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หลงัจากทีห่นงัสอืความเปนคน ความเปนครเูลมที ่1 ไดตพีมิพเผยแพร
ในวาระครบรอบ 50 ป วนัคร ู16 มกราคม 2549 ไปแลว  โดยเนือ้หาสาระจากหนงัสอื
ดงักลาว  สวนหนึง่ไดสะทอนเจตนารมย  แนวคดิและทศันคตขิองนสิติทศันศลิปศกึษา
ดนตรีศึกษา  นาฏศิลปและศิลปะการแสดงศึกษา ในโครงการผลิตครูขั้นพื้นฐาน
ระดบัปรญิญาตร ี( หลกัสตูร 5 ป ) ทีม่จีดุหมายของการศกึษาเพือ่ไปประกอบอาชพี
ของการเปนครูตนแบบที่ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไปแลว

หนงัสอืความเปนคน ความเปนครเูลมที ่2  กเ็ปนอกีเลมหนึง่ทีเ่ปนผลมา
จากรายวชิาทีก่ำหนดใหนสิติในโครงการผลติครขูัน้พืน้ฐาน ตองลงพืน้ทีศ่กึษาเรยีน
รชูมุชน และทนุทางวฒันธรรมของแตละชมุชนทีน่สิติสนใจ  ทัง้ทีเ่ปนวฒันธรรมถิน่
กำเนดิ หรอืสถานทีอ่ืน่ๆทีน่สิติเหน็คณุคาและความสำคญั  ทัง้นีข้อมลูจากการลงพืน้ที่
ศกึษา จะเกีย่วของกบัการสรางกระบวนการถายทอดความรสูเูดก็และเยาวชน หรอื
อกีนยัหนึง่กค็อื  การเรยีนรทูีจ่ะเปนผถูายทอดความรจูากผรูใูนชมุชนสผูเูรยีนอยาง
มีระบบและอยางมีวิธีการ

ดงันัน้  การตพีมิพผลงานของนสิติในโครงการผลติครขูัน้พืน้ฐานชัน้ปที ่ 3
ที่ปรากฏในหนังสือความเปนครูเลมที่ 2  จึงมีที่มาที่ไป  และมุงหวังที่จะให
ประสบการณการศกึษาเรยีนรขูองแตละคน  มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรซูึง่กนัและกนั
นอกจากนัน้  สิง่สำคญัของกระบวนการเรยีนรกูค็อื  การเกดิสำนกึตอชมุชนพรอมๆ
ไปกบัการเหน็คณุคาของวฒันธรรม ทีเ่ปนทนุในความหมายใหม  ทีม่ไิดวดัดวยมติเิชงิ
มูลคาดวยตัวเงินแตเพียงดานเดียว

จงึหวงัวา  หนงัสอืทีเ่ปนผลงานของนสิติโครงการผลติครขูัน้พืน้ฐานเลมนี้
จะอำนวยประโยชนใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของตามสมควร

ผชูวยศาสตราจารยอำนาจ  เยน็สบาย
      คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร
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หนงัสอื “ความเปนฅน : ความเปนคร ู2” เปนโครงการตอเนือ่งจากหนงัสอื
ความเปนฅน : ความเปนคร ู (เลม1) ฉบบัครบรอบ 50 ปวนัคร ู 16 มกราคม 2549
โดยการจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ป) ในภาคเรียนที่ 2/2548 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ  ดวย
งบประมาณดงักลาวจงึไดสำเรจ็ลลุวงออกมาเปนหนงัสอือยางทีท่านถอือยใูนมอืนีไ้ด

หนงัสอื “ความเปนฅน : ความเปนคร ู 2” มเีนือ้หาเกีย่วกบัการลงพืน้ที่
ของนสิติกลมุคร ู5 ปรนุ 1 ทีไ่ดไปศกึษางานศลิปหตัถกรรม และภมูปิญญาทองถิน่
จากทัว่ทกุภาคในประเทศ ตามทีน่สิติมคีวามสนใจ จากนัน้นสิติจงึนำความรทูีไ่ดมา
ถายทอดเปนบทความทีเ่นนเกีย่วกบัประสบการณทีไ่ดรบัในการลงพืน้ทีศ่กึษา ผนวก
กบัตวัอยางโครงการสอน และแผนการสอน ประกอบทายเรือ่ง สิง่นีส้อใหเหน็ถงึความ
มงุมัน่ ตัง้ใจ ทีจ่ะถายทอดความรทูีต่นไดรบัออกมา ตามความเขาใจเทาทีม่ใีนขณะที่
เขยีนโครงการสอนและแผนการสอน (นสิติเขยีนบทความเมือ่ขึน้ชัน้ปที ่3 )   ถงึแม
จะไมสมบูรณเต็มรอย แตก็แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการจากการเขียนในเลมแรก ที่มี
เนือ้หาเกีย่วกบัความรสูกึ และความคาดหวงัของนสิิตในการเขามาเรยีนในโครงการ
ผลติครขูัน้พืน้ฐาน สาขาศลิปกรรมศาสตรศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ขณะนีน้สิติเปรยีบเหมอืนเพิง่เดนิทางมาไดไมถงึครึง่ของหลกัสตูร แตสิง่ที่
นิสิตไดเพียรพยายามทำบทความแตละชิ้นขึ้นมาทำใหขาพเจารูสึกภาคภูมิใจ (ใน
ฐานะที่เปนอาจารยที่ปรึกษา) ที่ไดเห็นพวกเขาเติบโตขึ้น ทั้งจากการรวมงานผลิต
บทความ ตัง้แตการเริม่ประชมุเลอืกงานทีจ่ะทำ  เลอืกหวัขอทีจ่ะศกึษา   การเลาสู
กันฟงในประสบการณใหมจากการเรียนรู  การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเขียน
บทความ เขยีนโครงการสอน และแผนการสอน  จนถงึการชวยกนัตรวจทานตนฉบบั
เพือ่จดัสงโรงพมิพ  ขาพเจาขอยกประโยชนทัง้หมดทีท่านผอูานจะไดรบัจากหนงัสอื
เลมนี ้ใหกบันสิติทกุคน  เพราะเราทัง้หลายตางทราบกนัดวีาปญหาและอปุสรรค ใน

⌫    
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การทำงานยอมมบีางแตกตางมากนอยกนัไปตามสภาพการณ  ตามสิง่แวดลอม  แต
เราทั้งหมด (กองบรรณาธิการ และนิสิต) ก็พยายามชวยกันแกไขกันอยางดีที่สุด
สิง่นีไ้มสามารถสอนเปนบทเรยีนออกมาได  จงึนบัวามคีายิง่กวาความรทูีไ่ดรบัจาก
การอาน เขยีน หรอืเรยีนในหองเรยีน และขอใหประสบการณจากการรวมงานกนัได
เปนสวนหนึง่ในการบมเพาะใหพวกทานเปนครทูีด่มีคีณุภาพตอไป...ขอขอบคณุนสิติ
ทุกทานจากใจจริง

          อาจารยดวงจติ ดวีวิฒัน
  รองคณบดฝีายพฒันาศกัยภาพนสิติ

 คณะศลิปกรรมศาสตร
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ความเปนคน ความเปนคร ูเลมที ่2  มโีครงสรางของเนือ้หาหลกัทีเ่กีย่วของ
กบัเรือ่งราวของชมุชนและทนุทางวฒันธรรม   ทีม่ทีีม่าจากกระบวนการคดิและความ
สนใจทีจ่ะศกึษา คนควาหาองคความรใูนชมุชนทองถิน่ตางๆจากทัว่ประเทศของนสิติ
ทศันศลิปศกึษา ดนตรศีกึษา  นาฎศลิปและศลิปะการแสดงศกึษา ในโครงการผลติ
ครขูัน้พืน้ฐาน ระดบัปรญิญาตร ี ( หลกัสตูร 5 ป ) ชัน้ปที ่3 คณะศลิปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษา คนควาและการนำมาถายทอดเปนเนื้อหาอยูในหนังสือเลมนี้
ลวนแลวแตเปนขอมลูทีไ่ดมาจากการเดนิทางไปตามพืน้ทีอ่นัหางไกล หรอืกลบัไปสู
พื้นถิ่นบานเกิดของนิสิตแตละคน

เปนการเดนิทางทีต่องอาศยัการวางแผน  การจดัการคนควาหาขอมลูอยาง
เปนระบบ

เปนการเดินทางที่ตองผานการติดตอสื่อสารกับผูคนในชุมชนทั้งที่คุนเคย
และแปลกหนาตอกัน

เปนการเดินทางกลับบานที่ไมใชแคเยี่ยมเยือนแตเปนการกลับไปเพื่อหา
ความหมายและความรูที่มีอยูในบานเกิดของตน

และเปนการเดนิทางทีใ่นนยัยะหนึง่ ทกุๆวนิาท ีอาจถอืไดวาเปนการเพิม่เขม็
ไมลของชวีติและเพิม่เตมิประสบการณของแตละคนทีต่องเจอกบัทัง้ปญหา อปุสรรค
ความผิดพลาดหรือแมแตความสำเร็จที่ไดรับ
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หลายตอหลายครัง้ทีผ่มไดมโีอกาสเดนิทางไปพรอมๆกบันสิติทัง้หมดทีเ่ปน
ผรูวมกนัเขยีนหนงัสอืเลมนี ้ไดไปเหน็พวกเขา / เธอ รวมกนัทำกจิกรรมทางศลิปะและ
สงัคมแขนงตางๆ ในพืน้ทีอ่นัหางไกล  ไดไปเหน็การรวมกนัแกปญหา และยงัเหน็วา
เมือ่กลบัมาแลวนัน้  กลมุนสิติไดนำเอาประสบการณทีไ่ดมาจดัระบบ นำเสนอ แลก
เปลีย่นกนั  ทีส่ำคญั พวกเขา / เธอ ไมเคยลมืเรือ่งเลาประสบการณ และขอปญหา
ตางๆ จากการเดนิทางแตละครัง้

จากทีก่ลาวมานี ้ ผมจงึมคีวามเหน็วา การเดนิทางเพือ่ไปศกึษาขอมลูชมุชน
และทุนทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ของกลุมนิสิตนั้น มีความหมาย  ซึ่งทำใหเชื่อวา
ขอมลูองคความร ูและประสบการณทีบ่รรจเุปนตวัอกัษรอยภูายในหนงัสอืเลมนี ้กม็ี
ความหมายอยูมากมายไมแพกัน.

สทิธเิดช  โรหติะสขุ
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เริ่มเขาหนารอนอีกครา  รูสึกเหมือนกำลังละลายกลายเปนไอ  กลุม
ขาพเจาไมไดกลาวเกนิจรงิแตอยางใด  ปจจบุนัอากาศเริม่รอนเปนทวคีณู  สิง่ทีช่วย
บรรเทาคอืธรรมชาต ิ  ซึง่ปจจบุนัมอียนูอยเตม็ท ี สิง่หนึง่ทีช่วยใหใจของกลมุขาพเจา
ชุมชื้นอยูตลอดเวลาเมื่อกวาดสายตาไปรอบๆ  นั่นคือ...ขาว

แนวคิดที่กลุมขาพเจาคิดเรื่องขาวขึ้นมานั้นมาจาก  ปจจุบันผูคนไมให
ความสนใจอาชีพนี้สักเทาไหร  ไมทราบถึงความลำบากเหนื่อยยากเพื่อใหไดขาว
ทีเ่ปนอาหารหลกัของชาต ิ ในคนสวนใหญทีก่ลมุขาพเจาไดสมัผสัมา  อาจเปนเพราะ
ไมไดอย ู ณ  จดุนัน้กเ็ปนได  สวนใหญทีเ่รยีนจะไมหวนกลบัมายงัรากหญา  จะเดนิ
ทางไปขางหนาตามที่ตั้งไว  ปลอยใหพอแมรักษาตอไปตามวิถีแหงชาวนา  จึงเปน
ทีน่าสนใจและจดุประกายการเขาใจในเรือ่งขาว  เมือ่มแีนวคดิตองมจีดุมงุหมายใน
การทำครัง้นีค้อื  ศกึษากระบวนการทำนา  กระบวนการทำขวญัขาว  วถิชีวีติชาวนา
และความแตกตางระหวางนาสมัยกอนกับสมัยปจจุบัน  โดยการเก็บขอมูลดวยวิธี
สมัภาษณ  จดเสยีงบนัทกึ  ถายภาพ  ดสูถานทีจ่รงิ  ปฏบิตั ิ  สถานทีท่ีก่ลมุขาพเจา

    ⌫       
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ไปนั้นตั้งอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรี  การเดินทางโดยรถบัสเสนทางกรุงเทพฯ-บางลี่
สาย68  ลงที่สี่แยกบางซอตอจากนั้นเดินทางเขาไปประมาณ 3  กิโลเมตรถึงที่พัก
ซึ่งรูจักกันกอนหนานี้  คาเดินทางที่เสียไปทั้งหมด176 บาทถวนใชเวลาในการเดิน
ทางประมาณ  2  ชัว่โมง  บคุคลทีใ่หขอมลูแกกลมุขาพเจา ชือ่ คณุประสงค  บวับาน
และครอบครวั บานเลขที ่ 72  หม ู4  ต.บานชาง  อ.สองพีน่อง จ.สพุรรณบรุ ี  72110
โทรศพัท  07-0330933  และ คณุจา  แสงเกต ุและครอบครวั  บานเลขที3่1  หม1ู4
ต.บางตาเถร  อ.สองพีน่อง  จ.สพุรรณบรุ ี 72110  โทรศพัท  07-9124432  ประกอบ
อาชพีชาวนาทัง้สองครอบครวั ระยะเวลาในการศกึษา  จากวนัองัคาร    ที1่4 - วนั
เสารที1่8 มนีาคม  2549  เปนเวลา  5  วนั

ขอมูลที่กลุมขาพเจาไดไปศึกษาและเก็บขอมูลมานั้น  เมื่อไปถึงจังหวัด
สพุรรณบรุเีปนเวลาบายๆ เปนชวงเวลาทีร่อนมาก  พวกเรามองหนากนัและคนหนึง่
ถามขึน้วา   “สไูหม”   เสยีงหนึง่ตอบขึน้มาอยางมัน่ใจวา  “ส”ู  เทานัน้แหละพวกเรา
จึงเดินตอไปไมใชอะไรหรอกเนื่องจากคนที่ติดตอ  ใหมารับยังมาไมถึง  พวกเราจึง
เดนิไปพรางแตอกีใจหนึง่จะไหวหรอืเปลาเชือ่วาในใจตองคดิบาง   แตเพือ่ไมใหเสยี
กำลังใจทั้งสองฝายจึงตั้งหนาตั้งตาเดินตอไปสักประเดี๋ยวก็เห็นคนมารับแตไกล
ทำใหรูสึกดีอยางบอกไมถูกและตื่นเตนระคนกันเพราะเปนการรูจักกันเปนครั้งแรก
จะกลาวอยางนั้นซะทีเดียวก็ไมใช   คนหนึ่งรูจักเปนอยางดีแตอีกคนไมรูจักแตนั่น
ไมใชปญหา เมื่อมาถึงที่พักหรือบานนั่นเองพวกเราเหนื่อยและออนเพลียมากจึง
ขอนัง่พกักอน  หลงัจากนัน้เมือ่บายคลอยพวกขาพเจาไดเรยีนรใูนการทำชะเลวและ
ชะลอม  เพื่อทำพิธีรับขวัญขาวเมื่อใกลฤดูตั้งทองของขาวนั่นเอง  การที่จะทำเรื่อง
เหลานี้ไดเหมือนเด็กเริ่มหัดเดินอยางไรอยางนั้นเพราะไมมีใครสักคนที่เคยทำมา
กอน  ตอนแรกตองทำใจอยูนาน  เปนเรื่องที่ยากสำหรับพวกเราแตในทางกลับกัน
สำหรับชาวนาแลวเรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่งายสำหรับพวกเขาเปนอยางมาก  นี่เปน
จดุหนึง่ทีก่ลมุขาพเจาสนใจเพราะตางฝายมคีวามรทูีแ่ตกตางกนัแต เปนความรเูชน
กัน  ไมวาบุคคลผูนั้นจะทำอะไรก็ตามเชื่อวานั่นเปนความรูที่ไดสรางขึ้น  จึงดูถูก
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ดูแคลนกันไมไดและสิ่งที่กลุมขาพเจาไดรับหรือใครก็ตามนั้นเปนการแลกเปลี่ยน
ความรูดวยความบริสุทธิ์ใจ  ไมไดปดบังแตอยางใด  พวกเราใหเขาสอน  สำหรับ
บางคนอาจจะเลิกสอนไปเลยก็ไดเพราะพวกเราบนวายากกันตลอดเวลาแตเขา
กไ็มเสยีอารมณยงัอตุสาหเรยีกใหไปเรยีนตอ   เมือ่คนหนึง่ลกุออกไปจากทีน่ัน่  แต
วนันัน้พวกเราไมไดทำอะไรคบืหนาขึน้มา  พวกเราไดรบัการตอนรบัเปนอยางด ี เมือ่
เวลาผานไป  รงุเชาวนัตอมา  เวลาเชาสำหรบัพวกเขาคอืต ี  5  เพือ่ลุกขึน้มาหงุหา
อาหารและจัดแจงไปทำงาน  ในตอนนั้นมีคนหนึ่งถูกปลุกขึ้นจากความฝนเพื่อไป
ดูตนขาวที่ชูรับแสงตะวันในยามเชา  ปนหมอกที่ลงเจือจาง  เมื่อมองออกไปไกลๆ
จะเห็นหมอกเปนทิวสีขาว  ชาวบานแถวนั้นจะรูไดทันทีวาวันนั้นจะรอนมากเมื่อมี
หมอกลงในยามเชา  ถาหมอกยิง่หนาเทาไหร   วนันัน้แดดจะรอนมากขึน้เทาตวัเปน
เชนนั้นเสมอเรื่องราวเหลานั้น  เปนการสัมภาษณและเก็บขอมูลในการที่ไปกินอยู
กับชาวนานั่นเองและเปนอยางนั้นเรื่อยมา  เมื่อถายภาพขาวเสร็จก็กลับมาเพื่อไป
ปลุกเพื่อนอีกคนที่นอนขี้เซาไมยอมตื่นเสียที  เมื่อพวกเรากินขาวหรืออาหารเชากัน
เสร็จเรียบรอย  จึงเดินทางออกจากบานไปเก็บขอมูลอีกบานหนึ่ง โดยมอเตอรไซค
เปนยานพาหนะ เดินทางประมาณ 3 กิโลเมตรถึงจุดหมาย  บานที่จะถึงเมื่อมอง
ไกลๆ ดูรมรื่นอยางบอกไมถูกซึ่งหาไมไดในกรุงเทพฯที่มีแตตึกไมมีพื้นดินใหเหยียบ
หรือสัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นสักเทาไหร  เมื่อถึงบานเจออุปสรรคที่นากลัวคือหมา
ทีเ่หาอยตูลอดเวลาจนเจาของออกมาดวูาใครมาบกุรกุหรอืเปลาเมือ่ตดิตอสอบถาม
แจงความประสงคไปซึง่เขายนิดมีากทีจ่ะใหขอมลูแกพวกเรา  พวกเรามาสมัภาษณ
คุณประสงค ซึ่งเปนชาวนาที่ผลิตพันธุขาวโดยเปนแปลงขยายเพื่อสงทางกรม
วชิาการเกษตร  ศนูยขยายพนัธพุชืที2่0  จงัหวดัราชบรุ ี ขาวทีป่ลกูอยชูือ่ “ขาวหอม
ประทุม”

โดยมีเจาหนาที่มาใหการแนะนำ และขายเมล็ดพันธุให  เจาหนาที่จะมา
ดเูปนระยะๆ  ระยะเวลาในการทำแปลงนาขยายทำมาประมาณ  6-7 ป  เคยทำขาว
ไรสารหรอืแกบ  แตไมไดขยายเนือ่งจากตนทนุในการผลติคอนขางสงู  คาตอบแทน
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นอยจงึไมนยิมทำกนั โดยกอนการเกบ็เกีย่วหามใชสารเคม ี 1  เดอืน  จงึมคีวามคดิ
สำหรับพวกเราวาอาชีพนี้ตองลงทุนคอนขางสูงจึงจะไดผลผลิตที่ดี ซึ่งเปนไปไมได
สำหรับรากหญาที่ไมมีรากฐานที่มั่นคงสักเทาไร  จึงมีปญหาตามมาหลายอยางที่
ทำใหรายไดของชาวนาไดไมคุมเสีย  เชน  คาปุยที่ตองซื้อซึ่งไมมีความรูหรือการที่
จะหาวัตถุดิบอื่นมาทดแทนนั้นยุงยากและ  คาสารเคมีที่มาปองกันเพื่อไมใหเกิด
โรคนั้น เปนตัวยาที่ ราคาสูงประมาณ400-800ขึ้นไปตอขวดและคิดดูว า
นามีหลายไรและปองกันหลายครั้งจึงไดผลผลิตที่ลดลงถาตัวยาไมถึงจริงๆ  คา
น้ำมนัเบนซนิและดเีซลทีผ่ลติเองไมได  ราคาในปจจบุนันบัวนัจะแพงขึน้เรือ่ยๆ  และ
คนสวนใหญทำอาชีพเกษตรกรจึงเปนปญหาที่วาทำไมชาวนาไมรวยทั้งๆ ที่ทำงาน
ทั้งวันทั้งคืนก็วาได  จากเรื่องเหลานี้และอีกหลายเรื่องจึงไมนิยมทำขาวไรสารเทา
ไหร  เมือ่ถามถงึกระบวนการทำนาเขายนิดเีลาอยางหมดเปลอืก  กอนอืน่ตองทำพืน้
ดินใหเรียบเสมอกันไมเชนนั้นการใหน้ำจะไมเสมอกันบางพื้นที่อาจแหงแลงไมไดน้ำ
เนื่องจากพื้นดินที่ไมเสมอตั้งแตแรกจะกอปญหาตามมาไดอยางงายดายและแกไข
ไดยาก  การทำนาพวกขาพเจาคิดวาเหมือนกับรางกายของหญิงที่ตองบำรุงครรภ
ใหแข็งแรงเพื่อใหไดลูกที่แข็งแรง เชนพื้นดินตองอุดมสมบูรณเมื่อปลูกขาวลงไป
สามารถดูดซับน้ำและอาหารในดินไดเหมือนกับทารกในครรภ  การที่เอามาเปรียบ
ไมไดดถูกูแตอยางใด เพยีงแตเพิม่แงมมุทีแ่ตกตางออกไป  การจะใหดนิเรยีบไดนัน้
โดยใชกลองลาก  กลองที่นำมาใชอาจมาจากกลองขนมปบ  หลังจากนั้นใชรถไถ
พรวนดนิ  ซึง่การทำนาในแตละบานหรอืภมูภิาคนัน้ๆไมเหมอืนกนัและนาสนใจแตก
ตางกนัออกไป จากนัน้ใหน้ำขงั  แชขาวในน้ำ  1  คนื  เมือ่นำขึน้มาไมตองรดน้ำ   เปด
น้ำออกจากนา  การเอาน้ำออกเพือ่ไมใหขาวตายเพราะแดดรอน  น้ำจะรอนไปดวย
เมือ่หวานขาวลงไป  ทำการคมุหนาดนิเพือ่ไมใหหญาทีอ่ยใูนดนิเกดิขึน้มาเหมอืนกบั
การฉีดวัคซีนเพื่อไมใหเกิดโรคตางๆ ตามมา  หลังจากนั้นอัดน้ำเขานาปลอยไว  3
วนั  คอยๆปลอยน้ำออก  เมือ่ขาวสงูประมาณฝามอื  ใหคมุฆาอกีครัง้เพือ่กนัไมให
หญาทีร่อดครัง้กอนเกดิขึน้อกี  การทีข่าวตายอาจเปนเพราะน้ำเปนกรด  น้ำจงึเปน
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สวนสำคัญที่ชวยใหขาวโตหรือทำใหขาวตายไดเชนกัน เมื่อ  55 วันใหเอาน้ำออก
เพราะจะเริม่มโีรคเขามาอกีเชน  หนอน  เพลีย้  จะมกีารฉดียาเพือ่ใหไขของหนอน
และเพลีย้เปนหมนั  ถารากไมงอกออกมาโดยดจูากโคนตนทำใหเริม่รแูลววาจะเกดิ
เชือ้รา  ขาวชอบถายน้ำเหมอืนของเสยีทีต่องการระบายออกจากรางกาย ขาวกเ็ชน
กนัทีต่องการเชนนัน้  เมือ่  60  วนัรากขาวจะตองการแสงแดดจงึตองระบายน้ำออก
การระบายน้ำออกน้ำเขานั้นทำสลับกันไป  เมื่อไดยืนใตลมจะไดกลิ่นขาวจึงตั้งชื่อ
วา  ขาวหอมประทมุ  หลงัจากนัน้ใสปยุลงไปชวงเวลานีเ้ปนชวงเวลาทีค่อยด ู คอย
ระวังเพราะเปนชวงที่ขาวจะเริ่มตั้งทองเชนเดียวกับผูหญิงแตการตั้งทองใหระยะ
เวลาไมเทากนั  แตขาวไมมสีามเีชนมนษุยนัน่เปนความแตกตางอกีมมุหนึง่    ตอน
นีเ้ปนชวงทีพ่วกเราไปพอดจีงึไดแตสอบถามเกบ็ขอมลู  และเกบ็ภาพ  หลงัจากนัน้
เดินไปดูในนา ดูโรควาเปนอยางไร  โดยเขาสอนใหดูลักษณะของการเกิดโรค  แต
ทองที่เหลานั้นเมื่อนั่งรถผานไปจะเห็นวาถึงจะพื้นที่ติดกันแตการทำไมเหมือนกัน
และชวงฤดกูาลตางๆ ไมเหมอืนกนัทัง้ทีอ่ยใูกลกนัเชน  ฝงหนึง่กำลงัไถแตอกีฝงหนึง่
กำลงัเขยีวขจ ี หรอืเกบ็เกีย่วไปเหลอืแตซงัขาวกม็ ีทีเ่ปนเชนนีช้ีใ้หเหน็วาแมแตพืน้ที่
เดียวกันยังมีความแตกตางกัน  เชนเดียวกับนิสัยของมนุษยที่ไมเหมือนกันแต
สามารถที่จะมายืน  ณ  จุดเดียวกันได ในที่ที่เดียวกันอีกนัยหนึ่งคือการที่มาเรียน
ในเอกเดียวกันแตมีความสามารถไมเหมือนกันเชนเดียวกับเอกที่กลุมขาพเจาเรียน
อยใูนเรอืลำเดยีวกนั   กำลงัผานอกีทีห่นึง่ดวยกำลงัของพวกเรานัน่คอื  กศ.บ.หรอื
ศิลปกรรมศาสตรศึกษาทั้งสาขาการแสดง  ดนตรี และทัศนศิลป เมื่อจบไปคือเปน
ครู  การที่กลาวถึงเรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของการเพิ่มพูนความรูและหาประสบการณ
เมื่อถามถึงวิถีชีวิตที่ผานมาเขาเลาไดนาสนใจวา  ในสมัยนั้นอยูในชวงสงคราม
ระหวางลาวกับเวียดนามซึ่งไทยสนับสนุนลาวสวนรัสเซีย จีนสนับสนุนเวียดนาม
ชวงนั้นขาวราคาถูกมากจึงตองหาทางออกในการหาเงินทางอื่น  และเขาไดเลือก
การเปนทหารรบัใชชาต ิ ไดฝากควาย  4  ตวัไวกบัเพือ่นใหชวยดแูล โดยไปรบทีห่นิ
ลองกลา ชวงนั้นขาวไมสามารถปลูกไดเพราะสวนใหญผูชายไปรบและเกิด
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สงคราม   จงึเกดิโจรผรูายขึน้มากมาย  ตองระวงัตวัเปนพเิศษ  ไปรบได  2 ป  ชวง
สงครามอากาศหนาว ตนเองแบกเพื่อนที่ไมทราบวาถูกยิงตายแลวกลับมาดวย
เมื่อกลับมาเริ่มทำนา  จากแรกๆไมเคยทำแตไมเคยทอจนพัฒนามาจนถึงปจจุบัน
สดุทายเลาวา การทำนานัน้ตองไมโลภคอยๆ ทำไป  และการทีเ่กดิปญหามากมาย
มาจากผูคนเลนการพนัน  ขโมย   ถาไมเลนการพนัน  ไมขโมยจะเปนการดี   อีก
อยางคนไทยชอบโกหก  เรือ่งอยางนีท้านตดัสนิใจเอาเองกลมุขาพเจาเพยีงใหขอมลู
เทานัน้  และเขายงัใหขอคดิวา  ขาวทีป่ลกูนัน้เหลอืงอรามเหมอืนกบัทองเปน  แผน
ดินไทยคือแผนดินทอง

สวนอีกที่หนึ่งนั้นกลุมขาพเจาไดถามถึงความแตกตางระหวางการทำนา
สมยักอน กบัการทำนาสมยัปจจบุนั ในสมยักอนนัน้เปนนาดำ  มคีวายเปนพาหนะ
ในการไถนาเรียกไดวาเปนสัตวมีคุณ  การทำนาในสมัยกอนไมสะดวกรวดเร็ว
เหมือนปจจุบันที่มีเครื่องไถนา  เริ่มมีเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช การเดินทาง
สะดวกสบายกวาในอดีตเรียกไดวาสมัยกอนชาวนาลำบาก   แตเชื่อวาชาวนามี
ความสุขที่ไดทำและยึดอาชีพนี้ไปตลอด  ในสมัยกอนใครมีควายมาก  ถือวารวย
เพราะควายตวัละ  1,000 บาทเทากบัทองบาทหนึง่สมยันัน้  การลงแขกในจงัหวดั
สพุรรณบรุเีปนทีท่ราบกนัดวีามกีารละเลนตางๆมากมาย  แตเมือ่มองมาในปจจบุนั
ไมหลงเหลือใหเห็นอีกตอไปเปนเพราะอะไรจึงไดเปลี่ยนแปลงไป  กลุมขาพเจาได
ทราบวาสมยักอนมรีองเพลงเกีย่วขาว  เมือ่เกีย่วเสรจ็จะมกีารสงฟาง  พานฟางโดย
ทำในลานนวดขาวที่นำวัวมาเหยียบดินใหเรียบและใชมูลวัวในการอุดรูดินที่แตก
ระแหงอยู  มีเสาหลักเกียดปกตรงกลางมีการทำพิธีโดยเชิญพระสงฆมาสวดมนต
ทำพธิ ี หลงัจากนัน้มกีารรองเพลงไประหวางนวดขาวเพือ่ใหไดเมลด็ขาวเปลอืกออก
มา ตางจากสมัยนี้ที่มีรถเกี่ยวขาวเกี่ยวขาวโดยอัตโนมัตโดยไมตองลงแขกหรือใช
แรงคนเหมอืนเชนแตกอนและมเีครือ่งไถนา ทีร่วดเรว็กวาเกวยีน มาชวยในการทำนา
ไมวาจะเปน  การไถ  การวิดน้ำเขาโดยแตกอนตองใชระหัดวิดน้ำแตเดี๋ยวนี้ไมตอง
แคมีเครื่องไถนาและทอดูดน้ำเปนใชได  ยังใชในการลากขาวเพื่อเก็บขาวที่รวงจาก
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รถเกี่ยวและนำไปสงรถใหถึงโรงสีขาว  การที่เปลี่ยนแปลงไปเชนนี้ไมไดเปนสิ่งไม
ดี  ชาวนาคิดวาเปนสิ่งที่ดีแตกลุมขาพเจาเสียดายที่ไมไดเห็นการทำนาสมัยกอน
อกีตอไปและถาไมมกีารจดบนัทกึไวจะสญูหาย  รนุตอไปจะไมมทีางทราบไดเลยวา
แตกอนมคีวามเปนมาอยางไรไมมกีารสบืทอดสิง่ทีด่ีๆ  ไวและอนาคตจะเปนอยางไร
เมื่อเรามีแตปจจุบันไมมีอดีตใหคอยย้ำเตือน

เขาเลาวาสมัยกอน  ปลาชุม  น้ำดี ฝนตกตองตามฤดูกาล  ขาวไมมีโรค
ไมตองฉีดยา  แตกอนขายเปนเกวียนไมชั่งเหมือนสมัยนี้   เคยใชควายชื่อ  ไอธง
บังคับโดยใชทานกับทูน  ทานไปทางซาย  ทูนไปทางขวา  ตรงไปรองวา  ยอหยุด
เริ่มทำนาตั้งแตเด็ก  เอาควายไปอาบน้ำ เรียนรูจากพอของพออีกที  ถาเกิดมี
การเปลี่ยนแปลงที่ดีกวาก็ยอมรับได  เพราะผลผลิตไดมากกวานาป  เชื่อวา  10
การคาไมเทานามุม  อาชีพนี้พออยูได  พออยูพอกิน  ถาไมเลนการพนัน ดื่มสุรา
หลงัจากนัน้กลาวถงึพระโพธิส์พ  พระโพธิส์พกอนเปนชายเรยีกวาพระโพธิส์พ  เปน
ชายมีบุญ  ขาวจะแตกกอมาตลอดเมื่อเกี่ยวเสร็จ  พอแตงงานกับลูกคนรวย  ได
หามเมียวา  อยาเอาไขใสปากหมอ  ตอนหลังเมียทำแหวนหายก็ไปบนแลวลืมเอา
ไขใสปากหมอ  พระโพธิ์สพเลยตาย  ตอมาไดเปลี่ยนเปนแมโพธิ์สพซึ่งเปนเมียขึ้น
มาแทน  เพื่อเปนขวัญกำลังใจ  การที่ใหผูหญิงไปทำพิธีเพราะแตกอนชาย  หญิง
ไปดวยกันแลวเกิดกิเลสเปนที่เสื่อมเสีย  การทำขวัญขาวเปนการยึดเหนี่ยวจิตใจ
รำลกึถงึพระคณุขาวทีเ่ราทานเขาไป  เดีย๋วนีโ้ลกเสือ่ม  ทางจติใจเสือ่ม  มกีารเจรญิ
ทางวัตถุมากขึ้น

พิธีแรกนากอนหวาน  ตองดูวาขึ้นกี่ค่ำ  นำขาวไปแรกทำพิธี  เอาธูปไป
บอกกลาว  ไปแรกไวแลวหวานวันไหนก็ได  หวานเอาฤกษกอน  บอกคาถาชุมนุม
เทวดา  โปรยขาว  3 กำมอื  กำแรกตกัตวง  กำสองกนิ  กำสามทำบญุทำทาน  แต
กอนเกี่ยวเองนวดเอง   หลังจากนั้นก็มาถึงเรื่องทำขวัญขาวจากวันแรกที่ยังไม
สามารถทำไดแตมาถงึวนันีก้ลมุขาพเจาทำได   เมือ่ทำไดตองทราบถงึทีม่าทีไ่ปดวย
มีอยูวากอนขาวเริ่มตั้งทองชาวนาจะมีพิธีทำขวัญขาวเหมือนเปนการรับขวัญขาว
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เพือ่ใหลกูขาวทีเ่กดิมาแขง็แรง  ออกรวงดอีดุมสมบรูณซึง่เปน ความเชือ่ของคนสมยั
กอน โดยของทีใ่สในชะลอมจะม ี  นม  ถัว่  งา  กลวย  ออย สม  สมมะขาม  มะยม
เกลอื  หมาก  พล ู ยาสบู  ดนิขยุป ูมะพราวออน  การใสของเหลานีเ้นือ่งจากแมโพธิ์
สพกำลงัแพทองจงึตองมขีองเปรีย้ว  ของหวานใหกนิ  นอกจากนัน้จะม ี  แปงหอม
น้ำมนัหอม  กระจกหว ี  กรรไก การทำเชนนีเ้พือ่แตงตวัใหแมโพธิส์พหรอืตนขาวนัน้
เองโดยการเลม็ใบ  ปะแปง  ใสน้ำหอม  มผีานงุมาวางไว  การทำเชนนีจ้ะมบีทสวด
ดงันี ้แมโพธิส์พ แมนพดารา  ขอเชญิแมมา  จากสรวงสวรรค   แมจนัทรดารา  ขอเชญิ
แมมา  อยูกับลูกกับเตาหลังจากนั้นก็อธิษฐานขอพรตามแตจะปราถนา  กลุม
ขาพเจาจึงตองหัดสานชะลอมและชะเลว  อีกอยางตองมีตะแก  คือตนไมเปนสวน
หนึ่งของพิธี

เมื่อเก็บขอมูลตองมีกระบวนการสรางงานโดยกลุมขาพเจาไดมาเก็บรวบ
รวมขอมูลตรงนี้เพื่อนำไปเปนแผนการสอนโดยสอนใหรูเรื่องกระบวนการทำนา
การทำขวัญขาวนอกจากนี้ยังมีขอมูลอางอิงเกี่ยวกับขาว   “ขาวเปนเมล็ดพืชชนิด
หนึ่งซึ่งอยูในตระกูลหญา เพราะตนขาวมีลักษณะภายนอกบางอยางคลายตน
หญา เชน ใบ กาบใบ ลำตน และราก ชาวนาซึง่มอียทูัว่ไปทกุแหงของประเทศไทย
เปนผูปลูกขาว ชาวนาที่อยูในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกขาว
เหนียวและขาวเจา เพราะประชาชนในภาคเหลานี้เปนจำนวนมากบริโภคขาว
เหนียว สวนชาวนาที่อยูในภาคกลางและภาคใต ปลูกขาวเจากันเปนสวนใหญ
เพราะประชาชนนยิมกนิขาวเจา  ขาวทีป่ลกูเพือ่การบรโิภคเปนอาหารม ี๒ ชนดิ คอื
Oryza sativa ซึง่มปีลกูทัว่ไปในทกุประเทศ และ Oryza glaberrima ซึง่มปีลกูเฉพาะ
ในแอฟริกาเทานั้น ขาวพวก Oryza sativa ยังแยกออกไดเปน indica มีปลูกมาก
ในเขตรอน และ japonica มีปลูกมากในเขตอบอุน ขาวที่ปลูกในประเทศไทยเปน
พวก indica ซึ่งแบงออกเปนขาวเจาและขาวเหนียว
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สงัคมไทยเปนสงัคมกสกิรรม ทีป่ระชากรสวนใหญนยิมเพาะปลกูขาวเปน
หลักมาแตโบราณ ขาวเปนทั้งพืชอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญที่สุด
ขาวจงึมคีวามผกูพนักบัคนไทยอยางใกลชดิ ขาวและสิง่ทีเ่กีย่วเนือ่งดวยขาวจงึเปน
เหตปุจจัยพืน้ฐาน กำหนดลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมของคนไทย”
… มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาเรื่องของขาว และสิ่งที่เกี่ยวของกับขาว ที่
เรียกวา “วัฒนธรรมขาว” ขึ้น กอนที่การเปลี่ยนแปลงปรับตัวของสังคมไทย ในยุค
ขอมูลขาวสารตามกระบวนการโลกาภิวัตน (Globallization) ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
จะทำลายเรือ่งราวเหลานีใ้หสญูหายไป … ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนในการพฒันาประเทศ
ชาติ รวมถึงการอนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรมไทยสืบไป”  โดยเอี่ยม  ทองดี
ขาวออกรวง

 อางองิ
http://www.thaitopic.com/mag/soc/khaw.htm
http://kanchanapisek.or.th/kp1/data/03/lab1r1.htm

ขอขอบคณุ
คณุประสงค  พีโ่กะ  นองสีผ่ใูหขอมลู  นองเลก็ผนูำทาง  คณุจา  คณุบญุรอดและ
ครอบครัวผูใหที่พักและผูใหขอมูล
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โครงการสอน

คาบ                    รายละเอียด สื่อการสอน

1

2

3

4

5

6

7

8

9-11

อธิบายรายวิชา ศึกษากระบวนการทำนา

ศึกษาการทำขวัญขาว วิถีชีวิตความแตกตาง

ระหวางการทำนาสมัยกอนกับสมัยปจจุบัน

สอนการดูพันธุขาว ขอแตกตางของแตละพันธุ

ลักษณะเดนและการดูแล

สอนวิธีการลงมือปฏิบัติ พรอมทั้งแบงกลุมการ

ทำรายงานการเปลี่ยนแปลง ในชวงที่ตนดูแล

การเตรยีมขาวกอนปลกูเชนการเพาะเมด็ การคมุหนาดนิ

วิธีการดูแลชวง 55 วัน เทคนิคตางๆที่ทำใหขาว

เจริญเติบโตงอกงาม

สรุปการเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งรายงานติดตามผล

สอบกลางภาค

สอนการสานชะลอม ชะเลวที่นำไปประกอบพิธีการ

ทำขวัญขาวพรอมทั้งรูประวัติความเปนมาของพิธี

ทำขวัญขาว

แจกเอกสาร

ประกอบการเรียน

ในหนงัสอื วดีทีศัน

พันธุขาวตัวอยาง

หนังสือประกอบ

วีดีทัศน

ประกอบการ

บรรยาย

แปลงสาธิต

แปลงสาธิต

           -

           -

ไมไผ หนงัสอื

ประกอบ





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

โครงการสอน

คาบ                    รายละเอียด สื่อการสอน

12-13

14-15

16

ดูวีดีทัศนเกี่ยวกับการเกี่ยวขาว การนวดขาว พรอม
กับการรองเพลงเกี่ยวขาว
สอนวิธีการเกี่ยวขาว การนวดขาว และติดตามงาน
ทัง้หมด พรอมทัง้สรปุ

สอบปลายภาค

วีดีทัศน

ใหนักเรียนไดลอง
เกี่ยวขาวจากแปลง
สาธิตที่เตรียมไว

*จะมีการเตรียมแปลงสาธิตเล็กๆเอาไว ตามชวงเวลาที่กำหนด
*ในชวงคาบที ่4 จะมกีารแบงกลมุออกเปน 2 กลมุ กลมุแรกจะอยใูนคาบที ่5
กลมุที2่จะอยคูาบที ่ 6





โรงเรียนชาวนา

แผนการสอน

กลุม ศิลปวัฒนธรรม กลุม นักเรียนม.3
เรื่องที่สอน การสานชะลอม ชะเลว แผนการสอนที1่0-11 เวลา 4คาบ

สาระสำคัญ
เด็กเขาใจเกี่ยวกับวิธีการสานชะลอม ชะเลว และสามารถลงมือปฏิบัติได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. นักเรียนเขาใจประวัติความเปนมาเกี่ยวกับการทำชะลอม ชะเลว
2. นักเรียนสามารถ เขาใจวิธีการทำชะลอม ชะเลว
3. นักเรียนสามารถลงมือทำชะลอม ชะเลวได

เนื้อหา
การทำชะลอมชะเลว เปนภมูปิญญาไทยของไทยทีม่มีาตัง้แตสมยัโบราณ

ที่ตองรักษาเอาไวไมใหสูญหายไป และสามารถนำเอาชะลอมที่ไดเรียนมาใช
ประโยชนเปนตะกราได

สื่อการสอน
-  ไมไผ
-  มดีตดัไมไผ
-  ชะลอม ชะเลวทีเ่สรจ็สมบรูณมาเปนตงัอยาง
-  ครูสาธิตการทำเปนลำดับ





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

การวัดผลการประเมินผล
- ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการทำ นำเอาไปใชประโยชนได
- ทักษะ สามารถประดิษฐออกมาเปนชิ้นงานได
- ความรับผิดชอบ นักเรียนเก็บอุปกรณที่ทำ ของตัวเองและบริเวณรอบ

ไดอยางเรียบรอย

วิธีการวัดผล
- งานที่ทำออกมาแลวสวยงามถูกตอง
- แจกใบประเมินผลเกี่ยวกับความเขาใจ และสิ่งที่ไดรับ

เกณฑการประเมิน
- ผลงาน        10 %
- ใบประเมนิ    5 %

แผนการสอน
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 นายชยัรตัน  กรมุรมัย

ผมไดมีโอกาสไปศึกษาความรูที่ไมใชในหองเรียน ศึกษาโดยการลงพื้นที่
จริง ๆ ในเรื่องที่ผมสนใจ เปนสิ่งที่เรียกไดวาภูมิปญญา โดยเปนความรูจากชุมชน
สิ่งที่ผมไปศึกษามันเกี่ยวโยงถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในหมูบานการนำเอาสิ่ง
ทีเ่ปนธรรมชาต ิทีห่ลาย ๆคนอาจมองไมเหน็ถงึประโยชนทีม่อียอูกีมากมาย  พชืได
สรางทุกสิ่งทุกอยางมาเพื่อมนุษย ขึ้นอยูที่มนุษยเอง วาจะสามารถมองเห็นถึง
ประโยชนที่มีอยูในสิ่งนั้นหรือไม กะลามะพราวเปนอีกสิ่งที่มนุษยเราไดสรางสรรค
ใหเกิดประโยชนมากกวาที่จะกินแลวทิ้ง

ไมเปนผลผลิตที่ธรรมชาติสรางมาเพื่อเปนผูใหแกมนุษย  เราสามารถ
สรางสิง่ทีเ่ปนประโยชนมากมายจากไม ไมวาจะเปน สรางบาน โตะ เตยีง  ลกูหรอื
ผลที่นำมากินเปนอาหารเชนมะพราว และอีกมากมาย  หัตถกรรมไม ก็เปนอีก
ผลิตภัณฑหนึ่งที่สรางมาจากไม  โดยเกิดจากความคิดที่สรางสรรค เปลี่ยนแปลง
จากไมทีธ่รรมดา ใหกลายเปนสิง่ทีม่ปีระโยชนตอการใชในชวีติประจำวนัหรอืของใช
เบด็เตลด็ทีม่คีวามงามและใชประโยชนไดดวย  เชนตะเกยีบไม ชอน ขนัจากกะลา
มะพราว  ทีน่วดมอื  ทพัพ ี และไดสรางเปนสิน้คา 1 ตำบล 1 ผลติภณัฑ  ชวยสราง

⌦                         
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รายไดใหกับประชาชนในหมูบานโดยที่ไมตองยายเขามาทำงานในเมืองใหญ เพื่อ
หางานทำ ถือวาเปนอีกหนทางในการชวยลดปญหาการยายถิ่นฐาน  จึงเปนเรื่อง
สิง่ทีน่าสนใจสำหรบัขาพเจาทีต่องการศกึษา และนำเสนอเรือ่งนีใ้หเปนทีร่บัรสูำหรบั
คนทัว่ ๆ ไป ตอไป

การศึกษาเรื่องนี้ผมตองเตรียมการวางแผน  คิดวาเวลาผมไปศึกษาแลว
ผมจะไดอะไรกลับมาบางทำใหเกิดความคิดที่จะสรางวัตถุประสงคในไปครั้งนี้โดย
ไดกำหนดจุดมุงหมายที่จะศึกษาดังนี้คือ

1.ตองการศึกษาเทคนิค ขั้นตอนการสรางผลิตภัณฑจากไมและกะลา
มะพราว

2.เพื่อศึกษาความรูที่มีอยูในขั้นตอนการสรางงาน
3.เพื่อศึกษาความงามที่มีอยูในตัวงานสำเร็จ

สำหรับการกำหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจนนั้นก็เพื่อที่จะเปนแนวทางในการทำการ
ศกึษาและมวีธิใีนการเกบ็ขอมลูโดยใชการอดัเสยีง การพดูคยุ การเกบ็ภาพขัน้ตอน
การทำงานจรงิ และทีส่ำคญัคอืการ มสีวนรวมในการสรางงาน การลงมอืปฏบิตั ิจรงิ
โดยไดรับคำแนะนำจากผูใหความรูเพื่อใหรูถึงความยากงายในการทำ ดั่งคำที่วา
สบิปากวาไมเทาตาเหน็   สบิตาเหน็ไมเทามอืคลำ สบิมอืคลำไมเทาลงมอืปฏบิตัเิอง
มันอาจผิดเพี้ยนจากคำที่เคยไดยินมาแตมันก็สามารถนำมาเปรียบได กับการที่
ผมตองการรูจริง ๆ ถึงขั้นตอนการทำจริง ๆ ตามจุดประสงคที่ตั้งเอาไวดวย สถาน
ทีท่ีผ่มไดไปศกึษานัน้ อยหูมบูานเลก็ ๆ แหงหนึง่ เปนหมบูานทีค่นในชมุชนสามารถ
พฒันาตวัเอง พงึตวัเองได  ชวยลดปญหาการยายถิน่ทำงานทีเ่มอืงใหญ ๆ  หมบูาน
นัน้ชือ่วา บานหนองน้ำขนุ ตำบลหนองบอน   อำเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย

วิธีการเดินทางผม เดินทางไปประโคนชัยในวันที่ 13 มีนาคม 2549
โดยรถทัวร กรุงเทพฯ–ประโคนชัย  และ เดินทางจากบานตัวเองไป บานหนองน้ำ
ขุนโดยรถกระบะ ....กลับ จากประโคนชัย-นครราชสีมาในวันที่18 มีนาคม 2549
โดยรถทวัร   และจากนครราชสมีา –กรงุเทพฯ โดยรถทวัร  โดยคาใชจายทีใ่ชไปใน
ครั้งนี้ไดแยกเปนดังนี้คือ คารถจาก กรุงเทพฯ–ประโคนชัย 277 บาทคารถจาก
ประโคนชยั- บานตวัเอง  40  บาท คาน้ำมนัรถจากบานตวัเอง – บานหนองน้ำขนุ





 นายชยัรตัน  กรมุรมัย

200 บาทคารถจาก ประโคนชยั- นครราชสมีา 84  บาท  คารถจากนครราชสมีา –
กรงุเทพฯ  198  บาท คาใชจายเบด็เตลด็(ถานกลองถายรปู          คาอาหาร
200  บาท)  รวมทัง้หมด  999   บาท

ผมกำหนดระยะเวลาในการศึกษาอยู 2 วันตั้งแตวันที่ 14-15 มีนาคม
2549 โดย วันแรกของการลงพื้นที่จะเปนการขอขอมูลจากผูที่เกี่ยวของผมไดรับ
ขอมลูจากนาย สขุใจ  พรมประโคน ซึง่เปนญาตขิองผมเอง   และเปนคนทีค่อยชวย
เหลอืในการเดนิทางไปศกึษายงัสถานทีจ่รงิ ๆ ดวย    ผมไดรบัขอมลูเบือ้งตนเกีย่ว
กบัผลติภณัฑทีท่ำจากกะลามะพราวอยางเดยีวไมวาจะเปน ชือ่คนทีท่ำ   เบอรโทร
ตดิตอ คอื (06-2569360) หลงัจากไดขอมลูเบือ้งตนกน็ำมารวบรวมเพือ่ตัง้หวัขอใน
การไปศกึษาสถานทีจ่รงิ  ซึง่เริม่ขึน้ในตอนสาย ๆ ในวนัที ่ 2  ผมเดนิทาง ไปพรอม
ดวยคุณสุขใจ พรมประโคน  เราติดตอไปยังผูใหขอมูลตอนเชา เพื่อใหแนใจวาอยู
บานหรอืเปลาจะไดไปไมเสยีเทีย่ว และกเ็ปนไปตามหวงัไว เขาอย ูบาน เรากไ็ดเดนิ
ทางไปเลย ระยะทางจากบานผมไปยัง บานหนองน้ำขุนก็ประมาณ 40 กิโลเมตร
เดินทางโดยรถกระบะ  เมื่อไปถึง ครั้งแรกที่ลงจากรถ ภาพที่เห็น อยูตรงหนา
กระทอมหลังนอย มีตายาย และเด็ก เล็ก ๆ คนหนึ่ง นั่งอยูในกระทอมคุยกันดวย
รอยยิ้มที่อบอุน  และไดรับเสียงทักทายจากเจาของบานที่เดินมาทางดานหลัง
ทกัทายกนัเปนภาษาทองถิน่ ซึง่กค็อืผทูีจ่ะใหขอมลูทีส่ำคญัสำหรบัผมในครัง้นี ้ เขา
ชือ่วา นายมานพ  จอดรมัย   นางเอยีด จอดรมัย     และเดก็ เลก็ ๆ ทีอ่ยใูนกระทอม
เดก็ชาย พรีพทัธ  จอดรมัย ลกูชายคนเดยีว  ซึง่ทัง้หมดอาศยัอยบูานเลขที ่ 68 หมู
5 บานหนองน้ำขนุ  ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชยั  จงัหวดั บรุรีมัย  31140 เมือ่
เดนิไปยงัที ่ๆใชทำงานซึง่เปนกระทอมหลงันอยอกีหลงัหนึง่ ผมมองเหน็ลกูมะพราว
ทีม่ากมาย แตมองไปรอบ ๆ ไมมเีหน็ตนมะพราวสกัตน มทีัง้ทีป่อกเปลอืกแลวและ
ยังไมปอกเปลือกก็มี  คนเราเคยสนใจบางไหมวามะพราวที่เราคุนเคยกัน  เรา
สามารถใชประโยชนกันทุกสวนของมันไดอยางมากมายเชน ผลออนใชรับประทาน
สด (น้ำและเนื้อ) เนื้อมะพราวจากผลแกนำไปปรุงอาหารและขนมหลายชนิด และ
ใชสกัดน้ำมัน กากที่เหลือใชเลี้ยงสัตว น้ำมันมะพราวใชประกอบอาหาร เนยเทียม
และสบู เปลอืกมะพราวนำไปแยกเอาเสนใยใชทำเชอืก วสัดทุำเบาะและทีน่อน ขยุ
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มะพราวใชทำวัสดุเพาะชำตนไม กะลาใชทำภาชนะ ตักตวงของเหลว (กระจา
กระบวย ฯลฯ) ทำกระดมุ เครือ่งประดบั เครือ่งดนตร ี (ซออู) ทำเชือ้เพลงิ และถาน
กัมมันต (มคีณุสมบตัใินการดดูซบัสงู) ใบมะพราวทั้งออนและแก ตลอดจนกานใบ
ใชมุงหลังคา เครื่องจักสาน ไมกวาดทางมะพราว ใชทำรั้วและเชื้อเพลิง ลำตนแก
ใชในการกอสรางประดิษฐเครื่องเรือน ยอดออนใชเปนอาหาร จั่น (ชอดอก) มีน้ำ
หวานรองมาดื่มเปนน้ำผลไมหรือทำน้ำตาล หมักทำเหลาและน้ำสน รากใชทำยา
สียอมผา และเชื้อเพลิง แตอยางไรก็ตามการปลูกมะพราวโดยทั่วไปก็เพื่อนำเอา
เนื้อมะพราวไปประกอบอาหารและสกัดเอาน้ำมันเชนเดียวกับปาลม มะพราว
บริโภคผลแกเปนพืชตระกูลปาลม ตนสูง ผลโต เนื้อหนา ปริมาณเนื้อมากกวา
มะพราวบริโภคผลออน เติบโตไดดีในดินรวนปนทราย ดินไมเปรี้ยวหรือเค็มจัด
อณุหภมู ิ 20-34 องศาเซลเซยีส และควรมปีรมิาณน้ำฝนตกกระจายสม่ำเสมอแทบ
ทกุเดอืน  โดยจะเริม่เกบ็เกีย่วผลผลติอายปุระมาณ 5 ป ขึน้ไป จนถงึอาย ุ80 ป การ
เกบ็ผลแกเมือ่อาย ุ11-12 เดอืน หลงัจากออกจัน่ มปีระมาณ 12 จัน่/ตน/ป ทลายละ
ประมาณ 7-12 ผล    นีก่เ็ปนเพยีงประโยชนของตนไมเพยีงชนดิเดยีวเทานัน้ ซึง่เปน
ผูใหอยางแทจริง

