมแดง ขิงชิ้นเล็กและข่าทุบพอแตก ตะไคร้หั่นเป็นท่อน
ใบมะกรูด ฉี ก ใส่น้าตาลปี๊บ หรือ น้าตาลแว่น ลงเคี่ ย วพอเดือด มีก ลิ่นหอมและน้าข้น เล็ก น้ อยจึง ยกลง
รสน้าบูดูจะมีรสเค็มนารสหวาน
เมื่ อ จะรั บ ประทานข้ า วย าก็ ตั ก ข้ า วใส่ จ าน ราดน้ าบู ดู พ อควร แล้ ว โรยหน้ า ด้ ว ยมะพร้ า วคั่ ว
กุ้งแห้งป่น หรือปลาป่นและผัก ชนิด ต่างๆ คลุก ให้เ ข้ากั น บีบ มะนาวอีก เล็ก น้อย (แต่ถ้าผัก ที่เ ตรีย มไว้
มีพวกส้มอยู่แล้วไม่ต้องใช้มะนาวปรุงรสอีก) ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกป่นตามชอบ บางท้องที่นิยมรับประทาน
ข้าวยากับไข่ต้ม
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๒๙

ข้าวยา สะท้อนให้เห็นถึงความชาญฉลาดด้านโภชนาการของบรรพบุรุษ ที่ค้นคิดข้าวยาให้มีคุณค่า
ทางโภชนาการครบทั้ ง ๕ หมู่ ใ นจานเดี ย วเพราะเป็ น อาหารประเภทไขมั น ต่ า อุ ด มด้ ว ยใยอาหาร
จากผักหลายชนิด มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ข้าวยาจึงเป็นอาหารมีคุณค่าทางอาหารสูง เพราะมีทั้งโปรตีน
จากเนื้อปลาป่นและกุ้งป่น คาร์โบไฮเดรทจากข้าว ไขมันจากมะพร้าวคั่ว มีสรรพคุณแก้ไขข้อ กรดอะมีโน
ดู ด ซึ ม ง่ า ยจากน้ าบู ดู วิ ต ามิ น และแร่ ธ าตุ ต่ า งๆจากผั ก สดชนิ ด ต่ า งที่ น ามาแนมเป็ น หมวดข้ า วย า
ข้าวยาจึงเป็นอาหารสุขภาพที่ควรสนับสนุนให้คนไทยบริโภค

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา และอาจารย์สง่า ดามาพงษ์

๑๓๐

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ข้าวหลาม

ข้าวหลามเป็นอาหารที่ทาจากข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวที่หุงในกระบอกไม้ไผ่แล้วนาไปเผาไฟจนสุก
เรียกกรรมวิธีนีว้ ่า “การหลามข้าว” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นานและกินได้สะดวก
โดยใช้ต้นไผ่ซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ในทุก ภาคของประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ไ ผ่ข้าวหลาม หรือไม้ป้าง
ซึ่งลาต้นเป็นปล้องยาว ๓๐-๖๐ เซนติเมตร ลาไผ่ปอกง่าย คุณสมบัติพิเศษของไผ่ข้าวหลามคือเยื่อไผ่
จะร่อนออกง่าย และคงความหอม อีกทั้งได้รูปทรงกระบอกพกพาสะดวก
ข้าวหลามเป็น อาหารของคนไทยทุ ก ภาค นิย มน าข้ าวเหนี ย วมาหลามเพราะให้ร สชาติห วาน
กว่า แต่เดิมชาวบ้านจะเผาข้าวหลามในช่วงหลังการเก็ บเกี่ย วข้าว เพื่อนาไปทาบุญถวายพระภิก ษุและ
แจกจ่ายแลกเปลี่ยนกันกิน ปัจจุบันยังคงเหลือสืบทอดเป็นประเพณีในบางท้องถิ่น เช่น จังหวัดปราจีนบุรี
มีประเพณีบุญข้าวหลามของชาวลาวเวียงและลาวพวน ในอาเภอพนมสารคาม ในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๓
จังหวัดราชบุรี มีประเพณีจองอกตานของชาวมอญแถบอาเภอโพธาราม อาเภอบ้านโป่ง ในภาคเหนือ
มีประเพณีนาข้าวหลามไปถวายพระในเดือน ๔ ร่วมกับการทาทานข้าวจี่และข้าวล้นบาตร
คนภาคกลางนิยมกินข้าวหลามเป็นอาหารหวาน จึงปรุงรสด้วยน้ากะทิ เกลือและ น้าตาลเพื่อให้
รสชาติ หวาน เค็ ม มัน วิธี ท าข้าวหลามเริ่มด้วยการนาข้าวเหนีย วชนิดดาหรือขาวไปแช่น้าในตอนเย็ น
เพื่อให้เมล็ดข้าวน่าย ตอนเช้าก็คั้นกะทิสด นาข้าวเหนียวผสมกับน้ากะทิ น้าตาลและเกลือ อาจใส่ถั่วดา
เพิ่มก็ไ ด้คลุกเคล้าให้เข้ากั น แล้ว กรอกลงในกระบอกไม้ไผ่ซึ่งมีความยาว ๑ ปล้อง ให้ได้ ๓ ใน ๔ ส่วน
ของข้อปล้อง แล้วปิดปากกระบอกให้แน่นด้วยใบตองหรือกาบมะพร้าว
ขั้นตอนต่อมา คือ การนาข้าวเหนียวที่ใส่ในกระบอกไม้ไผ่ไปเผาไฟ เดิมใช้การวางเอียงเรียงเป็น
๒ แถวกับต้นกล้วยซึ่งวางนอนกับพื้นเพื่อไม่ให้น้าในกระบอกไม้ไผ่ไหล ปัจจุบันใช้วางบนรางตะแกรงเหล็ก
ที่สุมถ่านไฟตรงกลาง จากนั้นต้องคอยพลิกกลับกระบอกเพื่อให้ข้าวหลามสุกทั่วกัน ใช้เวลาในการหลาม
ประมาณ ๒ ชั่วโมง
ปัจจุบันข้าวหลามได้รับการพัฒนาขึน้ ทั้งกระบวนการและรูปแบบ สามารถทาได้ตลอดปี ที่นิยมว่า
อร่ อยและขึ้น ชื่อ มากเป็ น ข้า วสารที่ หัว กะทิ มี หน้ า ขนมต่ า งๆ เพิ่ มขึ้ น ได้ แ ก่ สัง ขยา ถั่ ว ดา กะทิ เผื อ ก
แหล่งผลิตข้าวหลามที่มีชื่อเสีย ง เช่น ข้าวหลามตลาดหนองมน จั งหวัดชลบุรี ข้า วหลามนครชัย ศรี
จังหวัดนครปฐม ข้าวหลามเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๓ หมู่ในกระบอกเดียว กล่าวคือ
ได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวเหนียว โปรตีนจากถั่วดา ไขมันจากกะทิ นอกจากนี้ยังเป็นอาหารที่ปลอดภัยจาก
สารปนเปื้อนเพราะอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ ขนย้ายได้สะดวก
เรียบเรียงโดย อาจารย์สมศรี ชัยวณิชยา และอาจารย์สง่า ดามาพงษ์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๓๑

ยาหม่อง
“ยาหม่อง” เป็นสูตรตารับยาไทยที่ใช้ในรูปแบบของยาขี้ผงึ้ (Ointment) ซึ่งจะใช้เป็นยาทาภายนอก
บริเวณผิวหนัง โดยมักจะมีการเติมตัวยาสาคัญประเภทต่างๆ ผสมลงไปในสูตรตารับยาหม่องนั้นๆ ด้วย
สูตรตารับยาหม่องนัน้ เป็นสูตรตารับยาดั้งเดิมของไทยแท้ สาเหตุที่เรียกกันติดปากว่ายาหม่องนั้น เนื่องด้วย
ในสมัยก่อนที่มกี ารผลิตยาหม่องออกมาจัดจาหน่าย นายห้างและร้านค้าได้จ้างลูกจ้างชาวพม่าออกมาเดิน
เร่ ขายตามที่ต่ างๆ ท าให้ ชาวบ้ านและร้ านในตลาดทั่ วไป พากั น เรี ย กยาขี้ผ้ึ งลั ก ษณะนี้จ นติ ดปากว่ า
“ยาหม่อง” ไปโดยปริยาย
ยาหม่องนัน้ มีหลากหลายสูตรตารับ โดยมากมักใช้ในการรักษาและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาม
ร่ า งกาย แก้ แ มลงกั ด ต่ อ ย แก้ ฟ กช้ า บางสู ต รต ารั บ ที่ มี ก ารเข้ า เครื่ อ งยาที่ มี ก ลิ่ น หอมเย็ น สามารถใช้
เพื่อบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลายได้อีกด้วย
กรรมวิ ธี ก ารปรุ ง ยาหม่ อ งตามแบบแผนไทยนั้ น จะประกอบไปด้ ว ยเครื่ อ งยาหรื อ สมุ น ไพร
หลากหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ๑. ส่วนเป็นเครื่องยาหรือสมุนไพรที่ใช้ใน
การออกฤทธิ์ โดยมากจะเป็นพวกน้ามันหอมระเหยหรือสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นหลัก เช่น พิมเสน
การบูร เกล็ดสะระแหน่ น้ามันระกา น้ามันกานพลู น้ามันอบเชย เป็นต้น ๒. ส่วนที่เป็นตัวขี้ผ้ึง เป็นส่วนที่
เป็นเนือ้ ของยาหม่อง เช่น ขีผ้ ้งึ ไขสัตว์ตา่ งๆ เป็นต้น
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่าคนไทยนั้นรู้จักการเตรียมยาตารับในรูปแบบยาหม่องนี้
มาช้านานตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว ดังปรากฏอยู่ใน “ตาราพระโอสถพระนารายณ์ ” หรือมีปรากฏ
อยู่วิธีการปรุงยารูปแบบสูตรตารับต่างๆ ในคัมภีรแ์ พทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวงอีกด้วย
ปัจจุบันยาหม่องถือได้ว่าเป็นรูปแบบของสูตรตารับที่ได้ความนิยมมากเป็นอย่างยิ่งดังจะเห็นได้
จากผลิตภัณฑ์ยาหม่องรูปแบบสูตรต่างๆ ที่วางจาหน่ายในท้องตลาด อีกทั้งสูตรตารับยาหม่องนี้ยังจัดอยู่
ในตารับยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และ กลุ่มยาแก้
แมลงกัดต่อย

เรียบเรียงโดย นายยอดวิทย์ กาญจนการุณ

๑๓๒

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

พิมเสน

การบูร

เกล็ดสะระแหน่

น้ามันระกา

น้ามันก้านพลู

ขีผ้ งึ้

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๓๓

คึฉื่ยของกะเหรี่ยง
“คึฉยื่ ”เป็นรูปแบบการปลูกข้าวไร่แบบหมุนเวียนบนพืน้ ทีส่ งู ของกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ งซึง่ เป็นชนพืน้ เมือง
อาศัยอยูบ่ ริเวณพืน้ ทีป่ ระเทศไทยมานาน มีประวัตคิ วามเป็นมาไม่ต่ากว่า ๔๐๐ปี คาว่า “คึ” หมายถึง การปลูกข้าว
แบบหมุนเวียนบนที่สูง “ฉื่ย” หมายถึง ไร่ที่พักฟื้น เป็นการปลูกข้าวที่เหมาะสมกับระบบนิเวศป่าเขตร้อนชื้น
ทีม่ วี งจรการเติบโตของสรรพชีวติ อย่างรวดเร็ว แม้วา่ จะมีกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ นื่ บนทีส่ งู ทีม่ รี ะบบปลูกข้าวคล้ายคลึงกัน
แต่กะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงสืบทอด รักษา และพัฒนาระบบการปลูกข้าวแบบนี้ได้ชัดเจนมากที่สุด
จนถึงปัจจุบนั

๑๓๔

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ลักษณะเฉพาะที่แสดงภูมิปัญญา คึฉึ่ยเป็นระบบการผลิตข้าวที่มีอุดมการณ์การผลิตเพื่อยังชีพ
ของชุม ชนถือเป็นเงื่อ นไขพื้น ฐานที่ท าให้ระบบดัง กล่าวต่ างจากการปลู ก พืชบนพื้นที่สูง ในรูป แบบอื่น ๆ
สอดคล้ อ งกั บ ระบบนิ เ วศป่ า เขตร้ อ น พื้ น ที่ ที่ เ ลื อ กปลู ก เป็ น ป่ า ผสมผลั ด ใบ มี ป่ า ไผ่ เ ป็ น สั ง คมพื ช หลั ก
ท าให้ ดิ น สมบู ร ณ์ แ ละฟื้ น ตั ว เร็ ว ไม่ เ ลื อ กพื้ น ที่ ล าดชั น เกิ น ไป นอกจากนี้ ยั ง ใช้ ร ะบบหมุ น เวี ย น
โดยทาการผลิตระยะสั้นและปล่อยให้พักฟื้นระยะยาว จนผืนดินคืนความสมบูรณ์ในช่วงประมาณ ๑๐ ปี
จึงวนกลับมาทาพื้นที่เดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความสมบูรณ์ของพื้นที่นั้นๆ เป็นหลัก ไม่สามารถกาหนด
เป็นมาตรฐานได้โดยใช้หลัก การจัดการทรัพยากร (ป่า น้า ดิน และชีวภาพทั้งระบบ) ของชุมชนร่วมกั น
หลักการดังกล่าวมีความหลากหลายและยืดหยุ่น บางพื้นที่ใช้ผืนดินร่วมกันทั้งชุมชน บางพื้นที่แบ่งเป็นราย
แปลงครอบครัว แต่ก็อยู่ภายใต้กระบวนการจัดการร่วมกันของชุมชน ใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ปลูกพืชท้องถิ่น
หลากหลายในพื้นที่ผสมผสานกับข้าว เช่น ถั่ว พริก แตง ฯลฯ จึงมีความมั่นคงด้านอาหารสูง
อาศัยความรูด้ ้านนิเวศวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนจากความเชื่อที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ เช่น
ผีที่ดูแลป่า ผีดูแลข้าว ประเพณีในทุกขั้นตอนของการทาไร่ เริ่มตั้งแต่ความเชื่อในการเลือกพื้นที่ มีข้อห้าม
เลือกพื้นที่ที่สุ่มเสี่ย ง การเตรีย มไร่ที่ต้องไม่ท าลายสิ่งมีชีวิต ไปจนถึงการเก็ บ เกี่ย ว หากกระท าการใด
ขัด กั บ ความเชื่ อ ในเรื่ อ งการคุ้ ม ครองนิ เ วศที่ เ ปราะบางจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สุข ภาพกาย ใจ สัง คมของ
ครอบครัวและชุมชน “ระบบคึฉื่ย” จึงเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชน บรรดาประเพณี พิธีกรรม
หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ต่ า งๆ ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ธรรมชาติ มนุ ษ ย์ ล้ ว นเชื่ อ มโยงกั บ ระบบคึ ฉื่ ย
โดยมี ก ระบวนการปรับ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ เงื่ อ นไขใหม่ เช่ น การเพิ่ ม ระบบบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพิ่ ม ผลผลิ ต ข้ า วมากขึ้ น ภายใต้ เ งื่ อ นไขพื้ น ที่ ถู ก จ ากั ด เป็ น ต้ น โดยยั ง คงยึ ด หลั ก การผลิ ต เพื่ อ ยั ง ชี พ
ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและวัฒนธรรมของชุมชน

