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ก าแพงเพชรศึกษา 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจ าป ี2563 

 
 เจ้าของ : ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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บทบรรณาธิการ 

วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ เป็นวำรสำรวิชำกำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 ซึ่งเป็นเนื้อหำท่ีพัฒนำมำจำกข้อมูลโครงกำรก ำแพงเพชรศึกษำ ประกอบด้วย
บทควำมวิชำกำร จ ำนวน 15 บทควำม จำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมีรำยละเอียด
ช่ือบทควำม ดังนี้ 

1. เสด็จประพำสต้นเมืองก ำแพงเพชร 
    โดย  วนัสนันท์  นุชนำรถ, พธูร ำไพ ประภัสสร, ศุภโชคชัย นันทศรี, พิมพ์นำรำ บรรจง,  
    วีรวรรณ แจ้งโม้ และ รัฏฐพิชญ์  นำคบรรณ 
2. อำหำรและขนมท่ีท ำจำกกล้วยไข่  จังหวัดก ำแพงเพชร 
    โดย  ยุชิตำ  กันหำมิ่ง, วนัสนันท์  นุชนำรถ, พธูร ำไพ ประภัสสร, ศุภโชคชัย นันทศรี,  
    พิมพ์นำรำ บรรจง, วรีวรรณ แจ้งโม้ และ ศศิวิมล  กิจพัตตรำภรณ์ 
3. ต ำนำนท้ำวแสนปม 
    โดย  ยุชิตำ  กันหำมิ่ง, วนัสนันท์  นุชนำรถ, พธูร ำไพ ประภัสสร, ศุภโชคชัย นันทศรี,  
    พิมพ์นำรำ บรรจง, วีรวรรณ แจ้งโม้ และ จักรกฤษณ์  ศุกร์ดี 
4. ชนเผ่ำปกำเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยง ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
    โดย  วิษณุเดช  นันไชยแก้ว, พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นันทศรี, พิมพ์นำรำ  บรรจง, 
    วนัสนันท์  นุชนำรถ, วีรวรรณ  แจ้งโม้ และ พรรณรำย  สีเพ่ง 
5. ชนเผ่ำเมี่ยน หรือ เย้ำ ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
    โดย  วิษณุเดช  นันไชยแก้ว, พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นันทศรี, พิมพ์นำรำ  บรรจง, 
    วนัสนันท์  นุชนำรถ, วีรวรรณ  แจ้งโม้ และ พงศ์ศิริ  ข ำมีชะนะ 
6. ชนเผ่ำลีซอ (ลีซู) ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
    โดย  วชิรวิทย์  กรรณิกำ, พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นันทศรี, พิมพ์นำรำ  บรรจง, 

         วนัสนันท์  นุชนำรถ, วีรวรรณ  แจ้งโม้ และ วนิดำ  ประเสริฐกุล 
7. อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ 
    โดย  วชิรวิทย์  กรรณิกำ, พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นันทศรี, พิมพ์นำรำ  บรรจง, 
    วนัสนันท์  นุชนำรถ, วรีวรรณ  แจ้งโม้ และ อุษณีย ์ ปูเครือ 
8. มำลัย  ชูพินิจ : บุคคลส ำคัญของจังหวัดก ำแพงเพชร 
    โดย  พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นันทศรี, พิมพ์นำรำ  บรรจง, วนัสนันท์  นุชนำรถ,  
    วีรวรรณ  แจ้งโม้ และ ภัทรำพร  ชูทอง 
9. ลูกปัดแก้วทวำรวดี เมืองก ำแพงเพชร 
    โดย พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นันทศรี, พิมพ์นำรำ  บรรจง, วนัสนันท์  นุชนำรถ,  
    วีรวรรณ  แจ้งโม้ และ รัชนีกร  บ ำรุงศรี  
10. วิถีชีวิตคนพรำนกระต่ำยกับของฝำกขึ้นช่ืออ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 
     โดย  วีรวรรณ  แจ้งโม้, พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นันทศรี, พิมพ์นำรำ  บรรจง, 
     วนัสนันท์  นุชนำรถ, วิจิตรำ  มำน้อย, มัณฑนำ  แสงเมือง, สุดำรัตน์  แก้วทรัพย์, 
     สำวิกำ  บัวบำน และ นิรัติศัย  เฟื่องอิ่ม 
 



 

11. ตำนก๋วยสลำก ประเพณีโบรำณของคนไทย 
     โดย  วีรวรรณ  แจ้งโม้, พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นนัทศรี, พิมพ์นำรำ  บรรจง, 
     วนัสนันท์  นุชนำรถ, บุญพิทักษ์  ทรัพย์เสถียร, อำรียำ  เขียวสนั่น, กำญจนำ  เพ็ชรคง, 
     อภัสรำ  แสงไชยำ และ ธนวัฒน์  จิตวงศ์  
12. บำยศรีเอกลักษณ์งำนศิลป์ ถิ่นก ำแพงเพชร 
      โดย  ณัฐพล  วรรณ์สุทธะ, วีรวรรณ  แจ้งโม้, พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นันทศรี,  

พิมพ์นำรำ  บรรจง, วนัสนันท์  นุชนำรถ, ยุพำรัตน์  ผลเจริญ, นทีกำนต์  ทองยอด, 
      ปภำวรินทร์  เทศน์ธรรม, กัญญำรัตน์  สุดใจ และ สุพัฒตรำ  สว่ำงศรี  
13. วัดพระส่ีอิริยบถและวัดนำค โบรำณสถำนส ำคัญเมืองก ำแพงเพชร 
     โดย  ณัฐพล  วรรณ์สุทธะ, วีรวรรณ  แจ้งโม้, พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นันทศรี,  
     พิมพ์นำรำ  บรรจง, วนัสนันท์  นุชนำรถ, วรัญญำ  ภู่สงค์, สรณ์ศิริ  ก้อนจ้ำย, 
     ฑิฆัมพร  บัวทอง และ กรรณิกำร์  ธรรมกุล 
14. แกงหน่อไม้กับควำมหลำกหลำยด้ำนถิ่นก ำเนิด 
     โดย  วุฒิชัย  ตรุษลักษณ์, วีรวรรณ  แจ้งโม้, พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นันทศรี,  
     พิมพ์นำรำ  บรรจง, วนัสนันท์  นุชนำรถ, นันทนำ  นันทะโชติ, ประวีณำ  บุญเหลือ, 
     พรณภัส  คุ้มพระพำย, สิริยำกร  เกตุณรงค์ และ สำยรุ้ง  แจ่มใส  
15. วัดถ้ ำเทพพนม  ณ โละโคะ เมืองสำมหมอก 
     โดย  วุฒิชัย  ตรุษลักษณ์, วีรวรรณ  แจ้งโม้, พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นันทศรี,  
     พิมพ์นำรำ  บรรจง, วนัสนันท์  นุชนำรถ, สุกัญญำ มำกกุญชร, สุชำวดี ศรีวิชัยวงศ์,  
     นฤมล โยธำธรรม, จิดำภำ ศรีบุระ และ ศุภกร  ซองผม   

กองบรรณำธิกำร ขอขอบคุณทีมงำนทุกท่ำน ท่ีได้สละเวลำและร่วมจัดท ำวำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ 
ฉบับนี้ไ ด้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ท้ังนี้ทำงส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ขอขอบพระคุณผู้เขียนบทควำมทุกท่ำน ท่ีได้พัฒนำงำนวิชำกำรและงำนวิจัยท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม  
 

กองบรรณำธิกำร                                                       



 
 

สารบญั 

เร่ือง                  หน้า 

1. เสด็จประพำสต้นเมืองก ำแพงเพชร       1 
      วนัสนันท์  นุชนำรถ, พธูร ำไพ ประภัสสร, ศุภโชคชัย นันทศรี,  
      พิมพ์นำรำ บรรจง, วีรวรรณ แจ้งโม้ และ รัฏฐพิชญ์  นำคบรรณ 
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      พิมพ์นำรำ บรรจง, วีรวรรณ แจ้งโม้ และ จักรกฤษณ์  ศุกร์ดี 
4. ชนเผ่ำปกำเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยง ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน  47  
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      วิษณุเดช  นันไชยแก้ว, พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นันทศรี, พิมพ์นำรำ  บรรจง, 
      วนัสนันท์  นุชนำรถ, วีรวรรณ  แจ้งโม้ และ พรรณรำย  สีเพ่ง 
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      วนัสนันท์  นุชนำรถ, วีรวรรณ  แจ้งโม้ และ พงศ์ศิริ  ข ำมีชะนะ 
6. ชนเผ่ำลีซอ (ลีซู) ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร  79 
      วชิรวิทย์  กรรณิกำ, พธูร ำไพ  ประภัสสร, ศุภโชคชัย  นันทศรี, พิมพ์นำรำ  บรรจง, 

           วนัสนันท์  นุชนำรถ, วีรวรรณ  แจ้งโม้ และ วนิดำ  ประเสริฐกุล 
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บทน า 
 เรื่องรำวกำรบันทึกเหตุกำรณ์เสด็จประพำสต้นเมืองก ำแพงเพชรของ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ร.5 ซึ่งจังหวัดก ำแพงเพชรเป็นหัวเมืองท่ีส ำคัญเมืองหนึ่งในประเทศไทย สภำพท่ัวไปของจังหวัด
ก ำแพงเพชรจังหวัดก ำแพงเพชรเป็นเมืองเก่ำมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทยมีควำม
เจริญรุ่งเรืองสมัยสุโขทัยเป็นรำชธำนี โดยพระองค์ทรงเสด็จประพำสต้นจังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อวันท่ี 25-29 
สิงหำคม 125 ตรงกับ พ.ศ. 2449 มีกิจกรรมท่ีพระองค์ท ำระหว่ำงเสด็จประพำสในจังหวัดก ำแพงเพชรได้แก่ 
กำรตรวจดูกำรปกครองกำรรับเสด็จ กำรถ่ำยภำพในพื้นท่ีต่ำง ๆ ท่ีท่ำนเสด็จ เท่ียวชมเมืองโบรำณ รวมท้ังได้ฟัง
เรื่องรำวตำมต ำนำนของชำวบ้ำนท่ีพูดถึงเรื่องของ ฤษี 11 ตน ระหว่ำงเสด็จประพำสในจังหวัดก ำแพงเพชร 
และมีบุคคลส ำคัญท่ีติดตำมมำด้วยกัน 20 คน เป็นบันทึกเหตุกำรณ์ส ำคัญของจังหวัดก ำแพงเพชรและประเทศไทย 

บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) สภำพท่ัวไปของจังหวัดก ำแพงเพชร 2) ควำมเป็นมำของ
เหตุกำรณ์ 3) บันทึกเหตุกำรณ์กำรเสด็จประพำสต้น 4) ต ำนำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเสด็จประพำสต้น 5) กำรเสด็จ
ประพำสต้นในเมืองก ำแพงเพชร และ 6) บุคคลส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ 

ค าส าคัญ : เสด็จประพำสต้น, ก ำแพงเพชร  

สภาพทั่วไปของจังหวัดก าแพงเพชร 
 สภำพท่ัวไปของจังหวัดก ำแพงเพชรจังหวัดก ำแพงเพชรเป็นเมืองเก่ำมีควำมส ำคัญทำงประวั ติศำสตร์
แห่งหนึ่งของประเทศไทยมีควำมเจริญรุ่งเรืองสมัยสุโขทัยเป็นรำชธำนีเมื่อประมำณ 700 ปีมำแล้ว                          
จำกกำรศึกษำหลักศิลำจำรึกโดยนักโบรำณคดีท ำให้ทรำบว่ำจังหวัดก ำแพงเพชรเป็นท่ีต้ังของเมืองโบรำณท่ีมี
ควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์หลำยเมืองเช่นเมืองชำกังรำวเมืองนครชุมเมืองไตรตรึงษ์เมืองเทพนครและ
เมืองคณฑี ตำมประวัติศำสตร์กล่ำวว่ำก ำแพงเพชรเป็นเมืองหน้ำด่ำนของสุโขทัยมีฐำนะเป็นเมืองลูกหลวงเดิม
ว่ำ“ เมืองชำกังรำว” และมีเมืองบริวำรรำยล้อมอยู่เป็นจ ำนวนมำก กำรท่ีก ำแพงเพชรเป็นเมืองถ้ำท่ำนรับศึก
สงครำมในอดีตอยู่ เสมอจึงเป็นเมืองยุทธศำสตร์มีหลักฐำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำเป็นเมืองท่ีมีควำมส ำคัญ                      
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ทำงประวัติศำสตร์มำกมำยเช่นก ำแพงเมืองคูเมืองป้อมปรำกำรวัดโบรำณมีหลักฐำนให้สันนิษฐำนว่ำ เดิมเคย
เป็นท่ีต้ังของเมือง 2 เมืองคือเมืองชำกังรำวและเมืองนครชุมโดยเมืองชำกังรำวสร้ำงขึ้นก่อนต้ังอยู่ทำงฝ่ัง
ตะวันออกของแม่น้ ำปิงพระเจ้ำเลอไทกษัตริย์องค์ท่ี 4 แห่งรำชวงศ์สุโขทัยเป็นผู้สร้ำงขึ้นเมื่อประมำณ พ. ศ. 
1890 ต่อมำสมัยพระเจ้ำลิไทกษัตริย์องค์ท่ี 5 แห่งรำชวงศ์สุโขทัยได้สร้ำงเมืองใหม่ข้ึนทำงฝ่ังตะวันตกของล ำน้ ำ
ปิงคือ “เมืองนครชุม” สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพได้ทรงบันทึกเรื่องก ำแพงเมืองไว้ว่ำ “เป็นก ำแพง
เมืองท่ีเก่ำแก่มั่นคงยังมีควำมสมบูรณ์มำกและเช่ือว่ำสวยงำมท่ีสุดในประเทศไทย” ปัจจุบันจังหวัดก ำแพงเพชร
เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรท่องเท่ียวทำงประวัติศำสตร์ท่ีส ำคัญแห่งหนึ่งมีโบรำณสถำนเก่ำแก่ซึ่งก่อสร้ำงด้วยศิลำแลง
หลำยแห่งรวมอยู่ใน “อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร” ซึ่งองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชำชำติ (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัยและอุทยำน
ประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัยจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันท่ี 12 ธันวำคม 2534 นับเป็นควำมภำคภูมิใจของชำวจังหวัด
ก ำแพงเพชรอย่ำงยิ่ง (พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549) 

ความเป็นมาของเหตุการณ์ 
เสด็จประพำสต้นนี้สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพได้ทรงพระนิพนธ์ค ำอธิบำย

ไว้เมือกำรพิมพ์ครั้งก่อนมีควำมว่ำพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวมีพระรำชอัธยำศัยโปรดในกำร
เสด็จประพำสต้ังแต่เสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติมำเสด็จประพำสบ้ำนเมืองแทบทุกปีเสด็จไปตำมหัวเมืองน้อยใหญ่
ในพระรำชอำณำเขตบ้ำนเสด็จไปถึงต่ำงประเทศบ้ำงได้เคยเสด็จตำมพื้นท่ีหัวเมืองในพระรำชอำณำเขตท่ัวทุก
พื้นท่ี เมื่อในรัชกำลท่ี 5 ทำงคมนำคมถึงพื้นท่ีเหล่ำนั้นจะไปมำยังกันดำรนักเปลืองเวลำและล ำบำกแก่ผู้อื่นจึงรออยู่
มิได้เสด็จจนตลอดรัชกำลในกำรเสด็จประพำสหัวเมืองใหญ่น้อยในพระรำชอำณำเขตนั้นบำงครำวก็เสด็จไป
เพื่อทรงตรวจจัดกำรปกครองจัดกำรรับเสด็จเป็นทำงรำชกำรบำงครำวก็ เสด็จไปเพื่อส ำรำญพระรำชอิริยำบถ   
ไม่โปรดให้จัดกำรรับเสด็จเป็นทำงรำชกำรท่ีเรียกว่ำ “เสด็จประพำสต้น” อยู่ในกำรเสด็จเพื่อส ำรำญพระรำช-
อิริยำบถแต่โปรดให้จัดกำรท่ีเสด็จไปให้ง่ำยยิ่งกว่ำเสด็จไปประพำสเพื่อส ำรำญพระรำชอิริยำบถอย่ำงสำมัญคือ
ไม่ให้มีท้องตรำส่ังหัวเมืองให้จัดท ำท่ีประทับแรม ณ ท่ีใด ๆ สุดแต่พอพระรำชหฤทัยท่ีจะประทับท่ีไหนก็ประทับท่ีนั่น
บำงทีก็ทรงเรือเล็กหรือเสด็จโดยสำรรถไฟไปมิให้ใครรู้จักพระองค์กำรเสด็จประพำสต้นเริ่มมีครั้งแรกเมื่อ
รัตนโกสินทร์ศก 123 (พ. ศ. 2547) รำยกำรเสด็จประพำสต้นครั้งนี้นำยทรงอำนุภำพได้เขียนจดหมำยเล่ำเรื่อง
ประพำสต้นไว้โดยพิสดำรดังท่ีพิมพ์ไว้ในตอนต้นสมุดเล่มนี้เหตุท่ีจะเรียกว่ำประพำสต้นนั้นเกิดแต่เมื่อเสด็จใน
ครำวนี้เวลำจะประพำสมิให้ใครรู้ว่ำเสด็จไปทรงเรือมำดเก๋ง 4 แจวล ำ 1 เรือนั้นล ำเดียวไม่พอบรรทุกเครื่องครัว
จึงทรงซื้อเรือมำดประทุน 4 แจวท่ีแม่น้ ำอ้อมแขวงจังหวัดรำชบุรีล ำ 1 โปรดให้เจ้ำหมื่นเสมอใจรำชเป็นผู้คุม
เครื่องครัวไปในเรือนั้นเจ้ำหมื่นเสมอใจรำชช่ืออ้นจึงทรงด ำรัสเรียกเรือล ำนั้นว่ำ “เรือตำอ้น” เรียกเร็ว ๆ เสียง
เป็น “เรือต้น” เหมือนในบทเห่ซึ่งว่ำ “พระเสด็จโดยแดนชลทรงเรือต้นงำมเฉิดฉำย” ฟังดูก็เพรำะดีแต่เรือมำด
ประทุนล ำนั้นใช้อยู่ได้หน่อยหนึ่งเปล่ียนเป็นเรือมำดเก๋ง 4 แจวอีกล ำ 1 จึงโปรดให้เอำช่ือเรือต้นมำใช้เรียกเรือ
มำดเก่ง 4 แจวที่ 14 สร้ำงด้วยสแกนเนอร์ส ำหรับฉันล ำท่ีเป็นเรือพระท่ีนั่งทรงอำศัยเหตุนี้ถ้ำเสด็จประพำสโดย
กระบวนเรือพระท่ีนั่งมำดเก๋ง 4 แจวโดยพระรำชประสงค์จะมิให้ผู้ใดทรำบว่ำเสด็จไปจึงเรียกกำรเสด็จประพำส
เช่นนี้ว่ำ “ ประพำสต้น” ค ำว่ำ“ ต้น” ยังมีท่ีใช้อนุโลมต่อมำจนถึงเครื่องแต่งพระองค์ในเวลำทรงเครื่องอย่ำง
คนสำมัญเสด็จไปประพำสมิให้ผู้ใดเห็นแปลกประหลำดผิดกับคนสำมัญด ำรัสเรียกว่ำ “ ทรงเครื่องต้น” ต่อมำ
โปรดให้ปลูกเรือนฝำกระดำนอย่ำงไทยเช่นพลเรือนอยู่กันเป็นสำมัญขึ้นในพระรำชวังดุสิตก็พระรำชทำนนำม
เรือนนั้นว่ำ“ เรือนต้น” ดังนี้กำรเสด็จประพำสต้นเมื่อรำว ร.ศ.123 เป็นกำรสนุกยิ่งกว่ำเคยเสด็จไปส ำรำญพระ
รำชอิริยำบถแต่ก่อนมำท่ีจริงอำจกล่ำวว่ำเป็นประโยชน์แก่รำชกำรบ้ำนเมืองได้อีกสถำน 1 เพรำะเสด็จเท่ียว
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ประพำสปะปนไปกับหมู่รำษฎรเช่นนั้นได้ทรงทรำบค ำรำษฎรกรำบทูลปรำรภกิจสุขทุกข์ซึ่งไม่สำมำรถจะทรง
ทรำบได้โดยทำงอื่นก็มำกด้วยเหตุท้ังปวงนี้ต่อมำอีก 2 ปีถึง ร.ศ. 123 (พ.ศ.2445) จึงเสด็จประพำสต้นอีกครำว 
1 เสด็จประพำสต้นครำวนี้หำปรำกฏมำแต่ก่อนว่ำมีผู้หนึ่งผู้ใดได้เขียนจดหมำยเหตุไว้เหมือนเมื่อครำวเสด็จ
ประพำสต้นครั้งแรกไม่จนถึง พ. ศ. 2467 พระวิมำดำเธอกรมพระสุทธำสินีนำฎทรงพระปรำรภจะใคร่พิมพ์
หนังสือประทำนตอบแทนผู้ถวำยรดน้ ำสงกรำนต์ตรัสปรึกษำสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำนิภำนภดลกรม
ขุนอู่ทองเขตขัตติยนำรี-สมเด็จหญิงน้อยพระธิดำทรงค้นหนังสือเก่ำซึ่งได้ทรงเก็บรวบรวมไว้พบส ำเนำจดหมำย
เหตุเสด็จประพำสต้นครั้งท่ี 2 ซึ่งพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงพระรำชนิพนธ์โดยด ำรัสให้องค์
หญิงน้อยทรงเขียนไว้ในเวลำสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนำถเป็นต ำแหน่ง         รำชเลขำธิกำร
ฝ่ำยในอยู่ในเวลำเมื่อเสด็จประพำสครำวนั้นจึงประทำนส ำเนำมำยังหอพระสมุดวชิรญำณส ำหรับพระนครและ
มีรับส่ังมำว่ำหนังสือเรื่องสมเด็จพระพุทธเจ้ำหลวงได้ทรงพระรำชนิพนธ์ไว้ถึง 17 ปี แล้วผู้ซึ่งยัง   ไม่ทรำบเรื่อง
เสด็จครั้งนั้นมีมำกด้วยกันถ้ำแห่งใดควรจะท ำค ำอธิบำยหมำยเลขให้เข้ำใจควำมยิ่งขึ้นได้ก็ให้กรรมกำรช่วยท ำ
ค ำอธิบำยหมำยเลขด้วยจึงได้จัดกำรท ำถวำยตำมพระประสงค์ทุกประกำร  

เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปท้ังในประเทศไทยและต่ำงประเทศว่ำพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ทรงพระปรีชำสำมำรถและรอบรู้ในทุก ๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรเมืองกำรปกครองเศรษฐกิจและสังคม  
ตลอดรัชสมัยได้ทรงพยำยำมฟันฝ่ำอุปสรรคต่ำง ๆ ท่ีบังเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ำเพื่อให้ประเทศด ำรงควำมเป็นเอกรำช
ไว้ได้ได้ทรงพยำยำมพัฒนำบ้ำนเมืองให้เจริญรุดหน้ำทัดเทียมกับนำนำอำรยประเทศอีกท้ังเอำพระรำชหฤทัย 
ใส่ในทุกข์สุขของรำษฎรอย่ำงใกล้ชิดประดุจดังบิดำพึงมีต่อบุตรพระรำชกรณียกิจและพระรำชจริยำวัตรอันงดงำม
เป็นท่ีประทับใจอย่ำงยิ่งแก่ประชำชนชำวไทยจึงทรงเป็นท่ีรักและบูชำของชนทุกช้ันและทุกยุคทุกสมัยสมดัง
พระสมัญญำภิไธยว่ำ “สมเด็จพระปิยมหำรำชเจ้ำ” มีพระรำชนิพนธ์ร้อยแก้วและหนังสือหลำยเรื่องท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงพระรำชกรณียกิจและพระรำชจริยวัตรในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเด่นชัดเช่นบทพระรำชนิพนธ์ “เสด็จ
ประพำสต้น” ซึ่งพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้ทรงพระรำชนิพนธ์ไว้เมื่อครำวเสด็จประพำสต้น
เป็นครั้งท่ี 2 ใน ร.ศ.125 (พ. ศ. 2554) และครั้งท่ี 3 ใน ร.ศ.127 (พ.ศ.2551) และพระนิพนธ์จดหมำยเหตุเรื่อง 
“เสด็จประพำสต้น” ในสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพท่ีทรงนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จ
ประพำสต้นครั้งแรกใน ร.ศ.123 (พ.ศ.2547)                                                                      

บันทึกเหตุการณ์การเสด็จประพาสต้น 
เมืองก ำแพงเพชร วันท่ี 25 สิงหำคมรัตนโกสินทร์ศก 125 ข้ำพระพุทธเจ้ำนำยชัดมหำดเล็กเวรเดช

หลำนพระยำประธำนนคโรทัยจำงวำงเมืองอุทัยธำนีเดิมระบบรำชกำรในกระทรวงมหำดไทยเป็นต ำแหน่ง
นำยอ ำเภออยู่มณฑลนครชัยศรีข้ำพระพุทธเจ้ำป่วยเจ็บจึงกรำบถวำยบังคมลำออกจำกหน้ำท่ีรำชกำรขึ้นมำ
รักษำตัวอยู่บ้ำนภรรยำท่ีเมืองก ำแพงเพชร ข้ำพระพุทธเจ้ำได้สืบเสำะหำพระพิมพ์ของโบรำณซึ่งมีผู้ขุดค้นได้ใน
เมืองก ำแพงเพชรนี้ได้ไว้หลำยอย่ำงพร้อมกันพิมพ์แบบท ำพระ 9 แบบขอพระรำชทำนทูลเกล้ำฯถวำยงำน
ข้ำพระพุทธเจ้ำได้สืบถำมผู้เฒ่ำผู้แก่ถึงต ำนำนพระพิมพ์เหล่ำนี้อันเป็นท่ีเช่ือถือกันในแขวงเมืองก ำแพงเพชร   
สืบมำ แต่ก่อนได้ควำมว่ำพระพิมพ์เมืองก ำแพงเพชรนี้มีมหำชนเป็นอันมำกนิยมนับถือลือชำมำช้ำนำนว่ำมีคุณำ
นิสงส์แก่ผู้สักกำรบูชำในปัจจุบันหรือมีอำนุภำพท ำให้ส ำเร็จผลควำมปรำรถนำแห่งผู้สักกำรบูชำด้วยอเนกประกำร
สัณฐำนของพระพุทธรูปพิมพ์นี้ตำมท่ีมีผู้ได้พบเห็นแล้วมี 3 อย่ำงคือ พระลีลำศ (ท่ีเรียกว่ำพระเดิน) อย่ำง 1 
พระยืนอย่ำง 1 พระนั่งสมำธิอย่ำง 1 วัตถุท่ีท ำเป็นองค์พระต่ำงกันเป็น 4 อย่ำงคือดีบุก (หรือตะกั่ว) อย่ำง 1 
ว่ำนอย่ำง 1 หลวงอย่ำง 1 ดินอย่ำง 1 พระพิมพ์นี้ครั้งแรกท่ีมหำชนจะได้พบเห็นนั้นได้ในเจดีย์วัดพระธำตุฝ่ังตะวันตก
เป็นเดิมและกำรท่ีสร้ำงพระพิมพ์นี้ขึ้นนั้นตำมสำมัญนิยมว่ำ ณ กำลครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเสด็จ
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ดับขันธปรินิพพำนแล้วมีพระบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนำมว่ำ พระยำศรีธรรมำโศกรำชเป็นพระเจ้ำ
แผ่นดินใหญ่ทรงมหิทธิเดชำนุภำพแผ่ไปในทิศำนุทิศตลอดจนถึงทวีปลังกำทรงอนุสรค ำนึงในกำรสถำปนูปถัมภ
พระพุทธศำสนำจึงเสด็จสู่ลังกำทวีปรวบรวมพระบรมธำตุสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำน ำมำสร้ำงเจดีย์บรรจุไว้
ในค ำกล่ำวว่ำแควน้ ำปิงและน้ ำยมเป็นต้นเป็นจ ำนวนพระเจดีย์ 84,000 องค์ครั้งนั้นพระฤษีจึงได้กระท ำพิธี
สร้ำงพระพิมพ์เหล่ำนี้ถวำยแก่พระยำศรีธรรมำโศกรำชเป็นกำรอุปกำระในพระพุทธศำสนำครั้งแรกท่ีจะได้พบ
พระเจดีย์บรรจุพระบรมธำตุและพระพิมพ์เหล่ำนี้เดิม ณ ประกำเอกศกจุลศักรำช 1211 (นับโดยล ำดับปีมำถึง
ศกนี้ 58 ปี) สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) วัดระฆังกรุงเทพฯขึ้นมำเยี่ยมญำติ ณ เมืองก ำแพงเพชรนี้ได้อ่ำนแผ่น
ศิลำจำรึกอักษรไทยโบรำณท่ีประดิษฐำนอยู่ ณ พระอุโบสถวัดเสด็จได้ควำมว่ำมีเจดีย์โบรำณบรรจุพระบรมธำตุ
อยู่น้ ำปิงตะวันตกตรงหน้ำเมืองเก่ำข้ำม 3 ขณะนั้นพระยำก ำแพง (น้อย) ผู้ว่ำรำชกำรเมืองได้จัดกำรค้นคว้ำพบ
วัดและเจดีย์สมตำมอักษรในแผ่นศิลำจึงป่ำวร้องบอกบุญรำษฎรช่วยกันแผ้วถำงและปฏิสังขรณ์ขึ้นเจดีย์ท่ี
ค้นพบเดิมมี 3 องค์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระบรมธำตุอยู่กลำงช ำรุดบ้ำงท้ัง 3 องค์ภำยหลังพระยำก ำแพง (อ่อง) 
เป็นผู้ว่ำรำชกำรเมืองแซงพอกะเหรี่ยง (ท่ีรำษฎรเรียกว่ำพญำตะก่ำได้ขออนุญำตรื้อพระเจดีย์สำมองค์นี้ท ำใหม่
รวมเป็นองค์เดียว  

ขณะท่ีเรือพระเจดีย์ 3 องค์นั้นได้พบตรุพระพุทธรูปพิมพ์และลำนเงินจำรึกอักษรขอมกล่ำวต ำนำนกำร
สร้ำงพระพิมพ์และลักษณะกำรสักกำรบูชำด้วยประกำรต่ำง ๆ พระพิมพ์ชนิดนี้มีผู้ขุดค้นได้มีเมืองสรรค์บุรี              
ครั้งหนึ่งแต่หำมีแผ่นลำนเงินไม่แผ่นลำนเงินต ำนำนนี้กล่ำวว่ำมีเฉพำะแต่ในพระเจดีย์วัดพระธำตุฝ่ังน้ ำปิง
ตะวันตกแห่งเดียวมีส ำเนำท่ีผู้อื่นเขียนไว้ดังนี้ 

ต านานที่เก่ียวข้องกับการเสด็จประพาสต้น 
ต ำนำนเมืองพิษณุโลก เมืองก ำแพงเพชร เมืองพิชัยสงครำม เมืองพิจิตร เมืองสุพรรณ ว่ำยังมีฤษี 11 ตน  

ฤษีเป็นใหญ่ 3 ตน ตนหนึ่งฤษีพิลำไลย ตนหนึ่งฤษีตำไฟ ตนหนึ่งฤษีตำงัว เป็นประธำนแก่ฤษีท้ังหลำยจึงปรึกษำ
กันว่ำ เรำท่ำนท้ังนี้ประธำนแก่ฤษีท้ังหลำยจึงปรึกษำกันว่ำเรำท่ำนท้ังนี้จะเอำอันใดให้แก่พระยำศรีธรรมำโศก
รำชฤษีท้ัง 3 จึงว่ำแก่ฤษีท้ังปวงว่ำเรำจะท ำด้วยฤทธิ์ท ำด้วยเครื่องประดิษฐำนเงินทองไว้ฉะนี้ฉลองพระองค์จึง
ท ำเป็นเมฆพัดอทุมพรเป็นมฤตย์พิศม์อำยุวัฒนะพระฤษีประดิษฐำนไว้ในถ้ ำเหวใหญ่น้อยเป็นอำนุภำพแก่มนุษย์
ท้ังหลำยสมณชีพรำหมณำจำรย์เจ้ำไปถ้วน 5,000 พรรษำพระฤษีองค์หนึ่งจึงว่ำแก่ฤษีท้ังปวงว่ำท่ำนจงไปเอำ
ว่ำนท้ังหลำยอันมีฤทธิ์เอำมำให้สัก 1,000 เก็บเอำเกสรไม้อันวิเศษท่ีมีกฤษณำเป็นอำทิให้ได้ 1,000 ครั้นเสร็จแล้ว
ฤษีจึงป่ำวร้องเทวดำท้ังปวงให้ช่วยกันบดยำท ำเป็นพระพิมพ์ไว้สถำนหนึ่งท ำเป็นเมฆพัดสถำนหนึ่งฤษีท้ัง 3 องค์นั้น
จึงบังคับฤษีท้ังปวงให้เอำว่ำนท ำเป็นผงเป็นก้อนประดิษฐำนด้วยมนต์คำถำท้ังปวงให้ประสิทธิ์ทุกอันจึงให้ฤษี
ท้ังนั้นเอำเกสรและว่ำนมำประสมกันดีเป็นพระให้ประสิทธิ์แล้วด้วยเนำวะหรคุณประดิษฐำนไว้บนเจดีย์อันหนึ่ง
ถ้ำผู้ใดให้ถวำยพระพรแล้วจึงเอำไว้ใช้ตำมอำนุภำพเถิดให้ระลึกถึงคุณพระฤษีท่ีท ำไว้นั้นเถิดฤษีไว้อุปเทศดังนี้ 
แม้อันตรำยสักเท่ำใดก็ดีให้นิมนต์พระใส่ศีรษะอันตรำยท้ังปวงหำยส้ินแลถ้ำจะเข้ำกำรณรงค์สงครำมให้เอำพระ
ใส่น้ ำมันหอมเข้ำด้วยเนำวะหรคุณแล้วเอำใส่ผมศักดิ์สิทธิ์ควำมปรำรถนำ ถ้ำผู้ใดจะประสิทธิ์แก่หอกดำบศัสตรำวุธ
ท้ังปวงเอำพระสรงน้ ำหอมแล้วเสกด้วยอิติปิโสภกรำติเสก 3 ท่ี 7 ทีแล้วใส่ขันสัมฤทธิ์พิษฐำนตำมควำม
ปรำรถนำเถิดถ้ำผู้ใดจะใคร่มำตุคำมเอำพระสรงน้ ำมันหอมใส่ใบพลูทำประสิทธิ์แก่คนท้ังหลำยถ้ำจะสง่ำเจรจำ
ให้คนกลัวเกรงเอำใส่น้ ำมันหอมหุงขี้ผ้ึงเสกด้วยเนำวะหรคุณ 7 ทีถ้ำจะค้ำขำยก็ดีมีท่ีไปทำงบกทำงเรือก็ดีให้
มนัสกำรด้วยพำหุงแล้วเอำพระสรงน้ ำหอมเสกด้วยพระพุทธคุณอิติปิโสภกรำติเสก 7 ท่ีประสิทธิ์แก่คนท้ังหลำย
แลถ้ำจะไม่สวัสดีสถำพรทุกอันให้เอำดอกไม้ดอกบัวบูชำทุกวันจะปรำรถนำอันใดก็ได้ทุกประกำรแลถ้ำผู้ใดพบ
พระเกสรก็ดีพระว่ำนก็ดีพระปรอทก็ดีก็เหมือนกันอย่ำได้ประมำทเลยอำนุภำพดังก ำแพงล้อมกันภัยแก่ผู้นั้น  
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ถ้ำจะให้ควำมศูนย์เอำพระสรงน้ ำหอมเอำด้ำย 11 เส้นชุบน้ ำมันหอมและท ำไส้เทียนตำมถวำยพระแล้วพิษฐำน
ตำมควำมปรำรถนำเถิดถ้ำผู้ใดจะสระหัวให้เขียนยันต์นี้ใส่ไส้เทียนเถิดแล้วว่ำนโมไปจนจบแล้วว่ำพำหุงแล้วว่ำ  
อิติปิโสกกำรมหเชยุย์มงคลแล้วว่ำพระเจ้ำท้ัง 25 พระองค์เอำท้ังคู่กรมท่ีกุรุมุทกรมทเกเรเมเทตำมแต่เสกเถิด      
3 ท่ี 7 ท่ีวิเศษนักถ้ำได้รู้พระคำถำนี้แล้วอย่ำกลัวอันใดเลยท่ำนตีค่ำไว้ควรเมืองจะไปรบศึกก็คุ้มได้สำรพัดศัตรู
แลข้ำพระพุทธเจ้ำได้รับพระรำชทำนคัดต่อมำดังนี้ 

ขำกลับลงเรือซะล่ำล่องไปขึ้นท้ำยเมืองใหม่เดินขึ้นมำจนถึงพลับพลำท่ีเมืองใหม่นี้มีถนน 2 สำยยำว
ขึ้นมำตำมล ำน้ ำเคียงกันขึ้นมำสำย 3 อยู่ริมน้ ำสำย 1 อยู่บนดอนแต่ถึงสำยริมน้ ำหน้ำน้ ำก็ไม่ท่วมบ้ำนเรือนก็
เป็นอย่ำงลักษณะถนนบ้ำนหม้อเมืองเพชรบุรีหรือถนนบำงกอกอย่ำงเก่ำไม่ใช่ถนนเสำชิงช้ำผู้คนก็แน่นหนำอยู่
มำแต่ท้ำยเมืองถึงพลับพลำประมำณ 20 เส้นเศษวันนี้ถ่ำยรูปได้มำกแต่สนุกเพรำะได้เปล่ียนแว่นเปล่ียนท ำนอง
ถ่ำยและถ่ำยง่ำยไม่เหมือนถ่ำยในป่ำ 2 วันมำแล้วซึ่งยังไม่เคยถ่ำยเลยล้ำงรูปไว้แต่กระจกใหญ่จะล้ำงหมดกลัว
แห้งไม่ทันวันนี้ได้ตัดเกษำตำมพระเทพำภรณ์ขึ้นมำจำกบำงกอกโดยทำงรถไฟแล้วลงเรือมำแต่นครสวรรค์
เพรำะหำเวลำตัดผมไม่ได้ (พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549, หน้ำ 128-130) 