ผมไปศึกษาครั้งนี้ รูปแบบการศึกษาเปนแบบการพูดคุยกันธรรมดาไมมี
การยกหัวขอมาตั้งคำถาม แตจะถามใหสวนที่สงสัยและ พรอมกับดูตัวอยางที่คุณ
มานพกำลังสาธิตใหดู  พรอมกันนั้นก็ไดอัดเสียงไว  และไดถอดไดใจความดังนี้
ชัยรัตน -อยากรูวาวัสดุที่ใชมีอะไรบางครับ
คณุมานพ-กม็ ีไมพะยนู  เครือ่งหมนุ ใบเลือ่ย กระดาษทรายเบอร ตาง ๆ ดนิน้ำมนั
เทียนไข กาวรอนโดยอุปกรณทั้งหมดก็ซื้อเขามาทั้งหมด
ชัยรัตน.แลวลงทุนเริ่มแรกสุดเสียเทาไร
คุณมานพ.ประมาณ 8000 บาท โดยเปนคาใชจายอุปกรณทั้งหมด
ชัยรัตน.ตลาดที่ทำไปสง สงที่ไหน
คุณมานพ-สวนมากจะมีนายทุนเขาสั่ง  สงตอไปยังจตุจักรซึ่งเปน ตลาดใหญ
ชัยรัตน -ราคาตกชิ้นหนึ่งเทาไรครับ
คุณมานพ-.ตกชิ้นละ 11 บาทสำหรับไมนวด
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ชัยรัตน-แลวงานชิ้นอื่น ๆ ตกราคาสงเทาไร
คุณมานพ-ถาเปนขันกะลามะพราว ก็ตก 11 บาทเหมือนกัน  นี้เขาก็กำลังสั่งมา
อีกแลวแตยังไมไดทำใหเลย สวนสินคาที่สั่งทำพิเศษก็คิดราคาตางกันไปอี ก เชน
เตาที่ทำจากกะลามะพราว ตกตัวประมาณ  60-80 บาท
ชัยรัตน-ผมเห็นมะพราวมากมาย ไปหาซื้อจากที่ไหนครับ
คณุมานพ-กต็ระเวนซือ้ตามหมบูานอืน่ ๆ  ซือ้เขามาลกูละ 5-8 บาท
ชัยรัตน -อยากใหชวยบอกถึงอุปกรณทั้งหมดที่ใชทำ นะครับ
คุณมานพ-ก็มี ไมพะยูน ,กระดาษทรายเบอร 40,100, 200, 240, 400,เทียนไข,
เครือ่งมอเตอรขนาดใหญ,กาวรอน ,กรรไกร  ,ลกูตมุขนาดตาง ๆ  ,ผาขดัเงา ,ผงไม
ที่ไดจากการขัด เพื่อซอมสวนที่แตก เชื่อมดวยกาวรอน
      นีก้เ็ปนสวนหนึง่ของเกรด็ความรทูีไ่ดถอดจากอดัเทปในการพดูคยุกนั และ จดุ
ประสงคในการศึกษาครั้งนี้ ก็เพื่อรูถึงขั้นตอน เทคนิควิธีการทำ ซึ่งวิธีการทำงาน
ผมกไ็ดสรปุเปน คำพดูของผมทีไ่ดฟง ไดปฏบิตัมิาจรงิ ๆ  โดยมวีธิแีละขัน้ตอนดงันี้
สำหรับการทำขันน้ำจากกะลามะพราว ซึ่งเปนงานที่ทำงายที่สุดสำหรับผูที่หัดเริ่ม
ตนอยางผม

การทำขันจากมะพราวนี้จะทำครั้งละหลาย ๆ ใบ ตามที่สั่งเขามา โดยการทำก็มี
ขั้นตอนดังนี้

- เริ่มจากการเตรียมกะลามะพราว  โดยจะใชกะลาที่มีขนาดใหญอยูที่ระดับ
เสนผานศูนยกลาง 12 เซนติเมตรขึ้นไป

- โดยการนำมะพราวมาปอกเปลือก  และก็นำเนื้อขางในมะพราวออก
- นำกะลามะพราวที่ไดไปตากแดดใหกะลามันแหง สัก 3-5 วัน
- นำกะลาที่แหงแลวมาขัด ใหมีความมันวาว
- การขดั เริม่ตนขดัดวยกระดาษทรายหยาบ เบอร 40  เพือ่ลบเศษเปลอืกทีย่งั

ติดอยูใหกะลามันเรียบ
- หลงัจากขดัเบอร 40 แลวกข็ดัดวย เบอร  100  200  และ 400 ตามลำดบั กจ็ะ

ไดกะลาที่มีความเรียบรอยแตยังไมมีความเงาและลื่น
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- หลังจากขัดดวยกระดาษทรายเบอร 400 แลวก็นำมาขัดดวยผาขัดเงา โดย
ผาขัดเงาตองเติม เทียนไขกับดินน้ำมันเขาไปดวย หลังขัดเงาแลวก็ถือวาเสร็จ
สำหรบั 1 ชิน้

นอกจากนี้ยังมีวิธีการทำไมนวด กระปองออมสิน  เตา บาตรพระ
วิธีการทำไมนวด

โดยใชไมพะยนูในการทำเพราะคุณสมบัติของไมพะยูนมีความมันวาว แข็งแรง
ขั้นตอนการทำ

- เตรียมไม โดยการตัดไมใหมีความยาวดานยาว 12 เซนติเมตร ดานสั้น 10
เซนติเมตร

- นำไมที่ไดมาตัดใหเปนรองครึ่งหนึ่งของเนื้อไมทั้งสองอัน
- นำไมทั้งสองมาประกบเขาดวยกันใหมีลักษณะเปนไมกางเขน
- เชื่อมไมใหมีความแข็งแรงโดยใช กาวรอนผสมกับผงของไมที่เราไดจากการ

ขัดไมครั้งกอน ๆ มันจะมีลักษณะเปนผงเล็ก ๆ เหมือนแปงฝุน  เปนการอุดรอยรั่ว
รอยแตกราว แลวกน็ำไปตากแดดใหแหงประมาณ  5 –8 ชัว่โมง

- หลังจากตากแดดแลวก็นำไปขัดดวยเครื่อง
- ขัดครั้งแรกดวยกระดาษทรายหยาบเบอร 40 ใหเปนรูปของไมนวด
- หลงัจากนัน้ตามดวยกระดาษทรายเบอร 100 200 400  ตามลำดบั
- หลงัจากขดั 400 แลวกข็ดัเงาดวยผาขดัเงา ทีเ่ตมิ ดนิน้ำมนั กบัเทยีน ไขลง

ไป ถอืวาเสรจ็
วิธีการทำออมสินจากกะลามะพราว  กระบวนการทำจะคลายกับการ

ทำขันจากมะพราว แตจะมีสวนเพิ่มเติมคือ จะมีการเชื่อมกะลาเขาดวยกัน กอนที่
จะถึงขั้นตอนการขัด   และเจาะรูสำหรับใสเงินหลังจากที่ขัดเงาเรียบรอย มีการ
ตกแตงดวยการเจาะรูใหกลมตรงกลาง แลวปดดวยกานที่ติดมากับลูกมะพราว
เมื่อเงินเติมก็สามารถเปดออกเอาเงินออกมาไดโดยที่ไมตองทุบออก

ขั้นตอนการทำเตาจากกะลา กอนที่จะทำก็มีการศึกษาจากรูปของเตา
จรงิ แลวนำมาราง เปนตดัสวนประกอบ โดยในตวัหนึง่ตวั สามารถแยกสวนประกอบ
ได 8  ชิน้สวน   เปน  ขา 4  สวน  หวั, กระดอง , ทอง ,และหางอยางละ 1 สวน  เมือ่
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เตรยีมชิน้สวนครบแลวกอนทีจ่ะประกอบเขาดวยกนั ตองขดัเงาใหเรยีบรอย  สำหรบั
กระดองจะเอาใบเลือ่ยในการทำใหเกดิเปนรอยของกระดอง  การเชือ่มจะใชกาวรอน
ในการเชือ่ม  สำหรบัเตาจะสงในราคาขายปลกี  ประมาณ 50 – 100 บาทตอ 1 ชิน้
ตามขนาดของเตา

นอกจากนีท้ีเ่หน็วนันัน้กค็อืบาตรพระ ซึง่มอีนัเดยีวใชเวลาในการหากะลา
ที่มีขนาดใหมีรูปรางเหมาะสมนานมาก  โดยที่ผูขอมูลบอกวาจะเก็บไวใหลูกชาย
ตอนบวชเณร ซึ่งก็เปนวิถีชีวิตชาวบานที่สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันที่ยังคงอยูกับ
พทุธศาสนา ซึง่ในปจจบุนัถอืไดวาวถิชีวีติคนไทย มกีารแขงขนักนัสงู ไมคอยไดสนใจ
ถงึเรือ่ง ความด ีความชอบ ทีม่อียใูนพระพทุธศาสนา ไมมเีวลาแวะเขาวดั แตมเีวลา
เดินหาง เดินซื้อของตามจตุจักร เวลาวางเพื่อมาประทวงตางจากชาวบานที่ผมไป
สัมภาษณชีวิตความเปนอยูยังตองพึ่งพาอาศัยกัน ชาวบานที่นำมะพราวมาใช
เครือ่งขดู เขาจะขดูใหฟร ี  โดยผทูีน่ำมาขดูกจ็ะใหกะลาเปนการตอบแทน และงาน
ที่รับมาถารับมาก ๆ ก็มีการแบงปนกันทำไมมีการหวงไวทำคนเดียว แสดงใหเห็น
ถึงความเอื้อเฟอ มีน้ำใจตอกันและกันไดอยางดี

สำหรับจุดประสงคขอสองของการศึกษา ความรูที่ไดรับจากขั้นตอนการ
ทำงาน  ก็มีหลายอยางเชน การนำเอาผงที่เหลือจากการขัดมาเปนตัวเชื่อม ซอม
แซม อุดรอยใหงานสมบูรณยิ่งขึ้น ถือวาเปนการนำกลับมาใชใหม ที่เปนประโยชน
มากทีเดียว   การตัดไม ในการทำไมนวด มีขั้นตอนหนึ่งที่ตัดไมออกครึ่งหนึ่งและ
ประกบเขาดวย  ทำใหไมไมเคลือ่น มคีวามแนนหนามากยิง่ขึน้    เทยีนไขมคีณุสมบตัิ
มีความมันวาว  เขาก็ใชในการขัดมันโดยผสมเขาดินน้ำมัน  ทำใหงานที่ขัดออกมา
มีทั้งความมันวาว ความลื่น

 จดุประสงคขอสดุทาย ศกึษาความงามทีอ่ยใูนตวังานสำเรจ็   สิง่ทีแ่สดง
ใหเหน็ถงึความงาม กเ็ปนความเรยีบ ความมนัวาว  ความลืน่  ถาเปนขนัน้ำ กเ็ปน
ความเหมือนกับขันน้ำจริง ขนาดใหญ  ไมนวด รูปรางของไมที่มีลักษณะคลายไม
กางเขน เหมาะสำหรับการจับพอดี  ความงามที่เกิดจากลายไม ซึ่งแตละชิ้นก็เปน
ลายทีต่าง ๆ กนั ปลายทีม่นเรยีบ  การเชือ่มไม ทำใหเหมอืนเปนไมชิน้เดยีวไมมกีาร
ตอ   สำหรับออมสินนอกจากความงามที่มีเหมือนกับที่กลาวขางตนก็มีการนำเอา
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เปลอืกจากลกูมาตดิขางบนทำใหดเูปนธรรมชาตมิากยิง่ขึน้   เตากอ็ยทูีค่วามเหมอืน
จริง ขนาดยิ่งถาขนาดเล็ก ก็จะมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น  สีที่มีอยูในตัวไมและ
กะลามะพราว ก็เปนความงามที่เปนธรรมชาติไมมีการเติมแตงสีเลย คุณคาของ
ความงามที่แทจริงจากการไดไปสัมผัสตรงนั้น ก็คือจากสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติไดรับ
การถายทอดทางเทคนิค ผานความคิดที่สรางสรรค  บวกกับจินตนาการ ความ
แปลกใหม แตกย็งัคงอยซูึง่ความเปนธรรมชาตอิย ูทำใหวตัถชุิน้นัน้มคีณุคามากกวา
ปลอยไวเฉย ๆ และนี้ก็เปนความงามที่ผมไดรับเรียกไดวา งามอยางมีคุณคาอยาง
แทจรงิ    ความรมูอียทูัว่ไป อยทูีเ่ราจะสามารถมองเหน็และนำมนัมาปรบัใชไดหรอื
ไม เราสนใจที่จะศึกษาหรือไม  สำหรับการลงพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ ก็เปนอีกประสบ
การณหนึง่ของการเรยีนรทูีผ่มสนใจ  ทีอ่ยนูอกเหนอืจากหองเรยีน  ไดคนพบความ
คดิทีด่ ีทีต่างจากทีเ่ราคดิ ความมนี้ำใจ ความประทบัตอผใูหขอมลูทีเ่ปนกนัเอง  ไม
มีคาลิขสิทธิ์ในการขอความรู และก็ขอขอบคุณสำหรับผูที่เกี่ยวของทุกคนไมวา
จะเปนผใูหความรคูณุมานพ จอดรมัย และครอบครวัและ ผทูีค่อยชวยเหลอือำนวย
ความสะดวกเรือ่งการเดนิทางและสถานที ่  คณุสขุใจ   พรมประโคนและครอบครวั
ผมหวังอยางยิ่งวาสิ่งที่ผมนำมารวบรวมเปนเนื้อหาจากการที่ไดศึกษามาครั้งนี้
จะเปนประโยชนตอผูที่มีโอกาสไดอานและผูมีความสนใจ

ขอมูลอางอิง
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โครงการสอน

คาบ                    รายละเอียด สื่อการสอน

1

2.

3

4

5

6-8

9

10

เรื่องภูมิปญญาไทยที่นาสนใจและภูมิปญญา

กับกะลามะพราว

ประโยชนจากสวนตาง ๆ ของมะพราว

อธิบายขั้นตอนการทำออมสินจากกะลา

มะพราว

ใหนักเรียนออกแบบผลิตภัณฑจากกะลา

มะพราวตามจินตนาการ

ครูสาธิตการทำออมสินจากกะลาพรอม

อธิบายเพิ่มเติมเพื่อเนนย้ำความเขาใจ

ให เวลานักเรียนลงมือปฏิบัติตามแบบที่

นำเสนอมา

นำงานมานำเสนอพรอมกับแนวคิด

สอบปลายภาค

เอกสารประกอบการ

เรยีนร ู 1

รูปภาพผลิตภัณฑจาก

กะลามะพราว

เอกสารประกอบการ

เรยีนร ู 2
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แผนการสอน

กลุมงานอาชีพ     เปาหมาย  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3
เรือ่ง  ภมูปิญญาไทยทีน่าสนใจ     คาบเรยีนที ่1    เวลา  50นาที
        (ภมูปิญญากบักะลามะพราว)

สาระสำคัญ
ภูมิปญญาไทยเปนสิ่งนาสนใจในแตละทองถิ่น   ภูมิปญญากับกะลา

มะพราวก็เปนเรื่องที่และนาสนใจกับทองถิ่นที่สามารถนำสิ่งที่เห็นกันอยูทั่วๆ และ
สามารถนำมาสรางสิ่งที่เปนประโยชนทำใหมันเกิดคุณคามากขึ้น นอกจากนี้
มะพราวทีเ่ราเหน็กนัทัว่ไปนัน้ สวนตาง ๆ ของมนั ตัง้แตตนจนถงึใบลวนมปีระโยชน
เชนตน ใชทำเรอื ทำทีอ่ยอูาศยั  ใบ ใชทำไมกวาด  หอขนม  ใชเปนหลงัคา  ลกู สำหรบั
ทำอาหาร  กะลา  ใชทำ ขนัน้ำ  เตา ออมสนิ ของชำรวยเลก็ นอย ๆ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนเขาใจภูมิปญญากับกะลามะพราว
2. สามารถอธิบายประโยชนจากมะพราวได

เนื้อหา
1. ภูมิปญญากับกะลามะพราวเปนสิ่งที่สามารถสรางสรรคสิ่งที่ไรคาให

กลับมีคุณคาในตัวของมันมากขึ้น
2. ประโยชนของสวนตาง ๆ  ของมะพราว

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนรู
2. รูปภาพของผลิตภัณฑจากกะลามะพราว





 นายชยัรตัน  กรมุรมัย

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนำ  แจกเอกสารประกอบการเรียนใหนักเรียนเพื่อไปศึกษา
2. ขั้นสอน  ครูอธิบายเนื้อหาในเอกสารใหนักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น
3. ขั้นสรุป  ทดสอบโดยการคำถามเพื่อเนนย้ำความเขาใจ

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองวัด

1. ความตั้งใจในการเรียน ความสนใจในการเรียน
2. การแสดงออกในการตอบคำถาม

วิธีการวัด
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ความตั้งใจ
2. จากการตอบคำถาม

แผนการสอน
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คร ู 5 ป ไดงบประมาณ 140,000 บาท เพือ่ใชเปนสวนในการทำกจิกรรม
ซึ่งนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร มีความเห็นวาเงินในสวนนี้นาจะนำมาทำในสวนที่
มปีระโยชน ทัง้ตอตวัเองและผอูืน่ ในเมือ่พวกเราจะมาเปนครสูอนศลิปะ (ARTS) จงึ
เหมาะทีจ่ะทำในเรือ่งของศลิปวฒันธรรมในทองถิน่ รวมถงึภมิูปญญาในทองถิน่ทีน่า
จะมกีารเผยแพรมากขึน้ เมือ่ตกลงกนัได พวกเรากไ็ดแยกยายกนัไปศกึษาหาขอมลู

ตามสถานที่ที่ตนสนใจ ซึ่งตัวผูเขียนสนใจที่จะศึกษาเรื่องของผาหมอหอมของ
จังหวัดแพร

ในการศึกษาผาหมอหอมพื้นเมืองนั้น แนวคิดที่ทำใหผูเขียนมีความตอง
การที่จะศึกษา ก็คือ เนื่องจากผลิตภัณฑผาหมอหอมถือวาเปนเอกลักษณของชาว
จงัหวดัแพร ซึง่มคีวามแปลกตาไมเหมอืนใคร และผาหมอหอมนีก้จ็ะมหีมบูานทีเ่ปน
แหลงของผาหมอหอมจริงๆ นั่นก็คือ หมูบานทุงโฮง มีทั้งการผลิตและจำหนาย แก

ชาวนกัทองเทีย่ว ทีเ่ดนิทางผานทัว่ๆ ไป เพราะวา สภาพทีต่ัง้ของจงัหวดัแพรนัน้ ไม
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วานกัทองเทีย่วจะเดนิทางไปจงัหวดัไหนกต็าม ทีอ่ยทูางเหนอืตอนบนขึน้ไปกจ็ะตอง
ผานจังหวัดแพร นักทองเที่ยวก็จะแวะดูสินคาของฝาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑผา
หมอหอม และนอกจากนี ้ตวัผเูขยีนเองกเ็ปนคนจงัหวดัแพร แตยงัไมคอยรเูกีย่วกบั
ผาหมอหอมเทาใดนัก ซึ่งถาหากใครมาถามวา ผาหมอหอมมีขั้นตอนการทำ
อยางไร แลวชาวจงัหวดัแพรเองตอบไมได กด็จูะนาอายเกนิไป ดงันัน้ กอนทีจ่ะศกึษา
บานคนอืน่ เราควรทีจ่ะรเูกีย่วกบับานของเราใหดกีอน จะไดเปนการแลกเปลีย่นกนั

ซึ่งวัตถุประสงคของการศึกษาผาหมอหอมพื้นเมืองของผูเขียนคือ
1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของหมอหอม วาผาหมอหอมเกิดขึ้นได

อยางไร ใครเปนผูคิดคน
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการทำผาหมอหอมวาแตกตางจากผาทั่วๆ ไป

อยางไร ใชวัสดุอะไรในการทำ
ในการหาขอมูลครั้งนี้ผูเขียนก็ไดเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่

เกีย่วของทีเ่ปนตนตำรบัของผาหมอหอมจรงิๆ และถายรปูทีเ่กีย่วของ แลวกถ็ายทอด

เปนตวัหนงัสอื เพือ่ลงในหนงัสอื “ความเปนฅน ความเปนคร”ู เลมทีส่องตอไป สถาน
ที่ที่เปนแหลงในการผลิตและจำหนายผาหมอหอมนั่นก็คือ หมูบานทุงโฮง อำเภอ
เมอืง จงัหวดัแพร สวนบานของปาเหลอืง ทองสขุ เปนบานทีผ่เูขยีนไดไปเกบ็ขอมลู
เนือ่งจากปาเหลอืง ทานเปนผสูบืทอดมาตัง้แตรนุพอ รนุแม สบืทอดมาประมาณ 40
กวาปมาแลว ถอืวาเกาแกมาก ไดเหน็ผาหมอหอมทีห่ลากหลาย รวมถงึขัน้ตอนการ
ทำทีเ่ปนงานฝมอืลวนๆ สวนการเดนิทางมาหมบูานนีไ้มยากเลย เพยีงแคขึน้รถทวัร

จากกรงุเทพฯ หรอืจากจงัหวดัไหนกแ็ลวแต ไปลงทีส่ถานขีนสงจงัหวดัแพร จากนัน้
ตอรถโดยสารประจำทางขึ้นไปทางเหนืออีกประมาณ 1,500 เมตร ก็จะถึงหมูบาน
ทงุโฮง ซึง่จะสงัเกตไดจากสองขางทางจะมรีานขายผาหมอหอม มองไปทางซายมอื
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จะเห็นปายโรงเรียนทุงโฮงอภิวังค ถัดไปอีกนิดจะเห็นปายทางเขาบานปาเหลือง
ทองสขุ เดนิเขาไปอกีประมาณ 20 เมตร กถ็งึบานปาเหลอืง ซึง่คาเดนิทางกไ็มแพง
นัก ราคาตั๋วรถกรุงเทพฯ ถึงแพร 409 บาท ตอรถโดยสารประจำทางอีกประมาณ
10 บาท กจ็ะไดผาหมอหอมทีห่ลากหลาย ผเูขยีนไดไปศกึษาขอมลูทีบ่านปาเหลอืง
ก็ไดขอมูลความรูมากมาย ตามวัตถุประสงคที่วางไว

หมอหอม เปนคำในภาษาพื้นเมืองเหนือ มาจากการผสมคำสองคำเขา
ดวยกนั คอืคำวา หมอ และคำวา หอม

หมอ หมายถึง ภาชนะอยางหนึ่งที่ใชการหุงตมและใสของบางอยาง
ทำดวยดินเผา หรือโละหะตางๆ (ราชบัณฑิตสถาน.2525 : 869-880)

หอม หมายถึง พืชลมลุกชนิดหนึ่ง ใชลำตนและใบมาหมักในน้ำ ตาม
กรรมวิธีที่สืบทอดมาตั้งแตโบราณ ก็จะไดน้ำหอมที่มีสีน้ำเงินแกหรือสีคราม

หมอหอม  จึงหมายถึง ที่บรรจุน้ำหอม เพื่อใชในการยอมผาดิบสีขาว

หลายๆ ครัง้ กจ็ะไดผาหมอหอมทีม่สีหีอม หรอืสนี้ำเงนิแก หรอืสีคราม
ผาหมอหอม จึงหมายถึง ผาทอ หรือผาสีขาวที่ผานกรรมวิธียอมสีจาก

หมอทีบ่รรจนุ้ำหอมหลายๆ ครัง้ จะไดสหีอม หรอืสนี้ำเงนิแก หรอืสคีราม โดยผาทอ
หรอืผาดบิสขีาวนัน้อาจจะตดัเยบ็เปนรปู หรอืเปนผาทอ หรอืผาดบิสขีาวเปนผนื เมือ่
ยอมหมอหอมเสร็จแลวก็นำมาตัดเย็บเสื้อผา หรือสิ่งของใชอื่นๆ ไดตามแบบที่ตอง
การ

ตามประวัติความเปนมาของการทำผาหมอหอม ไมมีหลักฐานบันทึกวา
เริม่ทำกนัมาตัง้แตเมือ่ไหร แตคาดวานาจะมกีารทำมาหลายชัว่อายคุน โดยการสบื
ทอดกนัมาตัง้แตรนุพอ รนุแม โดยปาเหลอืง ทองสขุ ผทูีท่ำผาหมอหอมอยใูนปจจบุนั
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ก็สืบทอดกันมามากกวา 40 ป แตจากเอกสารที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร
ไดพมิพเผยแพรนัน้ ไดกลาววา ในอดตี ผาหมอหอมเปนผาฝายทอมอื ทีน่ำดอกฝาย
ขาวมาทำเปนเสนดาย แลวทอดวยกี่ทอผาพื้นเมือง จนไดผาดิบสีขาว จึงนำไปตัด
เยบ็เปนเสือ้หรอืกางเกง แลวนำไปแชในน้ำสะอาด 1-2 คนื แลวมาทำการทบุ หรอื
ฟาดกับไมกระดาน จนทำใหเนื้อผาออนตัวลง แลวนำมายอมในน้ำหอม ที่ไดจาก
การหมักของตนหอมหรือตนคราม โดยการขยำผาใหเขากับนำหอม แลวพลิกกลับ

ไปกลับมาหลายๆ ครั้ง จนสีน้ำหอมกลืนเขาไปในเนื้อผาจนทั่ว แลวมีสีเสมอกันทั้ง
ผนื ซึง่วธิกีารทำเชนนี ้ชาวไทยพวน เรยีกวา “จก” หรอื “จกหมอหอม” หลงัจากขยำ
ผาจนสนี้ำหอมซมึซบัเขาไปในเนือ้ผา จนเสมอกนัทัง้ผนืแลว ซึง่ใชเวลาประมาณ 15
นาที ก็บิดน้ำหอมออกแลวนำไปผึ่งแดดเปนการยอมครั้งที่ 1 ซึ่งสีของน้ำหอมยังไม
ซบึซบัเขาไปในเนือ้ผาอยางเตม็ที ่ผาทีย่อมครัง้ที ่1 ยงัเปนสหีอมจางๆ   จงึตองนำไป
ยอมอกีประมาณ 4-5 ครัง้ จงึจะไดผาหมอหอมทีม่สีเีขมตามตองการ และสามารถ
นำไปตัดเย็บหรือสวมใสไดตามสบาย และใสไดทุกโอกาส เมื่อสีซีดหรือจางลง

กส็ามารถนำไปยอมสหีมอหอมทีม่สีเีขมเหมอืนเดมิ กลบัเปนเสือ้ผาใหมอกีครัง้หนึง่
การแตงกายในอดีตของชาวไทยพวน จะมีเอกลักษณการแตงกายโดยเสื้อผาหมอ
หอม ดงันี้

เสื้อ  - ผูชาย  สวมเสือ้หมอหอมคอกลม แขนสัน้ ผาอก และใชสายมดั
หรือสายผูก โดยใชเนื้อผามาเย็บเปนเสนเล็กๆ ยาวประมาณ 5-6 นิ้ว เย็บติดตรง
สาบเสือ้ทัง้ 2 ขางๆ ละประมาณ 4-5 ค ู เวลาสวมใสกจ็ะผกูสาย 2 ขางเขาดวยกนั

และในเวลาตอมาไดพัฒนามาใชกระดุม แทนสายมัด เสื้อแบบนี้เรียกวา กุยเฮง
เพราะมีลักษณะคลายเสื้อกุยเฮงของชาวจีน
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         - ผหูญงิ สวมเสือ้คอกลม แขนยาวทรงกระบอก ผาอก ตดิกระดมุ
หรอื ตดิแกป (ภาษาไทยพวน เรยีก หมาแตบ )

กางเกง เปนกางเกงหมอหอมขากวย หรอืเรยีกวา กางเกงสะดอ เวลาสวม
ใสก็จะใชผาขาวมา คาดตรงเอว เพื่อกันหลุด และใชประโยชนอื่นๆ ไดอีก เชน ใช
โพกหัวเวลาอยูกลางแดด หรือ เช็ดหนา เวลาเหงื่อออก

ผาถงุ ผาถงุของผหูญงิชาวไทยพวนบานทงุโฮง เรยีกวา ซิน่แหล มลีกัษณะ

เปนพืน้สหีอม หรอื สคีราม หรอืสนี้ำเงนิแก หรอืสดีำ ในปจจุบนัมสีแีดงคาดบรเิวณ
เชงิซิน่ ทัง้ดานลาง ดานบน ดานละ 1 แถบ โดยฝายทีน่ำมาใชในการทอพืน้ของตวั
ซิน่ จะยอมดวยสหีมอหอม ปจจบุนัยงัมคีนเฒาคนแกทีเ่ปนภมูปิญญาของชาวบาน
ของชาวไทยพวนทุงโฮงยังคงทอซิ่นแหลดวยกี่ แบบพื้นเมืองเหลืออยูบาง

การแตงกายชุดหมอหอมของชาวไทยพวนทุงโฮงซึ่งผูชายสวมเสื้อกุยเฮง
กางเกงสะดอ ใชผาขาวมาคาดเอว และผูหญิงสวมเสื้อคอกลมแขนยาวทรง
กระบอก และนงุผาถงุซิง่แหลนี ้เปนเอกลกัษณทางวฒันธรรมการแตงกาย ของชาว

ไทยพวนทุงโฮงมาตั้งแตสมัยอดีต และไดกลายมาเปนเอกลักษณการแตงกาย ของ
ชาวเมืองแพรมาจนถึงปจจุบันนี้

ทานผูอานอาจสงสัยวา สีหมอหอมเปนสียังไง ไดมาจากไหน ผูเขียนก็จะ
บอกใหทราบนะคะ สทีีใ่ชในการทำหมอหอมนัน้ไมใชสยีอมผาทีม่ขีายทัว่ๆ ไป จะมี
เพียงสีเดียว จึงเปนเอกลักษณของผาหมอหอม สีที่นำมาทำหมอหอมนั้นไดมาจาก
พชื 3 ชนดิ คอื

1. ตนหอม เปนชื่อไมลมลุกชนิด Baphicacanthus cusia Brem
ในวงศ ACANTHACEAE ชอบความชุมชื้น จึงเกิดไดมากในปาตนน้ำลำธารตนโต
เต็มที่จะสูงประมาณ 1 เมตร และถาแกเต็มที่จะสังเกตเห็นพื้นดินใตตนหอม
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จะปรากฏเห็นรอยหยดน้ำสีน้ำเงินแกแหงอยูบนพื้นดินเต็มไปหมด
2. ตนคราม เปนพมุไมขนาดเทาตนพรกิชนดิ Indigofera tinctoria Linn

ในวงศ LEGUMINOSAE  ลกัษณะของใบคลายใบกระถนิปลกูไดในพืน้ทีท่ีแ่หงแลง
ตองการความชุมชื้นไมมาก

3.ตนหอมเครือ หรือตนเบิก สามารถปลูกไดทั้งในพื้นที่ราบและปาเขา
แตปจจบุนันีไ้มคอยนยิม จะนยิม 2 ชนดิแรกมากกวา

วิธีการทำน้ำหอมหรือน้ำครามธรรมชาติ มีวิธีการดังนี้
1. ตดัตนหอมหรอืครามทัง้ใบ และสวนตนในขณะทีย่งัไมออกดอกมามวน

และมัดรวมกันเปนมัดๆ ขนาดกำมือยาวประมาณ 1 คืบ
2.นำหอมหรือครามที่มัดไวเปนฟอนลงในโองหรือไหแลวเทน้ำลงไป

พอทวม ใชไมขดัไว กนัไมใหมดัหอมหรอืครามลอยขึน้มา แชไว 1 คนื แลวพลกิดาน
บนลงแชอีก 1 คืน จนตนหอมตนครามเนาเปอย จะมีกลิ่นเหม็น บีบเอาน้ำออก

แลวทิง้เศษครามหรอืเศษหอมทิง้ไป และหากกองทิง้ไวเปนทีเ่ปนทางกจ็ะมเีหด็ออก
มาใหเก็บกินได

3. นำตนหอมหรอืตนครามชดุใหมลงแชในน้ำเดมิอกีครัง้หนึง่ และดำเนนิ
การตามกระบวนการเดมิ คอื แชไว 1 คนื พลกิดานบนแลวแชอกี 1 คนื แลวบบีน้ำ
เอาเศษกานทิ้งไป

4. เมือ่ครามหรอืหอมชิน้ที ่2 เปอยแลวบบีเอาน้ำออกน้ำทีแ่ชนัน้จะมสีอีอก

ฟาๆ และมกีลิน่เหมน็ จากนัน้ใชปนูขาว (ปนูทีก่นิกบัหมาก)
5. เมื่อผสมปูนขาวและกินเสร็จแลวทิ้งไวประมาณ 2-3 ชั่วโมง น้ำคราม

หรือน้ำหอม จะตกตะกอน ใหเทน้ำใสๆ ทิ้งไป และกรองเอาตะกอนครามเก็บไวทั้ง





นางสาวสธุดิา อธกิลู

เปยกๆ อาจเก็บไวในโหลหรือกระปองปดฝาใหมิดชิดสามารถเก็บไวใชไดหลายป
6. นำตะกอนครามหรือตะกอนหอมที่ไดตามขอ 5 ไปผสมกับน้ำดางแกๆ

(น้ำดาง คอื น้ำทีไ่ดจากขีเ้ถา) และปนูขาว ในสดัสวนทีพ่อดแีลวคนใหเขากนัจนเกดิ
ฟอง ถาฟองยงัไมขึน้กเ็ตมิสวนผสม คอื ปนูขาว ลงไปอกีจนฟองขึน้ และน้ำมสีเีขยีว
เขมมไีรเรือ่ๆ แสดงวาน้ำหอมดทีิง้ไว 1 คนื กจ็ะใชยอมผาไดดสีตีดิทนนาน ถาหาก
น้ำหอมเสยี หรอืตายจะมสีดีำคล้ำ และมกีลิน่เหมน็มาก วธิแีกไขคอื ใหใชเหลาโรง

หรือเหลาเถื่อนผสมลงไปทิ้งไวประมาณ 1-2 วัน น้ำหอมก็จะกลับมาดีเหมือนเดิม
ซึง่สงัเกตไดจากน้ำจะมสีเีขยีวเขมขึน้ และเวลาใชไมกวนจะเกดิฟองขึน้มามาก หรอื
นอกจากจะใชเหลาผสมลงไปแลวอาจจะใชพืชอีกชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนเถาวัลย
เรียกวา เถาตดหมา ประมาณ 1 กำมือ มามัดรวมกันทุบใหพอแตก แลวนำไปแช
คางคนืไว กจ็ะทำใหน้ำหอมกลบัมาดขีึน้เหมอืนเดมิได ซึง่เปนภมูปิญญาดัง้เดมิทีส่บื
ทอดกันมา และน้ำดางที่มีคุณภาพดี คือน้ำดางที่ไดจากขี้เถาของตนมะขาม หรือ
ตนนุน

โดยธรรมชาติแลวคุณสมบัติของสีครามที่ใชยอมผาหมอหอมนั้นสีจะตก
จึงมีคำกลาววา “หมอหอมแทสีจะตองตก” แตมีกรรมวิธีที่ชวยใหสีครามตกนอย
ลงไดโดยการแชน้ำเกลือ หรือหัวน้ำสมไว 1 คืน กอนซักครั้งแรก หลังจากนั้นก็ซัก
ตามปกต ิ โดยแยกซกัออกจากผาทีม่สีอีอน ผาหมอหอมยิง่ซกักจ็ะยิง่สวย ซึง่จะตก
อยปูระมาณ 4-5 ครัง้ จากนัน้สจีะอยตูวั ไมตก กจ็ะไดผาหมอหอมยอมครามทีม่สีี
สวยไวสวมใส

นอกจากผาหมอหอมที่มีมาแตโบราณแลว ก็ยังมีการพัฒนาใหกาวหนา
และมีความทันสมัยนาสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีการดัดแปลงใหเปนหมอหอมบาติก
โดยกรรมวิธีก็เหมือนผาหมอหอมทั่วไป แตตางตรงที่มีบล็อกพิมพลาย เพื่อใหผา
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หมอหอมมีลวดลายที่สวยงาม และยังมีการดัดแปลงใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยน
แปลงไป ไมวาจะเปนเด็ก วัยรุน ก็สามารถใสไดแตไมวาจะเปนผาหมอหอม หรือ
อะไรก็แลวแต ลวนแลวแตเกิดจากภูมิปญญาของชาวบานทั้งสิ้น ศิลปวัฒนธรรม
ไทยของเราจะคงอยูได ก็ตอเมื่อเยาวชนรุนหลังไดรวมกันอนุรักษ และรวมสืบทอด
สิ่งที่บรรพบุรุษไดสั่งสมมายังคงอยูยั่งยืนตอไป
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โครงการสอน

คาบ                    รายละเอียด หมายเหตุ

1-2

3-4

5-8

9-10

11-12

13-14

15-16

ศึกษา เรียนรู เกี่ยวกับผาพื้นเมืองในจังหวัด

แพร

ประวัติความเปนมา และถิ่นกำเนิดผาหมอ

หอมจังหวัดแพร

กระบวนการผลิต และแนะนำอุปกรณ-

  - ขัน้เตรยีมสยีอมผา-

  - กระบวนการยอม-

   - การเพนทผาหมอหอม

เยี่ยมชมแหลงผลิต

   - แหลงผลติ และจำหนายในหมบูานทงุโฮง

ศึกษาผลิตภัณฑจากผาหมอหอม

   - การแปรรปูผาหมอหอม

การอภิปรายปญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิตผาหมอหอมและอื่นๆ

การสรุป และการวัดผล ประเมินผล

ฉายวีดีทัศน

เชิญวิทยากร

ฉายวีดีทัศน

เยี่ยมชมสถานที่จริง

ฉายวีดีทัศน

ใหดูชิ้นงานจริง
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แผนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ             เปาหมาย  ผเูรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่4
หนวยที ่1              แผนการสอนที ่1 เวลา 4 คาบ
เรือ่ง ผาหมอหอมพืน้เมอืง
(กระบวนการผลิตผาหมอหอม)

สาระสำคัญ
ผาหมอหอมเปนผาทีม่ชีือ่เสยีงของชาวจงัหวดัแพร มเีอกลกัษณเฉพาะทัง้

เสือ้ กางเกง ผาซิน่ รวมถงึสทีีใ่ช ทีเ่กดิจากภมูปิญญาของชาวบานในสมยักอน และ
มีการสืบทอดมาจนถึงปจจุบันนี้

ผลการเรียนที่คาดหวัง
1. นักเรียนเขาใจ และสามารถอธิบายขั้นตอนการทำผาหมอหอมได
2. นักเรียนสามารถใสลวดลายบนผืนผาหมอหอมตามจินตนาการได

เนื้อหา
ความเปนมาและความสำคัญของผาหมอหอมในวิถีชีวิตของชาวภาค

เหนือ รวมถึงกระบวนการผลิตผาหมอหอม และการสรางสรรคเพื่อเปนเปนของที่
ระลึก

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนำ -  ครูถามนักเรียนวาใครมีความรูเกี่ยวกับผาหมอหอมบาง

-  ครอูธบิายประวตัคิวามเปนมา และขัน้ตอนการทำผาหมอหอม
ขัน้สอน (คาบ 5-6)

- ครเูปดวดีทีศัน เรือ่งขัน้ตอนการทำผาหมอหอม
-  เมื่อนักเรียนดูเสร็จแลวครูถามนักเรียนวาไดอะไรจากการดู

ครัง้นีบ้าง





นางสาวสธุดิา อธกิลู

- นำตัวอยางจากของจริงใหนักเรียนดูพรอมอธิบาย
- ครูอธิบายวาผาหมอหอมก็สามารถใสลวดลายใหสวยงามได

โดยใชสีเพนทผา (ครูเอาตัวอยางใหดู)
(คาบ 7-8)

- ครูเตรียมผาหมอหอม (เสื้อเด็ก) ที่ยอมแลว แจกใหนักเรียน
คนละ 1 ผนื

- ครูแจกสีเพนทผาใหนักเรียน
 นักเรียนลงมือเพนทผาหมอหอมดวยตนเอง

ขั้นสรุป – ใหนักเรียนสรุปวาไดอะไรจากการเรียนครั้งนี้ และจะอนุรักษ
ผาหมอหอมใหคงอยูตลอดไปไดอยางไร

สื่อการเรียนการสอน
1. วีดีทัศนการทำผาหมอหอม
2. ของจรงิ ตนหอม ตนคราม
3. เสือ้หมอหอม
4. สเีพนทผา

การวดัผล ประเมนิผล
1. สังเกตจากการตอบคำถาม หลังจากที่ดูวีดีทัศนแลว
2. สังเกตจากความสนใจในการสรางจินตนาการบนผืนผาหมอหอม
3. สังเกตจากการเขียนสรุป

เกณฑการประเมนิผล (15 คะแนน)
- จติพสิยั  2  คะแนน
- ปฏบิตั ิ  10  คะแนน
- สรปุงาน 3   คะแนน
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ที่มาแนวคิดในการศึกษาการที่ขาพเจาไดมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลป
วัฒนธรรมที่เปนวัฒนธรรมบานเกิดของตนเองทำใหขาพเจาคิดวาจะมีสิ่งไหนไหม
นะที่จังหวัดนครปฐมยังเปนสิ่งที่คนอื่นยังไมรูจักและยังไมมีใครเขามาศึกษาอยาง
จรงิ ๆ จงั ๆ ดวยเหตนุีข้าพเจาจงึมคีวามคดิทีจ่ะทำเรือ่งเตาหซูึง่จรงิ ๆ แลวมนัไมใช
จุดประสงคหลักในการทำ  ความจริงแลวโครงการนี้เปนโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให
นิสิตไดกลับไปเรียนรูศิลปวัฒนธรรมบานเกิดของตนเองหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ศิลปะ นาฏศิลป ดนตรี  ซึ่งเปนสิ่งที่นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรควรจะเรียนรูและ
สามารถนำกลับมาทำเปนแผนการสอนที่สามารถสอนไดจริงใหกับนักเรียนเหมือน
เปนการฝกใหขาพเจาไดเรียนรูวาจะตองอยางไรในเมื่อจบออกไปแลว แตดวย
เหตุผลที่วานครปฐมเปนจังหวัดที่ศิลปวัฒนธรรมเจริญรุงเรืองมาก ๆ และที่สำคัญ
เปนดินแดนที่ขาพเจาวามีสิ่งที่ดึงดูดผูคนใหเขามาเรียนรูสิ่งตาง ๆ และทำการวิจัย
มากมายดังนั้นขาพเจาจึงคิดหาหัวขอที่เปนสิ่งที่คนอื่นไมเคยนึกถึงมากอนถึงแมวา
จะเปนสิ่งที่บุคคลทั่วไปรูแตก็ไมเขาใจลึกซึ้งจริงและดวยเหตุผลนี้ขาพเจาวามันนา
จะเพียงพอสำหรับความคิดของขาพเจาที่จะไมทำโครงการที่เกี่ยวกับศิลปะ
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นาฏศิลป ดนตรี ในจังหวัดนครปฐมแตกลับมาทำเรื่องที่ไมเกี่ยวกันเลยกับสายวิชา
ที่ขาพเจาเรียนซักนิดแตก็ใชวาจะไมเกี่ยวกันเลยก็วาไมไดเพราะขาพเจาวาสิ่งตาง
ๆ ยอมมีที่มาที่ไปในตัวของมันเองเสมอ “จะมีใครรูบางวาการแบงดนตรีแบบเตาหู
เตาหวยกับนมเนยเปนอยางไร” ขาพเจาวาทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกันเสมอเพียงแตเรา
จะสามารถจับมันมาเชื่อมกันอยางไรเทานั้นเอง

ขาพเจาไดเลือกที่จะทำเรื่อง”เตาหู”เรื่องนี้เปนเรื่องที่ขาพเจาทราบวาทุก
คนก็รูวาเตาหูเปนอยางไรแตจะทราบรึเปลาวากวาจะไดเตาหูสักหนึ่งกอนมันมาได
อยางไรแลวเหตุใดจึงเปนสิ่งที่ชาวนครปฐมชอบนำมาประกอบอาหาร แลวความ
แตกตางระหวางเตาหูและน้ำเตาหู และทำไมกันที่นครปฐมจึงมีโรงงานทำเตาหู
เยอะและที่สำคัญแตละโรงงานไดผลิตเตาหูหลายรอยกอนตอหนึ่งวันแลวคนจะกิน
กันไหวเหรอ นาสงลัยนะคะแตเราก็ไดหาคำตอบมาแลว

และจุดมุงหมายของการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเตาหูครั้งนี้ตองการที่
จะศึกษาวิธีในการทำเตาหูวากวาจะมาเปนเตาหูสักหนึ่งกอนมันมาไดอยางไรและ
เตาหูที่ขาพเจาเคยเห็นมีเตาหูในหลายลักษณะดวยกันแลวมันแตกตางกันตรงไหน
รสชาติมันแตกตางกันดวยรึเปลาการทำเตาหูแตละอยางมันเหมือนกันไหม และที่
เราทานน้ำเตาหูกันมันเปนขั้นตอนหนึ่งของการทำเตาหูดวยรึเปลามันแตกตางจาก
เตาหูอยางไรและที่นครปฐมมีคนชอบบริโภคเตาหูเปนจำนวนมากเพราะอะไรกัน
และคนจะกินกันเยอะมากเทากับกำลังการผลิตของโรงงานเลยหรอ และประวัติ
ความเปนมาของการทำเตาหูในจังหวัดนครปฐมวามันมาไดอยางไรแลวทำไมถึงได
มโีรงงานมากมายขนาดนีแ้ละอยรูวมกนัเปนหมบูานและเหตใุดโรงงานเตาหไูดดำรง
อยูไดในสังคมของชาวนครปฐมและไดมีการเพิ่มการผลิตการทำเตาหูมากขึ้นดวย

วิธีในการเก็บขอมูลกอนอื่นขาพเจาก็ไดศึกษาถึงขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง
จากการคนควาตามหนังสือและ internet เพราะอยางนอยจะไดทราบขอมูลเบื้อง
ตนไปกอนและหลังจากนั้นก็ไดเดินทางไปยังโรงงานทำเตาหู ดูขั้นตอนการทำงาน
และศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณและการเดินทางก็ไมไดเปนอุปสรรคอะไรนัก
เพราะเปนบานเกิดของตนเองอยูแลวและก็รูจักกับเจาของโรงเตาหูเพราะทานเปน
ลุงของขาพเจาเองและเมื่อสัมภาษณทั้งหมดแลวก็ถึงเวลาเก็บรวบรวมขอมูลจาก
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การสอบถามชาวนครปฐมถึงเรื่องการบริโภคเตาหูสิ่งนี้สิเปนสิ่งที่ยากมากเพราะ
ตองออกไปถามคนเยอะ ๆ แตขาพเจาก็มีวิธีก็คือมีคนรูจักอยูในตลาดเยอะเพราะ
พอของขาพเจาก็เปนพอคาอยูในตลาดนี่นาก็สบายลูกสิและก็สัมภาษณผูที่มีความ
รูในดานประวัติความเปนมาของเตาหูของจังหวัดนครปฐมเปนสิ่งที่หาไดงายเพราะ
ตระกูลของขาพเจาเปนคนจีนที่นำเอาวัฒนธรรมเขามาในจังหวัดนครปฐมแตเมื่อ
มันผานมานานแลวขอมูลที่แตละคนใหกับขาพเจาก็ไมคอยตรงกันสักเทาไรบางทีก็
เลยหาขอสรุปไมคอยไดและเมื่อสอบถามแลวก็ถึงเวลาเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด
มาสรปุผลถงึเนือ้หาและตรวจสอบขอมลูทีไ่ดวาครบตามจดุประสงคหรอืไมและตอง
การขอมูลอะไรเพิ่มเติมอีกเพราะไมอยากตองไปรบกวนเวลาทำงานของเขาเวลา
ของเขาทุกนาทีมีคามากก็เหมือนพอกับแมหนูเพราะหนูคิดมาตลอดวาผูที่ทำงาน
หนักก็จะไมคอยไดมีเวลาพักผอนเพราะฉะนั้นเวลาของเขาถึงแมจะเปนเวลาสั้น ๆ
แตเขาก็สามารถนำไปทำอะไรไดตั้งหลายอยางและเมื่อเก็บรวบรวมเสร็จก็นำ
ขอมลูทัง้หมดมาทำเปนโครงการในเชงิบทความและนำความรทูีไ่ดมาเขยีนเปนแผน
การสอนเทานี้ก็เปนอันเสร็จสมบูรณแตก็ยากไมใชเลนเลย

ขอมูลสถานที่ที่ไปศึกษาเปนโรงงานทำเตาหูของจังหวัดนครปฐมมีหลาย
โรงงานแตที่ขาพเจาไดเขาไปศึกษาก็คือ

โรงเตาหูบอแตงซึ่งมีโรงงานทำเตาหูอยู ประมาณ 6 โรงงานดวยกันและ
แตละโรงงานก็เปนโรงงานที่มีการสงออกมาก และสงไปยังจังหวัดตาง ๆ ของ
ประเทศไทยขาพเจาไมอาจเขาไปศึกษาไดหมดทุกโรงงานเพราะเมื่อรูถึงขั้นตอน
หนึ่งโรงงานก็เหมือนกับรูของทุกโรงงานเพราะกรรมวิธีในการทำก็เหมือน ๆ กัน
ขาพเจาไดไปศึกษาที่โรงงานเตาหูที่ บานเลขที่ 558/1 ถนนรถไฟตะวันตก ตำบล
พระปฐมเจดยี  อำเภอเมอืงนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  73000 ซึง่โรงงานนีเ้ปนโรง
งานที่ถือวาเปนโรงงานขนาดเล็กยังไมใหญมากและขาพเจาก็ไดไปศึกษาอีกโรง
งานแตเปนการดูจากภายนอกมากกวา  และที่ขาดไมไดก็คงจะเปนตลาดจังหวัด
นครปฐม  ตลาดบน จะตองเปนชวงกลางคนืกค็อืต ี1 เปนตนไปตลาดจะคกึคกัมาก
เหมาะที่จะไปเก็บขอมูล และการเขาไปสำรวจในหมูบานก็คงจะขาดผูที่อยูในหมู
บานเดยีวกนัไมไดกค็อืบานทีอ่ยใูนหมบูาน โรงน้ำ  บานเลขที ่564  ถนนรถไฟตะวนั
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ตก  ตำบลพระปฐมเจดยี  อำเภอเมอืงนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 73000 เปนโรงน้ำ
ขนาดกลางแตก็สงน้ำใหเกือบทุกบานในหมูบานนี้

วิธีการเดินทางถาออกเดินทางจากกรุงเทพฯ จากสายใตใหมก็นั่งรถปรับ
อากาศ 997 มาจนสุดสายก็จะลงที่ทารถ 83-997 และนั่งรถมอเตอรไซดรับ
จางบอกวาไปหมู 7 โรงเตาหูแตตองทราบวาจะไปโรงเตาหูไหนเพราะโรงเตาหูแต
ละโรงจะไมออกมาอยูตรงถนนแตจะอยูลึกเขาไปในซอยเพราะโรงงานจะตองใช
เนื้อที่พอสมควรในการวางวัสดุที่ใชในการทำและตองมีพื้นที่ในการตากถั่วที่ใชเปน
วัตถุดิบสำคัญ

คาใชจายในการเดินทางถาไมรวมกับคาอาหารจากกรุงเทพฯ สายใตใหม
คารถปรับอากาศ 997 เที่ยวละ 34 บาท (เปนนิสิตตองแสดงบัตรถึงจะลดใหหรือ
ใสชดุนสิติกไ็มตองแสดงบตัร)คารถมอเตอรไซดรบัจางไปโรงงาน 10 บาทรวมทัง้สิน้
ในการไปกลบักเ็ปนเงนิ  88 บาท ไมแพงอยางทีค่ดิใชไหมคะ

ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู เกบ็ขอมลูจากการไปทีโ่รงงานเปนเวลา 1 วนั
และเขาไปสมัภาษณอกีเพือ่ขอขอมลูทีย่งัไมครบ(จรงิ ๆ ชอบฟงทีใ่หเขาเลาเรือ่งราว
ความเปนมา สนกุด)ีและนำมาเขยีน อกีเรือ่ยๆ เพราะบานอยใูกลเดนิไปถามบอย ๆ
และกถ็ามคณุพอบางในฐานะทีม่ปีระสบการณเชนกนัแตกเ็กรงใจเขามาก ๆ เลยคะ