เรียบเรียงโดย ดร.กฤษฎา บุญชัย
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๓๕

ข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลิ เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าที่ได้รับการยกย่องว่าอร่อยที่สุด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
ทั้งระดับเอเชียและระดับโลก ชาวนาไทยท้องถิ่นต่างๆ นิยมเพาะปลูกสืบต่อกันมาแต่โบราณในชื่อของ
“ข้าวหอม”ซึ่งมีอยู่หลายชนิด เช่น ข้าวหอมจันทน์ (ใต้) ข้าวหอมคลองหลวง (กลาง) ข้าวหอมแดง (กลาง)
ข้าวหอมพิษณุโลก(เหนือ) ข้าวหอมนางมณฑา(กลาง) ข้าวหอมมะลิ(ภาคตะวันออก) ฯลฯ
ข้าวหอมมะลิเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยววงศ์ Gramineae ตระกูล Oryza อยู่ในกลุ่มข้าวปลูกที่มีชื่อเรียก
เฉพาะว่า Sativa เป็นสายพันธุ์ข้าวเจ้าเมล็ดยาว (Indica)
เล่ากันว่าข้าวหอมมะลิเป็นพันธุข์ า้ วที่ นายจรูญ ตันฑวุฒิ ชาวนาตาบลแหลมประดู่ อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี ได้ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาในวัฒนธรรมข้าวคัดเลือกสายพันธุข์ า้ วไว้เพาะปลูกในปีตอ่ ไป จนพบข้าวพันธุใ์ หม่
โดยบังเอิญ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ จึงตั้งชื่ อข้าวพันธุ์ใ หม่ตามลัก ษณะเด่นที่มีก ลิ่นหอมว่า ”ข้าวหอมมะลิ ”
จนมีเสียงเล่าลือว่า เป็นข้าวที่ “เมล็ดสวย เรียว ยาว ขาว ใส นุ่ม นวล อร่อย หอม” ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔
ขุ น ทิ พ ย์ ก านั น ต าบลท่ า ทองหลาง อ าเภอบางคล้ า จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ได้ น าไปปลู ก ในนาของตน
ต่อมาจึงขยายพันธุ์สู่ชุมชน ขุนทิพย์ได้แนะนาข้าวหอมมะลิให้แก่ นายสุนทร สีหะเนิน พนักงานข้าวของ
กรมวิ ช าการเกษตรประจ าอ าเภอบางคล้ า ได้ รู้ จั ก ซึ่ ง ได้ น าไปทดลองปลู ก เพื่ อ พั ฒ นาสายพั น ธุ์ ที่
สถานีทดลองข้าวโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ.๒๔๙๖ จึงได้ขยายผลนาไปทดลองปลูกในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่องเป็นเวลา ๖ ปี
ผลการทดลองพบว่ า “ข้ า วหอมมะลิ สายพั น ธุ์ ๔-๒-๑๐๕ ทนความแห้ ง แล้ ง ได้ ดี ช อบ
ดินร่วนปนทรายและชอบนาน้าฝนจึงเหมาะที่จะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คณะกรรมการ
คัดเลือกสายพันธุ์จึงมีมติรับรองผลการทดลองและให้ชื่อว่า “ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕” ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒
ครั้นถึ งปี พ.ศ. ๒๕๐๔ สถานีทดลองข้าวจังหวั ดสุ รินทร์เ ริ่มกระจายเมล็ด พั นธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕
สู่ท้องถิ่น แต่ชาวนานิยมเรียกว่า“ข้าวหอมมะลิ”เหมือนเดิม และกลายเป็นข้าวสายพันธุ์หลักที่ปลูกในพื้นที่
ส่วนใหญ่ของทุ่งกุลาร้องไห้สืบมา
ข้ า วหอมมะลิ เ ป็ น พั น ธุ์ ข้ า วที่ ค้ น พบจากภู มิ ปั ญ ญาของชาวนาไทย และทางราชการไทย
ได้นาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกั บการเพาะปลูกมากขึ้น
จนกระทั่งกลายเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในปัจจุบัน
เรียบเรียงโดย ดร.กฤษฎา บุญชัย

๑๓๖

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ปลากัดไทย

ปลากัดไทย เป็นปลาน้าจืดสายพันธุ์พื้นเมืองที่พบตามแหล่งน้าธรรมชาติ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Betta Spledens Regan และมี ชื่ อสามั ญ ว่ า “ Siamese Fighting Fish ” ปลากั ด มี รู ป ร่ า งคล้ า ยปลากริ ม
ล าตั ว ยาวประมาณ ๕-๖ เซนติ เ มตรมี คุ ณ สมบั ติ ว่ อ งไว อดทนและมี สี สั น สวยงาม เนื่ อ งจากเป็ น
ปลาที่เด็กผู้ชายไทยนิยมแสวงหาเพื่อนามาเล่นแข่งขัน ประกวดประขันกันมาแต่โบราณ จึงเกี่ยวข้องกับ
มรดกภูมิปัญญาไทยในการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ปลากัด จนกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ
และได้รับความนิยมในต่างประเทศ
ภูมิปัญญาในการแสวงหาและคัดเลือกปลากัด คนไทยรู้ว่าปลากัด นิยมเข้าไปอยู่ในรูปูตั้งแต่ต้น
ฤดู หนาว ตามขอบหนอง ชายบึง ริ มคู และรางน้ า และจะออกมาแพร่ พันธุ์ใ หม่ใ นต้น ฤดูฝนราวเดือ น
พฤษภาคม กระจายออกไปหากินตามที่มีหญ้ารก ๆ ในเขตน้าตื้น ปลากัดสายพันธุ์เดิมนี้เรียกว่า ปลาป่า
หรือ ปลาลูกทุ่ง ลาตัวเป็นสีนาตาลอ่
้
อน ค่อนข้างดา มีความว่องไวแต่กัดไม่ทน ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๓๐
นั ก เลงปลาบางคนเริ่ ม ใช้ วิ ธี ขุ ด ล้ ว งเอาปลาป่ า มาขั ง ไว้ ใ นโอ่ ง มาเลี้ ย งดู ใ ห้ อ าหาร พอถึ ง ฤดู ฝ นก็
นามากัดพนันกับปลาป่า ซึ่งส่วนใหญ่จะสู้ปลาขุดที่เลี้ยงมาไม่ได้ การเล่นปลาขุดนิยมเล่นกันจนถึงประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖จึ ง เกิ ด การคั ด พั น ธุ์ ป ลาลู ก ทุ่ ง น ามาฝึ ก ต่ อ สู้ ใ ห้ อ ดทนจนกลายเป็ น พั น ธุ์ ใ หม่ เ รี ย กว่ า
ปลาหม้อ หรือ “ลูกหม้อ”มีขนาดใหญ่กว่าเดิม กัดเก่งและอดทน ทั้งยังมีสสี ันสวยงาม
ภูมิปัญญาในการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดไทย ต่อมาได้เกิดการคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลากัดขึ้นมา
อีก ๔ ชนิด เป็นการเริ่มต้นพันธุศาสตร์สัตว์น้าของเมืองไทย เกิดปลาพันทางที่ได้จากการผสมปลาลูกหม้อ
กับปลาลูกทุ่งเรียกว่า ปลาสังกะสี ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะได้ชื่อมาจากผิวหนังที่หนาแกร่งไม่ถูกกัดขาดง่าย
ตัวใหญ่ ปลาซ้าสาม เป็นปลากัดลูกผสมชั้นที่ ๓ ระหว่างปลาสังกะสีกับปลาลูกทุ่ง กัดเก่งกว่าปลาลูกหม้อ
ปลาลู ก ผสม เป็ นปลากั ด พั น ทางชั้นที่ ๔ ระหว่า งปลากั ดซ้ าสามกั บ ปลาป่า และ ปลากั ดจี น เกิ ดจาก
การผสมเทียมเพื่อให้ได้สีสันฉูดฉาด สวยงาม ครีบและตะเกียบยาวมาก นิยมเลีย้ งเพื่อความสวยงาม
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๑๓๗

ภูมิปัญญาในการเลี้ยงปลากัด ภาชนะสาหรับใช้เลี้ยงปลากัดนิยมใช้ขวดโหล เนื่องจากปลากัด
เป็นปลาที่มีนิสัยชอบต่อสู้ จึงต้องแยกเลี้ยงเดี่ยว เมื่อได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วจะนาใส่ขวดเทียบกันไว้ในที่
สงบ หลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือน ตัวเมียจะตั้งท้อง เมื่อไข่แก่ดีแล้วนามาเพาะในอ่างเพาะที่มีน้าไม่มาก
แล้ ว ใส่ พั น ธุ์ ไ ม้ น้ า เช่ น ผั ก บุ้ ง เพื่ อ เป็ น ที่ เ กาะของหวอด ซึ่ ง เกิ ด จากตั ว ผู้ พ่ น น้ าเป็ น ฟองเกาะกั น
เพื่อใช้เป็นที่ฟักไข่ เมื่อไข่ตัวเมียร่วงหมดแล้วให้ช้อนแม่พันธุ์ออก ปลาตัวผู้จะเฝ้าไข่อยู่จนไข่ตกเป็นตัวอ่อน
หลังจากนั้น ๗-๑๐ วัน จึง ช้อนปลาพ่อพันธุ์ขึ้น นิยมใช้ใ บตองแห้ง ใบมะยมสด ใบต้นโมกสดใส่ลงไป
ในบ่อเพาะเพื่อทาให้นามี
้ ความเป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งจะทาให้เกิดสารแทนนินที่ช่วยให้บ่อเพาะเหมาะที่จะเป็นที่
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย หลังจาก ๗ วัน ใบไม้เน่าจะทาให้มีฝ้าอ่อนๆ เกิดขึ้นบนผิวน้า เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ
ในกลุ่มพารามีเ ซีย ม ซึ่งจะเป็นอาหารเสริมสาหรับ ลูก ปลา นอกจากนั้นยั งนิย มใช้ใ บหูก วาง เพื่อบ ารุง
สุขภาพและเพิ่มสีสัน รวมทั้งป้องกันไม่ให้ปลาเป็นโรค หลังจากนั้น ๓ เดือนจึงแยกลูกปลาตัวเมียออกจาก
ลูกป่าตัวผู้ จากนั้นเลี้ยงต่อไปอีก ๕-๖ เดือนจึงคัดปลาขึ้นใส่ขวด
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ปลาที่จะเลี้ยงเพื่อการแข่งขันหรือการกัดปลา ต้องมีลักษณะดี คือ ลาตัวกลม รูปร่างเหมือนปลา
ช่อนปลาชะโดหรือปลาหมอ หน้างอนเชิด ปากกว้างหนา สันคอหนา กระโดงใหญ่ โคนหางใหญ่ ตาดาเล็ก
ไม่ โ ปน ตะเกี ย บหรื อ ครี บ ท้ อ งสั้ น ใหญ่ ล ะแข็ ง ครี บ และหางไม่ ย าวเกิ น ไปเพื่ อ จะได้ กั ด เร็ ว และว่ อ งไว
เกล็ดหนาและเรียบแน่น วิธีฝึกปลาให้ดุ จะนาปลาอีกตัวหนึ่งใส่โหลมาตั้งเทียบไว้ ๑ นาที ให้ปลาที่เลี้ยง
กับปลาที่เทียบพองตัวใส่กัน ทาท่ากัดกัน นอกจากนั้นยังต้องฝึกให้มีกาลัง แรงดีไม่ตกโดยนาปลาที่ไม่สู้
หรือปลาซิวขนาดพอๆ กันเรียกว่า “ลูกไล่” ใส่ลงในขวดประมาณ ๓๐ นาที ให้ปลาที่เลี้ยงไล่กัดลูกไล่ ก็ให้
ตั ก ปลาตั ว ผู้ ขึ้ น การฝึ ก เช่ น นี้ จ ะท าให้ ป ลากั ด แรงดี ไ ม่ ต ก นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งฝึ ก ให้ ป ลาไม่ ต่ื น สนาม
โดยการผลัดเปลี่ยนใส่โหลที่แคบบ้าง กว้างบ้าง หรือนาไปซ้อมกับปลาลูกไล่ในที่ตา่ งๆ
ความนิยมในการเล่นกัดปลาของคนไทยทาให้เกิดศัพท์ขึ้นหลายคา หลายสานวน เช่น ก่อหวอด
คร่าหวอด ดีแต่ในหวอด ลูกหม้อ ซ้าสาม ลูกไล่ ถอดสี พอง
ปัจจุบันแม้การกัดปลาจะลดน้อยลง นิยมเลีย้ งเป็นปลาสวยงามมากขึ้น แต่ภูมิปัญญาในการเลี้ยง
และคัดพันธุ์ก็เป็นมรดกที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย มีการรวมตัวของผู้เลี้ยงปลากัดกันก่อตั้งเป็น สมาคม
ในชื่อว่า สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาปลากัดสยาม [Siamese Fighting Fish Conservation and Development
Association] เมื่ อวั นที่ ๑๔ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ นอกจากนั้น ยั งมี ก ารจัด ตั้ง “พิ พิธ ภั ณฑ์ ป ลากั ด ไทย
บ้านสวนบางกะเจ้า ”อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่มชี ีวติ (Life Learning Center)