 
ภาพที่ 1 ปำกคลองสวนหมำกดูทำงบ้ำนผู้ใหญ่วัน 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549, หน้ำ 131 

 
ภาพที่ 2 หน้ำบ้ำนพะโป๊กะเหรี่ยงท่ีคลองสวนหมำก 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 หน้ำ 132 
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ภาพที่ 3 พระเจดีย์พระยำตะก่ำและพะโป๊สร้ำง 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 หน้ำ 133 

การเสด็จประพาสต้นในเมืองก าแพงเพชร 
วันท่ี 26 หมำยจะยังไม่ต่ืน แต่ก็มีคนเข้ำไปปลุก 2 โมงเศษกินข้ำวแล้วออกไปแจกของให้เล้ียงดูและ  

รับท้ังผู้หญิงผู้ชำยหลวงพิพิธอภัยผู้ช่วย ซึ่งเป็นบุตรของพระยำก ำแพง (อ้น) ได้น ำดำบฝักทองพระพุทธยอดฟ้ำ
พระรำชทำนพระยำก ำแพง (นุช) เป็นบ ำเหน็จมือเมื่อไปทัพแขกแล้วตกมำแก่พระมำก (นำค) ซึ่งเป็นสำมีแพง
บุตรีพระยำก ำแพง (นุช) บุตรพระยำก ำแพง (นุช) และแพงภรรยำได้เป็นผู้ว่ำรำชกำรเมืองก ำแพงต่อมำ 4 คน
คือ พระยำก ำแพง (บัว) พระยำก ำแพง (เถอน) พระยำก ำแพง (น้อย) พระยำก ำแพง (เกิด) ได้รับดำบเล่มนี้    
ต่อ ๆ กันมำ ครั้นพระยำก ำแพง (เกิด) ถึงอนิจกรรมผู้อื่นนอกจำกตระกูลนี้มำเป็นพระยำก ำแพงหลำยคน ดำบตก
อยู่แก่นำยอันบุตรพระยำก ำแพง (เกิด) ซึ่งเป็นบิดำหลวงพิพิธอภัยภำยหลังนำยอ้นได้เป็นพระยำก ำแพง      
ครั้นพระยำก ำแพง (อ้น) ถึงแก่กรรมดำบจึงตกอยู่กับหลวงพิพิธอภัยบุตรผู้น ำมำให้นี้พิเครำะห์ดูก็เห็นจะเป็น
ดำบพระรำชทำนจริงเห็นว่ำเมืองก ำแพงเพชรยังไม่มีพระแสงส ำหรับเมืองเช่นแควใหญ่ไม่ได้เตรียมมำจึงได้มอบ
ดำบเล่มนี้ไว้เป็นพระแสงส ำหรับเมืองให้ผู้ว่ำรำชกำรรักษำไว้ส ำหรับใช้ในกำรพระรำชพิธีแล้วถ่ำยรูปพวก
ตระกูลเมืองก ำแพงท่ีมำหำต้ังต้นคือท่ำนผู้หญิงทรัพย์ภรรยำพระยำก ำแพง (เกิด) อำยุ 43 ปีจอเห็นจะเป็นปี
จอฉศกจุลศักรำช 1176 ยังสบำยแจ่มใสพูดจำไม่หลงเดินได้เป็นต้นกับลูกท่ีมำ 2 คนคือช่ือผ้ึงภรรยำพระพล 
(เหล่ียม) อำยุ 73 ปีลูกคนสุดท้องช่ือภู่เคยไปท ำรำชกำรในวังครั้งรัชกำลท่ี 4 แล้วมำเป็นภรรยำพระยำรำม
รณรงค์ (หรุ่น) อำยุ 64 ปีหลำนหญิงช่ือหลำบเป็นภรรยำหลวงแพ่งอำยุ 64 ปีหลำนหญิงช่ือเพื่อนเป็นภรรยำ
พระพลอำยุ 40 ปีหลำนหญิงช่ือพันภรรยำหลวงพิพิธอภัยอำยุ 84 ปีหลำนชำยหลวงพิพิธภัยอำยุ 84 ปีเหลน
ท่ีมำ 6 คนคือกระจ่ำงภรรยำนำยชิดอำยุ 25 ปีเปล่งภรรยำนำยคลองอำยุ 21 นิ้วบุตรีพระพลอำยุ 17 ประคอง
อำยุ 17 หวีดอำยุ 16 บุตรหลวงพิพิธอภัยละอองบุตรีนำยจีนอำยุ 12 ปีโหลนได้ตัวมำ 2 คนแต่ถ่ำยคนเดียวแต่
ท่ีช่ือละเอียดบตรีโน้มอำยุ 13 ปีได้ถ่ำยรวมกันเป็น 5 ช่ัวคนท่ีถ่ำยนี้กันออกเสียบ้ำงด้วยมำไม่ครบหมดด้วยกัน
ลูกหลำนเหลนโหลนซึ่งสืบมำแต่ท่ำนผู้หญิงทรัพย์ซึ่งมีชีวิตอยู่ด้วยกันเด๋ียวนี้ 111 คนทเมอก ำแพงนี้ประหลำด
ว่ำเป็นท่ีมีไข้เจ็บชุมถึงถำมชำวเมืองนั้นเองก็ไม่มีใครปฏิเสธสักคนหนึ่งว่ำไข้ไม่ชุมและไม่ร้ำยแต่ได้พบคนแก่ท้ัง
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หญิงท้ังชำยมำกกว่ำท่ีไหน ๆ หมดกรมกำรคร่ ำ ๆ อำยุ 70-40 ก็ไม่หลำยคนรำษฎรตำมแถวตลำดก็มีคนแก่มำก
ถ้ำจะหำรือพวกก ำแพงจริงคงบอกว่ำพระพิมพ์ป้องกันด้วยนับถือกันมำกพระเล่ำให้ฟังว่ำเวลำท่ีไม่ได้เสด็จมำหำ
กันนักดหำยำกอย่ำงยิ่งต่อเมื่อเสด็จมำจึงรู้ว่ำพระพิมพ์มีมำกถึงเพียงนี้ต่ำงคนต่ำงก็เตรียมกันอยำกจะถวำยก็
เป็นควำมจริงเพรำะผู้ท่ีมำถวำยไม่ได้ถือหรือห่อมำตำมปกติจัดมำในพำนดอกไม้นั่งรำยตำมริมถนนได้เสมอทุก
วันไม่ได้ขำดดูควำมนับถือกลัวเกรงเจ้ำนั้นมำกอย่ำงยิ่งเพรำะไม่ใคร่ได้เคยเฝ้ำแทนแต่กิริยำอำกำรเรียบร้อยไม่
เหมือนต ำบลบ้ำนตำมระยะทำงซึ่งกล้ำไปยืนอยู่คงมีผู้มำกรำบถึงตีนไม่ได้ขำดถ่ำยรูปแล้วเสด็จลงเรือประพำส
ล่องไปขึ้นท่ำหน้ำวัดเสด็จเพื่อจะถ่ำยรูปวัดเสด็จซึ่งเป็นท่ีจำรึกบอกเรื่ องพระพิมพ์แต่ค ำจำรึกนั้นได้น ำไป
กรุงเทพฯเสียแล้ว) แล้วจึงเดินไปวัดคูยำงซึ่งเป็นท่ีพระครูเจ้ำคณะอยู่ผ่ำนถนนสำยในถนนสำยนี้งำมมำกได้
ถ่ำยรูปไว้และให้ช่ือถนนรำชด ำเนินวัดคูยำงนี้มีล ำดูกว้ำงประมำณ 5 วำหรือ 8 วำน้ ำขังหอไตรและกุฏิปลูกอยู่
ในน้ ำแปลกอยู่ต่อข้ำมดูเข้ำไปจึงถึงบริเวณพระอุโบสถทำงท่ีเข้ำเป็นทิศตะวันตกด้ำนหลังหันหน้ำออกทำงทุ่งมี
พระอุโบสถย่อมหลังหนึ่งวิหำรใหญ่หลังหนึ่งก่อด้วยแลงแต่เสริมอิฐถือปูนหลังคำเห็นจะผิดรูปเต้ียแบนไปหลัง
พระวิหำรมีฐำน 3 ช้ันอย่ำงพระเจดีย์เมืองนี้แต่ข้ำงบนแปลงเป็นพระปรำงค์เห็นจะแก้ไขข้ึนใหม่โดยฟังเสียแล้ว
ไม่รู้ว่ำรูปเดิมอย่ำงไรในพระวิหำรมีพระพุทธรูปต่ำง ๆ อยู่ข้ำงจะดี ๆ พระครูเลือกไว้ให้เป็นพระลีลำสูงศอกคืบ
กับอะไรอีกองค์หนึ่งต้นเต็มท่ีไม่ชอบจึงได้ขอเลือกเอำเอง 4 องค์เป็นพระยืนก ำแพงโบรำณแท้ช้ันเขมรองค์ 1 
พระนำคปรกขำดฐำนเขำหล่อฐำนเติมข้ึนไว้องค์ 1 พระก ำแพงเก่ำอีกองค์ 1 พระชินรำชจ ำลองเหมือนพอใช้อีก
องค์ 1 กลับจำกวัดหยุดถ่ำยรูปบ้ำงจนเท่ียงจึงได้ลงเรือเหลืองล่องลงมำไม่พบกรมหลวงประจักษ์ตกลง
ท ำกับข้ำวกันมำต่อจวนกับข้ำวส ำเร็จจึงได้พบแวะกินท่ีพลับพลำปำกอ่ำงล่องเรือลงมำหยุดช่ัวแต่พอถ่ำยรูป
เวลำพบเท่ำนั้นขำล่องนี้เรือใช้ตีกรรเชียงแต่ก็เป็นอันสักว่ำตีเบำเสียกว่ำกรรเชียงเรือเล็กๆอยู่ในลอยน้ ำลงมำถึง
ท่ีพักแรมต ำบลวังนำงร้ำงแต่ท่ีแท้เขำเรียกวังอีร้ำงเรียกนำงร้ำงถึงตำถือท้ำยไม่เข้ำใจเวลำทุ่มเศษ 

 
ภาพที่ 4 แผนท่ีจังหวัดก ำแพงเพชร 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 หน้ำ 152 
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ภาพที่ 5 ลูก หลำน เหลน โหลน ซึ่งมีมำแต่ท่ำนผู้หญิงทรัพย์ 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 หน้ำ 138 

 
ภาพที่ 6 วัดเสด็จอยู่ท้ำยตลำด 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 หน้ำ 139 

 
ภาพที่ 7 พระวิหำรหลวงวัดคูยำง 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 หน้ำ 140 
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ภาพที่ 8 ถนนสำยในท่ีเรียกรำชด ำเนิน ถ่ำยเวลำพลบ 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 หน้ำ 141 

 
ภาพที่ 9 ถนนเดิมสำยนอก ถ่ำยเวลำพลบ 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 หน้ำ 142 

 
ภาพที่ 10 ลองตีกันเชียงขำล่อง 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 หน้ำ 153 
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ภาพที ่11 ล่องเรือเวลำพลบ 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 หน้ำ 144 

วันท่ี 27 ออกเรือเช้ำ 3 โมงจน 5 โมงจึงได้ไปถึงเรือเหลืองหยุดกินข้ำวที่ตล่ิงเป็นป่ำอีกฝ่ังแล้วมำหยุด
ท่ีหำดถ่ำยรูปเวลำพระอำทิตย์ตกเลยตีกรรเชียงลงมำจนถึงพลับพลำบ้ำนแดนไม่มีเรื่องอะไรเลยนอกจำกอ้ำย
กรรเชียงท่ีง่ำยแสนสำหัสขึ้นช่ือว่ำกรรเชียงแล้วไม่มีอะไรจะเบำเท่ำถ้ำขึ้นตีทวนน้ ำแล้วเป็นไม่ข้ึนเป็นอันขำด 

วันท่ี 28 ออกเรือ 3 โมงเช้ำต้องรอรับพวกจีนไทยท่ีมำหำรวมท้ังตำแสนปมท่ีเห็นพำยเรือมำแต่วำนนี้
ด้วยแวะกินข้ำวท่ีพลับพลำหัวดงซึ่งเขำกะให้มำแรมเวลำบ่ำยโมง 1 เท่ำนั้นจึงเปล่ียนเล่ือนลงมำยำงเอนหยุด
ถ่ำยรูปเขำนอครั้งหนึ่งมำตำมทำงมีคนรู้จักเรือเหลืองว่ำเป็นท่ีนั่งท่ัวทุกแห่งท่ีไหนเคยแวะ ท่ีนั่นคนยิ่งประชุม
มำกมีอะไรท่ีจะท่ีจะเคำะโห่ร้องได้ก็ตีเคำะโห่ร้องทุกแห่งมีลงเรือพำยตำมเอำของมำให้ก็มำกท่ีเก้ำเล้ียวประโคม
ใหญ่เพิ่มเถิดเทิงด้วยผู้หญิงตีเถิดเทิงมำถึงเขำดินได้ยินเสียงมโหรีและพระสวดเห็นเวลำยังวันอยู่จึงได้คิดแวะ
ถ่ำยรูปแต่ชำยหำดน้ ำต้ืนเรือใหญ่เข้ำไปไม่ถึงต้องลงเรือเล็กล ำเลียงเข้ำไปอีกเดินหำดร้อนเหลือก ำลังท้ังเวลำก็
บ่ำย 4 โมงแล้วไม่ได้ต้ังใจจะขึ้นเขำแต่ครั้นเข้ำถ่ำยรูปท่ีเขำแล้วเห็นท่ีวัดตระเตรียมรับแน่นหนำมำกจึงเลยไป
ถ่ำยรูปครั้นเข้ำไปใกล้ดูคนตะเกียกตะกำยกันหนักขึ้นจนต้องยอมขึ้นวัดวัดนี้เรียกช่ือสำมัญว่ำวัดเขำดินแต่ช่ือตั้ง
หรูมำกจนจ ำไม่ได้ต้องจดว่ำ “วัดพระหน่อธรณินทรใกล้วำรินคงคำรำม” เจ้ำอธิกำรช่ือเฮงรูปพรรณสัณฐำนดี
กลำงคนไม่หนุ่มไม่แก่เป็นฝ่ำยวิปัสสนำธุระท่ีคนจะนับถือมำกพึ่งมำจำกวัดมหำโพธิที่ตรงกันข้ำมได้ 2 ปีมีแต่   
คนแก่สัปปุรุษและชำวบ้ำนหลำยคนมำคอยอธิบำยช้ีแจงโน่นนี่เจ้ำอธิกำรว่ำได้สร้ำงศำลำขึ้นไว้หลังหนึ่ง                    
ขัดเครื่องมุงจึงให้เงิน 100 บำทช่วยศำลำนั้นแล้วสัปปรุษทำยกชักชวนให้เข้ำไปดูในวัดซึ่งเช่ือเสียแล้วว่ำจะไม่มี
อะไรแต่เสียอ้อนวอนไม่ได้ครั้นเข้ำไปถึงในลำนวัดเห็นใหญ่โตมำกเป็นท่ีเรียนรำบใต้ร่มไม้ใหญ่กว้ำงเห็นจะเกือบ 
3 เส้นยำวสัก 4 เส้นเป็นท่ีรักษำสะอำดหมดจดอย่ำงยิ่งรู้สึกสบำยถ่ำยรูปแล้วพวกสัปปุรุษชวนให้ไปดู                        
พระอุโบสถซึ่งอยู่บนเขำจึงได้รู้ว่ำมีทำงอีกทำงหนึ่งส ำหรับขึ้นเขำมีบันไดอิฐขึ้นตลอดจะต่ ำกว่ำเขำบวชนำคสักหน่อย
แต่ทำงขึ้นง่ำยไม่ใช่เขำดินเป็นเขำศิลำมีดินหุ้มแต่ตอนล่ำง ๆ พวกสัปปุรุษพำกันตักน้ ำขึ้นไปไว้ส ำหรับจะให้กิน
จะให้อำนโบสถ์นั้นรูปร่ำงเป็นศำลำไม่มีฝำหลังใหญ่มีพระเจดีย์องค์ 1 แต่ข้ำงหลังโบสถ์แลดูภูมิท่ีงดงำมดีคือ               
มีบึงใหญ่เห็นจะเป็นล ำเดียวกันกับบึงบ้ำนหูกวำงแลเห็นเขำหลวงเมืองนครสวรรค์สกัดอยู่ในท่ีสุดถ่ำยรูปแล้ว 
ไล่เลียงเรื่องวัดนี้ได้ควำมว่ำพระครูหวำนอยู่วัดมหำโพธิมำเริ่มสร้ำงได้ 70 ปีมำแล้วปฏิสังขรณ์ต่อ ๆ กันมำ
ตำมท่ีเล่ำนั้นว่ำเป็นท่ีสิงสู่ของพวกชำวลับแลพึ่งจะย้ำยขึ้นไปอยู่เขำหลวงเมือเสียเมื่อเร็ว ๆ นี้มีตำแก่คนหนึ่ง
อำยุ 80 เศษเป็นผู้รู้เรื่องชำวลับแลมำกตั้งแต่ช้ันต้นมำมีตำเจ๊กค ำคนหนึ่งอำยุ 60 เศษเป็นพยำนยืนยันช้ันเก่ำ ๆ 
ยังพวกหนุ่ม ๆ อีกเป็นกองเป็นพยำนยืนยันช้ันหลังได้ยินเสียงพิณพำทย์และเสียงพ้องเสียงโห่ร้องเพรำะผิดกับ



| วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 3 | ฉบับท่ี 3 | ประจ ำปี 2563 | 11 
 
สำมัญเป็นอันมำกครั้นขึ้นไปดูก็ไม่เห็นอะไรในบึงหลังเขำแต่เดิมไม่มีกระบิรกเช่นนี้เพรำะเป็นที่เขำเล่นแข่งเรือกัน
ได้ยินเสียงเกรียวกรำวไปดูก็ไม่เห็นอะไรท้ังกำรท่ีได้ยินเกรียวกรำวนั้นไม่ใช่เวลำกลำงคืนเป็นเวลำกลำงวันด้วย
ต่อแล้ว ๆ จึงได้เห็นกระทงท่ีใส่ของมำกินนั้นท้ิงเกล่ือนกลำดอยู่ในบึงจนเมื่อเวลำเสด็จขึ้นไปเหนือทำงแควใหญ่
เร็วๆนี้เองก็ยังได้ยินเสียงอยู่แต่ก่อนท่ีเขำนี้มีถ้ ำหลำยแห่งพวกลับแลเขำไปเขำปิดถ้ ำเสียด้วยได้ถำมล่อจะให้เห็น
คนรู้ไม่ยอมรับเห็นเล่ำแต่เรื่องคนลับแลอย่ำงเดียวเป็นจริงเป็นจังไปคนเช่ือลับแลเช่นนี้ยังมีมำกแล้วเขำพำเดิน
ไปตำมสันเขำออกไปลูกนอกซึ่งแลเห็นจำกแม่น้ ำมีวิหำรเล็กและทับท่ีคนอำศัยรักษำสะอำดหมดจดดีเหมือนกัน
เอำอ่ำงมำต้ังเป็นกระถำงต้นไม้เล่นเข้ำดีพอใช้กลับลงทำงด้ำนข้ำงริมน้ ำซึ่งมีบันไดปูนเหมือนกันเจ้ำอธิกำรถำม
หำทูลกระหม่อมมีติดขึ้นมำบ้ำงหรือไม่ครั้นได้ควำมว่ำมีมำจึงเอำแหวนถักพิรอดมำแจกแหวนนั้นท ำนองเดียวกับ
ขรัวม่วงวัดประดู่แต่ขรัวม่วงถักด้วยกระดำษลงรักนี่ถักด้วยด้ำยท ำเรียบร้อยดีกลับลงมำโดยสะพำนเขำท ำยื่ น  
ลงมำจนพ้นหำดในยำวอยู่พวกรำษฎรท้ังชำยหญิงและเด็กลงมำช่วยกันเป็นเรือโดยควำมเบิกบำนเหมือนอย่ำง
แห่พระเด็ก ๆ จนจมถึงคอยังไม่วำงต้องไล่ล่องลงมำถึงพลับพลำยำงเอนเวลำพลบวันนี้ยุงชมกว่ำทุกวันถึงเมื่อ
ขำมำมีท่ีนครสวรรค์ตอนบนมีบ้ำงก็เป็นยุงนอนหัวค่ ำไม่มีไปเท่ำไรแต่อย่ำงไร ๆ ก็คงน้อยกว่ำบำงกอก 

 
ภาพที่ 12 เมืองก ำแพงเพชร 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 หน้ำ 148 

 
ภาพที่ 13 ล่องจำกก ำแพงเพชรเหนือยำงเอนเวลำพลบ 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 หน้ำ 147 
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วันท่ี 29 เช้ำพวกชำวบ้ำนมำหำแต่ล้วนพวกท่ียังไม่รู้จักต้องกำรจะมำดูในหมู่นั้นมียำยอิมบ้ำนพังม่วง
ซึ่งได้ไปขึ้นกินข้ำววันแรกมำด้วยกับลูกสำวคนหนึ่งหลำนคนหนึ่งครั้นเวลำออกไปก็ไม่รู้จักอยู่นั่นเองได้ถำมว่ำ
พระยำโบรำณไปท่ีบ้ำนหรือตอบว่ำท่ำนว่ำท่ำนเป็นพระยำโบรำณแต่อย่ำงไรก็ไม่ทรำบถำมว่ำท่ำนนัดให้ลงไปหำ
จะพำเฝ้ำไม่ใช่หรือก็รับว่ำท่ำนว่ำเช่นนั้นแหละแต่จะอย่ำงไรก็ไม่ทรำบถำมว่ำท ำไมแกไม่เช่ือท่ำนหรือบอกว่ำก็เช่ือ
แต่อย่ำงไรก็ไม่ทรำบถำมว่ำท ำไมจึงว่ำอย่ำงไรก็ไม่ทรำบบอกว่ำชำวบ้ำนเขำว่ำอย่ำงหนึ่งถำมว่ำเขำว่ำกระไร  
อิดเอื้อนไม่ใคร่จะบอกต้องซักแล้วกระซิบกระซำบว่ำเขำว่ำไม่ใช่พระยำโบรำณพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จเอง  พอรู้
เช่นนี้เข้ำขนลุกซ่ำท้ังตัวได้นึกสงสัยอยู่แล้วเลยนอนไม่หลับกระสับกระส่ำยไปถำมว่ำแกเท็จทูลอะไรหรือจึงได้
ไม่สบำยก็ว่ำได้พูดมำกอยู่มีเรื่องขึ้นค่ำนำเป็นต้นถำมว่ำพระรูปพระโฉมท่ำนเป็นอย่ำงไรกระซิบบอกว่ำสูง ๆ 
ผอม ๆ ผิวอยู่ข้ำงจะคล้ ำจึงถำมว่ำวันนั้นไปด้วยกับเจ้ำคุณโบรำณแกจ ำได้หรือไม่ว่ำไม่ทันสังเกตมัวรับรองอยู่
แล้วหันไปถำมลูกสำวว่ำท่ำนไปด้วยหรือไม่นำงลูกสำวหัวร่อบอกว่ำท่ำนไปด้วยจ ำได้ถำมว่ำถ้ำข้ำจะบอกแกว่ำ
เป็นพระเจ้ำอยู่หัวเองแกจะว่ำอย่ำงไรออกจะเหลือกลำนและจ้องอยู่สักครู่หนึ่งลุกขึ้นนั่งยอง ๆ ปูผ้ำ ชวนลูกสำว
แน่แล้วให้มำกรำบท่ำนเสียลูกสำวก็หยุดหัวร่อทันทีสองคนปูผ้ำลงกรำบ 3 หนอย่ำงไหว้พระ พระได้ให้แหวน
เครื่องประดับเพชรพลอยซื้อจำกกรุงเก่ำท ำขวัญคนละวงหลำนเผอิญเสมำหมดเป็นของแกต้องกำรมำกต้องท ำ
ให้ก ำไลเงินขอผีแทนคู่หนึ่งแล้วได้ลงเรือเวลำ 3 โมงเช้ำมำจนเล้ียวขึ้นแควใหญ่จึงได้เอำเรือไฟลำกขึ้นมำจอดท่ี
แพใต้สะเตช่ันรถไฟพบพระยำสุขุมและจิระซึ่งได้พยำยำมท ำเป็นคนตำมเสด็จลงเรือแม่ปะถ่อขึ้นไปแม่น้ ำน้อย
บ้ำงเรือแม่ปะมำถึงแควใหญ่เข้ำดูงุ่มง่ำมเต็มท่ีตำนำยท้ำยบ่นว่ำไม่ถึงถ่อมันเป็นเรือส ำหรับแควน้อยอย่ำงเดียว
แท้ ๆ แต่ถ้ำผู้ซึ่งไปเรือแม่ปะช่ัวแต่ขำล่องไม่ได้ถ่อขึ้นแล้วนับว่ำเป็นผู้ไม่เคยลงเรือแม่ปะได้เพรำะเวลำล่องมัน
เซ่อพ้นประมำณท ำกับข้ำวเล้ียงกันท่ีแพแล้วส่ังค ำพิพำกษำประหำรชีวิตอ้ำยวิมทหำรรำบท่ี 10 โทษฆ่ำนำยสิบ
นำยหมู่ตัวตำยควำมเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อวันท่ี 25 นำยร้อยเอกขุนพิทยุทธคุมทหำรเมืองนครสวรรค์ตำมข้ึนไป
จนถึงก ำแพงเพชรจอดเรืออยู่ฝ่ังตะวันตกห่ำงเรือท่ีนั่งจอดประมำณ 20 เส้นวันนั้นอ้ำยวิมอยู่ยำมในเรือมอซึ่งเป็น
เรือทหำรอยู่พวกทหำรท้ังปวงข้ำมมำรับเสด็จเวลำเช้ำ 2 โมงเศษอ้ำยวิมบ่นว่ำหิวข้ำวขอนำยสิบเรียกทหำรมำ
เปล่ียนนำยสิบบอกว่ำยังไม่มีคนให้อยู่ ไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วลุกขึ้นโผล่ออกมำจำกขยำบอ้ำยวิมยืนยำมอยู่ท่ี
กระดำนเลียบเอำดำบปลำยปืนแทงนำยสิบท่ีรักแร้ลึกถึงรำวนมพลัดตกน้ ำลงไปแต่น้ ำต้ืนไม่ได้จมและไม่มีหลัก
ตออันใดนำยสิบร้องขึ้นคนท่ีอยู่ในเรือไปช่วยพยุงขึ้นมำก็ขำดใจตำยได้มีโทรเลขส่งไปถึงจิระเห็นว่ำเป็นกำร
ส ำคัญอยู่ควรจะต้องลงโทษโดยทันทีควำมเช่นนี้เป็นหน้ำท่ีศำลทหำรให้จัดกำรต้ังศำลทหำรท่ีเมืองนครสวรรค์
พิจำรณำให้เสร็จทันวันกลับลงมำถึงค ำให้กำรอ้ำยวิมรับแก้ว่ำเผลอสติหมำยจะสะกิดพยำนเบิกว่ำไม่มีสำเหตุ
วิวำทอันไดกันหมอตรวจว่ำอ้ำยวิมไม่ได้เป็นคนเสียจริตนำยทหำรประจ ำหมวดเบิกควำมว่ำอ้ำยวิมเป็นคน
เรียบร้อยไม่เคยต้องรับโทษเลยพึ่งเข้ำมำเป็นทหำรเมื่อเดือนเมษำยนศำลปรึกษำว่ำอ้ำยวิมท ำผิดพระรำช
ก ำหนดกฎหมำยและข้อบังคับทหำรท้ังเป็นเวลำรักษำรำชกำรเสด็จพระรำชด ำเนินให้ลงโทษประหำรชีวิตได้ส่ัง
ให้ประหำรชีวิตตำมค ำปรึกษำเพรำะเห็นว่ำทหำรพึ่งต้ังขึ้นใหม่ ๆ ในหัวเมืองถ้ำหย่อนโทษจะเป็นเย่ียงอย่ำงให้มี
ควำมก ำเริบก ำหนดจะได้น ำไปยิงเสียในเวลำพรุ่งนี้เวลำบ่ำยลงเรือไปเท่ียวหมำยจะถ่ำยรูปขึ้นไปพอพ้นจำก
คลองบอระเพ็ดหน่อยหนึ่งพอเห็นฝนต้ังจึงให้ปล่อยเรือไฟล่องมำถ่ำยรูปได้ 2-3 แผ่นพอมีพำยุจัดฝนตกต้อง
กลับลงมำท้ังฝนเวลำค่ ำมีคนขำยของแต่ไต่ถำมได้ควำมว่ำเขำเกณฑ์ให้มำขำยเป็นกำรกรุด” ในแม่น้ ำจุดไฟตำม
เรือแพสว่ำงและมีพิณพำทย์ครึกครื้นไม่มียุงเหมือนคืนนี้ด้วย 
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ภาพที่ 14 ป้อมหน้ำประตูด้ัน เมืองก ำแพงเพชร 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 หน้ำ 96 

 
ภาพที่ 15 ป่ำเมืองก ำแพงเพชร 

ท่ีมำ : พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ, 2549 
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บุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ 

ส ำหรับเพื่อนเท่ียวในกำรเสด็จประพำสต้น มีช่ือปรำกฏในแต่ละครั้ง รวมได้ดังนี้ 
1. สมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงนริศรำนุวัดติวงศ์ 
2. พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมหลวงด ำรงรำชำนุภำพ 
3. พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมหมื่นมหิศรรำชหฤทัย (พระองค์เจ้ำไชยันต์มงคล) 
4. พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ์ 
5. พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมขุนสรรพสำตรศุภกิจ 
6. พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปำคม 
7. สมเด็จพระปิตุจฉำ สุขุมำลมำรศรี พระอัครเทวี 
8. สมเด็จพระวิมำดำเธอ กรมพระสุทธำสินีนำฏ 
9. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร 
10. สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมพระนครสวรรค์วรพินิต 
11. พระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำอัษฎำงค์เดชำวุธ กรมหลวงนครรำชสีมำ 
12. สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนลพบุรีรำเมศวร 
13. พระเจ้ำลูกยำเธอ พระองค์เจ้ำวุฒิไชยเฉลิมลำภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 
14. พระเจ้ำลูกยำเธอ กรมหมื่นรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
15. พระเจ้ำลูกยำเธอ พระองค์เจ้ำอุรุพงศ์รัชสมโภช 
16. พระยำบุรุษรัตนรำชพัลลภ 
17. พระยำสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนำค) 
18. พระยำโบรำณรำชธำนินทร์ 
19. หมื่นเสมอใจรำช (อ้น นรพัลลภ) 
ส่วนชำวบ้ำนท่ีรู้จักพระองค์และมีควำมสนิทสนมจำกกำรเสด็จประพำส ทรงเรียกว่ำ “เพื่อนต้น” 

บทสรุป 
จังหวัดก ำแพงเพชรเป็นเมืองส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ของประเทศไทยซึ่งมีเรื่องรำวต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

จังหวัดก ำแพงเพชร กำรเสด็จประพำสต้นเมืองก ำแพงเพชรเป็นหนึ่งในเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์ท่ีเกิดขึ้น เป็น
กำรเสด็จไม่ให้ใครรู้ เสด็จไปกับเรือมำดเก๋ง พระองค์เสด็จเมื่อวันท่ี 25-29 สิงหำคม ร.ศ.125 ตรงกับ พ.ศ.
2449 ซึ่งกำรเสด็จประพำสครั้งนี้พระองค์ทรงลงพื้นท่ีและได้ท ำกิจกรรมระหว่ำงกำนเสด็จประพำส เช่น 
ตรวจสอบกำรปกครองกำรรอรับเสด็จ กำรได้ฟังต ำนำนของชำวบ้ำน เท่ียวชมเมืองเก่ำเมืองโบรำณ ถ่ำยภำพ
เมืองโบรำณ ชำวบ้ำน หรือตอนพระอำทิตย์ตกดิน มีบุคคลส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเสด็จประพำสต้นครั้งนี้
ด้วยกัน 20 ท่ำน นับว่ำกำรเสด็จประพำสต้นครั้งนี้เป็นประวัติศำสตร์ท่ีส ำคัญของประเทศไทยและเป็น
ประวัติศำสตร์ท่ีส ำคัญของจังหวัดก ำพงเพชร 

บรรณานุกรม 
พระเทพปริยัติ, พระรำชสำรโมลี และคณะ. (2549). ครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เสด็จประพาสต้นเมืองก าแพงเพชร. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพมหำนคร: ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  
โรงพิมพ์สุรวัฒ. 
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อาหารและขนมท่ีท าจากกล้วยไข่  จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ยุชิตำ  กันหำมิ่ง 
อำจำรย์, โปรแกรมวิชำกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

วนัสนันท์  นุชนำรถ 
อำจำรย์, ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

พธูร ำไพ  ประภัสสร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร., ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ศุภโชคชัย  นันทศรี 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร., ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

พิมพ์นำรำ  บรรจง 
อำจำรย์ ดร., ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

วีรวรรณ  แจ้งโม้ 
อำจำรย์, ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ศศิวิมล  กิจพัตตรำภรณ์ 
นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
บทน า  
 กล้วยไข่เป็นสินค้ำขึ้นช่ือของจังหวัดก ำแพงเพชร นิยมรับประทำนกับกระยำสำรท กล้วยไข่ปลูกกันมำก
ในจังหวัดก ำแพงเพชร จำกงำนวิจัยของส ำนักโภชนำกำร กรมอนำมัย พบว่ำ มีประโยชน์สูง โดยมีวิ ตำมินอี 
เบต้ำแคโรทีน และวิตำมีนซี ซึ่งเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระท่ีเป็นสำเหตุของโรคมะเร็ง หรือท ำให้เกิดกำรอักเสบ 
กำรท ำลำยเนื้อเยื่อ รวมทั้งโรคตำต้อกระจกได้และยังสำมำรถท ำเป็นอำหำรหรือขนมได้หลำกหลำยชนิด 
 กล้วยไข่ใสจังหวัดก ำแพงเพชนส่วนมำกผู้คนจะรู้จักเป็นอย่ำงดีเพรำะจังหวัดก ำแพงเพชรเป็นเมื่องแห่ง
กล้วยไข่ แล้วกล้วยไข่ยังสำมำรถน ำไปปรุงเป็นอำหำรได้อีกด้วย และท่ีขำดไม่ได้เลยคือกำรท ำขนมจำกกล้วยไข่
นั้นเองสำมำรถน ำมำท ำขนมได้หลำกหลำยชนิดซึ่งผู้คนนิยมน ำกล้วยไข่มำท ำเป็นขนมขำยเพรำะในจังหวัด
ก ำแพงเพชรขึ้นช่ือเรื่องกล้วยไข่บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ประโยชน์ของกล้วยไข่ 2) ลักษณะของ
กล้วยไข ่3) ประวัติควำมเป็นมำ และ 4) กำรประกอบอำหำร/ขนมท่ีท ำจำกกล้วยไข่ 

ค าส าคัญ : กล้วยไข่ , อำหำรท้องถิ่นเมืองก ำแพงเพชร 

ประโยชน์ของกล้วยไข่  
ในกล้วยไข่นั้นได้มีกำรค้นพบว่ำมีประโยชน์สูงมำกโดยประกอบไปด้วย เบต้ำแคโรทีน และวิตำมินซี   

ซึ่งสำรเหล่ำนี้จะช่วยต่อต้ำนอนุมูลอิสระท่ีเป็นสำเหตุของกำรเกิดมะเร็งหรือท ำให้เนื้อเยื่ออักเสบนอกจำกนี้ยังมี
สำรจ ำพวก เกลือแร่ วิตำมินเอ วิตำมินบี 2 วิตำมินบี 6  

โดยในกล้วยไข่ 1 ผลท่ีมีน้ ำหนักประมำณ 40 กรัม มีสำรเบต้ำแคโรทีนสูงถึง 108 ไมโครกรัม วิตำมินอี 
0.19 มิลลิกรัม วิตำมินซี 4 มิลลิกรัม และให้พลังงำนถึง 44 กิโลแคลอรี่ นอกจำกผลของกล้วยแล้วส่วน
ต่ำงๆ ของกล้วยไข่ก็ยังมีคุณประโยชน์ท่ีแตกต่ำงกันดังนี ้ 

ยำงของกล้วยไข่ : ช่วยในเรื่องช่วยสมำนรอยแผล ห้ำมเลือด มีรสฝำด  
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ผลดิบของกล้วยไข่ : ใช้ชงกับน ำร้อนหรือบดให้เป็นผงละเอียดในกำรรับประทำน เพื่อช่วยสมำน                                    
แผลในกระเพำะอำหำร และบรรเทำอำกำรท้องเสียเรื้อรัง และให้รสฝำด  

ผลสุกของกล้วยไข่ : ช่วยในเรื่องของกำรบ ำรุงก ำลัง เป็นยำระบำย ช่วยรักษำแผลในกระเพำะอำหำร 
และยังช่วยในเรื่องของกำรขับถ่ำยเนื่องจำกมีไฟเบอร์สูง ให้รสหวำน  

หัวปลีของกล้วยไข่ : ช่วยในเรื่องของลดระดับน้ ำตำลในเลือด แก้โรคกระเพำะและล ำไส้ โรคโลหิตจำง 
ท้ังยังมีแคลเซียม ธำตุเหล็ก แมกนีเซียม และฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อกระดูก และให้รสฝำด  

ใบของกล้วยไข่ : สำมำรถน ำมำต้มอำบเพื่อแก้อำกำรผดผ่ืนคัน หรือจะน ำไปปิ้งไฟเพื่อน ำมำปิดทับ
แผลไฟไหม้ช่วยบรรเทำอำกำรจำกไฟไหม้ได้ ให้รสจืด  