สำรวจถึงความคิดเห็นของชาวบานหรือชาวนครปฐมเกี่ยวกับความคิด
เห็นในการนำเตาหูมาประกอบอาหารอีก  1 วันที่ทำในการสำรวจก็สนุกดีคะไดไป
ที่ตลาดตอนกลางคืนไดเห็นวาในชวงที่เราหลับก็ยังมีสถานที่ ๆ คึกคักเหมือนเปน
ตอนกลางวนัไดเหน็พอคาแมคาแอบหลบักม็ ีไดเหน็การเลนกนัของคนในตลาดเหน็
อะไรหลาย ๆ อยางที่ขาพเจาไมเคยเห็นนาปลื้มใจดีนะคะสำรวจคนในหมูบานอีก
1 วนั

เนื้อหากอนที่จะไดเรียนรูถึงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับเตาหูก็ตองทราบกอนวา
เตาหูมีลักษณะอยางไรและแบงเปนชนิดไหนบาง ขาพเจาวาทุกคนคงจะทราบอยู
แลววาเตาหูเปนอยางไรแตขาพเจาวามากกวาครึ่งจะตองคิดวาเตาหูที่ขาพเจา
กำลังกลาวถึงอยูนี้มีลักษณะเปนหลอด แตวาผิดเพราะเตาหูที่ขาพเจากำลังกลาว
ถึงอยูนี้มีลักษณะเปนกอนสี่เหลี่ยม หรือน้ำเตาหูที่ทุกคนกินและเกิดการแข็งตัวนั่น
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เอง  เตาหูที่ขาพเจาศึกษาอยูนี้มีหลายอยางแตลวนมีกรรมวิธีในการทำที่แตกตาง
กันแตมาจากฐานเดียวกันและขั้นตอนที่จะใชในการแปรรูปก็จะแตกตางกัน เชน
เตาหูขาวจะเปนเตาหูที่ใชน้ำดีเกลือมาเปนสวนผสมเพื่อใหน้ำเตาหูจับตัวเปนกอน
สวนเตาหูเหลืองจะใชน้ำเตาหูผสมกับแปงมันและผงหินออนมาผสมใหเขาตามแต
ละอัตราสวนของสูตรแตละโรงงานโดยมีน้ำดีเกลือเพียงนิดเดียวเทานั้นที่ใชในการ
พรมบนหนาและเมื่อเตาหูเหลืองจับตัวเปนกอนก็จะนำมาตมกับขมิ้นเพื่อใหเตาหู
เปนสีเหลืองดูนาทาน แตเตาหูขาวเมื่อจับตัวเปนกอนก็จะเสร็จ

ขาพเจาเคยสงสัยวาน้ำเตาหูมันมาจากขั้นตอนไหน  น้ำเตาหูก็มากอนที่
จะนำมาทำเปนเตาหูก็คือเริ่มแรกก็นำถั่วเหลืองเม็ดมาโมหรือมาบดใหเปนซีกแลว
ก็นำมาแชน้ำใหพองใหไดเปนสามเทาตัวกวาปกติ เมื่อถั่วเหลืองพรอมที่จะมาโม
หรือบดแลวก็นำมาเขาเครื่องโดยผสมน้ำเขาไปดวยโดยปริมาณถั่ว 1 ลิตรตอน้ำ
ประมาณครึ่งปบ แลวก็จะกลายมาเปนน้ำเตาหูแตจะยังมีลักษณะขนอยูมากและ
ยังมีกลากของถั่วเหลืองอยูหลังจากนั้นก็นำมาเขาเครื่องกรองโดนเครื่องนี้จะกรอง
กากของถั่วที่ติดมาและในระหวางกรองก็จะใสน้ำลงไปดวยเพื่อที่จะไดใหพอดีกับ
ความตองการ  เมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็จะไดเปนน้ำเตาหูที่นำมาทานกันแตจะยังทานไม
ไดเพราะตองนำมาตมกอน

ถาเปนการทำเตาหูขาวก็จะนำน้ำเตาหูที่ตมอยูนั้นมาใสในถังไม ในชวง
ระหวางทีต่มกจ็ะมกีารวดัอณุหภมูอิยตูลอดเวลา เมือ่นำมาใสในถงักจ็ะวดัอณุหภมูิ
และรอใหไดอุณหภูมิที่ตองการและเพื่อใหน้ำเตาหูแข็งตัวก็จะใสน้ำดีเกลือเขาไป
และกอนที่จะใสน้ำดีเกลือก็จะตองเอาฟองออกใหหมดซะกอนหามมีเหลือไมอยาง
นั้นก็จะมีฟองอากาศแลวมันจะเสียได ดังนั้นจึงตองตักฟองออกใหหมดและใสน้ำดี
เหลือลงไปและรอใหแข็งตัว  หลังจากนั้นก็จะปูผาขาวบางใสในกระดานที่เปนชอง
สีเ่หลีย่มเพือ่เตรยีมรอทีจ่ะตกั  เมือ่ตกัใสกระดานทีเ่ปนชอง ๆ แลวกจ็ะมวีธิกีารมดั
ทีใ่หเตาหเูปนรปูทีส่วยงามและอกัแนนจบัตวัเปนกอน  ถามดัไมดเีตาหกูจ็ะเละแลว
ก็ตองทิ้งดังนั้นการมัดจึงเปนขั้นตอนที่สำคัญมากอยางหนึ่งเพราะถึงจะทำมาดีแค
ไหนถามัดไมดีก็จะตองทิ้งหมดเชนกัน
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หลงัจากนัน้กจ็ะนำเตาหมูาเรยีงเปนชัน้ ๆ และทบัดวยหนิหลงัจากนัน้กท็ิง้
เอาไวสักพักก็นำมาเกะผาขาวบางออกก็เปนอันเสร็จหอใสถุงแลวนำใสลังแลว
นำสงตามรานตาง ๆ ที่ตลาดเพื่อนำออกขาย

แตถาเปนเตาหูเหลืองก็จะนำแปงมันผสมกับผงหินออนตามอัตราสวน
แลวนำมาผสมกับน้ำเตาหูและพรมลงบนหนาของถังไมที่ใสเตาหูหลังจากนั้นก็เขา
สูขั้นตอนการตักใสและหอและเมื่อนำไปทับทิ้งไวแลวก็นำมาตมกับขมิ้นแลวตัก
เตาหูขึ้นจากกระทะแลวนำมาตากเพื่อใหสะเด็ดน้ำและนำออกจำหนาย

ประวัติความเปนมาของการทำเตาหูของจังหวัดนครปฐม (โรงเตาหู
บอแตง)

รนุคณุปทูวดในชวงปลายรชักาลที ่5 กอนสงครามโลกครัง้ที ่1 ไดพาครอบ
ครัวมาอยูที่เมืองไทยก็มาอยูที่พระประโทนเจดียสมัยนั้นยังไมมีระบบการปกครอง
เปนจังหวัด และปูทวดก็ไดนำความรูการทำเตาหูจากเมืองจีนมาทำโดยอาศัย
สมาชิกในครอบครัวในการทำโดยทำจากแรงงานทั้งหมดโดยยังไมมีเครื่องจักรเขา
มาชวยเสริมและการจำหนายยังตองใชเรือพายในการเดินทางและหาบเรคาขาย
ยงัไมมแีผงลอยเปนทีแ่นนอนเหมอืนปจจบุนั   หลงัจากนัน้การเดนิทางในการคาขาย
ไมสะดวกและดวยมีเงินพอจะสามารถยายถิ่นฐานไดจึงยายเขามาในตัวเมืองและ
ทำการคาขายแตก็ยังคงระบบการทำงานในครัวเรือนอยูจนในสมัยของคุณปูไดมี
การพัฒนานำเครื่องจักรเขามาใชในอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเนื่องจากความ
ตองการการบริโภคของคนในจังหวัดนครปฐมที่มากขึ้นจึงไดขยายโรงงานออกไป
โดยแบงใหกับลูก ๆ แตละคนและดวยความตองการที่มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงไดมีการ
พัฒนาทางดานเครื่องจักรมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันสามารถทำการผลิตเตาหูในแต
ละวันไดเพียงพอกับความตองการ

ทำไมหนอ?คนนครปฐมจึงนิยมบริโภคเตาหูกัน
-เปนเพราะวามีการคัดเลือกสรรวัตถุดิบคือถั่วปกติแลวถั่วจะมี 2 สาย

พันธ สายพันธที่ใชทำเตาหูจะเปนสายพันธที่เกรด A และอีกสายพันธก็จะนำไป
ทำเปนน้ำมันถั่วเหลืองโดยถั่วเหลืองสายพันธนี้จะเปนสายพันธที่ไมคอยดีโดยเรา
จะซื้อถั่วมาจากเชียงใหม ลำพูน  มาใชและอาจจะมีบางสวนหนึ่งที่มาจากเมือง
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กาญจนบุรีแตจะไมนิยมใชเพราะเปนสายพันธที่ไมคอยดี
-เปนเพราะวาเตาหูเปนวัตถุดิบที่หางายในการนำมาประกอบอาหารและ

ที่สำคัญเปนอาหารที่อรอยเมื่อนำไปประกอบอาหารและทานไดในทุกเทศกาล
เพราะบางคนก็ไมทานเนื้อจึงนำเตาหูมาทานเพื่อทดแทนเนื้อสัตว และคนจีนก็นิยม
รับประทาน

-คนจีนที่ในจังหวัดนครปฐมเยอะดวยแตถาถามวาคนกินเยอะมากดวยรึ
เปลาก็คงไมใชซะทีเดียวอาจจะกินเยอะมากกวาจังหวัดอื่นก็จริงแตไมไมใชทั้งหมด
ที่ผลิตเพราะมีการสงออกไปยังจังหวัดขางเคียงเชน จังหวัดสุพรรณบุรี  กรุงเทพฯ
เมืองกาญจนบุรีบานโปรง  บางครั้งก็ยังมีจังหวัดสุราษฎรธานีมาดวย  หาดใหญ
หวัหนิ ชมุพร ตาก  เรยีกวาทกุตลาดมเีกอืบหมด

-เนนคุณภาพสูงมากแลวก็อรอย สะอาดถูกหลักอนามัย
และดวยเหตุที่วามีคนที่ตองการผลผลิตมากจึงมีการขยายตัวของโรงงาน

การทำเตาหูเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เฉพาะหมูบานโรงเตาหูบอแตงก็ยังมีโรงงานการ
ทำเตาหูถึง 6โรงงานหรืออาจจะมากกวานั้นก็ไดแลวถานับรวมทั้งจังหวัดก็มากจริง
ๆ ดังนั้นนครปฐมจึงเปนจังหวัดที่มีโรงเตาหูมากที่สุดในประเทศไทย

ในสมัยกอนเฉพาะหมูบานโรงเตาหูบอแตงนี้มีการทำเตาหูมาก นับวา
ทำกันทุกบานจึงไดรับขนานนามวา”เตากัวเสีย” เพราะวาคนที่ทำสวนมากมือก็จะ
กลายเปนโรคเกลื้อน หรือกลาก ตอมาเมื่อคนเฒาคนแกตายไปก็ไมมีคนสืบทอด
จนปจจุบันก็ไดเหลือ 6 โรงงานแตเปนโรงงานที่มีขนาดใหญแตก็ยังมากที่สุดอยู

กระบวนการสรางงานถาใหขาพเจาบอกถึงกระบวนการสรางงานในการ
ทำโครงการนี้ขาพเจาก็ไดไดกลาวลงในวิธีการศึกษาแลวถามวาขาพเจาไดอะไร
จากการไดศึกษากระบวนการสรางงานครั้งนี้ละก็ขาพเจาคงจะไดอะไรเยอะมาก ๆ
นอกจากจะไดเรียนรูถึงวาการเริ่มตนที่จะนับหนึ่งใหมไมเคยสายไปเลยและเราก็ไม
ควรจะยอมแพตั้งแตยังไมเริ่มดวยการที่ไดคุยกับผูที่มีความรูมากกวาเรามักจะได
อะไรกลับมาเสมอ ขาพเจาเคยสงสัยวาทำไมถึงไมทำเตาหูใหกลายเปนหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ? และทานก็บอกขาพเจาวาเวลาที่จะทำเพื่อจะสงออกขายยังไม
สามารถทำไดทันเลยแลวจะเอาเวลาที่ไหนมาแปรรูปผลิตภัณฑเพียงแคเราทำแบบ
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เดิมอยูอยางรูจักพอไมฟุงเฟอแคนี้ก็ไมจำเปนตองแสวงหาอะไรแลว แตใชวาหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑจะไมดีมันดีและเหมาะกับผลิตภัณฑที่ทำใหเพิ่มรายไดกับผูที่
ตองการแตกับเตาหูแคนี้มันก็เพียงพอแลวเพราะเราซื่อสัตยตอผูบริโภคอยากใหผู
บริโภคกินโดยปราศจากพิษภัย แคนี้ก็ทำใหโรงงานการทำเตาหูเจริญตอไปไดแลว

ชื่อบุคคลที่ใหขอมูลและสถานที่ติดตอ
1. นายวนัชยั  พทุธคณุรกัษา(พอคาทีอ่ยใูนตลาด)  อยบูานเลขที ่ 558/2

ถนนรถไฟตะวันตก ตำบลพระปฐมเจดีย  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
73000 โทร 034-251617, 09-9153720

2. นายจนัทรชยั  พทุธคณุรกัษา(เจาของโรงเตาห)ู  อยบูานเลขที ่5582/1
ถนนรถไฟตะวนัตก  ตำบลพระปฐมเจดยี  อำเภอเมอืง  จงัหวดันครปฐม  73000

3. นายธนานพ  ตระการธงชัย(เจาของโรงงานทำน้ำที่อยูในหมูบานโรง
เตาหบูอแตง) อยบูานเลขที ่564  ตำบลพระปฐมเจดยี  อำเภอเมอืง  จงัหวดันครปฐม
73000 โทร  034-259258

4. นางสงัเวยีน  ตระการธงชยั  (แมคาขายเตาหมูานานกวา  30 ป) อยู
บานเลขที ่564  ตำบลพระปฐมเจดยี  อำเภอเมอืง  จงัหวดันครปฐม  73000
โทร  034-259258

ขอมูลอางอิงและหนังสืออางอิง
http://kanchanapisek.or.th/kp4/food.htm
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK19/chapter3/t19-3-l4.htm
http://www.soyafoods.co.th/
http://women.sanook.com/health/foods/know_eat/knoweat_07700.php
http://www.9leang.com/home_made/
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โครงการสอน

ครั้งที่

1.

2.

3.

จุดประสงค

ทราบถึง
ประวัติความ
เปนมาของ
การทำเตาหู
ในจังหวัด
นครปฐม
ทราบถึงการ
เลือกพันธุถั่ว
ที่ใชในการทำ
เตาหูและการ
มาของถั่วใน
สถานที่ตาง ๆ

ทราบถึง
กรรมวิธีการ
ทำเตาหู

  วธิสีอน

-อธิบาย

-อธิบาย

-อธิบาย
-สาธิต
-ปฏบัิติ

จำนวน
คาบ
1คาบ

1 คาบ

6คาบ

เนื้อหา

เลาถึงประวัติความ
เปนมาเมื่อคนจีน
ในสมัยรัชกาลที่ 5
ไดเขามาอยูที่
จังหวัดนครปฐม

ทราบวาถั่วจะมี 2
สายพันธุสามารถ
นำมาทำเปนเตาหู
เปนสายพันธุที่มา
จากทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
และถั่วเหลืองที่
เกรดไมดีก็จะถูก
สงไปทำเปนน้ำมัน
ขั้นตอนการทำเตาหู
แตละขั้นตอน

วัสดุ
อุปกรณ 

ถั่วเหลือง
แตละสาย
พันธ

-เครื่องโมถั่ว-
-ถั่วเหลือง
-ผาขาวบาง
-กระดาน
ชองสี่เหลี่ยม
-หนิ

เวลาเรยีน  7 คาบ  คาบละ 50 นาที
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ครั้งที่

4.

5.

6.

จุดประสงค

อธิบายถึง
วัฒนธรรม
การทำเตาหู
ของชาวจีน
ในจังหวัด
นครปฐม
รวมกัน
สรุปผลการ
ทำงานในครั้ง
นี้รวมทั้ง
บันทึกสิ่งที่
เรียนมา
ทั้งหมด
ประเมินผล

  วธิสีอน

-อธิบาย

-อธิบาย

จำนวน
คาบ

2 คาบ

1คาบ

1คาบ

เนื้อหา

อธิบายถึง
วัฒนธรรมการทำ
เตาหูของชาวจีนใน
จังหวัดนครปฐม

รวมกันสรุปผลการ
ทำงานในครั้งนี้
รวมทั้งบันทึกสิ่งที่
เรียนมาทั้งหมด

ประเมินผล

วัสดุ
อุปกรณ 

โครงการสอน
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โครงการสอน

1. สาระสำคัญ
การจัดทำแผนการสอนนี้เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจถึงวิถีชีวิตของคนชาว

นครปฐม ไดศึกษาถึงวิธีการทำเตาหูซึ่งเหมือนเปนสวนหนึ่งของชนชาวไทยเชื้อสาย
จีนไปแลวไดทราบถึงแนวความคิดที่เปนอยูอยางพอเพียงไมฟุงเฟอตามแบบอยาง
รูจักคิดอยางเปนเหตุเปนผลกันรูจักการทำเพื่อสวนรวมคิดถึงผูบริโภค  ทราบถึง
ประวัติความเปนมาของการทำเตาหูในจังหวัดนครปฐม  ทราบถึงการอพยพของ
ชนชาวจีนที่เขามายังประเทศไทยและไดนำความรูที่มีอยูมาเผยแพรใหประเทศไทย
ไดนำมาใชและสามารถสรางพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดไดเปนอยางดี
2. จุดประสงคของการเรียนรู

-เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงกรรมวิธีการทำเตาหู
-ไดทราบถึงอิทธิพลของประเทศเพื่อนบาน(จีน)ที่ไดนำเอาวัฒนธรรมเขา

มาเผยแพรใหคนไทยไดรู
-ไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมของคนจังหวัดนครปฐมเมื่อมีคนจีนสวนใหญเขา

มาอยูดวย
-ไดทราบถึงความแตกตางของเตาหูแตละอยาง
-ทราบถึงประวัติความเปนมาของการทำเตาหูของจังหวัดนครปฐม
-เมือ่ไดเรยีนรจูะสามารถนำความรทูีไ่ดไปประกอบอาชพีเลก็ ๆ นอย ๆ ได

3. เนื้อหาสาระ
เปนกรรมวิธีแตละขั้นตอนมาอธิบายและแยกแยะถึงความแตกตางของ

เตาหูแตละอยางและการอธิบายถึงการทำน้ำเตาหู
อธิบายถึงประวัติความเปนมาของการทำเตาหูที่จังหวัดนครปฐมมาได

อยางไรและในปจจุบันก็เปนจังหวัดที่มีโรงเตาหูมากที่สุด
อธิบายถึงสาเหตุของชุมชนบอแตงซึ่งเปนชุมชนที่ไดมีโรงงานการทำเตาหู

มากถึง 6 โรงงานและเปนโรงงานขนาดใหญ
อธิบายถึงวัฒนธรรมของชนชาวจีนที่อาศัยอยูในจังหวัดนครปฐมและได

นำความรูเกี่ยวกับการทำเตาหูมาที่ประเทศไทย
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แผนการสอน

กลุม สาระการเรียนรู                เปาหมาย ผเูรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี            แผนการสอนที ่2 เวลา 1 คาบ
เรือ่ง  เตาหู
        (วฒันธรรมของการทำเตาหใูนจงัหวดันครปฐม)

สาระการเรียนรู
เขาใจถงึวาถัว่มกีีส่ายพนัธ ุ  โดยถัว่เหลอืงจะม ี  2  สายพนัธแุละในแตละ

สายพันธุ  เปนอยางไรและมาจากที่จังหวัดใด  และเมื่อมีการคัดแยกสายพันธุแลว
ก็จะมีการคัดเกรดซึ่งเมื่อคัดเกรดแลวแตละเกรดจะสามารถสงไปทำอะไรไดบาง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ทราบถึงสายพันธุ

จุดประสงคการเรียนรู
- ทราบถึงสายพันธุถั่ว
- ทราบถึงการคัดเกรดของถั่ว
- สามารถคัดแยกสายพันธุของถั่วได
- ทราบถึงที่มาของถั่ววาปลูกในจังหวัดใด
- สามารถนำถั่วแตละเกรดไปทำอะไรไดบาง

กิจกรรมการเรียนรู(สำหรับครูผูสอน)
- ถั่วแตละสายพันธุ
- จานแกว
- ภาพพรอมเครื่องฉายโปรเจคเตอร





นางสาววนัด ีพทุธคณุรกัษา

ภาระงาน
คัดแยกถั่วแตละสายพันธุใสจานแกวโดยแบงเปนกลุม

กิจกรรมการเรียนการสอน(เนนกระบวนการปฏิบัติ)
ขั้นนำ – ถามคำถามเพื่อนำเขาสูบทเรียนวารูจักถั่วอะไรบาง
ขัน้สอน – อธบิายและบรรยายถงึถัว่แตละสายพนัธ ุ  การคดัเกรดของถัว่
ขั้นสรุป – สามารถคัดแยกถั่วหลากหลายสายพันธุที่กองรวมกันเปน

กองใสจานแกวไดถูกตอง

การวัดผลประเมินผล
- การวัดผลดวยวิธี
– การแยกคัดพันธุถั่วแตละสายพันธุและเกรดแตเกรดไดถูกตอง
- เครือ่งมอืวดั
- ผลของการแยกพันธุถั่ว

แผนการสอน
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ภาคเหนือของประเทศไทยประกอบดวยกลุมชาติพันธหลายเผาพันธุ กอ
กำเนิดศิลปวัฒนธรรมที่เปนมรดกทางภูมิปญญา มีขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดงีามมาตัง้แตสมยัโบราณ สงผลใหสบือารยธรรมมาจนถงึปจจบุนั นอกจากนีย้งักอ
กำเนิดวัฒนธรรมอันหลากหลาย และศิลปวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน มี
ความเหมือนและคลายคลึงกัน เนื่องดวยเพราะเกิดการหลอหลอมทางวัฒนธรรม
บวกกับวิถีชีวิตความเปนอยูที่เปนเอกลักษณเฉพาะของลานนา อีกทั้งลักษณะ
ภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมตอการทำเกษตรกรรมโดยสวนใหญผูคนดำรงชีวิต
อยางเรียบงาย จึงสงผลตอฐานแนวความคิด ความเชื่อและวัฒนธรรมตางๆ ของ
ชาวลานนา วิถีชีวิตของชาวลานนาสวนใหญจะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ความเปนวัฒนธรรมที่โดดเดนอีกลักษณะหนึ่งคือ การ
ดนตรีและนาฏศิลปของชาวลานนา ที่ยังคงรักษาซึ่งเอกลักษณของวัฒนธรรม
ลานนาไทยอยางยั่งยืน

จากการศึกษาถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวลานนา กลองจัยยะมงคล อาน

       ⌦               
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วา กลองชัยยะมงคล นับวาเปนภูมิปญญาและศิลปะแบบชาวลานนาที่มีการสืบ
ทอดและปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับยุคสมัยซึ่งในอดีตกลองจัยยะมงคลมี
บทบาทสำคัญในการปกครองบานเมือง ศาสนพิธี การสงคราม เปนอาณัติ
สัญญาณในการบอกเหตุการณตางๆ และนอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวของกับทาง
ดานพระพุทธศาสนาซึ่งในปจจุบันกลองจัยยะมงคลยังมีบทบาทในทางพระพุทธ
ศาสนาของชาวลานนาเปนสำคัญ กลองจัยยะมงคลจึงเปนสมบัติของชุมชนและ
ควรไดรับการอนุรักษสืบทอดจากชนรุนหลัง ดวยความสำคัญจึงไดเกิดแนวคิดที่
จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ทางดานการดนตรีและนาฏศิลป โดย
เฉพาะกลองจัยยะมงคล สิ่งซึ่งคนในชุมชนตองรักษา เพราะกลองจัยยะมงคลเกี่ยว
เนื่องกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวลานนาไทยมาโดยตลอด ซึ่งในอดีตจะใชใน
การปกครองบานเมือง ศาสนพิธี การสงคราม เปนเครื่องมือสื่อสาร บอกเวลา ใช
บรรเลงประกอบศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา ซึ่งลักษณะของศิลปะการตีกลองจัย
ยะมงคลยังคงมีความโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัวโดยกลองจัยยะมงคลเกิด
ขึ้นพรอมกับคติความเชื่อ ชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม จารีต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของกลุมชนในอาณาจักรลานนา ที่มีความสำคัญตอรากฐานของสังคม
มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแตเนื่องจากปจจุบันมีการรับเอาอิทธิพลทางวัฒนธรรม
จากตางชาติและเทคโนโลยีสมัยใหม เขามามีบทบาทในสังคมไทย  ทำใหศิลป
วัฒนธรรมไทยไดลดบทบาทลง จึงเปนมูลเหตุใหคณะผูศึกษาสนใจที่จะศึกษา
ศิลปะการตีกลองจัยยะมงคล ตามลักษณะรูปแบบและวิธีการถายทอดของนาย
มานพ   ยาระณะ ศลิปนแหงชาต ิสาขาศลิปะการแสดงพืน้บาน – ชางฟอน ประจำป
2548 เพื่อเปนการอนุรักษและสืบทอด ภูมิปญญาทางดานศิลปะการตีกลองจัยยะ
มงคลไว อีกทั้งเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับกลองจัยยะมงคลเพื่อเปนวิทยาทาน
แกผูสนใจ และอนุชนรุนหลังสืบไป





นายพพิฒัน  เสยีงชารี
นายศภุโชค  บญุสราง

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษา อัตชีวประวัติของนายมานพ ยาระณะ
2. เพือ่ศกึษารปูแบบ และวธิกีารถายทอด ศลิปะการแสดงการตกีลองจยั

ยะมงคลของนายมานพ  ยาระณะ
3. เพือ่ศกึษา ประวตัคิวามเปนมา และพธิกีรรมความเชือ่ของกลองจยัยะ

มงคล
4. เพื่อเปนการอนุรักษสืบทอดศิลปะการตีกลองจัยยะมงคล

วิธีการเก็บขอมูล
1.สมัภาษณนายมานพ  ยาระณะ  ศลิปนแหงชาต ิ  ประจำป2548
2.สัมภาษณนายมงคล  เสียงชารี  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทางดาน

ศลิปะ  วทิยาลยันาฏศลิปเชยีงใหม  กรมศลิปากร
3.จดบนัทกึ  ใจความสำคญั  คำพดูทีส่ำคญัในการสมัภาษณ  เพือ่ปองกนั

ความผิดพลาดอันเกิดจากสื่อ
4.ถายภาพขั้นตอนวิธีการสอนและการแสดงศิลปะการตีกลองจัยยะ

มงคล
ขอมูลสถานที่

1. วทิยาลยันาฏศลิปเชยีงใหม  กรมศลิปากร
2. โรงเรยีนสบืสานภมูปิญญาลานนา  นายมานพ  ยาระณะ  ศลิปนแหง

ชาต ิ ประจำป2548
วิธีการเดินทาง

จากการเก็บขอมูล  ผูจัดทำเดินทางโดยการใชรถยนตสวนตัว
คาเดินทาง

ตัว๋รถกรงุเทพฯ – เชยีงใหม  บรษิทัสมบตัทิวัร  ราคา  481  บาท
ตัว๋รถเชยีงใหม – กรงุเทพฯ  บรษิทัสยามเฟส    ราคา  561  บาท





โครงการศึกษากลองจัยยะมงคล

ชือ่บคุคลผใูหขอมลู   สถานทีต่ดิตอ
1.นายมานพ  ยาระณะ  ศลิปนแหงชาต ิ  ประจำป2548
2.นายมงคล  เสียงชารี  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทางดานศิลปะ

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม  กรมศิลปากร
ระยะเวลาการศึกษา/เก็บขอมูล

ระยะเวลาการเกบ็ขอมลู คอื 3 วนั คอืวนัที ่10 – 12  กมุภาพนัธ  2549
ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาศิลปะการตีกลองจัยยะมงคลของ นายมานพ ยาระณะ ศิลปนแหง
ชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบาน (ชางฟอน) ศึกษาอัตชีวประวัติของนายมานพ
ยาระณะ ประวัติความเปนมาและพิธีกรรมความเชื่อของกลองจัยยะมงคล รูปแบบ
และวิธีการถายทอดศิลปะการตีกลองจัยยะมงคล ของนายมานะ  ยาระณะ
ประวัติความเปนมาของกลองจัยยะมงคล

สำหรบักลองทีใ่ชในการออกศกึ เพือ่เปนการประโคมฉลองชยักอนออกรบ
และภายหลังการรบเสร็จเรียบรอยแลว ตามตำนานพื้นเมืองของเชียงใหมฉบับ
พระงามผูกที่ 2 อยูในสมัยพระยาเม็งราย ไดปรากฏกลองชนิดที่ใชในการออกรบ
คราวขนุครามกบัพญาเบกิทีเ่มอืงเขลา(ลำปาง) โดยปรากฏคำจารกึดงันี ้ “เจาขนุคราม
แตงกอเสิ๊กฉันนี้ แลวก็หื้อสัญญาณริพล เคาะคลองโยง ฆอง ตีกลองจัย  ยกสกุล
โยธา  เจาชูชนพญาเบิกผูขึ้นมาวันนั้นแล” แลวในตำนานเมืองเชียงใหมฉบับ
เดยีวกนั ผกูที ่4 ตรงกบัสมยัพระยาสามฝงแกนครองเมอืงเชยีงใหมไดปรากฏกลอง
จยัยะมงคลอยใูนคำจารกึ ตอนพญาลมุฟาหอ ยกพลเขาตเีมอืงเชยีงแสน ชาวเมอืง
แตงกลศึกโดยขุดหลุมพราง ฝงลาวแลวตีปก ทัพลอมใหทัพหอนั้นถูกกลยามแตร
จกัรใกลเทีย่งวนั หอยกพลเสิก๊เขามา ชาวเมอืงจงึเคาะคลอง (ฆอง) ตกีลองจยั ยก
พลเสิก๊กวมปกกา กมุตดิไว.. (สนัน่ ธรรมธ ิ2538 : 133) จากหลกัฐานขางตน ทาง
คณะผูศึกษาสรุปวา ในอดีตมีการนำกลองเขาไปมีสวนรวมในการศึกสงคราม
โดยกลองทีป่รากฏในตำนานพืน้เมอืงเชยีงใหมนัน้ ปจจบุนัปรากฏอยใูนแถบจงัหวดั
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ภาคเหนอืของไทยคอื กลองจยัยะมงคล ซึง่ยงัคงเรยีกตามหลกัฐานทีป่รากฏเชนเดมิ
นอกจากใชกลองในการรบแลวยังมีการนำกลองมาใชเกี่ยวของในพระ

พุทธศาสนาจากที่กลาวมาขางตนวาในอดีต กลองมีบทบาทสำคัญและเกี่ยวพันกับ
กษัตริยในการครองเมืองซึ่งถือวากลองเปนของสูงสง แตในปจจุบัน กลองไดเขามา
มบีทบาทในพระพทุธศาสนา จากหลกัฐานทางพระไตรปฎก คมัภรี หนงัสอื เอกสาร
ตำราทางพระพุทธศาสนามากมายไดมีการกลาวถึงกลองดังที่ปรากฏในพระ
ไตรปฎก ซึง่เกีย่วกบัดนตรทีีม่อีงค 5 คอื ปญจงัคทิรุยิงั โดยปรากฏ ดนตรมีกีลองที่
มีลักษณะหุมหนังหนาเดียวบนทอนไมกลวง ซึ่งมีชื่อเรียกวา อาตตะ
ลักษณะของกลองจัยยะมงคล

กลองจัยยะมงคล หมายถึง   กลองสองหนาขนาดใหญ 1 ใบ หนากวาง
ประมาณ 40 -50 นิว้ ความยาวประมาณ 2 -5 เมตร เรยีกวา  แมกลอง กลองสอง
หนาขนาดเล็ก 3 ใบ หนากวางประมาณ 20 -25 นิ้ว ลดหลั่นกันไป ความยาว
ประมาณ 2 -5 เมตร เรยีกวา ลกูตบุ ขงึดวยหนงัสตัว นยิมใชหนงัววั หนงัควาย ตรงึ
ดวยหมดุไม นยิมใชไมเนือ้แขง็ ไมไผ หนุกลองทำดวยไมเนือ้แขง็นยิมใชไมประดู
ไมสัก วางไวบนหอกลองประจำเมือง เมื่อมีศึกสงคราม จะวางไวบนที่ตั้งกลองมี
ลกัษณะคลายเกวยีน คำวา จยัยะ อานวา ชยัยะ หมายถงึ ชยัชนะ และคำวา มงคล
อานวา มงัคละ หรอื มงคล หมายถงึ ความดงีาม มเีครือ่งประกอบจงัหวะประกอบ
ดวย ฉาบ 1 ค ูฆอง 9 ใบ ลดหลัน่กนัไป มไีมตปีระกอบดวย ไมคอน มลัีกษะทำจาก
ไมแกน ไมเนือ้แขง็ พนัผาหวัคอนดานเดยีว ไมแจม มลีกัษณะผาเปนซีเ่ลก็ๆ หลายๆ
ซี่มีลักษณะคลายหวีทำจากไมไผ
พิธีกรรมความเชื่อและบทบาทของกลองจัยยะมงคล

ในการปกครองบานเมอืง ใชกลองในการสงสญัญาณตามเหตกุารณตางๆ
เชน เรียกประชุมเกิดเหตุไฟไหม อุทกภัย โจรปลน ขาศึกประชิดเมือง ในศาสนพิธี
ใชกลองในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ เชน วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา ยกชอฟา ฝงลูกนิมิตร วันพระ และในโอกาสตางๆ ของทาง
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พระพุทธศาสนา ในยามศึกสงคราม ใชกลองในการสงอาณัติสัญญาณ บอก
ยุทธวิธีในการสูรบตามแบบฉบับพิชัยสงคราม อาทิ เชน การจัดแถว การเตรียม
พรอมกอนการเขาประจญับาน การเดนิทพั  การเขาตใีนลกัษณะเขม็ การโอบลอม
ในลักษณะของปกกา การลนถอย และอื่นๆ

พิธีกรรมความเชื่อในการสรางกลอง
กลองจัยยะมงคล เปนเครื่องดนตรีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ จะใชประโคมใน

โอกาสทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์ทานัน้ เพือ่ถวายเปนพทุธบชูา จงึนยิมสรางกลอง
ในวันที่มีฤกษงามยามดีมีพิธีกรรมการสรางกลองประจำเมือง การสรางกลองให
เกิดลักษณะที่เปนมงคลนั้น จะมีการวัดขนาดหนากลองประจำเมืองดังตอไปนี้

1. นนัทเภรี หมายความวา ตีเมื่อใดเกิดปติยินดีแกผูไดยิน
2. สรจีมจืน้ หมายความวา ตีเมื่อใดเกิดความชื่นชมยินดี
3. ตืน่เมอืงพรหม หมายความวา ตีเมื่อใด ก็จะไดยินถึงเมืองฟา

เมืองสวรรค
4. สมเสพสราง หมายความวา ตีเมื่อใด ก็จะเกิดแตความดีงาม
5. มางสงัโฆ หมายความวา ตีเมื่อใด ก็จะเกิดการกลาวขาน

สรรเสริญ
6. พระโพธิสัตว หมายความวา ตเีมือ่ใด กจ็ะคมุครองใหรอด

ปลอดภัย
7. ดบัขนัธปรนิพิพาน หมายความวา ตเีมือ่ใด กจ็ะเกดิศลี สมาธิ

ปญญา เขาถึงหลักพระพุทธศาสนา

พิธีกรรมดานความเชื่อดานการตีกลอง
วัฒนธรรมในการตีกลองของลานนา จะเกี่ยวเนื่องกับความศักดิสิทธิ์ ดัง

เชน การตีกลองบูชาในการสรรเสริญ หรือบูชาพระพุทธเจา ซึ่งผูตีกลองนั้นจะตอง
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เปนเพศชายเทานั้น สวนเพศหญิงไมสามารถตีกลองได แมวา จะใหผูชายเปนผู
ตีกลอง แตก็ตองมีขอหาม โดยในการตีกลองจะไมสามารถใชสวนของรางกาย ที่
เปน ขา เขา เทา สมัผสัหนากลอง เพราะถอืวาไมเคารพนบัถอืกลอง ซึง่ถอืวากลอง
เปนสิง่สงูสง และมคีวามศกัดิส์ทิธิ ์มานพ ยาระณะ...) 2549

เพลงที่ใชในการตีกลองจัยยะมงคล ปรากฏอยู 5 เพลง ประกอบดวย
1. เพลงออกศกึ      จะตใีนยาม   ออกศกึสงคราม
2. เพลงชนะศกึ    จะใชตใีนยาม ทีช่นะขาศกึกลบัมา
3. ปจูาธรรม     อานวา บชูาธรรม จะใชตปีระกอบศาสนพธิขีองพระ

พุทธศาสนา
4. เพลงฝนแสนหา    ใชตเีมือ่ยามเกดิภยัแลง  ตใีหฝนตกตองตามฤดกูาล
5. สญัญาณตาง    บอกเหตกุารณทีเ่กดิขึน้
การตีกลองจัยยะมงคลในสมัยโบราณ จะใชนายทหาร ผูมีหนาที่ในการ

สงอาณัติสัญญาณเทานั้น จึงไดเกิดกฎหมายกลองขึ้น เพื่อเปนขอบังคับ ไมใหเกิด
เหตุการณที่เปนภัยตอบานเมือง ปจจุบันไดมีการนำกลองจัยยะมงคลมาเปนศิลปะ
การแสดง การตกีลองจยัยะมงคล เพือ่เปนการเผยแพร ศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของ
ลานนาไทย ซึ่งผูตีกลอง จะตีไดทั้งหญิงและชาย
เครือ่งแตงกายของการตกีลองจยัยะมงคลม ี 2 ลกัษณะ คอื

1. แบบทหารโบราณ ประกอบดวย เสือ้ยนัต นงุผาเกดมัม่ มลีกัษณะคลาย
นงุโจงกระเบน แตพบัผาขึน้มาถงึหนาขา ผกูผาประเจยีด และสวมมงคล ตามแบบ
ฉบับทหารลานนา

2. แบบสามัญชน ประกอบดวยเสื้อขาวบาง นุงกางเกงสะดอ ผูกผาคาด
เอว
รปูแบบและวธิกีารถายทอดศลิปะการตกีลองจยัยะมงคลของ นายมานพ ยาระณะ

1. ทาประกอบการไหวครูของการตีกลองจัยยะมงคล
คณะผศูกึษาไดศกึษาถงึทาประกอบการไหวคร ู ในการตกีลองจยัยะมงคล
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โดยสามารถบอกไดวา  การตีกลองจัยยะมงคล จะตองมีการไหวครู ซึ่งเปน
การอธิษฐานระลึกถึง ครูบาอาจารยผูถายทอดในการตีกลองจัยยมงคล อีกทั้งยัง
เปนการบูชาองคพระสัมมาสัมพุทธเจา พระอินทร พระพรหม ยมราช  เทพบุตร
เทพธิดา ทั้งพระแมธรณีใหไดรับรู ซึ่งในการไหวครูตามรูปแบบ ของนาย มานพ
ยาระณะ  จะเปนกระบวนทาทางซึ่งใชสวนตางๆ ของรางกายในการออกลีลา
ทาทาง โดยจะกระทำกอนการตีกลองทุกครั้ง  สำหรับกระบวนทาไหวครูดังนี้

1.1 ทาตบมะผาบ คือ การเตรียมความพรอมของรางกายโดย
ใชสวนตางๆ ของรางกายออกทาทางและเปนการไหวครูเพื่อขอขมาครู รวมทั้ง
ขอพรจากพระแมธรณ ีสิง่ศกัดสทิธิ ์เพือ่ประสทิธิ ์ประสาทพร และเพือ่เปนการอบอนุ
รางกาย กอนการแสดงศิลปะการตีกลองจัยยะมงคลโดยประกอบดวยการตบ
มะผาบ  ไม 9 ไม 11 ไม 13  ไม 15  เปนตน

1.2 ทาสาวไหมแมงบง เปนการเลยีนแบบจากตวัหมอนของไหม
เพื่อเปนการรวบรวมสติ และแสดงความออนชอยงดงาม ของการตีกลองจัยยะ
มงคล

1.3 ทาลอ เปนทาทางเดนิเขา เพือ่โนมตวัลงนัง่จบัไมกลอง
1.4 ทาไหว เปนการลำรึกถึงครูบาอาจารย แกวสามประการ

เพื่อปกปกรักษา
1.5 ทาไขอก เปนการผายมือทั้งสองพรอมกันออกไปขางลำตัว
1.6 ทาหางยูง เปนการนำเอาดามไมกลองมาชนกัน ลักษณะ

คลายหางนกยูง
1.7 ทาบดิบวับาน  เปนการใชมอืหมนุไปตามลกัษณะของดอก

บวั ทีก่ำลงัเบงบาน
1.8 ทาติดกะ เปนการนำเอาไมกลองไขวเปนรูปกากบาท เพื่อ

เปนการเตรียมพรอมกอนการตีกลองจัยยะมงคล
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2. ทาตีกลองจัยยะมงคลในการดำเนินทำนองเพลง ประกอบดวย
2.1 การตีกลอง 3 ครั้ง รัวคลายเสียงฟารอง
2.2 ทาเสือลากหาง มีลักษณะคลายเสือที่กำลังลากหางคอย

ตะครุบเหยื่อ
3. ทากวางเหลียวหลัง  มีลักษณะคลายกวางที่กำลังระวังภัยจาก

อันตราย

บทเพลงที่ใชในการตีกลองจัยยะมงคลมีดังตอไปนี้
บทที ่1 พุทธโธอะระหัง ธัมมังอะระหัง สังโฆอะระหัง
บทที ่2 พุทธคุณนัง ธัมมังคุณนัง สังโฆคุณนัง
บทที ่3 พุทธโธพุทธธัง ธัมโมธัมมัง สังโฆสังฆัง
บทที ่4 พุทธโธกัณหะ ธัมโมกัณหะ สังโฆกัณหะ
บทที ่5 พุทธโธอาราธนานัง ธัมโมอาราธนานัง สังโฆอาราธนานัง
บทที ่6 พุทธโธเมนาโถ ธัมโมเมนาโถ สังโฆเมนาโถ
บทที ่7 อติปิโส ภควา อรหงัสมัมา สมัพทุธโธ ภควาติ
ฯลฯ

ประโยชนของการศึกษาศิลปะการตีกลองจัยยมงคลในครั้งนี้
1. ทราบถงึอตัชวีประวตัขิองนายมานพ ยาระณะ ศลิปนแหงชาตปิระจำป
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2. ทราบถึงความเปนมาของกลองจัยยะมงคล
3. ทราบถึงรูปแบบและวีธีการถายทอดการตีกลองจัยยะมงคล
4. ทราบถึงความสำคัญของกลองจัยยะมงคลที่มีตอพระพุทธศาสนาของ

ลานนาไทย
5. เปนการอนุรักษและเผยแพรสืบสานศิลปะการตีกลองจัยยะมงคล
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อตัชวีประวตัขิองนายมานพ  ยาระณะ
นายมานพ  ยาระณะ เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2474 สถานที่เกิด

บานแมกะ  ต.ตลาดใหญ   อ.ดอยสะเกด็  จ. เชยีงใหม 50230 ปจจบุนัอาศยัอยบูาน
เลขที ่5 ถนนเจรญิเมอืง ซอย2  ต.วดัเกต ุ อ.เมอืง จ. เชยีงใหม 50100 บดิาชือ่ นาย
คำปน  ยาระณะ  มารดาชือ่ นางบวัเขยีว  ยาระณะ  นายมานพ ยาระณะ มพีีน่อง
2 คน ไดแก นาย เชื้อ  ยาระณะ และนางสาวศิริกุล  ยาระณะ สมรสกับนางสมัย
ยาระณะ (ถงึแกกรรม) มบีตุร 1 คน ชือ่ นาวสาวชลธาร  ยาระณะ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การศึกษา
นายมานพ  ยาระณะไดรับการสงเสริมศึกษาชี้แนะจากคุณปู ซึ่งมีอาชีพ

รับราชการสรรพกรจังหวัด ใหเขารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดเกตุ เมื่ออายุได 12 ป
จนถงึ อาย ุ15 ป ไดยายมาเรยีนทีโ่รงเรยีนวดัศรดีอนไชย อ.เมอืง จ.เชยีงใหม  เพือ่
ใหมีโอกาสไดศึกษาวิชาสามัญ วิชาศิลปวัฒนธรรมและวิชาศิลปการแสดงพื้นบาน
ลานนา ซึง่โรงเรยีนจดัใหมกีารเรยีนการสอนจนจบชัน้ประถมศกึษาปที ่ 4 ดวยนสิยั
รกัสนกุและชอบผจญภยั จงึออกมาชวยหมอน (ทวด) ขายขนมครกและเขนรถขาย
ซาลาเปาทั้งๆ ที่พี่นองตางเรียนตอและประกอบอาชีพครู และรับราชการทั้งสิ้น ใน
ขณะที่เรขายของนายมานพ  ยาระณะ มีโอกาสไดร่ำเรียนวิชามวยไทยที่วัดสันปา
ขอยกับพระอาจารยรูปหนึ่งและไดแอบขึ้นชกมวยตามงานวัดตางๆ โดยใชชื่อวา
“มานพ  ยาระณะ” ซึง่เปนชือ่จรงิ โดยคาตวัครัง้แรกทีไ่ดรบัจำนวน 15 บาท ตอมา
ไดยดึการชกมวยเปนอาชพีใชชือ่วา  “พนัศกัดิ ์ลกูชาวเหนอื” ตัง้แตนัน้มา จนถงึอายุ
ประมาณ 28 -29 ป กอนจะพลกิผนัมาเปนหวัหนาคายมวยอยางเตม็ตวั มชีือ่คาย
มวยวา “คายคลองประชัน” เปดสอนใหพวกเพื่อนๆ รวมรุนและตางรุนที่สนใจ
จนมลีกูศษิยมาเรยีนเพิม่มากขึน้ นบัไดวา ครมูานพ ยาระณะ เปนครมูวยตัง้แตอายุ
ยงันอย และมนีกัมวยในคายทีม่ชีือ่เสยีงหลายคน เชน ขนุทพั ขนุศกึ จอมทพั หาญชยั
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เปนตน และในขณะเดียวกันดวยความที่สนใจและมีใจรักในศิลปะดานนาฏศิลป
ดนตรีพื้นบานจึงไดมีโอกาสเรียนรูวิชา ศิลปการตีกลองปูเจ ศิลปะการตีกลองมอง
เซงิ กลองปจูา ฟนดาบ ฟอนหอก ฟอนหลาว ฟอนสาวไหม หรอืฟอนแมงโบง จาก
ครูคำ  คำพรหม  ครูอาทร  รัตนคำนวณ  ฟอนตบมะผาบ  และศิลปะการตอสูที่
เรยีกวา “เจงิ” (ชัน้เชงิในการตอส)ู  ไดแก เจงิดาบ เจงิหอก จากครเูผชญิ แสงสวุรรณ
และผเูฒาผแูกทีม่คีวามรทูางดานศลิปะการแสดงพืน้บานจากทีต่างๆ ทัว่ภาคเหนอื
ที่มีการสืบทอดกันมาแตครั้งโบราณ

นอกจากศิลปะการแสดงในเรื่องของกลองแลว นายมานพ ยาระณะ ยัง
ไดฝกเรยีนดนตรอีกีอยางหนึง่ คอื ขมิกบัครพูล ยาระณะ ซึง่เปนนาและเรยีนดนตรี
ไทยกับ ครูสุจินต รัตนคำนวณ (ผูกอตั้งวงสุจินตและสหาย) เมื่อครูสุจินตเสียชีวิต
ลง จึงไดรวมกันกับเพื่อนๆ จึงตั้งวงดนตรีไทยขึ้นและยังไดรวมกับดนตรีคณะพื้น
เมืองวัดสันปาขอยและรวมในงานแสดงตางๆ

ประวัติการทำงาน
ในขณะที่เปดสอนศิลปะมวยไทย ครูมานพ ยาระณะ ยังไดเปดสอน

วิชาการแสดงศิลปะพื้นบานลานนา ตามที่ไดร่ำเรียนและฝกฝนตั้งแตครั้งเยาววัย
ไดแก  ฟอนหอก  ฟอนดาบ ใหแกนกัเรยีนนกัศกึษา และเยาวชนผสูนใจขึน้ ทีบ่าน
พกัของตนเอง ณ บานเลขที ่5 ต.สนัปาขอย  โดยไมคดิคาใชจายในการสอนใดๆ ทัง้
สิน้ มาเปนเวลา 50 ป ทำการสอนตัง้แต วนัจนัทร-วนัศกุร เวลา 17.00 -20.00 น.