เรียบเรียงโดย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๓๙

ภาษา
ภาษา หมายถึ ง เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ สื่ อ สารในวิ ถีก ารด ารงชี วิ ตของชนกลุ่ ม ต่ าง ๆ ซึ่ง สะท้ อ น
โลกทั ศ น์ ภู มิ ปั ญ ญา และวั ฒ นธรรมของแต่ ล ะกลุ่ ม ชน ทั้ ง เสี ย งพู ด ตั ว อั ก ษร หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ใ ช้
แทนเสียงพูด สามารถจาแนกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. ภาษาไทย หมายถึง ภาษาประจ าชาติแ ละภาษาราชการที่ใ ช้ในประเทศไทย
๒. ภาษาท้องถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใ ช้สื่อ สารในท้อ งถิ่น ใดท้อ งถิ่น หนึ่งและมัก เป็น ภาษาแม่
ของคนในท้ อ งถิ่ น นั้ น ในประเทศไทยมี ภ าษาท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ที่ เ ป็ น ภาษาตระกู ล ไทและภาษาตระกู ล อื่ น ๆ
แบ่ ง ออกเป็ น ภาษาไทยถิ่ น ตามภู มิ ภ าค ซึ่ ง เป็ น ภาษาที่ ใ ช้ ส่ื อ สารในแต่ ล ะภู มิ ภ าคของประเทศไทย
เช่น ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษาชาติพันธุ์ ซึ่งเป็น
ภาษาที่ใ ช้สื่อสารในชุ มชนท้องถิ่ นต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่ น ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษามลายู ป าตานี
ภาษาม้ง ภาษาอาข่ า ภาษาชอง ภาษามอแกน ภาษาลื้ อ ภาษายอง ภาษาญ้ อ ภาษาภูไ ท ภาษาพวน
ภาษาไทยเบิง้ /เดิง้ หรือภาษาไทยโคราช เป็นต้น
๓. ภาษาสัญ ลั กษณ์ หมายถึง ภาษาที่ใ ช้ต ิด ต่อ สื่อ สารด้ว ยภาษามือ ภาษาท่า ทาง หรือ
เครื่องหมายต่าง ๆ รวมทั้งอักษรหรือภาษาเขียนดั้งเดิมของกลุ่มชนต่าง ๆ ในประเทศไทย เป็นต้น
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เกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน
๑. เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชุมชน
๒. เป็นภาษาที่เคยใช้หรือใช้ในชุมชน และเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเผชิญกับภัยคุกคาม
๓. มีการสืบทอดและยังปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวติ
๔. เป็นเอกลักษณ์ของชาติ หรืออัตลักษณ์ของชุมชนหรือภูมิภาค
๕. คุณสมบัติอ่นื ๆ ที่คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่าเหมาะสมต่อการขึน้ ทะเบียน
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๑๔๑

ภาษาเลอเวือะ

เลอเวือะ เป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน
พบการตั้ ง ถิ่ น ฐานหนาแน่ น อยู่ ใ นบริ เ วณหุ บ เขาตามแนวตะเข็ บ ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละแม่ ฮ่ อ งสอน
เช่น อาเภอแม่แจ่ม อาเภออมก๋อย อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ อาเภอแม่สะเรียง อาเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน คาว่า “ละเวือะ” “ลเวือะ” และ “เลอเวือะ” เป็นคาเรียกที่กลุ่มชาติพันธุ์ใช้เรียกตนเอง
และเป็นคาที่เพิ่งเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้ ที่ผ่านมางานวิจัยส่วนใหญ่เรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้
ว่า “ลัวะ” และ “ละว้า” ปัจจุบันเจ้าของภาษาชอบคาว่า “เลอเวือะ” มากที่สุด เนื่องจากเป็นคาที่ใช้เรียก
ตนเองและภาษาของตนเอง จากการสารวจของโครงการแผนที่ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย พบว่า
มีผู้พู ด ภาษานี้ป ระมาณ ๕,๐๐๐ คน (สุ วิ ไ ล เปรมศรี รัตน์และคณะ, ๒๕๔๗) ภาษานี้จั ดอยู่ใ นตระกู ล
ออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) สาขามอญ-เขมร (Mon-Khmer) สาขาย่อยปะหล่อง-ว้า (Palaung-Wa)
ภาษาเลอเวือะ มีสาเนียงท้องถิ่นต่างๆ กัน อาทิ สาเนียงบ้านป่าแป๋ สาเนียงบ้านละอุบ สาเนียง
บ้านบ่อหลวง เป็นต้น ภาษาเลอเวือะเป็นภาษาที่ไม่ใช้ลักษณะน้าเสียง (register) หรือวรรณยุกต์ (tone)
แสดงนัยสาคัญทางความหมาย โดยเฉพาะสาเนียงท้องถิ่นบ้านป่าแป๋เป็นสาเนียงที่ยังคงลักษณะดั้งเดิมทาง
ภาษาของตระกูลออสโตรเอเชียติกไว้ได้มาก กล่าวคือ มีหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว (๓๗ ตัว) พยัญชนะ
ต้นที่ สามารถไปควบสนิท กั บ ตั วอื่น นอกจาก ร ล ว แล้วยั งมี ย ด้ว ย เช่น กยั ก “ควาย” พยุ “ผ้า ห่ม ”
หน่วยเสียงสระเดี่ยว (๙ ตัว) และสระเรียง (๑๔ ตัว) เช่น เลอ-อิจ “หมู” เมอ-อุก “วัว” พยัญชนะสะกด
(๑๐ ตัว) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ตัวสะกด จ ญ และ ฮ ไวยากรณ์ภาษาเลอเวือะโดยทั่วไปมีลักษณะ
เรียงคาแบบประธาน – กริยา – กรรม เช่นเดียวกับภาษากลุ่มมอญ-เขมรอื่นๆ เช่น ประโยคว่า กวนโดะ
โซม อา-โอบ <เด็ก -กิ น-ข้าว> = เด็ กกิ นข้าว ลักษณะไวยากรณ์ที่เ ป็นเอกลัก ษณ์คือลัก ษณะประโยค
คาถาม เช่น อัม-กอ-เปอะ <ไหม-สบาย-คุณ> = คุณสบายดีไหม ปะ-เออ-อิญ-เปอะ - เ’นอ-อุม - นา
ทูม? <คุณ-มา-คุณ-จาก-ที่ไหน> = คุณไปไหนมา ประโยคปฏิเสธ เช่น ญืม - เตอ-อู - โซม <อร่อย-ไม่กิน> = กินไม่อร่อย แกฮ-โซม-เตอ-อู <ได้-กิน-ไม่> = กินไม่ได้ เป็นต้น
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นอกจากด้านภาษาแล้ว ชาวเลอเวือะยังมีโครงสร้างทางสังคมที่น่าสนใจ คือ มี ซะมาง = ขุน
ทาหน้าที่ควบคุ มกฎทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนทาให้สังคมคนเลอเวือะเป็นสังคมที่มีความสงบ
เรี ย บร้ อ ย และมี ค วามเชื่ อว่ า เป็ น ผู้ที่ สื บ เชื้ อสายมาจากขุน หลวงวิลั ง คะ มีนิ ท านหลายเรื่ อ งที่ ส ะท้ อ น
ความสัม พันธ์ระหว่างคนไทกั บ คนเลอเวือะ มี เลอซอมแล = วรรณกรรมมุข ปาฐะที่มี เนื้อหาเกี่ยวกั บ
การสั่งสอน การเกี้ยวพาราสีระหว่างชาย-หญิง การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ การทานาแบบขั้นบันได
ประเพณี ความเชื่อ และพิธี ก รรมต่ างๆ เช่ น การแต่ง งาน การขึ้ นบ้ านใหม่ งานศพ งานเลี้ย งผีซึ่ง มีทั้ ง
การเลีย้ งผีเรือน การเลีย้ งผีหมูบ่ ้าน ผีเจ้าที่และผีป่า ซึ่งจะจัดขึน้ ตามเวลาที่สัมพันธ์กับระบบการท ามาหากิน
อีกทั้งยังมีการนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ทั้งนิกายโปแตสแตนต์และคาทอลิก
ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปัจจุบัน ทาให้ภาษาและวัฒนธรรมธรรมชาวเลอเวือะอยู่ใน
ภาวะวิกฤต ทาให้ชาวเลอเวือะได้มีความพยายามร่วมมือกันในการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง
เรื่อยมาตัง้ แต่ ปี ๒๕๕๐ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการดาเนิน
กิจกรรมการวิจัย โดยเริ่มพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาเลอเวือะด้วยอักษรไทยอย่างเป็นระบบมาตรฐาน และ
สามารถแทนเสี ย งในภาษาเลอเวื อะได้ เพื่ อใช้ ใ นการบัน ทึก และถ่า ยทอดภาษา ผ่ านการ เขี ย นนิท าน
เรื่องเล่าและวรรณกรรมมุขปาฐะต่างๆ ตลอดจนการนาภาษาเลอเวือะเข้าสอนในระบบโรงเรียน และ
นาไปสู่ก ารฟื้นฟู ภูมิปัญ ญาด้านอื่น เช่น การฟื้นฟูอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น จากการดาเนินงานดังกล่าว
ทาให้ได้องค์ความรู้และภูมิปัญญาสาคัญของชาวเลอเวือะ และยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสาคัญ
เกิดความตระหนักและความภาคภูมใิ จในภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง
เรียบเรียงโดย อาจารย์มยุรี ถาวรพัฒน์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๔๓

ภาษาโซ่ (ทะวืง)

ชาวโซ่ (ทะวื ง ) ตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นเขตบ้ า นหนองม่ ว ง บ้ า นหนองแวง และบ้ า นหนองเจริ ญ
ตาบลปทุมวาปี อาเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกัน
ได้แก่ กลุ่มภูไท กลุ่มญ้อ และกลุ่มลาว ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มีประวัติศาสตร์การอพยพมาจากประเทศลาว
ด้วยกัน โดยประชากรที่ยังคงพูดภาษาโซ่ (ทะวืง) มีประมาณ ๑,๐๐๐ คน ส่วนมากอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ส่วนกลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่แทบจะพูดภาษาโซ่ (ทะวืง) ไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังเกิดการแต่งงาน
ข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ ทาให้ภาษาโซ่ (ทะวืง) ถูกภาษาอื่นกลืนไปอีกระดับหนึ่ง
ภาษาโซ่ (ทะวืง) เป็นภาษาที่จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชีย ติก สาขาเวีย ดติก ซึ่งอยู่ใ น
สาขาเดียวกับภาษาเวียดนาม และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายประการ ดังตัวคานับ เช่น มูด = หนึ่ง
ฮ้าน = สอง ปา = สาม โป้น = สี่ ดั ม = ห้า คาเรีย กชื่อว่า โซ่ เป็นชื่อรวมที่ใ ช้เ รียกกลุ่มชนหลายกลุ่ม
และมีความสับสนในหลายพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น ๑) กลุ่มที่คนภายนอกเรียกว่าโซ่ แต่เจ้าของภาษาเรียก
ตนเองว่ า บรู อาศั ย อยู่ ใ นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และจั ง หวั ด สกลนคร ๒) กลุ่ ม ที่ ค นภายนอกเรี ย กว่ า โซ่
แต่เจ้าของภาษาเรียกตนเองว่า ข่า อาศัยอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ๓) กลุ่มที่คนภายนอกเรียกว่าโซ่ และ
เจ้าของภาษาเรียกตนเองว่าโซ่เช่นเดียวกัน อาศัยอยู่ในอาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้โดยภาษาทั้ง
๓ กลุ่มดังกล่าวอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติกเช่นเดียวกัน แต่คนละสาขากับภาษาโซ่ในตาบลปทุมวาปี ซึ่ง
ภาษาโซ่ในตาบลปทุมวาปี เป็นภาษาเดียวกับภาษาของกลุ่มชนที่หมู่บ้านทะวืงในประเทศลาว จึงเรียกกลุ่ม
โซ่ในตาบลปทุมวาปีว่า กลุ่มโซ่ (ทะวืง)
ภาษาโซ่ (ทะวื ง ) มี ร ะบบเสี ย งที่ แ สดงลั ก ษณะของภาษากลุ่ ม มอญ – เขมร สาขาเวี ย ดติ ก
โดยมี พ ยั ญ ชนะต้ น ๑๙ เสี ย ง และพยั ญ ชนะสะกด ๑๑ เสี ย ง มี ลั ก ษณะน้ าเสี ย ง ๓ ลั ก ษณะ ได้ แ ก่
น้าเสียงปกติ น้าเสียงเครียดและน้าเสียงทุ้มเบา เช่น คาว่า ทะนู = ไข้ (น้าเสียงปกติ) แตกต่างจากคาว่า
ทะนู้ = ตด (น้ าเสี ย งเครี ย ด) ค าว่ า ซาม = น้ อ ง (น้ าเสี ย งปกติ ) แตกต่ า งจากค าว่ า ซ้ า ม = แปด
(น้าเสียงเครียด) คาว่า แตฮ = คลอดลูก (น้าเสียงปกติ) แตกต่างจากคาว่า แต่ฮ = ปลิง (น้าเสียงทุ้มเบา)
เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ภ าษานี้ ก าลั ง อยู่ ใ นช่ ว งของการพั ฒ นาระบบวรรณยุ ก ต์ จ ากการได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
จากภาษาไทย – ลาว ซึ่ ง เป็ น ประชากรส่ ว นใหญ่ ใ นท้ อ งถิ่ น หรื อ บริ เ วณใกล้ เ คี ย งเป็ น อย่ า งมาก เช่ น
คาว่า แกน = แก่นไม้ (เสียงวรรณยุกต์กลางระดับ) ต่างจากคาว่า แก้น = มด (เสียงวรรณยุกต์ขึ้น – ตก)
มีตัวอย่างคาที่ระดับเสียงสูงขึน้ เช่น กะแทะ = เกวียน หรือ ปะซัฮ = เสื่อ เป็นต้น
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ในปัจจุบันภาษาโซ่ (ทะวืง) มีภาษาไทย – ลาวเข้ามาปนในการใช้ภาษามาก ทั้งคาศัพท์จานวนมาก
ส่วนลักษณะไวยากรณ์ก็มีความคล้ายคลึงกับภาษาไทย คาเชื่อมข้อความหรือประโยคก็มักจะเป็นภาษาลาว
นอกจากนี้ยังปรากฎชัดเจนว่าภาษาที่ใช้ในกลุ่มของผู้สูงอายุจะต่างไปจากกลุ่มเยาวชน ทั้งคาศัพท์ที่ใช้และ
การใช้ลักษณะน้าเสียง เช่น ตะก้อย = สัตว์ที่มีเขา เช่น วัวหรือควาย ในขณะที่คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักและใช้คาว่า
งัว หรือ ควย แทน คาเรียก พ่อ แม่ ที่เป็นภาษาโซ่ (ทะวืง) ใช้คาว่า อ็ อง = พ่อ เม้อ = แม่ แต่เยาวชนมักจะ
ใช้คาว่า (อี)โพะ = พ่อ (อี)เมะ = แม่ ซึ่งเป็นคาภาษาญ้อ เป็นต้น
ชาวโซ่ (ทะวืง) แต่ เ ดิม มีก ารนั บ ถือ ผี และมี ก ารเลี้ย งผีทุ ก ปีใ นวั นขึ้น ๓ ค่า เดือ น ๓ ปัจ จุบั น
ชาวโซ่ (ทะวื ง ) ส่ ว นใหญ่ รวมถึ ง ชาวญ้ อ ภู ไ ท และลาวที่ อ าศั ย ในต าบลปทุ ม วาปี อ าเภอส่ อ งดาว
จั ง หวั ด สกลนคร นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ และมี ป ระเพณี พิ ธี ก รรมตามแบบชาวอี ส านทั่ ว ไปเช่ น เดี ย วกั น
เช่น งานบุญผะเหวด งานบุญบั้งไฟ เป็นต้น
เครื่องแต่งกายของชาวโซ่ (ทะวืง) ในอดีตผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น เกล้าผม สวมเสื้อผ้าฝ้ายคอกลม
แขนยาว ติดกระดุมเงิน กระดุมทอง ส่วนผู้ชายนุ่งผ้าโสร่งสีขาว แบบโจงกระเบน สวมเสื้อผ้าฝ้ายคอกลม
แต่ปัจจุบันการแต่งกายของชาวโซ่ (ทะวืง) เปลี่ย นแปลงไปตามยุ คสมัยแล้ว นอกจากนี้ชาวโซ่ (ทะวืง)
ยังมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญ ได้แก่ การสานเสื่อใบเตย และการรักษาโรคด้วยสมุนไพร
รวมถึ งวิธี ก ารรัก ษาแบบดั้งเดิม เช่น การเป่า และการฝังเข็ม เป็นต้น ปัจจุบันในชุมชนยั งมีภูมิปัญ ญา
ที่มอี งค์ความรูเ้ กี่ยวกับสมุนไพรและการรักษาโรคอยู่จานวนหนึ่ง
ภาษาโซ่ (ทะวืง) จัด เป็นหนึ่งในภาษาที่อยู่ใ นภาวะวิก ฤตใกล้สูญ หาย เนื่องจากมีผู้พูดได้เ ป็ น
จานวนน้อ ย และเยาวชนส่ว นใหญ่ไ ม่พู ดภาษาของตนแล้ว ท าให้ช าวโซ่ (ทะวื ง) ได้มี ความพยายามใน
การฟืน้ ฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเองตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบนั ดาเนินการในพืน้ ทีต่ าบลปทุมวาปี
อ าเภอส่ อ งดาว จั ง หวั ด สกลนคร โดยมี ก ารพั ฒ นาระบบเขี ย นภาษาโซ่ (ทะวื ง ) ด้ ว ยอั ก ษรไทย
การนาภาษาโซ่ (ทะวืง) เข้าสู่ระบบโรงเรียน การฟื้นฟูภูมิปัญญาในการรักษาและดูแลสุขภาพของชาวโซ่
(ทะวืง) และการจัดทาศูนย์การเรียนรู้ภาษา – วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งได้มีการทางานร่วมกับกลุ่มญ้อ ภูไท
และลาวในชุมชนอีกด้วย การทางานฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนดังกล่าว ได้ทาให้เกิดองค์ความรู้
ท้องถิ่นตลอดจนเกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยส่วนรวมอีกด้วย
เรียบเรียงโดย นางสาวกุมารี ลาภอาภรณ์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๔๕

ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห)
ในภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากภาษาไทยถิ่นใต้ แล้วยังมีภาษาที่โดดเด่นอีก ๓ ภาษา ได้แก่
ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) ภาษาสะกอม และภาษาพิเทน มีผสู้ นั นิษฐานว่าภาษาทัง้ สามนีม้ คี วามเกีย่ วข้องกัน แต่ยงั ไม่มหี ลักฐานทีช่ ดั เจน
ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) เป็นภาษาตระกูลไททีพ่ ดู อยูใ่ นจังหวัดปัตตานี นราธิวาสตลอดไปถึงรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
มีจานวนผูพ้ ดู ประมาณหนึง่ แสนคนเศษ เป็นภาษาทีใ่ ช้ศพั ท์และสาเนียงบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิน่ เป็นภาษาทีอ่ ยู่
ท่ามกลางคนส่วนใหญ่ทพี่ ดู ภาษามลายูทอ้ งถิน่ ชือ่ ภาษาตากใบ(เจ๊ะเห) น่าจะมาจากการส ารวจของนักภาษาศาสตร์
ทีพ่ บว่าคนส่วนใหญ่ในอาเภอตากใบพูดภาษาไทยทีม่ ศี พั ท์สาเนียงต่างจากภาษาไทยถิน่ ใต้ทวั่ ไป
อาเภอตากใบตัง้ อยูท่ ตี่ าบลเจ๊ะเหเป็นอาเภอชายแดนหมูบ่ า้ นเจ๊ะเหกับบ้านตาบาติดต่อกับรัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย โดยมีแม่น้ าบางนราเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เรียกอ าเภอนี้วา่ อ าเภอเจ๊ะเห
ตามชือ่ ตาบลต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็นอาเภอตากใบจนเท่าทุกวันนี้ ชาวบ้านในอาเภอตากใบพูด ๒ ภาษาคือภาษาไทยและ
ภาษามลายูเช่นเดียวกับคนมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน ภาษาไทยที่ใช้พูดกันนักวิชาการ เรียกว่า
“ภาษาตากใบ” ส่วนคนในท้องถิ่นเรียก “ภาษาเจ๊ะเห” และอีกภาษาหนึ่งที่คนไทยแถบนี้ใช้คอื ภาษามลายูถิ่น
เช่นเดียวกับชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาษาตากใบ(เจ๊ะเห) นี้มผี สู้ ันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาสมัยสุโขทัย ปัจจุบันภาษาตากใบ(เจ๊ะเห)
เป็นภาษาพูดของคนไทยในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย แบ่งเป็น กลุ่มที่อยู่ใน
อ าเภอเมือง อ าเภอตากใบ อ าเภอแว้ง อ าเภอศรีสาคร อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอระแงะ
อาเภอรือเสาะ อาเภอยีง่ อ และอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นอาเภอไม้แก่น อาเภอสายบุรี อาเภอปะ
นาเระ อาเภอกะพ้อและมายอ จังหวัดปัตตานี และกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นอาเภอตุมปัต อาเภอโกตาบารูและอาเภอบาเจาะ
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
ประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพุทธที่ใช้ภาษาตากใบที่ยังปฏิบัติอยู่ได้แก่ ประเพณีลาซังหรือล้มซัง
เป็นประเพณีเฉลิมฉลองหลังการเก็บเกีย่ วของชาวนา ประเพณีไหว้หน้าบ้าน เป็นประเพณีไหว้ทา้ วเวสสุวณ
ั หรือ
ท้าวกุเวร จะจัดทาพิธปี ระมาณเดือน ๙ ของทุกปี และประเพณีรบั เจ้าเข้าเมือง เป็นประเพณีรบั ปีใหม่จดั ในวันแรม
๑ ค่าเดือน ๕ ของทุกปี เพือ่ รับเทวดามาปกปักรักษาบ้านเมืองและคุม้ ครองผูค้ นให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข เป็นต้น
อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่นชัดเจนคือภาษาพูดนัน่ เอง ภาษาตากใบเป็นภาษาตระกูลไทมีคาศัพท์และ
สาเนียงเฉพาะของตน เช่น มีเสียงพยัญชนะ ๒๓ หน่วยเสียง เสียงวรรณยุกต์มี ๖ หน่วยเสียง ใช้พยัญชนะควบกล้า
ต่างจากภาษาถิน่ ใต้ทวั่ ไป เช่น มฺลนื่ = ลืน่ เมฺลอื ง = วาวเป็นมัน บฺลา, บึลา = ทา เช่น บฺลาทาอีไหร = ทาไปทาไม
กืมรฺ า = เครือ่ งล่อ เช่น ทาบ๊อกืมรฺ า = ทาบ่อล่อปลา กึมรฺ ากุง้ = ทาเครือ่ งล่อดักกุง้ แมฺลบ = ฟ้าแลบ หน่วยเสียง

๑๔๖

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

สระเสียงสัน้ มี ๙ หน่วยเสียง สระเสียงยาวมี ๙ หน่วยเสียง และสระประสมมี ๓ หน่วยเสียง ตัวอย่างการออกเสียง
ไอ [ai] ทีป่ รากฏรูปวรรณยุกต์เอกและโท จะออกเสียง ไอ เป็น อาย เช่น ไก่ > ก๊าย ไข่ > ค้าย ไผ่ > พ้าย ใหญ่ >
หญ่าย เช่น พุงหญ่าย = มีครรภ์ เป็นต้น
ที่ ใ ช้ เ ฉพาะในภาษาตากใบมี ห ลายค าที่ ต่ า งจากภาษาถิ่ น ใต้ ทั่ ว ไป เช่ น ดอย = ตาย
กะด๊อก, กึด๊อก = ว่างเปล่า อั๋งกะปง,ง, อักงกึปง,ง = คิดอะไรไม่ออก ผ้าปล่อย หรือ ผ้ารัดกืพัด = ผ้าขาวม้า
ผ้า มิ่น ป้ อ = ผ้ าเช็ด หน้า โลกกะจีก น ,โลกกึ จกีน = พริ ก ขี้ ห นู กล้ ว ยหลา = มะละกอ เชีย กเอ๋ ว = เข็ม ขั ด
ไฟบีบ๊ = ไฟฉาย เป็นต้น นอกจากนีส้ งั เกตพบว่าในภาษาตากใบ(เจ๊ะเห) มีการใช้และเติมพยางค์หน้า (prefix) ต่างจาก
ภาษาถิน่ ใต้ทวั่ ไป และพยางค์ทเี่ ติมนี้ จะเป็นสาเนียงทีบ่ ง่ บอกว่าผูพ้ ดู อยูใ่ นท้องถิน่ ใดเช่น กะ กึ กื, ยะ ยึ ยือ, สะ สึ ซื, ตะ ตึ ตื ,
ปะ ปิ ปึ ปื, เช่น กระบอก ใช้ กะบ๊อก กึบอ๊ ก, ปุย๋ ใช้ กึยา บืยา พึยา พืยา มะยา, สะพาน ใช้ ตะพาน ตึพาน สึพาน ตืพาน,
สวรรค์ ใช้ กืหวัน สึหวัน ซืหวัน เป็นต้น และค าบางค าแม้เติมพยางค์หน้า ก็ไม่ท าให้ความหมายเปลี่ยนไป
เช่น ยาม(เวลา) ใช้ กึยา๋ ม ปียา๋ ม ปียา๋ ม ด่วน ใช้ กะด๊วน กึดว๊ น กืดว๊ น เป็นต้น
นอกจากนี้ เนือ่ งจากดินแดนตากใบเคยเป็นทีต่ ั้งหัวเมืองมลายูมาก่อน และอยูใ่ กล้ประเทศมาเลเซีย
ทีใ่ ช้ภาษามลายู จึงมีคายืมจากมลายูจ านวนมาก เช่น โต๊ะบิดัน = หมอตาแย ยาคง, รืคง = ข้าวโพด แตแหร,
กืแหร = มะม่วงหิมพานต์ โลกกึม,ู โลกย้ามู = ลูกชมพู่ ตีหมา, กึหมาเต๊าะ = ภาชนะทาด้วยกาบหลาวชะโอนหรือกาบ
หมากใช้ตกั น้าจากบ่อ กอตะ = กล่อง เบ๊ะ = กระเป๋าย่าม ลาต้า = บ้าจี้ กอหรัง = ขาด ยาดี = ตกลง รุฆี = ขาดทุน
แบง็อง = งง ชือ่ ปลาทะเล เช่น ปลาสึหลากุหนิง, ซาหลากุหนิง = ปลาข้างเหลือง ปลากึโหมง = ปลาทู ปลาหยอ =
ปลาทูนา่ ปลาต้าหมัน, ปลาตือหมัน = ปลาหลังเขียว ปลาบาวา = ปลาจาระเม็ด เป็นต้น
ภาษาตากใบบางคาเป็นคาศัพท์ไทยโบราณ และคาไทยทีใ่ ช้เป็นราชาศัพท์ เช่น แหน็บเพลาหรือแหน็ดเพลา
= กางเกง กลด = ร่ม ประสูติ = เกิด (ใช้ทงั้ คนและสัตว์) ยาตรา = เดิน นัง่ แพงเชิง = นัง่ ขัดสมาธิ
ประโยคค าถามในภาษาตากใบ(เจ๊ะเห) ต่างกับประโยคคาถามในภาษาถิน่ ใต้ทวั่ ไป คือใช้คาว่า หมี,หมิ
เป็นคาลงท้ายแทนคาว่า ไหม ของภาษาไทยภาคกลาง เช่น ช่ายหมี = ใช่ไหม กินข้าวแล้วหมี = กินข้าวแล้วหรือยัง
ปัจจุบนั การใช้ภาษาตากใบ(เจ๊ะเห) เปลีย่ นแปลงไปมาก เนือ่ งจากอิทธิพลของการศึกษาและเทคโนโลยีการ
ติดต่อสือ่ สาร คาศัพท์บางคาจึงเลือนหายไป คนรุน่ ใหม่จะใช้คาภาษาไทยมาตรฐานมากขึน้ เช่น พูน่ ใช้ โคม กึลามัง
หรือ (กะลามัง) กืหลา,กึหลา ใช้ ท้าด(ถาด) กืหนี, กึหนี ใช้ กาน้า น้าป๊าร้า ใช้ น้าบูดู โลกกืจน๋ี ใช้ พริก ล้อกเก๊าะแก
แร็ต ใช้ บุหรี(บุหรี)่ โลกกึไต๋ซอ็ ก ใช้ ลูกต๋อด๋อง(สะตอดอง) โลกน้าเต้าปึงา้ ด ใช้ ลูกฟักทอง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้
จึงมีความพยายามของเจ้าของภาษาและนักวิชาการทีร่ กั หวงแหนภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) จึงได้รวบรวมอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
ภาษาอันเป็นศิลปวัฒนธรรมของตนไว้เพือ่ เป็นมรดกของชาติสบื ไป
เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารยประพนธ เรืองณรงค และอาจารย์ครื่น มณีโชติ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๔๗