รำกของกล้วยไข่ : สำมำรถน ำมำต้มเพื่อด่ืมแก้ไข้ ร้อนใน กระหำยน้ ำได้ ท้ังยังช่วยในเรื่องช่วยสมำน
แผลภำยใน แก้โรคบิด ผดผ่ืนคัน ท้องอืด ท้องเสีย ให้รสฝำดเย็น  

หยวกของกล้วยไข่ : เมื่อน ำมำเผำไฟแล้วเอำมำทำนจะช่วยขับพยำธิ ให้รสฝำดเย็น  
เหง้ำของกล้วยไข่ : สำมำรถช่วยรักษำบำดแผลภำยในบริเวณของทวำรหนักได้ หรือน ำมำปรุงเพื่อใช้

เป็นยำแก้ริดสีดวงทวำรแบบมีเลือดออก ให้รสฝำดเย็น (ประวรรณ สุนทรสมัย, 2562, ออนไลน์) 

ลักษณะของกล้วยไข่ 
กล้วยไข่สำยพันธุ์ก ำแพงเพชรงก ำแพงเพชร ต้นจะเล็ก สูงประมำณ 2 เมตรถึง 2 เมตรครึ่ง ผลไม่ใหญ่

ไม่เล็ก ผิวเมื่อสุกแล้วสีเหลืองสดใส แก่จัดผิวจะตกกระเป็นสีน้ ำตำลด ำ รสชำติหวำนวัดได้ประมำณ 24 องศำ
บิค ไม่มีรสเปรี้ยว เนื้อแน่นเหนียวตลอดท้ังลูก เปลือกบำงจึงไม่เหมำะกับกำรส่งออก ผิดกับพันธ์อื่นๆ ซึ่งลูกใหญ่
ท่ีปลูกในจังหวัดอื่นๆ เพื่อส่งออกแต่รสชำติต่ำงกันมำก เนื่องจำกชุดดินของจังหวัดก ำแพงเพชร เหมำะสมกับ
กำรปลูกกล้วยไข่ ลักษณะของกล้วยที่ผิวเป็นจุดๆ นั้น ไม่ใช่เกิดจำกโรคแมลงหรือเน่ำเสีย แต่เป็นส่ิงบ่งช้ีทำง
ภูมิศำสตร์ว่ำเป็นกล้วยไข่พันธ์แท้ของจังหวัดก ำแพงเพชร (ประวรรณ สุนทรสมัย, 2562, ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะของกล้วยไข่ 

ท่ีมำ: ศศิวิมล แสวงผล, 2552, ออนไลน ์

ประวัติความเป็นมา 
ประวัติควำมเป็นมำของกล้วยไข่เมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร เป็นแหล่งปลูกกล้ วยไข่                

รำยใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย กล้วยไข่ท่ีปลูกในจังหวัดก ำแพงเพชรได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภคว่ำ มีคุณภำพ
ดี ผิวสวย เปลือกสีทอง รสชำติหวำนหอม อร่อย เนื้อนุ่ม แกนในของกล้วยไม่กระด้ำง จึงเป็นผลไม้ท่ีท ำรำยได้
มำสู่จังหวัดได้ปีละไม่น้อยกว่ำสำมร้อยล้ำนบำท จนได้รับกำรยกย่องให้เป็นผลไม้ประจ ำจังหวัด เมื่อรวมเข้ำกับ
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เทศกำลเดือนสิบ จึงได้มีกำรจัดงำนประเพณี "สำรทไทยกล้วยไข่เมืองก ำแพง" โดยมีสำระหลักของงำนอยู่ท่ีกำร
ส่งเสริมผลผลิตทำงเกษตร ของดีเมืองก ำแพงเพชรกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสำรทไทยและสนับสนุน
กำรท่องเท่ียวของจังหวัดก ำแพงเพชร ตำมประวัติท่ีเล่ำกันมำเช่ือกันว่ำนำยฮะคล้ิง แซ่เล้ำ ชำวจีนจำกนครปฐม 
ซึ่งเดิมมีอำชีพรับจ้ำง ต่อมำได้เปล่ียนอำชีพเป็นพ่อค้ำเรือเร่ เดินทำงค้ำขำยระหว่ำงจังหวัดนครสวรรค์กับ
จังหวัดก ำแพงเพชร และได้ตัดสินใจเข้ำมำใช้ชีวิตและต้ังบ้ำนเรือน หักร้ำงถำงป่ำท ำสวนกล้วยไข่ โดยน ำกล้วยไข่
หน่อแรกเข้ำมำปลูกไว้ที่บ้ำนเกำะตำล หมู่ท่ี 2 ต ำบลแสนตอ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อปี 
พ.ศ.2465 (ปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของโรงเรียนบ้ำนเกำะตำล) จำกแปลงปลูกแห่งแรกของจังหวัดก ำแพงเพชร กล้วยไข่
ได้แพร่หลำยเข้ำไปสู่หมู่บ้ำนข้ำงเคียง โดยชนชำวจีนเป็นส่วนใหญ่ เช่น นำยปั๊กฮ้อ หรือท่ีชำวบ้ำนเรียกกัน                
ติดปำกว่ำ "เจ๊กค้อ"  ได้น ำต้นกล้วยไข่ไปปลูกท่ีบ้ำนเกำะสำมสิบ และชำวจีนบำงรำยได้น ำไปปลูกท่ีบ้ำนเตำสูบ 
บ้ำนเกำะฝ้ำย บ้ำนหำดชะอม ก่อนจะแพร่หลำยไปท่ัวจังหวัดก ำแพชเพชร  ส่วนแหล่งก ำเนิดกล้วยไข่แห่งแรก
ของจังหวัดก ำแพงเพชรท่ีบ้ำนเกำะตำล ไปโรยรำ และสูญหำยไปพร้อมกับชีวิตของนำยฮะคล้ิง  แซ่เล้ำ 
หมดแล้ว     
       จนท ำให้จังหวัดก ำแพงเพชรแหล่งปลูกกล้วยไข่รำยใหญ่ของประเทศ ท ำให้มีกำรริเริ่มจัดงำนกล้วยไข่
เมืองก ำแพงขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2524 ในสมัยของนำยจ ำนงค์  ยังเทียน เป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ด้วยควำม
ร่วมมือกับภำคเอกชน นักธุรกิจและกำรโรงแรม โดยจัดขึ้นในช่วงเทศกำลสำรทไทย ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ ำ 
เดือนสิบ เรียกช่ืองำนว่ำ "งำนกล้วยไขเมืองก ำแพง"  ต่อมำเมื่อปี พ.ศ.2526  ได้เปล่ียนช่ือกำรจัดงำนเสียใหม่
เป็น "งำนสำรทไทย กล้วยไข่เมืองก ำแพงเพชร" ด้วยเป็นกำรจัดงำนในช่วงวันสำรทไทย และต่อมำในปี 2546 
คณะกรรมกำรจัดงำนได้มีมติให้ใช้ช่ือว่ำ "งำนประเพณีสำรทไทย กล้วยไขเมืองก ำแพง" 

ควำมแตกต่ำงของกล้วยไข่สำยพันธุ์ก ำแพงเพชรงก ำแพงเพชรต้นจะเล็กสูงประมำณ 2 เมตรถึง                   
2 เมตรครึ่ง ผลไม่ใหญ่ไม่เล็ก ผิวเมื่อสุกแล้วสีเหลืองสดใส แก่จัดผิวจะตกกระเป็นสีน้ ำตำลด ำ รสชำติหวำน               
วัดได้ประมำณ 24 องศำบิค ไม่มีรสเปรี้ยว เนื้อแน่นเหนียวตลอดท้ังลูก เปลือกบำงจึงไม่เหมำะกับกำรส่งออก 
ผิดกับพันธ์อื่นๆ ซึ่งลูกใหญ่ท่ีปลูกในจังหวัดอื่นๆ เพื่อส่งออก แต่รสชำติต่ำงกันมำก เนื่องจำกชุดดินของจังหวัด
ก ำแพงเพชร เหมำะสมกับกำรปลูกกล้วยไข่ ลักษณะของกล้วยท่ีผิวเป็นจุดๆ นั้น ไม่ใช่เกิดจำกโรคแมลงหรือ
เน่ำเสีย แต่เป็นส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ว่ำเป็นกล้วยไข่พันธ์แท้ของจังหวัดก ำแพงเพชร 

การประกอบอาหาร/ขนมที่ท าจากกล้วยไข่   
กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลำแลงใหญ่ “กล้วยไข่หวำน” น้ ำมันลำนกระบือ เล่ืองลือมรดกโลก ถ้ำหำก

พูดถึงจังหวัดก ำแพงเพชรจะมีส่ิงท่ีขึ้นช่ือและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอยู่ไม่กี่อย่ำงหนึ่งในนั้นคือ กล้วยไข่ ท่ีมี
เอกลักษณ์ ไม่เหมือนกล้วยไข่พื้นท่ีจังหวัดอื่นๆ  โดยกล้วยไข่ของจังหวัดก ำแพงเพชรนั้น ผิวจะตกกระเป็นจุด
ด ำๆ แต่จะหวำนและหอมกว่ำพื้นท่ีจังหวัดอื่นๆมำก นอกจำกนี้ยังมีสินค้ำโอท็อปท่ีท ำมำจำกกล้วยไข่หลำย
อย่ำง และยังสำมำรถน ำมำท ำอำหำรและขนมได้ (ทะนุพงศ์ กุสุมำ ณ อยุธยำ, 2559, ออนไลน์) 

อาหารที่ท าจากกล้วยไข่  
สำมำรถน ำไปปรุงเป็นอำหำรมีท้ังหมด 1 อย่ำงได้แก่ 
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แกงไก่บ้านกับลูกกล้วยไข่ 

 
ภาพที่ 2 แกงไก่บ้ำนกับลูกกล้วยไข่ 

ท่ีมำ: ดอกแก้ว จรัสแสง, 2559, ออนไลน ์

ส่วนผสมการท าแกงไก่บ้านกับลูกกล้วยไข่ 
เครื่องแกงกะทิทำงใต้ 3ช้อนโต๊ะ 
ลูกกล้วยไข่อร 1 หวี 
น้ ำหัวกะทิ 1 ถ้วยตวง 
น้ ำหำงกะทิ 3 ถ้วยตวง 
เนื้อไก่บ้ำน 1 ก.ก 
เกลือ 1 ช้อนชำ 

วิธีท า  
1. น ำเนื้อไก่มำล้ำงให้สะอำดพักไว้ ตำมด้วยเอำน้ ำใส่กะละมัง แล้วก็ลอกเปลือกสีเขียวเข้ม

ของลูกกล้วยออกให้เหลือไว้แต่สีเขียวอ่อนข้ำงใน  
2. แล้วก็เอำกล้วยผ่ำตำมยำวลูกแล้วหั่นเฉลีนงน ำไส่ในกะละมังไว้  
3. น ำหำงกะทิใส่หม้อน ำขึ้นต้ังไฟปำนกลำงพอเดือดละลำยเครื่องแกง น ำเนื้อไก่มำใส่เค่ียว

ต่อไปจนเนื้อไก่เริ่มเป่ือย  
4. พอเนื้อไก่เป่ือยและนิ่มดีแล้วน ำน้ ำหัวกะทิมำใส่ลงไปเลยน ำเกลือใส่ลงไปรอเดือดอีกครั้งใส่

ใบมะกรูดชิมรสชำติดู ปรุงรสให้อร่อย (ดอกแก้ว จรัสแสง, 2559, ออนไลน์)  

ขนมที่ท าจากกล้วยไข่ มี 15 อย่ำงได้แก่ 
1. กล้วยไข่เชื่อม 

 
ภาพที่ 3 กล้วยไข่เช่ือม 

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 

https://cookpad.com/th/recipes/5589227-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88
https://cookpad.com/th/recipes/5589227-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88
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ส่วนผสม กล้วยไข่เชื่อม  
หัวกะทิ 2 ถ้วย  
เกลือปน่ (หยิบมือ)  
แป้งสำลีอเนกประสงค์ 1+1/2 ช้อนโต๊ะ  
กล้วยไข่ห่ำม ๆ 2 หวี  
น้ ำตำลทรำยขำว 450 กรัม  
น้ ำสะอำด 400 กรัม  

  วิธีท ากะทิส าหรับราดหน้า  
วิธีท่ี 1 ส ำหรับหัวกะทิท่ีค้ันโดยไม่ใช้น้ ำ ให้เอำหัวกะทิผสมเกลือป่นเล็กน้อยแล้วน ำไปต้ังไฟ

อ่อนคนไปเรื่อย ๆ จนกะทิข้นขึ้น  
วิธีท่ี 2 ส ำหรับหัวกะทิท่ีค้ันแบบใส่น้ ำ หรือกะทิกล่อง ให้เอำหัวกะทิ 2 ถ้วย ผสมกับแป้งสำลี

อเนกประสงค์ 1+1/2 ช้อนโต๊ะ และเกลือป่นหยิบมือ (ใส่พอให้มีรสเค็มปะแล่ม ๆ) คน ๆ ให้แป้ง
ละลำยเข้ำกับหัวกะทิก่อน แล้วค่อยน ำไปต้ังไฟกลำง ๆ ระหว่ำงต้ังไฟก็ใช้ตะกร้อมือคนเรื่อย ๆ 
จนกระท่ังแป้งสุกและกะทิข้น พอกะทิสุกข้นแล้วก็ยกลงจำกเตำ ต้ังพักไว้ให้เย็น  

วิธีท ากล้วยไข่เชื่อม  
1. ปอกเปลือกกล้วยไข่ออก ดึงเส้นด ำออกให้หมด ตัดหัว-ท้ำยเล็กน้อยเพื่อควำมสวยงำม แช่ไว้

ในน้ ำผสมเกลือนิดหน่อย เพื่อไม่ให้กล้วยเปล่ียนเป็นสีคล้ ำ ๆ (แต่ถำ้หำกปอกแล้วเช่ือมเลย ก็ไม่ต้องแช่)  
2. ท ำน้ ำเช่ือม โดยผสมน้ ำกับน้ ำตำลทรำยเข้ำด้วยกันแล้วน ำไปต้ังไฟ คนให้ละลำย น ำมำลง

กรองด้วยผ้ำขำวบำงหรือกระชอนตำถี่ ๆ ครั้งหนึ่ง จำกนั้นก็เทใส่กลับคืนหม้อ แล้วน ำไปต้ังไฟเค่ียวต่อ
จนน้ ำเช่ือมข้น ข้อสังเกตคือฟองก็จะยิ่งเล็กลงในสูตรเค่ียวน้ ำเช่ือมให้ลดลงไปประมำณ 1/4 ก็จะได้
น้ ำเช่ือมท่ีมีควำมเหนียวได้ท่ี   

3. ใส่กล้วยไข่ลงไปในน้ ำเช่ือม ใช้ไฟกลำง ๆ ค่อนมำทำงอ่อน รอจนกล้วยมีสีเหลืองเข้ม
สม่ ำเสมอกัน ตักใส่ภำชนะ รำดกะทิ (พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์) 
 

2. กล้วยไข่บวชชี 

 
ภาพที่ 4 กล้วยไข่บวชชี 

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 
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จำกท่ีเคยกินกล้วยน้ ำว้ำบวชชี มำลองชิมกล้วยไข่บวชชีบ้ำงดีไหม วิธีท ำแสนง่ำย เช่ือเถอะอร่อยไม่แพ้
ต้นฉบับ ปอกเปลือกกล้วยไข่รอเลย    

ส่วนผสม กล้วยไข่บวชชี  
กล้วยไข่ 8 ลูก  
หำงกะทิ 250 มิลลิลิตร (หรือนมสด)  
ใบเตย 2 ใบ 
น้ ำตำลปี๊บ 2 ช้อนโต๊ะ  
น้ ำตำลทรำย 2 ช้อนโต๊ะ  
เกลือ (เล็กน้อย)  
หัวกะทิ 200 มิลลิลิตร  
น้ ำเปล่ำผสมเกลือส ำหรับแช่กล้วย  

วิธีท ากล้วยบวชชี  
1. ปอกเปลือกกล้วยไข่ หั่นเป็นช้ินพอดีค ำแล้วน ำแช่ลงในน้ ำเปล่ำผสมเกลือ  
2. ต้มหำงกะทิกับใบเตยจนเดือด ใส่เกลือป่น น้ ำตำลทรำย และน้ ำตำลปี๊บลงไป คนให้ละลำย

รอจนเดือดอีกครั้ง  
3. ลดไฟลงแล้วช้อนกล้วยไข่จำกน้ ำใส่ลงไป รอจนเดือดอีกครั้งและกล้วยสุกนิ่ม ใส่หัวกะทิ 

ลงไป ต้มจนเดือดประมำณ 3 นำที ตักใส่ถ้วย พร้อมเสิร์ฟ (พัชรำพร  สิริคง, 2559, ออนไลน์) 
 

3. ข้าวเม่าทอด 

 
ภาพที่ 5 ข้ำวเม่ำทอด 

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 
อย่ำเพิ่งท้ิงกล้วยไข่สุกงอม กินเพียว ๆ คงหวำนเล่ียนจับเอำมำท ำข้ำวเม่ำทอดกันเลย จับ

กล้วยไข่ห่อหน้ำกระฉีกแล้วชุบแป้งก่อนเอำไปทอด ช้ินเดียวคงไม่พอ  

ส่วนผสม ข้าวเม่าทอด  
กล้วยไข่สุกงอม 1 หวี  
ข้ำวเม่ำ 2 ถ้วย  
มะพร้ำวขูด 350 กรัม   
น้ ำ 1/2 ถ้วย  
น้ ำตำลปี๊บ 250 กรัม   
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แป้งข้ำวเจ้ำ 1 ถ้วย  
หัวกะทิ 1 ถ้วย  
เกลือป่น 1/2 ช้อนชำ   
น้ ำปูนใส 2 ช้อนโต๊ะ  
ไข่ไก่ 1 ฟอง  
น้ ำมันพืช (ส ำหรับทอด)  

วิธีท าหน้ากระฉีก  
1. ค่ัวข้ำวเม่ำ 1 ถ้วยด้วยไฟอ่อนจนพองกรอบแล้วกดบี้ให้แตก  
2. น ำข้ำวเม่ำท่ีเหลือผสมกับน้ ำแล้วนวดพอนุ่ม (อย่ำให้แฉะเกินไป) ใส่มะพร้ำวขูดลงไป ตำมด้วย

น้ ำตำลปี๊บ นวดให้ละลำยเข้ำกัน  
3. ใส่ข้ำวเม่ำท่ีค่ัวไว้ลงไป น ำขึ้นตั้งไฟอ่อนแล้วกวนจนเหนียวจนสำมำรถป้ันเป็นก้อนได้   
4. ท ำแป้งชุบฝอย โดยผสมแป้งข้ำวเจ้ำ หัวกะทิ เกลือ และน้ ำปูนใส นวดจนส่วนผสมข้นและ

ละลำยเข้ำกัน  
5. น ำกล้วยมำห่อด้วยหน้ำกระฉีก (ส่วนผสมข้ำวเม่ำ) ให้สวยงำม  
6. ใส่น้ ำมันพืชลงในกระทะ น ำขึ้นตั้งไฟแรง จำกนั้นน ำกล้วยชุบลงในส่วนผสมแป้ง  
7. ท ำฝอยข้ำวเม่ำ โดยใช้มือจุ่มแป้งให้ชุ่มแล้วสลัดแป้งลงในกระทะ ขณะท่ีก ำลังทอดกล้วยอยู่  

ใช้ตะหลิวเข่ียมำรวมกันเป็นแพ ตักขึ้นวำงบนกล้วยข้ำวเม่ำ ตักน้ ำมันรำดบนฝอยจนเหลืองกรอบ  
8. พอกล้วยข้ำวเม่ำสุกเหลืองตักขึ้นวำงบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ ำมัน จัดใส่จำนวำงฝอยข้ำวเม่ำ

ด้ำนบน (พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์) 
 

4. เค้กกล้วยไข่ช็อกโกแลต 

 
ภาพที่ 6 เค้กกล้วยไข่ช็อกโกแลต 

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 

      ส่วนผสม เค้กกล้วยไข่ช็อกโกแลต (ส าหรับ 7 ช้ิน)  
แป้งเค้ก 125 กรัม 
ผงโกโก้ 35 กรัม  
ผงฟู 3/4 ช้อนชำ  
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เบกกิ้งโซดำ 3/4 ช้อนชำ  
กล้วยไข่บด 1/2 ถ้วยตวง  
กล่ินวำนิลลำ 1/2 ช้อนชำ  
ไข่ไก่ (เบอร์ 0) 1 ฟอง  
น้ ำตำลทรำย 100 กรัม  
น้ ำตำลทรำยแดง 50 กรัม  
เกลือ 1/4 ช้อนชำ  
นมสด 60 กรัม  
น้ ำมันพืช 60 กรัม  
น้ ำสะอำด 120 กรัม  
ดำร์กช็อกโกแลตชิพ หรือไวท์ช็อกโกแลตชิพ ส ำหรับโรยหน้ำ  

วิธีท าเค้กกล้วยไข่ช็อกโกแลต 
1. เปิดเตำอบท่ีอุณหภูม ิ180 องศำเซลเซียส เตรียมไว้  
2. ร่อนแป้ง โกโก้ ผงฟู และเบกกิ้งโซดำเข้ำด้วยกัน 2-3 ครั้ง ใส่ลงในอ่ำงผสมแล้วท ำหลุม 

ตรงกลำง เตรียมไว้  
3. ผสมกล้วยไข่บดกับกล่ินวำนิลลำเข้ำด้วยกัน เตรียมไว้   
4. ตีไข่ไก่ให้เป็นฟองหยำบ ๆ ค่อย ๆ ใส่น้ ำตำลทรำยและเกลือลงไปตีให้เข้ำกัน ใส่นม น้ ำมัน

พืช และน้ ำ ลงไปตีให้เข้ำกัน จำกนั้นใส่ส่วนผสมกล้วยลงไป ตีผสมให้เข้ำกันอีกครั้ง  
5. เทส่วนผสมกล้วยเมื่อครู่ลงในหลุมแป้ง ตีผสมให้เข้ำกันเป็นเนื้อเดียว  
6. เทส่วนผสมใส่ลงพิมพ์ประมำณ 3/4 ของพิมพ์ โรยด้วยช็อกโกแลตชิพ น ำเข้ำอบประมำณ 

20 – 25 นำที (ถ้ำใช้ถ้วยใหญ่ อบประมำณ 24 นำที ถ้ำถ้วยเล็กจะใช้เวลำน้อยกว่ำนั้น) น ำออกจำก
เตำ พักท้ิงไว้บนตะแกรง พร้อมเสิร์ฟ (พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์) 

 

5. กล้วยไข่ทอดกรอบ 

 
ภาพที ่7 กล้วยไข่ทอดกรอบ 

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง2559, ออนไลน ์
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ส่วนผสม   
แป้งทอดกรอบ 200 กรัม  
น้ ำตำลทรำยตำมชอบ (ใส่นิดหน่อยเพรำะกล้วยหวำนอยู่แล้ว)  
นมสด หรือ กะทิ 150 มล หรือ กล่องเล็ก  
งำขำว  
น้ ำมัน  

วิธีท า   
1.ปอกกล้วยผ่ำครึ่ง  
2. ผสมทุกอย่ำงเข้ำด้วยกัน อย่ำให้เหนียวมำกมันจะไม่ติดกล้วย ถ้ำยังเหนียวให้เติมนมรึกะทิ

เพิ่มได้   
3. ต้ังกะทะให้เดือด แล้วค่อยๆผ่อนลง อย่ำใช้ไฟแรง พอเหลืองกรอบให้ตักขึ้น (พัชรำพร   

สิริคง, 2559, ออนไลน์) 
 

6. กล้วยนมสดมะพร้าวอ่อน 

 
ภาพที่ 8 กล้วยนมสดมะพร้ำวอ่อน 

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 

ส่วนผสม  
นมข้นจืด 1 กระป๋อง  
นมข้นหวำน 3 ช้อนโต๊ะ  
ใบเตย  
กล้วยไข่ 6-7 ผล  
แปะก๋วย 1/4 ถ้วย  
เนื้อมะพร้ำวอ่อน 1/4 ถ้วย  
น้ ำตำล 1 ช้อนโต๊ะ  

วิธีท า  
เทนมข้นจืดและนมข้นหวำนลงไปในหม้อ เปิดไฟอ่อนถึงปำนกลำง เพื่อควำมหอมให้ใส่ใบเตยลง

ไปด้วยผ่ำกล้วยเอำใยออกแล้วหั่นให้ได้ 4 ส่วน ใส่แปะก๋วยและเนื้อมะพร้ำวอ่อนลงไป ตำมด้วยน้ ำตำล
ทรำย ถ้ำอยำกได้หวำนอีกก็สำมำรถเติมลงไปได้ หลังจำกนั้นต้มจนกล้วยนิ่ม เสร็จแล้วก็ปิดไฟ ยกลง
จำกเตำ ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลย (พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์) 
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7. มูสกล้วยไข่ 

 
ภาพที่ 9 มูสกล้วยไข ่

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 

ส่วนผสม  
กล้วยไข่สุกงอม 4-5 ลูก  
นมสด 1 ถ้วยตวง  
ครีมสด 1/2 ถ้วยตวง  
นมข้นจืด 3 ช้อนโต๊ะ  
น้ ำเช่ือมกล่ินคำรำเมล 2 ช้อนโต๊ะ  
แผ่นเจลำตินแช่น้ ำจนนิ่ม 1 แผ่น  
ช็อกโกแลตซอส 1 ช้อนโต๊ะ  
คำรำเมลซอสและช็อกโกแลตซอสส ำหรับตกแต่ง 

วิธีท า  
หั่นกล้วยเป็นช้ินปั่นเข้ำกับนมสด ครีมสดและนมข้นจืดจนกลำยเป็นเนื้อเดียวกัน น ำกล้วยท่ี

ผสมแล้วไปต้ังไฟอ่อนเมื่อเริ่มเดือดเล็กน้อยแล้วจึงใส่แผ่นเจลำตินคนจนแผ่นเจลำตินละลำย แล้วยก
ลงทันที จำกนั้นใส่น้ ำเช่ือมกล่ินคำรำเมล คนให้เข้ำกันแล้วพักไว้ แบ่งส่วนผสมกล้วยท่ีอุ่นแล้วออกมำ
ประมำณ 4 ช้อนโต๊ะ ผสมเข้ำกับช็อกโกแลตซอสแล้วพักไว้ ตักส่วนผสมกล้วยลงในพิมพ์หรือภำชนะ 
ท่ีต้องกำร เคำะเบำๆ ให้หน้ำขนมเรียบเสมอกัน แล้วจึงใส่ส่วนผสมกล้วยท่ีผสมกับช็อกโกแลตซอส  
บนหน้ำขนม เคำะหรือเกล่ียเบำๆ ให้เรียบอีกครั้ง หลังจำกนั้นน ำไปแช่เย็นท่ีช่องธรรมดำประมำณ        
1 ช่ัวโมงหรือจนกระท่ังขนมเริ่มอยู่ตัว รับประทำนกับคำรำเมลซอสช็อกโกแลต  (พัชรำพร สิริคง, 
2559, ออนไลน์) 
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8. กล้วยทอดอินโด 

 
ภาพที่ 10 กล้วยทอดอินโด 

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 

ส่วนผสม  
แป้งสำลีอเนกประสงค์ 360 กรัม 
มำกำรีน 125 กรัม  
น้ ำตำลทรำย 50 กรัม  
กล่ินวำนิลลำ 1 ช้อนชำ  
น้ ำเปล่ำ 150 มิลลิลิตร  
กล้วยไข ่  

วิธีท า  
ผสมแป้งสำลีกับมำกำรีน คนให้เข้ำกัน จำกนั้นก็เติมน้ ำตำลทรำยและกล่ินวำนิลลำ กวนให้

เข้ำกันอีกครั้ง เติมน้ ำเปล่ำลงไปทีละน้อยแล้วนวดให้เนียน เติมน้ ำเปล่ำจนหมดแล้วนวดให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน น ำแป้งท่ีนวดเป็นแล้วมำคลึงให้บำง แล้วหั่นแป้งให้เป็นแนวยำว  ปอกเปลือกกล้วยออก     
เอำกล้วยมำพันด้วยแป้ง ให้เป็นเกลียว ต้ังกระทะใส่น้ ำมันให้ท่วม รอจนน้ ำมันร้อนแล้วน ำกล้วยลงไปทอด 
ทอดจนแป้งเหลืองกรอบน่ำรับประทำน หลังจำกนั้นน ำกล้วยทอดขึ้นมำสะเด็ดน้ ำมัน เสิร์ฟคู่กับนมข้น
หวำนได้เลย (พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์) 

 

9. ครีมพายกล้วยไข่ 

 
ภาพที่ 11 ครีมพำยกล้วยไข่ 

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 
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ส่วนผสม ฐานพาย  
แครกเกอร์ 226 กรัม  
เนยละลำย 2 ช้อนโต๊ะ  
เกลือ 1/8 ช้อนชำ  

วิธีท า ฐานพาย  
บดแครกเกอร์ให้ละเอียด น ำเนยท่ีละลำยแล้วใส่ลงไปและคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน  จำกนั้นน ำ

แครกเกอร์ลงไปกรุในพิมพ์ท่ีเตรียมไว้ให้แน่น น ำกล้วยหอมมำปอกเปลือกและผ่ำครึ่งเป็นแนวยำว 
ตกแต่งให้ท่ัวพิมพ์  

ส่วนผสม ครีมพาย  
น้ ำตำลทรำย 1 ถ้วย  
Whipping Cream 2 ถ้วย  
หล้ำรัม 1 ช้อนโต๊ะ (ถ้ำไม่มีใช้น้ ำสับปะรด)  
เกลือ 1/8 ช้อนชำ  
แป้งข้ำวโพด 2 ช้อนโต๊ะ  
ไข่ไก่ขนำด 2 ฟอง  
เนยสดเย็นจัด หั่นเป็นก้อนเล็กๆ 2 ช้อนโต๊ะ  
กล่ินวำนิลำ 1/2 ช้อนชำ  

วิธีท า ครีมพาย  
ตอกไข่ไก่และเหล้ำรัมใส่ชำมผสม ตีเข้ำกันแล้วพักไว้ น ำแป้งข้ำวโพด แป้งสำลี เกลือ และ

น้ ำตำลทรำย ใส่ลงไปในหม้อและใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ำกัน จำกนั้นก็เทนมใส่ลงไปคนให้เข้ำ
กัน น ำหม้อไปต้ังไฟใช้ไฟปำนกลำง และใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมตลอดเวลำห้ำมหยุด ถ้ำหยุดอำจจะ
เป็นก้อนได้ ให้คนส่วนผสมไปเรื่อยๆ จนข้น เมื่อส่วนผสมข้น น ำลงจำกเตำ ให้เทส่วนผสมลงในชำม
ผสมท่ีตีไข่ไว้เมื่อสักครู่นี้ ต้องเททีละน้อยๆ เพรำะจะท ำให้ไข่สุกได้ และพร้อมกับใช้ตะกร้อมือคนไป
ด้วยตลอด เมื่อเทส่วนผสมจนหมด คนให้เข้ำกันและเทกลับใส่หม้ออีกครั้งนึง ต้ังไฟปำนกลำงและคน
ไปเรื่อยๆ จนเห็นว่ำเดือด น ำลงจำกเตำ ใส่เนยและกล่ินวนิลำลงไป คนจนกว่ำเนยจะละลำย  เทใส่
แม่พิมพ์ท่ีกรุด้วยแครกเกอร์และวำงกล้วยไข่ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มเทจำกตรงกลำงเพื่อให้หน้ำของ
ครีมพำยสวยเรียบเนียนวำงท้ิงไว้ให้หำยร้อน จำกนั้นน ำเข้ำตู้เย็นจนครบ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป น ำออกมำ
แกะพิมพ์ แล้วหั่นใส่จำนเสิร์ฟได้เลย (พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์) 
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10. กล้วยไข่ฉาบ 

 
ภาพที่ 12 กล้วยไข่ฉำบ 

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 

วัตถุดิบ  
กล้วยไข่ 1 หวี   
น้ ำตำลทรำย 500 กรัม   
เกลือ 1 ช้อนชำ   
น้ ำมันส ำหรับทอด   
มะนำว 2 ลูก   
น้ ำเปล่ำ ¼ ถ้วยตวง   

วิธีท า 
น ำกล้วยไข่มำปอกเปลือก แล้วแช่ในน้ ำผสมน้ ำมะนำว เพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยด ำ  ต้ังน้ ำมัน  

ให้ร้อน เอำกล้วยท่ีปอกไว้มำฝำนลงไปทอด คอยคนอย่ำให้กล้วยติดกัน ทอดจนสุกเหลือง แล้วตักขึ้น
พักไว้ ต้ังหม้อไฟกลำง ใส่น้ ำตำลทรำย เกลือ และน้ ำเปล่ำ เค่ียวให้ละลำยเป็นผลึกเล็กน้อย แล้วน ำไป
รำดลงกล้วยที่ทอดไว้ คลุกให้เข้ำกัน (พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์) 

 

11. กล้วยอบกรอบ 

 
ภาพที่ 13 กล้วยอบกรอบ 

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 

      ส่วนผสม กล้วยอบกรอบ  
กล้วยไข่ดิบ   
เกลือป่น 3/4 ช้อนชำ  
น้ ำเปล่ำ 2 ช้อนโต๊ะ  
น้ ำมันพืช (ส ำหรับทอด)  
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วิธีท ากล้วยอบกรอบ  
1. ปอกเปลือกกล้วยแล้วหั่นแว่น หนำประมำณ 1 มิลลิเมตร  
2. ผสมเกลือกับน้ ำ คนจนเกลือละลำย เตรียมไว ้ 
3. ต้ังกระทะใช้ไฟปำนกลำง ใส่น้ ำมันลงไปกะพอท่วมกล้วย พอร้อนแบ่งกล้วยลงไปทอด พอกล้วย

เริ่มลอยขึ้นมำ ใส่น้ ำเกลือลงไปประมำณ 1 ช้อนชำ ทอดจนสุกเหลืองกรอบ ตักขึ้นพักไว้สะเด็ด
น้ ำมัน ทอดจนกว่ำกล้วยจะหมด พอเย็นลงแล้วก็จัดเสิร์ฟ หรือเก็บใส่ภำชนะ (พัชรำพร สิริคง, 2559, 
ออนไลน์) 
 

12. กล้วยตาก 

 
ภาพที่ 14 กล้วยตำก 

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 
ส่วนผสม กล้วยตาก  

กล้วยไข ่ 
เกลือป่น  
น้ ำ  

วิธีท ากล้วยตาก  
1. ปอกเปลือกกล้วยออก เรียงลงบนตะแกรง น ำไปตำกแดดประมำณ 5 วัน หรือจนกล้วย

เกือบแห้งสนิท และหมั่นคอยพลิกกลับด้ำนอยู่เสมอ  
2. ก่อนน ำกล้วยไปตำกแดดในวันท่ี 6 ให้ละลำยน้ ำกับเกลือให้เข้ำกันน ำขึ้นต้ังไฟต้มจนเดือด

ท้ิงไว้จนเย็น จำกนั้นใช้ขวดน้ ำคลึงหรือกดกล้วยให้แบน แล้วน ำกล้วยลงไปล้ำงในน้ ำเกลือท่ีเตรียม
ไว้ จำกนั้นน ำกล้วยวำงเรียงบนตะแกรง น ำไปตำกแดดอีก 1-2 วัน จนกล้วยแห้งได้ท่ี  

3. เมื่อกล้วยแห้งได้ท่ีแล้ว ใส่กล้วยลงในหม้อ ปิดฝำให้สนิท วำงท้ิงไว้ 1 คืน เพื่อให้น้ ำตำล
จำกกล้วยซึมออกมำ (กล้วยจะเงำและไม่แห้ง) จำกนั้นเก็บใส่ภำชนะท่ีมีฝำปิดมิดชิด พร้อมเสิร์ฟ (พัช
รำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์) 
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13. พัฟกล้วยเชื่อม 

 
ภาพที่ 15 พัฟกล้วยเช่ือม 

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 

ส่วนผสม พัฟกล้วยเชื่อม  
กล้วยไข่เช่ือม 350 กรัม  
แป้งพัฟเพสตรีส ำเร็จรูป 500 กรัม (แป้งพำยช้ัน)  
ไข่ไก่ตีพอแตก 1 ฟอง  
น้ ำตำลไอซิ่ง (ส ำหรับโรย)  
น้ ำเปล่ำ  
พิมพ์กดรูปวงกลมขอบหยัก (ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 3 นิ้ว) 

ส่วนผสม กล้วยเชื่อม  
กล้วยไข่ห่ำม  
น้ ำตำลปี๊บ 200 กรัม  
น้ ำตำลทรำยไม่ฟอกสี 100 กรัม  
น้ ำเปล่ำ 6 ถ้วยตวง  
น้ ำมะนำว 1 ช้อนโต๊ะ  
น้ ำเปล่ำผสมเกลือป่น ส ำหรับแช่กล้วย  

วิธีท ากล้วยเชื่อม  
1. ปอกเปลือกกล้วยหั่นเป็นช้ิน ใส่ลงในน้ ำเกลือ แช่พักไว้  
2. ใส่น้ ำเปล่ำ น้ ำตำลปี๊บ และน้ ำตำลทรำย ลงในภำชนะ ต้ังไฟพอเดือด  
3. ใส่กล้วย น้ ำมะนำว รอให้เดือดคอยช้อนฟองท้ิงจนหมด เค่ียวต่อด้วยไฟอ่อน 2-3 ช่ัวโมง

หรือจนกล้วยเป็นสีแดง มีลักษณะมันเงำจำกตัวน้ ำเช่ือมท่ีเคลือบกล้วย ยกลงพักไว้ให้เย็นสนิท  

วิธีท าพัฟกล้วยเชื่อม  
1. หั่นกล้วยเช่ือม เป็นช้ินเล็ก ๆ เตรียมไว้  
2. ใช้ไม้คลึงแป้งรีดแป้งพัฟเพสตรี ให้เป็นแผ่นส่ีเหล่ียมโดยให้มีควำมหนำประมำณ 1/4 