ครูมานพ  ยาระณะ  นอกจากจะเปนศิลปนพื้นบานที่ยังคงรักษา
เอกลักษณที่แทจริงของศิลปะพื้นบานลานนา โดยมิไดนำมาปะปนผสมผสานหรือ
ประยุกตแมแตนอย ทำใหเกิดความชำนาญและสามารถสืบทอดเอกลักษณของ
ศิลปะไดอยางถูกตอง และเปนศิลปนที่รวมแสดงในงานวัฒนธรรมตางๆ มาโดย
ตลอด  โดยมีชื่อเสียงเปนที่รูจักอยางแพรหลายและไดรับการยกยองมาก โดย
เฉพาะอยางยิ่งการตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณหรือกลองจัยยะมงคล ซึ่งมีจังหวะ





โครงการศึกษากลองจัยยะมงคล

การตีที่เรียกวา “ทางชนะศึก” ซึ่งตางจากการตีกลองสะบัดชัยในปจจุบันที่มีจังหวะ
การตีชากวาโบราณที่เรียกวา “ทางออกศึกโดยครูมานพ ยาระณะ ไดศึกษาคน
ควาตามวดัตางๆ และฟนฟขูองเดมิทีม่อียแูตไมไดรบัความนยิมหรอืสนใจและกำลงั
จะสญูหายไป ใหกลบัฟนขึน้มามคีณุคาอกีครัง้ จดจำและฝกฝนจนมคีวามชำนาญ
คลองแคลว แมนยำ แลวนำมาถายทอดและเผยแพรสืบทอดเรื่อยมา

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหมเปนสถานศึกษาที่มีหนาที่ในการจัดการ
ศึกษาในดานวิชาสามัญและวิชาศิลปะการแสดงทุกสาขา รวมทั้งฟนฟู อนุรักษ
สืบสาน ถายทอด สงเสริม และสรางสรรคงานศิลปะวัฒนธรรม ไดเล็งใหเห็นถึง
ความสำคัญของศิลปะพื้นบานซึ่งนับวันจะสูญหายไปและไดทราบวาครูมานพ  ยา
ระณะ เปนผมูคีวามรคูวามสามารถในดานนาฏศลิปและดนตรพีืน้บานลานนา โดย
เฉพาะอยางยิ่งการฟอนเจิง (ชั้นเชิงการตอสู) และการตีกลองพื้นบานทุกชนิด เปน
บุคคลหนึ่งที่ควรไดรับการสนับสนุนจึงเรียนเชิญใหเขาทำงานเปนครูผูสอนในดาน
นาฏศิลปดนตรีพื้นบานลานนาในตำแหนงผูชำนาญการสอน ศิลปะพื้นบาน
ทำหนาทีถ่ายทอดวชิาความรดูานศลิปวฒันธรรมพืน้บานใหแกคร ูอาจารย นกัเรยีน
นกัศกึษา ของวทิยาลยันาศลิปเชยีงใหม  ตัง้แตภาคเรยีนที ่1 พ.ศ. 2539 เปนตนมา
จนถงึ ปจจบุนั และนอกจากจะทำการสอนที ่วทิยาลยันาฏศลิปะเชยีงใหมแลว  ครู
มานพ ยาระณะ ยังไดรับเชิญใหไปสอน ณ สถาบันการศึกษาอื่นๆ





นายพพิฒัน  เสยีงชารี
นายศภุโชค  บญุสราง

โครงการสอน

คาบ                    รายละเอียด              หมายเหตุ

1

2 - 4

5 - 7

8 - 14

15 - 16

ประวัติกลองจัยยะมงคล
- ความเปนมาของกลองจัยยะมงคลสมัยประวัติศาสตร
พอสังเขป
- ความเปนมาของกลองจัยยะมงคลสมัยลานนาพอ
สังเขป
ลักษณะของกลองจัยยะมงคล
- ขนาด รูปราง และลักษณะของกลองจัยยะมงคล
- สวนประกอบของกลองจัยยะมงคล
- รปูแบบของกลองจยัยะมงคลแบบตางๆ- เครือ่งดนตรทีี่
ใชประกอบการตีกลองจัยยะมงคล
บทบาทและหนาที่ของกลองจัยยะมงคลที่มีตอสังคม
- บทบาทและหนาที่ของกลองจัยยะมงคลที่มีตอการ
ปกครอง
- บทบาทและหนาที่ของกลองจัยยะมงคลที่มีตอศาสนพิธี
- บทบาทและหนาที่ของกลองจัยยะมงคลที่มีตอการทหาร
ขั้นตอนและวิธีการตีกลองจัยยะมงคล
- การขึ้นตนการตีกลองจัยยะมงคล
- การตีกลองจัยยะมงคลในทำนองออกศึก-
- การตีกลองจัยยะมงคลในทำนองชนะศึก-
- การตีกลองจัยยะมงคลในทำนองฝนแสนหา
- การตีกลองจัยยะมงคลในทำนองบูชาธรรม
วัดผลประเมินผล

ชมวีดีทัศน

ชมวีดีทัศน
และปฏิบัติ





โครงการศึกษากลองจัยยะมงคล

โครงการสอน

สาระสำคัญ
เพือ่ศกึษาความเปนมาของกลองจยัยะมงคล (อานวา  กลองชยัยะมงคล)

รูถึงความสำคัญของกลองจัยยะมงคล  เรียนรูการแสดงศิลปะการตีกลองจัยยะ
มงคลและสามารถแสดงศิลปะการตีกลองจัยยะมงคลไดอยางถูกตอง  เพื่อความ
รักในความเปนไทยและเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของไทยอยางถูกตอง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. นกัเรยีนสามารถรถูงึความเปนมาของกลองจยัยะมงคลไดอยางถกูตอง
2. นกัเรยีนสามารถรถูงึความสำคญัของกลองจยัยะมงคลไดอยางถกูตอง
3. นักเรียนสามารถเรียนรูศิลปะการตีกลองจัยยะมงคลไดอยางถูกตอง
4. นักเรียนสามารถแสดงศิลปะการตีกลองจัยยะมงคลไดอยางถูกตอง

เนื้อหา
1. ประวัติของกลองจัยยะมงคล
2. ลักษณะของกลองจัยยะมงคล
3. บทบาทและหนาที่ของกลองจัยยะมงคลที่มีตอสังคม
4. ขั้นตอนและวิธีการตีกลองจัยยะมงคล
5. บทเพลงของกลองจัยยะมงคล

วธิกีารสอน: ทฤษฎแีละปฏบิตัิ
ทฤษฎี - ประวัติความเปนมาของกลองจัยยะมงคล

- ลักษณะของกลองจัยยะมงคล
- บทบาทและหนาที่ของกลองจัยยะมงคลที่มีตอสังคม

ปฏบิตัิ - ขั้นตอนและวิธีการตีกลองจัยยะมงคล
- บทเพลงของกลองจัยยะมงคล





นายพพิฒัน  เสยีงชารี
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สื่อการสอน
- หนังสือเกี่ยวกับกลองจัยยะมงคล
- วีดีทัศนเรื่องการสาธิตศิลปะการตีกลองจัยยะมงคล
- ทศันศกึษา  เรยีนรปูระสบการณจรงิ
- INTERNET

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของกลองจัยยะมงคล
2. พฤติกรรมความสนใจของผูเรียนในขั้นตอนและวิธีการตีกลองจัยยะ

มงคล
3. แสดงศิลปะการตีกลองจัยยะมงคล

เกณฑการประเมินผล
พฤติกรรม 20  %
จิตพิสัย 20 %
วิชาการ 60 %

โครงการสอน





โครงการศึกษากลองจัยยะมงคล

แผนการสอน

กลมุสาระการเรยีนรทูางศลิปะ           เปาหมายคอื  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4
หนวยที ่1               แผนการสอนที ่1  เวลา 2 คาบ/สปัดาห
เรื่องที่สอน  ประวัติกลองจัยยะมงคล

สาระสำคัญ
เพื่อศึกษาความเปนมาของกลองจัยยะมงคลสมัยประวัติศาสตร

พอสังเขปและความเปนมาของกลองจัยยะมงคลสมัยลานนาพอสังเขป เพื่อให
นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของกลองจัยยะมงคล
อยางถูกตอง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถรูถึงความเปนมาของกลองจัยยะมงคลสมัยประวัติ

ศาสตรและสมัยลานนาพอสังเขปไดอยางถูกตอง

เนื้อหา
1. ประวัติกลองจัยยะมงคลสมัยประวัติศาสตรพอสังเขป
2. ประวัติกลองจัยยะมงคลสมัยลานนาพอสังเขป

วธิกีารสอน   ทฤษฎี
- ประวัติความเปนมาของกลองจัยยะมงคล
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สื่อการสอน
- แจกเอกสารและจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา
- หนังสือเกี่ยวกับกลองจัยยะมงคล

การวัดผลประเมินผล
- ถามตอบความเขาใจของนักเรียนในชั่วโมงเรียน

แผนการสอน





มวนซื่นพิณบานเฮา





นางสาวธรษิตร ี  ทัง่มัง่มี
นางสาววรภทัรา   เจยีมเจรญิ

นายธบิด ี  เพชรสม

เครื่องดนตรีอีสานถือวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำคาของชาติไทย
เปนสิง่ทีแ่สดงถงึภมูปิญญาของชาวบานทางภาคอสีานทีช่วยกนัคดิคน  และนำมา
ใช   กอใหเกดิความสนุทรยีทางดานจติใจ  สรางความสนกุสนานครืน้เครง  จนเปน
เอกลกัษณเฉพาะ  อาจจะมบีคุคลหลายกลมุทีใ่หความสนใจเรือ่งของดนตรพีืน้บาน
อสีาน  ชอบฟงเพลงหรอืแมแตผทูีม่ใีจรกัและชอบบรรเลงดนตรพีืน้เมอืงอสีาน  แต
จะมีสักกี่คนที่จะเขาใจเรื่องของดนตรีอีสานไดอยางลึกซึ้งตั้งแตตนจนจบ  โดย
เฉพาะในสวนของประวัติที่มาและรวมไปถึงขั้นตอนการทำเครื่องดนตรีพื้นบาน
อีสาน

วนันีเ้ปนวนัศกุรที ่10 มกราคม 2549  พวกเราทัง้ 3 คน ม ีนางสาวธรษิตรี
ทัง่มัง่มี ( ออม ) นางสาววรภทัรา  เจยีมเจรญิ ( แปม )  นายธบิด ี เพชรสม ( แคน )
เดินทางจากกรุงเทพ ฯ โดยรถทัวรของบริษัทสหพันธรอยเอ็ดทัวร  มายังจุดหมาย
ปลายทางของเรา  นัน่กค็อืจงัหวดัรอยเอด็  คาเดนิทางไป-กลบั  ตกประมาณคนละ
760 บาท  จุดมุงหมายของการมาในครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาคนควาในเรื่องของขั้นตอน
การทำพณิ  ซึง่เปนเครือ่งดนตรพีืน้เมอืงทางภาคอสีาน  และเกบ็หลกัฐานขอมลูขัน้

            





มวนซื่นพิณบานเฮา

ตอนการทำพิณ  พวกเราไมลืมที่จะเตรียมกลองวีดีโอและกลองถายรูปติดตัวมา
ดวย  ตัง้ใจวาตองเกบ็ขอมลูใหไดมากทีส่ดุในระยะเวลา 2 วนั  เมือ่เราทานอาหาร
เชาเสร็จเรียบรอยแลวเราก็เดินทางไปยังบานเลขที่ 43 หมู 2 บานโคกกอง  ตำบล
ปอภาร อำเภอเมอืง  จงัหวดัรอยเอด็  ซึง่เปนบานของอาจารยทองคำ  ไทยกลา  ผู
เชี่ยวชาญพิเศษดานดนตรีพื้นบานอีสาน  จากวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  สถาบัน
บณัฑติพฒันศลิป  กรมศลิปากร  กระทรวงวฒันธรรม  เมือ่พวกเราพบทาน กก็ลาว
ทักทายทานพูดถึงที่มาที่ไปในการมาศึกษาขั้นตอนการทำพิณสักเล็กนอย  แลวจึง
เริ่มสัมภาษณประวัติของทานและขั้นตอนการทำพิณ

นายทองคำ  ไทยกลา  เกดิเมือ่วนัที ่ 5  ธนัวาคม  2484  แรงบนัดาลใจที่
ทำใหหันมาเปนนักดนตรีนั้น  เกิดจากชีวิตในวัยเด็กเปนผูมีใจรักในเสียงดนตรีและ
ศลิปะ  เพราะบดิาเปนนกัเทศนทีม่คีวามสามารถเลนเครือ่งสายและเปาแคน ไดเริม่
เรยีนดนตรเีปนครัง้แรกเมือ่ตอนเปนนกัเรยีน  เครือ่งดนตรชีิน้แรก คอื ขลยุ  โดยบดิา
เปนผสูอน  ตอมาพีช่ายเปนผสูอนเปาแคน  เรยีนนานถงึ 7 ป  เปนผทูีเ่รยีนรไูดเรว็
และจำเพลงไดแมนยำ  เริม่ชวีตินกัดนตรคีรัง้แรกจากการเปนหมอแคนประกอบการ
รำเชิญผีฟา

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2501-2503  รับราชการที่กรมจิตวิทยา  ฝายปลุกปลอบขวัญทหาร

แนวหนาประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และรับราชการที่กอง
การแสดงลาว   พ.ศ.2504  เปนครสูอน  ศลีธรรม  ใหกบันกัศกึษาชัน้นกัธรรมตรทีี่
วดัโคกกอง  อำเภอเมอืง  จงัหวดัรอยเอด็  พ.ศ.2523  เปนลกูจางชัว่คราวในตำแหนง
ครพูืน้เมอืงของวทิยาลยันาฏศลิปรอยเอด็  มผีลงานทีส่ำคญั  ไดแก    ผลติเครือ่ง
ดนตรีพื้นบานอีสาน  ผลิตผลงานดานลายเพลงดนตรีพื้นบานอีสาน  และเผยแพร
ความรูดานดนตรีพื้นบานอีสาน  นอกจากนี้ยังมีผลงานดานการแสดงเผยแพร
วัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

อาจารยทองคำ  ไทยกลา  กลาวถึงการทำพิณวาสิ่งสำคัญคือการมีใจ
รัก  สวนตัวอาจารยเองไดเริ่มเรียนรูและฝกทำพิณมาตั้งแตอายุ 12 ป  พออายุได
15 ป  กส็ามารถลงมอืทำดวยตวัเองได  โดยมกีารพฒันาฝมอืของตวัเองขึน้เรือ่ยๆ
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จนเปนทีย่อมรบั และมชีือ่เสยีงในสงัคม  องคประกอบหลกัในการทำกม็อีย ู2 อยาง
นัน้กค็อืในสวนของการทำ  และตวัคนทำ  เคลด็ลบัของการทำพณิทีด่นีัน้  การเลอืก
ไมด ี คอื ไมฉีก  ไมเนา  เนือ้ละเอยีด  ไมมปีมุ  และจะตองทิง้ไมใหแหง 3 ป  เพราะถา
ไมแหงพอทำเปนพิณแลว  พิณจะขึ้นราได  เสียงไมดี  หรือชำรุดไดงาย  และตัว
คนทำนั้นจะตองมีความรู  ความชำนาญในการทำพิณและเขาใจสเกลเสียงเปน
อยางดี  ราคาของพิณนั้นก็ขึ้นอยูกับคุณภาพของวัสดุ

ราคาพิณ - พณิโปรง  ราคาประมาณ  2500 – 3500  บาท
- พณิไฟฟา  ราคาประมาณ  4500 - 8500  บาท
- พณิเบส  ราคาประมาณ  7000 - 8000  บาท

ประวัติพิณ
พณิ  มาจากคำวา  “ วีณา “ เปนเครือ่งดนตรทีีม่สีาย  รปูตางๆ กนั  ตน

กำเนิดมาจากสายธนูของพราน  เมื่อดีดหรือปลอยสายธนูจะเกิดเสียงดังขึ้น  จึงมี
วิวัฒนาการมาเปนพิณตามลำดับจากหลักฐานที่นักโบราณคดีคนพบนั้นเชื่อวา
พิณมีมาแลวกวา 2500 ปกอนพุทธกาล

พวกนิโกรบางพวกทำรูปพิณคลายธนูแตไมมีไม 2 ทอนตอกันใชสาย 4
สาย  หรือ 5 สายซึ่งระหวางไม 2 ทอน  ซึ่งเรียกเปนภาษาเขาวา  “ แนนคา “
( Nanga )

ในอยีปิต  ประมาณ 1100 ปกอนพทุธกาล  มพีณิหลายชนดิหลายขนาด
มสีายนอยบางมากบาง  รปูรางคลายสระ “ า “ ตรงโคนทำเปนโพรงมเีสยีงกงัวาน
พบที่นครธิบีส

ในกรณีพิณมีรูปรางคลายกบหรือคางคาวทอนหลังที่ตัดขาหนาออกโดย
ใชไม 2 ทอนตอทีโ่พรงกะโหลกแลวดงึปลายใหโคงเขาหากนั  ตรงปลายสดุมไีมหรอื
เหล็กยึดใหเปนราวไวแลวมีสายตรึงโยงกับราวไปที่ตัวโพรงดูแลวเหมือนกบหรือ
คางคาว

กรกี นยิมพณิตัง้แต 3 ถงึ 10 สาย เรยีกวา ไลรา ( Lara )หรอื ไลร ( Lyre )
ซึง่เปนเครือ่งดนตรทีีม่เีกยีรตใิชกบัเทพเจา  หรอืวญิญาณแหงสวรรค  เชน  เทพอพอ
ลโล  ซึง่เปนเทพแหงศลิปดวย
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ในจีนมีพิณหลายชนิดหลายสาย  เชน พิณหลิ่ว
ในประเทศไทยเราเขาใจกันวา  พิณใชกันมาแลวตั้งแตตนเปนราช

อาณาจักรสุโขทัยหรืออยางชาก็สมัยอาณาจักรทวาราวดี  สวนภาคอีสานนั้นไดรับ
อารยธรรมจากอนิเดยีผานมายงัขอม  สมยัฟนูาน  สวนทางภาคเหนอืหรอืลาว  ได
รับอารยธรรมจากศาสนาพุทธ  ศาสนาเดียวมาตลอดไมเปลี่ยนแปลงดังทุกวันนี้

ภาคอีสานนิยมพิณ 2 - 3 สาย สวน 4 สายนั้นมีนอยมาก  นิยมดีดสื่อ
ความหมายระหวางสาว คอืเปนนกัดนตรทีีใ่ชเลนเพือ่จบีสาวตอนสาวลงขวน  ( เขน็
ฝาย )  นิยม เลนคูกับแคน  ลักษณะการเลนจะเปนทำนองเพลง  หรือชาวอีสาน
เรยีกวา “ ลาย “ ซึง่มอียหูลายลาย  เชน ปปูาหลาน ( ปปูะหลาน )  ลมพดัพราว
นกไซบนิขามทงุ ฯลฯ  ทางจงัหวดัอบุลราชธาน ีเรยีกพณิวา      “ ซงุ”  คงเรยีกตาม
ทอนไมทีน่ำมาทำ  ทีช่ยัภมู ิ เรยีกพณิวา “ อแีตง “  เลยเรยีกพณิวา “ เตง “ หรอื “ อี
เตง “ ภาคกลางเรยีกพณิวา  “ กระจบัป “ กม็ี

ที่กลาวมานี้  หมายถึง  พิณที่มีเตาหรือ  กะโหลกหนาแบนราบอยาง
ธรรมดา  มพีณิของไทยทีแ่ตกตางออกไปอกี คอื

“ พณิน้ำเตา “ ซึง่มสีายเดยีว  คงมาจากอนิเดยีเชนกนั  พณิชนดินีจ้ะนำ
ลูกน้ำเตามาตัดตรงกลางเอาดานขั้วหรือจุกไว  แลวเอาติดตรึงกับคันของพิณ  แต
แปลกตรงที่หันปากออกตรงขามกับสาย  โยงสายผานตรงขั้วน้ำเตาแลวขึงไปยัง
ปลายคันจึงดูเหมือนกับธนูที่เอาผลน้ำเตาติดไวดานหลัง  พิณชนิดนี้มีสายเดียว
ทางภาคเหนอืเรยีกวา “ เปยะ “ หรอื “ เทยีะ “ และ “ ซึง่ “  พณิเปยะคลายกบัพณิ
น้ำเตาแตม ี 2 สาย ทีโ่คนของคนัมเีสาเลก็ ๆ 2 เสาเอาไวสำหรบัผกูสายโยงผานไป
ยังขั้วน้ำเตา  พิณชนิดนี้เวลาเลนนิยมถอดเสื้อ  หันปากน้ำเตาเขาสูอกหรือพุงของ
ตนเอง ใชมอืซายจบัคนัชกัแลวคอยกดสายใหหยอนหรอืตงึตามเสยีงทีต่องการ  นยิม
เลนแอวสาวเชนกนั  ซึง่มลีกัษณะคลายพณิทางภาคอสีาน  แตมสีาย 2 ค ูปจจบุนั
คำวา “ พิณ “ แท ๆ ที่เรียกแลวเขาใจคือพิณของภาคอีสานนั่นเอง  แตในที่นี้เรา
จะกลาวถึงการทำพิณ 3 สาย
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สวนประกอบของพิณ
1. เตาพิณหรือโปรงพิณ
2. คอพณิ
3. สายพิณ
4. หมอนรองสายม ี2 ที ่คอืหมอนรองสายบน และหมอนรองสายลาง
5. ลกูบดิ
6. ขั้นหรือเฟลต  พิณแตละประเภทจะไมเทากันแลวแตความตองการ
7. ไมดดีหรอืปก
8. สายสะพาย
9. หัวประดับนิยมทำเปนหัวหงส หัวพญานาค หรือหัวลายกนกเปลว

ขนาดและรูปทรงพิณที่ไดมาตรฐาน
1. เลอืกใชไมไดทกุชนดิ
          - ไมเนือ้แขง็เหมาะสมกบัการทำพณิไฟฟา
          - ไมเนือ้ออนทีเ่หมาะสมกบัการทำพณิโปรง ( พณิโบราณดัง้เดมิ )
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2. ขนาดของพณิทีไ่ดมาตรฐาน  จากประสบการณทีผ่คูดิคนไดเคยทำมา
( พระอาจารยป  สมาจาโร )
ความยาว  จากหวัสดุถงึทายสดุของตวัพณิ  ยาวประมาณ  90  ซม.  ซึง่แบงราย
ละเอียดตามสวนตาง ๆ ไดดังนี้

- จากหัวถึงหมอนรองสายบน  ( ชวงใสลูกบิดตรึงสาย )  ยาวประมาณ
22  ซม.

- จากหมอนรองสายบนถงึตวับัง้โปรงพณิ  ยาวประมาณ  35  ซม.
- จากตวับัง้โปรงพณิถงึทายโปรงพณิ  ยาวประมาณ  33  ซม.

ความหนา  ประมาณ  5  ซม.
ความกวาง  ประมาณ  23 – 24  ซม.

ขั้นตอนการทำพิณ
1. ตัดกระดาษแบบพิมพ
2. ทาบแบบพมิพลงบนไมทีเ่ตรยีมไว
3. ใชเลื่อยไฟฟาตัดรูปขึ้นทรง  และใชกบไฟฟาไสหนาไมใหเรียบ
4. ขัดดวยกระดาษทราย  ถาสวนใดของไมเปนรูหรือมีรอยไมเทากัน  วิธี

แกคือใหนำเอากาวรอนมาทาตรงบริเวณนั้นแลวโรยทับดวยขี้ไม  จากนั้นก็ขัดดวย
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กระดาษทราย  การขัดกระดาษทรายนั้น  จะตองใชกระดาษขัดทั้งหมด  3  เบอร
เพื่อความเนียนเรียบของเนื้อไม  จากนั้นก็ตกแตงรูปทรงใหสวยงาม

5. เลื่อยฝาโปรงพิณแลวฉลุฝาโปรงพิณใหเปนลวดลาย
6. เจาะโปรงพิณ  แตงโปรงนอกและใน  ( การเจาะโปรงตัวพิณเพื่อเอา

เสยีง )  จากนัน้จงึแตงคอพณิ
7.ประกบฝาโปรงพิณดวยกาว  แตงรูปทรง  และขัดดวยกระดาษทราย

ใหละเอียด
8. เจาะรทูายและคอพณิ  เพือ่ใสสายและใสลกูบดิ  และจบัฉากใหไดระดบั

ของสายแตละสาย
9. ประกบบาและหมอนรองสายทัง้บนและลาง ( บาบนจะเลก็กวาบาลาง )

ใสลกูบดิ
10. ใสสายตดิขัน้  เพือ่เทยีบเสยีงโนตของพณิ

วนัที ่ 11  มนีาคม  2549
สัมภาษณอาจารยประดิษฐ  วิลาศ  อาจารยประจำภาคดุริยางคไทย  เอกดนตรี
พืน้เมอืง  วทิยาลยันาฏศลิปรอยเอด็
ประวัติ

เปนคน จงัหวดัขอนแกน  แตเกดิทีจ่งัหวดับรุรีมัย  ตอน ม. ตน เริม่จบัพณิ
เพราะชอบพิณมาก  และคิดวาเลนงาย  ชวงที่ทำวงแรก ๆ คอนขางประสบความ
สำเรจ็พอสมควร  ไปประกวดวงทีง่านประจำป  ผกูเสีย่ว  จงัหวดัขอนแกน  กไ็ดรบั
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ขอขอบคุณ
ครทูองคำ  ไทยกลา  ผเูชีย่วชาญพเิศษดานเครือ่งดนตรพีืน้บาน  วทิยาลยั
นาฏศิลปรอยเอ็ด
อาจารยประดษิฐ  วลิาศ  อาจารยประจำภาคดรุยิางคไทย  เอกดนตรพีืน้เมอืง
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
อาจารยจีรพล  เพชรสม  ผูอำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ

รางวลัชนะเลศิ  3  ปซอน  เมือ่จบ ม.ตน  แมจะไมใหเรยีนตอแตดวยความชอบจงึ
แอบหนีมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  และเลือกเรียนเอกปพาทย
เครื่องดนตรีฆอง  วิชาโทดนตรีพื้นบาน  ชวงแรก ๆ ก็เปาโหวต  กวาจะไดจับพิณ
จรงิ ๆ กต็อนขึน้ ม. 5    สวนมากเพลงทีไ่ดกจ็ะตอจากรนุพี่   จะมตีอกบัอาจารยบาง
กจ็ะเปนการตอเดีย่ว  ซึง่ตอกบั อาจารยทรงศกัดิ ์ ประทมุศลิป  และอาจารยสรุศกัดิ์
ดอนชัย  เมื่อเรียนจบชั้นสูง 2 ก็ไปเรียนตอที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ป พ.ศ.
2540  กก็ลบัมาเปนลกูจางทีว่ทิยาลยันาฏศลิปรอยเอด็  และไดบรรจเุปนขาราชการ
เมือ่เดอืนธนัวาคม  2548 ในตำแหนงครสูอนดนตรพีืน้บาน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพิณ....เคล็ดลับในการเลือกพิณ  พิณก็จะมีพิณ
โปรง  ที่นิยม  คือทำจากไมขนุนแหงไดที่  และตองขึ้นอยูกับชางดวยเพราะการ
ทำพณิเสยีงจะดหีรอืไมดนีัน้จะขึน้อยกูบักลองเสยีง  และชางจะตดิขัน้ ( เฟลต ) ถกู
เสยีงรเึปลา  สวนพณิไฟฟากข็ึน้อยกูบัคอนแทค  ไมเนือ้แขง็ทีเ่ลอืกใช  และการเชือ่ม
ตอของระบบไฟฟาภายในตวัพณิ  แตในสวนตวัแลวจะชอบเลนพณิไฟฟา  เนือ่งจาก
เสียงดังและสามารถปรับเสียงได  แตบางที่ในการเลนก็ตองดูใหเขากับบรรยากาศ
และสถานที่ดวย  สวนเคล็ดลับในการที่จะใหเลนพิณไดดีนั้นก็คือ  การฝกซอมซึ่ง
สำคญัทีส่ดุ  และโนตเพลงจะตองทองใหคลองและจำใหแมน  พอชำนาญแลวกจ็ะ
สามารถใสลูกเลนหรือที่เรียกวาแตกลายได





นางสาวธรษิตร ี  ทัง่มัง่มี
นางสาววรภทัรา   เจยีมเจรญิ

นายธบิด ี  เพชรสม

โครงการสอน

คาบ                    รายละเอียด              หมายเหตุ

1

2

3 - 4

5 – 6

7 – 14

15

16

ศึกษาเครื่องดนตรีพื้นบาน

ประวัติครูและศิลปนพื้นบานอีสาน

ประวัติความเปนมาของพิณ  และบอกถึงลักษณะสวน

ประกอบ

อธิบายขั้นตอนการทำพิณ

ลงมือปฏิบัติ การทำพิณ

1.ทาบแบบพิมพลงบนไมพรอมตัดขั้นรูป

2.เลื่อยฝาโปรง  แลวฉลุฝาใหเปนลวดลาย

3.ขัดดวยกระดาษทราย

4.เจาะโปรงพิณ  แตงโปรงนอกและใน

5.ประกอบฝาโปรง  แตงรปูทรง  และขดัดวยกระดาษ

ทรายใหละเอียด

6.เจาะรูทายและคอพิณ เพื่อใสลายและใสลูปบิด

7.ประกบขาและหมอนรองสาย พรอมตั้งเสียง

8.ปรบัแตง  เกบ็ลายละเอยีด  พรอมลงเคลอืบเงาตวัพณิ

เก็บรายละเอียดชิ้นงาน  และรวมกันอภิปรายปญหาที่

พบเจอ

วัดผล ประเมินผล

ฉายวีดีทัศน





มวนซื่นพิณบานเฮา

แผนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูทางศิลปะ เปาหมาย คอื  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3
หนวยที่ 1 ศิลปะการทำพิณ               คาบที ่3-4    คาบเรยีนละ 50 นาที
เรื่อง  ประวัติ ลักษณะและสวนประกอบตางๆของพิณ

สาระสำคัญ
ศกึษาประวตัคิวามเปนมา  พรอมทัง้อธบิาย  ลกัษณะและสวนตางๆของ

พิณ  ขั้นตอนการทำพิณ  ซึ่งเปนเครื่องดนตรีพื้นบานภาคอีสาน  ไดอยางถูกตอง
และเขาใจ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ผูเรียนสามารถอธิบายประวัติของพิณ  ซึ่งเปนเครื่องดนตรีพื้นเมือง

อีสานได
2. ผเูรยีน รแูละเขาใจในลกัษณะสวนประกอบตางๆ ของพณิไดอยางถกูตอง

เนื้อหา
ประวัติของพิณ  ลักษณะ และสวนประกอบของพิณ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนำ
1. ถามถงึเครือ่งดนตรพีืน้เมอืงอสีานทีผ่เูรยีนรจูกั  วามอีะไรบาง  และชอบ

เครื่องดนตรีชิ้นใด
2. ทบทวนความรูเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน  พรอมยกตัวอยาง

เรื่องพิณ
3. แจงจดุประสงคการเรยีนร ู ประวตั ิลกัษณะ และสวนประกอบของพณิ

ใหผูเรียนทราบ





นางสาวธรษิตร ี  ทัง่มัง่มี
นางสาววรภทัรา   เจยีมเจรญิ

นายธบิด ี  เพชรสม

ขั้นสอน
ครูอธิบายสาเหตุที่ตองศึกษาเรื่องพิณ  และเลาถึงประวัติพรอมบอก

ลักษณะสวนประกอบของพิณซึ่งเปนเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานใหผูเรียนทราบ
ขัน้สรปุ
ประเมนิผล และวดัผลความร ู  โดยมแีบบทดสอบใหทำ

สื่อการเรียนการสอน
1. VDO  แนะนำเครือ่งดนตรภีาคอสีาน
2. ตัวอยางพิณมาใหผูเรียนดู
3. ใบความรู

การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ตองวัด
1. พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน  ความสนใจ  และการมีสวนรวมของ

ผูเรียน
2. ผลจากแบบทดสอบ
วิธีวัด
เรียนรู ความสนใจ และความมีสวนรวมของผูเรียน
เครื่องมือที่ใชวัด
แบบทดสอบ

เกณฑการประเมินผล
1. ผูเรียนมีความรูและสามารถอธิบายประวัติ  และลักษณะของพิณได
2. ผลจากการประเมนิพฤตกิรรม  การเรยีนรขูองผเูรยีน  ไมต่ำกวา 80%

แผนการสอน
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นางสาววรญัญา ยะปะตงั
นางสาววศัราภรณ  ผอมแกว

การขับเสภาเปนการละเลนที่มีทวงทำนองไพเราะ นิยมเลนในงานมงคล
เชนโกนจกุ ขึน้บานใหม สวนมากการขบัเสภาจะมขีึน้ในเวลากลางคนืซึง่ในชวงแรก
เรื่องราวที่ถูกนำมาใชในการขับรองสวนใหญมักเกี่ยวกับเทพ พระมหากษัตริย และ
การเชิดชูวีรบุรุษ ยกตัวอยางเชน รามเกียรติ์  มหาภารตะ ตอมาการขับก็คอยๆ
เปลี่ยนแปลงไปและเริ่มใกลชิดกับสังคมชาวบานมากกวาเดิม  ซึ่งบทที่ไดรับความ
นิยมคือ บทเสภาเรื่องขุนชางคุณแผน  การขับเสภาในสมัยโบราณนั้นจะใชเพียง
เครื่องไม ที่เรียกวา กรับ ซึ่งจะขยับใหสอดคลองกับทำนองขับขานใหเปนศิลปลีลา
วาทศิลป  การขับเสภานับไดวาเปนศิลปการขับรองที่สำคัญของไทยควรคาแกการ
อนุรักษ

หากวาดวยมูลเหตุของการขับเสภา เดิมไมสามารถระบุที่มาของการขับ
เสภาไดอยางชัดเจน จากการศึกษาในโครงการรักษวัฒนธรรมทองถิ่นและมีเพียง
ขอสันนิษฐานจากทานผูรูหลายทานวา คำวา “เสภา” สมเด็จพระบรมวงศเธอกรม
พระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวานาจะมาจากคำเหลานี้ “เสวา” เปนคำใน
ภาษาสันสกฤตแปลวาการบูชา “เสวากากุ” ซึ่งแปลวาการสวดแบบเปลี่ยนทำนอง

                        





ขยับกรับขับเสภากับศิลปนแหงชาติ

ซึ่งเร็วบาง ชาบาง ออนโยนบาง โศกบาง “หริเศรไว” เปนคำภาษามัทราสซึ่งหมาย
ถึงการสวดลำนำสรรเสริญพระเจาโดยประกอบดนตรี เสภานั้นไดมีการบรรจุไวใน
กฎมณเฑียรบาลในพระราชกรณียกิจวา “ หกทุมเบิกเสภาดนตรี” มูลเหตุของการ
ขับเสภานาจะเปนการเลานิทานใหคนฟงตามบานดวยความชำนาญจนทำใหเกิด
เปนอาชพี ซึง่การเลานทิานนีเ้ขาจะมธีรรมเนยีมสามประการคอื จะนยิมเลาในเวลา
กลางคนื  เรือ่งทีเ่ลามกัจะมเีนือ้หาหยาบคาย  และ นยิมเลาในงานมงคล  ในสมยั
กอนการเลานิทานจะเปนมหรสพที่สนุกสนานและประหยัดจึงเปนที่นิยมอยางแพร
หลาย ดวยเหตุนี้การขับเสภาก็คือการเลานิทาน พอจะเห็นไดวามาจากการเลา
นิทานที่ฟงกันมาชานานก็จะเบื่อและจืดชืดจึงมีคนคิดจะเลาโดยแตงเปนกระบวน
กลอน เพราะเมื่อเปนกลอนแลวก็สามารถทำใหไพเราะไดยิ่งขึ้นโดยผูเลาจะมีศิลป
ลีลาวาทศิลปในการเลาของตนเอง บทที่ใชเลาในสมัยแรกเปนการวาสดดวย
บทรอยแกว ตอมาจงึนำบทรอยกรองมาใชเปนบทสือ่อารมณ ภายหลงัเมือ่เกดิความ
นิยมแตงเปนบทรอยกรอง การวาสดก็เสื่อมความนิยมไป เมื่อการเลานิทานเปนที่
นิยมจึงมีการแขงขันกันผูเลาบางคนจึงเริ่มเลาโดยการผูกเปนกลอนขึ้นและคิดการ
ใสทำนองกรับจึงกลายเปนเครื่องประกอบจังหวะ มีหลักฐานในสมัยอยุธยาไม
ตปีระกอบการขบัเรยีกวา กรบั และเรียกผูเลานิทานนี้วา  ชางขบั  ซึง่กรบัเสภามี
ลักษณะเปนทอนไมสี่เหลี่ยม ทำดวยไมชิงชัน หรือ ไมพะยูน ยาว 20 ซม. หนา 4
ซ.ม. สำรบัหนึง่ม ี4 อนัใชสำหรบัตหีรอืขยบัเปนจงัหวะในระหวางการขบัเสภา  เสภา
ใชกรับเปนเครื่องประกอบจังหวะจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่สองแหงกรุงรัตนโกสินทร
ใหมีการบรรเลงปพาทยโดยใชเพลงหนาพาทยแสดงกริยาของตัวละครในเรื่องดวย
วงปพาทยเครื่องหา เพลงที่ใชจึงเปนเพลงสองชั้น ในยุคนี้เกิดธรรมเนียมสำคัญคือ
การโหมโรงซึ่งจบดวยเพลงวา ตอมาในรัชกาลที่สี่ ไดมีการประพันธเพลงสองชั้น
ขยายเปนสามชั้น รูปแบบของเสภาในยุคนี้ถูกพัฒนาขึ้นอีก โดยมีการกำหนดใหมี
การไหวครูจึงเกิดเพลงโหมโรงเสภา  ตอมาในสมัยรัชกาลที่หา มีการนำตัวละคร
มาแสดงประกอบเรียกวา  เสภารำ และ ละครเสภา ซึ่งมีการดำเนินเรื่องดวยการ
ขับเสภาโดยมีการบรรเลงกับวงปพาทยเปนตนมา
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ในปจจบุนัหากพดูถงึเรือ่งของการ ขบัเสภา คงตองยกใหกบัศลิปนแหงชาติ
คนนี้ “ครูแจง คลายสีทอง”  ผูที่ชื่นชอบศิลปะการรองเพลงไทย เจาของสมญาวา
“ชางขับคำหอม” ชื่อเสียงทานโดงดังจนเปนที่ยอมรับในแวดวงศิลปะเพลงไทยมา
อยางยาวนานการขยับกรับขับเสภาจากฝมือของครูแจงนั้นมีความไพเราะและที่
สำคญัทานเปนผเูลนกรบัเอง “กรบัเงนิลาน” กค็อืทีม่าของการขยบักรบัขบัเสภาของ
ครแูจง  คลายสทีองนัน้เอง

เมื่อมีโครงการใหนิสิตทุนครู 5 ป ไดสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ที่
ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดจัดขึ้นในครั้งนี้  จึงทำใหอยากที่จะศึกษา
ศลิปะของไทยทีม่มีาชานาน ซึง่ในชวงนัน้กไ็ดมโีอกาสชมการขบัเสภาของศลิปนแหง
ชาต ิ  ครแูจง    คลายสทีอง ทานไดขบัเสภาในงาน วศิษิฏศลิปนปนสยามเมือ่วนัที่
17 กมุภาพนัธ 2549  จึงทำใหสนใจอยากทราบถึงประวัติความเปนมาของการขับ
เสภา  เทคนคิในการขบัเสภา   อยากทราบถงึเรือ่งราวความเปนมา ความสำเรจ็สงู
สุดของทานเรื่องราวตางๆเกี่ยวกับศิลปนทานนี้ โดยมีจุดมุงหมายหลัก เพื่อศึกษา
ประวัติความเปนมาของศิลปนแหงชาติ เพื่อศึกษา แนวทางการขับเสภา เทคนิค
ตางๆ ศึกษาวิธีการเรียนขับเสภาในสมัยกอนของศิลปน และนำความรูที่ไดมาปรับ
เขยีนแผนการสอนใหเขากบัในยคุปจจบุนั เมื่อไดหัวขอที่นาสนใจ ขอมูลที่มีอยูจาก
ศนูยวฒันธรรมแหงชาตใินงาน วศิษิฏศลิปนปนสยามในวนัที ่ 17 กมุภาพนัธ 2549
บวกกบัขอมลูทีห่าเพิม่เตมิจากหนงัสอื และอนิเตอรเนท็จงึตดัสนิใจ ออกเดนิทางไป
ยงับานศลิปนแหงชาต ิ ครแูจง   คลายสทีอง  ที ่อำเภอสองพีน่อง จงัหวดัสพุรรณบรุี
เพือ่หาขอมลูสำคญั การนดัหมายไดตกลงกนัเปนวนัวนัที ่17 กมุภาพนัธ 2549และ
วันที่  17 – 18 มีนาคม  2549 การเดินทางก็ไมลำบากอยางที่คิดเพราะมีเพื่อนที่
แสนใจดีคอยเปนไกดไลนให ออกเดินทางตั้งแตหกโมงเชาโดยรถประจำทางจาก
ขนสงสายใต สาย 68   บางลี-วดัไผ  ลงสีแ่ยกบางซอ ราคาไมแพงมาก 40 บาท ไป
- กลบั  80 บาท คมุเกนิคมุ จากนัน้กต็อรถสองแถวจากปากทางบางซอไปลงตำบล
บางตาเถร จะมีปายบอกตรงปากทางเขา เดินเขาไปอีกหนอยก็จะเจอบานครูแจง
คลายสีทอง ซึ่งไมตองกลัววาจะหาบานครูแจงไมเจอ เพราะแถวนั้นถาใครไมรูจัก
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บานครูแจงก็นับวาแยเต็มที การไปสัมภาษณครั้งนี้มีการเตรียมตัวไปอยางดี ทั้ง
เครื่องอัดเทปและกลองถายรูปที่อยูในกระเปา พรอมเก็บขอมูลตลอดเวลา

จากกรุงเทพถึงบานศิลปนแหงชาติ ครูแจง  คลายสีทอง เราใชเวลาเดิน
ทางประมาณ 2 ชัว่โมงเศษทามกลางอากาศทีร่อนจดั บวกกบับานของครแูจงทีต่อง
เดินเขาไปประมาณกิโลกวาๆเห็นจะไดแตเมื่อไปถึงก็ไมผิดหวังเลยแมแตนอย บาน
ของครูเปนบานที่นาอยูมาก รั้วลอมรอบสีแดง เสียงเด็กที่กำลังเลนกันอยางสนุก
สนานสกัประมาณ 6-7 คน ซึง่นัน้กเ็ปนลกูหลานของครแูจง นัน้เอง ทำใหดแูลวครอบ
ครัวของครูแจงคงเปนครอบครัวที่อบอุน เราไดนั่งรอครูแจงสักพักใหญๆ ก็มีผูมา
ติดตอ เชิญครูไปรวมงานตางๆ มากมายซึ่งก็นับไดวาครูแจงเปนผูที่ชุมชนนั้นให
ความสำคัญและใหความเคารพคนหนึ่ง จนทำใหเรารูสึกตื่นเตนมากที่จะไดพบกับ
ทานและไมนานนักเราก็ไดพบกับทานเมื่อเห็นครั้งแรกก็รูเลยวาทานเปนผูที่มี
อารมณดี  รอยยิ้มของทานเปนสิ่งแรกที่ทานทำ จากนั้นก็นั่งตรงที่เราจัดเตรียมไว
ให และทานก็ถามวัตถุประสงคของการสัมภาษณและเริ่มใหเราสัมภาษณทันที
โดยการเลาประวตัขิองทานตัง้แตเดก็ๆ ครแูจง เกดิ วนัที ่10 มนีาคม พ.ศ. 2478 ที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ตอนเด็กก็เรียนหนังสือที่วัด และเรียนดนตรีไทยกับครูแคลว
คลายจินดา จนทานอายุ 16 ป ก็ไดเขามาอยูที่กรุงเทพ ทั้งเลนดนตรีและรองเพลง
ยังไมไดขับเสภาตอนนั้นก็ไดคาตอบแทนวันละ 3 บาท รางวัลแตละงานครูบอกวา
เยอะมาก มากกวาคาตวัของทานหลายเทาประมาณ 30 บาทซึง่ในสมยันัน้กน็บัวา
เปนจำนวนเงินที่เยอะพอสมควร นอกจากงานเลนดนตรีและรองเพลงครูยัง
ทำงานอยางอืน่เปนการหารายไดเสรมิ คอื  เยบ็รองเทา ตดัเสือ้ทหาร ตอนนัน้ทาน
พกัอยทูีห่ลงับานจอมพลถนอม หลงัจากนัน้ทานกต็องเกณฑทหารประมาณ 1 ป 6
เดอืน มเีลนดนตรบีางกช็วง เสาร- อาทติย ทีบ่างลำพ ูแตการขบัเสภาในตอนนัน้ไม
คอยไดมีโอกาสสักเทาไหร จนเกิดการปฏิวัติทางการเมืองมีการแสดงตางๆ เกิดขึ้น
มากมาย ในเวลานั้นลิเกกำลังนิยมทานจึงหันไปทำงานลิเกวิทยุครูแจงบอกวาเปน
งานทีไ่มเหนือ่ย สนกุ แถมยงัไดความร ูจนครแูจงไดเปนตวัของตวัเองหยดุงานอยาง
อืน่แลวเลนลเิกวทิยอุยางเดยีว ดวยคาตอบแทนทีส่งูพอสมควร ตกวนัละ 500-600
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บาท บางวันไดถึง 1000 บาท เพราะเลนหลายเวทีบวกกับคารางวัลที่ไดจากการ
คุมโรง จนเสียงของครูแจงอันไพเราะก็ไปโดนใจครู โชติ สุริยะประณีต ครูโชติก็ได
สั่งใหครูเชื่อมซึ่งเปนนองสาวตอเพลงใหครูแจง ครูแจงเลาใหฟงวาครูรูสึกดีใจมาก
เมื่อไดยินคำของครูโชติบอกกับครูเชื่อมวา “จับตอใหครูแจงอยางดี เอาอยางดี ฉัน
จะปนเดก็อกีสกัคน”  จากนัน้ครเูชือ่มกต็อใหโดยทอนแรกทีต่อ   คอื “ชะลอยกรรม
จำพราก” ครูแจงบอกวา ตองใชเวลากับทอนนี้เพียงทอนเดียวถึง 1 เดือน หากไม
ถูกใจครูเชื่อมก็จะไมตอทอนอื่นให ถาไมไดก็ตองฝกรองอยูอยางนั้นทอนเดียว แต
ดวยความพยายามก็ทำใหครูแจงตอเพลงจนจบได และไดตอเพลงอื่นมาเรื่อยๆ
จนไดมีโอกาสประกวดขับรองที่เวทีของ จุฬา ครั้งแรกทานก็ควารางวัลชนะเลิศ
อยางไมผิดหวัง การประกวดครั้งนั้นทานใชเพลง ราตรีประดับดาวและพระฤๅษีชิง
บุตร ทานใชชื่อในการประกวดวานาย หทัย คลายสีทอง หลังจากนั้นทานก็ฝกรอง
ของทานตอไปเรื่อยๆ แมแตเพลงเสภาฝรั่งทานก็รองได จนทำใหมีแฟนเพลงมาก
มาย เพราะครูแจงทำการแสดงไปทั่วตั้งแตงานวัดจนถึงในวัง ดวยเหตุที่ครูแจงเปน
คนที่ติดดินรักในการขับรองเพลง การขับเสภาที่มีนำเสียงที่ไพเราะเขากับบทกลอน
ไดอารมณทุกอารมณ จึงทำใหเปนที่ชื่นชอบของแฟนเพลงเปนที่ติดอกติดใจ รักครู
แจง ชอบครูแจง จึงทำใหแฟนเพลงหลายคนไดสงชื่อ ของครูแจง เพื่อใหทางกรม
ศลิปากร แตงตัง้ใหครแูจงเปนศลิปนแหงชาตติัง้แตป พ.ศ. 2532 เปนตนมา เพราะ
เสียงอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของครูและเสียงที่ขยับกรับขับเสภาไดยอดเยี่ยม
จนไมมีใครเทียบได จนมาในป  2538 ทานก็ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปน
ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป)

ปจจุบันครูแจงทำหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญสาขาการขับรอง  ที่บัณฑิตพัฒน
ศิลป ซึ่งครูแจงจะสอนครูใหไปสอนเด็กอีกตอหนึ่งเพราะครูบอกวาหากใหสอนเด็ก
ที่ยังไมเปนเลยกลัวเด็กจะรับไมไหวเพราะการขับรองเพลงไทย หรือการขับเสภานั้น
ตองใชความมุงมานะเปนอยางมากแตครูแจงสามารถแนะแนวทางในการเรียน ให
เทคนคิในการขบัรองเพลงไทย และการขบัเสภาได  ครแูจงไดเลาถงึการตอเพลงใน
สมยักอนใหฟงวา ครเูขาจะตอเปนทอนเทานัน้ ถารองทอนนีย้งัไมดไีมถกูใจครกูค็อื
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ไมตอให ซึ่งครูแจงก็ไดใชความอดทนอยางมากกวาจะมาถึงวันที่ประสบความ
สำเร็จสมัยนั้นครูแตละครูจะตอเพลงใชอารมณไมเหมือนกันอยางเชนครูเชื่อมและ
ครชูอย ครเูชือ่มจะใหรองแขง็ๆ ไมใหรองเพราะ ครเูชือ่มบอกวาผชูายไมใหรองเพราะ
แตใหรองแบบแขง็แรง  ครแูจงกเ็ลยไปถามครชูอยวาตรงนีผ้มรองไมเพราะ ครชูอย
ก็จะตอแบบผูหญิงเชนในบทที่วา

“ยิ้มเยาะมองหากลาหาญ”  ถาเปนครูเชื่อมจะรองติดกันกระชับจังหวะ
แบบแข็งแกรง “ยิ้มเยอะมองหา..กลา..หาญ” แตถาเปนครูชอย จะรองแบบหวาน
มาก  “ยิม้…..เยอะ...มองหา. กลา..หาญ”

ครูยังบอกอีกวาบทกลอนในการขับเสภาหรือการรองเพลงไทย บทโขน
ตางๆนัน้ การขบัแตละบทแตละกลอนจะตองใหถงึอารมณนัน้ดวย ครไูดยกตวัอยาง
ดังนี้

อยางเชนคำวา  แวกมาน  ครูรองคำนี้จนทำใหเราเห็นภาพวาเขากำลัง
แวกมานจริงๆนั้นก็คือครูจะเนนคำวา แวก…..มาน เสียงลูกคอของครูหลายชั้นทับ
ซอนกันทำใหดูเหมือนวาคอยๆแหวกมานออกอยางนาอัศจรรย

คำวา  ออยเงาะ ในบทที่วา “นั่งกับแมออยเงาะ” ครูทำน้ำเสียงคำวา
“ออยเงาะ!” ไดอยางนารักเสียงครูเลนแผวๆบวกกับการยอกกับบทไดอยางลงตัว
บทนี้ทำใหครูไดรับเสียงฮือฮาจากแฟนเพลงไดเปนอยางดี และยังเคยไดรางวัลจาก
หมอมแผว เปนเงนิ 500 บาทอกีดวย

และมีอีกบทที่เรียกเสียงไดอีกเหมือนกันคือบทที่วา “แมแกงิ้วหนา น้ำตา
ลงเถอะ  ๆ” ซึ่งครูรองคำวา เถอะๆ  ทำใหเห็นภาพทั้งนารักและนาสงสาร เสียงที่
ออนเล็กๆ จึงทำใหแฟนเพลงชื่นชอบเปนอยางมาก

อยางถาเปนอารมณรกัในบททีว่า”ชมแตดวงเดอืน ทีไ่หนจะเหมอืนได
ชมหนานอง”ครูจะเนนคำวาหนานองถาหากเราลากคำวาหนา… นานเกินไปก็จะ
ทำใหความหมายเปลี่ยนอาจจะทำใหเปนความหมายที่ไมดี อาจหมายถึงหนาที่ไม
สวยก็ไดแตความหมายที่แทจริงก็คือหนานองคนนี้ตองสวยฉะนั้นเราตองเอาคำวา
หนานอง รองติดกันก็จะตรงกับความหมายที่เราหมายถึงนั้นเอง
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ความสำเร็จของครู ครูนั้นตองใชทั้งความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร
ตองรูจักพินิจพิจารณาเพราะครูของครูแจงมีหลายทาน ครูแจงจึงไดนำเทคนิคของ
ครูทุกทานมาใช ครูของครูแจงบางทานเคยถามครูแจงวาครูจะยึดแบบตามใคร แต
ครแูจงไมไดตอบเพยีงแตคดิในใจวาจะนำเทคนคิของครทูกุทานทีไ่ดเรยีนมามาปรบั
ใชกบัตน ครคูดิวาตองมองใหกวางถาฉลาดตองไดทกุคนทกุแบบ จนทำใหครรูองได
ทุกบททุกอารมณไดอยางสบายๆ

จึงนับไดวาครูแจง  คลายสีทอง เปนศิลปนผูมีความสามารถในดานคีต
ศิลปโดยเฉพาะการขับเสภา ที่ไดรับการยกยองทั่วประเทศและไดรับสมญาวา  “
ชางขับคำหอม”  เพราะเสียงตีขยับกรับไดยอดเยี่ยมจนไมมีใครเทียบ เปนนักขับ
เสภาที่ดีที่สุดเทาที่มีอยูในปจจุบันครูแจงขับเสภาไดอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัว
สามารถนำบทเสภาเกาๆ ที่ถูกลืมกลับมามีชีวิตโดดเดนจนไดรับความนิยมจาก
คนรนุใหมดวยการถายทอดออกมาอยางมชีวีติและวญิญาณแบบไทยจนเปนทีย่อม
รับของบุคคลทั่วไปวา  “ ถาขับเสภาหรือเหเรือแลวตองนายแจง คลายสีทอง เทา
นั้นที่สามารถขับกลอมไดอยางไพเราะ ฟงไดอยางเพลิดเพลินไมรูเบื่อ “ นอกจาก
นี้ยังเปนผูถายทอดวิชาศิลปะการขับกลอมใหแกศิษยมากมาก ซึ่งครูไดเอยถึงลูก
ศษิยหลายทาน อาทเิชน คณุวรีะ มสุกิพงษ หรอืคณุนพพร  ทีค่รแูจงไดบอกวาเปน
คนขับเสภาที่ดีอีกคนหนึ่ง หรือไมก็ยังมีอีกหลายทานที่ไมไดเอยนามครูแจงยังบอก
อีกวาอยากใหคนสมัยนี้ใหการอนุรักษ การขับเสภาไวใหอยูคูไทยเราไปนานๆ
เพราะการขับเสภาไมใชเรื่องงายๆ เลยหากจะตองมานับหนึ่งเรื่อยๆใครที่รักและ
ชอบการขบัเสภาอยแูลวกจ็งหมัน่ฝกฝนใหเกงใหชำนาญตอไป หากใครทีไ่มไดสนใจ
ก็หันมาทำความเขาใจกับความสำคัญของการขับเสภาสักเล็กนอยก็ยังดีเพื่อใคร
ถามก็จะไดตอบไดไมอายใครเพราะเราคือคนไทยอะไรที่เกี่ยวกับไทยเราเราตองรู
นับไดวาครูแจงเปนทั้งครูผูถายทอดวิชาและเปนศิลปนที่สามารถอนุรักษศิลปะการ
ขับเสภาอันเปนเอกลักษณของไทย ใหดำรงอยูไดอยางงดงามสามารถถายทอดสื่อ
ถึงผูฟงไดอยางยอดเยี่ยมผูหนึ่ง
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จะดำเนนิ ตามเบือ้ง พระยคุคลบาท จะจงรกั ภกัดชีาต ิศาสนา
จะเทิดทูน วงศกษัตริย ขัดติยา จะรักษาแบบอยางการสรางคน

จะสอนศิษยดวยศรัทธาตอหนาที่ เมตตาชี้ ทางสัมฤทธิ์ประสิทธิ์ผล
จรรยาบรรณมั่นไวในกมล อทุศิตนแตพระผ ู  ครแูผนดนิ

ครูแจงไดขับเสภาสงทาย ซึ่งเปนบทที่แสดงใหเห็นวาครูแจงคือครูที่อุทิศ
ตนในการถายทอดวิชาความรูและเปนผูที่สืบทอดศิลปะการขับรองเพลงไทยอยาง
แทจริง

ผูใหขอมูลสำคัญ ครแูจง   คลายสทีอง และ ภรรยา
ที่อยู บานเลขที ่ 208 หม ู 12 ตำบลบางตาเถร  อำเภอสองพีน่อง
                          จงัหวดั สพุรรณบรุ ี 72110
เบอรโทรศพัท      035 – 489585   มอืถอื  01 – 2996638

เอกสารอางอิง
ไทยประกนัชวีติ,บรษิทั ( 2545) .ภมูปิญญาไทย: มหรสพไทย เลม 8 .กรงุเทพฯ :
       บรษิทัจเีอม็ แมก็ มเีดยี จำกดั
ชมรมอนุรักษศิลปะโบราณคดีและวัฒนธรรมพื้นบานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย
      ศลิปากร(2545),โครงการรกัษวฒันธรรมทองถิน่ จ.สพุรรณบรุจี.อางทอง .
ปรัชญาบุญมาสูงทรง,http://www.ariya_group.com/cariya_gif/new_links
sepa.htm

ขอขอบคุณ
ครูแจง  คลายสีทอง  ศิลปนแหงชาติและภรรยา   ที่ใหความรูและขอมูลที่เกี่ยว
กับขับเสภา
นางสาวรุงทิพย แสงเกตุ ที่แนะนำสถานที่ที่ไปติดตอและพาไปถึงที่ เพื่อ
ขอสัมภาษณครูแจง คลายสีทอง
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โครงการสอน

คาบ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ

1-3

4

5

6

ประวัติการขับเสภา

แนะนำศิลปนแหงชาติ
ครแูจง  คลายสทีอง

สงรายงาน ผลงานของครู
แจง  คลายสทีอง

เรื่องสัมผัสของบทเสภาใน
รูปแบบตางๆ

ฝกแตงเสภา

ดนตรทีีใ่ชในการขบัเสภา
และจงัหวะของการขบัเสภา

-ใบความรทูี1่

-ใบความรทูี ่2
- โทรทศัน-
- เครือ่งเลน
VCD
-คอมพวิเตอร

-ใบความรทูี ่3

-ใบความรทูี ่4
- กรบั

- แจกใบความรทูี1่
- ผูสอนอธิบาย เปดโอกาสใหซัก
ถาม
- ใบงานที1่
- แจกใบความรทูี ่2
- ดวูดีทีศัน
- สัง่รายงานผลงานครแูจง คลาย
สีทอง
- แบงกลุมนักเรียน
- ผูเรียนรายงาน
- ทำใบทดสอบความรู เกี่ยวกับ
ประวัติการขับเสภาและประวัติ
ศลิปน ครแูจง  คลายสทีอง
- แจกใบความรทูี ่3
- ผูสอนอธิบาย เปดโอกาสใหซัก
ถาม
- แบงกลมุนกัเรยีน 3-5 คน-
- นำเสนอผลงานหนาหอง
- แจกใบความรทูี ่4
- ฝกปฏบิตั ิจงัหวะกรบั