ภาษาสะกอม

ในภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากภาษาไทยถิ่นใต้ แล้วยังมีภาษาที่โดดเด่นอีก ๓ ภาษา ได้แก่
ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) ภาษาสะกอม และภาษาพิเทน มีผู้สันนิษฐานว่าภาษาทั้งสามนี้มีความเกี่ยวข้องกัน
แต่ ยั ง ไม่ ป รากฏหลั ก ฐานที่ ชั ด เจน ภาษาสะกอมเป็ น ภาษาไทยถิ่ น ที่ ใ ช้ พู ด กั น ในพื้ น ที่ ต าบลสะกอม
อาเภอจะนะและบางส่วนของอาเภอเทพา จังหวัดสงขลา แม้ว่าพื้นที่ของผู้พูดภาษาสะกอมจะตั้งอยู่ในเขต
จังหวัดสงขลา แต่ภาษาสะกอมกลับมีสาเนียงที่เป็นเอกลักษณ์และการใช้คาศัพท์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างจาก
ภาษาไทยถิ่ น สงขลาหรื อ ภาษาในละแวกใกล้ เ คี ย งอื่ น นอกจากนี้ ภาษาสะกอมยั ง เป็ น ภาษาที่ ใ ช้ ใ น
การแสดงพื้นบ้าน “หนังตะลุง” (ของคณะตะลุงหนังกั้น) โดยมีตัวหนังชื่อ “สะหม้อ” เป็นตัวตลก พูดจาด้วย
ภาษาสะกอม อิทธิพลความขบขันสนุกสนานของการแสดงหนังตะลุงนี่เองจึงเป็นเหตุให้ภาษาสะกอมด้วย
ถูกเรียกหรือรู้จักของคนทั่วไปด้วยชื่อว่า “ภาษาสะหม้อ” ตามชื่อของตัวหนังด้วย
ชาวบ้านที่พูดสะกอมเล่าสืบต่อกันมาว่า บรรพบุรุษของตนนับถือศาสนาอิสลาม และอพยพมา
จากกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อประมาณเกือบสามร้อยปีมาแล้ว ปัจจุบันชาวบ้าน
ที่พูดสะกอมส่ว นใหญ่ก็ ยังคงนับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับบรรพบุรุษ อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ของ
ภาษาไทยสะกอมยั ง มี ผู้ ค นที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ และคนไทยเชื้ อ สายจี น อยู่ ด้ ว ย และทุ ก กลุ่ ม ต่ า งก็ ใ ช้
ภาษาสะกอมร่วมกัน นับได้ว่าตาบลสะกอมเป็นพืน้ ที่พหุวัฒนธรรมที่มภี าษาเป็นแกนกลาง

๑๔๘

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ภาษาสะกอมประกอบด้วยประกอบด้วยเสียงพยัญชนะเดี่ยวจานวน ๒๓ หน่วยเสียง เสียงที่ต่างจาก
ภาษาไทยมาตรฐาน คื อ เสี ย ง ฆ (เสี ย งกั ก ก้ อ ง เพดานอ่ อ น) และ ญ (เสี ย งนาสิ ก เพดานแข็ ง )
เสี ย งพยั ญ ชนะทุ ก เสี ย งท าหน้ า ที่ เ ป็ น พยั ญ ชนะต้ น ได้ ทุ ก เสี ย ง และมี เ สี ย งที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น พยั ญ ชนะท้ า ย
ได้ เ พี ย ง ๙ หน่ ว ยเสี ย งเหมื อ นกั บ ภาษาไทยมาตรฐาน ระบบเสี ย งสระประกอบด้ ว ยสระเดี่ ย ว
(๑๘ หน่วยเสียง) สระประสม (๓ หน่วยเสียง) และระบบเสียงวรรณยุกต์จานวน ๖ หน่วยเสียง ระบบคาและ
การเรียงคา โดยรวมเหมือนกับภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไป แต่จะมีลักษณะเฉพาะบางประการในแง่จานวนพยางค์ของคา
ซึ่งมักไม่นิยมตัดเสียงของคาให้เหลือพยางค์เดียวเหมือนภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไป แต่มักจะใช้เป็นคาสองพยางค์
เช่น กะเดียว = เดียว กะพรก = กะลา ชะลุย = มากมาย กือชะ = ตะกร้า เป็นต้น การเรียงลาดับของคาบางส่วน
ก็จะสลับกับภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไป เช่น น้อยแล็ก = เล็กน้อย หลังถอย = ถอยหลัง เข้านา = น้าเข้า ร้อนทุกข์ =
ทุกข์ร้อ น นอกจากนี้ ภาษาสะกอมยั ง ใช้ศั พท์เฉพาะถิ่นซึ่ง เป็ นเอกลั กษณ์ต่างจากภาษาละแวกใกล้เคียงอื่ น
เช่น ดอย = ตาย จะล็อก = ล้อเลียน ผ้าปล่อย = ผ้าขาวม้า กะได = เคย แถลง (พูด) จากับ = สนทนา เป็นต้น
ปัจจุบันภาษาสะกอมยังคงใช้พูดโดยผู้คนในพื้นที่ในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะการพูดคุยในครอบครัว
หมู่ บ้ า น การประชุ ม แจ้ ง ข่ า วสารของต าบล และการจั ด รายการวิ ท ยุ ท้ อ งถิ่ น อย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จั ย ด้ า น
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที่ มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ม าทดแทนเครื่ อ งมื อ พื้ น บ้ า น ระบบการศึ ก ษา
ที่ใช้ภาษาไทยมาตรฐาน อิทธิพลของสื่อสารมวลชน และการเดินทางติดต่อประกอบอาชีพ ทาให้คาศัพท์เฉพาะ
หลายคาใช้ลดน้อยลง และถูกแทนที่ด้วยคาศัพท์ไทยถิ่นใต้หรือคาศัพท์ภาษาไทยมาตรฐาน

เรียบเรียงโดย อาจารย์เชิดชัย อุดมพันธ์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๔๙

ภาษาอูรักลาโวยจ

อูรักลาโวยจ หรือชื่อที่คนทั่วไปรู้จักคือ ชาวเล ชาวน้า หรือชาวไทยใหม่ อาศัยอยู่บริเวณที่เป็นหมู่เกาะ
ทางใต้ ข องประเทศไทย ค าว่ า “อู รั ก ” หมายถึ ง “คน” “ลาโวยจ” หมายถึ ง “ทะเล” เป็ น ค าเรี ย กที่
กลุ่มชาติพันธุ์นี้ใช้เรียกชื่อกลุ่มและภาษาของตนเอง ปัจจุบันมีผู้พูดภาษานี้ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ภาษานี้จัดอยู่ใน
ตระกูลออสโตรนีเชียน สาขามาลาอิก ภาษานี้มีความแตกต่างกับกลุ่มมอแกนและมอแกลน แม้จัดอยู่ในตระกูล
ภาษาเดียวกันก็ตาม
อู รั ก ลาโวยจ มี ถ่ิ น ฐานอยู่ บ นเกาะสิ เ หร่ หาดราไวย์ บ้ า นสะป า จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จนถึ ง ทางใต้ ข อง
เกาะพีพดี อน เกาะจา เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะราวี จังหวัดสตูล และบางส่วน
อยู่ที่เกาะลิบง จังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังอาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซีย ขณะนี้ชาวอูรักลาโวยจ
ได้ตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง รับจ้างทาสวน และอาชีพอื่น ๆ และซึมซับวัฒนธรรมไทย
มากขึน้ ชาวอูรักลาโวยจมีพิธีกรรมที่สาคัญคือ พิธีลอยเรือ "อารี ปาจัก" เพื่อกาจัดเคราะห์ร้ายออกไปจากชุมชน
โดยจะจัดปีละ ๒ ครั้ง คือ เดือน ๖ และ เดือน ๑๑ ขึน้ ๑๔ ค่า และมีการละเล่น “รองเง็ง” และดนตรีรามะนา
มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ในอดีตชาวอูรักลาโวยจอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขากูนุงยีรัยจ ในแถบชายฝั่ง
ทะเลในรัฐเกดะห์ (ไทรบุรี) ยังชีพด้วยการท่องเรือตามหมู่เกาะ และหาปลาในทะเล พวกเขามีความสามารถ
ในการดาน้าทะเลลึก จากนั้นก็เดินทางเข้ามาสู่ในน่านน้าไทย แถบทะเลอันดามัน ในช่วงแรกยังมีวถิ ชี ีวติ แบบเร่ร่อน
โดยอาศั ย เรื อ ไม้ ร ะก าเป็ น ที่ อ ยู่ แ ละพาหนะ และใช้ ก ายั ก หรื อ แฝกส าหรั บ มุ ง หลั ง คาเป็ น เพิ ง อาศั ย บนเรื อ
หรือเพิงพั กชั่ วคราวตามชายหาดในฤดูม รสุม นอกจากนี้ยัง มี ตานานเล่า ว่า ชาวอูรักลาโวยจเคยมี บรรพบุ รุษ
เดียวกับชาวมอแกนและเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่อี าศัยอยู่ในทะเลมานาน โดยเชื่อกันว่าเกาะลันตาเป็นสถานที่แห่งแรก
ที่ชาวอูรักลาโวยจตั้งถิ่นฐาน แต่พวกเขาก็ยังอพยพเร่ร่อนอยู่เรื่อยๆ โดยโยกย้ายไปตามหมู่เกาะต่างๆ และพักพิง
ที่ เ กาะนั้ น ๆ และกลั บ มาที่ เ ดิ ม แต่ ทุ ก กลุ่ ม ยั ง คงมี ค วามสั ม พั น ธ์ ไ ปมาหาสู่ กั น อยู่ เ สมอ ถื อ ว่ า เป็ น สั ง คม
เครือญาติใหญ่

๑๕๐

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

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/ ความสั้นยาวของเสียงสระไม่ทาให้ความหมายเปลี่ยนแปลง โดยปกติเสียงสระในพยางค์ที่ไม่มี
ตัว สะกดจะยาวกว่าเสีย งสระในพยางค์ที่มีตัวสะกด เช่น เกอตับ = ปู อีกั ด = ปลา ซาโวฮ = สมอเรือ
ภาษานี้ ไ ม่ มี ร ะบบเสี ย งวรรณยุ ก ต์ แต่ ก ารเปลี่ ย นท านองเสี ย งในประโยคจะท าให้ ค วามหมายของ
ประโยคเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ปี มานี <ไป-อาบน้า> = ไปอาบน้า ถ้าพยางค์ท้ายเป็นเสียงตกแสดงว่าเป็น
ประโยคบอกเล่า แต่ถ้าพยางค์ท้ายเป็นเสียงสูง -ตกแสดงว่าเป็นประโยคคาถาม การเรียงคาในประโยค
มีลักษณะแบบ ประธาน – กริยา – กรรม เช่น กู มากัด นาซี <ฉัน-กิน-ข้าว> = เรากินข้าว กีตา บารี ญา
แญะ บูเกะ <เรา-วิ่งหนี-ขึ้น -เขา> = เราวิ่งหนีขึ้นเขา ส่วนประโยคปฏิเสธ จะมีคาว่า ฮอยเตด นาหน้า
คากริยา เช่น กู ฮอยเตด ซูกา มากัด นาซี <ฉัน-ไม่-ชอบ-กิน-ข้าว> = ฉันไม่ชอบกินข้าว, ฮอยเตด บรี มา
กัด <ไม่-ให้-กิน> = ไม่ให้กิน ฮอยเตด บรี ตี <ไม่-ให้-ไป> = ไม่ให้ไป เป็นต้น
หลายปี มานี้ช าวอู รัก ลาโวยจ ต้ อ งเผชิ ญ ปัญ หาเนื่อ งมาจากการพั ฒ นาการท่อ งเที่ ย ว ส่ง ผล
ต่อที่ทากินและที่อยู่อาศัย จนเกรงกันว่าภาษาและภูมิปัญญาที่สบื ทอดกันมาจะสูญไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ชาวอูรักลาโวยจ เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมมือกันอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น โดยการพั ฒนาระบบตัว เขีย นภาษาอูรัก ลาโวยจอัก ษรไทยขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทึก
เรื่องราวและภูมปิ ัญญาต่างๆ ของบรรพชนไว้สาหรับเป็นมรดกของลูกหลานและของชาติต่อไป

เรียบเรียงโดย อาจารย์มยุรี ถาวรพัฒน์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๕๑