เซนติเมตร  
3. ใช้พิมพ์กดแป้งให้หมด  
4. ตักกล้วยเช่ือมลงตรงกลำงแผ่นแป้ง ทำขอบแป้งด้วยน้ ำเปล่ำ จำกนั้นประกบแป้งปิดให้สนิท  
5. วำงเรียงใส่ถำดอบท่ีทำเนยขำว แล้วทำไข่ไก่บนหน้ำขนมบำง ๆ จนท่ัว น ำเข้ำอบท่ี

อุณหภูมิ 325 องศำฟำเรนไฮต์ ประมำณ 20-30 นำทีหรือจนสุกเหลือง น ำออกจำกเตำอบ แซะออก
จำกถำด พักไว้ ให้คลำยควำมร้อน โรยน้ ำตำลไอซิ่ง จัดเสิร์ฟ (พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์) 
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14. กล้วยไข่กวน 

 
ภาพที่ 16 กล้วยไข่กวน 

ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 

ส่วนผสม         
กล้วยไข่สุกงอม 3 หวี  
น้ ำตำลปีบ 500 กรัม  
หัวกะทิ  2 ถ้วยตวง  
เกลือ   1 ช้อนชำ  
แบะแซ   300 กรัม  

วิธีท า    
1. ปอกเปลือกกล้วยไข่ ยีผ่ำนตะแกรงไม้ไผ่ให้ละเอียด  
2. ผสมกล้วย น้ ำตำล กะทิ และเกลือ ขย ำให้เข้ำกันหรือปั่น กวนด้วยไฟกลำง ๆ จนเหนียว  

ลดไฟให้อ่อนลงเรื่อย ๆ จนอ่อนมำก กวนต่อไปจนร่อนไม่ติดภำชนะ กวนต่อไป 10-20 นำที แล้วเท 
ใส่ถำด ปูแผ่นพลำสติกใช้ขวดกลมกล้ิงกดหน้ำขนมให้เรียบ ตัดเป็นช้ินขนำดเท่ำกัน บรรจุในภำชนะท่ี
แห้งหรือกระดำษแก้ว (พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์) 

15. บราวนี่กล้วยไข่ช็อกโกแลต 

 
ภาพที่ 17 บรำวนี่กล้วยไข่ช็อกโกแลต 
ท่ีมำ: พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์ 
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ส่วนผสม บราวนี่กล้วยไข่ช็อกโกแลต  
กล้วยไข่สุก 8  ผล  
แป้งโฮลวีท 2 ถ้วย  
ไข่ไก่ 1 ฟอง   
น้ ำมันมะพร้ำว 1/2 ถ้วย   
น้ ำผ้ึง 1 ถ้วย   
โยเกิร์ต 1/2 ถ้วย  
เบกกิ้งโซดำ 1 ช้อนชำ  
ผงโกโก้ 2 ช้อนโต๊ะ   
ผงกำแฟ หรือผงโกโก้ 1 ช้อนโต๊ะ  
เบอร์รี (ตำมชอบ)  

วิธีท าบราวนี่กล้วยไข่ช็อกโกแลต  
1. ปอกเปลือกกล้วยออกแล้วใส่เนื้อกล้วยลงในเครื่องปั่น เติมแป้งโฮลวีท ตอกไข่ลงไป ตำมด้วย

น้ ำมันมะพร้ำว น้ ำผ้ึง โยเกิร์ต เบกกิ้งโซดำ ผงโกโก้ และผงกำแฟ ปั่นทุกอย่ำงเข้ำด้วยกัน  
2. เทส่วนผสมใส่พิมพ์กระดำษ น ำเข้ำไปอบใช้ไฟบน-ล่ำง ประมำณ 180 องศำเซลเซียสเซล

เวลำ 20 นำที   
3. พอสุกแล้วแกะพิมพ์กระดำษออก จัดใส่จำน โรยไอซิ่งนิดหน่อย วำงด้วยเบอร์รีข้ำง ๆ 

เสิร์ฟพร้อมลำเต้นมไขมันต่ ำ และไม่ใส่น้ ำตำล (พัชรำพร สิริคง, 2559, ออนไลน์) 

บทสรุป 
กล้วยไข่เป็นของขึ้นช่ือในจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่รำยใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย

กล้วยไข่ท่ีปลูกในจังหวัดก ำแพงเพชรได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภคว่ำ มีคุณภำพดี ผิวสวย เปลือกสีทอง รสชำติ
หวำนหอม อร่อย เนื้อนุ่ม แกนในของกล้วยไม่กระด้ำง จึงเป็นผลไม้ท่ีท ำรำยได้มำสู่จังหวัดได้ปีละไม่น้อยกว่ำ  
สำมร้อยล้ำนบำท จนได้รับกำรยกย่องให้เป็นผลไม้ประจ ำจังหวัด เมื่อรวมเข้ำกับเทศกำลเดือนสิบ จึงได้มีกำร
จัดงำนประเพณี"สำรทไทยกล้วยไข่เมืองก ำแพง"  โดยมีสำระหลักของงำนอยู่ท่ีกำรส่งเสริมผลผลิตทำง
เกษตร ของดีเมืองก ำแพงเพชรกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสำรทไทยและสนับสนุนกำรท่องเท่ียวของ
จังหวัดก ำแพงเพชร ในกล้วยไข่นั้นได้มีกำรค้นพบว่ำมีประโยชน์สูงมำกนอกจำกผลของกล้วยแล้วส่วน
ต่ำงๆ ของกล้วยไข่ก็ยังมีคุณประโยชน์ท่ีแตกต่ำงกันไปนับว่ำมีประโยชน์ทุกส่วนกล้วยไข่สำยพันธุ์ก ำแพงเพชร 
ต้นจะเล็ก สูงประมำณ 2 เมตรถึง 2 เมตรครึ่ง ผลไม่ใหญ่ไม่เล็ก เนื่องจำกชุดดินของจังหวัดก ำแพงเพชร 
เหมำะสมกับกำรปลูกกล้วยไข่ ลักษณะของกล้วยท่ีผิวเป็นจุดๆ นั้น ไม่ใช่เกิดจำกโรคแมลงหรือเน่ำเสีย แต่เป็น
ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ว่ำเป็นกล้วยไข่พันธ์แท้ของจังหวัดก ำแพงเพชร โดยกล้วยไข่ของจังหวัดก ำแพงเพชรนั้น 
ผิวจะตกกระเป็นจุดด ำๆ แต่จะหวำนและหอมกว่ำพื้นท่ีจังหวัดอื่นๆมำก นอกจำกนี้ยังมีสินค้ำโอท็อปท่ีท ำมำ
จำกกล้วยไข่หลำยอย่ำง และยังสำมำรถน ำมำท ำอำหำรและขนมได้หลำกหลำยเมนู 
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อำจำรย์, ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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บทน า 
 วรรณกรรมท่ีเป็นผลงำนอันเกิดจำกกำรคิด และจินตนำกำแล้วเรียบเรียง น ำมำบอกเล่ำ บันทึก ขับร้อง 
หรือส่ือออกมำด้วยกลวิธีต่ำงๆ โดยท่ัวไปแล้ววรรณกรรมเป็นภำษำศิลป์ท่ีมีคุณค่ำทำงวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็น
ถึงศิลปะกำรพูด กำรคิดค ำกลอนและจินตนำกำรในยุคนั้นของผู้คนในแต่ละภูมิภำค ซึ้งในแต่ละภูมิภำคนั้น
อำจจะมีภำษำหรือจินตกำรท่ีแตกต่ำงกันออกไปเนื่องจำกแต่ละภูมิภำคมีลักษณะพื้นท่ีหรือศิลปะวัฒนธรรมท่ี
แตกต่ำงกันออกไปและจังหวัดก ำแพงเพชรนั้นก็เป็นหนึ่งในจังหวัดท่ีมีประวัติควำมเป็นเกี่ยวข้องกับวรรณกรรม
ท่ีมีช่ือเสียงอย่ำงเรื่องท้ำวแสนปมต ำนำนท้ำวแสนปมและบทละครเรื่องท้ำวแสนปมท่ีถูกประพันธ์ขึ้นจำก
รัชกำลท่ี 6 ซึ่งท้ำวแสนปมนั้นในยุคสมัยก่อนถูกเล่ำโดยมีเรื่องท่ีน่ำเหลือเช่ือมำกจนเกินไปรัชกำลท่ี 6 ทรงเห็น
ถึงเรื่องนี้จึงได้ทรงรวบรวมข้อมูลจำกต ำนำนต่ำงๆท่ีถูกเล่ำกล่ำวกันมำและทรงประพันธ์ให้กลำยเป็นบทละครท่ี
สร้ำงจำกเรื่องรำวแก่นแท้ของ นำยแสนปม 
 บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำถึง ผู้แต่ง ประวัติวรรณกรรม และเนื้อเรื่องย่อท้ำวแสนปมเพื่อให้
เข้ำใจถึงแก่นของอัตลักษณ์ทำงวรรณกรรมท้ำวแสนปม ต ำบลนครไตรตรึงษ์ จังหวัดก ำแพงเพชร 

ค าส าคัญ : ต ำนำนท้ำวแสนปม, รัชกำลท่ี 6, นครไตรตรึงษ์ จังหวัดก ำแพงเพชร 

ผู้แต่ง 
 ท้ำวแสนปมนี้เป็นพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวรัชกำลท่ี 6 พระองค์ทรง
วิจำรณ์เรื่องท้ำวแสนปมไว้ในหนังสือบทละครท่ีพระองค์ทรงพระรำชนิพนธ์ว่ำ ต ำนำนเรื่องท้ำวแสนปมนี้
จะต้องมีมูลควำมจริง เพรำะอย่ำงน้อยศักรำชท่ี 6 ทรงทิวงคตเป็นของแน่นอน แต่มีผู้เล่ำต่อๆกันมำภำยหลัง 
เล่ำไปในทำงปำฏิหำริย์จนเหลือเช่ือ (วนิดำ  พรหมชำ, 2562, ออนไลน์) 
 วันเดือนปีท่ีประพันธ์แต่งขึ้นในระหว่ำงเมื่อเดินทำงกลับจำกเจดีย์พระนเรศวร แขวงเมืองสุพรรณบุรี
ไปบ้ำนโป่ง แขวงเมืองรำชบุรีวันพฤหัสบดีท่ี  29 มกรำคม ต้นร่ำงแล้วเสร็จ ณ วันพฤหัสบดีท่ี 5 กุมภำพันธ์และ
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ได้เกลำกล่อมสืบมำอีกแล้วเสร็จบริบูรณ์ ณ วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนำคม พ.ศ. 2456 (พัชลินจ์ จีนนุ่น, 2548, 
ออนไลน์)  

ประวัติวรรมกรรม 
ต านานที่ 1 

  เมื่อรำวจุลศักรำช 550 พ.ศ.1731 มีพระเจ้ำแผ่นดินไทยองค์หนึ่ง เป็นเช่ือวงศ์ของพระเจ้ำพรหม
มหำรำช ทรงพระนำมว่ำท้ำวไชยศิริ (ซึ่งเป็นช่ือมีใช้อยู่ด่ืนๆ ข้ำงมัธยมประเทศ) ทรงครองเมืองฝำงอยู่ ได้ถูก
ข้ำศึกจำกรำมัญประเทศยกมำตีเมือง ท้ำวไชยศิริสู้ไม่ได้จึงหนีลงมำข้ำงใต้ พบพวกไทยท่ีอพยพลงมำแต่ก่อน
แล้วและต้ังอยู่ต ำบลแพรก พวกไทยเหล่ำนั้นหำเจ้ำนำยเป็นขุนครองมิได้  ท้ังต้ังอยู่ในภูมิท่ีกลำงระหว่ำงรำช
อำณำเขตสุโขทัยกับอู่ทอง จึงเป็นกำรห่ำงไกลรำชธำนีท้ังสองแห่ง รู้สึกว้ำเหว่จึงอัญเชิญพระเจ้ำไชยศิริขึ้นเป็น
ขุนเหนือตน ท้ำวไชยศิริจึงสร้ำงรำชธำนีขึ้นใหม่ เรียกนำมว่ำนครไตรตรึงษ์ พระเจ้ำไชยศิริครองนครไตรตรึงษ์
อยู่จนทรงทิวงคต แล้วเช้ือพระวงศ์ได้ครองรำชย์สมบัติสืบมำอีก 4 ช่ัว 
 ท้ำวไตรตรึงษ์ช่ัวท่ี 4 มีรำชธิดำองค์หนึ่ง ช่ือว่ำนำงอุษำมีรูปงดงำมมำก กิตติศัพท์เล่ำลือระบือไปใน
เมืองต่ำง ๆ ทรำบถึงเจ้ำนครศรีวิไชย จึงใช้ทูตไปทำบทำมเพื่อขอนำงนั้นเป็นมเหสีแห่งพระชินเสนรำชโอรส    
ผู้เป็นยุพรำช แต่ท้ำวไตรตรึงษ์ไม่มีรำชโอรสก็ปรำรถนำจะให้เขยมำเป็นกษัตริย์ครองเมืองสืบไป  จึงตอบว่ำ          
ถ้ำท้ำวศรีวิไชยยอมเป็นเมืองขึ้นจึงจะยกพระธิดำให้ ท้ำวศรีวิไชยก็ไม่ยอมจึงงดกันไป 

ครั้นเมื่อรำว ปีฉลู จุลศักรำช 675 พ.ศ. 1857  พระชินเสนมีควำมปรำรถนำจะเห็นตัวนำงธิดำ
ไตรตรึงษ์ จึงลำพระรำชบิดำไปยังเมืองไตรตรึงษ์ ครั้นว่ำจะตรงเข้ำไปก็เห็นว่ำไม่สะดวก ด้วยพระบิดำและท้ำว
ไตรตรึงษ์ผิดใจกันอยู่ จึงใช้อุบำยแปลงตัวเป็นยำจกเอำฝุ่นและเขม่ำทำตัวให้เป้ือนเปรอะ เอำรงค์แต้มตัวให้ดู
ประหนึ่งว่ำเป็นปมปุ่มท่ัวไปท้ังตัว  แล้วก็เข้ำไปในเมืองไตรตรึงษ์ ไปอำสำรับใช้ผู้เฝ้ำสวนหลวงอยู่เพื่อหำ
ช่องทำงดูตัวนำง 
 อยู่มำวันหนึ่ง นำงธิดำไตรตรึงษ์ออกไปประพำสสวนหลวง (ซึ่งเทียบดูตำมท่ีเคยเห็นๆ อยู่ตำมเมือง
โบรำณมักอยู่นอกก ำแพงเมือง เช่นสวนมะม่วงทีกรุงสุโขทัยและสวนหลวงท่ีกรุงเก่ำนั้นดูเป็นตัวอย่ำง) พระชินเสน
ไปเท่ียวเดินเก็บผลหมำกรำกไม้และผักหญ้ำอยู่ จึงได้เห็นตัวนำงก็มีควำมรัก จึงเข้ำไปหำและน ำผักถวำย ฝ่ำยนำง
สังเกตดูเห็นพระชินเสนเห็นได้ว่ำไม่ใช่ไพรจริง เพรำะประกำรหนึ่งมิได้ไหว้ อีกประกำรหนึ่งตำจ้องดูไม่หลบเลย 
นำงให้ข้ำหลวงซักดู พระชินเสนก็ให้กำรแต่เพียงว่ำช่ือนำยแสนปม แต่ไม่บอกว่ำมำแต่ไหนหรือเป็นลูกเต้ำ        
เหล่ำใครเลย นำงอุษำนึกในใจว่ำต้องเป็นคนมีตระกูลแปลงตัวมำเป็นแน่แท้ ครั้นจะพูดจำอะไรต่อไปก็ไม่ถนัด
จึงส่ังนำยแสนปมว่ำต่อไปให้หมั่นเก็บผักส่งเข้ำไปในวัง แล้วนำงก็กลับเข้ำวัง 
 ฝ่ำยพระชินเสนกลับไปถึงท่ีพักแล้ว ไตร่ตรองดูเห็นท่ำทำงว่ำนำงจะมีควำมรักใคร่บ้ำง แต่ยังไม่แน่ใจแท้ 
จึงใช้อุบำยเอำเหล็กแหลมจำรเป็นหนังสือบนมะเขือ เป็นถ้อยค ำเกี้ยวเลียบเคียงเป็นนัย ๆ แล้วน ำมะเขือกับผัก
อื่นๆ ส่งไปให้นำง ฝ่ำยนำงอุษำได้เห็นหนังสือนั้นแล้ว ก็เขียนหนังสือตอบใส่หอหมำกฝำกไปให้นำยแสนปม 
พระชินเสนได้รับหนังสือตอบ เข้ำใจได้ดีว่ำนำงสมัครรักใคร่ในตนเป็นแน่แล้ว จึงเข้ำไปหำนำงท่ีในวัง (กำรท่ีจะ
เข้ำวังในสมัยโน้น ไม่เป็นกำรยำกเย็นปำนใด เพรำะวังคงจะไม่มีก ำแพงมีแต่รั้วไม้อย่ำงบ้ำนเรือนคนๆ เรำเท่ำนั้น 
และรำชมนเทียรและต ำหนักก็คงเป็นเรือนฝำกระดำนท้ังนั้น ไม่เป็นเรือนสูงปำนใด) ต่อนั้นมำก็คงจะได้พบปะ
ได้เสียอีก ท่ีสวนเป็นพื้น และวิธีมีหนังสือเขียนบนมะเขือ จึงเกิดปรำกฏขึ้นว่ำนำงนั้นโปรดเสวยมะเขือนัก 
 อยู่มำได้สักหน่อย ก็คงมีเหตุอย่ำงหนึ่งขึ้นเช่นพระบิดำประชวร เป็นต้น พระชินเสนต้องรีบกลับไปนคร
ศรีวิไชย เป็นอันยังมิทันท่ีจะตระเตรียมลักพำนำงไปด้วย และค้ันเมื่อชินเสนกลับไปถึงนครก็คงจะเลยมี                 
ข้อข้องขัดบังเกิดขึ้น เช่น พระบิดำโปรดให้เป็นผู้ช่วยว่ำรำชกำร เป็นต้น  จึงเป็นอันยังไม่มีโอกำสท่ีจะจัดกำร 
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ไปรับนำง (ถ้ำไม่มีเหตุเช่นกล่ำวมำแล้วนี้คงไม่ท้ิงไว้จนมีลูก คงต้องรีบจัดกำรพำนำงหนีเสียก่อนจะมีครรภ์แก่
จนปิดไม่มิดแล้วเป็นแน่) 
 ครั้น ณ วันท่ี 2 ขึ้น 5 ค่ ำ เดือน 8 ปีขำลจุลศักรำช 676 พ.ศ. 1857 พระรำชธิดำท้ำวไตรตรึงษ์ประสูติ
โอรสองค์หนึ่ง ซึ่งโหรท ำนำยตำมดวงชะตำว่ำจะได้เป็นพระยำมหำกษัตริย์ทรงเดชำนุภำพใหญ่ยิ่ง ท้ำวไตรตรึงษ์
ผู้เป็นตำจึงอยำกจะใคร่ทรำบว่ำใครเป็นบิดำแห่งหลำนนั้น ถำมพระธิดำก็ไม่ให้กำรอย่ำงไรท้ังส้ิน ถำมพวก
ข้ำหลวงก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรหมด คงเป็นแต่โจษกันว่ำต้ังแต่ได้เสวยมะเขือซึ่งนำยแสนปมถวำยแล้วก็ทรงครรภ์ 
ดังนี้ท้ำวไตรตรึงษ์ทรงไตร่ตรองดูก็คิดเห็นว่ำ ผู้ชำยถ้ำไม่เป็นคนดีท่ีไหนจะบังอำจลอบรักสมัครสังวำสกับ
พระธิดำเช่นนั้นได้ เพรำะฉะนั้นถ้ำแม้รู้ตัวแล้วว่ำใครเป็นผัวนำง และถ้ำเป็นผู้ท่ีพอจะสมควรกันก็จะได้เลย
ผสมผเสอภิเษกให้เป็นคู่ครองกันเสียทีเดียว แต่ติดขัดข้อท่ีพระธิดำไม่ยอมบอกตัวผู้เป็นผัวนั้นเลย จึงต้องคิด
เบ่ียงบ่ำยหำอุบำยท่ีจะได้รู้ตัวผัวแห่งนำงนั้นโดย ปรึกษำกับมหำรำชครูเป็นท่ีตกลงพร้อมกันว่ำให้ป่ำวประกำศ
ว่ำให้ เมื่อถึงก ำหนดวันนั้นๆ บรรดำทวยลูกเจ้ำขุนมูลนำยและทวยรำษฎรมำพร้อมกันยังหน้ำพระลำน ให้ถือ
ขนมนมเนยติดมือมำ แล้วก็จะทรงอธิษฐำนว่ำถ้ำผู้ใดเป็นบิดำพระกุมำร ขอให้พระกุมำรรับของจำกมือผู้นั้น 
ท้ำวไตรตรึงษ์จะได้ยกพระธิดำอภิเษกให้แก่ผู้ท่ีเป็นพระบิดำพระหลำน (ท่ีคิดอุบำยเช่นนี้ก็โดยเช่ือว่ำนำงธิดำ
นั้น อย่ำงไรๆ ก็คงจะไม่ยอมให้ลูกรับของจำกมือผู้อื่นนอกจำกผัวของตน เพรำะถ้ำกุมำรรับของคนอื่นก็ต้องไป
จะต้องเป็นเมียของเขำอื่นนั้น ท่ีไหนจะปลงใจยอมไปได้) 

กิตติศัพท์ค ำประกำศแห่งท้ำวไตรตรึงษ์นี้ ทรำบถึงพระชินเสนจึงให้เตรียมรี้พลสกลโยธำเป็นทัพใหญ่
ต้ังพระทัยว่ำอย่ำงไรๆ ก็จะต้องรับนำงผู้เป็นชำยำมำให้จงได้ จึงต้องเตรียมก ำลังไปเพื่อรบได้ท่ีเดียว พอใกล้
นครไตรตรึงษ์ก็ส่ังให้ทัพหยุดพักอยู่แล้วส่ังให้อุบำยแก่ขุนพลไว้เสร็จแล้ว พระชินเสนจึงแปลงเป็นนำยแสนปม
ถือข้ำวเย็นก้อนหนึ่งไปเข้ำยังพระลำน 
 ครั้นถึงเวลำก ำหนด ท้ำวไตรตรึงษ์ก็ออกยังหน้ำพระลำน ให้เชิญพระนัดดำออกมำ และพระองค์ทรง
ต้ังสัตยำธิษฐำนแล้วก็ให้อุ้มพระนัดดำไปเท่ียวดูคน พระกุมำรก็ไม่รับของๆ ใครสักคนเดียว จนกระท่ังนำยแสน
ปมชูก้อนข้ำวเย็นให้จึงได้รับ (ซึ่งไม่เป็นกำรอัศจรรย์อันใด เพรำะนำงนมคงจะได้รับค ำส่ังมำชัดเจนแล้วว่ำให้รับ
แต่ของจำกมือนำยแสนปมคนเดียวเท่ำนั้น) 
 ท้ำวไตรตรึงษ์เห็นหลำนรับก้อนข้ำวเย็นของนำยแสนปม เป็นกำรผิดคำดคะเนท้ังรู้สึกอับอำยแก่
ธำรก ำนัล ว่ำพระธิดำเล่นชู้กับคนเลวเช่นนั้น ก็มีควำมโกรธขับพระธิดำออกจำกพระนครทันที ท้ังด่ำว่ำนำย
แสนปมต่ำง ๆ นำยแสนปมจึงกล่ำวว่ำ ถึงขับไล่ก็ไม่วิตก เมืองจะสร้ำงอยู่เองใหม่ สักเท่ำนี้ก็ได้ ท้ังไม่มีควำม 
เกรงกลัวใคร เพรำะพอตีอินทเภรีขึ้นรี้พลก็จะมีมำเหมือนน้ ำมหำสมุทร ท้ำวไตรตรึงษ์ส ำคัญว่ำ นำยแสนปมพูด
อวดดีจึงท้ำให้ตีกลอง แสนปมก็ตีกลองขึ้น 3 ลำ ขณะนั้นขุนพลแห่งนครศรีวิไชยได้ยินเสียงกลอง ก็ให้พลโห่
ร้องขึ้นตำมท่ีพระชินเสนตรัสส่ังไว้ (กลองอินเภรีนี้ ตำมควำมเข้ำใจกันว่ำเป็นกลองใบใหญ่ แท้จริงเป็นกลอง
ขนำดย่อม ซึ่งใช้น ำกระบวนพลและตีให้สัญญำณในกำรทัพ ข้ำพเจ้ำได้เคยเห็นกลองเช่นนี้ ซึ่งเข้ำใช้ตีกระบวน
มื่อเจ้ำอินทวโรรสสุริยวงศ์แห่งข้ำพเจ้ำเมืองเชียงใหม่ แต่โดยเหตุท่ีมีช่ือว่ำอินทเภรี ผู้แต่งเรื่องแสนปมจึงเหมำ
ว่ำเป็นกลองของพระอินทร์มำให้ และเมื่อเป็นกลองพระอินทร์เช่นนี้ จึงนิมิตได้ท้ังพลและพัสดุ แท้จิงพระชิน
เสนคงตีอินทเภรีเพื่อเป็นสัญญำณเท่ำนั้น) 
 ครั้นเมื่อพระชินเสนตีอินทเภรีขึ้น และพลก็โห่ร้องก้องกึกขึ้นเช่นนี้แล้ว ท้ำวไตรตรึงษ์ก็คงจะตกใจ
ตะลึง หมดท่ำมิรู้ท่ีจะท ำประกำรใดต่อไป แลเห็นถนัดว่ำเสียท่ำเขำแล้ว ก็ได้แต่ท ำยอมเท่ำนั้น และถึงแม้ว่ำจะ
วิงวอนงอนง้อพระชินเสนให้อยู่ เขำก็คงไม่อยู่ เพรำะดูถูกพ่อของเขำไว้ยังได้ด่ำว่ำตัวเขำเองอีก พระชินเสนก็คง
เป็นอันได้รับนำงละบุตรกลับไปนครศรีวิไชย 
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 ต่อไปนี้ ในต ำนำนมีกล่ำวว่ำท้ำวแสนปมได้สร้ำงเทพนครขึ้นและขึ้นเสวยรำชย์ในนครนั้น เมื่อปีมะแม 
จุลศักรำช 681 (พ.ศ.1862) ฉะนี้ข้ำพเจ้ำเข้ำใจว่ำจะเป็นกำรเข้ำใจผิดด้วยเรื่องนำมนคร คือเข้ำใจว่ำเทพนคร
เป็นนำมเมืองๆหนึ่ง และโดยท่ียังไม่พบนำมเทพนครมำก่อนนั้น จึงเข้ำใจเอำว่ำคงเป็นเมืองซึ่งสร้ำงขึ้นใหม่ด้วย
อ ำนำจอินทเภรี แต่ถ้ำพิจำรณำดูแล้วก็จะเป็นไดว่ำข้อนี้ไม่มีหลักฐำนอันใดเลย เพรำะตัวเมืองนั้นได้พยำยำมค้น
มำนักแล้ว ไม่พบเลย และยังแลไม่เห็นว่ำจะสร้ำงลงท่ีไหนได้ แต่ตรงกันข้ำมมีข้อท่ีจะยกเอำมำเถียงได้ถึง                
2 ข้อ ว่ำเมืองเทพนครไม่ใช่เมืองท่ีสร้ำงขึ้นใหม่ คือข้อ 1 ท้ำวแสนปมเมื่อขึ้นครองรำชย์สมบัติในเทพนครนั้น 
ทรงพระนำมว่ำพระเจ้ำศิริไชยเชียงแสน เพรำะฉะนั้นควรสันนิษฐำนว่ำได้ทรงรำชย์ในเมืองศิริไชยดังได้อธิบำย
มำแล้ว ข้อ 2 ค ำว่ำเทพนครนี้ สังเกตว่ำเป็นนำมเรียกเมืองหลวง ไม่เป็นช่ือจ ำกัดส ำหรับเมืองใดโดยเฉพำะ เช่น 
กรุงเก่ำก็เรียกว่ำ “กรุงเทพมหำนครบวรทวำรำวดีศรีอยุธยำ” และบำงกอกก็เรียกว่ำ “กรุงเทพมหำนครอมร
รัตนโกสินทรมหินทรำโยธยำ” ดังนี้เป็นตัวอย่ำง แต่ฝ่ำยผู้แต่งต ำนำนแสนปมหำได้ก ำหนดข้อนี้ไม่ จึงแต่งไป
โดยหลงเช่ือในทำงปำฏิหำริย์อันจ ำเดิม แต่กำรหลงว่ำ “อินทเภรี” เป็นกลองท่ีพระอินทร์น ำมำให้แล้วก็เพลิน
ต่อมำ ถึงแม้ว่ำจะยอมกล่ำวตำมต ำนำนเทพนครเป็นเมืองซึ่งท้ำวแสนปมสร้ำงขึ้นใหม่ ก็มีข้อควรฉงนอยู่ในตัว
แล้ว คือตำมต ำนำนนั้นว่ำ ครั้นปีจุลศักรำช 681 ท้ำวแสนปมได้สร้ำงเทพนครเสร็จแล้ว ขึ้นทรงรำชย์ในนครนั้น 
ก็เป็นถึง 5 ปีภำยหลังสมภพเจ้ำอู่ทอง ซึ่งถ้ำมีบุญญำธิกำรนิมิตเมืองได้จะรอรั้งอยู่ท ำไมจนถึงปำนนั้น ท ำไม   
ไม่รีบจัดกำรสร้ำงเสียแต่ทีแรก จึงน่ำสันนิษฐำนว่ำ แท้จริงนั้นพระชินเสน รับนำงไปจำกไตรตรึงษ์แล้วก็กลับไป
อยู่นครศรีวิไชยไปในต ำแหน่งพระยุพรำชตำมเดิม จนเมื่อปีจุลศักรำช 681 พระรำชบิดำทิวงคตลง พระชินเสน
จึงได้ขึ้นครองรำชย์สมบัติสืบสันตติวงศ์เป็นพระเจ้ำศรีวิไชยสืบมำ 
 ส่วนข้อท่ีพระโอรสแห่งท้ำวชินเสนมีนำมปรำกฏว่ำเจ้ำอู่ทองหรือพรระเจ้ำอู่ทองนั้น ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ
น่ำจะมีพระนำมเช่นนั้น เพรำะได้เป็นพระเจ้ำแผ่นดินในเมืองอู่ทองนั้นเอง ไม่ใช่เพรำะพระบิดำท ำเปลทองให้
นอนอย่ำงเช่นท่ีกล่ำวมำในต ำนำน อันเป็นควำมเข้ำใจผิดเนื่องมำจำกควำมรู้ต้ืนไม่รู้จักเมืองอู่ทองละหลงไป
ในทำงปำฏิหำริย์แห่งอินทเภรีนั้นจนเพลินไปดังอธิบำยมำแล้ว ส่วนเหตุท่ีพระโอรสแห่งพระเจ้ำนครศรีวิไชย   
ได้ไปเป็นพระเจ้ำอู่ทองขึ้นนั้น พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงพระรำชนิพนธ์ไว้ว่ำไปเป็นรำชบุตร
เขยแล้วเลยได้ครองนคร ซึ่งคิดๆไปก็น่ำจะเป็นได้ เพรำะนครศรีวิไชยกับอู่ทองก็อยู่ระยะใกล้ๆกัน เดินทำงไป
อย่ำงสบำยๆ เพียง 4 วันก็ถึง ท้ังข้ำพเจ้ำยังเช่ือต่อไปอีกว่ำ กษัตริย์ท้ังสองนครจะเป็นญำติกันอยู่แล้ว คือเป็น
เช้ือวงศ์เดียวกันแต่อยู่ต่ำงนคร อย่ำงเช่นเจ้ำเชียงใหม่ เจ้ำล ำพูน เจ้ำล ำปำง ซึ่งเป็นเช้ือวงศ์พระเจ้ำกำวิละท้ัง        
3 สกุล ดังนี้เป็นตัวอย่ำง กษัตริย์อู่ทองและศรีวิไชยนั้นคงเป็นเช้ือวงศ์กษัตริย์ ซึ่งได้อพยพลงมำข้ำงเหนือเมื่อ
ส้ินสมัยพระเจ้ำอนุรุธเมืองรำมัญแล้ว แต่เมื่อลงมำถึงทำงใต้นี้แล้ว จะได้แยกกันต้ังรำชธำนีขึ้นเป็นสองแห่ง
พร้อมกัน ท้ังท่ีอู่ทองและศรีวิไชย หรือว่ำในช้ันต้นจะได้ต้ังรำชธำนีขึ้นแห่งเดียวก่อน แล้วภำยหลังรู้สึกว่ำอำณำ
เขตกว้ำงขวำงเกินท่ีจะแผ่อำณำเขตให้ท่ัวถึงตลอดได้จำกธำนีเดียว จึงแยกออกเป็น 2 แคว้นและแคว้นไหนจะ
เป็นแคว้นหลวงเดิมนั้น หำหลักฐำนอันใดประกอบควำมสันนิษฐำนมิได้ จึงต้องยุติไว้ก่อน 
 ตำมต ำนำนแสนปมกล่ำวว่ำ ท้ำวศิริไชยเชียงแสนอยู่ในรำชสมบัติ 25 ปี ทิวงคตเมื่อปีวอก จุลศักรำช 706 
(พ.ศ.1887) เจ้ำอู่ทองจึงได้ขึ้นครองรำชย์สมบัติในเทพนครสืบพระวงศ์ต่อมำ ข้อนี้กรมพระด ำรงทรงพระด ำริว่ำ 
จะแปลว่ำขึ้นเสวยรำชย์ในเมืองอู่ทองในปีนั้น แต่ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำในต ำนำนกล่ำวไว้ชัดเจนว่ำ ปีจุลศักรำช 706 นั้น  
พระเจ้ำศิริไชยเชียงแสนทิวงคต เจ้ำอู่ทองผู้เป็นเจ้ำโอรสจึงได้สืบรำชสมบัติต่อพระรำชบิดำ ดังนี้ ดูของเขำก็
เป็นกิจจะลักษณะอยู่ พิจำรณำดูเทียบศักรำชปรำกฏว่ำในปีนั้นพระเจ้ำอู่ทองมีพระชันษำถึง 30 แล้ว ข้ำพเจ้ำ
จึงเห็นว่ำน่ำจะสันนิษฐำนว่ำ เมื่อท้ำวชินเสนทิวงคตนั้นพระโอรสได้เป็นรำชบุตรเขยท้ำวอู่ทองอยู่นำนแล้ว   
บำงทีจะต้ัง 10 ปีก็ได้ และอำจท่ีจะได้ครองเมืองอู่ทองแต่ก่อนเมื่อท้ำวชินเสนทิวงคตแล้วก็ได้ ต่อเมื่อถึงปี    
จุลศักรำช 706 ท้ำวชินเสนทิวงคตลงแล้วพระเจ้ำอู่ทองจึงได้รับรำชสมบัติในนครศรีวิไชยด้วย  แต่เมื่อได้รับ  
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รำชสมบัติในนครศรีวิไชยนี้ พระเจ้ำอู่ทองจะทรงรู้สึกว่ำต้ังรำชธำนีอยู่ท่ีอู่ทองสะดวกกว่ำ จึงเลยคงเสด็จอยู่ท่ี
นั้นต่อไปและส่วนแคว้นศรีวิไชยก็เป็นอันยกไปรวมเข้ำในรำชอำณำจักรอันเดียวกัน เพรำะฉะนี้ช่ือเมืองศรีวิไชย
จึงมิได้ปรำกฏอยู่ในจ ำพวกเมืองประเทศรำช เมื่อพระเจ้ำอู่ทองได้ทรงอำณำจักรเป็นขุนหลวงแห่งพระนครศรีอยุธยำ 
 พระเจ้ำอู่ทองนั้น เป็นอันตกลงกันแน่แล้วว่ำจะเรียกพระนำมตำมเมือง แต่ส่วนพระนำมของพระองค์
เองมีว่ำกระไร ไม่ปรำกฏว่ำได้เคยมีใครได้เดำไว้แห่งใดเลย เพรำะฉะนั้นข้ำพเจ้ำขอเดำไว้ในท่ีนี้ว่ำ ช่ือพระรำม 
(คือเจ้ำรำม) โดยอำศัยเกณฑ์พระนำมเมื่อทรงรำชย์นั้นเอง คือ เมื่อขึ้นทรงรำชย์ในกรุงศรีอยุธยำนั้น ชีพ่อพรำหมณ์
ถวำยพระนำมว่ำ สมเด็จพระรำมำธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้ำอยู่หัว ข้ำพเจ้ำเข้ำใจว่ำพรำหมณ์คงจะได้
ขนำนพระนำมจำกพระนำมเดิมของพระองค์นั้นเอง มีตัวอย่ำงเช่น พระร่วงเมืองละโว้ เมื่อขึ้นทรงรำชย์ใน    
กรุงสุโขทัย พรำหมณ์ก็ถวำยพระนำมว่ำ พ่อขุนศรีอินทรำทิตย์ อันเป็นพระนำมผูกขึ้นจำกค ำว่ำ “ร่วง” หรือ 
“รุ่ง” ซึ่งเป็นพระนำมเดิมนั้นเองดังนี้ จริงอยู่ในพระรำชพงศำวดำรมีค ำอธิบำยในเรื่องพระรำมรำมำธิบดีไว้ว่ำ 
“เหมือนด้วยพระนำมสมเด็จพระรำมนำรำยณ์อวตำรอันผ่ำนกรุงศรีอยุธยำแต่กำรก่อนนั้น” แต่พระนครศรีอยุธยำ
ได้มีมำแล้วแต่ก่อนท่ีพระเจ้ำอู่ทองจะไปสร้ำงพระนครทวำรำวดีขึ้นแล้ว เหตุไฉนจึงไม่ปรำกฏเลยว่ำ ได้เคยมี
พระเจ้ำแผ่นดินในนครพระนำมนั้นซึ่งทรงพระนำมว่ำรำมำธิบดี กับยังมีข้อควรสังเกตอีกอย่ำงหนึ่งคือ บึงซึ่งอยู่
ในกลำงพระนครทวำรำวดีนั้น เดิมก็เรียกว่ำหนองโสน แต่ต่อมำเรียกกันว่ำ บึงพระรำม และเรียกกันอยู่จนทุกวันนี้ 
บึงนี้จะได้เปล่ียนช่ือจำกหนองโสนเป็นบึงพระรำมเมื่อใดหำหลักฐำนมิได้ คงมีหลักฐำนอยู่แต่ในส่วนวัดซึ่งต้ังอยู่
ริมหนองนั้น คือมีกล่ำวไว้ในต้นแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถว่ำ “ท่ีถวำยพระเพลิงสมเด็จพระรำมำธิบดี 
พระองค์ท่ีสร้ำงกรุงนั้นให้สถำปนำพระมหำธำตุและพระวิหำรเป็นอำรำม” ในนำมช่ือวัดพระรำม จึงสันนิษฐำน
กันว่ำบึงนั้นจะได้เรียกนำมไปตำมวัดแต่ข้ำพเจ้ำจะใคร่สันนิษฐำนตรงกันข้ำมว่ำวัดเรียกตำมบึง และบึงนั้น
เปล่ียนจำกหนองโสนเป็นบึงพระรำม เพรำะเป็นท่ีซึ่งขุนหลวงรำมได้ทรงเลือกเป็นท่ีต้ังพระนครนั้นเอง 
           ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำในเรื่องเท้ำแสนปมและสมเด็จพระรำมำธิบดีท่ี 1 มีอยู่เช่นนี้ นักเลงโบรำณคดี
จะวินิจฉัยอย่ำงไรก็แล้วแต่จะเห็นสมควร 
 ต านานที่ 2  
 เรื่องท้ำวแสนปมเป็นเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้ท่ีได้อ่ำนแล้วมักรู้สึกว่ำเหลือท่ีจะเช่ือได้ เพรำะเหตุกำรณ์ท่ีเป็นไป
ในเรื่องนั้นเต็มไปด้วยปำฏิหำริย์ อันคนเรำในสมัยนี้มักรู้สึกตนว่ำมีควำมรู้มำกเกินท่ีจะเช่ือได้เสียแล้ว 
เพรำะฉะนั้นจึงไม่มีใครใฝ่ใจนึกถึงเรื่องท้ำวแสนปม พอได้อ่ำนแล้วก็ท้ิงไม่ไปพิจำรนำต่อไปทีเดียว โดยเห็นว่ำ
เสียเวลำเปล่ำในกำรท่ีจะใช้ควำมคิดเพื่อพิจำรนำเรื่องเช่นนี้ 
         แต่ท่ีแท้จริงนั้นถ้ำคิดไปสักหน่อยก็จะรู้สึกได้ว่ำอันท่ีจริงควรท่ีจะอยำกรู้ต่อไปอยู่บ้ำงว่ำในเรื่อง       
ท้ำวแสนปมนั้น จะมีควำมจริงอยู่เพียงไร เพรำะท้ำวแสนปมนี้ไม่ใช่คนอื่นไกลเลย เป็นพระบิดำสมเด็จ                  
พระรำมำธิบดีท่ี 1 ผู้ทรงสถำปนำกรุงเทพทวำรำวดี จะว่ำไม่เป็นคนส ำคัญอย่ำงไรได้ เว้นเสียแต่ว่ำจะไม่เช่ือว่ำ
สมเด็จพระรำมำธิบดีเป็นลูกท้ำวแสนปมอยู่แล้วก็คงจะต้องอยำกรู้ว่ำท้ำวแสนปมนั้นแท้จริงคือใคร และ
เรื่องรำวของท่ำนผู้นี้จะมีมูลควำมจริงอยู่มำกน้อยเพียงใด 
           ข้ำพระเจ้ำอยู่ในคนจ ำนวนพวกซึ่งพอใจจะเช่ือว่ำ เรื่องรำวเเห่งอัจฉริยบุคคล อันมีปรำกฏอยู่ในต ำรำ
ต่ำงๆ โดยมำกไม่ใช่ผูกแต่งขึ้นลอยๆ เป็นนิยำยเล่ำเล่น โดยมำกย่อมมีควำมจริงเป็นเค้ำอยู่บ้ำง เช่น เรื่อง พระร่วง
ส่วยน้ ำ กับขอมด ำดิน ซึ้งข้ำพระเจ้ำได้อธิบำยมำเรื่องหนึ่งแล้วนั้น เป็นต้น ชนิดหนึ่ง อีกชนิดหนึ่งเป็นเรื่อง    
ซึ่งไทยเรำได้มำจำกมัธยมประเทศ อย่ำงเช่น เรื่องพญำกงส์พญำพำณ ซึ่งเดินจำกมัธยมประเทศไม่ใช่แต่ทำงทิศ
ตะวันออกท้ังมำงมิศตะวันตกก็ได้เดินไป ดังปรำกฏอยู่ในเรื่อง “เอดิโปส” (Ebipos) ในหนังสือโยนก (คริ้ก) 
เป็นต้น ส่วนเรื่องท้ำวแสนปมนี้ สังเกตดูเค้ำไม่เป็นเรื่องซึ่งมำจำกต่ำงประเทศ เช่นเรื่อง พญำกงส์ พญำพำณ 
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เพรำะฉะนั้น จึงควรพยำยำมหำหลักฐำนในเมืองเรำนี้เองก็พอได้บ้ำง เพียงพอท่ีจะให้ข้ำพเจ้ำลองสันนิษฐำน
เรื่องได้ตำมท่ีคำดคะเนว่ำจะเป็นจริงอย่ำงไร 
           แต่ก่อนท่ีจะแสดงตำมค ำสันนิษฐำนของข้ำพเจ้ำเอง ควรท่ีจะน ำเรื่องต ำนำนแสนปมมำเล่ำไว้เป็น
สังเขป ตำมข้อควำมท่ีมีมำในต้นหนังสือพระรำชพงศำวดำรของกรมสมเด็จพระปรมำนุชิตแล้ว และอธิบำย       
ทำงวิจำรณ์ซึ้งได้ด ำเนินมำเป็นล ำดับ จนจับเค้ำหลักฐำนได้พอท่ีจะสันนิษฐำนได้นั้นด้วย แล้วจึงจะได้แสดงเรื่อง
ตำมควำมสันนิษฐำนของข้ำพเจ้ำเองสืบไป หวังใจว่ำดังนี้จะเป็นหนทำงท่ีท ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจง่ำยดีกว่ำทำงอื่น 