ขยับกรับขับเสภากับศิลปนแหงชาติ

โครงการสอน

คาบ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ

7

8
9

10

11

ฟงตัวอยางการขับเสภา

ฝกขับเสภา
สอบการขับเสภา/สั่ง
รายงานบทขับเสภาของ
ศิลปนทานอื่นๆ
สงรายงาน 3 กลมุ

สงรายงาน 3 กลุมสุดทาย

-ใบความรทูี ่ 5
-เทปการขับ
เสภาของ
ครูแจง
คลายสีทอง

-ใบความรทูี ่ 5

- คอมพวิเตอร

-คอมพิวเตอร

- แจกใบความรทูี ่5เนือ้หา
บทเสภาที่ฟง
-รวมกันวิเคราะหเนื้อหาใน
บทเสภา
- ผสูอนอธบิาย เปดโอกาสใหซกั
ถาม
- จากใบความรทูี ่5
- สอบขบัเสภา
- แบงกลุมนักเรียนทำรายงาน 6
กลุม
- นกัเรยีน 3 กลมุแรกนำเสนอ
รายงานหนาชั้นเรียน
- รวมกันวิเคราะหเนื้อหา
รายงานที่นาสนใจ
- ผสูอนฟงความคดิเหน็ เปด
โอกาสใหซักถาม
- นกัเรยีน 3 กลมุสดุทาย
นำเสนอรายงานหนาชั้นเรียน-
- รวมกันวิเคราะหเนื้อหา
รายงานที่นาสนใจ
- ผสูอนฟงความคดิเหน็ เปด
โอกาสใหซักถาม
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โครงการสอน

คาบ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ

12

13

14

15

16

ชมการขับเสภาเรื่อง
ขุนชางขุนแผน

วางแผนการจัดการแสดง
ละครเสภา เรื่องขุนชาง
ขนุแผนมา 2 ตอน
ฝกซอม

ฝกซอม

แสดงผลงาน

- วดีทีศัน-
- เครือ่งเลน
VCD

-ใบประเมนิ
การทำงาน
ของนกัเรยีน
แตละคน

- เปดวดีทีศัน
- ใหนักเรียนพูดถึงบทตอนที่
ชืน่ชอบในเรือ่ง วาประทบัใจ
อยางไรในบทนั้น
- แบงกลมุนกัเรยีนเปน 2 กลมุ
- มอบหมายหนาที่ในการจัดการ
แสดง
- นักเรียนฝกซอมการแสดง
- อาจารยใหคำปรึกษา
- นักเรียนฝกซอมการแสดง
พรอมเตรียมอุปกรณ
- อาจารยใหคำปรึกษา
- นักเรียนแสดงผลงานทั้ง 2กลุม
- อาจารยประเมินผลงานของ
นักเรียน
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แผนการสอน

กลมุสาระการเรยีนรทูางศลิปะ                      เปาหมายคอื นกัเรยีนชัน้มธัยมตน
หนวยที ่ 1 ศลิปะการขบัเสภา
เรื่อง ประวัติการขับเสภา          แผนการสอนที ่1 เวลา 3 คาบ

สาระสำคัญ
การขับเสภาเปนการขับรองที่เหมือนการพูดเลาเรื่อง ซึ่งจะใชในการเลา

นิทาน นิยมเลนในงานมงคล และในสมัยนี้ผูที่ขับรองไดดีที่สุดคนหนึ่งที่วงการศิลป
วัฒนธรรมไทยเรายอมรับคือ ครูแจง  คลายสีทอง

ผลการเรียนที่คาดหวัง
1.นักเรียนเขาใจ และอธิบายมูลเหตุของการขับเสภาได
2.นกัเรยีนเขาใจ และอธบิายประวตั ิครแูจง  คลายสทีอง ได

เนื้อหา
ประวตัขิองการขบัเสภาและประวตัขิองศลิปนแหงชาต ิครแูจง  คลายสทีอง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนำ

1. ถามถงึศลิปะการขบัรองของไทยทีผ่เูรยีนรจูกัมอีะไรบาง และชอบศลิปะ
การขับรองของไทยแบบใด

2. ถามถึงศิลปนแหงชาติที่เกี่ยวของกับศิลปะการขับเสภามีใครบาง
3. ทบทวนความรเูดมิทีเ่กีย่วกบัดารขบัเสภา พรอมยกตวัอยางการขบัเสภา
4. แจงจุดประสงคการเรียนรูประวัติของการขับเสภาและประวัติศิลปน

แหงชาติในการขับเสภาใหนักเรียนทราบ
ขั้นสอน

1.ครูอธิบายถึงสาเหตุที่ตองศึกษาการขับเสภาพรอมกับแจกใบความรู
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2. ครูอธิบายมูลเหตุที่ทำใหเกิดการขับเสภาและประวัติความเปนมาใหผู
เรียนทราบ

3. ครูเชื่อมโยงเนื้อหาขางตนใหเขากันเนื้อหาตอไปคือการเลาประวัติของ
ศลิปนแหงชาต ิครแูจง  คลายสทีอง

4. ครูและผูเรียนรวมกันสรุปมูลเหตุและประวัติของการขับเสภา รวมถึง
ประวัติของศิลปนแหงชาติ ดวยการที่ครูถามใหผูเรียนตอบ หรือใหผูเรียนอธิบาย
ขัน้สรปุ

1. ผเูรยีนรวมกนัสรปุถงึมลูเหตปุระวตัขิองการขบัเสภา รวมถงึประวตัขิอง
ศิลปนแหงชาติโดยการเขียนรายงานพรอมอภิปราย

2. ผูเรียนทำแบบทดสอบความรูเปนรายบุคคล

สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู
2. VCD ประวตัคิรแูจง  คลายสทีอง  และตวัอยางการขบัเสภา
3. แบบทดสอบความรู

การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมจาการตอบคำถามของผูเรียน
2. การทำแบบทดสอบทัง้ทฤษฏแีละปฏบิตัิ
3. การมีสวนรวมในการทำกิจกรรม
4. การทำรายงาน การอภิปราย

เกณฑการประเมนิผล  100%
จิตพิสัย 20%
รายงาน 30%
ปฏบิตัิ 20%
ปลายภาค 30%

แผนการสอน
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ความสนใจอยากรูและอยากที่จะศึกษาวัฒนธรรมในดานดนตรีและ
นาฏศิลปของลาวโซง วามีเอกลักษณเฉพาะตัวอยางไรหรือมีแบบแผนสืบตอกันมา
อยางไร เพราะผูศึกษามีความรูและความสามารถทางดานนาฏศิลปไทย อยูบาง
จึงอยากที่จะศึกษานาฏศิลปของลาวโซง โดยมีวัตถุประสงค   ดังนี้

1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมความเปนอยูของกลุมชนลาวโซง
2. เพื่อศึกษาดนตรี และนาฏศิลป ที่มีความเปนเอกลักษณของลาวโซง
3. เพื่อนำความรูที่ไดรับมาเปนแนวทางในการจัดทำการแสดงในโอกาส
     ตอไป
4. เพื่อนำความรูที่ไดรับมาจัดทำเปนตัวอยางแผนการสอนเพื่อฝกทักษะ
    ในการนำไปถายทอด
ในการไปศกึษาขอมลูครัง้นี ้ไดไปศกึษาที ่พพิธิภณัฑลาวโซง บานอาจารย

ถนอม คงยิม้ละมยั บานเลขที ่8 หม ู1 ต.หนองปรง อ. เขายอย จ. เพชรบรุ ีวธิกีาร
ศกึษาใชวธิกีารบนัทกึขอมลูในขณะพดูคยุ พรอมทัง้จดบนัทกึ และถายรปูส่ิงสำคญั
ไวเปนขอมูล นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดลองเลนดนตรีของลาวโซงและใหอาจารยได

            ⌫      
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ตอทารำที่เปนพื้นฐานของลาวโซงให และไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร และ ทาง
อินเตอรเน็ท
              วธิกีารเดนิทางจากกรงุเทพ ฯ ตองไปขึน้รถที ่สถานขีนสงสายใต ซึง่จะมี
รถโดยสารประจำทางปรบัอากาศ ชัน้ 1 และ ชัน้2 และรถธรรมดาบรกิารทกุวนั รถ
กรุงเทพฯ- เพรชบุรี คาโดยสารรถปรับอากาศ ราคา 112 บาท หมูบานตั้งอยูหาง
จากกรุงเทพประมาณ 100 กิโลเมตร
ผใูหขอมลู  อาจารยถนอม คงยิม้ละมยั ทีอ่ย ู8 หม ู1 ต.หนองปรง อ.เขายอยจ. เพชรบรุี

    อาจารยพรพมิล ชนัแสง    ทีอ่ยู โรงเรยีนพรหมานสุรณ  จงัหวดัเพชรบรุี
ระยะเวลาในการศึกษา 2 วัน
ขอมูลที่ได

ลาวโซง หรือไทยทรงดำ คือคนโบราณกลุมชาติพันธุหนึ่งที่อพยพเขามา
สปูระเทศไทยมาเปนเวลากวา 200 ป ( สมุติร ปตพิฒัน และคนอืน่ๆ, 2521:8 )ตัง้แต
สมัยพระเจากรุงธนบุรีโดย  โปรดฯใหตั้งบานเรือนอยูตามหัวเมืองตางๆในเขต
ภาคกลาง ครั้นพอถึงสมัยรัชกาลที่1 แหงกรุงรัตนโกสินทร เจาเมืองเวียงจันทรได
ยกกองทัพไปตีเมืองพนและเมืองแถง แลวกวาดตอนครอบครัวลาวโซงลงมาถวาย
ที่กรุงเทพ และตอมาสมัยรัชกาลที่3 แหงกรุงรัตนโกสินทรโปรดเกลาฯให พระยาธรรมาฯ
ยกกองทัพไปตี เมืองลาวแล วกวาดตอนลาวโซ ง เข ามาอีกครั้ ง โปรดเกล าฯให
คนกลุมนี้ ไปอยูที่ตำบลทาแรง  อำเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี(กรมศิลปากร,
2504:216) ตอมาลาวโซงกลุมนี้ไดอพยพเขามาอยูในเขตอำเภอเขายอย จังหวัด
เพชรบุรี เพราะมีสภาพทางภูมิศาสตรเปนที่ดอนน้ำทวมไมถึง คลายกับถิ่นฐานเดิม
ของลาวโซง นอกจากนี้ลาวโซงยังไดตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยูในจังหวัดเพชรบุรี
และจงัหวดัอืน่ๆ อกีหลายจงัหวดั ไดแกจงัหวดัราชบรุ ีสพุรรณบรุ ีนครปฐม สโุขทยั
พจิติร พษิณโุลก กาญจนบรุ ีลพบรุ ีและสระบรุี

สำหรบัลาวโซง ถอืวาเปนกลมุชาตพินัธกุลมุหนึง่ของจงัหวดัเพชรบรุอีาศยั
อยตูาม อำเภอ  ตำบล และหมบูานตางๆ ไดแก อำเภอเมอืง มลีาวโซงอยแูถบหนอง
พลบั เวยีงคอย สะพานยีห่น  ตำบลวงัตะโก หนองปลงิ และทงุเฟอ อำเภอบานแหลม
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มีอยูที่ตำบลบางครก อำเภอบานลาดมีอยูที่บานบางกรวย ตำบลหวยของ บาน
หนองโสน อำเภอทายางมอียทูี ่ทาคอย แมประจนัต ทาโล เขากระจวิ อำเภอหนอง
หญาปลองมีลาวโซง และลาวเวียง ปะปนกัน ลาวโซงมีมากที่ตำบลหนองหญา
ปลอง บานจะโปง บานหนองหญาปลอง บานหนองไผ บานทาตะครอ และบานสาม
เรือน โดยเฉพาะอยางยิ่งอำเภอเขายอยมีลาวโซงอาศัยอยูอยางหนาแนนที่สุด

แตเดิมมาลาวโซงมีการนับถือผีและสิ่งนอกเหนือธรรมชาติตางๆ อยาง
เครงครดัโดยเชือ่กนัวาสิง่ตางๆ ในโลกอยภูายใตอำนาจของผแีละสิง่เหนอืธรรมชาติ
ชีวิตของคนจึงมีความสัมพันธ และเกี่ยวของอยางใกลชิดกับ ภูติผีตางๆ เปนตนวา
ผบีรรพบรุษุ ผเีรอืน แมในเวลาตอมาไดหนัมานบัถอืศาสนาพทุธ เชนเดยีวกบัคนไทย
กลุมอื่นๆ แตก็ยังมีคามเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งรวมไปถึงความเชื่อใน
เรื่องผี วิญญาณ และขวัญ มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาควบคูไปโดยไมมี
ความขดัแยงกนัแตอยางใด และลาวโซงในปจจบุนัสวนใหญนบัถอืศาสนาพทุธ และ
นับถือผีบรรพบุรุษดวย โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่อง ผีของชาวลาวโซงมีทั้งผีดีและ
ผรีาย สวนความเชือ่ในเรือ่งขวญั เปนความเชือ่เกีย่วของกบัสิง่ทีน่อกเหนอืธรรมชาติ
มีปรากฏออกมาในรูปพิธีกรรมตางๆ ที่ดำรงอยูคูกับสังคมลาวโซงกอนที่จะยอมรับ
นับถือศาสนาพุทธ และยังคงมีการเซนไหวสืบมาจนถึงปจจุบัน

การขับรอง ฟอนรำและดนตรี เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมทางสังคม
ของลาวโซงที่มีการปฏิบัติสืบตอกันมาโดยวิธีการจดจำเลียนแบบหรือการสืบทอด
ทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษโดยทางออมคือ

การขบัรอง บทเพลงของลาวโซงมปีรากฏมาจนถงึปจจบุนัมลีกัษณะเชน
เดียวกับเพลงพื้นบานของไทย กลาวคือ เปนบทเพลงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ
แวดลอม เนื้อความเปนภาษาที่เขาใจงาย ไมพิถีพิถัน ทั้งรูปแบบคำประพันธ และ
การขับรอง แตมุงเนนใหเกิดความสนุกสนานเปนสำคัญเชนเดียวกับเพลงพื้นบาน
ทั่วๆไปที่สามารถนำเอาบทรองที่แตงขึ้นมาเขามารองรวมกับทำนองเพลงเพียง
ทำนองเดียวกันไดทุกบท บทเพลงที่ปรากฏในการละเลนของลาวโซงมีทั้งที่เปน
ภาษาลาวโซง และที่ผสมผสานกับภาษาไทย อันเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมทาง
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สังคม และการผสมผสานทางวัฒนธรรม ผูทำหนาที่ขับรองคือ หมอขับ หรือ หนุม
สาวลาวโซงผูที่มีความสามารถในการขับรองโตตอบกันตามบทกลอนที่กำหนดขึ้น
เองตามสถานการณ บางครั้งบทขับของลาวโซงมีทำนองเพลงคลายบทสวดที่มี
การถายทอดเสียงสูงต่ำไดอยางไพเราะโดยไมมีดนตรีประกอบ การขับรองเกิดขึ้น
ไดทุกโอกาสที่มีการสนุกสนานรื่นเริง

การฟอนรำ เปนการสืบทอดทางวัฒนธรรมโดยทางออม ทั้งนี้เพราะการ
ถายทอดทารำของลาวโซงเกิดขึ้นจากการจดจำเลียนแบบจากบุคคลที่มี
ประสบการณ โดยไมมีการฝกหัดกันอยางมีขั้นตอน ดังนั้นทารำที่เกิดขึ้นจึงเปน
ทารำที่เกิดขึ้นอยางไมมีแบบแผน ในลักษณะของการฟอนรำพื้นเมือง ที่งายในการ
จดจำ และปฏบิตัทิารำงายๆ สนกุสนาน ทีส่มัพนัธกบัดนตร ีและบทขบั โดยเฉพาะ
อยางยิง่กบัทารำทีใ่ชกบั 3 จงัหวะหลกัคอื แคนยาง แคนแลน และแคนแกร  เปนทา
รำที่เกิดขึ้นอยางงาย สามารถฝกหัดเปนพื้นฐานของการรำประกอบเพลงอื่นๆ

1.การรำแคนยาง เปนทารำที่เกิดขึ้นจากภูมิปญญาของชนกลุมผูซึ่งมี
เอกลักษณทางวัฒนธรรมอยางแทจริง  ทารำที่เกิดขึ้นเปนทารำที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กบัทำนองเพลง บทรอง และพฤตกิรรมของผเูขารวมกจิกรรม ซึง่ตามธรรมชาตแิคน
ยางแลว เปนบทเพลงแรกทีผ่เูขารวมรองรำเริม่สรางความสนทิสนมกนั จงึเปนเพลง
ที่มีลีลาทารำที่นุมนวล เปรียบเสมือนหนุมสาวสรางความคุนเคยซึ่งกันและกัน โดย
จะรวมรำกันหางๆอวดเนื้ออวดตัว ใหแตละฝายตองตาตองใจ อยากรวมรำใน
จังหวะตอไป อธิบายทารำไดดังนี้แคนยางเปนการฟอนรำที่เกิดขึ้นในลานขวงเปน
เพลงแรก เมือ่หมอแคนเริม่เปาแคนลกูคตูบมอืตามจงัหวะ หญงิสาวลาวโซงเริม่กาว
ลงสูลานขวงเพื่อฟอนรำเปนวงกลมในลักษณะการเดินทวนเข็มนาฬิกา โดยไมมี
การเชื้อเชิญกันแตอยางใด ดังบทเพลงที่วา “ใครอยากเลนใหเตนเขามา ใหไดเห็น
หนาเห็นตาชื่นใจ” กอนที่หนุมๆที่เดินมาจากตางหมูบานจะเดินตามเขาสูลานขวง
เพือ่รวมเปนคฟูอนรำรวมดวยหางๆ ทวงทาการฟอนแคนยาง มลีกัษณะการเคลือ่น
ไหวของเทา มอื และแขนดงันี้
ลกัษณะของเทา จงัหวะการกาวเทาของผรูำเกดิขึน้อยางสอดคลองกบัจงัหวะ และ
ทำนอง โดยยึดการกาวเทาเปน4 จังหวะดังนี้





นายสนัต ิพยฆักลุ
นางสาวปารชัญ ตอพนัธ
นางสาววนัวษิา โรจนทนง

จังหวะที่1 กาวเทาขางใดขางหนึ่งออกไปขางหนา
จังหวะที่2 กาวเทาหลังไขวไปขางหนา
จังหวะที่3 ถอยเทาที่วางอยูขางหลัง
จังหวะที่4 กาวเทาที่อยูขางหนาย้ำไปขางหนาอีกที
การกาวเทาหรือการถอยเทาในแคนยางเปนลีลาที่เกิดขึ้นอยางนุมนวลที่ทั้งผูรำ
หญิงและชายคอยๆกาวตามจังหะพรอมกับยอเขาเล็กนอยตลอดเวลา
ลกัษณะของมอืและแขน ทารำทีเ่กดิขึน้ เปนทารำทีง่ายๆทีไ่มเนนรายละเอยีดตาม
หลักนาฏศิลป จึงไมปรากฏวาทารำของลาวโซงมีจีบ หรือตั้งวงอยางมีแบบแผนแต
อยางใด กลาวคือผูฟอนทั้ง2 ฝายจะใชมือในลักษณะที่ยกเปนวงสูงสลับกับวงต่ำ
แลวเดินมือสลับกันโดยการมวนขอมือใหนิ้วมือออนเขาหากันทั้งหานิ้ว
ลักษณะของลำตัว และศีรษะ การรำไมมีการเอียงศีรษะ ลำตัวทั้งหญิงและชาย
จะตรง เอนลำตัวไปดานหลังเล็กนอย และจะยอเขาเล็กนอยไปตามบทเพลง

2.การรำแคนแลน  เปนทารำทีเ่กดิขึน้ตอจากการรำแคนยาง เปนทำนอง
ดนตรีที่ม ีความสนุกสนาน จังหวะเรงเรา เปนการเกี้ยวพาราสีกันระหวางชายและ
หญิงจึงเปรียบเสมือนหนุมเลาโลมในขณะที่สาวรายรำในทาที่หลบหลีก ฝายชาย
พยายามออกทาทางหลอกลอเพื่อจับตองเนื้อตัวฝายหญิง ทาทางการฟอนรำเพื่อ
ปกปองตัวเอง หรือการปดปองจึงเกิดขึ้นเปนทารำที่ไมไดกำหนดวาเมื่อใด หรือ
จงัหวะใดทีต่องจบัตวัหญงิสาว หรอื ปองปด ทารำทีใ่ชเปนเรือ่งของปฏภิาณไหวพรบิ
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทารำในแคนแลนอธิบายไดดังนี้
ลกัษณะของการกาวเทา  เปนลกัษณะการย่ำเทาตามหลกันาฏศลิปไทย ในขณะที่
รำอยูกับที่เพื่อหาทางรุกไล และหลบเลี่ยงฝายตรงขาม เมื่อถึงจังหวะที่ตองการรุก
ไล ผูรำปฏิบัติโดยการกาวเทายาวๆ4 จังหวะ เพื่อหมุนตัวไปยืนสลับที่กันและกัน
ลักษณะของมือและแขน  ผูรำฝายหญิง ใชมือและแขนลดลงต่ำระดับอก หรือ
สะเอวดวยการมวนมือตั้งวงสลับกัน และมวนมือในลักษณะเดิม แตชอนมือขึ้นสูง
เพื่อปดปองฝายตรงขามในขณะเดียวกับที่ผูรำหมุนตัวดวยการกาวเทา 4 จังหวะ
ไปยืนสลับที่กัน
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ลักษณะของลำตัว และศีรษะ เปนพฤติกรรมที่ผูรำใชปฏิภาณไหวพริบเพื่อแกไข
สถานการณที่เกิดขึ้น การรำในทานี้จึงเปนโอกาสใหผูรำฝายหญิงใชลำตัวอยาง
อิสระเพื่อหาทิศทางหลบหลีกการลวนลามจากฝายชาย

3.การรำแคนแกร เปนทำนองทีม่คีวามไพเราะ มลีลีาจงัหวะคอนขางชา
ทารำที่แสดงออกมาคอนขางออนชอยสวยงามจากหนุมสาวที่รำกันเปนคูๆ และพูด
คุยกับคูรำก็ได บางครั้งผูรำก็หันหลังชนกันแลวเริ่มลีลาของแตละคูที่แสดงออกมา
โดยธรรมชาติ เปรียบเสมือนหนุมสาวเมื่อเกิดความสนิทสนมความใกลชิดกันที่
แสดงออกดวยทารำที่ตางฟอนรำสอดมือ สอดแขน ใหไหลและหลังสัมผัสกันดัง
คำอธิบายดังตอไปนี้
ลักษณะการกาวเทาแบบการรำแคนแกร มี2 ลักษณะคือ

1. โดยการทีผ่รูำเดนิกาวเทา 4 จงัหวะ เชนเดยีวกบัแคนยาง เมือ่หมอขบั
หรอืแมขบั ขบัเพลงโตตอบกนั

2. ทั้งชายและหญิงรำอยูกับที่หันหลังชนกัน หรือ หันหนาเขาหากัน หรือ
ยืนเคียงคูกัน โดยฝายหญิงกาวเทาออกไปขางหนาเล็กนอย ในขณะที่ฝายชายกาว
เทาไปดานขางหรือดานหนา ก็ได การกาวเทาผูรำจะตองเปดสนเทาหลังดวยเสมอ
แลวฟอนโยตัวตามจังหวะ ทิ้งน้ำหนักตัวที่เทาทั้ง 2 ขาง พรอมกับยอตัวลงต่ำๆ
พรอมกับสะดุงตัวขึ้นตามจังหวะเมื่อลูกคูรองรับวา “นอยนอย  นอย หนอ ยนอย
นอย” สลับกับการกาวเทาในลักษณะที่ 1
ลักษณะของมือและแขน  ปฏิบัติเชนเดียวกับการรำแคนยาง
ลกัษณะของลำตวัและศรีษะ  ผรูำทัง้ชายและหญงิ เอยีงศรีษะไปทางเดยีวกนักบั
เทาทีก่าวไปขางหนา เมือ่หนัลำตวัแนบชดิกนัในลลีาทีโ่ยตวัอยกูบัที ่ผรูำทัง้ 2 ฝาย
เอนตัวไปทางเดียวกันตามจังหวะ ในขณะเดียวกันเขาทั้งสองของผูรำตองยอตลอด
เวลา ทำใหลำตัวของผูรำเอนไปดานหลัง

จากการศึกษาเกี่ยวกับทารำของลาวโซงทั้งแบบแคนยาง แคนแลน และ
แคนแกร ผูศึกษาพบวา ทารำทั้ง 3 จังหวะ เปนทารำที่เกิดขึ้นอยางงาย ไมมีแบบ
แผน และในการเปลีย่นทำนองทัง้ 3 นี ้หมอแคนเปนผกูำหนดในการเปลีย่นทำนอง
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เพลง ซึ่งลักษณะดังกลาวเกี่ยวของและเปนแบบอยางเดียวกับลักษณะของการ
ฟอนรำพื้นเมืองทั่วไป

ดนตรี  ในการขับรองและการฟอนรำของลาวโซง สามารถปฏิบัติไดอยางสนุก
สนาน และมีลีลายิ่งขึ้นเมื่อมีเสียงดนตรีเขามาบรรเลงรวมดวย ซึ่งลาวโซงมีแคน
เพยีงชิน้เดยีวกส็ามารถบรรเลงดนตรไีดอยางสมบรูณ แคน คอืเครือ่งดนตรขีองลาว
โซงที่ใชบรรเลงประกอบการละเลนเกือบทุกชนิดของลาวโซง ทั้งการบรรเลง
นำขบวนสนุกสนานตางๆ เชน งานบวชนาค งานประจำป งานกฐิน ผาปา หรือ
บรรเลงประกอบการขับรองในงานเลี้ยงและงานรื่นเริงตางๆหรือการบรรเลงเดี่ยว
แคนของหมอแคนเพื่อผอนคลายอารมณเมื่อหมดหนาเกี่ยวขาว และโอกาสอื่นๆ
ตามความตองการของสังคม

ขอมูลอางอิง
พพิธิภณัฑ อาจารย ถนอม คงยิม้ละมยั    บานเลขที ่8 หม ู1 ต. หนองปลง

อ. เขายอย จ.เพชรบรุี
อาจารย พรพิพล ชันแสง  อาจารย 2 ระดับ 7  โรงเรียน พรหมานุสรณ

จังหวัดเพชรบุรี





นาฏศิลปและดนตรีลาวโซง

โครงการสอน

คาบ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ประวัติลาวโซง

ประวัตินาฏศิลปและ
ดนตรีลาวโซง

นาฏศิลปลาวโซงและ
นาฎศิลปไทย

ความแตกตางนาฏศิลป
ลาวโซงและนาฎศิลปไทย

ฝกปฎิบัติทารำแคนยาง

สอบทารำแคนยาง

ฝกปฎิบัติทารำแคนแลน

สอบทารำแคนแลน

ฝกปฎิบัติทารำแคนแกร

ใบความรู

VCD ลาวโซง
ใบความรู
ใบงาน
รปูภาพประกอบ
VCDลาวโซง
VCD
นาฏศลิปไทย

CD เพลง

CD เพลง

CD เพลง

CD เพลง

CD เพลง

อธบิายประวตัลิาวโซงและแจกใบ
ความรปูระกอบการสอน สัง่ทำรปู
เลมรายงาน
อธบิายประวตันิาฏศลิปและดนตรี
ลาวโซง

ดวูดิทีศันนาฏศลิปลาวโซงและ
นาฎศลิปไทย

แบงกลมุอภปิรายความแตกตาง
ของนาฏศลิปไทยและนาฏศลิป
ลาวโซงและนำเสนอหนาชัน้เรยีน
ตอทารำแคนยางพรอมกบัเขา
จงัหวะเพลง
แบงกลมุกลมุละ 3 คนสอบหนาชัน้
เรยีน
ตอทารำแคนแลนพรอมกบัเขา
จงัหวะเพลง
แบงกลมุกลมุละ 3 คนสอบหนาชัน้
เรยีน
ตอทารำแคนแกรพรอมกบัเขา
จงัหวะเพลง





นายสนัต ิพยฆักลุ
นางสาวปารชัญ ตอพนัธ
นางสาววนัวษิา โรจนทนง

โครงการสอน

คาบ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน หมายเหตุ
10

11
12

13

14

15

16

สอบทารำแคนแกร

สอบกลางภาค
การแตงกายของ
นาฏศิลปลาวโซง
เตรียมการจัดแสดงในชั้น
เรียน
เตรียมการจัดแสดงในชั้น
เรียน
เตรียมการจัดแสดงในชั้น
เรียน
จัดการแสดงในชั้นเรียน

CD เพลง

รปูภาพ
ประกอบ
CD เพลง

CD เพลง

CD เพลง

CD เพลง

แบงกลมุกลมุละ 3 คนสอบหนาชัน้
เรยีน
สอบกลางภาค
อธบิายการแตงกายพรอมมรีปู
ภาพประกอบ
แบงกลมุฝกซอมทารำเพือ่จดัแสดง
ในชัน้เรยีน
แบงกลมุฝกซอมทารำเพือ่จดัแสดง
ในชัน้เรยีน
แบงกลมุฝกซอมทารำเพือ่จดัแสดง
ในชัน้เรยีน
จดัแสดงในชัน้เรยีนพรอม
ประเมนิผล





นาฏศิลปและดนตรีลาวโซง

แผนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูทางศิลปะ       เปาหมาย นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่6
หนวยที่ 1 ศลิปะลาวโซง
เรือ่ง  นาฏศลิปและดนตรลีาวโซง          แผนการสอนที ่1  เวลา 1  คาบ  50นาที

สาระสำคัญ
ลาวโซงหรือไทยทรงดำ เปนชนกลุมหนึ่งที่อาศัยอยูในอำเภอเขายอย

จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเอกลักษณทางนาฏศิลปและดนตรีของลาวโซงนั้น เปนสิ่งที่นา
สนใจ ทางดานนาฏศิลปก็จะเริ่มตั้งแตตั้งแตทารำพื้นฐาน มีทั้งหมด 3 อยาง คือ
ทารำแคนยาง ทารำแคนแลน ทารำแคนแกร และมีลักษณะการจีบการตั้งวงแตก
ตางจากการรำนาฏศิลปไทย ซึ่งในบทเรียนนี้ผูเรียนจะไดทราบถึงประวัตินาฏศิลป
และดนตรีลาวโซง

ผลการเรียนที่คาดหมาย
ผูเรียนรูถึงประวัติความเปนของนาฏศิลปและดนตรีลาวโซง

เนื้อหา
ประวัติความเปนมานาฏศิลปและดนตรีของลาวโซง

กิจกรรมการสอน
ขั้นนำ  สอบถามนักเรียนวามีความรูเกี่ยวกับลาวโซงมากนอยเพียงใด
ขัน้สอน  แบงการสอนออกเปน 1 คาบละ 50 นาที

- แจกใบความรูและใบงานเรื่องประวัตินาฏศิลปและดนตรีลาวโซง





นายสนัต ิพยฆักลุ
นางสาวปารชัญ ตอพนัธ
นางสาววนัวษิา โรจนทนง

- ผเูรยีนด ูVCD  นาฏศลิปและดนตรลีาวโซง
- ผูสอนอธิบายถึงประวัตินาฏศิลปและดนตรีลาวโซงและเปดโอกาสใหผู

เรียนซักถาม
ขัน้สรปุ      ประเมนิผลจากใบงาน

สื่อการเรียนการสอน
1. VCD การแสดงลาวโซง
2. รูปภาพการแสดง
3. ใบความรู
4. ใบงาน

การวัดและประเมินผล
1. ใบงาน
2. รูปเลมรายงาน

แผนการสอน





เครื่องถมเมืองนคร  จังหวัดนครศรีธรรมราช





นางสาวผชารตัน  บญุขวญั
นางสาวศรนิทพิย  ศลิปประพนัธ

ตามที่ไดเกิดโครงการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของนิสิตทุนครู  5  ป
คณะศิลปกรรมศาสตร  จึงทำใหคิดถึงงานเครื่องถม  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพราะโดยพื้นเพเปนคนจังหวัดนครศรีธรรมราช แตยังไมเคยรูเกี่ยวกับเครื่องถม
เมอืงนครเลย  เมือ่มไีดโอกาสทีจ่ะศกึษาและเรยีนรศูลิปวฒันธรรมจงึอยากนำเสนอ
“เครื่องถมเมืองนคร”  ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย  ประวัติความเปนมาที่นาเรียนรู

รูปลักษณที่มีเสนหเฉพาะตัว  สามารถดึงดูดผูคนที่สนใจเครื่องถม  หากตองการ
เครื่องถมตอง  เครื่องถมเมืองนครเทานั้น  จึงจะไดของแทและดี   ทั้งยังมีชื่อเสียง
มากในตัวจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง  แตยังไมเปนที่แพรหลายทั่วประเทศ  จึง
อยากใหของดีที่บาน  เปนที่รูจักมากกวานี้

จดุประสงคในการทำงานชิน้นีเ้พือ่เรยีนรปูระวตัคิวามเปนมาของเครือ่งถม
เมืองนครวามีที่มาอยางไร  มีวิธีการทำ  รูปแบบลวดลายเปนอยางไร  มีอะไรเปน

จดุเดนสำหรบัเครือ่งถมเมอืงนคร  และทีส่ำคญัเพือ่นำความรทูีไ่ดมาปรบัเขยีน เปน
แผนการสอน

  ⌫





เครื่องถมเมืองนคร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

การไปเก็บขอมูลในครั้งนี้ไดใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการถายภาพ  และ
การอัดเสียงผูใหสัมภาษณ โดยไดสัมภาษณถึงวิธีการทำ ในแตละขั้นตอนของ
การทำเครื่องถม พรอมไดศึกษาวิธีการทำเครื่องถมจริงๆ และไดลงมือทดลองสลัก
ลวดลายลงบนแผนเงิน

สำหรบัสถานทีท่ีไ่ดไปเกบ็ขอมลู ไดลงพืน้ทีเ่กบ็ขอมลู  2  ที ่ ดวยกนั  คอื
บานเลขที ่ 875 / 6  ซอย.  นามนี  ถ. ทาชาง  ต. คลงั  อ. เมอืง  จ. นครศรธีรรมราช

และ  ทีก่ลมุเยาวชน เครือ่งถมนาเรยีง  บานดอนฆอ 19 ม. 2  ต. นาเรยีง อ. พรหมครีี
จ. นครศรีธรรมราช

คาเดินทางในครั้งนี้  เดินทางจากสถานีขนสงสายใตกรุงเทพมหานคร-
นครศรธีรรมราช ( ปากพนงั )  ไปกลบัเปนเงนิ  1,420  บาท  และคาเดนิทางจาก
ปากพนงั - นครศรธีรรมราช - พรหมครี ี ไปกลบัเปนเงนิ 1,360 บาท

เมือ่มาถงึ อ. ปากพนงั  ไดเดนิทางออกจาก  อ. ปากพนงั จ. นครศรธีรรมราช
ไปตามถนนสายปากพนัง - นครศรีธรรมราช  เปนระยะทาง  40 กิโลเมตร  ไปถึง

สถานทีข่ายและทำเครือ่งถม  จ. นครศรธีรรมราช  เดนิไปอกีประมาณ  600 เมตร
และเดินตอเขาซอยนามีนอีก 400 เมตร ก็จะถึงบานชางทำเครื่องถมเมืองนคร
บคุคลทีใ่หขอมลูในการสมัภาษณ  คอื  นายนนัทวฒัน  แพรพระนาม  ( พีป่าน )
อาย ุ 31  ป  เปนคนจงัหวดันครศรธีรรมราช  มปีระสบการณในการทำเครือ่งถม  11
ป  เบอรโทร  04-188-0430  , 04-845-5861

จากนัน้ไดเดนิทางตอไปยงั  ต. นาเรยีง  อ. พรหมครี ี เพือ่ไปหาขอมลูเพิม่

เติมจากกลุมเยาวชนเครื่องถมนาเรียง  บุคคลที่ใหสัมภาษณ  คือ  นางกัญจนพร
แพรพระนาม  (ซึ่งเปนพี่สาวของพี่นันทวัฒน)  ทำหนาที่เปนหัวหนากลุมเยาวชน
เครื่องถมบานดอนฆอ  ต. นาเรียง  จากการลงพื้นที่หาขอมูลในครั้งนี้ใชเวลาใน





นางสาวผชารตัน  บญุขวญั
นางสาวศรนิทพิย  ศลิปประพนัธ

การหาขอมลู  1  วนั  สำหรบัการเรยีนรวูธิกีารทำ
ประวัติเครื่องถมเมืองนคร
เครื่องถมเมืองนคร  เปนงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง  เปนที่รูจักกันดีมาชา

นาน  และเปนงานศลิปหตัถกรรมทีม่ปีระวตัคิวามเปนมายาวนาน  บางกระแสเชือ่
วา  การทำเครือ่งถมนัน้ทำสบืตอมาตัง้แตสมยัอยธุยา  โดยไดแบบอยางมาจากชาว
โปรตเุกสทีเ่ขามาตัง้หลกัแหลงคาขายอยใูนเมอืงนคร  ชางชาวนครในอดตีมฝีมอืใน

การทำเครื่องถมสูงจนเปนที่ยอมรับกันไปทั่ว  ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
โปรดรบัสัง่ใหเจาเมอืงนครศรธีรรมราช  จดัชางเพือ่สงเครือ่งถมเปนของบรรณาการ
แกพระเจาหลยุสที ่ 14  และถวายกางเขนถมตอสนัตะปาปา  ณ  กรงุโรม  สงผลให
เครื่องถมเฟองฟูมาก  เครื่องถมจึงเปนงานชางชั้นสูงสำหรับ  เครื่องราชูปโภคและ
เครื่องบรรณาการ  โดยเฉพาะเครื่องถมทอง  สวนเครื่องถมเงินเปนของประทาน
สำหรบัขนุนางในสมยักรงุศรอียธุยา  ตอมาเมือ่เสยีกรงุครัง้ที ่ 2  เครือ่งถมกส็าบสญู
และถูกทำลายไปบาง  จนถึงสมัยรัตนโกสินทร  ในสมัยรัชกาลที่  5  มีพระราช

ประสงคจะจัดสงเครื่องถมนครกับของสิ่งอื่นๆ  เปนเครื่องราชบรรณาการไปถวาย
แดพระนางเจาวิกตอเรียแหงประเทศอังกฤษ  จึงโปรดใหรื้อฟนและสงเสริมการ
ทำเครื่องถมอีกครั้ง  ศิลปหัตถกรรมนี้ไดรับการฟนฟูและพัฒนาจนสามารถนำไป
เปนเครื่องบรรณาการแกพระมหากษัตริยและราชาบดีตางประเทศ

นับตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน  เครื่องถมเมืองนครเปนที่รูจักกันดีในฐานะ
ศลิปาชพีชัน้สงู  ทีเ่กาแกและมเีอกลกัษณโดดเดนเฉพาะตวั  ซึง่หวัใจหลกัของความ

โดดเดนนั้นลวนถูกถายทอดมาจากมรดกทางภูมิปญญาของบรรพบุรุษจากรุนสูรุน
จนกลายเปนที่รูจักกันนาม  “เครื่องถมเมืองนคร”

เครื่องถมเมืองนครที่เราเห็นกันสวนใหญในปจจุบันมาจากฝมือการผลิต





เครื่องถมเมืองนคร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ของกลุมเครื่องถมเมืองนคร  ซึ่งเปนเพียงกลุมอนุรักษศิลปหัตถกรรมทองถิ่นกลุม
เลก็ๆ  กลมุหนึง่ของชาวจงัหวดันครศรธีรรมราช  ซึง่ไดจดัตัง้ขึน้โดย  นางสาวสกลวรรณ
จันทรังษี  ทายาทตระกูลชางถมเกาแกที่สุดแหงหนึ่งของเมืองนคร  ซึ่งเปน ผูผลิต
และจำหนายเครื่องถมทองและเงิน  ชางถมเมืองนคร  เปดใจถึงธุรกิจที่มีมาตั้งแต
รุนคุณพอ  คือ  นายพยงค  จันทรังษี  อดีตลูกศิษยทานพอเจาทาโพ  ตนตำหรับ
ศลิปกรรมพืน้บานชางถม  ผกูอตัง้โรงเรยีนอาชวีะชางถม  จากประสบการณ  ตลอด

จนเครื่องถมยัง  เปนของขวัญล้ำคาที่ใชมอบในโอกาสสำคัญสงผลใหสินคากลาย
เปนที่ตองการในหมูนักสะสมของเกา  และของมีคาในกรุงเทพฯ  ซึ่งมักซื้อเปนชุด
เชน  เชีย่นหมาก  จนเกดิการบอกตอกนั  และเริม่รจูกัผลติภณัฑในวงกวางขึน้  เนือ่ง
จากไดรับคัดเลือกจากอุตสาหกรรมจังหวัด  จนไดรับคัดเลือกเปนสินคาหนึ่งตำบล
หนึง่ผลติภณัฑ  ผลติภณัฑระดบั  5  ดาว  ประจำป  2546  และ  4 ดาวในป  2547

งานศิลปหัตถกรรมไทยชิ้นเอกอยางเครื่องถมที่สรางขึ้นดวยสุนทรียะ
ฝมือ  และภูมิปญญาของชางเครื่องถมเมืองนครนั้นไดรับยกยองใหเปนสุดยอด

แหงเครื่องถมไทยเลยทีเดียว
เครื่องถมเมืองนครนั้นมีอยูสองชนิด  คือ  ถมดำและถมทอง  หรือ

ถมทาทอง  ถมดำนั้นลายจะกลายเปนสีขาวจากเนื้อชองระหวางลายจะเปนสี
ดำของน้ำยาที่ถมเปนพื้นไว  สวนชนิดของถมทองนั้นลวดลายจะเปนสีทองเพราะ
ใชทองบรสิทุธิม์าผสมกบัปรอท  เรยีกวา  เปยกทอง ทาทบัลงบนลายถม  ทองจะตดิ
กับลายถมโดยปรอทเปนตัวเชื่อมจากนั้นใชความรอนเปาจนปรอทระเหยไปหมด

ทองจะติดกับเนื้อเงินแนนไมหลุด  ลวดลายจะเปนสีทองตัดกับพื้นสีดำที่ถมไว
จุดเดนของผลิตภัณฑเครื่องถมเมืองนคร  คือสินคาที่เอกลักษณ  เพราะ

เปนผลิตภัณฑที่ผลิตดวยมือและใชการแกะสลักลวดลาย  ดวยวิธีการเขียนราง
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ลวดลาย  ทีไ่ดจากแบบโบราณในพพิธิภณัฑ  หนงัสอืตางๆ  และตามสัง่ของลกูคา
ลงในรปูพรรณของเนือ้เงนิมากกวารอยละ  95  และใชฆอนและสิว่สลกั  ซึง่เปนการ
ย้ำเนื้อโลหะ  และจะมีรอยสลักอยูทางดานหลัง  นอกจากนั้นเนื้อยาถมจะเปน
สีดำมัน  ซึ่งติดแนนไมมีรูพรุนหรือตามด  เหลานี้คือการสรางความแตกตางจาก
เครือ่งถมจากทีอ่ืน่  ซึง่ใชวธิกีารสลกัดวยน้ำกรด ทำใหใชเวลาในการทำเพยีง 1  วนั
ในขณะที่เครื่องถมเมืองนครใชเวลาเกือบ  1  สัปดาห  ผลิตภัณฑแบงออกเปน

2  ประเภทใหญๆ  คือ กลุมเครื่องใชในครัวเรือน  ซึ่งถือเปนตัวผลักดันยอดขาย
สงูสดุ  ไดแก  จาน ชาม ขนั พาน กระเปา และกลมุเครือ่งประดบั  อาท ิทีต่ดิผม
สรอยคอ สรอยขอมือ เข็มกลัด  โดยมีทั้งเครื่องถมทองที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
และเครื่องถมเงิน ซึ่งใชเวลาในการทำเร็วกวา  ราคาสินคาของเครื่องถมเมืองนคร
อยรูะหวางหนึง่พนัถงึหนึง่แสนบาท  โดยไดกำไรรอยละ  40 -50 ตอชิน้  ทำใหธรุกจิ
นี้สามารถเพิ่มรายไดใหกับผูประกอบการไดมาก  และอาจขยายตลาดสูตาง
ประเทศได  หากแตปญหาในปจจบุนั  คอื  ประสบภาวะขาดแคลนแรงงานฝมอืดซีึง่

ใชเวลาบมเพาะ   7 -10 ป  และตองอาศยัความสามารถเฉพาะตวั  รวมทัง้ความ
อดทนและความพยายามสูง  สงผลใหเด็กรุนใหมหันไปสนใจศิลปะแขนงอื่นโดยมี
อตัราสวนชางถมและชางอืน่ๆ ที ่ 1 ตอ 4 เทานัน้

ดวยความวิจิตรบรรจงของเครื่องถมเมืองนครที่ยากจะหาศิลปหัตถกรรม
ใดเสมอเหมอืนนีเ้อง  จงึทำใหเครือ่งถมเมอืงนครกลายเปนหตัถศลิปช้ินเอกทีถ่กูถาย
ทอดมายาวนานและมีมูลคาสูง  ทั้งมูลคาทาง  จิตใจและทางวัตถุ  ซึ่งเปนหัวใจ

สำคัญในการรังสรรคความวิจิตรบรรจงของเครื่องถมนั้นมาจากชางถมที่มีฝมือ  มี
ความรคูวามชำนาญ  และมคีวามประณตีสงูยิง่  วากนัวาชางทีม่คีวามเปนสหชาง
ที่สามารถทำเครื่องถมออกมาไดทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตนั้นปจจุบันหายาก
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ยิ่งนักและมีจำนวนลดนอยลงทุกที  ทางกลุมเครื่องถมเมืองนครตองการยึดความ
เปนสหชางนี้อยูจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบสหชางมาเปนชางหลายคนในแตละขั้นตอน
แทน  นัน่คอื ผลงานแตละชิน้จะตองผานฝมอืชางศลิปไมต่ำกวา  4  สาขา  ซึง่ประกอบ
ดวย  ชางขึน้รปู  ชางแกะสลกั  ชางถม  และชางแร  สำหรบัทางกลมุเครือ่งถมเมอืง
นครขณะนี้มีชางถมฝมือดีในขั้นปรมาจารยอยูเพียงนอยนิด  และเพื่อตองการ
อนรุกัษไวซึง่ศลิปหตัถกรรมแขนงนี ้  รฐับาลจงึจดัใหมกีารฝกหดัและถายทอดมรดก

ทางชางเหลานี้ในแกนักเรียนที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช  แตถึง
กระนัน้การสบืทอดการทำเครือ่งถม  สคูนรนุใหมกย็งัเปนหวงอย ู  เนือ่งจากผสูนใจ
ทำเครื่องถมอยางจริงจังมีอยูเพียงนอยนิด  อยางไรก็ตามกลุมเครื่องถมเมืองนครก็
ยังคงยืนหยัดที่จะสืบสานงานศิลปประเภทเครื่องถมเอาไว  เพื่อประโยชนในการ
ศึกษาคนควาของชนรุนหลังตอไป

จากประวัติความเปนของเครื่องถมเมืองนคร  จากนี้จะนำไปสูกระบวน
การทำเครื่องถมซึ่งไดแบงออกเปนหลายขั้นตอน  ดังนี้

ขัน้ที ่ 1  การเผาเงนิ
นำเงนิทีไ่ดมาไปเผา  หลอมใหเปนกอนเดยีวกนัขณะทีท่ำการหลอม  ตอง

ใสผงประสานทอง  ลงไปผสมกบัเงนิทีก่ำลงัเผาอย ู ผงประสานทอง  ทำหนาที่  กดั
สิ่งสกปรกออกไปจากตัวเงิน
ขัน้ที ่ 2  การรดีแผนเงนิ

การนำแผนเงนิทีห่ลอมเรยีบรอยแลวมารดีเปนแผนใหเรยีบ  คลายการรดี
แผนยางพารา  มีขนาดกวางพอเหมาะ   ความยาวแลวแตความตองการของชาง
วาจะนำไปทำอะไร  จำนวนกี่ชิ้น
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ขัน้ที ่ 3  การสลกัลายลงบนแผนเงนิ
การสลักลายนี้ตองใชความชำนาญ  บวกกับประสบการณและพรสวรรค

ในการทำ  ลวดลายทีใ่ชในการสลกัลายเปนลายไทยทัว่ไป  ทีม่อียนูำมาผสมผสาน
กัน  หรือ  ทำตามจิตนาการของชางแตยังคงไวซึ่งความเปนเอกลักษณพื้นบานอยู
อุปกรณที่ใชในการสลักลาย

- ขีช้นั หรอื ทงั  เปนแทนสำหรบัวางแผนเงนิ

- คอน  สำหรบัการตอก
- สิ่ว (ตะปคูอนกรตี)  เปนตวัเขยีนลาย  มปีลายแบน

ขัน้ที ่ 4  การขึน้รปู
การทำเปนสินคาตางๆ ตามตองการ

ขัน้ที ่ 5 การขดั
เมื่อทำการสลักลายเรียบรอยแลว  จะทำการขัดลายดวย  น้ำยาถม  ซึ่ง

มีสีดำ  แลวนำไปตะไบใหมอีกครั้งเพื่อใหเห็นลวดลายชัดเจนขึ้น  ตอดวยการขัด
ดวยกระดาษทราย  แลวใชลูกผาขัดอีกครั้งหนึ่ง  โดยใชน้ำยาดิน(น้ำยาขัดเงา)
ชวยขัด
ขัน้ที่ 6 เกบ็รายละเอยีด

นำมาแตงลวดลายอีกครั้ง  และใชลูกผาและนำยาดินขัดอีกครั้งหนึ่ง
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อางอิง
แผนโฆษณากลุมเยาวชนเครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
www.businessthai.co.th/content
www.sarakadee.com/modules

ขอขอบพระคุณ
-  คณุพอ  สนุทร  บญุขวญั  ทีช่วยพาไปยงัสถานทีท่ำเครือ่งถมเมอืงนคร
-  นายนนัทวฒัน  แพรพระนาม   ( พีป่าน )  ผใูหขอมลูและวธิกีารทำเครือ่ง

ถมเมืองนคร
-  นางกัญจนพร  แพรพระนาม  ผูใหขอมูลและวิธีการทำเครื่องถม

เมืองนคร
-  ครอบครัวและทีมงานกลุมเครื่องถมเมืองนครทุกคน

-  โครงการศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ที่ทำใหไดรูจักและเขาใจงานดีๆที่ไม
เคยไดสัมผัสยิ่งขึ้น

-  คณาจารยทุกคนที่เกี่ยวของ
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โครงการสอน

คาบ                    รายละเอียด หมายเหตุ

1-2

3-4

5

6-9

10-12

13-14

15-16

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องถมเมืองนคร-
- ความเปนมาของเครือ่งถม
- เครือ่งถมชิน้เอกในประเทศไทย
แนะนำชางฝมือการทำเครื่องถม
- แหลงผลิตการทำเครื่องถม
- สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอน
การทำเครื่องถม
ความแตกตางระหวางเครื่องถมเงิน – ถมทอง-
- เครือ่งเงนิ
- เครือ่งถมเงนิ
- เครือ่งถมทอง
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำเครื่องถม
- การแนะนำอุปกรณเครื่องมือเกี่ยวกับการ
ทำเครื่องถม
- เยี่ยมชมสถานที่ผลิตเครื่องถม
ศึกษาผลิตภัณฑเครื่องถมเงิน ถมทอง จากราน
ขายของทีร่ะลกึ  และแหลงทองเทีย่ว
ใหนักเรียนนำเสนอความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เครื่องถมที่ตนรูจัก
สรปุและทดสอบ  ประเมนิผล

- ใบความรู
- เครือ่งโปรเจคเตอร-
- ชิน้งานตวัอยางเครือ่งถม
- เครือ่งโปรเจคเตอร
- ชิน้งานตวัอยางเครือ่งถม
- วดีโีอ การสมัภาษณชาง
ทำเครือ่งถม
- เครือ่งโปรเจคเตอร
- ชิน้งานตวัอยางเครือ่งถม

- ลงพืน้ทีศ่กึษาจากสถาน
ทีจ่รงิ

- ลงพืน้ทีศ่กึษาจากสถาน
ทีจ่รงิ
กจิกรรมในชัน้เรยีน

แบบทดสอบทฤษฎี
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แผนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูทางศิลปะ     เปาหมาย  คอื  ผเูรยีนระดบัมธัยมศกึษา
หนวยที ่ 1  ศลิปหตัถกรรม
เรือ่ง  เครือ่งถมเมอืงนครศรธีรรมราช       แผนการสอนที ่1 เวลา 2  คาบ

สาระสำคัญ
เครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น มีชื่อเสียงเลื่องลือวา เครื่องถม

จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีคุณภาพดีที่สุด  ซึ่งในอดีตเครื่องถมนั้นถือวาเปนของ
สูงเหมาะที่จะเปน
เครือ่งราชปูโภค  ของกษตัรยิหรอือยางนอยกเ็ปนเครือ่งยศของขนุนางชัน้สงู  ทัง้ยงั
เปนเครื่องบรรณาการสำหรับกษัตริยตางประเทศดวย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
หลังจากที่เรียนรูเนื้อหานี้แลว  สามารถ
1. รูและเขาใจถึงประวัติความเปนมาของการทำเครื่องถมเมืองนคร
2. สามารถแยกและแบงประเภทของเครื่องถมเมืองนครได

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนำ

1.  ถามถึงงานศิลปหัตถกรรมที่ผูเรียนเคยรูจักและเคยเห็น  โดยใหเลา
ถึงงาน ศิลปหัตถกรรมที่ผูเรียนเคยพบเห็น

2. ถามถึงงานศิลปหัตถกรรมที่มีอยูในภาคใตวามีอะไรบาง
3. แจงจุดประสงคการเรียนรูแกผูเรียน  และเลาถึงประสบการณเกี่ยวกับ

งานศิลปหัตถกรรม  ที่ไดศึกษามา





นางสาวผชารตัน  บญุขวญั
นางสาวศรนิทพิย  ศลิปประพนัธ

ขั้นสอน
1. ครูเลาและอธิบายถึงประวัติความเปนมาของเครื่องถมเมืองนคร
2. ครูบอกถึงวัสดุอุปกรณที่ใชในการทำเครื่องถมเมืองนคร
3.ครูและผูเรียนรวมกันวิเคราะหและสรุปถึงความเขาใจที่มีตองาน