ภาษามานิ (ซาไก)
คาว่า “มานิ” แปลว่าคน คนทั่วไปจะรู้จักในนาม เงาะป่าหรือซาไก อาศัยอยู่ในป่าเทือกเขา
บรรทัด ในเขตจังหวัด ตรัง สตูลและพัทลุง มีประชากรโดยประมาณ ๓๐๐ คน นักวิชาการด้านโบราณคดี
เชื่อว่า “มานิ” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากว่าหมื่นปี และยังคง
ด ารงอยู่ ก ระทั่ ง ปั จ จุ บั น โดยเฉพาะเอกลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของมานิ ที่ เ รี ย กว่ า วั ฒ นธรรมแบบหา
ของป่ า -ล่ า สั ต ว์ โดยลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมแบบนี้ เป็ น ลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมที่ เ น้ น ปรั บ ตั ว ให้ อ ยู่
ร่ว มกั บ ระบบนิเ วศวิท ยาทางธรรมชาติ โดยใช้ ความรู้ ภูมิปั ญ ญาการดารงชีวิ ตในป่า เช่น ความรู้ ด้า น
การล่าสัตว์ การทากระบอกไม้ซางและลูกดอกอาบยาพิษ การรู้จักสรรพคุณต่างๆ ของพืช ความรู้เรื่อง
นิสัยสั ญชาตญาณและธรรมชาติของสัตว์ประเภทต่างๆ รวมทั้งความรู้ภูมิปัญญาของป่า โลกทัศน์ของ
การใช้ชีวติ อยู่ในป่า สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งความรู้ภูมิปัญญาและทักษะในการดารงชีวิต เป็นวัฒนธรรมที่ตกทอด
มานับหมื่นปีและเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่ปัจจุบันในประเทศไทยมีแค่กลุ่มมานิเท่านั้นที่ยังคงรูปแบบวัฒนธรรม
แบบดังกล่าวไว้ได้
ภาษามานิ เป็นภาษาในตระกู ลออสโตรเอเชีย ติค สาขามอญ-เขมร กลุ่มย่อยอัสเลีย น
ภาษาในกลุ่ ม ย่ อ ยเดี ย วกั น ที่ มี ค วามใกล้ เ คี ย ง ได้ แ ก่ ภาษากั น ซิ ว ใน จั ง หวั ด ยะลาและภาษาจะฮาย
ในจังหวัดนราธิวาส ภาษามานิมีลักษณะของภาษากลุ่มมอญ-เขมรที่ชัดเจน โดยมีพัญชนะต้น (๒๒ ตัว)
พยั ญ ชนะสะกด (๑๓ ตั ว )โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การใช้ ตั ว สะกด จ ญ ฮ และไม่ มี เ สี ย งวรรณยุ ก ต์
ตั ว อย่ า งค าศั พ ท์ ใ นภาษามานิ เช่ น มะเลง = ป่ า ทึ บ หรื อ ป่ า ดงดิ บ , บาแอด = ค าที่ มี ค วามหมาย
ในทางที่ดี อร่อย ดี สวย, แมด = ตา, มอฮ = จมูก ตะกบ = หัวมันป่า ไวยากรณ์ภาษามานิโ ดยทั่ วไป
มีการเรียงคาในลักษณะ ประธาน – กริยา - กรรม เช่นเดียวกับกลุ่มภาษามอญ-เขมรอื่นๆ เช่นประโยคว่า
นะ ฮาว ตะกบ <แม่ -กิ น -หั ว มั น ป่ า > = แม่ กิ น หั ว มั น ป่ า ประโยคปฏิ เ สธ เช่ น ประโยค อิ ง เอยบะ
แดง ตะเอาะ <ฉั น -ไม่ -เห็ น -เสื อ > = ฉั น ไม่ ( เคย)เห็ น เสื อ ภาษามานิ มี ลั ก ษณะทางภาษาที่ มี เ สี ย ง
พยั ญ ชนะท้ายเป็นเสี ย งกั ก ที่เ ส้นเสีย งเป็ นจานวนมาก ในภาษามานิจะไม่มีคาด่า หรือคาพูดหยาบคาย
ไม่มคี าที่แสดงถึงชนชั้นฐานะทางสังคม

๑๕๒
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เท่าที่มีการสารวจข้อมูลประชากรมานิ พบว่าปัจจุบันมานิมีประชากรอยู่เพียง ๓๐๐ คนเท่านั้น
พื้นที่ที่อยู่อาศัยของมานิ อยู่ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่จังหวัดตรัง สตูลและพัทลุง แม้ว่ายังมีมานิ
จานวนหนึ่งที่ยังดารงชีวติ อยู่ในป่ามีการติดต่อกับกลุ่มคนภายนอกน้อยและยังคงรักษาภาษาและวัฒนธรรม
ของตนไว้ได้ แต่ก็มีมานิอกี หลายกลุ่มที่ไม่สามารถดารงชีวติ ในป่าได้อกี ต่อไปเนื่องจากสภาพพื้นที่ขาดความ
อุด มสมบูรณ์ ท าให้ต้องปรับ เปลี่ย นวิถี ชีวิตให้เ ข้ากั บ วัฒนธรรมภายนอก บางกลุ่มเปลี่ย นมาท าไร่ข้าว
บ้างก็ทาสวนยางพารา บางกลุ่มรับจ้าง บางกลุ่มล่าสัตว์หรือหาของป่ามาขาย การติดต่อกับผู้คนภายนอก
จึงทาให้มานิมีความความรู้สกึ “อาย” ที่จะพูดภาษาตนเองและหันมาพูดภาษาไทยถิ่นใต้ได้คล่องแคล่วและ
ไม่สอนให้ลูกๆ หลานๆ พูดภาษามานิ ปัจจุบันภาษามานิในบางพื้นที่เด็กๆ แทบพูดภาษาแม่ของตนไม่ได้แล้ว
โดยเฉพาะในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ตรั ง พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ นเทื อ กเขาบรรทั ด ก็ ค่ อ ยๆ ลดลงเรื่ อ ยๆ สภาวะทาง
ความเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ หลายๆ อย่ า งรวมทั้ ง จ านวนผู้ พู ด ที่ น้ อ ยมากจึ ง ท าให้
ภาษามานิอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญหายของภาษาในระดับที่รุนแรง
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสาคัญในการธารงอยู่ของภาษาและวัฒนธรรมมานิ คือความสัมพันธ์
ระหว่างฐานของทรัพ ยากรทางธรรมชาติที่เ ป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม หากต้นทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่
สภาพแวดล้อม พืน้ ที่ป่า พันธุ์สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่จาเป็นในการดารงชีวิตสูญหายไป ภาษาและวัฒนธรรม
ของมานิ ก็ จ ะหายไปด้ ว ยโดยปริ ย าย ถึ ง อย่ า งไรก็ ต ามยั ง มี นายเห้ ง ศรี ป ะเหลี ย น แกนน ามานิ ที่
หมู่บ้านคลองตง อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ก็มีความสนใจที่จะรักษาภาษาตนเองไว้ให้ลูกหลาน ไม่อยาก
ให้สูญหายไปทั้งต้องการสอนให้คนในชุมชนสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับโลกภายนอกได้ด้วย

เรียบเรียงโดย นายชุมพล โพธิสาร
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๕๓

ภาษาไทยโคราช (ไทยเบิ้ง)
ภาษาไทยโคราช/ภาษาไทยเบิ้ง เป็นภาษาไทยถิ่นหนึ่งในภาษาตระกู ลไท กลุ่มคนที่พูดภาษานี้
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ยกเว้นอาเภอบัวใหญ่ และอาเภอปักธงชัย ซึ่งใช้ภาษาไทยถิ่น
อีส าน และมี บ างส่ว นในจั งหวั ด ชั ย ภูมิ เช่น อ าเภอจัตุรัส และอ าเภอบ าเหน็ จณรงค์ ในจั งหวัด บุรีรัม ย์
เช่ น อ าเภอนางรอง อ าเภอพุ ท ไธสง อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอสะตึ ก และยั ง มี ผู้ พู ด บางส่ ว นใน
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี โดยจะเรี ย กภาษาที่ ใ ช้ พู ด ว่ า “ภาษาไทยโคราช” ส่ ว นกลุ่ ม คนที่ ย้ า ยถิ่ น ฐานจาก
จังหวั ด นครราชสีมาไปอาศัยอยู่ใ นจังหวั ดลพบุรี จังหวัดสระบุรีและจังหวัดสุรินทร์ จะเรีย กภาษาและ
กลุ่มคนว่า “ไทยเบิ้ง” อย่างไรก็ตามจากหลักฐานการศึกษาพบว่าภาษาไทยโคราชกับภาษาไทยเบิ้งเป็น
ภาษาเดียวกัน
ภาษาไทยโคราช/ภาษาไทยเบิง้ มีลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับภาษาไทยกลางหรือภาษาไทย
กรุ ง เทพ เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี เ ขตติ ด ต่ อ กั บ ภาคกลางของประเทศไทยและภาษาที่ ใ ช้ มี ห ลายภาษา
เช่น ภาษาไทยถิ่ นอีส าน ภาษาเขมรถิ่ นไทย จึงท าให้ภาษาไทยโคราช/ภาษาไทยเบิ้งมีลัก ษณะบางส่วน
คล้ายคลึง กั บ ภาษาไทยถิ่ นอี ส าน ตลอดจนมีค าศัพ ท์ภาษาเขมรปะปนอยู่บ้ าง อย่า งไรก็ ตาม ค าศัพ ท์
ที่ใช้เฉพาะในภาษาไทยโคราช/ภาษาไทยเบิ้งยังมีจานวนมาก เช่น อีนาง = คาเรียก เด็กผู้หญิง ไอ้นาย =
คาเรียกเด็กผู้ชาย กะโผ่งแก้ม = กระพุ้งแก้ม โขนงหัว = หนังศีรษะ ประแจ = กุญแจ เกือก = รองเท้า
ละกอ = มะละกอ สี เ ดื อ น = ไส้ เ ดื อ น เหื่ อ = เหงื่ อ ฟ้ า แขยบ = ฟ้ า ร้ อ ง ป๊ ะ = พบ ฉก = ขโมย
หน้าจะหรึน = หน้าทะเล้น หน้ามึน = หน้าด้าน กะเหลินเปิน = ซุ่มซ่าม เป็นต้น

๑๕๔
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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/ ปรากฏเสี ย งควบกล้า /ร ล/ ไม่ป รากฏเสีย งควบกล้ า /ว/ สระเดี่ย วมี
๑๘ หน่ ว ยเสี ย ง คื อ /อะ อา อิ อี อึ อื อ อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เออะ เออ เอาะ ออ ไอ/ใอ เอา/
ส่ ว นสระประสม มี ๓ หน่ ว ยเสี ย ง คื อ /เอี ย เอื อ อั ว / หน่ ว ยเสี ย งวรรณยุ ก ต์ มี ๔-๖ หน่ ว ยเสี ย ง
ส่วนไวยากรณ์มีลักษณะการเรียงคาแบบประธาน – กริยา – กรรม นอกจากนี้มีการใช้ลักษณะภาษาที่เป็น
ลักษณะเฉพาะ เช่น จั๊ก จั๊กแหล่ว จั๊กเด่ = ไม่รู้ ยังงั้นดอกนิ = อย่างนั้นหรือ ยังงี้ดอกวา = อย่างนี้หรอก
หรือ ประโยคคาถามที่ถามจานวนใช้ จั๊ก เช่น อันนี้จั๊กบาท = อันนี้ราคาเท่าไร ประโยคปฏิเสธ ใช้ ดอก
เช่ น ไม่ ถู ก ดอก = ไม่ ถู ก นะ ใช้ เด้อ ท้า ยประโยคแจ้ง ให้ท ราบ เช่น ไปละเด้ อ มาอีก เด้อ มีค าลงท้ า ย
เบิ้ง = บ้าง เช่น ฉันขอกินเบิ้ง = ฉันขอกินบ้าง สานวน พอสมมาพาควร = พอหอมปากหอมคอ หาอยู่หา
กิน = ทามาหากิน ขีส้ บร่อง = ได้จังหวะพอดี ไกลโพด = ไกลเกินไป น้อยจ่น = น้อยเกินไป
นอกจากภาษาแล้ว คนกลุ่มนี้ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชน เช่น การแต่งกาย
ระบบสั ง คม จารี ต ประเพณี การด าเนิ น ชี วิ ต และการแสดงพื้ น บ้ า น เช่ น เพลงโคราช อย่ า งไรก็ ดี
จากสภาพในปั จ จุ บั น ทั้ ง ในด้ า นการศึ ก ษา เศรษฐกิ จ สั ง คม การปกครอง การประกอบอาชี พ
การเคลื่อนตัว การย้ายถิ่น และผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทาให้สถานะภาษาไทยโคราช/ภาษาไทย
เบิ้งในปัจจุบันอยู่ในสภาพวิกฤติ คนรุ่นหลังใช้ภาษาไทยโคราช/ไทยเบิ้งน้อยลงทุกขณะ จึงเป็นความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านภาษานี้ไว้ทั้งระบบ ทั้งระบบเสียง ระบบคา
ระบบประโยค ระบบข้ อความ ตลอดจนการสื่อความหมาย อัน แสดงถึ งมรดกภู มิปั ญ ญาที่ค วรจั ดท า
คลังข้อมูลเพื่อเก็บรักษา อนุรักษ์ เผยแพร่ และหาช่องทางให้มีการสืบสานให้ดารงคงอยู่สบื ไป

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บารุงรักษ์ และดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๕๕