วิจารณ์ 
           เรื่องท้ำวแสนปมตำมต ำนำนมีมำเช่นนี้ ท ำให้เป็นท่ีน่ำจะนึกอยู่ว่ำ คงต้องมีมูลควำมจริงอยู่บ้ำง และ
อย่ำงน้อยศักรำชปีทิวงคตนั้น ก็มีเป็นของแน่นอนอยู่อย่ำงหนึ่งแล้ว เพรำะฉะนั้นเรื่องนี้ แท้จริงข้ำพเจ้ำได้นึกถึง
อยู่นำนแล้ว แต่ยังมิได้เอำใจใส่ไตร่ตรองให้ลึกซึ้งปำนใดนัก จนเมื่อวันท่ี  24 มกรำคม พุทธศักรำช 2456 
ข้ำพเจ้ำได้ไปถึงเมืองอู่ทอง จึงเกิดโจษกันขึ้นถึงพระเจ้ำอู่ทอง องค์ซึ่งภำยหลังได้ทรงสถำปนำกรุงเทพทวำรำวดี
ศรีอยุธยำขึ้น ณ ต ำบลหนองโสนนั้น ว่ำสกุลของพระองค์นั้นเป็นมำอย่ำงไร 
           นักเลงโบรำณคดีซึ่งอยู่ด้วยกัน ณ ท่ีนั้น มีพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระด ำรงรำชำนุภำพ กับพระยำ
โบรำณรำชธำนินทร์ เป็นอำทิ พร้อมด้วยตัวข้ำพเจ้ำลงควำมเห็นพร้อมกันว่ำ ไม่ใช่ก ำเนิดในวงค์กษัตริย์เมือง   
อู่ทองเป็นแน่ เพรำะบรรดำหนังสือต ำนำนต่ำงๆ ท่ีมีกล่ำวถึงสมเด็จพระรำมำธิบดีย่อมกล่ำวไว้ต่ำงๆกัน คือว่ำ
เป็นโอรสนำยแสนปม ซึ่งภำยหลังได้เป็นพระรำขำครองเทพนคร ทรงพระนำมว่ำพระเจ้ำศิริไชยเชียงแสนดังนี้
อย่ำงหนึ่ง  อีกในหนึ่งคือพงศำวดำรเหนือว่ำเป็นลูกโชติกเศรษฐี ซึ่งอำณำประชำรำษฎร์ได้พร้อมกันอัญเชิญขึ้น
ทรงรำชย์ในเทพนคร เป็นปัญหำจะควรเช่ืออย่ำงไหน หรือจะไม่เช่ือ ท้ังสองอย่ำง จึงมีข้อควรวิจำรณ์อยู่
ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่วนท่ีว่ำสมเด็จพระรำมำธิบดีเป็นลูกโชติกศรษฐีนั้นไม่ได้เช่ือเพรำะถ้ำเป็นลูกเศรษฐีไฉนจะได้รับ
เชิญขึ้นเป็นพระเจ้ำแผ่นดิน เพรำะจัดว่ำมีอภินิหำรอะไรพิเศษอย่ำงท่ีกล่ำวในส่วนพระร่วงนั้นก็หำมิได้ 
 2. ควรเช่ือข้ำงเป็นลูกท้ำวศิริไชยเชียงแสนมำกกว่ำและญัตติกันต่อไปว่ำท้ำวศิริไชยเชียงแสนนั้นคงได้
ทรงรำชย์ในนครศิริไชยหรือศริวิไชย (คือท่ีเรียกนครปฐมบัดนี้) จึงได้มีนำมว่ำพระเจ้ำศิริไชย ซึ่งถูกต้องตำม
แบบแผนโบรำณอันใช้กันมำจนทุกวันนี้ เช่นเรียกเจ้ำแก้ว นวรัฐ ว่ำ “เจ้ำเชียงใหม่” ดังนี้เป็นตัวอย่ำง 
 3. ครำวนี้มีปัญหำว่ำ พระเจ้ำศิริไชยเชียงแสนเองนั้นเป็นลูกเต้ำเหล่ำใครอันเป็นปัญหำท่ีตอบยำกอยู่
ข้อท่ีว่ำเป็นตำขี้ปมคนสำมัญอยู่คนหนี่งแล้วอยู่ดีๆ จะเกิดมีบุญญำธิกำรขึ้นมำจนได้เป็นพระยำมหำกษัตริย์นั้นดู
เป็นกำรพ้นวิสัยท่ีจะเป็นไปได้ แม้แต่พระร่วงซึ่งกล่ำวว่ำมิอิทธิฤทธิ์จนได้เป็นพระเจ้ำกรุงสุโขทัยนั้นก็มิใช่คน
สำมัญ เป็นพ่อเมืองละโว้ ซึ่งนับว่ำเป็นเจ้ำอยู่แล้ว ดังข้ำพเจ้ำได้อธิบำย มำแล้วในเรื่อง “ขอมด ำดิน” ของ
ข้ำพเจ้ำนั้น 
 4. นำมแห่งท้ำวแสนปม ซึ่งมีอยู่ว่ำพระเจ้ำศิริไชยเชียงแสนนั้น ท ำให้มีผู้อยำกใครตอบว่ำ ท้ำวแสนปม
เป็นกษัตริย์วงศ์เชียงแสนหรือเชียงรำ แต่เมื่อพิจำรณำดูแล้ว ก็จะแลเห็นข้อคัดค้ำนอยู่สองสถำน คือ สถำนท่ี
หนึ่ง แม้ในต ำนำนแสนปมในต้นพระรำชพงศำวดำรกรุงเก่ำนั้นเอง ก็มิได้กล่ำวว่ำแสนเป็นเช้ือวงศ์กษัตริย์เชียง
แสนหรือเชียงรำย เป็นแต่เป็นผู้ได้นำงธิดำท้ำวไตรตรึงษ์ ซึ่งกล่ำวว่ำเป็นกษัตริย์เชียงแสนต่ำงหำก เหตุไฉนจึง
จะเอำช่ือแห่งวงศ์ฝ่ำยเมียไปใช้เรียกตัวเอง ไม่มีมูลอันใดเลย สถำนท่ีสอง ตำมต ำนำนโยนก มีข้อควำมปรำกฏ
อยู่ชัดว่ำ ขุนเม็งรำยเป็นผู้สร้ำงเมืองเชียงรำยข้ึนเป็นรำชธำนี และได้อยู่ท่ีนั้นก่อนแล้วจึงได้มำตีเมืองหริกุญไชย 
แล้วจึงได้สร้ำงนครเชียงใหม่ ขุนเม็งรำยนี้ตำมจดหมำยเหตุของโหรว่ำ สมภพ เมื่อ ณ วัน 1 แรม 9 ค่ ำ เดือน 3 
ปีจอ จุลศักรำช 600 พุทธศักรำช 1871 และสร้ำงเมืองเชียงใหม่เมื่อปีวอก จุลศักรำช 658 พุทธศักรำช 1839 
จึงเอำเชียงใหม่เป็นรำชธำนี จนทิวงคต ขุนไชยสงครำมลูกขุนเม็งรำยจึงกลับไปอยู่ท่ีเมืองเชียงรำยตำมเดิม      
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ส่วนเมืองเชียงแสนนั้นตำมต ำนำนโยนกว่ำ เมื่อจุลศักรำช 689 พุทธศักรำช 1870 เจ้ำแสนภู (หลำนขุนเม็งรำย) 
ได้รำชสมบัติต่อขุนไชยสงครำมผู้เป็นพระบิดำ ขุนแสนภูได้ไปสร้ำงเมืองเชียงแสนขึ้นเป็นรำชธำนี และขุนแสน
ภูนี้ทิวงคตเมื่อจุลศักรำช 686 พุทธศักรำช 187 

สรุปรวมควำมว่ำเมืองเชียงรำยนั้น ขุนเม็งรำยได้สร้ำงขึ้นในระหว่ำงจุลศักรำช 640 พ.ศ.1821 (ซึ่งเป็น
เวลำท่ีขุนเม็งรำยมีนำมปรำกฏขึ้นแล้ว) กับจุลศักรำช 658 พ.ศ.1839 ซึ่งเป็นปีสร้ำงนครเชียงใหม่ ส่วนเมือง
เชียงแสนนั้น ขุนแสนภูได้สร้ำงขึ้นระหว่ำงจุลศักรำช 689 พ.ศ.1870 กับจุลศักรำช 639 พ.ศ.1877 แต่สมเด็จ
พระรำมำธิบดีท่ี 1 ซึ่งเรียกกันว่ำพระเจ้ำอู่ทองนั้น ในจดหมำยเหตุของโหรนั้น สมภพเมื่อ ณ วันท่ี 2 ขึ้น 5 ค่ ำ 
เดือน 8 ปีขำล จุลศักรำช 676 พ.ศ.1857 เพรำะฉะนั้นพระเจ้ำศิริไชยเชียงแสนจะเป็นเช้ือวงศ์เชียงแสน      
อันเป็นเมืองท่ีสร้ำงขึ้นภำยหลังปีสมภพแห่งพระโอรสย่อมไม่ได้อยู่เอง ส่วนข้อท่ีว่ำจะเป็นเช้ือวงศ์เชียงรำยก็ไม่
ถนัดแหมือนกัน เพรำะในต ำนำนโยนก มีข้อควำมปรำกฏชัดเจนอยู่ว่ำขุนเม็งรำยผู้สร้ำงเมืองเชียงรำยนั้นมี
ลูกหลำนกี่คนและได้ครองเมืองใดๆบ้ำง 
 5. เมื่อพิจำรณำดูได้ควำมดังกล่ำวแล้วข้ำงบนนี้ จึงญัตติกันว่ำ พระเจ้ำศิริไชยเชียงแสนไม่ใช่เช้ือ     
พระวงศ์เชียงแสนเชียงรำยเป็นแน่ แต่ถ้ำเช่นนั้นเหตุใดจึงมีค ำว่ำเชียงแสนอยู่ในช่ือเล่ำ ข้อนี้จะหำส่ิงใดเป็น
พยำนหลักฐำนตอบก็หำไม่ กรมพระด ำรงกับพระยำโบรำณขอให้ข้ำพเจ้ำลองค้นหำนำมบุคคลซึ่งใช้ด่ืนๆ อันมี
ส ำเนียงคล้ำยๆ เชียงแสน ข้ำพเจ้ำค้นพบนำมหนึ่งซึ่งใกล้พอประมำณคือ “ชินเสน” อันเป็นนำมท่ีพบบ่อยๆ  
ในหนังสือสันสกฤต และนำมว่ำชินเสนนี้ ถ้ำหำกจะเพี้ยนเป็น”เชียงแสน”ไปก็อำจเป็นไปได้ เพรำะเป็นคน    
ซึ่งเกิดภำยหลังนำน และไม่มีควำมรู้ลึกซึ้งในเรื่องเมืองเชียงแสน รู้แต่ว่ำเป็นเมืองโบรำณอันหนึ่ง ซึ่งเป็นรำชธำนี
เท่ำนั้น จึงเหมำให้วงศ์สมเด็จพระรำมำธิบดีมำจำกท่ีนั้น เป็นอันไปโดยควำมรู้ต้ืนเท่ำนั้น จึงตกลงเป็นอันญัตติ
ว่ำ ท้ำวแสนปมนั้นเป็นเจ้ำนำยเช้ือกษัตริย์นครศิริไชยและบำงทีจะช่ือชินเสน แต่ข้อนี้ไม่ยืนยัน ถ้ำใครหำ
หลักฐำนมำคัดค้ำนเพียงพอว่ำมิได้ช่ือชินเสน ข้ำพเจ้ำก็จะยอมถอนควำมสันนิษฐำนอันนี้โดยทันที 
 6. เป็นญัตติกันว่ำแล้วว่ำ ข้ำงฝ่ำยพระบิดำสมเด็จพระรำมำธิบดี เป็นเช้ือวงศ์ศิริไชย หรือศรีวิไชย      
ก็ส่วนข้ำงฝ่ำยพระมำรดำนั้นจะเป็นเช้ือใดเล่ำ ข้ำพเจ้ำตอบว่ำ ข้ำพเจ้ำเช่ือตำมข้อควำมในพระรำชพงศำวดำร
สังเขปของกรมสมเด็จพระปรมำนุชิต ซึ่งกล่ำวยุติต้องกันกับต ำนำนโยนก และซึ่งข้ำพเจ้ำได้น ำมำลงไว้ข้ำงหน้ำ
นี้โดยสังเขปแล้ว ขำพเจ้ำสมัครจะเช่ือว่ำ พระมำรดำพระเจ้ำอู่ทองเป็นรำชธิดำแห่งท้ำวไตรตรึงษ์ ผู้เป็นเช้ือวงศ์
พระยำผู้ท่ีหนีรำมัญลงมำจำกเมืองฝำงนั้นเอง ส่วนกรมพระด ำรงในช้ันต้นทรงท้วงว่ำเมืองไตรตรึงษ์นั้นหำไม่พบ 
เพรำะฉะนั้นทรงสันนิษฐำนตำมนำมแห่งศิริไชยเชียงแสนว่ำ วงศ์พระยำฝำงนั้นจะได้ครองเมืองศรีวิชัยนี้เอง 
และพระเจ้ำอู่ทองก็ได้ก ำเนิดในวงศ์นั้นเอง แต่ถ้ำเช่นนั้นเรื่องแสนปมจะมีมำอย่ำงไร ถ้ำพระเจ้ำอู่ทองได้ก ำเนิด
มำเป็นปรกติมิได้มีเหตุกำรณ์แปลกประหลำด เหตุไฉนจึงมีเรื่องแปลกประหลำดเช่นเรื่องแสนปมนี้ขึ้น มีข้อท่ียัง
เถียงกันอยู่ในช้ันต้นเช่นนี้ จึงขออธิบำยควำมเห็นท้ัง 2 ฝ่ำยดังต่อไปนี้ 
 กรมพระด ำรงได้ทรงแสดงควำมเห็นไว้ในเรื่องเมืองไตรตรึงษ์นั้นว่ำ ตำมท่ีกล่ำวในหนังสือพงศำวดำร
ย่อ ว่ำพระยำฝำงแพ้แก่มทหำรำชเมืองสตอง  แล้วจึงกวำดครอบครัวชำวเมืองอพยพหนีข้ำศึกลงมำต้ังรำชธำนี
อยู่ท่ีเมืองแปบ อันเป็นเมืองเก่ำร้ำงอยู่คนละฟำกกับเมืองก ำแพงเพชรนั้น พระองค์ทรงพิเครำะห์ดูเห็นว่ำ 
ธรรมดำกำรสงครำมถ้ำพ่ำยแพ้เสียบ้ำนเมืองแก่ข้ำศึกก็มักจะได้แต่หนีเอำตัวรอด ท่ีจะอพยพไพร่บ้ำนพลเมือง
หนีด้วยในเวลำข้ำศึกอยู่ในชำนพระนครนั้นดูจะยำกอยู่ ต้ังแต่เมืองฝำงลงมำเมืองก ำแพงเพชรทำงไกลมำกมิ    
ใช่น้อย ถ้ำพระยำนั้นได้เสียพระนครแก่ข้ำศึกน่ำจะหนีมำแต่กับสมัครพรรคพวก อย่ำงครั้งพระเจ้ำกรุงธนบุรีหนี
พม่ำลงไปเมืองชลบุรี ลงมำอยู่กับพวกไทย ท่ีลงมำต้ังอยู่ก่อนแล้ว พวกไทยเห็นเป็นเจ้ำนำยจึงยกพระฝำงนั้นขึ้น
เป็นขุนในหมู่ตน ตำมพระด ำริของพระด ำรงในตอนนี้ ข้ำพเจ้ำเห็นด้วยทุกประกำร 
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 ส่วนรำชธำนีท่ีว่ำพระยำฝำงได้ครองนั้น กรมพระด ำรงทรงพระด ำริว่ำ จะมิได้อยู่ท่ีเมืองแปบท่ีอยู่ใน
แขวงเมืองก ำแพงเพชรนั้นแห่งเดียว ทรงพระด ำริว่ำน่ำจะได้ครอบครองพระนครศรีวิไชยหรือศิริไชย เพรำะ
ประกำรท่ี 1 เจ้ำผู้ท่ีอพยพจำกเมืองฝำงนั้นมีนำมปรำกฏว่ำไชยศิริ ประกำรท่ี 2 ตำมหนังสือเก่ำท่ีอ้ำงว่ำต้นวงศ์
พระเจ้ำอู่ทองอพยพลงมำพบเมืองร้ำง จึงต้ังเป็นรำชธำนีนั้น เมืองนครปฐมในเวลำนั้น ก็เป็นเมืองร้ำงมำเกือบ 
100 ปี ต้ังแต่ครั้งพระเจ้ำอนุรุธมำตีกวำดต้อนผู้คนเอำไป ประกำรท่ี 3 ตำมเนื้อควำมในพระรำชนิพนธ์
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวว่ำ พระเจ้ำอู่ทองเป็นรำชบุตรเขย แล้วได้ครองเมือง เมืองอู่ทองกับ
เมืองนครปฐมอยู่ใกล้กันไปมำสะดวก อำจรู้จักมักคุ้นไปมำหำกันได้ง่ำยกว่ำเมืองเทพนครท่ีว่ำอยู่ใต้เมือง
ก ำแพงเพชรอยู่มำหน่อยหนึ่ง ซึ่งต้องเดินทำงต้ัง 10 วันจึงจะถึงเมืองอู่ทอง  ประกำรท่ี 4 เมืองต้นวงศ์พระเจ้ำ  
อู่ทองอพยพลงมำ ว่ำมำเมื่อ พ.ศ.1731 มำครองเมืองสืบพระวงศ์กันต่อมำถึง 160 ปีนั้น ได้เกิดรำชอำณำจักร
สุโขทัยข้ึนแล้วและกษัตริย์วงศ์พระร่วงได้สร้ำงเมืองนครปุท่ีตรงเมืองก ำแพงเพชรขึ้นเป็นรำชธำนี ฝ่ำยตะวันตก
ริมแม่น้ ำพิง พวกต้นวงศ์ของพระเจ้ำอู่ทองถ้ำจะได้ครองรำชสมบัติอยู่ในแขวงก ำแพงเพชร เมื่อก่อนพระร่วง    
ต้ังอำณำจักรนั้นเป็นได้ แต่เมื่อพระร่วงได้ต้ังอำณำจักรขึ้นแล้ว จะครองรำชสมบัติซ้อนกันอยู่กับพระร่วงได้
อย่ำงไร ด้วยเหตุเหล่ำนี้ กรมพระด ำรงจึงทรงพระด ำริว่ำ ท่ีกล่ำวในพระรำชพงศำวดำรย่อของกรมสมเด็จ
พระปรมำนุชิตว่ำต้นวงศ์ของพระเจ้ำอู่ทองครองรำชสมบัติอยู่ในเมืองแปบ แขวงเมืองก ำแพงเพชรตลอดมำจน
พระเจ้ำอู่ทองสมภพนั้นเห็นจะไม่ถูก  ท่ีจริงน่ำจะลงมำอยู่ถึงนครปฐม ถ้ำไม่ใช่ในช่ัวแรก ก็ย้ำยมำในช่ัวหลัง 
 ด ำริของกรมพระด ำรงเช่นนี้ ข้ำพเจ้ำมีควำมเห็นพ้องด้วยหลำยประกำร แต่ท่ีข้ำพเจ้ำยังมีควำมเห็น
แตกต่ำงกับพระด ำริของท่ำนบ้ำงก็มี ดังจะกล่ำวได้ต่อไปนี้ 
 ข้อท่ี 1 ท่ีว่ำพระเจ้ำอู่ทองเป็นเช้ือกษัตริย์นครศิริไชยนั้นข้ำพเจ้ำเห็นด้วย แต่เช่ือว่ำเป็นข้ำงฝ่ำย               
พระบิดำคือท้ำวแสนปมนั้นเอง แต่ข้ำงฝ่ำยพระมำรดำเป็นเช้ือกษัตริย์นครไตรตรึงษ์ 
 ข้อท่ี 2 ข้ำพเจ้ำยังไม่เห็นด้วยในข้อท่ีว่ำวงศ์กษัตริย์ท่ีได้หนีจำกเมืองฝำงนั้น จะได้ลงมำถึงนครปฐม 
หรือจะกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือว่ำ เมืองไตรตรึงษ์มีจริง ไม่ใช่เหลว และไม่ใช่เมืองเดียวกับนครปฐม 
 ข้อท่ี 3 ท่ีว่ำเมืองไตรตรึงษ์จะไปต้ังติดอยู่กับเมืองก ำแพงเพชรไม่ได้นั้น ข้ำพเจ้ำยอมว่ำไม่ได้ เพรำะ
พวกพระร่วงคงไม่ยอมให้ต้ังอยู่ แต่กำรท่ีจะต้ังนครปฐมนั้น ข้ำพเจ้ำเห็นจะมีข้อขัดข้องอยู่ เพรำะพระยำฝำงนั้น
เสียนครหนีลงมำไม่มีก ำลังวังชำอะไร เพรำะฉะนั้นเมืองท่ีจะต้ังขึ้นก็คงเป็นเมืองย่อมๆ คงไม่มำเลือกตั้งขึ้น ณ 
ท่ีเมืองร้ำงอันเป็นนครรำชธำนีใหญ่โตมำแต่ก่อนอย่ำงเช่นนครปฐมนี้ ท้ังเป็นท่ีอยู่ใกล้อำณำเขตอู่ทองซึ่งเขำก็
อำจไม่ยอมให้อยู่เหมือนกัน 
 ข้อท่ี 4 ถ้ำจะถำมให้ข้ำพเจ้ำช้ีว่ำนครไตรตรึงษ์นั้นอยู่ท่ีไหน ข้ำพเจ้ำจะต้องเริ่มด้วยตอบว่ำไม่ใช่อยู่ท่ี
ตรงข้ำมฟำกน้ ำกับเมืองก ำแพงเพชร เพรำะท่ีนั้นไม่มีข้อมูลว่ำเป็นเมืองเลย ท้ังเป็นท่ีใกล้เมืองก ำแพงเพชรเกิน
ท่ีเขำจะยอมให้ต้ังอยู่ได้ เพรำะฉะนั้นต้องขยับลงมำตำมล ำน้ ำพิงและแควน้อย ก็มำพบเมืองเข้ำเมืองหนึ่ง                   
ซึ่งข้ำพเจ้ำเห็นว่ำรูปพอจะช้ีเป็นไตรตรึงษ์ได้ คือเมืองสรรค์ อันต้ังอยู่ในท่ีอันเป็นชัยภูมิดีอยู่เพรำะอยู่ริมฝ่ังน้ ำ 
เด๋ียวนี้ก็ยังมีก ำแพงและโบรำณสถำนและวัตถุอยู่เป็นอันมำกพอดูได้ นับว่ำเป็นเมืองมั่นคงอยู่ นำมแห่งเมืองก็ดู
ลงรอยกัน คือเดิมอำจเรียกว่ำนครไตรตรึงษ์ แล้วภำยหลังบำงทีจะมีเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งต้องขยับขยำย
เมือง แล้วจึงเปล่ียนนำมเรียกเป็นสรรค์ อย่ำงเช่นเมืองอู่ทอง เมื่อขุนหลวงพงั่วย้ำยลงมำต้ังใหม่ก็เรียกนำมว่ำ
สุพรรณบุรี เพื่อให้สังเกตเห็นว่ำเป็นคนละเมือง แต่ช่ือก็แปลได้ควำมอันเดียวกันฉะนั้น ข้อนี้กรมพระด ำรงทรง
รับรองด้วยแล้ว 
 แต่ถ้ำจะเอำแต่เพียงนำมอันคล้ำยกันเท่ำนั้น เป็นเกณฑ์เพื่อช้ีว่ำนครไตรตรึงษ์คือเมืองสรรค์ บำงที
นักเลงโบรำณคดีจะยังไม่เห็นเพียงพอ ข้ำพเจ้ำขอช้ีแจงต่อไปว่ำในพระรำชพงศำวดำรกรุงเก่ำมีข้อควำมปรำกฏ
อยู่ว่ำ เมื่อสมเด็จพระรำมำธิบดีขึ้นเสวยรำชย์ในกรุงทวำรำวดีนั้น มีเมืองประเทศรำชย์ขึ้น 16 เมือง ส่วนเมือง
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สรรค์หำได้มีอยู่ด้วยไม่ และเมื่อพิจำรณำดูว่ำเมืองใหญ่ๆ เช่นเมืองสุพรรณบุรีและลพบุรีก็ไม่มีเหมือนกันฉะนี้   
ก็พอสันนิษฐำนได้ว่ำ เมืองใดท่ีนับว่ำได้รวมอยู่ในรำชอำณำจักรของพระเจ้ำอู่ทองแล้วเป็นอันไม่มีช่ืออยู่ในหมู่
ประเทศรำช เพรำะฉะนั้นกำรท่ีเมืองสรรค์ไม่มีช่ืออยู่ในหมู่ประเทศรำช  ก็อำจเป็นเพรำะเป็นเมืองของตำ     
พระเจ้ำอู่ทองจึงนับว่ำอยู่ในอำณำเขตแล้ว ท้ังต่อมำปรำกฏในพระรำชพงศำวดำรว่ำเมืองสรรค์เป็นเมือง
ลูกหลวงมีเจ้ำนำยไปครอง เช่นเจ้ำญี่พระยำเป็นตัวอย่ำงอีกประกำรหนึ่งมีควำมท่ีปรำกฏอยู่แน่นอนอีกว่ำ     
เมื่อสมเด็จพระเจ้ำรำมำธิบดีวิวำทกับสุโขทัยได้ขึ้นไปยึดเมืองสรรค์ไว้ก่อเพื่อเป็นเมืองหน้ำด่ำน ดูก็เป็นข้อควร
อ้ำงเป็นพยำนได้อีกสถำนหนึ่ง 
 อนึ่งในค ำจำรึกหลักศิลำของพ่อขุนรำมก ำแหง นำมนครไตรตรึงษ์นั้นหำมีไม่ ซึ่งอำจจะท ำให้นักเลง
โบรำณคดีบำงคนหยิบยกมำอ้ำงเป็นพยำนว่ำนครไตรตรึงษ์นั้นไม่เคยมีเป็นเมืองทีเดียว แต่ถ้ำกล่ำวเช่นนั้น 
ข้ำพเจ้ำจะต้องตอบว่ำ นำมเมืองตำมท่ีเรำเรียกๆกันอยู่ กำลบัดนี้ก็ไม่มีอีกหลำยเมือง เพำระในค ำจำรึกนั้นเรียก
เมืองผิดกับท่ีเรียกกันอยู่ ณ บัดนี้เป็นอันมำก เช่นเรียกเมืองพิษณุโลกว่ำ “สระหลวง” และเมืองโอฆบุรี
(พิษณุโลกฝ่ังตะวันออก) ว่ำ “สองแคว” ดังนี้เป็นต้น ส่วนเมืองสรรค์นั้นในศิลำจำรึกเรียกว่ำเมืองแพรก 
 ข้อท่ี 5 ตำมพระด ำริของกรมพระด ำรง ซึ่งทรงแสดงไว้ในค ำอธิบำยเหตุกำรณ์เมื่อก่อนสร้ำงกรุงศรี
อยุธยำ อันมีอยู่หน้ำหนังสือพระรำชพงศำวดำรฉบับพระรำชหัตถเลขำนั้น เป็นเรื่องอันไม่มีสำระควรวินิจฉัย
ทีเดียว คือไม่ทรงเช่ือเรื่องท้ำวแสนปมนั้นทีเดียว ทรงเช่ือว่ำพระเจ้ำอู่ทองทรงสมภพมำโดยปรกติ ใน                     
พระรำชวงศ์แห่งกษัตริย์เมืองฝำง แต่ข้ำพเจ้ำได้ไตร่ตรองอยู่ช้ำนำนแล้ว เห็นว่ำเรื่องท้ำวแสนปมนั้น ดูมีข้อควำม
วิจิตรพิสดำรมำกเกินกว่ำท่ีจะผูกขึ้นเป็นนิยำยเฉยๆ ข้ำพเจ้ำสมัครจะเช่ือว่ำเรื่องนั้นมีมูลควำมจริงอยู่ แต่หำก 
ผู้เล่ำภำยหลังไม่มีควำมรู้ลึกซึ้งปำนใด ท้ังใจยังชอบไปในทำงปำฏิหำริย์แล้ว จึงเล่ำเป็นไปทำงปำฏิหำริย์มำกไป 
จนเหลือท่ีจะเช่ือได้ แต่ถ้ำพิจำรณำใช้ควำมสันนิษฐำนเข้ำบ้ำง ก็พอแลเห็นทำงอันน่ำเช่ือได้ อย่ำงเช่นเรื่อง   
พระร่วงซึ่งได้ไปครองเมืองสุโขทัย ข้ำพเจ้ำได้ลองอธิบำยเรื่องหนึ่งแล้วก็ดูมีผู้เห็นด้วยกับข้ำพเจ้ำเป็นอันมำก   
จึงท ำให้ข้ำพเจ้ำทะนงนึกอธิบำยเรื่องท้ำวแสนปมบ้ำง ได้แสดงควำมเห็นแก่กรมพระด ำรง และพระยำโบรำณ
รำชธำนินทร์ ท่ำนท้ังสองรับรองว่ำชอบกลอยู่บ้ำง ข้ำพเจ้ำจึงกล้ำน ำมำแสดง ณ ท่ีนี้ 