หัตถกรรมเครื่องถมเมืองนคร
4. ครูปลูกฝงจิตสำนึกใหผูเรียนรักและหวงแหนศิลปหัตถกรรมพื้นบาน

ขัน้สรปุ
ผูเรียนทำแบบทดสอบความรูและความเขาใจดานทฤษฎี

สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู
2. เครื่องฉายโปรเจคเตอร
3. ชิน้งานเครือ่งถม
4. แบบทดสอบทฤษฏี

การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความรวมมือในการเรียนรูภายในหองเรียนของผูเรียน
2. จิตพิสัยและความรับผิดชอบของผูเรียน
3. การทำแบบทดสอบ

แผนการสอน





“หนังตะลุง”
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หากจะกลาวถึงหนังตะลุงทุกคนคงคิดถึงภาคใต ,ภาษาทองถิ่นของชาว
ใต ซึง่ถอืวาเปนศลิปะทีอ่ยกูบัคนใตมาชานาน  เปนการแสดงทีไ่ดรบัความนยิมมาก
ในทองถิ่นนี้  ถือเปนศิลปะที่เดนที่สุดแขนงหนึ่งของภาคใตเลยก็วาได  และหลาย
คนคงเคยไดยินและไดชมมาบางแลวไมมากก็นอยแตถาใครไดลองเขาไปสัมผัสได
คงรับรสแหงวิญญาณของศิลปะแขนงนี้  ที่ผูแสดงไดถายทอดออกมา  ซึ่งมีทั้ง
ศาสตร  ศลิปทีไ่ดถายทอดออกมาจากการแสดง  และหากวาจะศกึษากนัจรงิๆจงัๆ
ละก็คงใชเวลานานเอาการทีเดียว  เพราะวากวาจะมาเปนหนังตะลุงไดนั้นมีหลาก
หลายขัน้ตอนเลยทเีดยีว  ไมใชวาใครอยากจะลองแสดงแลวกท็ำไดเลย  แตศลิปะ
แขนงนี้ตองผานการฝกฝนมามาก  ตองศึกษาหาความรูจากอาจารยมาอยางดี
และสำหรับผูสนใจจะศึกษาก็ตองทราบประวัติความเปนมาของหนังตะลุงเสียกอน

ซึ่งคำวา “ตะลุง”  นั้นในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานใหความหมายไว
วา “เสาประโคนสำหรับผูกชาง”  แตสำหรับคำวา “หนังตะลุง”นั้นหมายความวา
“การแสดงมหรสพอยางหนึ่งใชหนังเปนรูปภาพเล็กเชิดในจอ ของจังหวัดพัทลุง”

        





“หนังตะลุง”

สำหรับประวัติความเปนมานี้ยังหาหลักฐานทางประวัติที่แนนอนเพื่อเปน
ขอยุติไมได  เพียงแตประวัติ  จากคำบอกเลาที่ไดเลาสืบตอกันมาพรอมกับขอ
สันนิษฐานของบางทานที่ไดใหความเห็นวานาจะมีความเปนมาอยางนั้นอยางนี้
และนาจะเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่  ความคิดเห็นดังกลาวแยกออกเปน  2  ประเด็น  คือ
ประเด็นแรก  มีผูเชื่อวา  หนังตะลุงเกิดที่จังหวัดพัทลุง  โดยใหเหตุผลวา  คำวา
“ตะลุง”  กลายเสียงมาจาก “ทะลุง”  ซึ่งไดตัดทอนเสียงมาจากคำวา “พทัลงุ” ใน
ประเดน็นีด้จูะสอดคลองกบัการใหความหมายในพจนานกุรม ซึ่งใหความหมายไววา
“เปนชื่อมหรสพชนิดหนึ่งของจังหวัดพัทลุง  อีกประการหนึ่ง  กลายเสียงและ
การทอนเสียงนี้มีหลักฐานทางภาษาถิ่นพอเปนแนว  เทียบตามหลักเกณฑทาง
ภาษาศาสตรใต  ชาวอำเภอสทงิพระ  และอำเภอระโนด  จงัหวดัสงขลา  ซึง่อยคูนละ
ฝงทะเลสาบ  กบัจงัหวดัพทัลงุ  ยงัใชคำวา  “ทาลงุ”  หรอื “ทะลงุ”  บางคนจะออก
เสียงวา  “เตาะลุง”  และยังมีการบอกเลาตอกันมาวารูปหนังตะลุงไดวิวัฒนาการ
มาจากใบไมซึง่ใชเลบ็จกิใหเปนรปูทำขึน้เพือ่เชดิปลอบเดก็  ประกอบกบัเพลงรองเมือ่
เด็กรองไห  เมื่อเด็กอยากไดและเอาไปเลนเกิดฉีกขาดสูญหายงาย  ทุกคนจึงเรียก
วา  “รูปเตาะลุง”  จนกระทั่งมีคนเอาหนังโคมาตัดทำเปนรูปแลวก็ยังเรียกกันวา
“รูปหนังเตาะลุง”  และไดกลายเปนเสียงมาเปน  “หนังตะลุง”

ในที่สุดผูเลาที่ไดรับสืบตอกันมาก็พากันเชื่อวาหนังตะลุงเกิดจากจังหวัด
พัทลุง  ความรูที่ไดจากการบอกเลานี้คือ  แนวทางวิวัฒนาการของรูปหนังตะลุง
หลกัการนีก้ย็งัมตีวัอยางใหเหน็ได  คอื  การววิฒันาการตาลปตร-พดัยศสมณะศกัดิ์
ของพระภกิษสุงฆ  ซึง่ไดเริม่ตนมาจากใบตาลทีใ่ชสำหรบัพดัลม  ประเดน็ทีส่อง  มี
ผูเชื่อวา  หนังตะลุงเกิดที่เมืองนครศรีธรรมราช  โดยใหเหตุผลวา  คำวา “ตะลุง”
ไดแก  เสาลามชาง  มเีรือ่งเลากนัวา  ในสมยัหนึง่เมอืงนครศรธีรรมราชไดรบัคำสัง่
ใหจับชางปาถวาย  จึงไดจัดพิธีจับชางเถื่อน  เมื่อจับชางไดมากตามประสงคจึงได
จัดพิธีฉลองทำขวัญสมโภชชางขึ้น  ในพิธีนี้มีการละเลนตางๆเทาที่สามารถจัดหา
ไดและไดมีการเชิดหนังขึ้น  โดยใชเสาตะลุงหรือเสาลามชางทำเปนโรงหนัง
การละเลนชนิดนี้จึงเรียกกันวา  “หนังตะลุง”  แตอยางไรก็ตามทั้งสองฝายยอมรับ
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วา  หนังตะลุงไดรับอิทธิพลมาจากชวา  เรียกวา  “วากะยัง”  และไดมีการนำมา
ปรับปรุงใหเขากับวิถีชีวิตของชาวใต
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                การทีจ่ะแสดงหนงัตะลงุไดนัน้ไมใชวาใครกส็ามารถแสดงได  ผแูสดงหรอื
ที่เรียกวา “นายหนัง”  ตองผานการไหวครูหนังตะลุง ตองมีการครอบครูกอนจึง
จะเปนนายหนังได  เหมือนกับทางดนตรีไทยที่กอนจะเรียนดนตรีไทยตองมีการ
ครอบครกูอน  การไหวครหูนงัตะลงุนัน้จะทำในชวงเดอืน 6  หรอืเดอืน  9  ซึง่จะมพีธิี
ใหญมาก  คนทีจ่ะเปนนายหนงักจ็ะไปใหครคูรอบมอืให

การแสดงหนงัตะลงุนัน้สิง่ทีข่าดไมไดกค็อื  “ตวัหนงัตะลงุ”  ซึง่เปนเสมอืน
ตัวละครที่คอยบอกเรื่องราววาจะตองดำเนินไปอยางไร  ซึ่งนายหนังจะเปนคนเชิด
ตัวหนังตะลุงอยูเบื้องหลังฉาก  ตัวหนังตะลุงนั้นทำมาจากหนังควายโดยนำมาแกะ
เปนตวัหนงัตะลงุ  แตละตวัจะลวดลายมากหรอืนอยแตกตางกนัไป  และการระบาย
สขีองแตละตวักไ็มเหมอืนกนัดวย  เชน  ตวัเจาเมอืง  นายเมอืง  จะมลีวดลายและ
สีสันสวยงาม  ตัวตลกจะไมสวมเสื้อ  คือจะทาสีดำและใสแตผาขาวมา  จะทาสี
แดงและมีลวดลายไมมากนัก  เวลาแสดงหนังตะลุงจะตองมีเวที  มีผาขาวขนาด
ใหญขึงทำเปนจอมีฉากบังเงาไว  การเชิดตัวหนังตะลุงนายหนังจะทำการขยับตัว
หนงัตะลงุทีจ่อใหเกดิเงาทีด่านหนาทานผชูม  และดานลางจะมตีนกลวยสำหรบัปก
ตวัหนงัตะลงุ  การแสดงทัง้หมดนายหนงัจะเปนผแูสดงเพยีงผเูดยีว  และการพากษ
จะตองขยับปากใหตรงกับที่นายหนังพูดและจะตองเปนภาษาใตเทานั้น  ซึ่งเปน
เอกลักษณของการแสดงประเภทนี้

ในการแสดงหนังตะลุงนั้นจะตองมีดนตรีประกอบ ดวยเรียกวา  “ลูกคู”
เปนการเลนดนตรสีด  เครือ่งดนตรปีระกอบดวย  โหมง  ทบั  ฉิง่  กลอง  กตีาร  เบส
คยีบอรด  ปชวา  แตถาเปนสมยักอนจะมเีพยีง โหมง  ทบั  ฉิง่  กลอง  ซอ เทานัน้  การ
พากยนายหนงัจะตองพากยใหเขากบัดนตร ี  ตองลงจงัหวะ  รบัใหถกูจงัหวะ  เชน
เวลานายหนังรองถาลงคำทายดนตรีจะเลนเพลงยาวถาลงคำแรก  ดนตรีจะเลน
เพลงสัน้  การแสดงกต็องมเีนือ้เรือ่ง  เพลงและมขุตลกเคลากนัไป  เรือ่งทีแ่สดงนัน้
จะสบืทอดมาจากคร ู  และอาจแตงเองกไ็ด  การเลนมขุตลกจะใชตวัตลกเปนตวัพดู
และนายหนังแตละคนก็จะมีตัวตลกตัวเอกของตัวเอง





“หนังตะลุง”

เวลาจะแสดงจะตองมกีารออกฤๅษกีอน  กอนออกฤๅษตีองมกีารบรกิรรม
คาถาแลวเอาฤๅษีออกมาวาบทแลวพระอิศวรทรงโค ก็ออกตามมาทำเชนเดียวกับ
ออกฤๅษี  ตอมาก็ลอกรูปกาด  การออกแตละตัวก็จะมีการบริกรรมคาถาแตกตาง
กันออกไป  ตอมาก็เอาตัวตลกมาประกาศเรื่องที่แสดงการออกตัวตลกก็ตองมีการ
เบิกปากตัวตลกก็จะมีการบริกรรมคาถาอีกแบบหนึ่ง เรื่องที่จะเลนแตละคณะก็
จะไมเหมอืนกนั  การแสดงจะใชเวลาประมาณ  6  ชัว่โมง  จะนยิมแสดงชวงหนา
แลง  เพราะงานวัดเยอะ  และตองเปนเวลากลางคืนเทานั้นเพราะตองเงาใน
การถายทอด

การแสดงหนังตะลุงเปนศิลปะที่ควรอนุรักษไว  ในสมัยกอนหนังตะลุง
จะยังไมเปนที่แพรหลายมาก  แตสมัยนี้เปนที่รูจักเปนอยางมาก  วัยรุนนิยมดูกัน
เนื่องจากมีการประชาสัมพันธมากขึ้น  มีการจัดตั้งเปนชมรม  ชื่อ “ชมรมศรีวิชัย”
และนอกจากนีย้งัมชีมรมตางๆ อกีหลายชมรมทัว่ภาคใต และยงัมกีารจดัทำเวบ็ไซต
เกีย่วกบัหนงัตะลงุ  และมกีารสงเสรมิให   นกัเรยีนรจูกัการแสดงหนงัตะลงุ ซึง่ทำให
เด็กมีรายไดเสริมอีกดวย  และการที่เยาวชนหันมาสนใจหนังตะลุงนับวาเปนสิ่งที่
ดีมากเพราะจะเปนการสืบทอดวัฒนธรรมของภาคใตและจะไดเผยแพรศิลปะนี้ให
เปนที่รูจักกันแพรหลายตอไป

ปจจุบันนี้สังคมไทยกับเรื่องราวของความเชื่อเรื่องไสยศาสตร  เปนสิ่งที่คู
กับสังคมไทยมาชานานสืบถึงปจจุบันนี้  แตถึงประเทศไทยของเราเปนประเทศที่
พัฒนาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมากแลวก็ตาม  แตในความเชื่อเรื่อง
ไสยศาสตรนีก้เ็ปนเรือ่งทีป่ลกูฝงและสบืทอดมาเปนรนุตอรนุ  ไมวาจะทำอะไร  เรือ่ง
ไสยศาสตรมอีทิธพิลตอจติใจของคนไทยเสมอ  เพราะถอืไดวาเปนศาสตรชนดิหนึง่
ที่จำเปนตอวงการศิลปการแสดงตางๆของคนไทยที่ตองการกำลังใจและความเชื่อ
มั่นในการแสดงเปนอยางมาก  จึงไดนำศาสตรนี้เขามาเสริมพลังทางจิตใจของนัก
แสดงซึ่งเปนการถายทอดมาจากอาจารยตอๆกันมา

ในเรื่องของการแสดงหนังตะลุงก็เชนกัน  ซึ่งมีความเชื่อและความผูกพัน
กับเรื่องไสยศาสตรเขามาเกี่ยวของอยางชัดเจน  ถึงแมวาสมัยนี้หนังตะลุงจะมีการ
พัฒนาไปมากขนาดไหนแลวก็ตาม  แตในเรื่องของความเชื่อที่ไดรับการสืบทอดมา
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จากครูนั้นก็ยังคงฝงแนนในจิตใจของนายหนังอยูทุกคน  สมัยนี้หนังตะลุงสามารถ
แบงไดเปน  2  ประเภท ไดแก

1. หนังตะลุงที่สืบทอดมาจากครู
2. หนังตะลุงที่ไมไดสืบทอดมาจากครู
แต  2  ประเภทนีด้ผูวิเผนิในการเลนแลวอาจจะเหมอืนกนัทกุประการ  แต

มสีิง่หนึง่ทีแ่ตกตางกนัอยางสิน้เชงินัน่คอื  ประเภทหนงัตะลงุทีไ่มไดสบืทอดมาจาก
ครนูัน้  จะเปนเพยีงการเลนหนงัตะลงุเทานัน้  ตวัหนงัสามารถทำเอง  หาซือ้ได  แต
สวนใหญแลวตวัหนงันัน้จะทำมาจากหนงัควาย  การเกบ็ตวัหนงักเ็กบ็รวมๆกนั  ไม
ไดแบงแยก  ซึ่งถือวาการเลนหนังตะลุงที่ไมไดสืบทอดมาจากครูเปนการเลนเพื่อ
ธุรกิจนั่นเอง

และสิ่งที่เปนตัวบงชี้ถึงความแตกตางของหนังตะลุงที่ไมไดรับการสืบทอด
มาจากครู  เพราะวาการไดรับการสืบทอดวิชาหนังตะลุงจากครูนั้นถือไดวาเปน
หนังตะลุงที่มีครูมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวหนังเอง

การสืบทอดรับวิชามาจากครูนั้นจะสืบทอดกันแบบรุนสูรุนตามแตครูนั้น
จะยกใหใคร แตวาสมัยนี้  ขึ้นอยูกับวาครูจะยกใหใครและใครจะรับหรือไมรับดวย
ซึ่งสวนมากจะไมคอยมีคนรับสืบทอดแลว  การรับวิชาการเลนหนังตะลุงจากครูนั้น
อยางแรกตองมกีารครอบมอืกอน  การครอบมอืนีถ้อืไดกบัการครอบครขูองนาฏศลิป
และดนตรีเลยก็วาได  เพราะการครอบมือถือเปนการรับศิษย  ของครู  ซึ่งความ
หมายหลักก็คือทำใหการเรียนการสอนเปนไปดวยดีจนสำเร็จ  เพราะมีครูคุมครอง
ในการฝกสอนนั้นก็จะคลายๆกันทุกที่  แตสิ่งที่แตกตางกันไปในแตละที่ก็คือคาถา
ทีบ่รกิรรม  เรยีกวาคาถาเบกิโรง  ซึง่ครแูตละคนนัน้จะมคีาถาทีแ่ตกตางกนัไปตาม
แตที่ไดรับการสืบทอดกันมา  ซึ่งในการเบิกโรงนั้นไมวาจะเลนเรื่องอะไร  จะตอง
ทำการเบิกโรงกอนทุกครั้งและวิธีการเลนนั้นก็ไดกลาวมาแลวในขางตน

นายหนงัแตละคนนัน้จะใหการเคารพครแูละตวัหนงัมาก  ในการออกเลน
หนังตะลุงแตละครั้งนั้น  จะตองมีการบอกกลาวเชิญชวน  ตัวหนังแตละตัวนั้นให
ไปดวย  เพราะมีความเชื่อวาถาครั้งใดที่ออกไปแสดงแลวไมไดบอกกลาวเชิญชวน
ตวัหนงันัน้จะออกมารบกวนคนในบาน  ดงันัน้การใหความเคารพและบอกกลาวจงึ





“หนังตะลุง”

มีความสำคัญมาก  ซึ่งนายหนังแตละคนนั้นเขาใจในขอนี้ดี  แตวาถานายหนังนั้น
มีจิตที่ออนกวาตัวหนัง  ก็จะถูกตัวหนังนั้นขมได  ดังนั้นการเคารพก็ตองขมตัวหนัง
ไปดวยเปนการขมตัวหนังไมใหมีฤทธิ์มากและตองฟงนาย

การออกแสดงหนังตะลุงเมื่อเจอคูแขงก็ตองทำการขมคูแขงดวยการแสดง
ทีเ่หนอืชัน้ในความสนกุ  และการวาคาถาของแตละนายเพือ่ทำการเบกิโรงใหเหนอื
ชั้นกวา  แตนายหนังแตละคนนั้นก็จะไดรับคาถามาจากครูในอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเรียก
กนัทัว่ไปวา “ทำของ” ( คอืการวาคาถาใสคแูขงเพือ่ใหการแสดงของคแูขงนัน้ทำการ
แสดงตอไปไมได  หรอืตดิขดั  ไมราบรืน่ )  ซึง่นายหนงัแตละคนกจ็ะรดูวีามกีารทำของ
กนัอยแูลวกจ็ะมวีธิแีกหลายรปูแบบ  หลายวธิตีามทีไ่ดรบัวชิาความร ู    มาจากครู
อยางไร

ความเชือ่อกีอยางของนายหนงัทีเ่ปนสิง่สำคญัทีส่ดุ  และจะตองปฏบิตัสิบื
ตออกีตอไป    นัน่กค็อื  การสงตอคอื  การทีน่ายหนงัจะเลกิทำการแสดงหนงัตะลงุ
ไมทำอกีตอไป  เนือ่งจากสาเหตใุดกต็ามแต  นายหนงักจ็ะตองหาคนมาสบืทอดเพือ่
ทำการแสดงตอไป  เพราะนายหนังเชื่อวาตัวหนังนั้นมีชีวิตและอยากแสดง
หนังตะลุง  ถาตัวหนังนั้นไมไดแสดงก็จะโกรธและรบกวนทั้งเขาฝนนายหนัง  และ
มารบกวนคนในบานไมใหมีความสุข  ดังนั้นแลวจึงตองหาผูที่มารับชวงตอเพื่อเปน
นายหนังคนตอไป

และทั้งหมดทั้งปวงเหลานี้เปนศิลปะที่คนไทยของเราควรอนุรักษไวมิใหผู
ใดมาทำลาย ถงึปจจบุนันีไ้ทยของเราจะรบัอทิธพิลของตางชาตเิขามามากมาย แต
มรดกของไทยเรามิควรจะลืมเลือนไป ถึงศิลปะแขนงนี้จะเรียกไดวาเปนศิลปะของ
ชาวภาคใต แตเราคนไทยทกุคนควรจะรกัษาไว และศลิปะแขนงตางๆทกุภาคทัว่ทัง้
ประเทศไทยก็เชนกันควรอนุรักษไวมิใหผูใดมาทำลาย และมิใหสูญหายไปจาก
สังคมไทย เพราะสิ่งเหลานี้คือมรดกที่บรรพบุรุษของเรารักษาไวดวยเลือดเนื้อ เพื่อ
ชนรุนหลัง ถึงมีใครบอกวาเปนสิ่งที่ลาหลังก็ตาม แตมันคือสัญลักษณ คือตัวตนที่
แทจริงของเราคนไทยทุกคน
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โครงการสอน

คาบ                    รายละเอียด หมายเหตุ

1-2

3-4

5-7

8

9

10

11

12-13

14-16

ประวัติหนังตะลุง

ประวัติและลักษณะตางๆ ของตัวหนังตะลุง

การประดิษฐตัวหนังตะลุง

รูจักนายหนังตะลุง

ไสยศาสตรที่เกี่ยวของกับหนังตะลุง

เยาวชนกับการอนุรักษหนังตะลุงในปจจุบัน

การแสดงหนังตะลุง

เทคนิคตางๆ ในการแสดงหนังตะลุง

แสดงหนังตะลุง

ดูตัวอยางจริง

เชิญวิทยากร

ดูสถานที่จริง





“หนังตะลุง”

แผนการสอน

กลมุสาระการเรยีนรทูางศลิปะ    เปาหมาย คอื ผเูรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3
หนวยที ่1           แผนการสอนที ่1 เวลา 2 คาบ
เรือ่ง หนงัตะลงุ
(ประวัติและลักษณะของตัวหนังตะลุง)

สาระสำคัญ
เพื่อศึกษาประวัติ , ลักษณะและบทบาทตางๆ ของตัวหนังตะลุง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. นักเรียนทราบถึงประวัติของตัวหนังตะลุงตางๆ
2. นกัเรยีนรจูกัชือ่ และบทบาทของตวัหนงัตะลงุ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนำ แจกใบความร ู ใหดภูาพตวัหนงัตะลงุ และตวัหนงัตะลงุของจรงิ

(ฤๅษ,ี รปูกาด, ตวัตลก, เจาเมอืง, ตวัประกอบ)
ขั้นสอน -  อธิบายเกี่ยวกับประวัติของตัวหนังตะลุง

-  อธบิายถงึชือ่และบทบาทของตวัหนงัตะลงุ
ขัน้สรปุ - สรุปความรูที่เรียนไปทั้งหมด

-  แจกใบงาน

สื่อการสอน
1. ภาพตัวหนังตะลุง
2. ตัวหนังตะลุงจริง
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การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด

- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติตัวหนังตะลุง
- ความรู ความเขาใจในชื่อและบทบาทของตัวหนังตะลุง

วิธีวัด
- การเรียนในชั้นเรียน
- ใบงาน

เครื่องมือที่ใชวัด
- ความถกูตองของใบงาน

เกณฑการประเมนิผล (15 คะแนน)
- จติพสิยั 5 คะแนน
- ใบงาน 10 คะแนน





เขาทำหัวโขนกันอยางไร
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นายปรัชญา วงษพจนี

เปนความเชื่อสืบตอกันมาตั้งแตอดีตแลววา  การที่จะยกยองชาติใดชาติ
หนึ่งนั้นวาเปนชาติที่มีอารยธรรมสูง  เราจะตองดูที่ความเจริญดานศิลปะของชาติ
นั้นกอน  เชน ชาติไทยเราที่ไดชื่อวาเปนชาติที่มีอารยธรรมมาตั้งแตโบราณกาล
เพราะไทยเรามีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่งามเดนไมแพอารยะ
ประเทศทัง้หลายไมวาชาตใิด  โดยเฉพาะศลิปะบนหวัโขน   ซึง่ไดชือ่วาเปนสดุยอด
ของศิลปกรรมชั้นสูงมาแตโบราณ  เปนที่สนใจของนักสะสมผลงานทางศิลปะ
จนกระทั่งมีการผลิตจำหนายเปนสินคาสงออกอยูในขณะนี้

เนื่องจากคณะผูจัดทำ  เปนนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร  เอกศิลปกรรม
ศาสตรศึกษา และเรียนสาขาดนตรีศึกษา  จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษาเรื่องนี้
อยางจริงจัง เพราะหัวโขนไดมีการรวบรวมศิลปะตางๆไวในตัวงานอยูอยางมาก
นอกจากหัวโขนเปนสวนหนึ่งของการแสดงแลว  หัวโขนยังเปนผลงานของทางดาน
ศิลปะไดอีกดวยเพราะวาตองใชฝมือและเวลาหลายปที่จะสรางหัวโขนขึ้นมา
ขั้นตอนตางๆในการทำหัวโขนและการประยุกตวิธีการทำหัวโขน มีการแชงชักหัก

                





เขาทำหัวโขนกันอยางไร

กระดูกกันในสมัยโบราณ มีการไหวครูทางดานชาง เพราะฉะนั้นผูที่จะสรางหัวโขน
ขึ้นมาไดนั้นตองใชความอดทนและความพยายามอยางมาก  และอีกประการหนึ่ง
ที่ทำใหพวกเราสนใจศึกษาเรื่องนี้ก็คือ พวกเราเปนนักดนตรี เราตองรูจักวิธีการ
แสดงประกอบโขน  รวมทัง้การเคารพ  บชูาหวัโขน  หรอื “พอแก” ทีพ่วกเรานกัดนตรี
และศิลปน ชางตางๆใหความเคารพกัน

สำหรับจุดมุงหมายในการศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อใชประกอบในการเรียน
การสอนวชิาศลิปะ  ทีก่ลมุของผเูขยีนกำลงัศกึษาอย ู และสนใจเรือ่งแหลงทีม่าและ
ตนกำเนิดของหัวโขน  ความแตกตางของหัวโขนประเภทตางๆ  ขั้นตอนในการทำ
หัวโขนและการประยุกตวิธี  การทำหัวโขนมาใชในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ
แขนงตางๆ  อกีดวย

เมื่อกลุมของเราตกลงกันที่จะศึกษาการทำหัวโขนกันอยางจริงจังแลว
กลุมของเราก็เลือกที่จะศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งเปนจังหวัดที่เปนที่
อยูของพวกเราทั้งสามคน  เราเริ่มตนดวยการสอบถามขอมูลเพื่อจะศึกษาพื้นที่ใน
จงัหวดัวามผีลติทีใ่ดบาง  กไ็ดมา 2 ที ่คอื  ทีแ่รกกค็อื บานหมอมราชวงศจรญูสวสัดิ์
สขุสวสัดิ ์ อยทูี ่ ถนนอทูอง  ตำบลหวัแหลม  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  ซึง่หวัโขนที่
นี่ ถือเปนสินคา OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตจากการสอบถามก็ได
ทราบวา ไมสะดวกในการศึกษาขั้นตอนการผลิต เพราะชางที่นั่นจะผลิตหัวโขนใน
ชวงกลางคืน ทางกลุมจึงตกลงกันใหมและเลือกที่จะไปศึกษาหาความรูที่ศูนย
ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่นี่เปนแหลงใหความ
รแูกผทูีส่นใจโดยตรง ผลงานทีผ่ลติออกมากม็คีณุภาพสงู และไมไดม ี            การ
ผลิตเพื่อการคาโดยเฉพาะดวย

กลุ มของเราจึ งตกลงกัน เดินทางไปศูนยศิลปาชีพบางไทรโดย
การเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรมาที่จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา  และขึ้นรถยนตสวนตัวของนายปรัชญา  วงษพจนี  ที่ตลาด
เจาพรหม  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  และเดนิทางเขาสายเสนา – บางปะอนิ โดย
เลี้ยวเขาทางสี่แยกวรเชษฐ เมื่อถึงศูนยศิลปาชีพบางไทร ทั้งหมดตองเสียคาผาน
ประตเูขาคนละ 50 บาท

แผนกผลิตหัวโขนและอุปกรณประกอบในการแสดงโขนและหุนกระบอก
ของศูนยศิลปาชีพบางไทรนั้นมีลักษณะเหมือนโรงงานทั่วๆไปเมื่อมองดูภายนอก
สวนภายในนัน้ แบงขัน้ตอนการทำงานเปนแผนกซึง่แตและแผนกจะมคีวามสมัพนัธ
เกี่ยวเนื่องกัน  โดยเฉพาะการทำหัวโขนนั้น  เริ่มตั้งแตแผนกตั้งหุน  ทุกแผนกจะมี
การควบคุม  ตรวจสอบโดยอาจารยผูเชี่ยวชาญจากศูนยศิลปาชีพ  คือทาน
ศาสตราจารยโสภณ บุญชาติ

วันที่กลุมของผูเขียนเดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่
16 มนีาคม 2549  ซึง่เปนวนัทีท่านศาตราจารยโสภณ  บญุชาตมิาปฏบิตังิานพอดี
จึงถือเปนวันที่โชคดีมาก เพราะทานจะเขามาปฏิบัติงานเฉพาะวันพฤหัสบดีและ
วันเสารเทานั้น

หลังจากที่พวกเราแนะนำตัวและแจงความประสงคแลว  รูสึกวาทานมี
ความยินดีที่เห็นวาคนรุนใหมมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการทำหัวโขน  เมื่อทาน
ทราบความประสงคทานจึงใหสัมภาษณและใหความรูเกี่ยวกับโขนและการทำ
หวัโขนในลกัษณะการพดูคยุกนั และอนญุาตใหใชเครือ่งบนัทกึเสยีง  ในขณะทีพ่ดู
คุยกันนั้นทานก็จะมีอุปกรณตางๆใหชมตลอดเวลา

เนือ้หาทีส่มัภาษณ ทานอาจารยไดแบงเนือ้หาเปนสองตอนไดแก  ประวตัิ
ความเปนมาของโขนและขั้นตอนการทำหัวโขน

  สำหรับประวัติความเปนมาของโขนนั้น  ทานกลาววา  หัวโขนมีกำเนิด
ในเมอืงไทยนีเ่อง  แต  คำวา “โขน” นัน้  มสีนันษิฐานวาจะหมายถงึ  “สวนหวั” เชน
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โขนเรือ  หมายถึง “หัวเรือ” แต “หัวโขน” ที่ใชในการแสดงนั้นหมายถึงเครื่อง
สวมศีรษะ เปนเอกลักษณเฉพาะของไทยโดยแท  สวนของชาติอื่นมีลักษณะคลาย
หนากาก  แตกเ็รยีกคลายกนั  เชน  ของเขมรเรยีก “ โขละ” สวนของเบงกาล ี  หรอื
บงัคล ี เรยีก “โขละนะ”

คำวา “โขน” ในประเทศไทยสันนิษฐานวาปรากฏขึ้นจริงเปนลายลักษณ
อักษรในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อไทยเรารับวรรณกรรมเรื่องรามายณะ
กลาววาฤๅษีตนหนึ่งทำพิธีกวนน้ำอมฤทธิ์กลางเกษียรสมุทร  โดยเทพเจาและอสูร
เอาพญานาคพันเขาพระสุเมรุแลวชวยกันชักคนละขาง  กวนน้ำในมหาสมุทร
จนเหือดแหงกลายเปนน้ำทิพย  การแสดงนี้แหละเปนตนเหตุของการทำหัวโขน
สมัยนั้นยังไมเรียกวา “โขน”แตเรียกวา “โมงครุม” ในตอนแรกใชวิธีเขียนหนา  แต
ไมสะดวกจึงใชวิธีสวมหัวโขน

การแสดงโมงครุมเปนการแสดงเฉพาะการชักนาคดึกดำบรรพของฝาย
เทวดา  ลิง ยักษ  ยังไมมีการแสดงเปนเรื่องราวจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชและสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงแตงเรื่อง
รามเกียรติ์ไวรวม 6 ตอนดวยกัน  จนมีการรจนาเรื่องรามเกียรติ์เปนฉบับสมบูรณ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดังนั้น เรื่องรามเกียรติ์ของเราจึง
ไมเหมอืนชาตอิืน่ๆ  และกไ็มเหมอืนตนฉบบัรามายณะของอนิเดยี  การแตงกายของ
เราก็มีหัวโขนสวมทั้งหัว  สวมหมดทั้งฝายยักษ  ลิง  มนุษย  ตอมาฝายมนุษยยก
เลิกการสวมหัวเมื่อสมัยรัชการที่ 6 เพราะเห็นวาหนาคนแสดงสวยอยูแลว  จึง
เปลีย่นแปลงใหมกีารสวมชฎาแทน ศลิาภรณของไทยเรากไ็มเหมอืนชาตอิืน่  ทีเ่หน็
วาชาติอื่นในบางประเทศเชน  เขมร  เหมือนของเราก็เพราะเขาเลียนแบบจากเรา
ไปทั้งสิ้น

เนื่องจากหัวโขนในเรื่องรามเกียรติ์มีมากมายมายนับรอยตัว  หัวโขนแต
ละหัวจึงมีลักษณะแตกตางกันไป  ตามที่โบราณาจารยที่ทานกำหนดไวเพื่อใหผู
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ดไูมสบัสนกนั เราแบงฝายใหญๆ  ไว 4 ฝายคอื
   1. ฝายเทพเจา  เชน

พระอศิวร  สขีาว 1 หนา  4  มอื  มงกฎุน้ำเตากาบ
พระนารายณ  สดีอกตะแบก 1 หนา  4  มอื  มงกฎุชยั
พระพรหมธาดา  สขีาว  4  หนา  8  มอืมงกฎุชยั หนา 2  ชัน้
พระอนิทร  สเีขยีว  มงกฎุเดนิหน
พระอรชนุ   สทีอง  มงกฎุชยั
พระวศิวกรรม  สเีขยีว  เทรดิยอดน้ำเตา
พระปญจสขีร  สขีาว  1  หนา  4  มอื  มงกฎุน้ำเตา  5 ยอด
พระปรคนธรรพ  สเีขยีว  ชฎายอดฤๅษี
พระพฆิเนศวร สแีดง 1 หนา  4 มอื  เทรดิยอดน้ำเตาหนาชาง

   2. ฝายมนษุย  เชน
พระราม สเีขยีวนวล ทรงพระมหามงกฎุชยั แตตอนเดนิปาใชมงกฎุเดนิหน
พระลักษณ  หนาสีทองหรือนวลทรงพระมหามงกุฎ
ตอนเดินปาใชมงกุฎเดินหน
พระพรต  สแีดงชาต ิ  ทรงมงกฎุยอดชยั
พระสตัรดุ  สมีวงออน  ทรงมงกฎุยอดชยั

   3. ฝายยกัษ  สามารถแบงตามลกัษณะหนาได 4 ลกัษณะ  คอื
1. ปากแสยะตาโพลง
2. ปากแสยะตาจระเข
3. ปากขบตาโพลง
4. ปากขบตาจระเข
และยงัมลีกัษณะพเิศษในหวัโขนบางหวั  คอื ปากขบตาโพลง  จมกูแหลม
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แบบมนุษยไดแก ศีรษะอินทรชิต รามสูร และแสงอาทิตย  สวนลักษณะปากขบ
ตาโพลง จมกูงวงชาง ไดแก  ศรีษะทศครีวีนั และทศครีธีร   สวนลกัษณะเขีย้วยกัษ
ม ี3 แบบ  คอื

1. เขี้ยวยาวโงง
2. เขีย้วท ู เขีย้วสัน้
3. เขีย้วคดุ  (ดอกมะล)ิ

   4. ฝายลงิ  สวนใหญมลีกัษณะหนาคลายๆกนั  ตางกนักเ็พยีงทีป่าก  คอื ลงิทีม่ี
ปากหุบและปากอาและยังแยกออกเปนลิงที่ไมมีมงกุฎหรือลิงโลน และลิงยอด
หมายถึงลิงพวกที่มีมงกุฎสวมศีรษะและเปนพญาวานร

สำหรับขั้นตอนการทำหัวโขนนั้น  ในปจจุบันการทำหัวโขนเปนอาชีพของ
คนไทยที่นอยคนนั้นจะทราบวิธีการผลิต  และไมทราบดวยวาชางทำหัวโขนเปน
อาชพีทีน่าสนใจ  สามารถหาเลีย้งชพีได  และมคีวามภมูใิจในความเปนเอกลกัษณ
ของไทยดวย

สำหรับวิธีการผลิตนั้นไมใชเรื่องปกปดแตอยางใด  สามารถทำไดตามขั้น
ตอนตางๆดงันีก้ค็อื  เริม่ดวยทำหนุ  หนุทีท่ำนัน้ควรเปนหนุซเีมนตเพือ่ความทนทาน
การทำหนุซเีมนตนัน้เริม่ดวยการปนหนุดนิเหนยีว  เมือ่ปนแลวกพ็อกหนุหรอืการขึน้
หุนดวยกระดาษ  ไดแก  นำกระดาษฟางมัดเปนชิ้นเล็กๆ  ชุบน้ำหมาดๆ  ปดไป
บนหุนดินเหนียว  เพียง 1 ชั้นเรียกวา “ ปดหุนน้ำ” ตอไปใชกระดาษถุงปูนซีเมนต
ตดัเปนชิน้ๆเหมอืนกระดาษฟางแตนำมาปดหนุดวยแปงเปยก  ประมาณ 5 – 7 ชัน้
รีดใหเรียบเนียน  ตากใหแหง  เมื่อหุนกระดาษแหงแลวจึงผาทางดานหลัง  ใชมีด
ปลายแหลมหรือคัตเตอรคมๆ กรีดตั้งแตกลางกระหมอม ไปจรดทายทอยเพื่อลอก
เอากระดาษออกจากหุนใชกาวทาตรงที่ขอบฝา  ผนึกใหสนิท  แลวปดทับดวย
กระดาษถุงปูนทาแปงเปยกใหเรียบเนียนเหมือนเดิม สวนหุนดินเหนียวก็ทิ้งไป





นางสาววราพร ภาคธรรม
นางสาวอรนชุ มเีงนิ

นายปรัชญา วงษพจนี

ขั้นตอนตอไปก็คือการหลอหุนปูนซีเมนตโดยใชหุนกระดาษที่ปดรอยผา
สนิทแลวนั้นมาเปนแมพิมพ  นำผงปูนซีเมนตละเอียดมาผสมกับน้ำ  กวนจนปูน
เหนียว  เขากันดีแลวจึงเทลงในแมพิมพกระดาษ  การเทปูนตองคอยกลิ้งกรอกปูน
ไปมาเพื่อใหเนื้อปูนเรียบเนียนสนิทเขากับแมพิมพไปตากแดดใหแหงแลวแกะแม
พิมพกระดาษออกแลวก็จะไดหุนแมพิมพถาวร

ในสวนของแมพิมพที่ใชที่ใชสำหรับบนศีรษะจะไมใชการหลอดวยปูน
ซเีมนต  แตจะใชการกลงึไมใหเปนรปูรางตางๆ  ตามตองการ

เมื่อไดแมพิมพครบแลว  นำกระดาษฟางชุบน้ำปดลงบนหุนปูนซีเมนต
จนทัว่เพยีง 1 ชัน้  แลวปดทบัดวยกระดาษถงุปนูทาแปงเปยกอกี 5- 7 ชัน้ตามแบบ
เดิม  นำไปตากใหแหง  ในขณะตากแดดตอนที่กำลังหมาดใหใชไมกดกระดาษรีด
ใหกระดาษเรียบสนิท  ใชกรรไกรตัดแตงขอบกระดาษใหเรียบรอย  หลังจากนั้นหัว
โขนมาเสริมลวดลายตามขอบปดทับดวยกระดาษถุงปูนอีกครั้งใหเปนเนื้อเดียวเปน
อันเสร็จ

ขัน้ตอนตอไปเปนการปนหนาหนุ  โดยในชัน้แรกใชวธิกีารวาดลาดลายลง
บนใบหนาดวยดนิสอ  กะระยะขนาดของใบหนาระดบัจมกู  ปาก  คิว้อยางคราวๆ
และทดลองสวมลงบนใบหนาคนจรงิๆ  เพือ่การกำหนดระยะของลกูตาดำ  (จะเปน
การดีถาผูสั่งทำเปนผูทดลองสวมเอง)หลังจากกำหนดระยะแลวก็นำไปเจาะรูตาม
รอยที่กำหนดไวแลวทดลองสวมอีกครั้ง  จากนั้นเริ่มทำการปนหนาโดยใชปูนซึ่ง
ทำจากแปงขาวเจา  กระดาษฟางและปนูซเีมนตมาผสมกนั  โดยนำแปงขาวเจาใส
น้ำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนแปงสุก และขน  ทิ้งไวใหเย็น  นำไปทาลงบนกระดาษฟางทั้ง
สองดานแลวฉีกกระดาษฟางออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยจนละเอียด  จึงคอยนำปูน
ซีเมนตผงที่ผานการรอนผงหยาบออกแลวใสลงไปผสมนวดจนสวนผสมทั้งหมดเขา
เปนเนื้อเดียวกันจะไดปูนออกมาในลักษณะเปนกอนนิ่มๆ  สามารถปนลวดลายได
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นำปูนที่ไดมาปนหนา  คือใหเปนไปตามใบหนาที่ใชดินสอกำหนดไวแลว
เชน  ปนจมกูใหโดงขึน้  ปนขอบปาก คิว้  หนงัตากหรอืรอยตนีกาตางๆ  นำใบหนาที่
ปนเสร็จแลวไปตากแดดทิ้งใหแข็งตัว

ขั้นตอนตอไปเปนการประดิษฐหู  ในการทำหัวโขนสามารถแบงหูออกได
เปนหลายชนิดดังนี้

1. หูลอย  มีวิธีการปนโดยนำกระดาษแข็งมาตัดเปนรูปใบหู  ใหมีขนาด
ตางๆตามตองการ  แลวนำปูนมาปนเปนรูปใบหูทับลงไปบนกระดาษแข็งซึ่งจะทำ
หนาทีเ่ปนโครงรองรบัปนูปนขึน้  เสรจ็แลวนำไปตดิกบัหวัโขน  โดยยดึระหวางใบหู
กบัตวัโขนดวยปนู  จากนัน้นำไปตากแดดใหแหง  กจ็ะไดเปนโครงออกมาเปนรปูใบ
หูที่มีความสวยงามสมจริง

2. หูปน เปนหูที่ทำจากปูนปนขึ้นมาโดยไมใชกระดาษแข็งรอง  ทำใหหูที่
ปนไดนั้นมีความหนา  มีความจริงนอยกวาหูลอย

3. หทูีน่ำมาประกอบในภายหลงั  เปนหทูีท่ำจากวสัดชุนดิอืน่ๆ  ทีไ่มใชปนู
เชน  หนงั  กระดาษหนงัวทิยาศาสตร   อลมูเินยีม  ไมอดัหรอื  เรซนิ  ซึง่ชางทำหวั
โขนสามารถเลือกใชวัสดุที่นำมาทำหูไดตามความเหมาะสม  หรือตามความตอง
การของลกูคา  การประดษิฐ  มวีธิปีระดษิฐโดยใชดนิสอออกแบบโครงรางและลวด
ลายของหูบนกระดาษนั้นตัดกระดาษตามแบบที่รางไวนำมาทากาวติดลงบนวัสดุ
ทีใชทำหูเสร็จแลวทำการตัดออกอีกครั้งตามรอยของกระดาษ  ยกเวนหูที่ทำจากเร
ซิน ทำตามแบบเดียวกับการทำแมพิมพกดลายแลวใชเรซินที่หลอเสร็จเรียบรอย
แลวทำเปนหไูดทนัท ี  สวนหทูีท่ำจากกระดาษหรอืหนงัวทิยาศาสตรนัน้เมือ่ตดัเสรจ็
แลวตองเสริมลวดอีกครั้งเพื่อความแข็งแรง

การใสตา  การผลิตหัวโขนแตแตเดิมใชลูกตาดำทำจากเปลือกหอย
“ตามกุ” แตในปจจบุนัพฒันาขึน้ 3 แบบ คอื

1. ตามกุ  ตองใสหลงัจากปนหนาหรอืปนหนงัตาเสรจ็แลว  ตดิตามกุแลว
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ตากแดดใหแหง
2. ตาแกว  ตองใสใหเรยีบรอยกอนปนหนา ใสเฉพาะหวัโขนใหบชูาเทานัน้
3. ตาเขยีน  ใชวธิเีขยีนแทนใสลกูตา  เพือ่ใหมคีวามสวยงามเทานัน้เพราะ

มีรูตาอยูแลว
โดยความจริงแลวมักนำตามุกมาใสกับหัวโขนที่ใชในการแสดงที่มี

คณุภาพด ี ราคาแพง  เชนหวัยกัษ  หวัลงิ  หากหวัโขนสำหรบัตัง้บชูาจะใหใสตาแกว
เพราะราคาไมแพง

การประดิษฐเขี้ยวและฟนในการทำหัวโขนมักทำวัสดุ 3 ชนิดไดแก
1. เขี้ยวและฟนทำจากมุก
2. เขี้ยวและฟนทำจากไม
3. เขี้ยวและฟนทำจากปูน
การกดลาย  เปนการทำลวดลายเพื่อประดิษฐตกแตงหัวโขนใหสวยงาม

ลวดลายบางอยางเปนลักษณะที่ใชสำหรับตัวละครแตละตัวใหผูดูสามารถสังเกต
หรือจดจำตัวละครลักษณะตางๆ  ที่เปนลักษณะพิเศษเฉพาะ  ตัวที่ตางจากตัว
ละครอืน่ๆ  ไดงายและแมนยำขึน้

การกดลาย  ใชรปูแบบเดยีวกบัทีป่นหนาแบงออกเปนกอนเลก็ๆ  วางปนู
ลงในแมพิมพกดลาย  ใชนิ้วกดปูนใหแนนเกลี่ยผิวดานที่กดใหเรียบรอยแลวใชเข็ม
หมุดจิ้มลงไปคอยๆดึงปูนขึ้นมาก็จะไดลวดลายตางๆ ตามตองการ

วสัดทุีท่ำแมพมิพกดลายม ี2 ชนดิ  คอืหนิสบ ู หรอืดนินำมนัวทิยาศาสตร
เรซิน

การทำลายจากหินสบูนั้น ตองแกะลายจากแมพิมพใหลึกลงดวยสิ่ว  แต
การทำแมพิมพเรซินนั้น  ตองแกะลายลอยตัวดวยดินน้ำมันวิทยาศาสตรแลวจึง
หลอดวยเรซนิทำเปนแมพมิพ  ซึง่มขีัน้ตอนทีย่งุยากกวาแมพมิพหนิสบแูตจะไดลาย
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สวยและชัดกวา
การตีลาย  ใหนำลายมาติดกับหัวโขนดวยกาวลาเทกซ และนำไป

ตากแดดใหแหงสนิท
ขั้นตอนตอไปเปนการขัดผิวหัวโขนใหเรียบ  จะทำหลังจากที่ปนหนาสนิท

ดแีลวปรากฏริว้รอยของความไมเรยีบรอย  มรีองรอย  มหีลมุเกดิขึน้  โดยนำดนิสอ
พองผสมน้ำ  บดและคนใหเขากัน ผสมกาวลาเทกซลงไปเล็กนอยเพื่อเปนตัว
ประสานใหดินสอพองติดกับผิวหัวโขน  คนกาวกับดินสอพองใหเขากันดีแลวทาลง
บนผวิหวัโขนบรเิวณใบหนาหรอืบรเิวณอืน่ๆ  ทีไ่มเรยีบรอยยกเวนบรเิวณทีเ่ปนสวน
ของลายหรือบริเวณที่เปนกระจังไมตองทา  เสร็จแลวขัดดวยกระดาษทรายเบอร 0
หรือ เบอร 1 จนกระทั่งเนียนดีแลวจึงทาสีรองพื้นโดยนำพลาสติกสีขาวมาทาลง
บนหวัโขนใหทัว่ทัง้หวั  เมือ่ทาเสรจ็แลวทิง้ไว  ซึง่ใชเวลาไมนานกจ็ะแหงสนทิ

จากนั้นนำหัวโขนมาทาสีน้ำมันสีขาวทับลงไป  เพื่อทำการรองพื้นเปนชั้น
ที่สอง  ใหพื้นผิวขัดเงาและมันขึ้นแตจะทาเฉพาะบริเวณที่จะทำการปดทองเทานั้น
หากมีสวนอื่นๆที่ปดทอง  เชน  บริเวณใบหนาไมจำเปนก็ไมตองทาสีน้ำมันบริเวณ
นัน้  ใหเวนวางเอาไวเมือ่มาสเีสรจ็แลวนำไปตากแดดใหสแีหงสนทิ  เสรจ็แลวจงึถงึ
ขัน้ตอนของการปดทอง  การปดทองเริม่ดวยการลงรกั  จงึมคีำเรยีกรวมกนัวา  “ลง
รักปดทอง” โดยใชรักน้ำเกลี้ยง คือยางตนรักที่ผานการกรองและทาลงในพื้นที่ตอง
การปดทองใหทั่วและ ปลอยทิ้งไวใหแหง และทาทับซ้ำอีกหลายครั้งจึงปดดวย
ทองคำเปลว ปจจุบันเห็นวาสี เฟรก ใชงายกวาและมีคุณภาพทัดเทียมกันไดทำให
ชางหันมาใชสีเฟรกกันมากขึ้นยกเวนผูตองการรักน้ำเกลี้ยงเทานั้นที่ระบุมา

การปดทองดวยสีเฟรก  เริ่มดวยการใชพูกันจุมสีทาบนหัวโขนเฉพาะที่
ตองการปดทอง  เลอืกใชเฉพาะสเีหลอืง  เทานัน้เพราะดกูลมกลนืกนัด ี  แลวนำไป
ตากแดด  พอสเีฟรกแหงหมาดๆ  จงึทำการปดทอง    ทองคำเปลวทีใ่ชสำหรบัปด
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หวัโขนม ี2 ชนดิคอื
1. ทองใบ (ทองแท)
2. ทองเค
สำหรบัคณุภาพของทองใบกบัทองเค  มขีอสงัเกตไดดงันี้

ลักษณะของทองคำเปลวทองใบนั้นเปนทองเนื้อนิ่ม  มีสีทองออนๆ  สวยงามแบบ
เรียบๆ แตแฝงความล้ำคาอยูในตัว  สวนทองเคเปนทองเนื้อแข็ง  มีสีทองฉูดฉาด
เมื่อถูกแสงไฟสปอรตไลทบนเวทีจะสะทอนแสงเปนประกายสวยงามโดยเฉพาะ
เมื่อประดับกระจกเพชรหรือพลอยแลวจะทำใหหัวโขนสะทอนแสงแพรวพราวยิ่งขึ้น

ลกัษณะการปดทองทีด่คีอืเมือ่ปดแลวเนือ้ทองตองแนบสนทิเนยีนเรยีบกบั
ผิวหัวโขน ปดใหทั่วบริเวณ  หลังจากปดทองแลวก็ถึงขั้นตอนของการระบายสีหนา
แตกอนใชสฝีนุปจจบุนันยิมใหสโีปสเตอร  กอนการระบายสเีขยีนหนา  ตองระบาย
สีพื้นของหัวโขนใหเปนสีตามชนิดของตัวละครกอนเชนพระรามตองระบายสีเขียว
นวลๆจากนั้นจึงทำการเขียนลวดลายตางๆ บนใบหนาตามลักษณะของตัวละคร
สำหรับการทาสีทองลงบนสวนหัวของพื้นผิวหัวโขนที่อยูดานในใหนำผงทองที่ใชใน
งานวาดเขียนผสมกับแลกเกอรแลวจึงใชพูกันคนใหเขากันทาลงพื้นผิวสวนที่ตอง
การเสร็จแลวนำไปตากแดดทิ้งไวใหแหงสนิทแลวก็ถึงขั้นประดับกระจก  เพชรหรือ
พลอยตดิลงไปในสวนของไสลายทีเ่รยีกวา “รแูวว”ดวยกาวลาแทกซ ในการประดบั
นัน้จะทำเฉพาะสวนของมงกฎุ กรอบพกัตร จอนหแูละลายทาย ซึง่อยตูรงทายทอย
ของหวัโขนเทานัน้ ตอไปกเ็ปนขัน้ตอนของการทาสดีานในของหวัโขน เพือ่ปกปดไม
ใหเห็นรองรอยของกระดาษ ถุงปูนที่อยูภายใน โดยการทาสีน้ำมัน  สีฝุนหรือสีลง
บนดานในของหวัโขนจนทัว่  จะเลอืกใชสแีดงหรอืสดีำ  กไ็ดตามตองการแลวตัง้ทิง้
ไวใหแหง  อนัเปนเสรจ็ขัน้ตอนการทาสภีายใน

ขั้นตอนสุดทายของการทำหัวโขน คือการนำเครื่องประดับทั้งหมดมา
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ทำการประกอบเขากับหัวโขน  โดยนำเครื่องประดับที่จะตองประกอบทีหลัง  เชน
ยอด  เขีย้ว  ฟน  หรอืเครือ่งประดบัทีท่ำเครือ่งเงนิมาประกอบตดิกบัหวัโขน  ทัง้หมด
ใชวิธีเสียบติดไวเฉยๆ  หรือยึดติดไวดวยกาวก็จะไดออกมาเปนหัวโขนที่เสร็จเรียบ
รอย  พรอมทีจ่ะสงมอบใหกบัลกูคาตอไป

การบรรยายและสัมภาษณจบลงดวยอาจารยใหคณะกลุมของพวกเรา
ไดถายภาพกระบวนการทำ  “หัวโขน” ของบรรดาศิษยทั้งหลายในศูนยศิลปาชีพ
แหงนี้ไวทุกขั้นตอน   ดวยความตื่นเตนสนใจของคณะกลุมพวกเรา  และพวกเรา
กก็ลาวขอบคณุพรอมไดมอบของทีร่ะลกึใหอาจารยดวยความประทบัใจอยางยิง่  นี่
คือความรูสึกที่ดีที่สุดของพวกเราในเรื่องการทำหัวโขน  เราพรอมจะมาเยือนแหลง
ความรูนี้อีกเมื่อมีโอกาส