ภาษาพิเทน
ในภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากภาษาไทยถิ่นใต้ แล้วยังมีภาษาที่โดดเด่นอีก ๓ ภาษา ได้แก่
ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) ภาษาสะกอม และภาษาพิเทน มีผู้สันนิษฐานว่าภาษาทั้งสามนี้มีความเกี่ยวข้องกัน
แต่ ยั ง ไม่ ป รากฏหลั ก ฐานที่ ชั ด เจน ภาษาพิ เ ทนปั จ จุ บั น มี ผู้ พู ด เฉพาะหมู่ ที่ ๒ บ้ า นพิ เ ทน ต าบลพิ เ ทน
อาเภอทุ่ งยางแดง จังหวั ดปั ตตานี ภาษาพิ เทนเป็ นภาษาที่ อยู่ระหว่ างรอยต่ อของภาษาไทยถิ่ นใต้และ
ภาษาตากใบ (เจ๊ ะเห) และถู ก แวดล้อ มด้ว ยภาษามลายู ป าตานี จากงานวิ จัย ด้ านภาษาศาสตร์ พบว่ า
มีหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว ๒๒ หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบกล้า ๑๔ หน่วยเสียง ที่เด่นคือ
เสียงพยัญชนะต้น / ดร / เช่นค าว่า เดราะ = เตะ โดร้ก = แห้ง(ผลไม้) มีเสียงพยัญชนะท้าย ๙ หน่วยเสียง
หน่ว ยเสีย งสระเดี่ ย ว ๑๘ หน่ว ยเสี ย ง หน่ วยเสีย งสระประสม ๓ หน่ วยเสีย ง หน่ว ยเสี ย งวรรณยุ ก ต์ มี
๖ หน่ ว ยเสี ย ง และมี ก ารแตกตั ว เป็ น ๓ ทาง แต่ ร ะบบเสี ย งวรรณยุ ก ต์ ไ ม่ เ หมื อ นภาษาไทยถิ่ น ใต้
ภาษาตากใบ และภาษาสะกอม (ซึ่งเป็นภาษาย่อยของภาษาตากใบ) ด้านการใช้ศัพท์ มีศัพท์เฉพาะถิ่น
เช่ น ปลากื อ ริ ง = ปลาแห้ ง น าหิ น = น้ าแข็ ง ปลาพู อ วน = ปลาส้ ม บื อ จี น =พริ ก ยาม = ชมพู่
อู ลั น = ผั ก ลู ก กรื อ ดะ = ลู ก เนี ย งนก มิ ง = ก๋ ว ยเตี๋ ย ว กื อ สาร = ข้ า วสาร คนตี ไ ฟ = แม่ ค รั ว
จอน = กระรอก เมียแก่ = เมียหลวง เมียหนุม่ = เมียน้อย แตกัด = หิง้ ลูกแก่ = ลูกคนโต เป็นต้น
ตานานกล่า วว่ า บรรพบุ รุ ษ ของชาวพิ เ ทนอพยพมาจากอยุ ธ ยา สมั ย กรุง ศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง นั้ น
ช้างเผือกคู่บ้านคู่เ มืองสู ญ หาย กษัตริย์มีพระบรมราชโองการให้องครัก ษ์คือพี่เ ณรและน้องอีก ๔ คน
ติ ด ตามช้ า งลงมาทางใต้ พบว่ า ร่ อ งรอยช้ า งได้ สู ญ หายไปในพื้ น ที่ ข องเมื อ งปั ต ตานี พี่ เ ณรและพี่ น้ อ ง
ไม่สามารถนาช้างกลับไปได้ ด้วยเกรงอาญาแผ่นดิน จึงได้ตงั้ รกรากอยู่ในป่าทึบคือพื้นที่ตาบลพิเทนปัจจุบัน
คาว่า "พิเทน" สันนิษฐานว่ามาจากคาว่า "พี่เณร" แต่เดิม ชาวพิเทนนับถือศาสนาพุทธ หากใครมีความ
เดือดร้อนจะมาบนบานที่สุสานพี่เ ณร หมู่ ๒ ตาบลพิเทน ช่วงเดือน ๖ จะมีงานประเพณี การเข้าทรง
การเล่นมโนราห์และทาบุญให้พี่เณรโดยจุดเทียนเป็น กะทา (คล้ายรูปโดม) ตอนกลางคืน แห่จากหมู่บ้านไป
ยังสุสานพี่เณรเพื่อทาบุญให้พี่เณร แต่ปัจจุบันไม่ได้ทาพิธีนี้แล้ว เพราะชาวพิเทนเปลี่ยนไปนับถือศาสนา
อิสลาม เนื่องอยู่ท่ามกลางชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ มีมัสยิด สุเหร่า และกุโบร์หรือป่าช้าของศาสนาอิสลาม
หลายแห่ง ประเพณีความเชื่อต่างๆ ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลาม เช่น มีการถือบวชในเดือนรอมฎอน

๑๕๖

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การจัดเทศกาลฮารีรายอ การจัดงานเมาลิด การละหมาด การแต่งกาย อาหาร เป็นต้น ปัจจุบันชาวบ้าน
หมู่ ที่ ๒ ต าบลพิเ ทนใช้ ภ าษามลายู ปั ตตานี ใ นชี วิต ประจ าวัน มากขึ้ น และใช้ ภ าษาพิ เ ทนน้ อยลงเรื่ อ ยๆ
คนอายุ ๕๐ ปีข้ึนไปจะสื่อสารด้วยภาษาพิเทนในกลุ่มอายุเดียวกัน คนอายุต่ากว่านี้จะใช้ภาษามลายูปัตตานี
หรือภาษาไทยกรุงเทพฯ อีก ทั้งชาวบ้านเกรงความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บางส่วน
จึงอพยพย้ายถิ่นฐานเหลือเพียงผู้สูงอายุอาศัยในหมูบ่ ้าน
อย่างไรก็ ตาม แม้ว่าจะมีก ารใช้ภาษาพิเ ทนในชุมชน แต่ผู้ที่พูดภาษานี้ได้ก็มีจานวนไม่มากนัก
มี แ นวโน้ ม จะสู ญ หายไปจากสั ง คมไทย หากไม่ มี แ นวทางการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และสื บ ทอด ด้ ว ยเหตุ นี้
จึงมีความพยายามของเจ้าของภาษาและนักวิชาการที่รักและหวงแหนภาษาพิเทน จึงได้ศึกษาและรวบรวม
ภาษาพิเทนไว้ เพื่อเป็นมรดกของชาติตอ่ ไป

เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ และอาจารย์ทวีพร จุลวรรณ
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๕๗

ภาษาเขมรถิ่นไทย

ภาษาเขมรมีผู้พูดอยู่ในหลายประเทศทั้งในประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย
ภาษาเขมรที่พูดในประเทศไทยเรียกว่า ภาษาเขมรถิ่นไทย ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นที่พูดในหลายจังหวัดทาง
ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แม้ว่าภาษาเขมรถิ่นไทยจะมีลักษณะทางภาษา
ใกล้เ คีย งกั บ ภาษาเขมรที่พู ด ในประเทศกั มพู ชาแต่ก็ มีลัก ษณะเฉพาะตัวที่แตกต่ างออกไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาเขมรถิ่นไทยในหลายพื้นที่ เช่น ภาษาเขมรสุรินทร์และศรีสะเกษ ยังคงรักษาเสียงพยัญชนะ
สะกด “ร” อย่างเคร่งครัด เป็นต้น กลุ่มผู้พูดภาษาเขมรในประเทศไทยตั้งถิ่นฐานหนาแน่นทางตอนใต้ของ
ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ คือจังหวั ดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และกระจัดกระจายในภาคตะวันออก
เช่น ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด คาว่า เขมร เป็นชื่อชาติพันธุ์และภาษา คนไทย
เชื้อสายเขมรในประเทศไทยส่ว นใหญ่เรีย กตนเองว่า คแมร หรือ คฺแม ชาวเขมรในจังหวัดสุรินทร์เรีย ก
ภาษาของตนเองว่า คแมร ลื̣อ = เขมรสูง หรือเขมรบน และเรียกเขมรกัมพูชาว่า คแมร กรอม = เขมรต่า
ชาวเขมรมีวัฒนธรรมที่มีอัตลั กษณ์เ ฉพาะตน เช่น การแต่งกายและการทอผ้าไหม ชาวเขมร
นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาแต่ ก็ นั บ ถื อ ผี บ รรพบุ รุ ษ และเรื่ อ งทางไสยศาสตร์ มี ก ารเข้ า ทรงแม่ ม ดหมอผี
เพื่อการรักษาพยาบาลจากโรคร้ายต่างๆ
ภาษาเขมรเป็นภาษาสาคัญในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austro-asiatic language family)
ภาษาเขมรเป็ น ภาษาที่ มี ลั ก ษณะการสร้ า งค าด้ ว ย การแผลงค า เช่ น ชั น = ฉั น อาหาร (ใช้ กั บ พระ),
จัง ฮั น = อาหารพระ, ตุ ม = เกาะ (กริย า), ตรนุ ม = คอน (ส าหรับ เกาะ) ภาษาเขมรไม่ มี ว รรณยุ ก ต์
เรียงโครงสร้างประโยคแบบประธาน-กริยา-กรรม เช่น แม กาปุง ตนา บาย <แม่-กาลัง-หุง-ข้าว> =
แม่กาลังหุงข้าว ประโยคปฏิเสธจะมีการใช้คาแสดงการปฏิเสธ ๒ คา วางไว้หน้าและหลังคากริยา เช่น
คญ̣ม มัน เติว็ เต <ฉั น-ไม่-ไป-ไม่> = ฉันไม่ไ ปหรอก คาขยายมักอยู่หลังคาหลัก เช่น ปเตีย็ฮ ทแม็ย
<บ้าน-ใหม่> = บ้านใหม่ แต่คาขยายในประโยคบางครัง้ จะวางไว้หน้าหลัง เช่น โกน กเมญ ร็วด ดูล บะ ดัย
<เด็ก-เด็ก-วิ่ง-ล้ม-หัก-แขน> = เด็กน้อยวิ่งหกล้มแขนหัก

๑๕๘

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ภาษาเขมรมี เ สี ย งพยั ญ ชนะคล้ า ยคลึ ง กั บ ภาษาไทย โดยมี ห น่ ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะต้ น ๒๒ ตั ว
ที่แตกต่างจากภาษาไทยคือ ญ- หน่วยเสียงพยัญชนะท้ายมี ๑๔ ตัว ที่แตกต่างจากภาษาไทยคือ –จ, -ญ,
-ร, -ล, -ฮ พยั ญ ชนะต้ นควบกล้ าในภาษาเขมรมี ความหลากหลายและมี ก ารเกิด ร่ว มกั นได้ม ากกว่ า
ภาษาไทย เช่น คลอจ =ไหม้, จราน = ผลัก, ซลับ = ตาย คาส่วนใหญ่ในภาษาเขมรเป็นคาพยางค์เดียวและ
คาสองพยางค์ ส่วนคาสามพยางค์และสี่พยางค์มีจานวนไม่มาก สระในภาษาเขมรมีเสียงแปรต่างกันไป
ตามพื้นที่ เช่น จังหวัดสุรินทร์มกี ารออกเสียงสระแตกต่างกันตามระดับความสูงของลิ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี
มีการออกเสียงสระที่ตา่ งกันที่ลักษณะน้าเสียงด้วย
ภาษาเขมรในประเทศไทยอยู่ ใ นภาวะถอดถอยเนื่ อ งจากความเจริ ญ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เข้ า ถึ ง ภาษาไทยได้ ง่ า ย และละเลยการอนุ รั ก ษ์ ภ าษาพู ด ของตน
อย่างไรก็ตาม คนไทยเชื้อสายเขมรในพื้นที่และนักวิชาการได้ร่วมกันพยายามอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม
เขมรถิ่ น ไทย ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว แตกต่ า งจากภาษาเขมรกั ม พู ช าไว้ โดยด าเนิ น โครงการสอน
ภาษาเขมรถิ่นไทยด้วยอักษรไทย เพื่อช่วยบันทึกและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น วรรณกรรมมุขปาฐะต่างๆ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาเขมรถิ่นไทยด้วยอักษรไทย การดาเนินการนี้นอกจากช่วยใน
การรักษาภาษาเขมรถิ่นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการ
เรี ย นภาษาไทย ซึ่ ง เป็ น ภาษาราชการและใช้ เ ป็ น ภาษาของการศึ ก ษาด้ ว ย ดั ง เช่ น ที่ ด าเนิ น การใน
โรงเรีย นโพธิ์ ก อง อาเภอปราสาท จั งหวัด สุ ริน ทร์ และราชบั ณฑิ ตยสถานได้ จัด พิม พ์ คู่มื อระบบเขี ย น
ภาษาเขมรถิ่นไทยอักษรไทย อันจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ภาษาเขมรถิ่นไทยในท้องถิ่นต่างๆ และช่วยพัฒนา
การศึกษาของเยาวชน และเป็นพืน้ ฐานสาหรับการเรียนรู้ภาษาเขมรกัมพูชาต่อไป
เรียบเรียงโดย อาจารย์ ชัยวัฒน์ เสาทอง อาจารย์อรวรรณ บุณยฤทธิ์ และศาตราจารย์สุวิไล เปรมศรีรัตน์
พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๕๙