ต านานที่ 3 
 พื้นท่ีจังหวัดก ำแพงเพชรในปัจจุบัน นอกจำกเคยเป็นท่ีต้ังของเมืองโบรำณ เช่น ชำกังรำว นครชุม    
ยังมีอีกเมืองหนึ่งคือเมืองไตรตรึงษ์ ช่ือเมืองไตรตรึงษ์ปรำกฏในศิลำจำรึกหลักท่ี 38 เรียกว่ำศิลำจำรึก กล่ำวไว้
ว่ำ พระเจ้ำไชยศิริเชียงแสนหนีพม่ำมำจำกเชียงรำย   เป็นผู้สร้ำงเมืองไตรตรึงษ์ เมื่อประมำณ พ.ศ.1500 จำก
ซำกก ำแพงเมืองท่ียังปรำกฏเห็น พบว่ำตัวเมืองไตรตรึงษ์เป็นรูปส่ีเหล่ียม   ผืนผ้ำขนำนกับแม่น้ ำปิง ขนำดกว้ำง
ประมำณ 450 เมตร ยำวประมำณ 800 เมตร มีทำงเข้ำสู่เมือง 2 ทำง 
 ภำยในก ำแพงเมืองมีโบรำณสถำนทำงศำสนำหลำยแห่ง วัดส ำคัญในก ำแพงเมืองมี 2 วัด คือวัดเจ็ด
ยอด และวัดพระปรำงค์ ภำยนอกก ำแพงเมืองทำงด้ำนทิศใต้มีวัดขนำดใหญ่เรียกว่ำ วัดวังพระธำตุ ท่ีวัดนี้มี
เจดีย์ทรงไทยหรือทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์เป็นเจดีย์หลัก รอบๆ มีเจดีย์รำยท้ัง 5 ทิศ ขุดค้นทำงโบรำณคดีพบลูกปัด
หินสีภำยในบริเวณวัด ตะเกียงโบรำณแบบโรมัน และช้ินเครื่องเคลือบลำยครำมขนำดเล็กกระจำยอยู่ท่ัวไป   
ทุกวันนี้เมืองไตรตรึงษ์อยู่ท่ีบ้ำนวังพระธำตุ ต ำบลไตรตรึงษ์ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
 นอกจำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์แล้ว ไตรตรึงษ์ยังมีต ำนำนเล่ำขำน ท่ีอิงกับประวัติศำสตร์ถึง
ก ำเนิดของอำณำจักรอยุธยำ นั่นคือต ำนำนเรื่อง 'ท้ำวแสนปม'เรื่องรำวโดยย่อมีว่ำ เจ้ำเมืองไตรตรึงษ์ มีพระธิดำ
ผู้ทรงสิริโฉม และท่ีใกล้เมืองไตรตรึงษ์นี้มีชำยคนหนึ่งซึ่งร่ำงกำยเต็มไปด้วยปุ่มปม ชำวบ้ำนเรียกเขำว่ำ แสนปม 
มีอำชีพปลูกผัก มำวันหนึ่งเทวดำดลใจให้พระธิดำนึกอยำกเสวยมะเขือ นำงข้ำหลวงพบมะเขือในสวนของ    
แสนปมลูกใหญ่อวบ จึงซื้อไปถวำย หลังจำกพระรำชธิดำเสวยมะเขือของแสนปมได้ไม่นำนก็เกิดต้ังครรภ์ขึ้น 
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ท้ำวไตรตรึงษ์รู้สึกอับอำยขำยหน้ำ พยำยำมสอบถำมอย่ำงไรพระธิดำก็ไม่ยอมบอกว่ำใครคือพ่อของเด็ก      
ครั้นเมื่อพระกุมำรเติบโตพอรู้ควำม ท้ำวไตรตรึงษ์จึงประกำศให้ขุนนำงและเหล่ำรำษฎรท้ังหลำยน ำของกินเข้ำ
มำในวัง หำกพระกุมำรยอมกินของผู้ใดผู้นั้นจะได้เป็นเขยหลวง บรรดำผู้ชำยทุกคน พำกันมำเส่ียงทำยเป็นบิดำ
ของพระรำชโอรส แต่พระรำชโอรสไม่ได้คลำนไปหำใครเลย เจ้ำเมืองจึงให้เสนำไปตำมแสนปม ซึ่งยังไม่ได้มำ
เส่ียงทำย แสนปมจึงมำเข้ำเฝ้ำ พร้อมท้ังถือก้อนข้ำวเย็นมำ 1 ก้อน เมื่อมำถึงจึงอธิษฐำน และยื่นก้อนข้ำวเย็นให้ 
พระรำชโอรสก็คลำนเข้ำมำหำ 
 ท้ำวไตรตรึงษ์ทรงกริ้ว ท่ีพระธิดำไปได้กับคนช้ันไพร่อัปลักษณ์ จึงขับไล่ออกจำกวัง แสนปมพำพระธิดำ
กับพระกุมำรเดินทำงเข้ำไปหำท่ีอยู่ใหม่ ร้อนถึงพระอินทร์ต้องแปลงเป็นลิงน ำกลองวิเศษมำมอบให้ กลองนี้
อยำกได้อะไรก็ตีเอำตำมได้ดังสำรพัดนึก แสนปมอธิษฐำนให้ปุ่มปมตำมตัวหำยไปแล้วตีกลองวิเศษ ร่ำงก็กลับ
เป็นชำยรูปงำม จึงตีกลองขอบ้ำนเมืองขึ้นมำเมืองหนึ่ง ให้ช่ือว่ำ เมืองเทพนคร และสถำปนำตัวเองเป็นพระเจ้ำ
แผ่นดิน ทรงพระนำมว่ำท้ำวแสนปม ปกครองไพร่ฟ้ำด้วยควำมสงบสุข ท้ำวแสนปมใช้ทองค ำมำท ำเป็นอู่(เปล)
ให้พระโอรส และต้ังช่ือพระโอรสว่ำ 'อู่ทอง' ต่อมำพระเจ้ำอู่ทองจึงย้ำยเมืองมำสร้ำงกรุงศรีอยุธยำ จำกควำม
เช่ือมโยงดังกล่ำว ท ำให้นักประวัติศำสตร์บำงท่ำน เรียกช่ือรำชวงศ์อู่ทอง อีกชื่อว่ำรำชวงศ์เชียงรำย ละเว้นจำก 
เรื่องรำวในต ำนำน ปัจจุบันแนวคิดท่ีว่ำพระเจ้ำอู่ทองเป็นเช้ือสำยรำชวงศ์เชียงรำย ยังคงเป็นหนึ่งในหลำย
แนวคิดเรื่องท่ีมำของพระองค์ และก็ยังไม่ถูกตัดออกไป จึงพอจะอนุมำนได้ทำงหนึ่งว่ำ เมืองไตรตรึงษ์คือ       
ต้นทำงแห่งกรุงศรีอยุธยำนั่นเอง 
 ต ำนำนของนครไตรตรึงษ์ อีกเรื่องหนึ่ง เล่ำว่ำ เจ้ำนครองค์นี้มีพระธิดำ นำมว่ำ อุษำ มีรูปโฉมงดงำม  
ร่ ำลือไปถึงเมืองศิริไชยเชียงแสน เจ้ำชำยชินเสนจึงปลอมตนเป็นชำยอัปลักษณ์ เนื้อตัวมีปุ่มปมขึ้นเต็มไปหมด 
แล้วเข้ำไปขออำศัยอยู่กับตำยำยท่ีเฝ้ำอุทยำนท้ำยวังนครไตรตรึงษ์ได้ช่ือเรียกว่ำ "แสนปม" 

วันหนึ่งนำงอุษำออกมำชมสวน แสนปมแอบมำดูนำงแล้วเกิดควำมรักจึงน ำผักท่ีปลูกไว้ไปถวำย     
เมื่อนำงอุษำเห็นแสนปมก็นึกรักเช่นเดียวกัน จึงให้พี่เล้ียงน ำหมำกไปให้เป็นของตอบแทน แสนปมได้สลัก
มะเขือเป็นสำรเกี้ยวพำรำสีนำงแล้วส่งไปถวำยอีก นำงอุษำก็ตอบสำรในทีรับรักใส่ในห่อหมำกแล้วฝำกมำให้แก่
แสนปม แสนปมจึงทรำบว่ำนำงก็รักตนเช่นเดียวกัน คืนหนึ่งแสนปมลอบเข้ำไปหำนำงในวัง แล้วทั้งสองก็ได้อยู่
ร่วมกันโดยไม่มีใครทรำบเรืองจนกระท่ังนำงอุษำต้ังครรภ์ 

ต่อมำแสนปมได้ทรำบข่ำวว่ำพระเจ้ำศิริชยเชียงแสนประชวรหนัก จึงเดินทำงกลับบ้ำนเมืองโดยไม่
ทรำบว่ำนำงอุษำต้ังครรภ์ เวลำผ่ำนไปนำงอุษำให้ก ำเนิดกุมำรหน้ำตำน่ำรัก ยังควำมทุกข์ใจมำให้แก่เจ้ำนคร
ไตรตรึงษ์ยิ่งนัก เพรำะนำงอุษำไม่ยอมบอกควำมจริง เจ้ำนครไตรตรึงษ์จึงหำวิธีที่จะให้รู้แน่ว่ำใครเป็นบิดำของ
กุมำร จึงป่ำวประกำศให้เจ้ำเมืองต่ำงๆ รวมทั้งทวยรำษฎร์มำพร้อมกันท่ีหน้ำพระลำนพร้อมท้ังให้น ำขนม    นม
เนยติดมือมำด้วย ถ้ำกุมำรรับขนมจำกมือผู้ใดก็ให้ถือว่ำผู้นั้นเป็นบิดำของกุมำรและจะได้อภิเษกกับนำงอุษำ 
 พระชินเสนได้ข่ำวก็เตรียมรี้พลมำ ต้ังพระทัยจะอภิเษกกับนำงอุษำให้ได้ แล้วปลอมตัวเป็นแสนปม
พร้อมท้ังน ำข้ำวเย็นมำก้อนหนึ่งเพื่อให้กุมำรเลือก ครั้นถึงเวลำท่ีก ำหนดจึงให้กุมำรเลือกขนมจำกบรรดำผู้ท่ี
น ำมำปรำกฎว่ำกุมำรรับข้ำวเย็นจำกแสนปมไปเค้ียวกินอย่ำงเอร็ดอร่อย ท้ำวไตรตรึงษ์รู้สึกอับอำยอย่ำงมำก
ด้วยควำมโกรธจึงขับไล่นำงอุษำออกจำกเมืองโดยทันที แสนปมจึงแสดงตนให้รู้ว่ำตนเองคือ พระชินเสน      
แล้วพำนำงอุษำและกุมำรเดินทำงกลับอำณำจักรศิริไชยเชียงแสนและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

กุมำรองค์นี้กล่ำวว่ำมีผู้น ำอู่ทองค ำมำถวำย จึงได้นำมว่ำอู่ทอง ต่อมำได้สร้ำงเมืองทวำรวดีศรีอยุธยำ 
และขึ้นครองรำชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยำ 
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บริเวณวัดวังพระธำตุ ด้ำนหน้ำวัดมีศำลของท้ำวแสนปมและในบริเวณวัด มีรูปปั้นท้ำวแสนปม ท่ีคนท่ัวไปให้
ควำมเคำรพนับถือ ในฐำนะเป็นต ำนำนของท้ำวแสนปม ผู้สร้ำงเมืองเทพนคร ฝ่ังตรงกันข้ำมกับนครไตรตรึงษ์ 
มีต ำนำนเล่ำขำนกันมำช้ำนำน 
           นอกจำกค ำเล่ำขำนของชำวบ้ำนแล้วท้ำวแสนปมตำมต ำนำนในต้นพระรำชพงศำวดำรกรุงเก่ำฉบับ
สมเด็จพระปรมำนุชิตชิโนรส ว่ำในจุลศักรำช 681 พ.ศ. 1862 ท้ำวแสนปม ได้ไปสร้ำงเมืองใหม่ข้ึนท่ีเมืองเทพ
นครและขึ้นครองรำชย์สมบัติในเมืองเทพนคร ทรงพระนำมว่ำพระเจ้ำสิริชัยเชียงแสนครองรำชย์สมบัติ 25 ปี 
สวรรคตเมื่อจุลศักรำช 706 พ.ศ. 1887 ทรงมีพระรำชโอรสทรงพระนำมว่ำพระเจ้ำอู่ทองได้ช่ือเช่นนี้เพรำะ  
พระรำชบิดำน ำทองค ำมำท ำเป็นอู่ให้นอน จึงขนำนนำมพระองค์ว่ำพระเจ้ำอู่ทองหลังพระเจ้ำอู่ทองเป็นผู้สถำปนำ
กรุงศรีอยุธยำเป็นเมืองหลวงและทรงพระนำมว่ำสมเด็จพระรำมำธิบดีท่ี 1 (_________, 2555, ออนไลน์) 

บทสัมภาษณ์ 
 จำกท่ีผู้จัดท ำได้ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลท่ีต ำบลไตรตรึงษ์จังหวัดก ำแพงเพชรจึงได้พบกับชำวบ้ำนช่ือ     นำย
นรำธิป  พำสนุก 

 บ้ำนผมเนี้ยจะอยู่แถวอ ำเภอไตรตรึงษ์ครับพอดีก็พอจะทรำบถึงเรื่องประวัติของ ท้ำวแสนปม ว่ำมี
ควำมเป็นมำอย่ำงไรผมก็จ ำได้ไม่ละเอียดมำกเท่ำไหร่ เท่ำท่ีผมพอจะจ ำได้ก็คือช่วงตอนนั้นผมประมำณมัธยม
ช้ันปีท่ี 3 ผมเรียนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ละทีนี้ครูในโรงเรียนเค้ำก็เลยสอนแล้วก็เล่ำให้ฟังผมก็นึกได้เป็น
บำงช่วงนะครับ  
 “ก็เริ่มแรกเลยเนี้ย เริ่มจำกตรงนั้นเลยครับวัดพระธำตุจะมีแม่น้ ำฝ่ังตรงเนี้ยยังไม่มีสะพำนมันก็เลย
แยกแบ่งกัน ตรงฝ่ังวัดพระธำตุเนี้ยแถบแถวเนี้ยเขำจะเรียกกันว่ำ เมืองไตรตรึงษ์ เมื่อก่อนนี้ก็จะมีกษัตริย์ ผมก็
ไม่แน่ใจว่ำเขำช่ืออะไรนะ ผมจะเรียกเขำแทนว่ำจ้ำวนครไตรตรึงษ์แทนละกัน ซึ่งจ้ำวนครไตรตรึงษ์เนี่ย เขำมี
ลูกคนเดียวคือลูกสำวนะครับ จริง ๆแล้วเนี่ยท้ำวแสนปมไม่ใช่คนไตรตรึงษ์เป็นคนท่ีไหนผมก็ไม่ทรำบนะ
เพรำะว่ำประวัติของเขำจริง ๆ เลยเขำโดนลอยแพรมำ แล้วก็มำติดอยู่แถววัดพระธำตุหรือท่ีเรียกว่ำเมือง
ไตรตรึงษ์นี้เอง ด้วยรูปร่ำงลักษณะของเขำเนี่ยมีปุ่มเต็มตัวหมดเลยสมัยนี้เขำคงเรียกว่ำ โรคท้ำวแสนปม      
ด้วยควำมท่ีท้ำวแสนปมท้ำวแสนปมมำอยู่ท่ีเนี่ยก็มีแต่คนกลัวเพรำะเขำมีปุ่มเยอะ คนก็กลัวก็เลยไม่ค่อยมีญำติ 
เขำก็เลยสร้ำงกระท่อมเล็ก ๆ อยู่ปลูกผักหำกินเองชีวิตคนสมัยก่อนก็จะประมำณนั้น แล้วก็ด้วยท่ีควำม      
ท้ำวแสนปมเนี่ยเขำเป็นที่แบบ ค่อนข้ำงจะมักง่ำยนิดนึง แต่เขำขยันนะ เขำจะปลูกผักแถวบ้ำนเขำแล้วมันจะมี
ต้นมะเขืออยู่หน้ำบ้ำนเขำ เขำไม่ค่อยชอบเอำน้ ำมำรดแต่เขำจะชอบปัสสำวะใส่แทน แล้วที่เนี้ยเจ้ำหญิงไม่รู้เกิด
อะไรขึ้นก็ได้ออกมำนอกเมือง ออกมำกับนำงสนมก็ออกมำเดิน ๆแล้วเดินถึงหน้ำบ้ำนของท้ำวแสนปมดันมำ
เห็นต้นมะเขือ เห็นว่ำลูกมันใหญ่มันน่ำกินดีก็เลยให้นำงสนมเก็บไปแล้วทีนี้ หลังจำกนั้นผมก็จ ำไม่ค่อยได้นะว่ำ
เกิดอะไรขึ้นบ้ำง เหตุกำรณ์ก็จะข้ำมมำ เจ้ำหญิงเขำท้องอยู่เฉย ๆ เขำก็ท้องขึ้นมำโดยไม่ทรำบว่ำพ่อของลูกเป็น
ใคร ท้ัง ๆ ท่ียังไม่ได้แต่งงำนทำงจ้ำวนครไตรตรึงษ์ก็เลยร้อนใจว่ำมันเกิดขึ้นได้ยังจนมำถึงวันคลอดลูกจ้ำวนคร
ไตรตรึงษ์ไม่รู้จะท ำยังไงก็เลยส่ังทหำรให้ไปตำมคนในวังมำรวมกันก่อนและบอกว่ำถ้ำเด็กท่ีออกมำเนี่ยคลำนไป
หำใคร ก็จะให้คนนั้นเป็นพ่อพอหลังจำกเด็กคลอด เด็กก็ไม่ได้คลำนไปหำใครเลย แล้วท่ีจ้ำวนครไตรตรึงษ์ก็ได้
ส่ังให้ทหำรตำมคนท้ังหมู่บ้ำนมำในวังเด็กก็ยังไม่คลำนไปหำใครจนจ้ำวนครไตรตรึงษ์ถำมทหำรท่ีส่ังให้ไปตำม
คนท้ังหมู่บ้ำนว่ำหมดท้ังหมู่บ้ำนแล้วหรือ ทหำรจึงบอกว่ำเหลืออยู่คนเดียวท่ีไม่มำนั่นคือท้ำวแสนปม จ้ำวนคร
ไตรตรึงษ์จึงส่ังให้ทหำรไปตำมท้ำวแสนปมมำทีนี้เด็กดีนคลำนไปหำท้ำวแสนปม ท ำให้ทีนี้จ้ ำวนครไตรตรึงษ์
โกรธมำก โกรธทำงเจ้ำหญิงมำกเลยขับไล่ให้เจ้ำหญิงไปอยู่กับท้ำวแสนปมข้ำงนอกเมือง จนผ่ำนมำท้ำวแสนปม
ก็ดูแลลูกของเขำเป็นอย่ำงดีแล้วจะให้เจ้ำหญิงคอยดูแลเล้ียงลูกส่วนตัวเขำจะออกไปท ำงำนถำงไร่ ท ำงำนต่ำง ๆ 
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จนผ่ำนมำสักระยะนึงเขำก็ถำงหญ้ำอยู่ เขำถำงไปเรื่ อยพอหันกลับมำหญ้ำก็ขึ้นใหม่ถำงยังไงก็ถำงไม่หมด     
ท้ำวแสนปมก็สงสัยว่ำต้นเหตุมันมำจำกอะไร จนกระท่ังท้ำวแสนปมเห็นลิงตัวนึงท่ีถือโหม่งอยู่ ถ้ำเห็นตรงศำล
ท้ำวแสนปมก็จะเห็นว่ำมีโหม่งเยอะ ๆเนี้ยคือจุดท่ีมำ ก็คือลิงถือโหม่งแล้วทีนี้ท้ำวแสนปมเห็นท้ำวแสนปมก็
โมโหแล้วจับลิงได้ก็จะฆ่ำลิง แต่ลิงนั้นบอกอย่ำฆ่ำฉันเลย ถ้ำไว้ชีวิตฉันจะให้โหม่งนี้ไปเพรำะโหม่งนี้เป็นโหม่ง
วิเศษ ตีหนึ่งท่ีสำมำรถจะขออะไรก็ได้อย่ำงนึง ท้ำวแสนปมเลยไว้ชีวิตลิงแล้วได้โหม่งกลับมำ ท้ำวแสนปมเลย
ลองตีโหม่งแล้วขอให้ปุ่มบนตัวเขำนั้นหำยไป ปรำกฏว่ำปุ่มนั้นหำยไปหมดท้ังตัวเลยท ำให้เขำกลับมำเป็นปกติ
เหมือนเดิมแล้วหลังจำกนั้นเขำก็กลับไปบ้ำนแล้วก็ใช้โหม่นั้นตีเพื่อขอเปลทองให้ลูกไว้นอนพอเจ้ำหญิงเห็นก็เกิด
สงสัยว่ำท ำไมมีเปลทองได้ท้ังท่ีบ้ำนก็ไม่ได้มีเงินมำก เจ้ำหญิงเลยถำมว่ำเกิดอะไรขึ้นท้ำวแสนปมก็เลยเล่ำว่ำได้
โหม่งวิเศษมำจำกลิงแล้วตีให้เจ้ำหญิงดู พอหลังจำกปมหำยไปท้ำวแสนปมก็กลำยเป็นผู้ชำยท่ีมีรูปร่ำงหน้ำตำดี 
หลังจำกนั้นไม่นำนทำงจ้ำวเมืองไตรตรึงษ์ด้วยควำมท่ียังรักลูกสำวก็ยังได้ให้ทหำรเฝ้ำดูอยู่เรื่อย ๆ ท ำให้เห็นว่ำ
มีผู้ชำยรูปร่ำงหน้ำดีคนนึงอยู่ในบ้ำนเลยเกิดควำมสงสัยว่ำเป็นใครและน ำไปบอกจ้ำวเมืองไตรตรึงษ์ สักพักจ้ำว
เมืองนครไตรตรึงษ์ก็มำท่ีบ้ำนของท้ำวแสนปม เจ้ำหญิงอธิบำยให้พ่อฟังว่ำเกิดอะไรขึ้นแล้วแสดงให้เห็นว่ำท้ำว
แสนปมนั้นมีโหม่งวิเศษหลังจำกนั้น จ้ำวเมืองไตรตรึงษ์ก็ยอมรับในตัวของท้ำวแสนปมแล้วหลังจำกนั้นก็ให้
ครอบครัวของลูกสำวกลับเข้ำไปอยู่ท่ีวัง และให้ท้ำวแสนปมใช้โหม่งวิเศษสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำแล้วพัฒนำ
เมืองไตรตรึงษ์เพรำะเมื่อก่อนกำรข้ำมแม่น้ ำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ำยเพื่อท ำกำรค้ำกับเมืองอื่น” นี้คือประวัติควำม
เป็นมำครำว ๆ ท่ีผมพอจะจ ำได้ครับ (นรำทิป พำสนุก, 2562, สัมภำษณ์) 

เนื้อเร่ืองย่อท้าวแสนปม 
 กล่ำวถึงเมืองไตรตรึงษ์ ซึ่งท้ำวไตรตรึงษ์ช่ัวท่ี มีรำชธิดำองค์หนึ่ง ช่ือว่ำนำงอุษำมีรูปงดงำมมำก 
กิตติศัพท์เล่ำลือระบือไปในเมืองต่ำง ๆ ทรำบถึงเจ้ำนครศรีวิไชย จึงใช้ฑูตไปทำบทำมเพื่อขอนำงนั้นเป็นมเหสี
แห่งพระชินเสนรำชโอรสผู้เป็นยุพรำช แต่ท้ำวไตรตรึงษ์ไม่มีรำชโอรสก็ปรำรถนำจะให้เขย มำเป็นกษัตริย์ครอง
เมืองสืบไป จึงตอบว่ำถ้ำท้ำวศรีวิไชยยอมเป็นเมืองขึ้นจึงจะยกพระธิดำให้ ท้ำวศรีวิไชยก็ไม่ยอจึงงดกันไป 
 กำลต่อมำพระชินเสนมีควำมปรำรถนำจะเห็นตัวพระธิดำของท้ำวไตรตรึงษ์ จึงลำพระรำชบิดำไปยัง
เมืองไตรตรึงษ์ ครั้นว่ำจะเข้ำไปตรง ๆ ก็เห็นว่ำไม่สะดวก ด้วยพระบิดำและท้ำวไตรตรึงษ์ผิดใจกันอยู่ จึงใช้
อุบำยแปลงตัวเป็นยำจกเอำฝุ่นและเขม่ำทำตัวให้เป้ือนเปรอะ เอำรงค์แต้มตัวให้ดูประหนึ่งว่ำเป็นปมปุ่มท่ัวไป
ท้ังตัว นุ่งห่มให้ปอน ใช้ช่ือว่ำแสนปม แล้วก็เข้ำไปในเมืองไตรตรึงษ์โดยไปอำสำรับใช้ผู้เฝ้ำสวนหลวงอยู่เพื่อหำ
ช่องทำงดูตัวนำงอุษำ 
 อยู่มำวันหนึ่ง นำงอุษำ ออกไปประพำสสวนหลวง ส่วนแสนปมไปเท่ียวเดินเก็บผลหมำกรำกไม้และผัก
หญ้ำอยู่ จึงได้เห็นตัวนำงก็เกิดควำมรัก จึงเข้ำไปหำและน ำผักไปถวำย ฝ่ำยนำงอุษำสังเกตดูนำยแสนปมเห็นว่ำ
ไม่ใช่ไพรจริง เพรำะประกำรหนึ่ง มิได้ไหว้ตน อีกประกำรหนึ่งนั้น นำยแสนปมตำจ้องดูนำงไม่หลบเลย นำงจึง
ให้ข้ำหลวงซักดู ก็ได้ควำมแต่เพียงว่ำช่ือนำยแสนปมแต่ไม่บอกว่ำมำแต่ไหน หรือเป็นลูกเต้ำเหล่ำใคร นำงอุษำ
นึกในใจว่ำต้องเป็นคนมีตระกูลแปลงตัวมำเป็นแน่แท้ ครั้นจะพูดจำอะไรต่อไปก็ไม่ถนัดจึงส่ังนำยแสนปมว่ำ
ต่อไปให้หมั่นเก็บผักส่งเข้ำไปในวัง แล้วนำงก็กลับเข้ำวังฝ่ำยพระชินเสนไตร่ตรองจำกท่ำทำงของนำงก็รู้ว่ำ    
นำงมีใจตอบ จึงใช้อุบำยเอำเหล็กแหลมจำรเป็นหนังสือบนมะเขือเป็นถ้อยค ำเกี้ยวเลียบเคียงเป็นนัย ๆ แล้วน ำ
มะเขือกับผักอื่นๆ ส่งไปให้นำง ฝ่ำยนำงอุษำได้เห็นหนังสือนั้นแล้ว ก็เขียนหนังสือตอบใส่หอหมำกฝำกไปให้ 
 นำยแสนปม พระชินเสนได้รับหนังสือตอบก็เข้ำใจได้ดีว่ำนำงสมัครรักใคร่ในตนแน่แล้วมีควำมบอก
เป็นนัย จึงเข้ำไปหำนำงท่ีในวังต่อจำกนั้นก็นัดพบปะได้เสียกันโดยวิธีมีหนังสือเขียนบนมะเขือในกำรติดต่อนัด
แนะ จึงเกิดปรำกฏขึ้นว่ำนำงอุษำนั้นโปรดเสวยมะเขือนัก ต่อมำพระชินเสนต้องรีบกลับไปนครศรีวิชัย        อัน
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เนื่องมำจำกพระบิดำป่วย จึงมิทันพำนำงไปด้วย ต่อจำกนั้นก็มีข้อข้องขัดบังเกิดขึ้นจึงเป็นอันยังไม่มีโอกำสท่ีจะ
จัดกำรไปรับนำงอุษำ จนนำงประสูติโอรสโหรท ำนำยตำมดวงชะตำว่ำพระโอรสของนำงจะได้เป็นพระยำมหำ
กษัตริย์ทรงเดชำนุภำพใหญ่ยิ่ง ท้ำวไตรตรึงษ์ผู้เป็นตำ จึงอยำกจะใคร่ทรำบว่ำใครเป็นบิดำของหลำน เพรำะ
ถำมพระธิดำก็ไม่ให้กำรอย่ำงไรท้ังส้ิน ถำมพวกข้ำหลวงก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไร จงเป็นแต่โจษกันว่ำต้ังแต่ได้เสวย
มะเขือซึ่งนำยแสนปมถวำยแล้วก็ทรงครรภ์ ท้ำวไตรตรึงษ์ทรงไตร่ตรองเห็นว่ำ ผู้ชำยถ้ำไม่เป็นคนดีท่ีไหนจะ
บังอำจลอบรักสมัครสังวำสกับพระธิดำได้ถ้ำรู้ตัวและเห็นว่ำเป็นผู้ท่ีสมควรกันก็จะได้อภิเษกให้เป็นคู่ครองกัน 
จึงคิดหำอุบำยท่ีจะได้รู้ตัวผัวแห่งนำงอุษำ โดยให้ป่ำวประกำศบรรดำทวยลูกเจ้ำขุนมูลนำยและทวยรำษฎรมำ
พร้อมกัน ให้ถือขนมนมเนยติดมือมำแล้วก็ทรงอธิษฐำนว่ำ ถ้ำผู้ใดเป็นบิดำพระกุมำร ขอให้พระกุมำรรับของ
จำกมือผู้นั้น แล้วท้ำวไตรตรึงษ์จะได้ยกพระธิดำอภิเษกให้ ท่ีคิดอุบำยเช่นนี้ก็โดยเช่ือว่ำธิดำนั้น อย่ำงไรก็คงจะ
ไม่ยอมให้ลูกรับของจำกมือผู้อื่นนอกจำกผัวของตน เพรำะถ้ำกุมำรรับของคนอื่น นำงก็ต้องตกไปเป็นเมียของ
คนอื่น ท่ีไหนจะปลงใจยอมได้ควำมทรำบถึงพระชินเสนจึงจัดทัพใหญ่ต้ังพระทัยจะต้องรับนำงผู้เป็นชำยำมำให้
จงได้ จึงต้องเตรียมก ำลังเพื่อรบได้ท่ีเดียว พอใกล้นครไตรตรึงษ์ก็ส่ังให้ทัพหยุดพัก และส่ังให้อุบำยแก่ขุนพลไว้
แล้วพระชินเสนจึงแปลงเป็นนำยแสนปมถือข้ำวเย็นก้อนหนึ่งไปยังพระลำน ครั้นถึงเวลำก ำหนดท้ำวไตรตรึงษ์
จึงกระท ำกำรตำมอุบำยท่ีออกไว้ พระกุมำรก็ไม่รับของใครสักคนเดียว จนกระท่ังนำยแสนปมชูก้อนข้ำวเย็นให้
จึงได้รับ (พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงอธิบำยว่ำ ไม่เป็นกำรอัศจรรย์ เพรำะนำงนมคงจะได้รับ
ค ำส่ังมำชัดเจนแล้วว่ำให้รับแต่ของจำกมือนำยแสนปมคนเดียวเท่ำนั้น) 
 ท้ำวไตรตรึงษ์เห็นเช่นนั้น รู้สึกอับอำยเพรำะคิดว่ำพระธิดำเล่นชู้กับคนเลวต่ ำชำติ จึงขับพระธิดำออก
จำกพระนคร ท้ังด่ำว่ำนำยแสนปมต่ำง ๆ นำนำ นำยแสนปมจึงกล่ำวว่ำถึงขับไล่ก็ไม่วิตก เมืองจะสร้ำงอยู่เองได้
สักเมืองไตรตรึงษ์ก็ได้ ท้ังไม่มีควำมเกรงกลัวใคร เพรำะถ้ำตนตีอินทเภรีขึ้น รี้พลก็จะมีมำเหมือนน้ ำมหำสมุทร 
ท้ำวไตรตรึงษ์ส ำคัญว่ำ นำยแสนปมพูดอวดดีจึงท้ำให้ตีกลอง แสนปมก็ตีกลองขึ้นสำมลำ กองทัพท่ีได้เตรียม
อุบำยกันไว้นอกเมือง ก็โห่ร้องขึ้น ท้ำวไตรตรึงษ์ตกใจและรู้ว่ำเป็นทัพของพระชินเสนซึ่งปลอมตัวมำ มิรู้ท่ีจะท ำ
ประกำรใด ครั้นจะวิงวอนงอนง้อพระชินเสนให้อยู่ เขำก็คงไม่อยู่เพรำะดูถูกพ่อของเขำไว้ พระชินเสนจึงได้รับ
นำงอุษำและพระรำชโอรสกลับไปนครศรีวิชัย (ซึ่งพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำได้ทรงพระรำชนิพนธ์เป็น
กลอนบทละครจับต้ังแต่พระชินเสนทูลลำพระบิดำไปดูตัวนำงอุษำในเมืองไตรตรึงษ์ จึงได้นำงกลับมำศรีวิไชย
แล้วก็จบ) (วนิดำ พรหมชำ, 2562, ออนไลน์) 

ค ากลอนในบทละคร 
1. กลอนแปด ตัวอย่ำง 

   เมื่อนั้น    นำงอุษำเยำวยอดเสน่หำ 
ฟังเรื่องแสนปมเล่ำมำ   กัลยำยังแหนงแคลงใจ 
คิดว่ำท่ำทำงจะปิดควำม   เพื่อมิให้วู่วำมไปใหญ่ 
จ่ึงไม่เล่ำควำมจริงทุกส่ิงไซร้  คงจะคิดรอไว้เมิ่อเหมำะกำร 
คิดพลำงทำงส่ังพระพี่เล้ียง  ให้รับเมี่ยงและหมำกหน้ำหวำน 
ไปให้แสนปมอย่ำได้นำน   ว่ำประทำนมำให้เป็นรำงวัล 
ต่อไปให้หมั่นเก็บผักหญ้ำ   ท้ังมะเขือแตงกวำจัดสรร 
ส่งเข้ำไปท่ีในวังจันทน์    ดังนั้นควำมชอบจะตอบแทน 

                                                        ฯ 8 ค ำ ฯ 
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 2. กลอนสี่ ตัวอย่ำง 
  เสร็จเขียนกลอนสรรบรรจง   เอำมะเขือใส่ลงตะกร้ำใหญ่ 

หยิบมะเขือแตงกวำมำหลำยใบ    แซมใส่ให้พอควรกำร 
เดชะบุญบุพเพสันนิวำส     ไปยังรำชฐำนจอมบุรี 

                                                  ฯ 4 ค ำ ฯ เชิด 
(___________, 2555, ออนไลน์) 

บทสรุป  
จำกกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องต ำนำนท้ำวแสนปม ต ำบลไตรตรึงษ์ จังหวัดก ำแพงเพชร

พบว่ำ วรรณกรรมเรื่องท้ำวแสนปมนั้นเดิมเป็นวรรณกรรมพื้นบ้ำนท่ีมำกไปด้วยปำฏิหำริย์ ท่ีมีกำรสืบทอดกัน
ท้ังแบบมุขปำฐะ และ อมุขปำฐะ จนเป็นเหตุให้พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงน ำข้อมูลจำก
ต ำนำนท้ัง 3 เรื่องท่ีได้ทรำบมำ พิจำรณำและใช้ควำมสันนิษฐำนประกอบเข้ำให้แลเห็นทำงอันน่ำเช่ือได้       
ตำมเค้ำเรื่องท่ีทรงสันนิษฐำนเอง ในรูปแบบของกลอนบทละครขึ้นและใช้ศิลปะค ำกลอนเข้ำมำเพิ่มเติมจน
กลำยเป็นท่ีเล่ำต่อกันมำรุ่นสู่รุ่นโดยจะมีเนื้อเรื่องท่ีเล่ำถึงชำยคนหนึ่งท่ีมีปุ่มเต็มตัวรูปร่ำงหน้ำตำอัปลักษณ์และ
ได้ท ำให้พระธิดำของจ้ำวไตรตรึงษ์ทรงต้ังครรภ์และพระธิดำของจ้ำวไตรตรึงษ์จึงถูกขับไล่ให้ไปอยู่ท้ำวแสนปม
จนกระท้ังท้ำวแสนปมได้กลองวิเศษท ำให้มีพลังวิเศษในกำรสรรค์สร้ำงอะไรได้ตำมด่ังใจนึกท้ำวแสนปมจึงตี
ขอให้ปุ่มบนตัวหำยไปและกลำยเป็นชำยรูปงำมจึงท ำให้จ้ำวไตรตรึงษ์ยอมรับและให้ท้ังท้ำวแสนปมและ
พระธิดำกลับเข้ำมำอยู่ในวังและใช้พลังวิเศษของท้ำวแสนปมในกำรพัฒนำเมืองไตรตรึงษ์ 
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ชนเผ่าปกาเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยง ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน  
จังหวัดก าแพงเพชร 

วิษณุเดช  นันไชยแก้ว 

อำจำรย์, โปรแกรมวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
พธูร ำไพ  ประภัสสร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร., ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ศุภโชคชัย  นันทศรี 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร., ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
พิมพ์นำรำ  บรรจง 

อำจำรย์ ดร., ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
วนัสนันท์  นุชนำรถ 

อำจำรย์, ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
วีรวรรณ  แจ้งโม้ 

อำจำรย์, ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
พรรณรำย  สีเพ่ง 

นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บทน า 
กลุ่มชำติพันธุ์ปกำเกอะญอ หรือเดิมเรียกกันว่ำกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยง สะกอ หรือยำงขำว เรียกตัวเอง

ว่ำ ปกำกะญอ เป็นกลุ่มท่ีมีประชำกรมำกท่ีสุดกะเหรี่ยงเป็นชนเผ่ำท่ีจัดได้ว่ำมีหลำยเผ่ำพันธุ์ หลำยภำษำ มีกำร
นับถือศำสนำท่ีต่ำงกัน แต่กะเหรี่ยงด้ังเดิมจะนับถือผี เช่ือเรื่องต้นไม้ป่ำใหญ่ ภำยหลังหันมำนับถือพุทธ คริสต์ 
เป็นต้น กะเหรี่ยง มีถิ่นฐำนต้ังอยู่ท่ีประเทศพม่ำ แต่หลังจำกถูกรุกรำนจำกสงครำม จึงมีกะเหรี่ยงท่ีอพยพ               
เข้ำมำอำศัยอยู่ประเทศไทย กะเหรี่ยงท่ีอำศัยอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท แบ่งออกเป็น                  
กลุ่มย่อย กะเหรี่ยงสะกอ หรือท่ีเรียกนำมตัวเองว่ำ ปำกะญอ หมำยถึงคน หรือมนุษย์นั้นเอง กะเหรี่ยงสะกอ
เป็นกลุ่มท่ีมีจ ำนวนมำกท่ีสุด มีภำษำเขียนเป็นของตนเอง โดยมีมิชชันนำรีเป็นผู้คิดค้นดัดแปลงมำจำก
ตัวหนังสือพม่ำ ผสมภำษำโรมัน กลุ่มนี้หันมำนับถือศำสนำคริสต์เป็นส่วนใหญ่ กะเหรี่ยงโปร์นั้นเป็นกลุ่มท่ี
ค่อนข้ำงเคร่งครัดในประเพณี อำศัยอยู่มำกท่ีอ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ ำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ และแถบตะวันตกของประเทศไทย คือ กะเหรี่ยงบเว อำศัยอยู่มำกท่ีอ ำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน  
ส่วนปะโอ หรือตองสูก็มีอยู่บ้ำง แต่พบน้อยมำกในประเทศไทย กลุ่มชำติพันธุ์ปกำเกอะญอ หรือเดิมเรียกกันว่ำ
กลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยง เป็นกลุ่มชำติพันธุ์ท่ีมีกำรอพยพย้ำยถิ่นฐำนกระจำยไปท่ัวประเทศไทย และส่วนหนึ่ง
ได้มำต้ังถิ่นฐำนท่ีอ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร เดิมทีอำศัยอยู่เหนือยอดน้ ำตก หลังจำกได้ประกำศ
พื้นท่ีเป็นเขตอุทยำนจึงได้อพยพลงมำจำกยอดน้ ำตกเมื่อปี พ.ศ.2529 บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรศึกษำ 
1) ชำติพันธุ์ ชุมชนและสังคม (ข้อมูลท่ัวไป) 2) วิถีชีวิต และ 3) ประเพณี และควำมเช่ือ 

 

ค าส าคัญ : กลุ่มชำติพันธุ์, กะเหรี่ยง, ปะกำเกอะญอ, หมู่บ้ำนกะเหรี่ยงน้ ำตกคลองลำน 
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ประวัติความเป็นมา 