ขอขอบคณุ
- ศาสตรตราจารยโสภณ  บุญชาติ  ที่ชวยใหขอมูลความรูเกี่ยวกับโขน

และใหเขาชมขั้นตอนการทำหัวโขน ของศูนยศิลปาชีพบางไทร  อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- คณุพอ คณุแมของนายปรชัญา  วงษพจน ี  ทีช่วยจดุประกายความคดิ
ในการทำงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางใหพวกเราทุกอยาง

-โครงการนี้ที่ทำใหพวกเราไดกลับไปศึกษาภูมิปญญาของคนในทอง
ถิ่นของเรา
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โครงการสอน

คาบ                    รายละเอียด หมายเหตุ

1

2

3-4

5-7

8-9
10-14

15-16

ประวัติการกำเนิดโขนและการเขามาของโขน
ในประเทศไทย
ประเภทของโขน

1. ฝายเทพเจา
2. ฝายมนษุย
3. ฝายยักษ
4. ฝายลงิ

ลักษณะความแตกตางของหัวโขนตางๆ
1. โขนยกัษ
2. โขนลงิ
3. โขนพระ
4. โขนเบด็เตลด็

ความสำคัญ และบทบาทการแสดงโขน

การเขียนลายไทยเบื้องตน
ทฤษฎีการทำหัวโขนเบื้องตน

1. การปนหนุ
2. การปนหนาหนุ
3. การกดลาย
4. การตีลาย
5. การขัดผิวหัวโขน
6. ลงรกั ปดทอง และ ตดิเครือ่งประดบั

วัดผลประเมินผล

แจกใบความรู

แจกใบความรู

แจกใบความรูและฉาย
ภาพโปรเจคเตอร

วีดีโอการแสดงโขนและ
แจกใบความรู
แจกใบความรู
แ จ ก ใ บค ว าม รู แ ล ะ
ทั ศ น ศึ ก ษ า ส ถ า นที่
ทำหัวโขน
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แผนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูทางศิลปะ    เปาหมาย นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที่ 4
หนวยที่  6     แผนการสอน  คาบ  10-14
เรื่องที่สอน  ทฤษฎีการทำหัวโขนเบื้องตน

สาระสำคัญ
เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการทำหัวโขนเบื้องตน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนรูและสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการทำหัวโขนเบื้องตนไดอยาง

ถูกตองตามลำดับขั้นตอนการทำ

วิธีการสอน
ผูสอนแจกใบความรูและอธิบายใหนักเรียนฟงเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการ

ทำหัวโขน ตั้งแตการปนหุนดวยดินเหนียว  การปนหนาของหุนแตละตัว  การวาด
ลายลงบนหนุ การปนหู  การใสตา  การทำเขีย้ว วธิกีารกดลาย  การตลีาย  ลงรกั
ปดทองและการใสเครื่องประดับ  และใหนักเรียนทำ
รายงานมาสงโดยใชหัวขอศึกษาขั้นตอนวิธีการทำหัวโขนโดยเลือกโขนตัวใดก็ได
ตามความสนใจ

สื่อการสอน
1. ใบความรู เรื่องทฤษฎีการทำหัวโขนเบื้องตน
2. ฉายภาพโปรเจคเตอร
3. ทัศนศึกษาสถานที่จริง





นางสาววราพร ภาคธรรม
นางสาวอรนชุ มเีงนิ

นายปรัชญา วงษพจนี

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำหัวโขน
วิธีวัด

1. การทำรายงานเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำหัวโขน
2. สอบหลงัเรยีน

เครื่องมือที่ใชวัด
แบบทดสอบหลังเรียน

เกณฑการประเมินผล
รายงาน 40  %
จิตพิสัย 20  %
แบบทดสอบหลังเรียน 40 %

แผนการสอน
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ในวันที่ 12 มี.ค.เราเริ่มออกเดินทางจากสถานีขนสงหมอชิต โดยรถปรับ
อากาศในเวลา 20.45น. การเดินทางครั้งนี้เรามีเวลาเตรียมตัวไมมาก เราคิดวา
จะใชวิธีศึกษาแบบเขาไปมีสวนรวมกับชาวบาน ซึ่งเรากังวลมากกับการแตงกาย
เรากลัววาจะสรางความแตกตางกับชาวบานในเรื่องวัฒนธรรม เมื่อถึงที่หมายเวลา
07.00น.ก็มีคนมารับเรา บรรยากาศที่นานคอนขางหนาวเย็นตางจากที่เราคาด
การณไวเพราะวาเริ่มยางเขาสูฤดูรอนแลว แตที่เนื่องจากที่นานมีสภาพภูมิประเทศ
เปนภูเขาสูงหอหุมดวยผืนปาหนาแนน หลังจากทานอาหารเชาแลวเราเริ่มออกเดิน
ทางไปยงัวดัภมูนิทร โดยมจีกัรยานยนตเปนพาหนะ ทีว่ดันีเ้ปนครัง้แรกของพวกเรา
ที่ไดมาเที่ยว แตเราก็พอมีขอมูลเบื้องตนมาบาง การที่เราเลือกนำเสนอเรื่องราว
จิตรกรรมของวัดภูมินทรนี้ ก็เพื่อกระตุนใหเยาวชนและประชาชนตระหนักถึง
คุณคาของบอเกิดวัฒนธรรมลานนา รวมทั้งเกิดความรักความหวงแหนตอ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติใหมากขึ้น กอเกิดกระแสการปกปองและรักษา
โบราณสถานแหงอื่นๆรวมสืบไป การเก็บขอมูลของเราครั้งนี้ โชคดีที่เราไดเจอ
กับกลุมนองๆ จากโรงเรียนจุมปวนิดาภรณ(เทศบาลบานภูมินทร) ที่อาสาเปน
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มัคคุเทศกนอยใหพวกเรา ทำใหการเก็บขอมูลเปนไปอยางราบรื่น เพียงเวลาแค 2
วันเราสามารถเขาใจจิตรกรรมของวัดไดอยางงายดายผานคำบอกเลาเรื่องราว
ภาพจติรกรรมฝาผนงัของวดัภมูนิทร ทัง้สีท่ศิ แตขอมลูทีไ่ดรบัยงัไมเพยีงพอเราตอง
การหารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและการบูรณะจิตรกรรมฝาผนังของวัด นองๆ
แนะนำใหเราไปติดตอที่อาจารยกฤติกา อยูสมบูรณ ทานมีขอมูลที่สามารถนำมา
เปนขอมูลอางอิงไดอยางครบถวน ดังนั้นภารกิจของเราตอไปก็คือการตามหา
อาจารยทานนี้ ซึ่งตองใชความพยายามมากกวาที่เราจะเจอ และแลวเราก็ได
หนังสือเลมหนึ่งชื่อ “ปูมประวัติวัดภูมินทร” เปนการจัดทำขึ้นในโอกาสบูรณะ
วัดภูมินทรเพื่อรายงานและชี้แจงขอเท็จจริงตลอดจนรายละเอียดตางๆ ในการ
ดำเนินงานทั้งหมด ตอไปเปนเรื่องราวที่ผานถอยคำของนองๆมัคคุเทศกนอยดังนี้

วัดภูมินทรสรางขึ้นโดยเจาเจตบุตรพรหมมินทร เจาผูครองนครนาน หลัง
จากที่พระองคครองนครนานไดประมาณ 6 ป ก็ทรงสรางวัดภูมินทรขึ้นในป
พ.ศ.2139 วดัภมูนิทรมอีายปุระมาน 410 ป โดยจะสรางเปนทรงจตรุมขุ คอืมมีขุทัง้
4 ทิศ และมี 3 อยางรวมในหนึ่งเดียวก็คือ พระวิหาร พระอุโบสถ และพระเจดีย
พระวิหารจะมีตั้งแตดานทิศเหนือถึงดานทิศใต สวนพระอุโบสถจะมีตั้งแตทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก พระเจดียก็จะเปนแกนกลางอยูบนหลังคาตรงกลาง
ของพระประธาน พระประธานมีพระนามวาพระพุทธมหาพรหมอุดมเทพมุณี
พระประธานองคนีจ้ะหนัพระปฤษฎางคชนกนั หรอืหนัหลงัชนกนั แลวหนัพระพกัตร
ออกทางประตทูัง้ 4 ทศิ หรอืเรยีกวา จตรุทศิ เปนพระพทุธรปูปางมารวชิยั มคีวาม
หมายวาพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สรางขึ้นในสมัยสุโขทัย
ตอนปลาย สังเกตวาบาตรขององคพระจะใหญตัวของทานจะเล็ก และนิ้วมือของ
ทานจะเรียงไมเทากัน ถาสรางขึ้นในสมัยสุโขทัยตอนตนนิ้วมือขององคพระจะเรียง
เทากัน เหมือนพระพุทธชินราชที่ จ.พิษณุโลก เหตุที่พระประธานตองสรางเปน
จตรุทศิคอื เหตทุีห่นึง่พระเจาเจตบตุรพรหมนิทรเปนผสูราง พรหมกค็อืสี ่ เหตทุีส่อง
พระพทุธเจาไดกำเนดิขึน้มาบนโลกแลว 4 พระองค จงึสรางเปน 4 ทศิ

สวนเสาทัง้สีต่นทีล่อมรอบพระประธานดานใน เรยีกวาอรยิสจัสี ่ คอื ทกุข
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สมทุยั นโิรธ มรรค และเสาทัง้ 8 ตนรอบนอกเรยีกวาอรยิมรรคผลทัง้ 8 คอื ความ 8
ประการที่ทำใหคนพนทุกข

ภาพจิตรกรรมที่สำคัญของวัดภูมินทรคือภาพปูม านย าม าน  ซึ่ ง
สันนิษฐานวา เปนชาวไทยใหญ จะมีธรรมมาสเอก และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่ง
เปนนิทานชาดกเรื่องคัทธนกุมาร

นิทานชาดกเรื่องคัทธนกุมาร ภาพจะเริ่มจากทางดานทิศเหนือเปนตอน
กำเนดิคทัธนกมุาร เรือ่งมอียวูา มผีหูญงิคนหนึง่ชือ่นางมโหธรา นางเปนหญงิหมาย
วันหนึ่งพระอินทรไดสองทิพเนตรลงมาเห็นความยากลำบากของนาง ก็ไดมาแปลง
กายเปนชางเผือกมาเหยียบย่ำไรนาของนางจนเสียหาย เมื่อนางเห็นดังนั้นจึงรอง
หมรองไห และเดินตามรอยเทาชางไป ควักน้ำที่รอยเทาชางมาดื่มกิน ไมนานนาง
กต็ัง้ครรภ เมือ่ครบกำหนด 10 เดอืน นางกไ็ดใหกำเนดิบตุรชือ่คทัธนกมุาร บตุรคนนี้
มีบุญญาธิการมาก เมื่อเกิดมาก็มีพระขรรคและเกือกแกวติดตัวมาดวย วันหนึ่ง
คัทธกุมารไดถามแมของตนวาพอของตนคือใคร ? แมของคัทธนกุมารก็เลาเรื่อง
พระอนิทรมาจตุบินโลก และชีร้อยเทาชางใหด ูคทัธนกมุารไดเหน็รอยเทาชางดงันัน้
จงึอทุานออกมาวา “หลวงแตหนอ”  แปลวาใหญมากๆ คทัธนกมุารกบัแมกเ็ดนิทาง
ไปในปาเพื่อปลูกหัวมัน ยักษตนหนึ่งเดินตามควันไฟมาดวยความหิวโหย ก็พบกับ
แมของคัทธนกุมารกำลังปลูกหัวมันอยู จึงกระชากแมคัทธนกุมารเพื่อที่จะกิน
คัทธนกุมารก็กระโดดออกมาจากหลุมมันที่มีความลึก 10 เมตร มาสูกับยักษ เมื่อ
ยกัษ สไูมไหว จงึรองของใหไวชวีติโดยรองขอชวีติ โดยการจะมอบน้ำคนโทวเิศษและ
เสกใหหลมุมนัมคีวามลกึ 10 เมตร เปนบอเงนิบอทอง คทัธนกมุารกบัแมกต็กลง และ
นำเงินทองไปแจกจายใหกับชาวบาน

เมือ่มอีาย1ุ6 ป คทัธนกมุารกม็ชีือ่เสยีงเลือ่งลอืถงึทาวพระยาศรสีะเกษ จงึ
ไดใหคัทธนกุมารมาแสดงอิทธิฤทธิ์ใหดู คัทธนกุมารก็ไดแสดงอิทธิฤทธิ์ตางๆ เชน
การใชมือของตนทั้ง 2 ขาง จับตนตาลขางละ1 ตน ยกไปบนฟาและขึ้นไปเหาะไป
รายรำบนกิ่งไม เมื่อทาวพระยาศรีสะเกษและทหารเห็นดังนั้น จึงแตงตั้งให
คทัธนกมุารเปนพระอปุราชแสนเมอืง แลวคทัธนกมุารกท็ลูขอใหแมของตนเขามาอยู
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ในวงัดวย เจาผคูรองนคร คอืทาวพระยาศรสีะเกษกอ็นญุาต โดยคทัธนกมุารใหแม
ของตนดื่มน้ำอัมฤทธิ์ ซึ่งเมื่อดื่มน้ำอัมฤทธิ์แลวก็กลายเปนสาวสวย และเปนผูที่มี
ความสามารถ เมื่อทาวพระยาศรีสะเกษเห็นดังนั้นจึงแตงตั้งแมคัทธกุมารเปน
พระมเหสี หลังจากนั้น 2 เดือนคัทธนกุมารก็กราบลาแมของตนและทาวพระยา
ศรีสะเกษเพื่อออกเดินทางตามหาพอ

เมือ่เดนิทางไปถงึเมอืงอนิทปฏฐนคร  พบกบัสองสหายคอืนายเกวยีนรอย
เลมและนายไผรอยกอทัง้สามคนกไ็ดเดนิทางตอไป ณ อนิทปฏฐนคร  ไปอยใูนเมอืง
ก็ไดพบกับความเจริญรุงเรืองมีการซื้อขายระหวางชาวตางประเทศและชาว 12 ปน
นา หรือชาวนาน จะมีภาพที่สวยงามซึ่งสะทอนถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยกอน เชน
ภาพแมหญิงไปจายกาด  การทำมาหากินของผูหญิงหรือบุคคลสมัยกอน
คทัธนกมุารและเพือ่นกไ็ดเดนิทางไปถงึชายปาเมอืงขวางธนบรุ ีกพ็บกบัความเจรญิ
รุงเรือง

หลังจากนั้นเมื่อเดินทางไปสักพักก็พบกับจิ๊กโกยักษที่หวังจะสังหาร
ตนและเพือ่น จิก๊โกยกัษไดดดีเพือ่นของคทัธนกมุารไปไกล 100 วา คทัธนกมุารโกรธ
มากจงึใชพระขนัธมาฆาพวกจิก๊กีย๋กัษ หรอืจิก๊โกยกัษ เดนิทางตอได 100 วา พบกบั
ยักษตนเดิมที่จะกินแมของคัทธนกุมาร ยักษก็จับคัทธนกุมารขังกรงไว คัทธนกุมาร
จึงแกลงตาย ยักษเห็นดังนั้นก็มาเปดกรงคัทธนกุมารก็กระโดดออกมาจากกรงมา
สกูบัยกัษ เมือ่ยกัษสไูมไหวกร็องขอใหไวชวีติ โดยการจะมอบพณิกบัสายวเิศษ และ
ไมตนชีต้ายปลายชีเ้ปน ใหแกคทัธนกมุารรวมเดนิทางไปกบัเพือ่น แลวทัง้ 3 คนกไ็ด
เดนิทางไปถงึเมอืงขวางธนบรุ ีเปนเมอืงรางเมอืงหนึง่ซึง่ไดพบกบัหอกลอง ทีม่ขีนาด
ใหญผิดปกติ ไดเปดออกมาพบกับผูหญิงคนหนึ่งนางเลาใหฟงวานางชื่อนางกองสี
เมอืงของนางไมไดปกครองอยใูนทศพธิราชธรรม พระยาแถนหรอืพระอนิทรไดสงให
พวกงฟูางมากนิคน มากนิคนจนรางเมอืง คทัธนกมุารกบัเพือ่นกช็วยกนัใชของวเิศษ
ทัง้ 2 อยางทีไ่ดมาจากยกัษ คอืไมตนชีต้ายปลายชีเ้ปนและพณิ 3 สายวิเศษ กไ็ดชี้
ใหงูฟางตาย และใชพิณ 3 สายวิเศษดีดรวบรวมกองกระดูกใช ไมตนชี้ตายปลาย
ชี้เปนชี้ชุบชีวิตคนและสัตวฟนขึ้นมาอีกครั้ง และไดมอบเมืองนี้ใหแกนายไผรอย
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กอเปนพระยาไผรอยกอ ปกครองกับพระธิดากองสี ไดยกทัพไปตีเมืองจามปานคร
ที่ไดชื่อวาเปนเมืองที่มีความสวยงามและมีลูกสาวสวยงาม

และคัทธนกุมารกับนายเกวียนรอยเลมก็ไดเดินทางไปถึงเมืองชวาทวดี
เปนเมืองรางอีกเมืองหนึ่ง ทั้งสองคนก็เดินไปไดพบกับหอระฆังที่มีความใหญผิด
ปกติคัทธนกุมารก็ไดเปดออกมาไดพบกับพระธิดาองคหนึ่งชื่อนางคำสิง นางเลาให
ฟงวา เมืองของนางไมไดปกครองอยูในทศพิธราชธรรม พระยาแถนหรือพระอินทร
ก็ไดเสกใหพวกนกยักษ รุงยักษ และหานทองคำมากินคนจนรางเมืองคัทธนกุมาร
กับนายเกวียนรอยเลมก็ใชวิธี เดิม ฆานกตายและชุบชีวิตคน  หลังจากนั้น
คัทธนกุมารก็ไดมอบเมืองนี้ใหกับนายเกวียนรอยเลม เปนพระยาเกวียนรอยเลม
ปกครองกับพระธิดาคำสิงไดเปลี่ยนชื่อจากเมืองทวารวดีเปนเมืองหงสาอังวะ และ
ตนก็ไดเดินทางตอไป

คัทธนกุมารก็เดินทางมาถึงเมืองจำปานคร มาอาศัยอยูกับตาและยายที่
เมืองจำปานคร ตาและยายก็ไดเลาใหฟงวาเจาเมืองจำปานครไดเสด็จประพาสปา
ไปพบกบักวางทอง ซึง่หารไูมวากวางทองตวันีเ้ปนยกัษแปลงกายมา จงึโคนไมตาม
ไปในปาลึกกวางทองตัวนี้ก็ไดกลายเปนยักษที่จะกินเจาเมืองจำปานคร เจาเมือง
จำปานครจึงรองขอใหไวชีวิต พรอมกับสัญญาวาจะสรางปราสาทให 1 หลังพรอม
จะนำคนมาใหกินวันละ1 คน เจาเมืองจำปานครจึงเดินทางเขาเมืองมาดวยความ
เหน็ดเหนื่อย มาปรึกษากับเหลาเสนาอำมาตยวาตองทำอยางไรดี เสนาอำมาตย
วาควรนำนักโทษตองประหาร 500 คนไปใหกิน แตก็ใหกินจนหมด เจาเมืองจำปา
นครคิดวาตนเองควรไปตายแทนราษฎร แตวาเจาเมืองจำปานครมีลูกสาวอยู
คนหนึ่งชื่อวานางสีดา นางสีดาเปนลูกที่มีความกตัญูตอพอแม จึงเขาไปอยูใน
ปราสาทของยักษคัทธนกุมารรูเขาจึงไปหานางสีดา พรอมกับนำตัวนางสีไวเศรษฐี
ใหญในเมอืงเขาไปดวย ทัง้ 3กไ็ปไดเสยีอยใูนปราสาทของยกัษ และคทัธนกมุารกไ็ด
ทุบหมอเขาหมอแกงยักษจนเสียหาย ยักษเห็นเขาก็โกรธมากจึงกระชากนางสีดา
ออกมาเพือ่ทีจ่ะกนิ คทัธนกมุารกอ็อกมาตอสกูบัยกัษ ยกัษตอสไูมไหวจงึเอาหวัโขก
พืน้ตาย เหตทุีต่องเอาหวัโขกพืน้ตายกเ็พราะวา ถงึการณนีต้วัเองถงึเวลาทีต่องตาย
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แลว จึงไมอยากตายดวยน้ำมือของคัทธนกุมาร จึงไดฆาตัวตาย คัทธนกุมารจึงได
มอบแคลวพระคาดแกนางสีดาเอาไวดูตางหนา นางสีดาเมื่อเดินทางไปยังเมือง
ก็เลาใหพอของตนฟงวา มีชายผูหนึ่งมาชวย เจาเมืองจำปานครจึงคิดหาคนมาสืบ
ราชสมบัติแทน แตก็ไดประกาศไปรอยเอ็ดเจ็ดยานเมืองวาขอใหมีคนมาตอชายผา
เจาชายหลายๆเมืองก็อยากๆไดนางสีดาจึงมาตอชายผาแตตอไมได เจาเมืองจาม
ปานครทนดไูมไดกต็ดัสนิใจเลอืกเอาสามญัชนธรรมดา คทัธนกมุารจงึมาตอชายผา
ปรากฏวาตอได และก็ไดครองเมืองจำปานครมีอัครมเหสีสองคนคือนางสีดา และ
นางสีไว นางสีดาเปนมเหสีฝายขวา นางสีไวเปนมเหสีฝายซาย และก็จะมีการเลน
มหรสพเรื่องราชาธิราชผูครองเมืองใหมเปนการผสมผสานระหวางภาคกลางและ
ภาคเหนอื ภาคกลางกจ็ะเปนฆองวง สวนภาคเหนอืกจ็ะเปนพณิ 3 สาย คทัธนกมุาร
อยูกินกับนางสีดา และนางสีไว จนมีลูกสองคน ชื่อชชเนกและคัชชจัน  ทั้งสองได
เขารวมการตอสูกับอสูรกายครึ่งคนครึ่งสัตวและคัชชจัน  ก็โดนกงจักร พัดตัดหัว
คัทธนกุมารก็สงสารลูกจึงยกเมืองนี้ใหกับชชเนก และมอบพระขรรคที่ติดตัวมา
ตั้งแตเกิดใหชชเนก ก็ไดครองเมืองจำปานคร และคัทธนกุมารก็ไดอำลาศรีภรรยา
ทั้งสองและออกเดินทางตามหาพอ

ณ เมืองตักศิลา คัทธนกุมารก็ไดเขามาถวายตัวในวัง เพื่อจะฝากไมเทา
ตนชี้ตายปลายชี้เปน และพิณสามสายใหแกเจาเมืองตักศิลา เจาเมืองตักศิลามี
ความละโมบโลภมากจึงยึดไมเทาตนชี้ตายปลายชี้เปนโดยที่คัทธนกุมารไมรู เมื่อ
คัทธนกุมารเดินทางเขามาในเมือง พระอินทรจึงทรงสงสารคัทธนกุมารจึงไดแปลง
กายมาเปนชางเผอืก ดวยบญุญาธกิาร คทัธนกมุารจงึรตูวัวาชางเผอืกตวันัน้คอืพอ
ของตน ก็เขาไปโอบกอดดวยความดีใจ ชางเผือกตัวนั้นซึ่งก็คือพระอินทรก็ไดถอด
งาวิเศษให คัทธนกุมารก็ไดเห็นงาวิเศษ งาวิเศษนี้ก็สามารถพาผูที่ขี่เหาะเหินเดิน
อากาศได เจาเมืองตักศิลาเอาไมเทาตนชี้ตายปลายชี้เปนชี้ใหคัทธนกุมารตายและ
ยึดเอางาชางวิเศษนั้นไป สวนลูกของคัทธนกุมารคือชชเนกก็ไดมาชวยชีวิตพอของ
ตนไว และใชพระขนัธทีต่ดิตวัมาตัง้แตเกดิฆาเจาเมอืงตกัศลิาเปนสามทอน และทิง้
ลงแมน้ำขอม หรอืแมน้ำโขงในปจจบุนั เรือ่งของคทัธนกมุารกจ็บเพยีงแคนี้
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เรื่องนี้ไดพูดถึง ความกตัญูกตเวทิตา ความอิจฉาริษยาจนตองเกิดการ
รบราฆาฟนกัน

ภาพสำคญั เริม่จากภาพปมูานยามาน ซึง่เปนชาวไทยใหญทีเ่ขามาอาศยั
ทีเ่มอืงนาน ปมูานจะสกัตัง้แตพงุมาถงึหวัเขาหรอืตนขา วรรณกรรมภาคกลางเรยีก
กันวาสักลาวพุงดำ และจะสักสีแดงเพิ่มตรงกลางลำตัวเรียกวาสักฝาง ฝางก็หมาย
ถึงสีแดง ยามานก็ใสเสื้อเอี้ยมเกาะอก และใสเสื้อแขนยาวคลุมทับอีกครั้ง และใส
ผาซิ่นแหวกเพื่อใหเดินไดสะดวก สาเหตุที่ยามานใสเสื้อหลายๆชั้น เพราะวาสมัย
กอนเมืองนานมีอากาศหนาวเย็น ยามานมีมวยผมครึ่งหัว ก็จะมีการนำแผนทอง
หรือแผนเงินบางๆมาสลักชื่อหรือวันเดือนปเกิดของตน แลวก็มวนยัดใสหู เรียกวา
การระเบิดหู เปนทั้งบัตรประชาชนและเครื่องประดับสมัยกอน

ภาพจิตรกรรมวัดภูมินทรมีเอกลักษณในการใชสายตาและมุมปาก แต
ภาพจิตรกรรมทั่วไปจะใชการรายรำหรือลำตัวของตัวเองเปนการแสดงออก แตถา
เปนของวัดภูมินทรก็จะเปนสายตาที่หวาน และตาและปากเปนที่สื่อความหมาย

สำหรับปานประตูทางดานทิศเหนือก็จะเปนการแกะสลักเปนการอวด
ฝมอืของชางชาวไทยลือ้ และทางดานหนาพระอโุบสถหรอืพระวหิารกจ็ะเปนพระยา
นาคปางสะดุง ซึ่งรองรับพระวิหารหรือพระอุโบสถหลังนี้ไว พระยานาคทางดานทิศ
ตะวันออกก็จะเปนตัวเมียซึ่งสังเกตไดจาก หนวด หนวดก็จะสั้นและมี 4 หงอน ตัว
ผูหนวดก็จะยาวและมี 2 หงอน เหตุที่เอาตัวเมียไวดานขวาเพราะวาสมัยกอนเขา
จะถอืผฝีายแมหรอืผหูญงิเปนใหญ เชน แมน้ำ แมทพั

สำหรบัจติรกรรมทางดานทศิเหนอืกจ็ะมภีาพสำคญั ทีเ่มอืงอนิทปฏฐนคร
จะเปนภาพการซื้อขายสินคาระหวางกันและเปนภาพของการสัพยอกหยอกลอ
เกี้ยวพาราสีของหญิงและชายสมัยกอน จะมีการสูบบุหรี่ตอกัน ก็จะมีอักษรลาน
นาอยูดานบนวา “ใสใจหาว” แปลวา สนใจตัวเธอ และ “แนกา” แปลวาจริงหรือ
ผหูญงิกบัผชูายสมยักอน จะไดพบกนักต็อเมือ่ไปตลาดหรอืวาไปวดัไปวา จะมภีาพ
ที่เห็นถึงวิถีชีวิตคนในสมัยกอน เกี่ยวกับการดำรงชีวิต เชนมีภาพการซื้อขาย การ
ตักน้ำหรือวาหาของไปใชในชีวิตประจำวัน
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ทางดานทิศใตเปนรูปของนางสีดาซึ่งเปนลูกของเจาเมืองจำปานคร
นางสีดาก็จะเปนผูที่อยูในบานตามสบาย นั่งเกาอี้หวายที่สงมาจากยุโรปใสผาซิ่น
ที่ตนทอ ที่ใสอยูเปนผาซิ่นลายตีนจกนางจะสูบบุหรี่ขี้โย หรือบุหรี่ชัยโย เพราะวา
ผูหญิงในสมัยกอนไมใสเสื้อผาจึงตองสูบบุหรี่ไลยุง

สำหรับบานประตูจะแกะสลักดวยไมสักทองทั้งหลัง บานประตูทั้ง 4 ทิศ
จะมีการลงลักษณปดทองและปดทองลองชาติ ทางดานทิศใตเปนภาพของอุทยาน
นก และอทุยานสตัว และมภีาพของการแตงกายของชายผสูงูศกัดิใ์นสมยักอน กม็กั
จะสักตั้งแตพุงลงมาถึงหัวเขาที่เรียกวา สักลาวพุงดำ ก็จะนำผามามัดเอวไวใชมีด
สั้นดาบสั้นเสียบไวเพื่อปองกันตัว และมักจะสูบบุหรี่เชนกันที่หูมักเสียบดอบไมหรือ
มวนยาเพือ่ใหสบูบหุรีไ่ดสะดวก ในสมยักอนผหูญงิอยใูนบานกจ็ะเปลอืยกาย ถอด
เสือ้ออกและใสแตผาซิน่ ผชูายกจ็ะไปแอบด ูเขากจ็ะไมถอืสากนั เพราะวาผชูายและ
ผูหญิงสมัยกอนเวลาอยูบานก็เปนเวลาสวนตัว และผูชายจะมีการสักตั้งแตพุงลง
มาถึงหัวเขา ถาใครไมสักก็จะไมไดภรรยา เพราะถือวาไมมีความอดทน ก็เปน
หวัหนาครอบครวัไมได ดงันัน้ผหูญงิจงึไปแอบดผูชูายอาบน้ำดวูามรีอยสกัหรอืไม ถา
ไมมีรอยสักก็แตงงานดวยไมได สวนผูหญิงก็ตองทอผาเปนและผูชายก็มักไปแอบ
ดูฝมือการทอผาของผูหญิง

ตอมาเปนเรื่องเกี่ยวกับสวรรคนรกซึ่งอยูตรงผนังดานทิศเหนือ ความเชื่อ
เกี่ยวกับสวรรคนรกมีอยูวา ผูที่ทำความดี จะมีหนาตายิ้มแยมแจมใส และจะไดไป
กราบพระเกตแกวจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส สวนผูที่ชอบกินขาวกอนพอแม
หรือสามีตายไปก็จะมีลิ้นที่ยาวและถูกกาจิกลิ้น ผูที่ชอบดาพอดาแมก็จะถูกกงจักร
ปนหัว ผูที่ตัวสินคดีความไมเที่ยงธรรมก็จะถูกเสกใหอัณฑะใหญขึ้น และตอง
แบกรับอัณฑะของตน ผูที่ชอบชนไกตายไปก็ตองเปนเปดไกใหยมบาลยมทูตจับ
ชนกันเอง ผูที่ทำเวรทำกรรมหลายๆอยางตายไปก็จะตกกระทะทองแดง แลวถูก
ของแข็งเสียบแทงตามรางกาย

วัดภูมินทรมีเสาประตูที่ทำจากไมสักทอง มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวย
งามมาก ใชสฝีนุในการวาด เปนสทีีม่คีวามละเอยีดออนวาดโดยชางชาวไทยลือ้ ชาง
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ชาวไทยลือ้ ชางชาวจนี ชางชาวกรงุเทพ ทีผ่สมผสานกนั ทำใหมรีปูรางหนาตาของ
ผูคนที่แตกตางกันไปหรือจะมีภาพของชาวจีน ชาวตางประเทศมาปะปนดวย
ภาพนี้ก็จะเปนภาพกลับดานคือวาดแบบจินตนาการ เชน ภาพการซื้อขายที่ เมือง
อนิทปฏฐนครผนงัดานทศิเหนอื สงัเกตไดวาผคูนทีน่ัง่บนเรอืจะมขีนาดใหญกวาเรอื
เปนศลิปะอยางหนึง่ของผคูนสมยักอน ภาพจติรกรรมฝาผนงับางทจีะสลบักนั อยาง
เชนทางดานทิศใตตอนเริ่มตนปกติเริ่มจากทางดานซายแตก็เริ่มจากทางดานขวา
เพราะวาศิลปนที่วาด มีหลายคน หลายชนเผาและหลายประเทศ เชน ไทลื้อ ไทย
ใหญ กรงุเทพ ชาวจนี ถาเปนทีช่าวไทยลือ้วาดกจ็ะมคีวามออนชอน ถามคีนจนีวาด
ก็จะมีการแตงกายที่ใชคนจีน เชน ทิศใตเปนตอนที่คัทธนกุมารอยูกับตาและยาย
กจ็ะมวยผมมลีกัษณะหนาเหมอืนคนจนี สงัเกตวาภาพทางดานทศิใตคณุตากจ็ะใส
หมวก เหมอืนกบัวฒันธรรมชาวยโุรป วดัภมูนิทรมอีาย4ุ10 ป ภาพจติรกรรมฝาผนงั
มีอายุ140 ป ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทรสะทอนวิถีชีวิต การแตงกาย และ
วัฒนธรรมประเพณีของคนสมัยกอน

เทคนิคการเขียนภาพ
1. การฉาบปูน ฉาบไมเรียบ มีความสูงต่ำ เหมือนคลื่น ทำใหเขียน

ภาพลำบาก ชางแกไขโยทารองพื้นใหหนา
2. การทารองพื้น ทำจากปูนขาวหมักรอง เอาสวนละเอียดทาแลวขัดให

เรียบ หรือดินสอพองผสมกาวเม็ดมะขาม
3. ส ีใชสฝีนุผสมกาว มเีนือ้สทีีห่นา สามารถเขยีนทบัได
4. ใชสพีืน้กำหนดขอบเขต ทำใหแบงเรือ่งออกเปนตอนๆได ไมสบัสนเวลา

มอง
5. เนือ้เรือ่ง เปนนทิานชาดกพืน้บานทีน่ยิมกนัในภาคเหนอื

ลักษณะการเขียนภาพ
1. ลกัษณะเนือ้เรือ่ง เปนนทิานธรรมพืน้บาน
2. ลักษณะตัวภาพ การเขียนวงคิ้วแบบวงพระจันทร ดวงตาเรียวคลาย
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การชำเลืองมองของกวาง เสนโคงดั่งปกนกที่ออกจากปกจมูกเปนเสนรองขางแกม
คลายรอยยิ้มพระพุทธรูป เครื่องแตงกายเปนแบบพื้นบาน ลักษณะเชนนี้ถือไดวา
เปนตนแบบของจิตรกรรมลานนาซึ่งไดรับการยอมรับในปจจุบัน

3. ลักษณะเขียนภาพประกอบตัวเรื่อง แสดงความเปนอยูของทองถิ่น
เครื่องแตงกาย การละเลน ภาพทหาร อาวุธ การเขามาของตางชาติ ผสมผสาน
กับชาวพื้นเมือง ชาวเขา
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หนังสืออางอิง
เทศบาลเมืองนาน.(2548).ปูมประวัติวัดภูมินทร.สมุทรปราการ :บริษัทบานไมตรี
พบัลชิชิง่ จำกดั.

ขอขอบคุณ
นองๆจากโรงเรียนจุมปวนิดาภรณ(เทศบาลบานภูมินทร) ที่อาสาเปน

มัคคุเทศกนอยใหขอมูลสำคัญพรอมพาพวกเราเที่ยววัดภูมินทรกันอยางเพลิด
เพลนิ ไดแก

ด.ญ.ชืน่นภทัร ทนวงศ (เชอรี)่ ป.5
ด.ญ.บณุฑรกิ พทุธรกัษา (ทราย) ป.4
ด.ญ.มรกต ยาแกว (กรตแกว) ป.5
และอาจารยกฤติกา อยูสมบูรณ เปนอยางสูงที่กรุณาใหแหลงขอมูล
ประกอบที่สำคัญ
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โครงการสอน

คาบ                    รายละเอียด หมายเหตุ

1 - 4

5 - 6

7 - 8

9 - 12

- ลักษณะและรูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง

ทั่วไป

- ลักษณะและรูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง

วัดภูมินทร

- วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน

ภาพ  จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร

- สุนทรียะในงานจิตรกรรมฝาผนัง

วัดภูมินทร

- การวิจารณภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วัดภูมินทร

- สรางสรรคงานศิลปะจากภาพจิตรกรรม

ฝาผนังวัดภูมินทร

ดูสไลดประกอบกับ

เอกสาร (บทความ)

ดูตัวอยางชิ้นงาน
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แผนการสอน

กลุมวิชาเลือกเสรีศิลปะ เปาหมายคอื  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่5
หนวยที ่1  จติรกรรมไทย                แผนการสอนที ่1 เวลา 4 คาบ
เรื่อง จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร

สาระการเรียนรู
เอกลักษณจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทรในการใชสีหนาแสดงอารมณ

ความรูสึกของตัวละครมากกวาการใชลีลาของลำตัว ซึ่งไดสอดแทรกเรื่องราววิถี
ชีวิตของชาวลานนาดั้งเดิมอยู

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เรื่องราววิถีชีวิตที่สอดแทรกอยูในจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร

จุดประสงคการเรียนรู
1. มีความเขาใจเอกลักษณจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร
2. มีความเขาใจเรื่องราววิถีชีวิตที่สอดแทรกอยูในจิตรกรรมฝาผนังวัด

ภมูนิทร

ภาระงาน
ตอบขอซักถามในเรื่องเอกลักษณและเรื่องราววิถีชีวิตในจิตรกรรมฝาผนัง

วัดภูมินทร

กิจกรรมการเรียนรู (สำหรับครูผูสอน)
1. ภาพสไลดจติรกรรมฝาผนงัวดัภมูนิทร พรอมเครือ่งฉายภาพขามศรีษะ
2. ใบความรูเรื่องจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร
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กิจกรรมการเรียนการสอน (เนนกระบวนการปฏิบัติ)
ขั้นนำ  ซกัถามเกีย่วกบัเรือ่งของจติรกรรมฝาผนงัทัว่ๆไป เชน ถามเกีย่ว

กับประสบการณ  จิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังของแตละบุคคล
ขั้นสอน ผูสอนบรรยายภาพสไลดจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร โดยชี้ให

เห็นถึงเอกลักษณของจิตรกรรมนี้ รวมทั้งเรื่องราววิถีชีวิตของชาวลานนาดั้งเดิมที่
สอดแทรกอยู จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร

ขั้นสรุป รวมพูดคุยซักถามเรื่องราววิถีชีวิตที่สอดแทรกอยูในจิตรกรรม
ฝาผนงัวดัภมูนิทร   พรอมทัง้ตอบแบบประเมนิผล

การวัดผล/ประเมินผล
วัดผลดวยวิธี – การตอบคำถามในชั้นเรียน
เครือ่งมอืวดั – แบบทดสอบ

หมายเหตุ
ใบความรูจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทรใชบทความเรื่องแอววัดภูมินทร
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แบบทดสอบเรื่องจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร

คำถาม จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทรมีความแตกตางจากจิตรกรรมฝาผนังที่ทาน
เคยพบเห็นหรือไมอยางไร?

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

คำถาม จงบอกวาจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทรบงบอกใหทราบเรื่องราววิถีชีวิตของ
ชาวลานนาดั้งเดิมอยางไร ยกตัวอยางภาพ พรอมทั้งบอกรายละเอียด?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ทวารบานในอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม
สมัยรัตนโกสินทร

ตูพระไตรปฎก ในหอไตร วัดระฆังโฆสิตาราม
สมัยรัตนโกสินทร

ผนังดานขางเบื้องบนเขียนรูปเทพชุมนุม
วัดระฆังโฆสิตาราม
ตอนลางเขียนภาพทศชาติชาดก

อาจารยสมปอง ผูใหสัมภาษณ

ตอนลางคือภาพหญิงงามอวบอิ่มในหอไตร
วัดระฆังโฆสิตาราม





น.ส.สุรัชสานุ รัตนวรรณ
นาย ณฐัพงศ ศรภีงูา

๏ กนกกระหนาบเกีย้ว.....เกีย่วกนั ยอดขอดเครอืเถาวลัย.....ถวดัชอย
วาดวางสบัหวางสรรค.....เสนสอด ลอดเกาะเลาะกอดรอย.....สลกัล้ำแลเสลา ฯ

๏ เขยีนเคาเขาแบบเสน.....แบงสาย บรรสบบรรสานลาย.....รวมคลอง
คอืภาพพางขยาย.....พศิขยบั เพยีงกบักลยลพอง.....เพงรดูเูหน็ ฯ

๏ใหเปนเปรยีบเชนแมน.....เสมอืนคน จงัหวะชวีติวน.......วาดไว
เสนวางสบัหวางผล........พาธสขุ ลอดเกาะเลาะกอดไขว......ไขวของสงสาร ฯ

๏ บรรหานหากรบัร.ู......รปูทรง กนกกห็นึง่วง.......หวางนัน้
แหนงทกุขสขุหากปลง.......หายเปลา ภาพกนกกระหนาบกัน้......กรอบหัน้เหน็ไฉน

หลักฐานในอดีตชิ้นสำคัญที่สามารถบงบอกถึงลักษณะวัฒนธรรม
ประเพณี และศิลปกรรมประจำทองถิ่น ซึ่งแตกตางกันในแตละถิ่นคือ “จิตรกรรม
ไทย” อันถือเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาควรแกการศึกษาและควรแก
การอนุรักษไวใหดำรงอยูเปนอยางยิ่ง ภาพและลายไทย เปนศิลปวัฒนธรรมอันมี
คาของชาติไทย เปนที่เชิดหนาชูตาไมนอยไปกวาศิลปดานอื่น ไดรับความนิยมจาก
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นานาประเทศวาเปนศิลปะที่แปลกและสวยงามไมแพชาติใดในโลก ภาพไทยได
เกดิขึน้ดวยฝมอืและสตปิญญาความคดิของศลิปนอนัชาญฉลาด และความศรทัธา
อยางสงูสดุ แตเพราะวถิชีวีติและสิง่แวดลอมเปลีย่นแปลงไปทำใหศลิปนในปจจบุนั
ไมอาจสรางสรรคงานศิลปดังเชนศิลปนชั้นครูในสมัยโบราณเคยทำไวได ผลงาน
จิตรกรรมฝาผนังจึงเรียกไดวาเปน”หลักฐานของอดีตซึ่งปรากฏอยูในรูปของภาพ
เขยีน” ชางเขยีนภาพไทยไดประดษิฐลวดลายจากดอกบวั หางไหล เปลวไฟ ใหเปน
ลวดลายตางๆ จัดรูปวางระยะจังหวะใหเปนระเบียบเรียบรอย กลมกลืนกัน
ภาพลายไทยไดนำไปใชประกอบความสวยงามในที่อันสูงศักดิ์ทุกสถาน เชน ใน
สถาปตยกรรมแหงพระพทุธศาสนา เพิม่ความงามใหแกโบสถ วหิาร ศาลา โรงเรยีน
ปราสาท พระราชวัง เครื่องราชชูประโภคเครื่องนุงหมประดับกาย ภาพลายไทยได
ฝงอยูในจิตใจอยูในสายตาอยางลึกซึ้งของชาติไทย “เมื่อศิลปะใหมแพรเขามา”
ภาพ-ลายไทยทีส่อดแซกอยใูนแบบเขยีนไทย แกะ ปน สลกั ซึง่ปรากฏอยตูามสถาน
ที่ทั่วๆไปนั้นในบางแหงที่พบเห็นตามประตู หนาตาง และหนาบันโบสถวิหาร ลาย
แกะสลักตามหีบบุหรี่  ขันพานถม ภาพลายสวนมากไดผิดไปจากหลักเกณฑแบบ
อยางที่ถูกตองเปนอันมาก ซึ่งมีทั้งดีและไมดีปะปนกันจึงไมอาจเขาใจไดวา อยาง
ไหนดแีละไมด ี เพราะเหตทุีไ่มคอยมตีำราทีด่แีละถกูตอง ทีจ่ะสามารถนำมาเปรยีบ
เทียบเปนเครื่องตัดสินได ที่ไดเห็นลายแปลกๆไมรูจักจบก็เพราะชางเขียนผูมีสติ
ปญญาสามารถอาศัยกระหนกตัวหลักเหลานี้เปนตัวยึดสำคัญและนำไปประดิษฐ
พลิกแพลงตามความนึกคิดของคนเขียนลายใหเหมาะกับวัตถุและรูปเรื่อง เกิด
รสนิยมตามที่ไดประสบพบเห็นโดยทั่วไป ลวดลายตางๆที่ประกอบคลุกเคลาปะปน
อยูในภาพทั้งหลายนั้นเพื่อใหไดดูไดเห็นเปนที่เจริญตา  หนุนภาพที่ประกอบปะปน
อยใูนลายใหเหน็เดนยิง่ขึน้ นอกจากเกดิจากใบไม ดอกไมแลว ลายไทยกเ็กดิมาจาก
เปลวไฟเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง  ฉะนั้นผูเปนชางเขียนจึงไดประดิษฐภาพ-ลายเปน
วิจิตรศิลป  เปนเสนคดโคงกลมกลืนกันไปกับสิ่งตางๆไดมากมายหลายแบบ เปน
ภาพลายที่ไมรูจักจบทำใหเกิดมโนภาพเพลิดเพลินเจริญตา ในความสวยงามของ
ภาพลวดลายนั้นๆ ใบฝายเทศ ใบพุดตานมีลักษณะเปนสามแฉก ไดประดิษฐเปน
ลายผานุงและชายผากรวยเชิง ลายพื้นเพดานฝาผนัง
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กระหนก ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานแปลวา ชื่อแบบ
ลายไทยประเภทหนึ่ง ใชผูกเขียนเปนลวดลาย มีทั้งระบายสี ปด
ทองรดน้ำ ปน หรือ แกะสลัก มีหลายชนิด เชน กระหนกเปลว
กระหนกกานขด กระหนกเครือ เปนตน เดิมเขียนเปน กนก ก็มี
สวนคำวา กนก แปลวา ทองคำ เชน มาลากนก = มาลยัทอง, โดย
มากใชประกอบเปนสวนหนาของสมาส เชน กนกนัครา (สมุทร
โฆษ) เปนตน

ลาย กค็อืเสนขดๆ งอๆ ขยกุขยกิ คดโคง แตเปนระเบยีบเรยีบรอย
การผูกลาย ความสำคัญของการเขียนลายกระหนก อยูที่ทรงตัว พื้น

ชองไฟ การแบงตวัและเถาที ่ออกลาย,การผกูลายตองอาศยั กอ กิง่ กาน ดอก เถา
กาย ใบ เปนหลกั  การเขยีนลายทีด่ตีองประกอบดวย นากขบ นกคาบ ดงนก ดงสตัว
เกาะตามซอก กิ่งกาน  เถากระหนก หรือมีสัตวหิมพานต มีธรรมชาติประกอบอยู
ในลวดลาย  ทำใหเกิดมโนภาพที่ชอบกลาวเปนวาทศิลปวา สายลม ออนหวาน
นมุนวล เรงเรา ดเุดอืด และโศกซึง้ อนัเปนศลิปะแสดงความงามทีม่อียใูนตวัของมนั
เอง ชางเขียนตองฝกฝนการเขียนภาพตามแบบแผนโบราณใหครบ ๔ หมวด คือ
กระหนก (กนก)_ลวดลายที่นำมาผูกกัน นารี_ภาพมนุษย หรือภาพคน ตัวพระ
ตัวนาง อยางเชน พระราม พระลักษณ นางสีดา เปนตน ที่ไมมีการผสมกับสัตว
กบี่_ภาพลิงและยักษ คชะ_สัตวตางๆ สัตวหิมพานต

นารี กบี่ คชะ
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จิตรกรรม (Painting) เปนวัฒนธรรมเกี่ยวกับการวาดเสน (Drawing)
การใชสีจากวัสดุธรรมชาติ เชน สีแดง พื้นสำหรับเขียนจิตรกรรม  ผนังถ้ำ
หนาผา ผนงัโบสถ กำแพงหนิ จติรกรรมในประเทศไทยเริม่ตัง้แตสมยัหนิ  ทีผ่าแตม
และผนังถ้ำทั่วประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต เปน
จิตรกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต เชน คนกับควาย การจับปลาพิธีกรรมตางๆของ
มนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร จิตรกรรมยุคประวัติศาสตรเปนจิตรกรรมเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาความเชื่อตางๆ  ในสังคมมีการใชกระดาษทำงานจิตรกรรม
จติรกรรมไทยแบงออกตามลกัษณะรปูแบบทางศลิปกรรม   ทีป่รากฏในปจจบุนัมอียู
ดังนี้
1. จติรกรรมไทยแบบประเพณ ี (Thai Traditional Painting)

มีลักษณะประจำชาติที่มีลักษณะและรูปแบบเปนพิเศษ นิยมเขียน
บนฝาผนังภายในอาคารที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและอาคารที่เกี่ยวกับบุคคลชั้นสูง
เชน โบสถ วหิาร พระทีน่ัง่ วัง บนผนืผา บนกระดาษ  บนสิง่ของเครือ่งใชตางๆโดย
เปนตน เขียนดวยสีฝุน ตามกรรมวิธีของชางเขียนไทยแตโบราณ เนื้อหาที่เขียนมัก
เปนเรือ่งราวเกีย่วกบัอดตีพทุธ พทุธประวตัิ ทศชาตชิาดก ไตรภมูวิรรณคดแีละชวีติ
ไทย พงศาวดารตางสมัยรัตนโกสินทร เพราะไดสีจากตางประเทศที่เขามาติดตอ
คาขายดวย ทำใหภาพจิตรกรรมไทยมีความสวยงามและสีสันที่หลากหลายมากขึ้น
รูปแบบลักษณะตัวภาพในจิตรกรรมไทยซึ่งจิตรกรไทยไดสรางสรรคออกแบบไวเปน
รูปแบบอุดมคติ ที่แสดงออกทางความคิดใหสัมพันธกับเนื้อเรื่องและความสำคัญ
ของภาพ เชน รปูเทวดา นางฟากษตัรยิ นางพญา นางรำ จะมลีกัษณะเดนงามสงา
ดวยลีลาอันชดชอย แสดงอารมณความรูสึกปติยินดีหรือเศราโศกเสียใจดวยอากัป
กิริยาทาทาง  ถาเปนรูปยักษรูปมารก็แสดงออกดวยทาทางที่บึกบึน แข็งขัน สวน
พวกวานรแสดงความลิงโลดคลองแคลววองไวดวยลีลาทวงทาและหนาตา สำหรับ
พวกชาวบานธรรมดาสามัญก็จะเนนความตลกขบขัน สนุกสนานราเริงหรือเศรา
เสียใจ ออกทางใบหนา  สวนชางมาเหลาสัตวทั้งหลายก็มีรูปแบบแสดงชีวิตเปน
ธรรมชาติ ซึง่จติรกรไทยไดพยายามศกึษาถายทอดอารมณสอดแทรกความรสูกึ ใน
รูปแบบไดอยางลึกซึ้งไดและเหมาะสมสวยงาม เปนเอกลักษณะเฉพาะของชนชาติ
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ไทยที่นาภาคภูมิใจ และสมควรจะไดอนุรักษสืบทอดใหเปนมรดกของชาติสืบไป
2. จิตรกรรมไทยแบบรวมสมัย�(Thai�Contemporary�Painting)

จิตรกรรมไทยรวมสมัยเปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
ของโลก ความเจริญทางการศึกษา การคมนาคม การพาณิชยการปกครอง 
การรับรูขาวสาร และความเปนไปของโลกที่อยูหางไกล เหลานี้ลวนมีผลตอความ
รูสึกนึกคิด และแนวทางการแสดงออกของศิลปนในยุคตอๆมา ซึ่งไดพัฒนาไปตาม
สภาพแวดลอมความเปลี่ยนแปลงของชีวิตความเปนอยู ความรูสึกนึกคิด   และ
ความนิยมในสังคมสะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณใหมของวัฒนธรรมไทยในอีกรูป
แบบหนึ่ง อยางมีคุณคาเชนเดียวกัน สำหรับลักษณะเกี่ยวกับจิตรกรรมไทยรวม
สมัยนั้น  สวนใหญเปนแนวทางเดียวกันกับลักษณะศิลปะแบบตะวันตกใน
ลัทธิ ตามความนิยมของศิลปนแตละคน