ศิลปะการแสดง
๓๖ รายการ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๕

ดนตรี
วงสะล้อ ซอ ปิน
๒๕๕๒

ซอล้านนา
๒๕๕๒

หมอลาพื้น
๒๕๕๒

หมอลากลอน
๒๕๕๒

ลาผญา
๒๕๕๒

เพลงโคราช
๒๕๕๒

ดีเกร์ฮูลู
๒๕๕๒

ปี่พาทย์
๒๕๕๓

กระจับปี่
๒๕๕๔

เปี๊ยะ
๒๕๕๔

ขับเสภา
๒๕๕๔

ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุล์ ีซู
๒๕๕๕

ซอสามสาย
๒๕๕๕

เพลงหน้าพาทย์
๒๕๕๕

กันตรึม
๒๕๕๕

เจรียง
๒๕๕๕

กาหลอ
๒๕๕๕

โขน
๒๕๕๒

หนังใหญ่
๒๕๕๒

ละครชาตรี
๒๕๕๒

โนรา
๒๕๕๒

หนังตะลุง
๒๕๕๒

ละครใน
๒๕๕๓

หุ่นกระบอก
๒๕๕๓

ลิเกทรงเครื่อง
๒๕๕๓

ราเพลงช้า-เพลงเร็ว
๒๕๕๓

แม่ทา่ ยักษ์-ลิง
๒๕๕๓

ละครนอก
๒๕๕๔

การแสดงในพระราชพิธี
๒๕๕๔

ก้านกกิงกะหร่า
๒๕๕๕

ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา
๒๕๕๕

ราฝรั่งคู่
๒๕๕๕

ละครดึกดาบรรพ์
๒๕๕๕

โนราโรงครู
๒๕๕๕

มะโย่ง
๒๕๕๕

รองเง็ง
๒๕๕๕

การแสดง

๑๖๐

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

งานช่างฝีมือดั้งเดิม
๓๒ รายการ

ผ้าย้อมคราม
๒๕๕๔

ซิ่นตีนจก
๒๕๕๒

ผ้าแพรวา
๒๕๕๒

ผ้าทอนาหมื่นศรี
๒๕๕๒

ผ้ายก
๒๕๕๓

ผ้ามัดหมี่
๒๕๕๓

ผ้าทอไทครั่ง
๒๕๕๕

ผ้าทอไทลือ้
๒๕๕๕

ผ้าทอกะเหรี่ยง
๒๕๕๕

ผ้าทอไทยวน
๒๕๕๕

ผ้าทอผู้ไทย
๒๕๕๕

เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องจักสาน
ก่องข้าวดอก
๒๕๕๒

เครื่องจักสานย่านลิเภา
๒๕๕๒

เครื่องรัก

เวียงกาหลง
๒๕๕๒

เครื่องจักสานไม้ไผ่
๒๕๕๔

เครื่องไม้
เครื่องมุกไทย
๒๕๕๕

เครื่องประดับ

เกวียนสลักลาย
๒๕๕๒

เรือนไทยพืน้ บ้านดั้งเดิม
๒๕๕๔

รูปหนังตะลุง
๒๕๕๒

เรือกอและ
๒๕๕๔

งานช่างแทงหยวก
๒๕๕๔

กระดิ่งทองเหลือง
๒๕๕๒

กริซ
๒๕๕๒

การปั้นหล่อพระพุทธรูป
๒๕๕๓

ขันลงหินบ้านบุ
๒๕๕๕

ปราสาทศพ สกุลช่างลาปาง
๒๕๕๒

สัตตภัณฑ์ล้านนา
๒๕๕๕

โคมล้านนา
๒๕๕๕

เครื่องรัก
๒๕๕๕

เครื่องหนัง
เครื่องทองโบราณสกุลช่างเพชรบุรี
๒๕๕๒

เครื่องโลหะ
มีดอรัญญิก
๒๕๕๒

งานศิลปกรรม
พื้นบ้าน
บาตรบ้านบาตร
๒๕๕๕

พิธีประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๖๑

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๕

ผ้าและผลิตภัณฑ์
จากผ้า

วรรณกรรมพื้นบ้าน
๓๔ รายการ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๕

นิทานพืน้ บ้าน
นิทานศรีธนณชัย
๒๕๕๓

นิทานสังข์ทอง
๒๕๕๓

นิทานขุนช้างขุนแผน
๒๕๕๓

นิทานปลาบูท่ อง
๒๕๕๔

นิทานพระร่วง
๒๕๕๕

นิทานวรวงศ์
๒๕๕๕

นิทานตาม่องล่าย
๒๕๕๕

นิทานพระสุธนมโนห์รา-ภาคใต้
๒๕๕๕

นิทานเรื่องวันคาร
๒๕๕๕

ตานานพระแก้วมรกต
๒๕๕๓

ตานานพระเจ้าห้าพระองค์
๒๕๕๓

ตานานดาวลูกไก่
๒๕๕๓

ตานานพระเจ้าเลียบโลก
๒๕๕๓

ตานานพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช
๒๕๕๓

ตานานพระพุทธสิหงิ ค์
๒๕๕๓

ตานานพญาคันคาก
๒๕๕๓

ตานานจามเทวี
๒๕๕๔

ตานานผาแดงนางไอ่
๒๕๕๔

ตานานแม่นากพระโขนง
๒๕๕๔

ตานานนางเลือดขาว
๒๕๕๔

ตานานเจ้าหลวงคาแดง
๒๕๕๕

ตานานพระธาตุดอยตุง
๒๕๕๕

ตานานเจ้าแม่สองนาง
๒๕๕๕

ตานานอุรังคธาตุ
๒๕๕๕

ตานานหลวงปู่ทวด
๒๕๕๕

ตานานนางโภควดี
๒๕๕๕

ตานานสร้างโลกภาคใต้
๒๕๕๕

บททาขวัญข้าว
๒๕๕๓

บททาขวัญนาค
๒๕๕๓

บททาขวัญควาย
๒๕๕๓

ตาราแมวไทย
๒๕๕๓

ตาราเลขยันต์
๒๕๕๓

ปักขะทึนล้านนา
๒๕๕๕

บทสวดหรือ
บทกล่าวในพิธกี รรม

ตารา

๑๖๒

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ตาราศาสตรา
๒๕๕๕

กีฬาภูมิปัญญาไทย
๑๔ รายการ
กีฬาพืน้ บ้าน

ตะกร้อ
๒๕๕๔

ว่าวไทย
๒๕๕๔

ไม้หึ่ม
๒๕๕๕

หมากเก็บ
๒๕๕๕

เสือกินวัว
๒๕๕๕

ตี่จับ
๒๕๕๔

แย้ลงรู
๒๕๕๔

หมากรุกไทย
๒๕๕๕

ตะกร้อลอดห่วง
๒๕๕๕

มวยไทย
๒๕๕๓

กระบี่กระบอง
๒๕๕๔

เจิง
๒๕๕๕

เทศน์มหาชาติ
๒๕๕๕

ประเพณีรับบัว
๒๕๕๕

การผูกเสี่ยว
๒๕๕๕

พิธที าบุญต่ออายุ
๒๕๕๕

การแต่งกายบาบ๋า-เพอนารากัน
๒๕๕๕

ประเพณีทาขวัญข้าว
๒๕๕๔

สารทเดือนสิบ
๒๕๕๕

วิ่ววัว
๒๕๕๕

ศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัว
วิ่งควาย
๒๕๕๕

แนวปฏิบัติทางสังคม
พิธีกรรมและงานเทศกาล
๑๒ รายการ
ประเพณีเกีย่ วกับ
ศาสนา

มารยาท
การแสดงความเคารพแบบไทย
๒๕๕๔

ประเพณีเกีย่ วกับ
วงจรชีวติ
พิธไี หว้ครู
๒๕๕๔

การผูกเกลอ
๒๕๕๕

ประเพณีเกีย่ วกับ
เทศกาล

ประเพณีเกีย่ วกับ
การทามาหากิน
สงกรานต์
๒๕๕๔

ลอยกระทง
๒๕๕๔

พิธีประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๖๓

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๕

การเล่นพืน้ บ้าน

ความรู้และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
๑๖ รายการ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๕

อาหารและ
โภชนาการ

การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
พืน้ บ้าน
โหราศาสตร์
ดาราศาสตร์
และไสยศาสตร์

น้าปลาไทย
๒๕๕๔

ต้มยากุ้ง
๒๕๕๔

ผัดไทย
๒๕๕๔

สารับอาหารไทย
๒๕๕๕

แกงเขียวหวาน
๒๕๕๕

ส้มตา
๒๕๕๕

น้าพริก
๒๕๕๕

ปลาร้า
๒๕๕๕

ฤๅษีดัดตน
๒๕๕๔

การนวดไทย
๒๕๕๔

ลูกประคบ
๒๕๕๕

ยาหอม
๒๕๕๕

ชัยภูมแิ ละ
การตั้งถินฐาน
คชศาสตร์ชาวกูย
๒๕๕๕

ดอนปูต่ า
๒๕๕๕

ภาษา
๖ รายการ
ภาษาท้องถิ่น

๑๖๔

อักษรธรรมล้านนา
๒๕๕๕

อักษรไทยน้อย
๒๕๕๕

ภาษาญัฮกุร
๒๕๕๕

ภาษาก๋อง
๒๕๕๕

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

อักษรธรรมอีสาน
๒๕๕๕

ภาษาชอง
๒๕๕๕

แกงเผ็ด
๒๕๕๕

หมอพืน้ บ้านรักษากระดูกหัก
๒๕๕๕

คณะกรรมการอานวยการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
๑. ศาสตราจารย์พิเศษประคอง นิมมานเหมินท์
๒. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์
๓. หม่อมราชวงศ์รุจยา อาภากร
๔. อธิบดีกรมส่งเริมวัฒนธรรม
๕. รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๖. นายพะนอม แก้วกาเนิด
๗. ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
๘. ศาสตราจารย์ศิราพร ณ ถลาง
๙. ศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์
๑๐. ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
๑๑. ศาสตราจารย์สุวิไล เปรมศรีรัตน์
๑๒. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
๑๓. รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
๑๔. รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
๑๕. รองศาสตราจารย์ชัชชัย โกมารทัต
๑๖. รองศาสตราจารย์ชลธิชา บารุงรักษ์
๑๗. รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดารุง
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง พรมมูล
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์
๒๐. พันเอก(พิเศษ)อานาจ พุกศรีสุข
๒๑. นายชูพนิ จิ เกษมณี
๒๒. นางสาวกุลวดี เจริญศรี
๒๓. นางมยุรี ถาวรพัฒน์
๒๔. นายวัฒนะ บุญจับ
๒๕. นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม
๒๖. นายธนิต ชังถาวร
๒๗. นายสุรัตน์ จงดา
๒๘. นายสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ ๒๙. ผู้แทนสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
กรรมการ ๓๐. ผู้แทนกรมศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
กรรมการ ๓๑. ผู้แทนกรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
กรรมการ ๓๒. ผู้แทนกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
กรรมการ ๓๓. ผู้แทนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
กรรมการ ๓๔. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิปัญญา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรรมการ
กรรมการ ๓๕. ผู้อานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรรมการ
กรรมการ ๓๖. นางสุกัญญา เย็นสุข
กรรมการ
กรรมการ ๓๗. นางสาวหทัยรัตน์ จิวจินดา
กรรมการ
กรรมการ ๓๘. นางสาวเบ็ญจรัศม์ มาประณีต
กรรมการ
กรรมการ ๓๙. นางสาวสุมาลี เจียมจังหรีด
กรรมการ

พิธีประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

๑๖๕

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม
สาขาศิลปะการแสดง

สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
ประธาน
รองศาสตราจารย์มานพ วิสุทธิแพทย์
รองศาสตราจารย์กาญจนา อินทรสุนานนท์
รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดารุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประภาส ขวัญประดับ
นายประเมษฐ์ บุณยะชัย
นายอานันท์ นาคคง
นายวาที ทรัพย์สนิ
นายธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
นายสุรัตน์ จงดา
นายสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ
นายดังกมล ณ ป้อมเพชร
ผู้แทนกรมศิลปากร

ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
ประธาน
ศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก
รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
รองศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง พรมมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์
นายสมชาย นิลอาธิ
นางณัฏฐภัทร จันทวิช
นายนิยม กลิ่นบุปผา
นางอรไท ผลดี
นายวิริยะ สุสุทธิ
นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม
นายชัยมงคล จินดาสมุทร
นายวาที ทรัพย์สนิ
นางสาวประติมา นิ่มเสมอ
ผู้แทนกรมศิลปากร

สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ศาสตราจารย์พิเศษประคอง นิมมานเหมินท์ ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ศิราพร ณ ถลาง
ประธาน
ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์
รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ จันต๊ะ
รองศาตราจารย์กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์
รองศาตราจารย์ภูมจิ ิต เรืองเดช
รองศาสตราจารย์วิมล ดาศรี
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
รองศาตราจารย์ปฐม หงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาตราจารย์เสาวณิต วิงวอน
นางสุมามาลย์ เรืองเดช
นายอภิลักษณ์ เกษมผลกูล
นายวัฒนะ บุญจับ

๑๖๖

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

สาขากีฬาภูมปิ ัญญาไทย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์
ประธาน
รองศาสตราจารย์สุจิตรา สุคนธทรัพย์
รองศาสตราจารย์ถนอมวงศ์ กฤษณเพ็ชร์
รองศาสตราจารย์ชัชชัย โกมารทัต
นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ
นายวิชิต ชีเ้ ชิญ
นายสมโภชน์ ฉายะเกษตริน
นายสุจริต บัวพิมพ์
พ.อ. (พิเศษ) อานาจ พุกศรีสุข
นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ
นายสุเมต สุวรรณพรหม
นายโชคอนันต์ อังสกุลอาภรณ์

สาขาแนวปฎิบัตทิ างสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นายพะนอม แก้วกาเนิด
ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ธรรมวัตร
รองศาสตราจารย์จิรวัฒน์ พิระสันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่น ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชูพนิ จิ เกษมณี
นายพรศักดิ์ พรหมแก้ว
นายลิขติ จินดาวัฒน์
นายไพฑูรย์ ปานประชา
พ.อ. (พิเศษ) อานาจ พุกศรีสุข
ผู้แทนจากกรมการศาสนา

ประธาน

สาขาความรู้แนวแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

สาขาภาษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ศาสตราจารย์สุวิไล เปรมศรีรัตน์
นางนิตยา กาญจนวรรณ
นายสถาพร ศรีสัจจัง
รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์
รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
รองศาสตราจารย์สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์
รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ
รองศาสตราจารย์ชลธิชา บารุงรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ บุญยฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ สาลี
นายประพนธ์ พลอยพุ่ม
นางศิริวรรณ ฉายะเกษตริน
นางมยุรี ถาวรพัฒน์
นางสาวอุมาภรณ์ สังขมาน
นายแวยูโซะ สามะอาลี

ประธาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ศาสตราจารย์พิเศษประคอง นิมมานเหมินทร์ ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
ประธาน
รองศาสตราจารย์พัชรินทร์ สิรสมุทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู อรรฐาเมศร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร คงพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิลอาธิ
นายภุชชงค์ จันทวิช
นางอุษา กลิ่นหอม
นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา
นายสง่า ดามาพงษ์
นายสนั่น ธรรมธิ
นายธนิต ชังถาวร
ผู้แทนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ผู้แทนสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสมาคมโหรแห่งประเทศไทย

พิธีประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

๑๖๗

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษาโครงการ
นายชาย นครชัย
นายดารงค์ ทองสม
นางสุนันทา มิตรงาม

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา

คณะทางาน
นางสุนันทา มิตรงาม
นางสาวกิตติพร ใจบุญ
นางสุกัญญา เย็นสุข
นางสาวหทัยรัตน จิวจินดา
นางสาวเบ็ญจรัศม์ มาประณีต
นางสาวสุมาลี เจียมจังหรีด

ผูอ้ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ

ออกแบบรูปเล่ม
นางสาวเบ็ญจรัศม์ มาประณีต

นักวิชาการวัฒนธรรมขานาญการ

ภาพประกอบ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มบริหารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๑๒-๔ โทรสาร ๐๒ ๖๔๕ ๓๐๖๑
e-mail: safeguard.ich@gmail.com
http://ich.culture.go.th
มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม

๑๖๘

มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