จำกข้อมูลกำรส ำรวจ มี 3 หมู่บ้ำน คือ หมู่ 3 บ้ำนคลองน้ ำไหลใต้ ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอ
คลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร มีจ ำนวนประมำณ 80 หลังคำเรือน อำชีพหลัก คือ รับจ้ำงท ำไร่มันส ำปะหลัง
หมู่ 18 บ้ำนกะเหรี่ยงน้ ำตก ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร มีจ ำนวนประมำณ 
100 หลังคำเรือน อำชีพหลัก คือ ท ำไร่มันส ำปะหลังและหำของป่ำขำย ละติจูด : 16.127472 ลองติจูด : 
99.293742 บ้ำนวุ้งกะสัง อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
 

ลักษณะภูมิศำสตร์ของหมู่บ้ำนอำณำเขตติดต่อทิศเหนือจรด หมู่ท่ี 2 ต ำบลคลองลำนพัฒนำ ทิศใต้จรด 
หมู่ท่ี 17 ต ำบลคลองลำนพัฒนำ ทิศตะวันออกจรด หมู่ท่ี 16 ต ำบลคลองลำนพัฒนำ ทิศตะวันตกจรด อุทยำน
แห่งชำติคลองลำนขนำดพื้นท่ี พื้นท่ี 3,100 ตำรำงกิโลเมตร ภูมิประเทศมีพื้นท่ีเป็นเนินเขำส่วนใหญ่ รองลงมำ
เป็นพื้นท่ีรำบและภูเขำสลับกัน พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินปนทรำย บ้ำนกะเหรี่ยงน้ ำตกเดิมเป็นส่วนหนึ่งของบ้ำน
สวนส้มหมู่ท่ี 2 ต.คลองลำนพัฒนำตำมประวัติเล่ำว่ำเดิมมีชำวเขำเผ่ำกะเหรี่ยงอยู่มำก่อนคำดว่ำอำจเป็นร้อยปี
และมีนำยกุน ค ำแก้ว คนไทยชุดแรกท่ีย้ำยเข้ำมำอยู่เมื่อประมำณ 60 ปีมำแล้วและต่อมำจึงเริมมีคนไทยพื้นรำบ
เข้ำมำอยู่รวมกับคนไทยภูเขำท่ีอยู่คู่กับคลองลำนมำต้ังแต่สมัยยังเป็นป่ำอยู่ ปัจจุบันบ้ำนกระเหรี่ยงน้ ำตกมี
ผู้ใหญ่บ้ำนคือ นำยบวรเกียรติ คชินทร 2. ลักษณะภูมิศำสตร์ของหมู่บ้ำนอำณำเขตติดต่อทิศเหนือจรด หมู่ท่ี 2 
ต ำบลคลองลำนพัฒนำ ทิศใต้จรด หมู่ท่ี17 ต ำบลคลองลำนพัฒนำ ทิศตะวันออกจรด หมู่ท่ี 16 ต ำบลคลอง
ลำนพัฒนำ ทิศตะวันตกจรด อุทยำนแห่งชำติคลองลำนขนำดพื้นท่ี พื้นท่ี 3,100 ตำรำงกิโลเมตร ภูมิประเทศมี
พื้นท่ีเป็นเนินเขำส่วนใหญ่ รองลงมำเป็นพื้นท่ีรำบและภูเขำสลับกัน พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินปนทรำย 

ภาษาที่ใช้พูด/เขียน 
กะเหรี่ยงแต่ละเผ่ำมีภำษำพูด และภำษำเขียนเป็นของตนเอง โดยกำรดัดแปลงมำจำกตัวหนังสือพม่ำ 

ผสมอักษรโรมัน 

 
ภาพที่ 1 ภำษำปกำกะญอ หรือ กะเหรี่ยง (ภำษำพม่ำผสมอักษรโรมัน) 

ท่ีมำ : ทับทิม  เมฆสีสวย และคณะ, 2562, ออนไลน์ 
 



| วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 3 | ฉบับท่ี 3 | ประจ ำปี 2563 | 49 
 

ล ำดับท่ี ภำษำเขียน ควำมหมำย 

1    โอ๊ะมื่อโชเปอ    ค ำทักทำย/สวัสดี 

2    เนอะ โอ๋ ชู่ อะ    สบำยดีไหม/ครับ/ค่ะ 

3    นำ เนอะ มี ดี หลอ    คุณช่ืออะไร 

4    ยำ เจ่อ มี เลอะ/ ชิ    ผมช่ือ/เล็ก 

5    เน่อ โอ๊ะ พำ หลอ    คุณอยู่ท่ีไหน 

6    ยำ เจ่อ โอ๊ะ เลอะ /เจียงฮำย    ผมอยู่ท่ี/เชียงรำย 

7    นำ เน่อ นี่ แปว หลอ    คุณอำยุเท่ำไหร่ 

8    ซะ คือ เลอะ เน่ สิ ยำ บะ นำ    ยินดีท่ีได้รู้จักกับคุณ 

9    คี เลอะ นำ เน่อ เก๊อะ บะ ต่ำ โช่ เง    ขอให้คุณจงโชคดี 

10    ตะ บลือ    ขอบคุณ/ครับ/ค่ะ 

11    เยอ แอ่ะ นำ    ฉันรักเธอ 

12    วี ซะ จู    เป็นค ำกล่ำวขออภัย/ขอโทษ 

13    ดี หลอ อี    เท่ำไหร่ครับ/ค่ะ 

14    มำ เจอ ยำ เจ๋    ช่วยฉันด้วย 

15    ต่ำ นี ยำ อี    วันนี้ 

16    งอ คอ    ตอนเช้ำ 

17    มื่อ ทู่    ตอนบ่ำย 

18    มื่อ หำ ลอ    ตอนเย็น 

19    เน่อ จะ แหล    อะไรนะ 

20    เอำะ เม    กินข้ำว 

21    เอำะ ที    กินน ้ำ 

22    พะ แหละ ตอ หลอ    ท่ีไหน 

23    เย่อ ซะ เก่อ ยื่อ บะ นำ    ฉันคิดถึงเธอ 

24    โอ๋ ชู่    สบำยดี 

25    ช้ิ หลอ    เมื่อไหร่ 

26    แล พะ หลอ เก    ไปไหนมำ 
ท่ีมำ : เจษฎำ ขวัญเมือง, 2562, ออนไลน ์
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ที่อยู่อาศัย/ความเป็นอยู ่

ท่ีอยู่อำศัยของกลุ่มชำติพันธุ์ปกำเกอะญอ หรือชนเผ่ำกะเหรี่ยงจะสร้ำงบ้ำนใต้ถุนสูงแบบต่ำง ๆ แบบ
มีชำนบ้ำน บำงส่วนก็ต้ังบ้ำนเรือนบนท่ีรำบเช่นเดียวกับชำวพื้นรำบท่ัวไปโดยชำวกะเหรี่ยงจะต้ังถิ่นฐำนเป็น
หลักแหล่งถำวร ไม่ย้ำยถ่ินบ่อยๆ พื้นและฝำฟำกหลังคำมุงจำกหรือตองตึง ใต้ถุนนั้นเป็นท่ีนั่งเล่นและท ำกิจวัตร
เช่น ต ำข้ำว ผ่ำฟืน เล่ือยไม้ ในเวลำกลำงวัน กลำงคืนก็จะต้อน หมู ไก่ และวัว ควำยเข้ำล้อมไว้ท่ีใต้ถุนนี้ 
พ่อบ้ำนท่ีดีก็มักจะผูกชิงช้ำไว้ใต้ถุนให้ลูกเล่น บ้ำนชนปกำเกอะญอแท้มีห้องเดียว สมำชิกของครอบครัวปูเส่ือ
นอนกันรอบเตำผิง ซึ่งอยู่กลำงห้อง อำจมีกำรกั้นบังตำเป็นสัดส่วนให้ลูกสำววัยก ำดัดอยู่รวมกันมุมหนึ่งของห้อง 
ยุ้งฉำงเก็บข้ำวเปลือกและพืชผลสร้ำงต่ำงหำกจำกตัวบ้ำนแต่จะต้องอยู่ต่ ำกว่ำตัวบ้ำนแต่จะต้องไม่อยู่หน้ำหรือ
หลังบ้ำน หำกอยู่เยื้องกันและหำกบ้ำนอยู่บนไหล่เขำ ยุ้งฉำงก็จะต้องอยู่ต่ ำกว่ำตัวบ้ำน ถ้ำสร้ำงผิดไปจำกธรรม
เนียมท่ีว่ำนี้เช่ือว่ำจะท ำให้เกิดกำรเจ็บป่วยขึ้นในครอบครัวได้  กำรสร้ำงบ้ำนเรือนมีธรรมเนียมอยู่ว่ำญำติข้ำง
มำรดำจะอยู่รวมกลุ่มกัน ไม่ควรมีคนอื่นมำ  สร้ำงบ้ำนแทรกกลำงบ้ำนให้ผีบ้ำนผีเรือนขัดใจ จะต้องไม่สร้ำง
บ้ำนสำมหลังในลักษณะสำมเส้ำ หำกฝ่ำฝืนข้อห้ำมนี้ก็จะมีเหตุเภทภัยอัปมงคลต่ำง ๆ เกิดขึ้น แต่ละบ้ำน      
ไม่จ ำเป็นต้องมีครกต ำข้ำวของตนเองอำจใช้รวมกันหลำย ๆ ครอบครัวได้ และเป็นชุมชนอีกแห่งหนึ่ง (พะซะนุย 
คำมภูผำ, 2562, สัมภำษณ์) 

 
ภาพที่ 2 บ้ำนจ ำลองชนเผ่ำปกำเกอะญอ 

ท่ีมำ : ศูนย์วัฒนธรรมชำวเขำจังหวัดก ำแพงเพชร อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 3 บ้ำนของชนเผ่ำปกำเกอะญอ (บ้ำนกะเหรี่ยงน้ ำตก) 

ท่ีมำ : บ้ำนกะเหรี่ยงน้ ำตก ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
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กลุ่มชำติพันธุ์ปกำเกอะญอ หรือชนเผ่ำกะเหรี่ยงมีระบบครอบครัวของกะเหรี่ยงเป็นแบบผัวเดียว    
เมียเดียว และไม่มีกำรอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงำนเป็นอันขำดกำรหย่ำร้ำงมีน้อยมำก ขณะท่ีกำรแต่งงำนใหม่ก็     
ไม่ค่อยปรำกฏ ส่วนกำรเลือกคู่ครองนั้น ฝ่ำยหญิงจะเป็นผู้เลือกชำยก่อน และบำงครั้งฝ่ำยหญิงก็ออกค่ำใช้จ่ำย
ท้ังหมดในกำรแต่งงำน สังคมกะเหรี่ยงเป็นครอบครัวเด่ียว เมื่อลูกแต่งงำนก็จะแยกครอบครัวไปปลูกบ้ำนใหม่ 
ถ้ำแต่งงำนแล้ว ชำยจะต้องมำอยู่กับบ้ำนพ่อแม่ภรรยำเป็นเวลำ 1 ฤดูเก็บเกี่ยว หลังจำกนั้นจึงปลูกบ้ำนใกล้กับ
พ่อแม่ฝ่ำยภรรยำ ถ้ำมีลูกสำวคนเล็กจะต้องอยู่ดูแลพ่อกับแม่ 

 
ภาพที่ 4 ครอบครัวนำยพะซะนุย คำมภูผำ ชนเผ่ำปกำเกอะญอ  

ท่ีมำ : บ้ำนกะเหรี่ยงน้ ำตก ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
 

อำชีพของชำวกะเหรี่ยง หรือ “ปกำกะญอ” ขึ้นช่ือว่ำเป็นชนเผ่ำท่ีรักควำมสันโดษ ปลูกมัน สำนตะกร้ำ 
และทอผ้ำ ชนเผ่ำกะเหรี่ยงจะอยู่อย่ำงเงียบ ๆ ชอบใช้ชีวิตอยู่กับป่ำไม้ล ำเนำไพร ยึดถืออำชีพท่ีเป็นอิสระ     
กะเหรียงด้ังเดิมส่วนใหญ่จะประกอบอำชีพท ำไร่ ท ำนำ อยู่ตำมป่ำตำมเขำ ปลูกพืชผักสวนครัวตำมฤดูกำล 
ส่วนสัตว์เล้ียงก็จะเล้ียงไว้เพื่อเป็นอำหำรมำกกว่ำกำรค้ำขำย ใช้ชีวิตแบบพึ่งป่ำพึ่งน้ ำอำศัยอยู่รวมกันเป็น    
กลุ่มใหญ่ 

 
ภาพที่ 5 ชำวบ้ำนปกำเกอะญอใช้เวลำว่ำงสำนตะกร้ำขำย 

ท่ีมำ : บ้ำนกะเหรี่ยงน้ ำตก ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและด ารงชีวิต 

 
ภาพท่ี 6 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเกษตรและด ำรงชีวิต 

ท่ีมำ : ศูนย์วัฒนธรรมชำวเขำจังหวัดก ำแพงเพชร อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 7 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเกษตรและด ำรงชีวิต 

ท่ีมำ : ศูนย์วัฒนธรรมชำวเขำจังหวัดก ำแพงเพชร อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
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ภาพที่ 8 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเกษตรและด ำรงชีวิต 

ท่ีมำ : ศูนย์วัฒนธรรมชำวเขำจังหวัดก ำแพงเพชร อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 9 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเกษตรและด ำรงชีวิต 

ท่ีมำ : ศูนย์วัฒนธรรมชำวเขำจังหวัดก ำแพงเพชร อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
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ภาพที่ 10 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเกษตรและด ำรงชีวิต 

ท่ีมำ : ศูนย์วัฒนธรรมชำวเขำจังหวัดก ำแพงเพชร อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที ่11 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเกษตรและด ำรงชีวิต 

ท่ีมำ : ศูนย์วัฒนธรรมชำวเขำจังหวัดก ำแพงเพชร อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
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ภาพที่ 12 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเกษตรและด ำรงชีวิต 

ท่ีมำ : ศูนย์วัฒนธรรมชำวเขำจังหวัดก ำแพงเพชร อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

การแต่งกาย 
 ปัจจุบันกลุ่มกะเหรี่ยงท่ียังคงสวมเครื่องแต่งกำยประจ ำเผ่ำ วิถีชีวิตปกติมีเพียงกลุ่มโปและกะกอ
เท่ำนั้น ส่วนกลุ่มคะยำและตองสูไม่สวมชุดประจ ำชนเผ่ำในชีวิตประจ ำวันแล้ว แต่กระนั้นก็ตำมกลุ่มสะกอและ
โปในทุกจังหวัดยังคงรักษำลักษณะร่วมท่ีแสดงสถำนะของหญิงสำวและหญิงแม่เรือนเช่นเดียวกัน คือ หญิงทุกวัย
ท่ียังไม่ได้แต่งงำนต้องสวมชุดยำวกรอมเท้ำสีขำว เมื่อแต่งงำนแล้วจะต้องเปล่ียนมำสวมใส่เส้ือและผ้ำถุงคนละ
ท่อนเท่ำนั้น ห้ำมกลับไปสวมใส่ชุดยำวสีขำวอีก ส่วนผู้ชำยท้ังกลุ่มโปและสะกอแถบจังหวัดภำคเหนือมักสวม
กำงเกงสีด ำและสีน้ ำเงิน หรือกรมท่ำในขณะท่ีแถบจังหวัดตำก และอ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูนมักสวมโสร่ง 
ลักษณะเส้ือผู้ชำยวัยหนุ่มใช้สีแดงทุกกลุ่มแต่มีลวดลำยมำกน้อยต่ำงกัน ผู้ชำยลสะกอวัยกลำงคนถึงสูงอำยุมัก
สวมเส้ือสีขำว ส่วนผู้ชำยสูงอำยุโปจะสวมใส่เส้ือสีขำวเช่นเดียวกัน แต่มีควำมยำวเลยลงมำคลุมเข่ำเป็นเครื่อง
แต่งกำยปกติประจ ำวัน กำรผลิตเครื่องนุ่งห่ม ชุมชนกะเหรี่ยงท่ียังคงแต่งกำยตำมแบบเดิมจะมีกำรทอผ้ำขึ้นใช้
เองท้ังนี้เนื่องจำกรูปแบบเครื่องแต่งกำยส่วนใหญ่จะใช้ผ้ำหน้ำแคบ ผืนยำวมำเย็บประกอบกันลักษณะผ้ำดัง
กล่ำวหำซื้อไม่ได้ในตลำดท่ัวไป ท ำให้กะเหรี่ยงยังคงรักษำภูมิปัญญำในกำรทอผ้ำและสืบทอดสู่ลูกหลำนมำ
จนถึงปัจจุบัน 

ส าหรับการแต่งกายแบ่งออกดังนี้ 
1. กำรแต่งกำยเด็กและหญิงสำวที่ยังไม่มีครอบครัว จะสวมใส่ชุดทรงกระสอบ ผ้ำฝ้ำยพื้นขำว ทอ ปัก

ประดับลวดลำยให้งดงำม 
2. กำรแต่งกำยของผู้ชำยยังไม่แต่งงำนจะสวมกำงเกงขำยำวแบบจีน สีด ำ หรือขำว สวมเส้ือสีแดงยก

ดอกเป็นหมู่ แขนส้ัน เส้ือยำวครึ่งเข่ำ บำงคนสวมเส้ือเช้ิต สีขำวด้วยเส้ือชุดสีแดง บำงคนสวมชุดด ำ 
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3. หญิงท่ีมีครอบครัวแล้วจะสวมเส้ือสีด ำ น้ ำเงิน และผ้ำนุ่งสีแดงคนละท่อนตกแต่งด้วยลูกเดือย หรือ
ทอยกดอกยกลำย และ ผู้ชำยท่ีแต่งงำนแล้วนั้นส่วนมำกจะสวมเส้ือตัวยำวถึงสะโพก ตัวเส้ือจะมีกำรตกแต่ง
ด้วยแถบสีนุ่งกำงเกงสะดอ นิยมใช้สร้อยลูกปัดเป็นเครื่องประดับ และสวมก ำไลเงินหรือตุ้มหู 

 
ภาพที่ 13 กำรแต่งกำยเด็กและหญิงสำวที่ยังไม่มีครอบครัว 

ท่ีมำ : ทับทิม เมฆสีสวย และคณะ, 2562, ออนไลน์ 

 
ภาพที่ 14 กำรแต่งกำยของผู้ชำยยังไม่แต่งงำน 

ท่ีมำ : ทับทิม เมฆสีสวย และคณะ, 2562, ออนไลน์ 
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ภาพที่ 15 กำรแต่งกำยผู้หญิงและผู้ชำยท่ีแต่งงำนแล้ว 
ท่ีมำ : ทับทิม เมฆสีสวย และคณะ, 2562, ออนไลน์ 

วัฒนธรรมด้านความเชื่อและพิธีกรรม 
ความเชื่อ 

เดิมชำวกะเหรี่ยงนับถือผี มีกำรบวงสรวงและเซ่นสังเวยอย่ำงเคร่งครัด ภำยหลังหันมำนับถือศำสนำ
พุทธ และศำสนำคริสต์มำกขึ้น แต่ก็ยังคงควำมเช่ือเดิมอยู่ไม่น้อย เช่น ควำมเช่ือเรื่องขวัญหรือกำรท ำกิจกรรม
ต่ำง ๆ จะต้องมีกำรเซ่นเจ้ำท่ีเจ้ำทำง และบอกกล่ำวบรรพชนให้อุดหนุนค้ ำจุน ช่วยให้กิจกำรงำนนั้น ๆ 
เจริญก้ำวหน้ำ ท ำเกษตรกรรมได้ผลผลิตดี ให้อยู่เย็นเป็นสุข ปกป้องคุ้มครองดูแล และยังเป็นกำรขอขมำ           
อีกด้วย และยังมีกำรไหว้ดอกไม้บนหัวนอนเฉพำะคนท่ีแต่งงำนแล้วเท่ำนั้น ปีละ 1-2 ครั้ง 

ประเพณ ี
ก่ีบะหน่าจึ (ปวาเกอญอ) หรือ พธิีท าขวัญให้ควาย (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) 
พิธีกรรมนี้ท ำเฉพำะครอบครัวที่มีควำยเท่ำนั้น และท ำกันปีละครั้งเมื่อเสร็จจำกฤดูไถหว่ำนของแต่ละปี 

ส่วนใหญ่วันท่ีประกอบพิธีกรรมจะท ำในวันพฤหัสบดี แต่ต้องท ำก่อนท่ีจะหมดฤดูฝนในปีนั้น ๆ ครอบครัวท่ีมี
ควำยจะนัดหมำยให้ลูกของตัวเองกลับมำ แม้ว่ำจะไปท ำงำนหรือเรียน ก็ต้องกลับมำท ำพิธีนี้ แต่ถ้ำหำกว่ำคนอื่น
ท่ีไม่ได้รับคัดเลือกไปท ำพิธี มีควำมเช่ือว่ำจะท ำให้ควำยสุขภำพไม่ดี ตำบอด ไม่มีลูก เป็นโรค ล้มตำยไป ส ำหรับ
คนท่ีจะท ำพิธีนั้นจะต้องผ่ำนกำรคัดเลือก โดยคนท่ีมีควำมรู้ในกำรท ำนำย ซึ่งกำรท ำนำยนี้มักจะใช้ข้ำวสำร 
ใบไม้ ไข่ กระดูกไก่หรือบำงทีก็ดูลำยมือ หลังจำกท่ีได้ทรำบผลกำรท ำนำยซึ่งผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกนั้น อำจเป็น
เพศชำยหรือหญิงก็ได้ โดยควำมเช่ือในเรื่องกำรท ำขวัญให้ควำยนั้น ชำวกะเหรี่ยงเช่ือว่ำ เพรำะควำยเป็นสัตว์ท่ี
มีพระคุณและผูกพันธ์กันมำนำน กำรท ำขวัญให้ควำยเป็นกำรแสดงควำมเคำรพ ขอบคุณ ขออโหสิกรรม ตลอดจนถึง
กำรอวยพรให้ควำยมีสุขภำพแข็งแรง มีลูกดก ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมำเยือน 

กำรท ำพิธีกรรม เริ่มจำกเตรียมเครื่องเซ่นให้พร้อม ส ำหรับไก่ 1 คู่ (ต้องฆ่ำและต้มมำเรียบร้อยแล้ว) 
หลังจำกนั้นผู้ประกอบพิธีกรรมก็จะถือเครื่องเซ่น ไปยังคอกท่ีมัดควำยไว้ จำกนั้นก็เอำวงฝ้ำยท่ีเตรียมไว้เท่ำ
จ ำนวนควำยของตัวเองท่ีมีอยู่ไปกล้องท่ีเขำควำยท้ังสองข้ำงของแต่ละตัว จนครบทุกตัว ถัดจำกนั้นมำก็เอำ
เทียนไปสอดติดกับเขำควำยท่ีเอำฝ้ำยคล้องไว้ก่อนแล้ว หลังจำกนั้นก็โปรยข้ำวสำร และประพรมน้ ำขมิ้น
ส้มป่อย ระหว่ำงท่ีพรมน้ ำขมิ้นส้มป่อย ผู้เป็นพ่อจะสวดตำมให้ด้วย ขั้นตอนสุดท้ำยคือรินเหล้ำให้ควำย อำจเท
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รำดบนหัวควำยก็ได้ เป็นอันเสร็จพิธี ส ำหรับไก่ท่ีน ำมำประกอบพิธีกรรมนั้น ก็เอำไปท ำกินในครอบครัว และ
เชิญญำติพี่น้องหรือเพื่อนบ้ำนท่ีสนิทกันมำร่วมรับประทำนอำหำรร่วมกัน (มูลนิธิกระจกเงำ, 2562,ออนไลน์) 

"ถางซีไกงย" หรือ พิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายโรคภัยไข้เจ็บออกจากหมู่บ้าน 
พิธีกรรมและควำมเช่ือของกระเหรี่ยงมีอยู่หลำยพิธี แต่พิธีกรรมท่ีท ำส ำหรับชำวบ้ำนท้ังหมู่บ้ำนก็เห็น

จะมีอยู่พิธีเดียวคือพิธี “ถำงซีไกงย” ซึ่งมีท่ีมำจำกควำมเช่ือว่ำ หำกชำวบ้ำนเจ็บป่วยพร้อมกันหลำยๆ คน    
โดยไม่รู้สำเหตุของอำกำรป่วยนั้น และหรือควำมเช่ือท่ีว่ำมีส่ิงอัปมงคลเข้ำมำในหมู่บ้ำน ยกตัวอย่ำงเช่น      
หำกไก่ป่ำบินเข้ำมำในหมู่บ้ำนก็จะเช่ือว่ำเป็นลำงไม่ดี  ผู้น ำและผู้อำวุโสของหมู่บ้ำนก็จักปรึกษำกันเพื่อหำวิธี
รักษำและป้องกัน เมื่อหำรือจนได้ข้อสรุปแล้ว จึงก ำหนดวันเพื่อท ำพิธี ซึ่งก ำหนดให้เป็นวันอังคำรของเดือนไหน
ก็ได้ในปีท่ีเห็นว่ำมีคนในหมู่บ้ำนเจ็บป่วยพร้อมกันมำกจนผิดสังเกตุ กำรท ำพิธีกรรมนี้ ต้องท ำวันอังคำรเท่ำนั้น
เพรำะเช่ือว่ำเป็นวันแรง 

กำรท ำพิธีกรรม เริ่มจำกชำวบ้ำนจะช่วยกันสำนตะแกรงขึ้นมำ 4 ใบ ท่ีบ้ำนของผู้น ำประกอบพิธีกรรม 
เมื่อสำนตะแกรงเสร็จแล้ว ชำวบ้ำนจะน ำไปแขวนไว้กลำงลำนบ้ำนผู้น ำในลักษณะเรียงต่อกัน หลังจำกนั้น
ชำวบ้ำนจะน ำเครื่องประกอบพิธีกรรมห่อไว้ในใบสัก แล้วน ำไปวำงบนตะแกรงท้ังส่ีใบนั้น เมื่อถึงเวลำ ซึ่งตำม
ประเพณีแล้วจะก ำหนดเวลำให้เป็นช่วงเย็นของวัน เมื่อถึงเวลำ ผู้น ำและผู้อำวุโสของหมู่บ้ำนจะเริ่มสวดขับไล่
ส่ิงช่ัวร้ำย โรคภัยไข้เจ็บ ส่ิงอัปมงคลต่ำง ๆให้ออกไปจำกหมู่บ้ำน เมื่อสวดเสร็จแล้วผู้น ำและผู้อำวุโสท่ีสวดจะ
ถ่มน้ ำลำยลงในตะแกรงท้ังส่ีใบ หลังจำกนั้นลูกบ้ำนคนอื่น ๆ ท้ังหมู่บ้ำนก็จะทยอยกันมำถ่มน้ ำลำยลงบน
ตะแกรงท้ังส่ีจนครบทุกคน ส่วนผู้ท่ีไม่ได้มำร่วมพิธีกรรม ก็จะบ้วนน้ ำลำยลงบนส ำลี แล้วฝำกให้คนใน
ครอบครัวท่ีสำมำรถ ไปร่วมพิธีได้น ำไปท้ิงบนตะแกรงท้ังส่ี เมื่อลูกบ้ำนร่วมพิธีเสร็จทุกคนแล้ว ก็จะมีตัวแทน
ของคนในหมู่บ้ำนช่วยกันหำมตะแกรงท้ังส่ีใบนั้นไปท้ิงไว้ท่ีทิศท้ังส่ีของหมู่บ้ำน ระหว่ำงท่ีน ำตะแกรงออกไป 
ผู้น ำและผู้อำวุโสจะใช้ขี้เถ้ำโปรยตำมหลังตัวแทนก่อนท่ีจะออกจำกบริเวณพิธี ด้วยเช่ือว่ำขี้เถ้ำนั้นจะบังส่ิง      
ช่ัวร้ำย อัปมงคลต่ำง ๆ ไม่ให้ย่ำงกรำยเข้ำในหมู่บ้ำนอีกต่อไป (มูลนิธิกระจกเงำ, 2562, ออนไลน์). 

นี่ซอโค่ หรือ พิธีขึ้นปใีหม่ 
วันขึ้นปีใหม่ ภำษำกะเหรี่ยงเรียกว่ำ นี่ซอโค่ เป็นประเพณีท่ีจัดขึ้นในช่วงเดือนมกรำคมของทุกปี ซึ่งจะ

ตรงกับช่วงหลังจำกกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันขึ้นปีใหม่จะจัดปีละครั้งเท่ำนั้น เป็นวันท่ีส ำคัญ
วันหนึ่งของชำวกะเหรี่ยง เพรำะเหล่ำญำติพี่น้องท่ีได้แต่งงำน หรือจำกบ้ำนไปท ำงำนท่ีอื่น จะกลับมำร่วมงำน  
ปีใหม่กันอย่ำงถ้วนหน้ำ กำรท ำพิธีกรรม เริ่มจำกจัดเตรียมขนมหลำยชนิด เช่น ข้ำวเหนียวต้ม ข้ำวปุ๊ก ข้ำวหลำม 
เพื่อวันรุ่งขึ้นจะถวำยแด่เทพเจ้ำ เตรียมเหล้ำ ส ำหรับประกอบพิธีและด่ืมร่วมกัน ตกกลำงคืนของก่อนวันขึ้นปีใหม่ 
ผู้น ำศำสนำท่ีชำวกะเหรี่ยงเรียกว่ำ "ฮี่โข่" จะท ำกำรเรียกเหล่ำชำวบ้ำนมำชุมนุม ในแต่ละบ้ำนจะส่งตัวแทน
บ้ำนละหนึ่งคน คือ หัวหน้ำครอบครัว (ต้องเป็นผู้ชำย) ตอนไปชุมนุมจะต้องเตรียมเหล้ำ บ้ำนละหนึ่งขวดไปยัง
บ้ำนของผู้น ำศำสนำ (ฮี่โข่) ด้วย เมื่อมำพร้อมกันท้ังคน และเหล้ำแล้ว ฮี่โข่จะเริ่มท ำพิธีกรรมพิธีกรรมนี้ชำว
กะเหรี่ยงเรียกว่ำ พิธีกินหัวเหล้ำ (เอำะซิโค) โดยตอนแรกจะน ำขวดเหล้ำมำรวมกัน โดยฮี่โข่จะท ำกำรอธิษฐำน 
จำกนั้นจะรินเหล้ำลงในแก้ว แล้วให้คนท่ีมำร่วมพิธีดื่ม วิธีกำรดื่มคือ เอำขวดแรกของคนท่ีมำถึงก่อน ฮีโข่จะเอำ
มำเทลงแก้ว แล้วฮี่โข่จะจิบเป็นคนแรก จำกนั้นก็ให้คนต่อไปจิบต่อ จิบเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคนท่ีมำ
ร่วมงำน แล้ววนกลับมำถึงคิวฮี่โข่ ฮี่โข่จะท ำกำรเทท้ิงพร้อมอธิษฐำนให้พร แด่เจ้ำบ้ำนและครอบครัวของ
เจ้ำของเหล้ำขวดท่ีได้เทไปแล้ว จะท ำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกขวดของทุกบ้ำนท่ีมำร่วมงำน บำงครั้งบำงที
หมู่บ้ำนไหนท่ีมีหลังคำเรือนเยอะอำจท ำถึงเช้ำเลยก็ว่ำได้ 

เช้ำวันขึ้นปีใหม่ ชำวกะเหรี่ยงจะต่ืนแต่เช้ำแล้วมำฆ่ำหมู ฆ่ำไก่ เพื่อจะน ำมำประกอบพิธีในวันรุ่งเช้ำ 
โดยเริ่มจำกกำรน ำไก่ท่ีฆ่ำแล้ว พร้อมเหล้ำหนึ่งขวดมำต้ังท่ีขันโตก เพื่อจะประกอบพิธีมัดข้อมือ หรือเรียกขวัญ
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ของลูกหลำนในแต่ละบ้ำน โดยผู้เฒ่ำผู้แก่ในครอบครัวจะเป็นผู้ประกอบพิธีนี้ เวลำนี้สมำชิกทุกคนในครอบครัว
จะอยู่กันครบหน้ำ (คล้ำยๆ กับกำรรดน้ ำด ำหัว) ผู้เฒ่ำผู้แก่เริ่มมัดข้อมือลูกหลำน โดยจะน ำไม้มำเคำะท่ีขันโตก 
เพรำะเช่ือว่ำ เป็นกำรเรียกขวัญของลูกหลำนให้กลับมำอยู่กับเนื้อกับตัว จำกนั้นก็มัดข้อมือพร้อมอธิษฐำนให้พร 
ในค ำอธิษฐำนนั้น จะกล่ำวให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ดีมีสุข หลุดพ้นจำกส่ิงช่ัวร้ำยท้ังปวง มีสุขภำพร่ำงกำยท่ี
แข็งแรง หลังจำกมัดข้อมือเสร็จแล้วจะรับประทำนอำหำรร่วมกัน พอรับประทำนอำหำรเสร็จ ก็จะออกตระเวน
ไปตำมบ้ำนของแต่ละบ้ำนแต่ละครอบครัว เพื่อกินสังสรรค์กัน พร้อมรินเหล้ำเพื่ออธิษฐำน และอวยพรให้ซึ่งกัน
และกัน จำกนั้นจะเดินทำงไปกินเหล้ำทุก ๆ บ้ำนในหมู่บ้ำน และอวยพรให้ทุกบ้ำนมีแต่ควำมสุขไปด้วย พิธีขึ้นปีใหม่
ของชำวกะเหรี่ยงนั้นจะมีวันท่ีส ำคัญท่ีสุด คือ วันแรก ส่วนวันอื่น ๆ แล้วแต่ว่ำอยำกกินถึงวันไหน ซึ่งแล้วแต่แต่
ละหมู่บ้ำนท่ีได้จัดขึ้น หลังจำกพิธีขึ้นปีใหม่ “นี่ซอโค่” เรียบร้อยแล้วก็เป็นช่วงเวลำท่ีจะ ต้องเริ่มต้นวิถีกำรท ำมำ
หำกินของปีถัดไป ท่ีกล่ำวมำท้ังหมดคือกะเหรี่ยงพุทธ หรือ "เอำะ แค" นอกจำกนี้ยังมีกะเหรี่ยงอีกกลุ่ม คือ 
กะเหรี่ยงคริสต์ กะเหรี่ยงคริสต์จะมีพิธีกรรมท่ีคล้ำยๆ กัน แต่จะท ำในแบบ ศำสนำของตนเอง คือ เข้ำโบสถ์ 
อธิษฐำนเสร็จ จะทำนเข้ำร่วมกัน จำกนั้นจะมีกำรประมูลรำคำข้ำวของของแต่ละบ้ำนท่ีน ำมำประมูลร่วมกัน 
หลังจำกประมูลรำคำส่ิงของเสร็จ ก็จะมีกำรจัดกลุ่มแข่งกีฬำพื้นบ้ำนชนิดต่ำง ๆ ตกเย็นมีกำรแสดงละครสร้ำง
ควำมบรรเทิง จะไม่มีกำรกินเหล้ำ หรือเมำมำยในวันนี้ จำกนั้นก็จะแยกย้ำยกันกลับบ้ำนของตนเอง ในช่วงนี้จะ
มีกำรอธิษฐำนทุกคืนจนครบ 7 คืน จึงจะถือว่ำส้ินสุดพิธีขึ้นปีใหม่ (มูลนิธิกระจกเงำ, 2562, ออนไลน์) 

วันอีสเตอร์ 
วันอิสเตอร์เป็นวันท่ีพระเจ้ำทรงเป็นขึ้นมำจำกควำมตำย ซึ่งมีหลักกำรนับวัน และเวลำอยู่ในช่วงวัน

อำทิตย์ หลังพระจันทร์เต็มดวงของวันท่ี 21 เดือนมีนำคมของทุก ๆ ปี ตำมหลักท่ีพระคัมภีร์ท่ีได้บัญญัติไว้     
จึงท ำให้เกิดควำมเช่ือในเรื่องวันอิสเตอร์ เช่ือกันว่ำพระเยซู์ยอมให้ทหำรโรมันแห่งชนชำติอิสรำเอลตรึงพระองค์
บนไม้กำงเขน เพื่อถ่ำยบำปให้กับมนุษย์โลก หลังจำกท่ีพระองค์ส้ินพระชนม์ลงพระศพของพระองค์ถูก
เคล่ือนย้ำยเก็บไว้ในอุโมงค์ ก่อนท่ีจะน ำไปฝัง หลังพระองค์ส้ินพระชนม์ได้สำมวันพระองค์ได้ฟื้นคืนชีพในเช้ำมืด
ของวันอำทิตย์ เหตุผลเช่ือกันว่ำช่วงเวลำท่ีศพของพระองค์ได้ถูกเก็บไว้ในอุโมงค์ มำรีย์ หญิงชำวมักดำลำ และ
สะโลเมเป็นสำวกของพระเยซู หญิงเหล่ำนี้จะต่ืนแต่เช้ำมืด เพื่อท่ีจะน ำน้ ำมันหอมมำรินลงบนพระศพของ
พระองค์ เป็นกำรช่วยรักษำศพให้คงสภำพไม่เน่ำเป่ือย ฉะนั้น เมื่อถึงวันอิสเตอร์คนปกำกะญอจะต่ืนแต่เช้ำมืด 
เพื่อท่ีจะไปยังสุสำนของแต่ละครอบครัว จะน ำดอกท่ีเตรียมไว้น ำไปเคำรพศพของบรรพชนของตนเอง เมื่อทุกคน
ท ำธุระของตัวเองเสร็จ ทุกคนในหมู่บ้ำนมำครบ อำจำรย์ศำสนำจะเป็นผู้เริมกล่ำวเปิด และประกอบพิธีกรรม
ทำงศำสนำ (มูลนิธิกระจกเงำ, 2562,ออนไลน์). 