อาจารยสมปอง  ดวงไสว ในนามปากกา(สองปม,กิง่กานต กนกกานต,ดวง
ดาวดำแดง,ชมชื่น หวลชื่นชม) อาจารยวิทยากรจากโรงเรียนวัดสังเวช นักบรรยาย
วทิยากรศนูยพฒันาบคุลกิภาพ คอลมันนสิ หนงัสอืพมิพสยามรฐั ฯลฯ  ไดใหขอมลู
ประวัติความเปนมาของวัดไทยริมฝงแมน้ำมาเลาใหฟง ทานเลาอดีตจนถึงปจจุบัน
ของศิลปกรรมไทย(วัดไทย) ริมฝงแมน้ำเจาพะยา เปนธรรมชาติของสังคมไทยที่
จะอาศัยแหลงน้ำเปนหลักสำคัญในการดำรงชีวิตและอยูอาศัย ตอมาก็จะเริ่มมีที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจคือการสรางวัดสรางขึ้นมา วัดริมฝงแมน้ำเจาพะยาโดยทั่วไปสราง
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เปนอาณาจักรที่เปนศูนยกลางของประเทศสมัยนั้น วัดที่อยู
ตามทางรายแมน้ำเจาพะยาก็คือวัดที่สรางสมัยนั้นสวนใหญ มาถึงวัดที่อยูในชวง
กรงุรตันโกสนิทรกค็อื หลงัจากนัน้เมือ่สมยักรงุธนบรุแีลวมาเปนกรงุรตันโกสนิทร ป
พ.ศ.๒๓๒๕ ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดยายจากฝงธนบุรี
มาฝงพระนคร เริ่มแรกก็คือสรางพระบรมหาราชวังก็คือ วัดพระศรีรัตนศาสดา--
ราม(วัดพระแกว) คือยายชนชาวจีนออกไปอยูแถวสำเพ็ง และวัดพระแกว ก็ถือได
วาเปนศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๑ เปนสวนใหญ แตโดยสภาพที่มันทรุดโทรมเมื่อ
สมยั ๕๐ ปแรก กค็อืประมาณสมยัรชักาลที ่๓ กจ็ะสรางพฒันาปรบัปรงุพฒันาจาก
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โครงสรางไม มาเปนคอนกรตีเพือ่ทีจ่ะไดอยนูาน เมือ่วดัพระแกวสรางเสรจ็ พระบรม
หาราชวังสรางเสร็จแลว ก็มาถึงวัดที่อยูทางหลังวัดพระแกวคือ วัดพระเชตุพนวิ
มลมคัราราม ทางดานเหนอืคอืวดัสลกัหรอืวดัมหาธาต ุเมือ่วงัสวยแลววดัทางดาน
ใตไมสวยก็มีการปรับปรุง วัดมหาธาตุ เปนวัดที่กรมพระยาบวรมหาสุรสีหนาท ได
ทรงปรบัปรงุหลงัจากทีเ่กดิศกึสงครามกบัพมา ปจจบุนัชือ่ วดัมหาธาตยุวุราชรงั--
สฤษฏ ตอมาวดัชนะสงครามเดมิกค็งถงึแมน้ำเมือ่ตอนขดุคลองบางลำพ ูอยใูนสมยั
อยุธยาเชนเดียวกัน เดิมชื่อวัดกลางนา มีพระมอญมาสวดพระปริตรในวัง เปน
ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๑ แตเปนของสกุลชางวังหนาโดยเฉพาะนับตั่งแตชอฟา
ไปจนถึงหนาบันมาถึงคันทวย อีกวัดหนึ่งซึ่งอยูริมคลองแมน้ำเจาพะยาเชนกันก็คือ
วัดสังเวชวิศยาราม เปนวัดสมัยอยุธยาเชนเดียวกัน  ศิลปกรรมของวัดสังเวชก็จะ
เหลือวิหารซึ่งเชื่อวาจากลวดลายที่ประดับและลายปนปูนทั้งหลายก็จะเปนของ
ศลิปกรรมสมยัรชักาลที ่๓ และพระปรางค หอไตรกร็ชักาลที่ ๕  ถงึฝงโนน ฝงธนบรุี
เริม่ที่วดักลัยาณมติร สมยัรชักาลที ่๓ มพีระใหญพระโต และมวีธิคีดิแบบเดยีวกบั
วัดพนัญเชิง คือพระพุทธไตรรัตนนายก หรือซันเปากง มาถึงวัดอรุณราชวราราม
เดิมชื่อ วัดมะกอกนอก แลวจึงมาเปนวัดแจงสมัยกรุงธนบุรี ศิลปกรรมเดิมสมัย
วัดอรุณฯ พระปรางคก็ไมสูงเทาไรคือ ๘ วา แลวมาเปลี่ยนแปลงสมัยรัชกาลที่ ๓
ซึ่งจะสูงกวาเดิมมาก แนวคิดก็คือมหาธาตุหลวงประจำกรุงเทพฯ ภาพเขียนในพระ
อุโบสถ มีภาพเขียนที่แปลกคือมีภาพมักกะรีผลซึ่งแตกตางจากที่อื่น จนมาถึงวัด
ระฆังโฆสิตาราม ภาพเขียนอุโบสถและก็หอไตร สมัยรัชกาลที่ ๑ อาจารยเฟอ
หรพิทิกัษ กม็าซอมแซมงานสลกั งานชิน้นีก้ถ็อืรบัรางวลัในเรือ่งของการอนรุกัษและ
ไดรบัรางวลัแมกไซไซ คอื อาจารยเฟอ หรพิทิกัษ ตอมาเปนวดัดสุติตาราม ในสนุทร
ภูไดกวีไววาวัดนี้เปนวัดประโคนปก จิตรกรรมฝาผนังสวยงามมากเปนภาพคลายๆ
กับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ทั้งหมดเปนรูปชุดเทพพนม วัดสุวรรณาราม เปน
ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓ ประตูวัดมีมานานแลวสมัยกรุงธนบุรีที่เปนที่ประหาร
พมาแลวยังเปนที่เผาศพพมาอีกดวย ในรัชกาลที่ ๑ เปนวัดนอกเมืองเพราะอยูตรง
ฝงแมน้ำเจาพะยา  จิตรกรรมฝาผนังที่นี้ไดชื่อวาเปนจิตรกรรมฝาผนังที่สวยที่สุดใน
ประเทศไทย ศิลปนเอกของรัชกาลที่ ๓ ไปประชันที่นั่นคือครูคงแปะ กับ ครู
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ทองอยู(พระวิจิตรเจษฎา) จริงๆแลวครูคงแปะเขียนอยูหลายที่วัดบางยี่ขัน ถามวา
ทำไมวดัอยตูามรมิแมน้ำเยอะ ความเปนอยสูบาย จงึสรางวดัเปนทีย่ดึเหนีย่วจติใจ
ศิลปกรรมเกิดขึ้นไดก็เพราะชางมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและกษัตริยเปน
องคอุปถัมภคือครูคงแปะไปฆาคนตายเพราะเมา คือธรรมดาจะโดนโทษประหาร
แตรัชกาลที่ ๓ บอกวาฆาไปก็ตายเปลาเก็บฝมือไวใชงานดีกวา ก็เลยรอด…

เมื่อสังคมไทยไดเปลี่ยนไป และมีผลกระทบมากนอยเพียงไร อาจารยสม
ปองไดกลาววา ตัวสถาปตยกรรมเดิมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะตางไปจากเดิมมี
เปอรเซ็นตสูงมาก เปนการรักษาของเดิมไดยาก เชน ฝมือของครูที่วาดภาพ
จิตรกรรมเดิมเริ่มมีความทรุดโทรมมาก และบางภาพทรุดโทรมจนไมเห็นภาพเดิม
แลวสภาพแยลง ถูกทับถมดวยสถาปตยกรรมของคนรุนนี้แนวความคิดของคนรุน
ใหม คอืโบราณนีเ้ขาจะมกีารแบงศกัดิว์รรณะของสถาปตยกรรมไว ชาวบานจะปลกู
บานไดแบบไหนแบบไหน ถาเปนวดัจะสรางแบบใดถาเปนวงัจะสรางแบบใด แตทกุ
วันนี้ จะมีความเปนสากลขึ้นมาแลวเราจะเห็นวาตึกสูงๆสรางค้ำวังไมรูเทาไร ไป
ดูวัดปทุมวณารามไดคือตึกสยามพารากอนถูกสรางขึ้นมา ทำใหวัดเปนเหมือนสิ่ง
ประหลาดอยูในที่นั้นๆ ซึ่งถาเปนที่อื่นเขาจะไมทำอยางนี้เขาจะทำใหวัดเดนขึ้น ไม
วาจะสถานที่ที่สำคัญของที่ใดๆก็ตามจะทำใหมีความสำคัญ ถามวามันเปนเพราะ
อะไรหนึ่งคนรุนใหมไมรู สองสถาปนิกเองก็ไมเคารพเหมือนสถาปนิกโบราณ สาม
กฎหมายทีค่วบคมุดแูลกไ็มเขมแขง็พอ เพราะฉะนัน้ถาเปนเมอืงทีอ่นรุกัษแลว หนึง่
ตองสรางแบบสถาปตยกรรมใหกลมกลืนกับแบบเดิมหรือไมเหมือนของเดิมแตเปน
พัฒนาใหมและกลมกลืนกัน สองตองไมค้ำหรือตองไมเกินกำหนดที่กฎหมาย
กำหนด หรือความเปนไปไดของสิ่งกอสรางนั้นๆ วัดที่ไดแบงศิลปกรรมชัดเจน คือ
งานจิตรกรรมของวัดระฆังโฆสิตาราม สวนใหญเปนลักษณะไทยโบราณผสมกับ
แนวตะวนัตก สวนงานจติรกรรมของวดัสวุรรณาราม งานของครคูงแปะจะมจีดุเดน
ในการวาดภาพแบบจีนผสมไทย แบบดั่งเดิมเปนแบบอยางงานชางรุนเกา คือ
ระบายสีเรียบและตัดขอบคม ตอมาเนื่องจากภาพทรุดโทรมลงมีการเปลี่ยนภาพ สี
และการวาดในสวนตางๆใหดูทันสมัยขึ้น
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ขอมูลวัด : วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ความสำคัญ : พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร
สังกัดคณะสงฆ : มหานิกาย

วดัระฆงัโฆสติารามวรมหาวหิาร (วดัระฆงั) ตัง้อยทูางฝงธนบรุ ีตรงขาม
กบัทาชางวงัหลวง เดมิชือ่วดับางหวาใหญ เปนวดัโบราณมมีาแตครัง้กรงุศรอียธุยา
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงยกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวง และโปรดเกลาฯ ให
สังคายนาพระไตรปฎกที่นี่ ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ ๑ มีการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัด ประชาชนจึงเรียกวา
วดัระฆงัตัง้แตนัน้มาแตตวัระฆงัซึง่มเีสยีงดรีชักาลที ่๑ โปรดเกลาฯ ใหนำไปไวทีว่ดั
พระศรีรัตนศาสดารามซึ่งตอมารัชกาลที่ ๑ ก็ไดนำระฆังลูกนั้นไปไวที่วัดพระแกว
และโปรดใหสรางหอระฆังพรอมทั้งระฆังอีก ๕ ลูก ไวใหแทนจึงเปนที่มาของชื่อวัด
ระฆงัแตจรงิๆแลววดันีย้งัเคยมอีกีชือ่หนึง่วา วดัราชคณัฑยิาราม  ซึง่เปนชือ่ทีพ่ระ
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงตั้งให แตคนไมนิยมเรียกจึงเรียกกันวาวัด
ระฆงัมาจนถงึบดันี ้และทำใหใครๆมกัจะนำเอาระฆงัทัง้เลก็ใหญมาถวายทีว่ดันีเ้พือ่
เปนการทำบุญอีกดวย เห็นระฆังเหลานั้นแขวนเรียงกันอยูมากมายขางๆโบสถ
พอลมพดัมาทหีนึง่กไ็ดยนิเสยีงระฆงักองกงัวานไปทัว่บรเิวณ (ทีม่า : คอลมัน ชมหอ
ไตร ไหวหลวงพอโต กราบพระยิ้ม ที่ “วัดระฆัง”) ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เกิดไฟไหม
บางสวนของวดั จงึทรงปฏสิงัขรณและสรางอโุบสถขึน้ใหมและยกอโุบสถเดมิใหเปน
วิหาร วัดระฆังไดรับการบูรณะอีกในรัชกาลที่ ๕ และไดรับการทะนุบำรุงเรื่อยมา
(ตำนานพระอาราม,๒๕๔๒: ๓๙; กรมศลิปากร, ๒๕๒๕: ๒๕๔-๒๕๗)

เมื่อขามเรือขามฟากจากทาพระจันทรมาถึงทาเรือวังหลัง จิตใจก็จดจอถึง
ตลาดนดัวงัหลงัไปเสยีแลว แตบทความยงัอกียาวไกล อดึใจเดนิจากไปดวยทางลดั
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ผานโรงเรยีนสอนการแสดง ภทัราวด ี เธยีเตอร ไดเหน็ครเูลก็(ภทัราวด ีมชีธูน) เปน
ครั้งแรกตื่นเตนสุดๆถึงแมไดมองเพียงแคดานหลังยังรูสึกถึงพลังอำนาจที่ถายทอด
ออกมาจนขนลุก ดิฉันแอบมองอยูพักหนึ่งและเดินจากไปบรรยากาศและเสียงที่
ลอยตามลม “ทำบญุธปูเทยีนสงัฆทานกม็นีะจะ ปลอยนกปลอยปลาเลีย้งปลา ๒๐
บาทจา...” เดนิตอไปไมนานนกัเดก็ผชูายตวัเลก็ๆเดนิมาถอืถงุขนมปงมาสองถงุ “พี่
ครับทำบุญนะ” เด็กตัวนอยพูดอยูหลายครั้ง ดวยแววตาอันใสบริสุทธิ์ (ไมแนใจ)
ทำใหหลงกลการตลาดของแมคาหัวใส “ไมเปนไรยังไงก็ทำบุญ” ระหวางทางที่
จะเดนิไปใหอาหารปลา เหน็ปลาหลายๆชนดิอยใูนตกูระจกบางในถงับางแมแตหอย
และนกยงัมเีลย คดิในใจถาซือ้ไปเราจะไดบญุหรอืบาปกนัแน เพราะมนัคงถกูจบัมา
เรือ่ยๆอยางแนนอนแลวมนัคงตายในทีส่ดุ หลงัจากใหอาหารเสรจ็เดนิเขาสปูระตวูดั
ไมผิดแนเสียงระฆังดังกองกังวานไปทั่วสมชื่อ เรานั่งฟงเสียงระฆังอยูนานกอง
กังวานราวกับเสียงดนตรีแหงธรรมชาติ “พี่ครับทำบุญนะ” เสียงนี้อีกแลวเราเริ่มรู
กลยทุธของเขารบีเดนิเขาไปในโบสถ  สิง่ทีไ่ดเหน็สิง่แรกพรมแดงทอดยาวไปทัว่พืน้ที่
ตรงหนาเปนพระประทานความรูสึกในตอนนั้น สงบนิ่งและผอนคลาย ไมทราบวา
ทานๆไดรับความรูสึกเหลานี้กันหรือเปลาความรูสึกที่สบายใจและรมเย็นเมื่อเรา
กาวเขาวัดไมวาจะเปนที่ใดก็ตาม ภายในอุโบสถเราไดพบงานจิตรกรรมอันนาทึ่ง
ทำใหตกตะลึงกับฝมือที่ละเอียดและสวยงาม  เดินชมงานจิตรกรรมฝาผนังจนลืม
ไปวาเราจะตองเก็บภาพไวดวย

อุโบสถวัดระฆังสำหรับพระประธานในพระอุโบสถวัดระฆังนี้มีเรื่องเลา
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั เคยตรสัวา”ไปวดัไหนไมเหมอืนมาวดั
ระฆัง พอเขาประตูโบสถ พระประธานยิ้มรับฟาทุกที...” นาจะเปนเพราะพระ
พักตรของพระพุทธรูปที่ออนโยนและเมตตา ทำใหเห็นเปนเชนนั้น ใครที่อยากรูวา
พระประธานยิ้มรับฟาเปนอยางไร เชิญมาชมไดที่อุโบสถวัดระฆัง เดินชมจิตรกรรม
ฝาผนังที่งดงามไมใชเลน ความเปลี่ยนแปลงของงานจิตรกรรมฝาผนังเริ่มในรัชกาล
ที ่๔ โดยจดุมงุหมายและอดุมคตใินการเขยีนภาพเริม่เปลีย่นไป นยิมเขยีนภาพตาม
แบบจิตรกรรมตะวันตกที่มีระยะใกลไกล ไมเนนเขียนภาพเพื่อสักการบูชาหรือเพื่อ
ประดับศาสนสถานแตเขียนเพื่อใหผูมาบำเพ็ญศาสนกิจไดชม ไดพิจารณาเพื่อให
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เกิดความเขาใจในพระธรรมจึงเกิดภาพปริศนาธรรมมากขึ้น และมีภาพเกี่ยวกับ
ประเพณีพระราชพิธีตางๆมากมาย เชน ภาพปริศนาธรรมที่พระอุโบสถ ภาพผนัง
ดานหนาพระประธานเปนภาพพระพุทธเจาเสด็จจากดาวดึงส และภาพเดียรถียทา
แขงรัศมีกับพระพุทธองค สวนดานหลังเปนภาพพระมาลัยขณะขึ้นไปนมัสการพระ
มหาจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส ผนังดานขางเบื้องบนเขียนเปนรูปเทพชุมนุม
ตอนลางเขียนภาพทศชาติชาดก เมื่อไดดูภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้แลวบอกไดเลยวา
ใครเปนคนวาด เพราะบนภาพมีชื่อคนเขียนอยูเรียบรอยคือเสวกโท พระวรรณวาด
วจิติร (ทอง) จารวุจิติร ซึง่เปนจติรกรเอกในสมยัรชักาลที ่๖ เขยีนขึน้เมือ่ พ.ศ.๒๔๖๕
ภาพจิตรกรรมสวนใหญเปนลักษณะไทยโบราณผสมกับแนวตะวันตกอยางกลม
กลืน เปนเอกภาพอยางยิ่งเมื่อในสมัยรัชกาลที่ ๖

ตำหนักจันทน หรอื หอพระไตรปฎก ซึ่งอยูทางดานขางของพระอุโบสถ
ตรงขามกบัหอระฆงั ดมูรีัว้กัน้เปนสดัเปนสวนซอนตวัอยใูนรมไมหนา “ตำหนกัทอง”
ซึ่งเคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีและสมเด็จพระสังฆราช (ศรี)
พระอุโบสถกับหอพระไตรปฎกที่รัชกาลที่ ๑ ทรงสราง ภายในมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนงัประดบัทัง้สองหลงั สถาปตยกรรมไทยในวดัทีม่ชีือ่เสยีงเลือ่งลอืวางามยิง่ คอื
หอพระไตรปฎก เดมิอยกูลางสระทีข่ดุขึน้ดานหลงัพระอโุบสถ สรางเปนเรอืนแฝด
๓ หลัง ดวยไมที่รื้อพระตำหนักและหอนั่งเดิมของรัชกาลที่ ๑ เมื่อครั้งยังทรงรับ
ราชการอยูกรุงธนบุรี ฝาผนังดานนอกทาสีดินแดงดานในเขียนภาพฝมืออาจารย
นาค เปนภาพแสดงวิถีชีวิตประจำวันของคนสมัยนั้น บานประตูตกแตงดวยการ
เขียนลายรดน้ำและแกะสลักอยางงดงาม นอกจากนั้นยังมี ตูพระไตรปฎก ลาย
รดน้ำขนาดใหญสมัยกรุงศรีอยุธยา อยูในหองดานเหนือและหองดานใต กลาวกัน
วาเดิมเปนเรือนไทยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชรัชกาล
ที่ ๑ เมื่อยังไมเสวยราชยตอนที่ยังเปนพระราชวรินทร เจากรมพระตำรวจนอกฝาย
ขวา ในรชักาลของสมเดจ็พระเจาตากสนิ เรอืนไทยเดมิทีว่าเปนเพยีงหลงัคามงุจาก
ฝาสำหรวด กัน้หองดวยกระแซง(ไมสามารถวาดรวดลายลงไปได) แตเมือ่ตองเสดจ็
ไปตีเมืองโคราชจึงไดรื้อตำหนักนั้นมาถวายวัดระฆัง หรือวัดบางหวาใหญใน
ขณะนั้น มองจากดานนอกเขาไป สิ่งแรกที่ดูโดดเดนก็คือซุมประตูตรงนอกชานซึ่ง
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แกะสลักเปนลายดอกไม สวนบานประตูของหอกลางแกะเปนลวดลายนกวายุภักษ
และลายกนกเครือเถาสวยงามมาก เมื่อเดินผานประตูเขาไปในตัวตำหนัก ความ
มืดกะทันหันดานในทำเอาหนามืดไปชั่วขณะ บรรยากาศดานในเงียบสงบมาก
จนออกจะวังเวงหนอยๆ สิ่งแรกที่เราไดเห็นเมื่อเขาไปดานในก็คือ พระบรมสาทิส
ลกัษณขนาดใหญของรัชกาลที่ ๑ ที่ตัง้อยใูนหอกลาง สวนปกตำหนักดานซายและ
ขวานั้นมีตูพระไตรปฎกเขียนลายรดน้ำปดทองฝมืองดงามอยูดานละใบ ตูนี้เปนตูที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เมื่อครั้งยังทรงพระยศเปนเจาฟาฯ ทรง
ลงพระหัตถแกะลายรวมกับครูชางอยุธยาดวยพระองคเองเสียดวย หอพระ
ไตรปฎกนี้ไดมีการซอมแซมครั้งใหญเมื่อคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป และ
ยงัเคยไดรบัรางวลัอาคารอนรุกัษดเีดนประจำป ๑๕๓๐ จากสมาคมสถาปนกิสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภอีกดวย ซึ่งทางวัดยายมาปลูกขึ้นใหมประกอบกันสามหอง
ฝากระดาน ในภาพคอืดานหนา อยทูางตะวนัออก หองทางใตเรยีกวาหอนอน เขยีน
ภาพผนังเรื่องประวัติพระอินทร (มฆมาณพ) สวนบนของภาพเปนหญิงเตี้ย (นาง
แคระ) บทบาทในสงัคมไทยโบราณของนาง นางคงเปนแมงาน หรอือยางนอยกเ็ปน
สวนหนึ่งในงาน ในรูปจะมีมือบุรุษยื่นออกมาจากขางหลังของนางทั้งหลายมาจับ
นมจับเอวตางๆ บงบอกอารมณครื้นเครงของชางเขียนไดแลว เรื่องเชนนี้คงคุนเคย
กันในสังคมไทยโบราณ เพราะมักจะพบในฉากแทรกเสริมของจิตรกรรมฝาผนัง
โบราณโดยทั่วไป ตอนลางคือภาพหญิงงามอวบอิ่ม คงเปนภรรยาของมฆมาณพ
และสหาย ภาพแถวหญิงงามคอนขางเจาเนื้อคงเปนทัศนะที่วาดวยหญิงงามใน
สมยัรชักาลที ่๑ ซึง่ทัง้นีจ้ะแตกตางจากรปูทรงซึง่จะคอนขางบอบบางกวาจติรกรรม
ในสมัยรัชกาลที่ ๓   หองกลางเรียกวาหองนั่ง มีภาพเรื่องรามเกียรติ์ และทางใต
เปนหอเขยีน ภาพผนงัเปนแถวเทพชมุนมุ หอไตรนีผ้านการบรูณะปรบัปรงุใหม ทาสี
แดงซึง่เดมิคงเปนสแีดงทำนองนีม้ากอน ในหอไตรปจจบุนัเกบ็รกัษาตพูระธรรมลาย
ทอง (ที่มา : ขอมูลจากเอกสารเสริม โครงการตามเสนทางงานชางโบราณ ครั้งที่
๒ : จติรกรรมโบราณวดัรมิฝง: ๒๔-๒๕ ก.พ.๒๕๔๙)
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บรรณานุกรม
รูปภาพและเนื้อหา
peseenam.com/webboard/01485.html
http://www.thirawat.com/index.php?name=Content&pa=showpage&pid=7
http://www.huso.buu.ac.th/cai/Sociology/culture/drawing.htm
http://archaeology.thai-archaeology.
บริษัท คณะชาง จำกัด. ตำราภาพลายไทย ภาค๒-ตอน๑. ไมระบุปและวันที่ผลิต
จำหนาย
ขอบคุณ

ผศ.อำนาจ  เยน็สบาย     ทานเปนผคูดิรเิริม่การทำหนงัสอืในโครงการ จดั
คายทำใหพวกเราไดรับประสบการณ เพื่อที่จะตอสูกับชีวิตความเปนครูที่สมบูรณ
แบบในอนาคตไดอยางไมอายใครวาเราเปนลกู มศว ทีผ่านมาทานเปรยีบเสมอืนพอ
ที่เอาใจใสลูกๆเสมอ

อาจารยดวงจติ    ดวีวิฒัน     ทีใ่หของมลูแนวทางการศกึษาและเอาใจใส
ตลอดมา ทีส่ำคญัทีส่ดุ ครเูปทำใหหนงัสอืเลมนีเ้สรจ็สมบรูณ เปนครทูีส่มบรูณแบบ
ที่สุดในความรูสึกของพวกเราครู 5 ป ขอบคุณมากคะ/ครับ ครูเปที่นารัก

อาจารยสมปอง    ดวงไสว    อาจารยวทิยากรจากโรงเรยีนวดัสงัเวช  ทีใ่ห
ขอมูลประวัติความเปนมาวิถีชีวิตความเปนอยูและวัดริมฝงแมน้ำเจาพระยา ถาไม
ไดเจอทานเราจะไมเขาใจเลยวาสิ่งที่เรามองขามไปคือวัฒนธรรมอันดีงามที่คนทั้ง
โลก มองเห็นวามันสวย ทำใหรูคุณคาแหงความเปนไทยมากขึ้น

ครอบครวัและคนสำคญัทีไ่มไดกลาวถงึทกุทาน ทีใ่หการสนบัสนนุตลอดมา
ปลอบโยนและใหกำลังใจ พอใหแนวทางในการสรางแผนการสอน แมสอนให
ทำแผนการสอน สอนใหเรารูวาถาเราไมลุยมันตอไปเราจะไมรูวามันยากเพียงใด
ถาเราเจอกับปญหาสิ่งแรกที่ไดรับคือความเขมแข็งในการเผชิญหนา

เพื่อนๆและผูอานทุกทาน  เพื่อนๆขอบใจมากเมื่อเราผิดพลาดเรารูวายังมี
พวกเธออยูขางๆเรา ทานผูอานถาไมมีทานคอยอานและติชม พวกเราก็ไมมีกำลัง
ใจในการสรางประสบการณเลาสูกันฟงตอไป
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โครงการสอน

คาบ                    รายละเอียด หมายเหตุ

1

2
3

4
5
6

7
8
9

10

11

ประวัติความเปนมาของลายที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย
ประวัติความเปนมาของลายไทยในวัดตางๆ
ลายไทยเบื้องตน ลายกระจังฟนปลา กระจัง
ตาออย กระจงัใบเทศ
ลายไทยเบื้องตน กระจังปฏิญาณ  กระจังรวน
ลายไทยเบื้องตน ลายพุมขาวบิณฑ
ลายไทยเบื้องตน ลายประจำยาม และพัฒนา
จากลายประจำยามมาเปนลายรักรอย
ลายหางไหล
สอบกลางภาค
การเขียนลายกระหนกสามตัว

การแบงลาย และวิธีการแตกลายกระหนก
สามตัว
รูจักลายกระหนกประเภทอื่นๆ เชน กระหนก
เปลว กระหนกใบเทศ กระหนกหัวกลับ
กระหนกกาบ กระหนกผักกูด ฯลฯ

ชมภาพสไลดงาน
จติรกรรมกรรมฝาผนงั

แจกใบความรทูี ่1

แจกใบความรทูี ่2
แจกใบความรทูี ่3
แจกใบความรทูี ่4

แจกใบความรทูี ่5

ชมภาพแบบลาย วธิกีาร
เขยีนลายกระหนกสาตวั
แจกใบความรทูี ่6

ชมภาพและรปูรางและ
รปูแบบของลายกระหนก
ประเภทตางๆ
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โครงการสอน

คาบ                    รายละเอียด หมายเหตุ

12

13

14

15

16

เขียนลายกระหนกเปลว กระหนกใบเทศ
กระหนกหัวกลับ กระหนกกาบ กระหนกผักกูด
ตามความสนใจของนักเรียน
อธิบายความหมาย ของลายกระหนก นารี
กระบี ่คชะ
การลงสี การตัดเสน การถมพื้น ลวดลายตางๆ
และการเขียนลายไทยประยุกต โดยการ
นำลายไทยทุกๆใบความรูนำมาประยุกตออก
มาเปนผลงาน
วิจารณงานศิลปะไทย (วิจารณงานเปนกลุมๆ)

สอบปลายภาค

แจกใบความรทูี ่7 และ
วธิกีารเขยีนลายกระหนก
แตละประเภท
ใชคอมพวิเตอรในการ
นำเสนอ
ตวัอยางผลงานและลายที่
ลงสเีสรจ็เรยีบรอยแลว
(จะใหลงสทีกุๆใบความรทูี่
ไดรบั)
รวบรวมผลงาน และ
นำมาวจิารณผลงาน
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แผนการสอน

กลมุสาระการเรยีนรทูางศลิปะ                    เปาหมายนกัเรยีนชนัมธัยมศกึษาปที ่4
หนวยที่ 1        แผนการสอนที ่1 เวลา 2 คาบ
เรือ่งทีส่อน การเขยีนลายกระหนก 3 ตวั    คาบละ 40 นาที

สาระสำคัญ
นักเรียนสามารถเขาใจถึงความแตกตางของลายกระหนกสามตัว การ

แบงลายกระหนกสามตัว และเขาใจถึงความหมายของรูปลักษณและรูปทรงของ
ลายกระหนกสามตัว แลวยังสามารถเขียนลายกระหนกสามตัวได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. นกัเรยีนเขาใจความเปนมาของลายกระหนกสามตวั รวมถงึรปูทรงของ

ลายกระหนกสามตัว และวิธีการเขียนลายกระหนกสามตัวได
2. นักเรียนสามารถเขียนลายและการแบงลายกระหนกสามตัว แลวสาม

มารถแตกลายกระหนกสามตัวได

เนื้อหา
การเขยีนลายไทย หรอืลายกระหนกเปนงานศลิปะชนดิหนึง่ ทีเ่ดก็ไทยมกั

จะมองขามไปอยางนาเสียดาย ลายกระหนกถือเปนวัฒนธรรมไทยถือเปนมรดก
ทางวัฒนธรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นสภาพสังคมและวิถีชีวิตความเปนอยูไดอยาง
สมบูรณ การเขียนลายกระหนกสามตัวก็เปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่ง
เปนลายเบื้องตนที่จะนำไปสูภาพงานจิตรกรรมไทย แลวยังสามารถนำมาประยุกต
ใชในการสรางงานศิลปะประเภทอื่นๆ ได
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สื่อการสอน
1. คอมพวิเตอร หรอืภาพผลงงานนำเสนอการวาดลายแตละขัน้ตอน รวม

ถึงผลงานที่เสร็จสมบูรณแลว
2. ใบความรูที่ 6 เรื่องการเขียนลายกระหนกสามตัว

กิจกรรมการเรียนรู
การนำเขาสูบทเรียน ครูผูสอนอธิบาย นำเสนอแบบลายกระหนกสาม

ตัวดวยสื่อการสอน คือ สื่อทางดานคอมพิวเตอร หรือตัวอยางขั้นตอน และผลงาน
ที่เสร็จสมบูรณ ครูผูสอนสอนการเขียนและการแบงลายกระหนกสามตัว

การดำเนินการสอน ครูผูสอนอธิบาย แลวชมภาพลายกระหนกสามตัว
ตามสื่อที่ครูผูสอนจัดเตรียม

- นำเสนอตัวอยางขั้นตอน และผลงานที่เสร็จสมบูรณ ดวยคอมพิวเตอร
หรือภาพผลงงานนำเสนอการวาดลายแตละขั้นตอน รวมถึงผลงานที่เสร็จสมบูรณ
แลว

- แจกใบความรูที่ 6 เรื่องการเขียนลายกระหนกสามตัว

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
   - ดานความรู   เขาใจลกัษณะของการเขยีนลายกระหนกสามตวั
   - ดานทักษะ  เกิดการสังเกต การวิจารณ และสามารถสรุปเกี่ยวกับ

การเขียนลายกระหนกได
   - ดานคณุธรรมจรยิธรรม คานยิม   เกดิจติสำนกึในการอนรุกัษศลิป

วัฒนธรรมไทย

แผนการสอน
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วิธีการวัดผล
แจกใบความรูที่ 6 เรื่องการเขียนลายกระหนกสามตัว แลวใหนักเรียน

ปฏิบัติเขียนลายกระหนกสามตัว

เครื่องมือที่ใชวัด
ผลงานการเขียนลายกระหนกสามตัว 1 ชิ้น

เกณฑการประเมินผล
คะแนนผลงานเตม็ 10 คะแนน

แผนการสอน





ผาทอพื้นบานไทย : ผาขิดอุดร

คณุสมหมาย  อปุระโคตร
รานวงเดือนผาหมี่ขิด

บานเลขที ่ 381 หม ู10 บานนาขา  ตำบลนาขา
อำเภอเมอืงอดุรธาน ี จงัหวดัอดุรธาน ี โทร. (042) 206-089





นางสาวศภุวด ีภคูำ

 
การเรียนรูในหองเรียนเปนการเรียนที่หวังผล   การศึกษาไมใชสิ่งที่ควร

จำกัดไวเพียงในหองเรียน  ในชีวิตจริงเราสามารถเรียนรูสิ่งตางๆไดมากมายตั้งแต
ตืน่ขึน้ตอนเชา ไดยนิเสยีงไกขนัตามดวยเสยีงนกรอง  เปนการเรยีนรตูลอดชวีติ  มี
โลกเปนหองเรียนเดินทางไปเรื่อยๆ  ไดรูจักคนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เหมือนเปดหนังสือ
อานไปเรือ่ยๆ  สิง่ทีไ่ด  จากโลกคอืประสบการณ

จุดมุงหมายในการศึกษา
- ตองการศึกษาประวัติความเปนมาของผาทอลายขิดทางภาคอีสาน

ลักษณะลวดลายดั้งเดิม เทคนิคในการทอ และความหมายของลวดลายตางๆ
- ความงามและความสำคัญของผาทอลายขิด

วิธีการเก็บขอมูล
- พูดคุย สอบถาม และถายภาพสถานที่ทอผาขิดและสถานที่ขาย
- อดัเสยีง  จดบนัทกึบางสวน
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ขอมูลสถานที่ศึกษา
รานวงเดอืนผาไทย บานเลขที่ 381 หม ู10  บานนาขา  ตำบลนาขา

อำเภอเมอืงอดุรธาน ี    จงัหวดัอดุรธานี   โทร. (042) 206-089
รานวงเดือนสามารถเห็นไดชัดเพราะตั้งอยูริมถนนสายอุดรธานี-

หนองคาย  หากเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีรานจะอยูทางขวามือ เราตองกลับรถ
เพื่อเขาเยี่ยมชม เชนเดียวกันกับรานอื่นๆลึกเขาไปอีกเล็กนอยของหมูบานนาขา
คนในหมูบานนี้สวนใหญมีอาชีพทอผา ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจวา เมื่อเราเขาไปใน
หมูบานนี้จะเห็นแทบทุกหลังคาใชบานตัวเองเปนรานขายสินคาผาทอซึ่งเปนสินคา
OTOP
วิธีการเดินทาง

การเดินทางครั้งแรกสุดเปนวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2549   เปนการ
เดนิทางโดยรถไฟชัน้สามเปนครัง้แรกและเปนตัว๋พเิศษสำหรบัคนพเิศษเสยีดวย นัน่
คอื ตองยนืไป  ออกจากสถานหีวัลำโพงตามเวลาบนตัว๋โดยสารคอื 20 นาฬกิา 45
นาที  แตรถไฟก็ไมเคยถึงตามกำหนดเวลาเดิมคือ เวลา 7 นาฬิกา 58 นาที ดวย
เหตุหลายประการเชนแอรสำหรับชั้นโดยสารไฮโซเกิดเสียจนตองจอดซอมระหวาง
ทาง ทำใหการเดินทางที่สดชื่นรื่นรมยไปดวยกลิ่นน้ำคางยามเชาและปลาหมึกเนา
กิโลกรัมละรอย  ถึงที่หมายในเวลา 9 นาฬิกา 48 นาที ของวันศุกรที่ 17 มีนาคม
2549  แถมจอดเลยสถานมีาราวๆ 500 เมตรได

รอยเจ็ดสิบกวาบาท ไดนั่งเกาอี้พิเศษบุกระดาษหนังสือพิมพอยูหนาหอง
น้ำมาครึ่งทาง และอีกครึ่งทางก็มีคนใจดีเสียสละที่นั่งให เปนชายวัยกลางคนที่เมา
กำลงัไดทีม่าขอแลกทีน่ัง่ VIP หนาหองน้ำแลวกข็ดตวัลงนอนตรงนัน้  ไมมาทวงสทิธิ์
ที่นั่งคืนเสียดวย

วันศุกรเปนวันสำหรับการพักผอนจากการเดินทางวิบากที่ยาวนานและ
เตรียมตัวเพื่อออกพื้นที่  หาขอมูลสถานที่โดยไปขอหนังสือนำเที่ยว จากสำนักงาน
พฒันาชมุชน ทีศ่าลากลาง  จงัหวดัอดุรธาน ี  จดัแจงเตรยีมคำถาม เตรยีมอปุกรณ
ที่ใชเก็บขอมูล ซื้อฟลม เตรียมยานพาหนะและหาแผนที่ สิ่งที่ลืมไปจริงๆในวันนั้น
คอื เราลมืไปขอใบขบัขีใ่หม
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วนัเสารที ่18 มนีาคม 2549 ขบัรถออกจากบานเวลา 9 นาฬกิา จากบาน
ที่ตำบลหมากแขงสูตำบลนาขา วันนั้นฝนตกแตเชาอากาศเย็นสบาย ถึงที่หมาย
เวลา 10 นาฬกิา  อยเูกบ็ขอมลูจนถงึเวลาประมาณ 15.40 กระเพาะเริม่ครวญคราง
ดวยความหิวและเพราะประกอบกับเปนเวลาสมควรที่จะกลับไปเตรียมตัวเดิน
ทางกลับกรุงเทพฯจึงตองรีบกลับ ระหวางทางยังมีมารมาผจญเปนตำรวจที่ดักจับ
หมวกกันนอกแถวทางเขาอุดรธานีอีก เปนสัปดาหมหาโชคจริงๆ

กลบัถงึบานเวลา 17 นาฬกิาเศษๆ กจ็ดักระเปาเตรยีมกลบักรงุเทพฯ อาบ
น้ำทานมื้อเย็นแลวเตรียมตัวไปขึ้นรถไฟเวลา 19.45   ขากลับโชคดีที่ไดรถแอร ไม
ตองทนกลิ่นปลาหมึกเหม็นๆ ไมตองทนกับแมลง ถึงหัวลำโพงในเวลา 9
นาฬิกา สายอีกเชนเคย  นั่งรถเมลกลับมีนบุรีอีกราวๆสองชั่วโมง ถึงบานอาบน้ำ
เสร็จก็นอนแองแมงทันที
คาเดินทาง

คารถไฟ จากกรงุเทพฯ-อดุรธาน ี  178 บาท
คารถไฟ จากอดุรฯ-กรงุเทพมหานคร  569 บาท
รวมคาเดนิทาง  747 บาท

ระยะเวลาในการศึกษาเก็บขอมูล
ในวนัที ่18 มนีาคม ชวงเวลา 10.00-15.00    สถานทีเ่กบ็ขอมลูคอืหมบูาน

นาขาแถบที่มีการขายผลิตภัณฑผาทอ ซึ่งอยูไมลึกมากจากถนนที่เขาไป
ชวงสายของวันที่ 18 มีนาคม ฝนยังคงตกอยูเล็กนอย  ทำใหอากาศเย็น

สบายเดินชมไดเรื่อยๆ เนื่องจากกอนที่จะออกมาลงพื้นที่  สวนนี้คุณแมและปาได
มาเดินชอปสำรวจรานคาไวรอแลวทำใหรูวาจะสามารถสอบถามขอมูลจากที่ไหน
ไดบาง  เราไดเลือกรานที่อยูติดถนนเพราะสะดุดตาและทางรานก็ทำเปน
อุตสาหกรรมแลว

หากเดินทางมาจากอุดรธานีเราจะเห็นรานวงเดือนผาหมี่ขิดและรานผา
ขิดใหญๆหลายรานจะอยูทางขวามือแตเราตองขับรถตอไปอีกหลายรอยเมตรกวา
จะถึงจุดกลับรถ  ที่ตั้งของรานเปนทำเลที่เหมาะแกการเขาชมเขาซื้อมากเพราะ





ผาทอพื้นบานไทย : ผาขิดอุดร

สงัเกตเหน็ไดงายและมลีานจอดรถอยหูนารานสามารถจอดรถทวัรได  ถาคนไมรจูกั
อาจคิดวาหมูบานนาขามีรานขายผาขิดอยูไมกี่รานเพราะรานคาของหมูบานนี้
จะอยลูกึเขาไปหนึง่ลอค หากตองการเยีย่มชมกต็องขบัรถเลยรานวงเดอืนผาหมีข่ดิ
มาจนถึงบริเวณสะพานลอยใกลๆกับวัด เราสามารถเลี้ยวรถกลับเขาไปจอดในวัด
ไดโดยจายคาบำรุงใหวัดตามจิตศัทธา

จุดหมายแรกไมไดอยูที่รานวงเดือน  แตเปนในหมูบาน  เมื่อขับรถมาถึง
วัดก็เขาไปหาที่จอด หยอดเงินใสกลองแลวก็ออกมา  รานคาในหมูบานนาขาสวน
ใหญจะมีสินคาคลายๆกัน ที่ตางกันออกไปจะเปนการออกแบบผลิตภัณฑและลวด
ลายของผาขิด นอกจากผาขิดแลวยังมีผาไหม ผาฝาย ผามัดยอมและผามัดหมี่
ผลิดภัณฑผาขิดของชุมชนนี้จะมีทั้งเสื้อผา ผาหม ผาคลุมไหล หมอนขิดและ
ของที่ระลึกเชนพวงกุญแจ

เมื่อเขาไปที่รานไดแนะนำตัวกับเจาของรานคือคุณวงเดือนและคุณสม
หมาย  วาจะมาขอสอบถามขอมูลเรื่องผาขิดอุดรธานีจากที่รานเพื่อศึกษาตามจุด
ประสงคซึง่ไดอธบิายไปตามลำดบั  วนันัน้คนไมเยอะทีร่านยงัไมยงุวนุวาย  ทัง้คยูนิดี
ใหขอมลูและถามคำถามทีต่องการ แตดตูืน่เตนเหมอืนเหน็เราเปนของแปลกสำหรบั
คนคาขายแบบเขามากกวา  ซึ่งเปนธรรมดาสำหรับผูประกอบอาชีพที่วันๆนั่งขาย
แลววันหนึ่งมีรายการโทรทัศนหรือผูคนมาใหความสนใจ  ตางจากทุกวัน

คุณสมหมาย สามีของคุณวงเดือนนำเราขึ้นชมชั้นสองของราน มีผาขิด
ลายตางๆพาดโชวอยูบนที่ตั้งสำหรับจัดแสดง   หนึ่งในจำนวนนั้นมีผาขิด  “ลาย
เทวดาขี่หงส”ที่คุณวงเดือนออกแบบและชนะการประกวดการออกแบบผาขิดดวย
แตไมทราบปที่ออกแบบเพราะเจาตัวก็ยุงจนลืมไป

หลังจากถายรูปที่ชั้นสองเสร็จแลวเราก็ลงมาชั้นลาง คุณวงเดือนก็เอา
หนงัสอืผาขดิไทยมาใหอานระหวางคอยคณุสมหมายนำหนงัสอื “ผาทอลายขดิ” ไป
ถายเอกสารให  เมื่อคุณสมหมายกลับมาก็พาไปดูสถานที่ทอผาขิดของรานซึ่งอยู
หลังรานวงเดือนกัน

ตอนที่ไปถึงก็เห็นยายคนหนึ่งกำลังต่ำหูกอยู  “ต่ำ” เปนการออกเสียง
คำวา “ ตำ “ ตามภาษาอสีาน  เครือ่งทอผาแบบพืน้เมอืงทีร่านวงเดอืนใชมสีองแบบ
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คือ “ หูกทอผาธรรมดา” และ “ กี่กระตุก “  ความแตกตางระหวางเครื่องทอสอง
เครื่องนี้คือ หูกธรรมดาจะตองใชมือซัดกระสวยที่ใชใสดายเพื่อทอ แตกี่กระตุกจะมี
เชือกดึงกระสวยแทนมือ จึงไดชื่อวากี่กระตุก

การประดิษฐลวดลายตางๆไดแนวคิดมาจากธรรมชาติและเรื่องราวทาง
พุทธศาสนา  ลวดลายที่ปรากฎบนผาขิดสามารถนำมาอางอิงถึงสภาพความเปน
อยูและประเพณีนิยมของชาวอีสาน เชน ลายดอกแกว ซึ่งเปนลายขิดดั้งเดิม ไดมี
การทอผาขิดลายนี้ขึ้นมาเพราะผูเฒาผูแกสมัยนั้นเชื่อวาดอกแกวและดอกไมตางๆ
มีกลิ่นหอม มีตัวตนแสดงถึงความดี ใชสำหรับใสพานไปถวายพระที่วัด สวนใหญ
ทอขึ้นเพื่อทำหมอนขิด และมีการทอลายนี้สืบตอกันมาถึงปจจุบัน นอกจากนี้ยังมี
ลายดอกมะลิ ลายดอกจัน ลายดอกพิกุล เปนตน ซึ่งจัดวาเปนลายขิดดั้งเดิม

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมอยางรวดเร็ว การพัฒนาดาน
เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกเกิดขึ้น คนไทยเริ่มมีไฟฟาใช  จินตนาการ
ใหมๆจึงบังเกิดและลวดลายก็แปลกไปจากธรรมเนียมเดิมที่มักยึดตามธรรมชาติ
เรื่องราวทางพุทธสาสนาและสัตวหิมพานทั้งหลาย  เชน ลายขิดชิงชาสวรรค ซึ่งได
รับอิทธิพลมาจากชิงชาสวรรคที่ปรากฏอยูตามงานวัด

สมัยกอนชาวอีสานถือกันวาผาขิดเปนของสูง อาจเปนเพราะกรรมวิธีการ
ทอทีย่งุยากกวาการทอผาทัว่ไป  ดงันัน้คนโบราณจะไมนำเอาผาขดิไปทำผาถงุ ผา
นุง หรือผาซิ่นเด็ดขาด เพราะถือวาการนำผาขิดไปใชกับอวัยวะที่ต่ำกวาชวงเอวลง
มาถือเปนบาป จึงมีการนำผาขิดไปใชกับรางกายสวนบนที่อยูเหนือเอวทั้งสิ้น การ
เกบ็รกัษากจ็ะเกบ็ไวบนทีส่งู เชน บนโตะ หวันอน หรอืแขวนไวบนเพดาน

ผาขิดมีคุณคาทางศิลปะโดยตรงเพราะสรางสรรคขึ้นมาเพื่อสนอง
จินตนาการ ความตองการของตนเองและสังคม  หญิงสาวชาวอีสานทุกครัวเรือน
จะตองไดรับการฝกฝนใหทอผาขิดไดอยางสวยงามและสามารถสอดแทรกศิลปะ
เขาไปในลวดลายของผาขิด  นั่นหมายถึง การใชจินตนาการที่เปดกวางและ
ประยุกตสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได ยิ่งคนที่มีอารมณออนไหวชางจินตนาการ
จะยิ่งสามารถสรางสรรคลวดลายไดงดงาม  ความหมายสากลที่ชาวอีสานเรียก
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ลวดลายทีบ่รรจเุขาไปในเนือ้ผาแตละสวนวา “ ลาย “  แตละลายจะมชีือ่เรยีกคลาย
กันหรือตางกันบางเล็กนอยขึ้นอยูกับภาษาของแตละทองถิ่น

คณุสมหมายเลาวา สมยักอนผคูนจะไมเหน็คณุคาของผาทอและไมมกีาร
ประยุกตตัดเปนชุดสวยๆเหมือนในปจจุบัน ทำใหผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
จังหวัดอุดรธานีสมัยนั้นเขามาชวยสงเสริมสนับสนุนการขาย โดยสนับสนุนใหครู
อาจารยหันมาใสผาทอสัปดาหละหนึ่งวัน  ประกอบกับ คุณหญิงมะลิ  มูลศาสตร
สาธร เห็นวาที่หมูบานนาขามีการทอผากันมากจึงสนับสนุนและสงเสริมใหมีการ
รวมกลมุ  โดยมนีางต ู อปุระโคตร (ชางทอลำดบัที ่17) เปนผนูำกลมุ ทำใหผาทอบาน
นาขาเปนที่รูจักกันทั่วไป   การทอผาของนางตู นอกจากเพื่ออนุรักษลายผาดั้งเดิม
ใหคงอยูตอไปแลว ยังมีการคิดคนประยุกตลายใหมๆ ขึ้นมาเสมอเพื่อดึงความสนใจ
กับลูกคา เชน ลายบันไดแมว และผาซิ่นมัดหมี่ ลายโคมหาขาวหลามตัด

สวนนางวงเดือน  อุประโคตร (ชางทอลำดับที่ 18)  เจาของรานวงเดือน
ผาหมีข่ดิ เปนบตุรสาวคนโตของนางต ู  อปุระโคตร  ประสบความสำเรจ็ไดทกุวนันี้
ดวยคำสอนของแม  เธอไดเลาถึงเอกลักษณของนางตูวา  “ยายตูแกจะคำรามอยู
ตลอดเวลา ถาลายไหนคนทอออกมาไมดี แกก็จะตีคนทอคนนั้น  คนเลยเรียกยาย
ต ูเปนยายตี ๋(คำวา “ ตี “ แตออกเสยีงสำเนยีงแบบคนอสีาน)  ถาไมขยนั ยายตแูก
จะเอาไมคานฟาดหลังเอา  เราก็ตองคอยฟงแก ก็เลยไดดี”

นางวงเดอืนเริม่เปดรานเลก็ๆขายผาตัง้แตป 2522 ชื่อรานวงเดือนผาไทย
เมื่อมีการประชาสัมพันธผานสิ่งพิมพตางๆทำใหรานเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไปมาก
ขึน้  ปจจบุนัไดขยายกจิการเปดรานใหญขึน้และทีต่ัง้กเ็ปนทีส่ะดดุตาคนผานไปผาน
มา   ผาคลมุไหล ลายเทวดาขีห่งส เปนชือ่ทีเ่รยีกและออกแบบขึน้เองของชางทอทาน
นี้ เปนลายที่ชนะการประกวดผาขิดอุดรดวย
กระบวนการสรางงาน

ขั้นตอนการเตรียมดายสำหรับการทอผาขิดนั้นไมใชเรื่องที่ทำกันงายๆเลย
การคำนวนเสนดายระบบพื้นบาน คือนับจำนวนเสนยืนจากฟนฟม (ฟนหวี) เปน
หลบ 1 หลบ ม ี40 ชองฟนฟม ฟนฟมถี-่หางขึน้อยกูบัจำนวนหลบมาก-นอย
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เชน  ฟนฟมสำหรบัผาเนือ้หนา
- ฟนฟมยาว 25 นิว้    ม ี20 หลบ
1 หลบ ม ี40 ชอง 20 หลบ = 800 ชอง

        ฟนฟมสำหรบัผาเนือ้บาง
-ฟนฟมยาว 25 นิว้เทากนั แตม ี30 หลบ
1 หลบม ี40 ชอง  30 หลบ = 1,200 ชอง

เทากับตัวอยางแรกมีความหางของฟนฟมมากกวา
นอกจากจะตองคำนวนดายแลวยังตองใชความอดทนในการขึงดายใน

แนวตางๆของเครือ่งทอ หรอืหกู  และการเกบ็ “ ตะกอ “ ซึง่เปนสวนสำคญัของเครือ่ง
ทอผา มีหนาที่สำหรับแยกดายยืนใหขึ้นลง เพื่อเปดใหมีจังหวะของเสนดายที่พุง
จากกระสวยใหมีการสอดขัดกันทำใหเกิดเปนเนื้อผา ในการทอผา ถาไมมีตะกอ
จะทำใหทอไดลำบาก  ตะกอมสีองแบบคอื แบบลวดทีใ่ชกบัเครือ่งทอผาในโรงงาน
กับตะกอดายที่ใชทอตามครัวเรือน

การเตรยีมดายพงุ  ดายพงุจะใสไวในกระสวย แลวพงุจากขวาไปซายและ
ซายไปขวา ขนานกับลำตัวผูทอ  จะใชดายขนาดไหน เบอรอะไรก็ไดขึ้นอยูกับวัตถุ
ประสงคและการใชงาน  การใชดายตางเบอรกันก็จะทำใหไดพื้นผิวตางกันเกิด
ความงามที่ตางกัน
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โครงการสอน

คาบ                    รายละเอียด สื่อการสอน

1
2-3

4-5

6-7

8-9

10

- ประวัติและคุณคาของผาทอ
- ลวดลายและความหมายของผาทอ
   - ลายทีไ่ดความคดิมาจากดอกไม
   - ลายทีไ่ดความคดิมาจากสตัวตางๆ
   - ลายทีไ่ดจากรปูทรงเรขาคณติ
   - ลายทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการนำเขา
วิวัฒนาการและเทคโนโลยี
- กรรมวิธีการผลิต

- การเข็นฝาย
 - การยอมสฝีาย
- การเตรียมดายสำหรับการทอ

- การฝกสานลายผาดวยกระดาษ

- ลายขิดสรางสรรค

- สอบ

- overhead projector
- overhead projector

- ชมวดีทิศันและอธบิาย
ประกอบการชม

- ตัวอยางลายผางายๆ-
กระดาษขาวและ
กระดาษสี
- กรรไกร, คตัเตอร
- ตัวอยางลายผา-
กระดาษขาวและ
กระดาษสี
- กรรไกร, คตัเตอร
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แผนการสอน

กลมุสาระการเรยีนรทูางศลิปะ        กลมุเปาหมาย  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่6
หนวยที่ 8-9
เรือ่ง:  ลายขิดสรางสรรค

สาระสำคัญ
การประดิษฐผาขิดลวดลายตางๆไดแนวคิดมาจากธรรมชาติและสิ่งที่อยูรอบตัว
ผสมผสานกับจินตนาการของผูออกแบบลาย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถออกแบบลายผาไดอยางสวยงาม
2. นักเรียนสามารถประดิษฐลายผาที่ออกแบบไดครบถวนตาม

รายละเอียดที่ออกแบบไว

เนื้อหา
ออกแบบลายผาตอจากลายพื้นฐานที่เคยเรียนมา มีลายที่ไดจากดอกไม

ลายที่ไดจากสัตวและเรขาคณิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนำ:  ทบทวนความรูเกี่ยวกับลายผาขิด
ขัน้สอน:  นำตวัอยางลายขดิทีอ่อกแบบไวมาใหนกัเรยีนดแูลวปลอยใหเดก็

ออกแบบเอง จากนั้นใหเด็กสานกระดาษเปนลายตามที่ออกแบบ
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สื่อการเรียนการสอน
1. ตัวอยางลายผาและแบบสเก็ตชลายผาที่ออกแบบ
2. กระดาษขาวและกระดาษสี
3. กรรไกร, คตัเตอร

การวัดผลและประเมินผล
การวัดผล:  ดูจากความสนใจและการใหความรวมมือในการทำกิจกรรม

ของเด็ก
การประเมินผล:
   1. งานสเกต็ชการออกแบบลายผา
   2. ผลงานการสานลายผาดวยกระดาษสี

แผนการสอน
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