กิจกรรมควานหาไข่ 
เป็นกิจกรรมท่ีเพลิดเพลิน เด็ก ๆ จะชอบเป็นพิเศษ เป็นกิจกรรมท่ีน่ำรักอบอุ่น จะเห็นควำมพยำยำม

ของทุกคนท่ีต้ังใจท่ีหำไข่ท่ีซ่อนไว้ตำมจุดต่ำง ๆ บริเวณสุสำนกิจกรรมนี้มีมำช้ำนำนเป็นกิจกรรมท่ีสนุก และ
แฝงไปด้วยคติสอนใจ ควำมหมำย และท่ีมำท่ีไปเล่ำกันว่ำมีแกะอยู่หนึ่งร้อยตัว แล้ววันหนึ่งมีแกะท่ีหลงหำยไป
หนึ่งตัว ซึ่งเป็นตัวท่ีเกเร และเจ้ำของรักมำกจึงออกตำมหำจนเจอ เมื่อเจอจึงเกิดควำมช่ืนชมยินดี ฉะนั้นกำร  
หำไข่ จึงเปรียบเสมือนกำรหำแกะท่ีหลงหำยไปหนึ่งตัวนั้นเอง ซึ่งเป็นต ำนำนท่ีบรรพบุรุษชำวปำกำกะญอท่ี   
นับถือศำสนำคริสต์ ได้สืบทอดเป็นต ำนำนท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร ท่ีบัญญัติลงไว้ในพระคัมภีร์เพื่อเป็นส่ือ       
อันส ำคัญให้ลูกหลำน ได้ศึกษำ และได้ปฏิบัติตำม ณ.เวลำนี้เป็นระยะเวลำกว่ำร้อยกว่ำปีท่ีมีกำรปฏิบัติกันมำ 
และคำดหวังว่ำจะมีสืบทอดกันไปในเจตนำรมณ์ท่ีดีงำมตลอดไป (มูลนิธิกระจกเงำ, 2562, ออนไลน์) 

วันพระ 
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ท ำบำยศรีทุกวันพระในช่วงเข้ำพรรษำ หรือวันพระ ขึ้น 15 ค่ ำ แรม 15 ค่ ำ ขึ้น 8 ค่ ำ แรม 8 ค่ ำ       
(พะซะนุย คำมภูผำ, 2562, สัมภำษณ์) 

 
ภาพที่ 17 ชำวบ้ำนชนเผ่ำปกำเกอะญอเตรียมท ำบำยศรีไปวัด 
ท่ีมำ : ชำวปกำเกอะญอ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 18 เตรียมบำยศรีไปวัด 

ท่ีมำ : ชำวปกำเกอะญอ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

ศิลปะการแสดง 
เล่นเครื่องดนตรีเตหน่ำ ซึ่งเครื่องดนตรีของชนเผ่ำกะเหรี่ยง ท ำด้วยไม้อ่อน เหลำและกลึงให้เป็นรูป

เหมือนกล่องรูปทรงรี มีก้ำนยำวโก่งและโค้งสูงขึ้นไป ท่ีตัวจะเจำะรูเป็นโพรงปิดด้วยโลหะบำงๆ สำยท ำด้วย  
เส้นลวดมีสำยต้ังแต่ 6-9 สำย ท ำจำกโลหะ ยึดติดกับลูกบิดพำดจำกคอพิณมำถึงล ำตัว มีควำมส้ัน-ยำว         
ไม่เท่ำกัน จึงท ำให้เกิดระดับเสียงท่ีแตกต่ำงกัน ส่วนใหญ่จะดีดด้วยนิ้ว ตัวพิณเป็นกล่องด้ำนในกลวงเป็นกระพุ้ง
เสียง เตหน่ำใช้ส ำหรับดีดและร้องเพลงประกอบ ใช้ในโอกำสมีเวลำว่ำงและเพื่อควำมสนุกสนำน โดยเฉพำะ
หนุ่มๆไว้เกี้ยวพำรำสีหญิงสำวในยำมค่ ำคน และกำรแสดงร ำกะด้ง   
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ภาพที่ 19 คุณลุงพะซะนุยได้แสดงกำรเล่นดนตรีให้ฟัง 

ท่ีมำ : ชำวปกำเกอะญอ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
 
 
บทสรุป 
 จำกกำรด ำเนินเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มชำติพันธุ์ปกำเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยง ต ำบลคลองลำนพัฒนำ 
อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร จำกประประวัติควำมเป็นมำชำวปกำกะญอ เป็นกลุ่มท่ีมีประชำกรมำก
ท่ีสุด กะเหรี่ยงเป็นชนเผ่ำท่ีจัดได้ว่ำมีหลำยเผ่ำพันธุ์ หลำยภำษำ มีกำรนับถือศำสนำท่ีต่ำงกัน แต่กะเหรี่ยง
ด้ังเดิมจะนับถือผี เช่ือเรื่องต้นไม้ป่ำใหญ่ ภำยหลังหันมำนับถือพุทธ กะเหรี่ยงได้อพยพเข้ำมำอำศัยอยู่ประเทศ
ไทย ภำษำท่ีใช้ของชำวกะเหรี่ยง แต่ละเผ่ำมีภำษำพูด และภำษำเขียนเป็นของตนเอง โดยกำรดัดแปลงมำจำก
ตัวหนังสือพม่ำ ผสมอักษรโรมัน ด้ำนท่ีอยู่อำศัยของกลุ่มชำติพันธุ์ปกำเกอะญอ (กะเหรี่ยง) จะสร้ำงบ้ำนใต้ถุน
สูงแบบต่ำง ๆ แบบมีชำนบ้ำน บำงส่วนก็ต้ังบ้ำนเรือนบนท่ีรำบเช่นเดียวกับชำวพื้นรำบท่ัวไปโดยชำวกะเหรี่ยง
จะต้ังถิ่นฐำนเป็นหลักแหล่งถำวร ไม่ย้ำยถิ่นบ่อย ๆ พื้นและฝำฟำกหลังคำมุงจำกหรือตองตึง ด้ำนอำชีพของ
ชำวปกำเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ส่วนใหญ่จะปลูกมัน สำนตะกร้ำ และทอผ้ำ ชนเผ่ำกะเหรี่ยงจะอยู่อย่ำงเงียบ ๆ  
ยึดถืออำชีพท่ีเป็น ด้ำนกำรแต่งกำรจะแตกต่ำงกันออกไป ด้ำนวัฒนธรรมด้ำนควำมเช่ือและพิธีกรรมควำมเช่ือ
เดิมชำวกะเหรี่ยงนับถือผี มีกำรบวงสรวงและเซ่นสังเวยอย่ำงเคร่งครัด ภำยหลังหันมำนับถือศำสนำพุทธ แต่ก็
ยังคงควำมเช่ือเดิมอยู่ไม่น้อย เช่น ควำมเช่ือเรื่องขวัญหรือกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ จะต้องมีกำรเซ่นเจ้ำท่ีเจ้ำทำง 
และบอกกล่ำวบรรพชนให้อุดหนุนค้ ำจูน ช่วยให้กิจกำรงำนนั้น ๆ เจริญก้ำวหน้ำ ท ำเกษตรกรรมได้ผลผลิตดี 
ให้อยู่เย็นเป็นสุข ปกป้องคุ้มครองดูแล 
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ชนเผ่าเมี่ยน หรือ เย้า ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

วิษณุเดช  นันไชยแก้ว 

อำจำรย์, โปรแกรมวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
พธูร ำไพ  ประภัสสร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร., ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ศุภโชคชัย  นันทศรี 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร., ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
พิมพ์นำรำ  บรรจง 

อำจำรย์ ดร., ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
วนัสนันท์  นุชนำรถ 

อำจำรย์, ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
วีรวรรณ  แจ้งโม้ 

อำจำรย์, ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
พงศ์ศิริ  ข ำมีชะนะ 

นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชร 

บทน า 
เมี่ยนได้ย้ำยถิ่นมำพื้นท่ีจังหวัดก ำแพงเพชร เพรำะกำรกระท ำของมนุษย์ กำรแทรกแซงของพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและกำรประกำศเขตอุทยำนแห่งชำติซ้อนทับพื้นท่ีของหมู่บ้ำนชำวเขำเผ่ำเมี่ยน 
จึงถูกขับไล่ออกจำกพื้นท่ีป่ำมำยังพื้นท่ีรำบท ำให้ไม่มีท่ีดินท ำกำรเกษตร จึงต้องปรับตัวด้วยกำรน ำอัตลักษณ์
ทำงวัฒนธรรมของตนมำสร้ำงสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจ ำหน่ำย งำนสร้ำงสรรค์นี้คือ มีกำรปักผ้ำลำยเจ้ำสำว   
ท้ังท่ีเป็นกำงเกงแบบส้ันและแบบยำว อีกท้ังมีลำยผ้ำประยุกต์ เพื่อน ำช้ินผ้ำไปสร้ำงสรรค์ผลงำนต่อไป ทำงด้ำน
องค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นผ้ำปักชำวเขำถือว่ำมีควำมจ ำเป็นต่อวิถีชีวิตต้ังแต่เกิดจนตำย กำรปักผ้ำของ      
ชำวเมี่ยนนี้ นอกจำกจะช่วยสร้ำงรำยได้แล้ว ยังมีกำรปักผ้ำส่งศูนย์ศิลปำชีพ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำก
ผู้หญิงรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งบทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำเกี่ยวกับ 1) ควำมเป็นมำของกลุ่มชำติพันธุ์เมี่ยน 
2) ภำษำพูดและภำษำเขียน 3) ท่ีอยู่อำศัยและควำมเป็นอยู่ 4) กำรแต่งกำย 5) วัฒนธรรมควำมเช่ือและ
พิธีกรรม และ 6) ศิลปะกำรแสดง 

ค าส าคัญ : กลุ่มชำติพันธุ์, เมี่ยน, ก ำแพงเพชร 

ความเป็นมาของชนเผ่าเม่ียน 
ตำมปกติแล้วกลุ่มชำติพันธุ์อิวเมี่ยน เรียกตัวเองว่ำ อิวเมี่ยน หรือ เมี่ยน เพรำะเป็นภำษำท่ีพวกเขำ

เหล่ำนี้เรียกแทนตัวเองต้ังแต่จ ำควำมได้ แต่มำภำยหลังชนเมืองได้เรียกกันว่ำชำติพันธุ์เย้ำ ในจังหวัดก ำแพงเพชร
จะมีชนเผ่ำเมี่ยน 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มคลองเตย และกลุ่มคลองลำน ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน 
กลุ่มชำติพันธุ์เมี่ยนต้ังอยู่ในละติจูด : 16° 15' 36" N และลองจิจูด : 99° 13' 5" E และประชำกรเย้ำกระจำย
ตัวอยู่ใน 10 จังหวัด ของประเทศ จ ำนวนประชำกร 45,571 คน ชนเผ่ำเย้ำ เดิมอำศัยอยู่ตำมภูเขำในมณฑล
ยูนนำน ประเทศจีน ซึ่งในประเทศจีน เย้ำแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตำมลักษณะของอำชีพเส้ือผ้ำเครื่องแต่งกำย ท่ีอยู่
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อำศัย และควำมเช่ือโดยแบ่งเป็นพวกแพนเย้ำ (pan Yao) คือพวกมีอำชีพทำงแกะสลักไม้ พวกฮุงเย้ำ (huagnyao) 
เป็นพวกท่ีพันศีรษะด้วยผ้ำแดง และพวกนำนติงเย้ำ (nan ting Yao) เป็นพวกท่ีสวมเส้ือผ้ำสีน้ ำเงินล้วน 

หลังจำกท่ีถูกจีนรบกวน ชำวเย้ำได้อพยพหนีเข้ำมำอยู่ชำยแดนพม่ำ อินโดจีน และเขตไทย เย้ำท่ีเข้ำ
มำอยู่ในเขตไทยนั้นเป็นพวกฮุงเย้ำ (hung yao) อำศัยอยู่บนถูกเขำในจังหวัดเชียงรำย คือ เขตอ ำเภอแม่จัน 
อ ำเภอเชียงค ำมีอยู่บนดอยผำแดง อ ำเภอเชียงของท่ีดอยหลวง อ ำเภอพำนอยู่บนภูเขำทำงทิศตะวันตกแม่ใจ 
และอ ำเภออื่นๆ ก็มีบ้ำง ท้ังนี้ชำวเย้ำท่ีอำศัยอยู่ในอ ำเภอเทิงแถบชำยแดนติดต่อเขตเชียงของ ผู้หญิงแต่งกำย
ผิดจำกอ ำเภออื่นๆ คือใช้ผ้ำแดงโพกศีรษะ 

ชำวเมี่ยนเป็นชนชำติเช้ือสำยจีนเดิม ชนเผ่ำนี้เรียกตัวเองว่ำ เมี่ยน หรือ อิ้วเมี่ยน ซึ่งแปลว่ำ มนุษย์     
มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่ำ เย้ำ 

  ถิ่นเดิมของเมี่ยนอยู่ทำงตะวันออกของมณฑลไกวเจำ ยูนนำน หูหนำน และกวำงสีในประเทศจีน 
ต่อมำกำรท ำมำหำกินฝืดเคืองและถูกรบกวนจำกชำวจีนจึงได้อพยพมำ ทำงใต้ เข้ำสู่เวียดนำมเหนือ ตอนเหนือ
ของลำว และทำงตะวันออกของพม่ำ บริเวณรัฐเชียงตุง และภำคเหนือของไทย ชำวเมี่ยนท่ีเข้ำมำอยู่ใน
ประเทศไทย อพยพมำจำกประเทศลำวและพม่ำ ปัจจุบันมีชำวเมี่ยนอำศัยอยู่มำกในจังหวัด เชียงรำย พะเยำ 
และน่ำนรวมท้ังในจังหวัด ก ำแพงเพชร เชียงใหม่ ตำก เพชรบูรณ์ ล ำปำง สุโขทัย อดีตเย้ำต้ังบ้ำนเรือนอยู่บน 
ไหล่เขำท่ีมีน้ ำบริบูรณ์ อำกำศบริสุทธิ์และพื้นท่ีเหมะส ำหรับกำรท ำไร่ หมู่บ้ำนหนึ่งมี 15 – 40 หลังคำเรือน    
แต่ละหมู่บ้ำนต้ังอยู่ห่ำงไกลกันบนพื้นดินซึ่งเทลำดลงไปในรำว 30 องศำ ร้ำนท่ีปลูกคร่อมบนพื้นดินเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผ้ืนผ้ำ ฝำไม้ไผ่สำนขัดแตะ หันหลังติดกับเชิงเขำ หน้ำบ้ำนท ำเป็นพื้นดินกว้ำง 1 เมตร เป็นทำงเดิน
รอบบ้ำน ภำยในบ้ำนเกล่ียพื้นดินให้เรียบเสมอกัน มุงหลังคำด้วยใบก๊อ ใบหญ้ำคำ ใบหวำย แต่บำงครั้งใช้ไม้ไผ่
สับแผ่เป็นแผ่น บำงหลังใช้ไม้ไผ่ผ่ำครึ่งตำมทำงยำวใช้ประกบกันท ำเป็นหลังคำบ้ำน ฝำผนังเต้ีย บำงทีก็ใช้ไม้ผ่ำ
ด้วยล่ิมเป็นแผ่นกระดำนต้ังท ำเป็นฝำโดยมีไม้ขนำบ เพื่อใช้เป็นท่ีก ำบังลมไปด้วย น้ ำบริโภคนั้นมักใช้ไม้ซำงต่อ
เป็นล ำรำงจำกน้ ำตกมำใช้ภำยในบ้ำนเรือน 

บ้ำนของชำวเย้ำมีแบบแปลน คล้ำยกันทุกบ้ำน คือมีประตูเข้ำบ้ำน ทำงซ้ำยมือยกร้ำนเป็นห้องรับแขก 
และห้องนอนติดกันไป มีเตำไฟอยู่ 2 เตำ คือ เตำข้ำงหน้ำใช้ส ำหรับต้ังกำน้ ำรับแขกท ำอำหำร เตำหลัง
ท ำอำหำรให้สัตว์เล้ียง มีครกต ำข้ำวอยู่ในบ้ำน พื้นดินในบ้ำนถูกปรับให้เรียบเสมอกัน บำงบ้ำนไม่ยกร้ำนแต่ใช้
หนังสัตว์ปูลงบนพื้นดิน และนอนกับพื้น ท ำแท่นบูชำหรือหิ้งดวงวิญญำณบรรพบุรุษไว้ภำยในบ้ำนทุกหลังคำ
เรือนท ำโรงม้ำ ยุ้งข้ำว คอกหมู เล้ำไก่ ไว้รอบบ้ำนโดยท ำเพิงต่อจำกชำยคำบ้ำนออกไป แต่บำงบ้ำนก็ท ำ         
โรงเล้ียงสัตว์ไว้ต่ำงหำก 

กำรต้ังหมู่บ้ำนของเย้ำ มักจะเป็นกำรรวบรวมกันระหว่ำงกลุ่มแซ่ตระกูลหรือกลุ่มญำติพี่น้อง โดยจะ
เลือกต้ังหมู่บ้ำนอยู่บนท่ีรำบตำมไหล่เขำ บริเวณต้นน้ ำล ำธำรหรือบริเวณหุบเขำในระดับควำมสูง 1,000 –
1,300 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลและจะต้องเป็นบริเวณท่ีมีน้ ำอุดมสมบูรณ์สำมำรถน ำมำใช้ในหมู่บ่ำนได้  

เย้ำนิยมจะสร้ำงบ้ำนหันหน้ำออกจำกภูเขำหรือมักจะอยู่ทำงทิศตะวันออกของภูเขำ โดยจะปลูกบ้ำน
เรียงรำยตำมแนวสันเขำ เพรำะตำมประเพณีไม่นิยมบ้ำนซ้อนกันซึ่งจะท ำให้บ้ำนของตนไปตรงกับประตูผีบ้ำน
คนอื่น เย้ำเช่ือว่ำส่ิงช่ัวร้ำยท่ีถูกขับไล่ออกทำงประตูผีนี้จะไปเข้ำบ้ำนท่ีอยู่ตรงกับประตูผีในระยะใกล้ๆ กัน  

ตำมประเพณี เย้ำจะปลูกบ้ำนคร่อมดินโดยใช้พื้นดินเป็นพื้นบ้ำน ผังของบ้ำนมีลักษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้ำ ด้ำนยำวเป็นหน้ำบ้ำนและหลังบ้ำน ด้ำนหน้ำมีประตูผีบำนหนึ่งเรียกว่ำประตูใหญ่ หรือประตูผี 
(ต้ม แกง) มีขนำดเล็กและมักปิดอยู่ตลอดเวลำ จะเปิดเมื่อท ำพิธีขับไล่ส่ิงช่ัวร้ำยออกจำกบ้ำน น ำศพผู้อำวุโส
ออกจำกบ้ำน น ำเจ้ำสำวออกจำกบ้ำน และน ำเจ้ำสำวเข้ำบ้ำนด้ำนข้ำงของบ้ำนท้ังสองด้ำนจะมีประตูด้ำนละ
หนึ่งประตูเปิดใช้เข้ำออกในชีวิตประจ ำวัน ด้ำนยำวท่ีไม่มีประตูนั้นจะกั้นเป็นด้ำนตำมยำวจะแบ่งออกเป็น      
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2 ส่วน โดยจะถือเอำกลำงบ้ำนเป็นหลักส่วนด้ำนประตูผีนั้นจะเป็นส่วนของผู้ชำยซึ่งใช้ส ำหรับรับแขกและ
ประกอบพิธีกรรมต่ำงๆ ส่วนทีเหลือนั้นจะเป็นส่วนของผู้หญิงท่ีซึ่งจะเป็นที่ท ำอำหำร ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในบ้ำนมีหิ้งผี 
(เมี้ยน ป้ำย) ซึ่งจะอยู่ตรงข้ำมกับประตูผีพอดี แต่ส ำหรับบ้ำนของคนท่ีเคยผ่ำนพิธีโตโซหรือผู้ท่ีมีรูปผีใหญ่นั้น 
หิ้งผีของเขำจะมีลักษณะเป็นตู้เรียกว่ำ เมี้ยนเตียจง หิ้งผีจะใช้ส ำหรับเชิญผีมำสิงสถิต เพื่อกำรเซ่นไหว้ (สมำคม
ศูนย์รวมกำรศึกษำและวัฒนธรรมของขำวไทยภูเขำในประเทศไทย, 2562, ออนไลน์) 

ภาษาที่ใช้พูดเขียน/เขียน  
ภำษำเมี่ยนมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภำษำม้งมำกกว่ำภำษำชำวเขำอื่นๆ ภำษำเขียน เมี่ยนได้รับอิทธิพล

จำกจีนมำก เป็นค ำเดียวโดดๆไม่มีภำษำเขียนเป็นของตนเอง เมี่ยนท่ีอยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่พูดภำษำไทยเหนือ
หรือค ำเมืองพอรู้เรื่อง บำงคนพูดภำษำไทยกลำงได้ คนท่ีมีอำยุพูดภำษำจีนกลำงและจีนฮ่อได้ เย้ำมีภำษำคล้ำย
ภำษำจีน และมักพูดภำษำจีนกลำงได้ ตัวหนังสือเขียนอย่ำงจีนทุกตัวอักษร ช่ือผู้ชำย เช่น แฉ่งฟิน อู้เฟ ซำนโจ 
ซู่จ้อย อู้ก๋วย ฟุเจียว หวั่นเจียม จันฟุ แส้งเซี่ยว ต่อออน กิมฮิน หว่ำนเอี๋ยน อ้วนจ่ิว ฯลฯ ช่ือผู้หญิง เช่น มะเหม 
อิ๋มเฟ๋ มำมัน อิ๋มฟำม กุเหมย ม่วยไหน มุ่ยเฟย มุ่ยล่ัว ฯลฯ ช่ือสัตว์ส่ิงของ เช่น เอี้ยน-ถ้วย เฮ้-รองเท้ำ มั่ว-หมำก 
ดุย-เส้ือ หำง-ข้ำว อวม-น้ ำ ตูง-หมู ใจ-ไก่ รำง-บ้ำน ฮวบต้ิว-ด่ืมสุรำ ฮวยอวม-ด่ืมน้ ำ มิ่งหำยต้ำย-ไปไหนมำ  
เยี้ยมนงยั่นนง-สบำยดี ย่ำนฮำงเมียะ-รับประทำนอำหำรหรือยัง มิ่งย่ำว-ไปเท่ียว ล่งอี้ล่ง-เอำหรือไม่ ปั้วอิน-สูบฝ่ิน 
อื่กะยั้น-ยังไม่ได้รับประทำนอำหำร ฯลฯ กำรเรียนหนังสือนั้น แม้ไม่มีโรงเรียนสอนแต่ก็อำศัยเรียนกับชำวจีนฮ่อ 
บิดำ ปู่ หรือลุงเพรำะชำวจีนฮ่อมักอยู่รวมกับชำวเย้ำเสมอ เครื่องดนตรี มีฆ้อง กลอง ปี่  ฉิ่ง ฆ้องใช้ในงำนพิธี
ต่ำงๆ เช่น แต่งงำน ศพ งำนปีใหม่ ฯลฯ (กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2562, ออนไลน์) 

  
ภาพที่ 1 หมวดค ำอักษรจีน ปัจจุบันชำวเมี่ยนก็ยังใช้อยู่ 
ท่ีมำ : กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2562, ออนไลน ์

การนับเวลาชนเผ่าเม่ียน 
ปี ภำษำเมี่ยนเรียกว่ำ เฮยี๋ยง เมี่ยนมีกำรก ำหนดให้หนึ่งรอบปีมี 12 ปี และใช้ช่ือของสัตว์แทนช่ือปี    

ท้ังสอบสองปี คือ ค ำน ำหน้ำช่ือสัตว์ท้ังสิบสองปี จะเปล่ียนแปลงไปเรื่อย ๆ จนกว่ำจะ ครบรอบ 5 รอบ หรือ 
60 ปี ชำวเมี่ยนเมื่ออำยุครบ 60 ปี จะถือว่ำครบรอบวันเกิด เมื่ออำยุครบ 60 ปีแล้ว เมี่ ยนจะถือว่ำหมดอำยุ
แล้ว เพรำะตำมต ำนำนนั้น ได้สร้ำงให้มนุษย์มีอำยุเพียงแค่ 60 ปีเท่ำนั้น ดังนั้นคนท่ีมีอำยุครบ 60 ปี จะต้อง
ท ำบุญวันเกิดทุกปี เพื่อเป็นกำรต่ออำยุ และจะมีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำร ต่ออำยุ ช่ือเรียกปีใน 5 รอบของ
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ชำวเมี่ยน คือ เมื่อนับครบรอบท่ี 5 และขึ้นรอบท่ี 6 ก็จะมำเริ่มนับรอบท่ี 1 ใหม่ เช่น เมื่อนับครบรอบท่ี 5 คือ 
ก้วยหอย (ปีหมู) นับแต่ต้นปีจนจบปีสุดท้ำย แล้วก็นับเริ่ม จำกปีแรกหรือจำกต้นปี (จำบจช้ำง, ปีชวด) ใหม่ 
หรืออธิบำยได้อีกแบบหนึ่ง คือ เมื่ออำยุครบรอบ 60 ปี (ก้วยหอย, ปีกุน) แล้ว จะเริ่มกำรนับจำกต้นปีใหม่ คือ 
จำบจช้ำง (ปีชวด) ยกตัวอย่ำงเช่น เมื่ออำยุครบ 72 ปีก็แปลว่ำ ก ำลังอยู่ในช่วงปีกุนอยู่ คือ เหยียดหอย แล้วก็
นับต่อ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนครบรอบวันเกิด ในรอบท่ีสองใหม่ กำรนับปีของเมี่ยนนี้ ปัจจุบันคนวัยกลำงคนจะนับได้ 
หำกถำมว่ำอำยุเท่ำไหร่ เขำจะบอกได้ทันที เพรำะรู้ว่ำเกิดในรอบปีไหน และปีช่ืออะไร ท่ีส ำคัญต้องดูจำก
ลักษณะหน้ำตำด้วยในกำรบอกทำยอำยุ (มูลนิธิกระจกเงำ, 2562, ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 2 ปฏิทินกำรนับเวลำของชำวเมี่ยน 
ท่ีมำ : มูลนิธิกระจกเงำ, 2562, ออนไลน ์

ที่อยู่อาศัย/ความเป็นอยู ่
ในหมู่บ้ำนเมี่ยนจะเอำกระบอกไม้ไผ่ผ่ำครึ่งท ำเป็นท่อหรือรำงน้ ำเพื่อรองน้ ำจำกล ำธำรมำใช้ภำยใน

หมู่บ้ำนได้ ชำว เมี่ยนปลูกบ้ำนคร่อมดิน ใช้พื้นดินเป็นพื้นบ้ำน บ้ำนมีลักษณะรูป ส่ีเหล่ียมผืนผ้ำมุงหลังคำ ด้วย
หญ้ำคำ หรือใบหวำย ฝำบ้ำนท ำจำกไม้เนื้ออ่อนท่ีผ่ำด้วยขวำนและล่ิมถำกให้เรียบกั้นฝำในแนวตั้ง บำงหลังใช้
ไม้ไผ่ หรือฟำงข้ำวผสมดิน โคลนก่อเป็นก ำแพงเป็นฝำผนัง ถ้ำมีสมำชิกหลำยคนจะแบ่งเป็นห้อง ๆ หน้ำบ้ำนมี 
ประตูเรียกว่ำ ประตูผี ประตูนี้จะ เปิดใช้เมื่อส่งตัวบุตรสำวออกไปแต่งงำน หรือน ำลูกสะใภ้เข้ำบ้ำน และใช้
เวลำยกศพออกจำกบ้ำน ตรงกับประตูหน้ำ จะมีหิ้งผีติดข้ำงฝำเรียกว่ำ “เมี้ยนป้ำย” เป็นท่ีสิงสถิตของผีบรรพ
บุรุษ บำงบ้ำนมีหิ้งผีอีกแบบหนึ่งเรียกว่ำ “เมี้ยน เต่ีย หลง” 

 
ภาพที่ 3 กำรสร้ำงบ้ำนของชนเผ่ำเมี่ยน 

ท่ีมำ : อภิสิทธิ์  อภิชิตศศิวิมล, 2562, ออนไลน ์
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เย้ำต้ังบ้ำนเรือนอยู่บน ไหล่เขำท่ีมีน้ ำบริบูรณ์ อำกำศบริสุทธิ์และพื้นท่ีเหมะส ำหรับกำรท ำไร่ หมู่บ้ำน
หนึ่งมี 15 – 40 หลังคำเรือน แต่ละหมู่บ้ำนต้ังอยู่ห่ำงไกลกันบนพื้นดินซึ่งเทลำดลงไปในรำว 30 องศำ ร้ำนท่ี
ปลูกคร่อมบนพื้นดินเป็นรูปส่ีเหล่ียมผ้ืนผ้ำ ฝำไม้ไผ่สำนขัดแตะ หันหลังติดกับเชิงเขำ หน้ำบ้ำนท ำเป็นพื้ นดิน
กว้ำง 1 เมตร เป็นทำงเดินรอบบ้ำน ภำยในบ้ำนเกล่ียพื้นดินให้เรียบเสมอกัน มุงหลังคำด้วยใบก๊อ ใบหญ้ำคำ 
ใบหวำย แต่บำงครั้งใช้ไม้ไผ่สับแผ่เป็นแผ่น บำงหลังใช้ไม้ไผ่ผ่ำครึ่งตำมทำงยำวใช้ประกบกันท ำเป็นหลังคำบ้ำน 
ฝำผนังเต้ีย บำงทีก็ใช้ไม้ผ่ำด้วยล่ิมเป็นแผ่นกระดำนต้ังท ำเป็นฝำโดยมีไม้ขนำบ เพื่อใช้เป็นท่ีก ำบังลมไปด้วย   
น้ ำบริโภคนั้นมักใช้ไม้ซำงต่อเป็นล ำรำงจำกน้ ำตกมำใช้ภำยในบ้ำนเรือน 

บ้ำนของชำวเย้ำมีแบบแปลนคล้ำยกันทุกบ้ำน คือมีประตูเข้ำบ้ำน ทำงซ้ำยมือยกร้ำนเป็นห้องรับแขก 
และห้องนอนติดกันไป มีเตำไฟอยู่ 2 เตำ คือ เตำข้ำงหน้ำใช้ส ำหรับต้ังกำน้ ำรับแขกท ำอำหำร เตำหลัง
ท ำอำหำรให้สัตว์เล้ียง มีครกต ำข้ำวอยู่ในบ้ำน พื้นดินในบ้ำนถูกปรับให้เรียบเสมอกัน บำงบ้ำนไม่ยกร้ำนแต่ใช้
หนังสัตว์ปูลงบนพื้นดิน และนอนกับพื้น ท ำแท่นบูชำหรือหิ้งดวงวิญญำณบรรพบุรุษไว้ภำยในบ้ำนทุกหลังคำ
เรือนท ำโรงม้ำ ยุ้งข้ำว คอกหมู เล้ำไก่ ไว้รอบบ้ำนโดยท ำเพิงต่อจำกชำยคำบ้ำนออกไป แต่บำงบ้ำนก็ท ำโรง
เล้ียงสัตว์ไว้ต่ำงหำก (อภิสิทธิ์  อภิชิตศศิวิมล, 2562, ออนไลน์) 
 1. ครอบครัว 

ครอบครัวของเมี่ยนมีท้ังครอบครัวเด่ียวและขยำย ถ้ำเป็นครอบครัวขยำยนิยมขยำยทำงฝ่ำยชำย      
ในทัศนะของเมี่ยน ค ำว่ำ ญำติพี่น้อง นอกจำกจะหมำยถึงญำติพี่น้องทำง สำยโลหิตแล้ว ยังรวมถึงชนชำติอื่นๆ 
ท่ีเข้ำมำรวมอยู่ในชุมชนของชำวเมี่ยนด้วย ในเรื่องญำติพี่น้องของเมี่ยนนั้น มิได้หมำยถึงควำมเกี่ยวพันทำง
สำยโลหิตดังท่ีเข้ำใจกัน แต่ เกี่ยวพันกันในทำงวิญญำณของบรรพบุรุษ 

เย้ำมีรูปร่ำงหน้ำตำ คล้ำยชำวจีนยูนนำน แต่ภำษำผิดเพี้ยนกันไป ใช้ตัวหนังสือจีน เครื่องแต่งกำยของ
ชำยเหมือนกับชำวยูนนำนหลำยอย่ำง แต่แตกต่ำงเพียงเครื่องแต่งกำยผู้หญิง ซึ่งเป็นไปคนละแบบ ถ้ำจะ
กล่ำวถึงขนบประเพณีแล้ว ชำวเย้ำก็ไม่แตกต่ำงอะไรกับจีนฮ่อ เข้ำใจว่ำคงเป็นชนชำติจีนเผ่ำหนึ่งท่ีใช้ภูเขำสูง
เป็นท่ีพ ำนัก ผู้ชำยไว้ผมม้ำ คือมีผมหย่อมเดียวตรงกลำงขวัญ โพกศีรษะด้วยผ้ำสีด ำ หรือสวมหมวกกลมมียอด
เป็นจุก ปัจจุบันตัดผมส้ันแบบธรรมดำ สวมเส้ือด ำหลวมๆ แขนยำวผ่ำอก ป้ำยข้ำง กำงเกงสีด ำขำยำวแบบจีน 
ถ้ำเป็นคนแก่เวลำไปประกอบพิธีอะไรมักจะมี ผ้ำขำวพำดบ่ำ เด็กหนุ่มติดผ้ำสีขำวตำมขอบริมชำยเส้ือ และ    
ปักลวดลำยเป็นจุดส่ีเหล่ียมเล็กๆ ตรงใต้อกด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ท่ีเส้ือผ่ำข้ำงติดกระดุมโลหะเงินกลมๆ เป็นแถว   
ลงมำ (อภิสิทธิ์ อภิชิตศศิวิมล, 2562, ออนไลน์) 

2. อำชีพ 
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้ำปักชำวเขำ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 กำรระบุควำมรู้ท่ีต้องกำร ตำมควำมเช่ือของชนเผ่ำ เน้นคติด้ำนวัฒนธรรม ประเพณี 

ค่ำนิยมในท้องถิ่นที่ชำวบ้ำนมุ่งอธิบำยตำมปรำกฏกำรณ์และสร้ำงสรรค์ลำยผ้ำปักเลียนแบบธรรมชำติรอบตัว 
ขั้นตอนท่ี 2 กำรจัดหำควำมรู้ท่ีต้องกำร กำรรับควำมรู้มำจำกบรรพบุรุษ กำรแสวงหำควำมรู้กำรปักผ้ำ

จำกสมำชิกในครัวเรือน 
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ภาพที่ 4 ภำพวัฒนธรรมกำรปักผ้ำของชำวเมี่ยน 
ท่ีมำ : คุณจิรพงษ์ เทียนแขก , 2562, ออนไลน ์

 
ภาพที ่5 ภำพลำยปักผ้ำชนเผ่ำเมี่ยน 

ท่ีมำ : ศูนย์วัฒนธรรมชำวเขำ คลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

ขั้นตอนท่ี 3 กำรสร้ำงพัฒนำควำมรู้ใหม่ กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกบรรพบุรุษร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด และ
กำรพัฒนำควำมรู้ ท่ีมีในแต่ละบุคคลผนวกเข้ำกับควำมรู้ในกลุ่มเครือญำติกำรสร้ำงจำกควำมเช่ือแล
ควำมสัมพันธ์ของวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ และตำมควำมต้องกำรของศูนย์ศิลปำชีพ  

ขั้นตอนท่ี 4 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ เป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ไม่ท่ีเป็นทำงกำรตำมธรรมชำติและไม่มีแบบ
แผนท่ีเป็นทำงกำร เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน และกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผู้หญิงชนเผ่ำ 

ขั้นตอนท่ี 5 กำรจัดเก็บควำมรู้  และเก็บแบบลำยผ้ำปักหรือช้ินผ้ำเป็นควำมรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล 
ใช้วิธีกำรจดจ ำของแต่ละบุคคล ยังไม่มีกำรจัดเก็บควำมรู้ท่ีเป็นระบบ และไม่ได้บันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร 

ขั้นตอนท่ี 6 กำรน ำควำมรู้มำใช้ได้พัฒนำลำยผ้ำปักส่งศูนย์ศิลปำชีพ สืบทอดภูมิปัญญำปักผ้ำของชน
เผ่ำ และน ำควำมรู้ถ่ำยทอดให้แก่เด็กและเยำวชนผ่ำนเอกสำรเผยแพร่ผ้ำปักชำวเขำสู่สถำนศึกษำท่ีอยู่ในชุมชน
ท้องถิ่น ส่วนกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นหัตถกรรมผ้ำปักชำวเขำสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ มีกำรขับเคล่ือน
กิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ ด้วยกำรแสวงหำโอกำส มุ่งเน้นพึ่งพำตนเองบนฐำนของศักยภำพและทรัพยำกรทำง
วัฒนธรรม กำรสร้ำงมูลค่ำจำกกำรผลิตสินค้ำผ้ำปักชำวเขำกระเป๋ำสตำงค์ พวงกุญแจ กระเป๋ำเป้ รองเท้ำ 
เครื่องเงิน มีนวัตกรรมและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้ำท่ีชนเผ่ำผลิต กำรสร้ำง
เครือข่ำยด้ำนกำรพัฒนำต่อยอดเพิ่มคุณภำพสินค้ำ และกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด 
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ขัน้ตอนท่ี 7 ด้ำนเกษตรกรในอดีตของกลุ่มชำติพันธุ์เมี่ยน ในอดีต ช่วง พ.ศ.2493 ชำวเย้ำมีอำชีพทำง
ท ำไร่ฝ่ิน ข้ำวเจ้ำ ข้ำวโพด ยำสูบ และพืชไร่อย่ำงชำวเขำเผ่ำอื่นๆ โดยเริ่มหว่ำนฝ่ินในเดือนกันยำยน พอเดือน
ธันวำคม – มกรำคม ก็ลงมือกรีด นอกจำกท ำกำรปลูกแล้วยังท ำกำรค้ำด้วย เช่น   ท่ีดอยภูลังกำ เขตอ ำเภอปง 
ติดต่อดอยผำแดง อ ำเภอเชียงค ำ มีชำวเย้ำหลำยหมู่บ้ำนแต่ละหมู่มีชำวเย้ำไม่ต่ ำกว่ำ 100 คน หัวหน้ำชำวเย้ำ
ท่ีดอยภูลังกำเป็นรำชำแห่งกำรปลูกฝ่ิน มีบ้ำนใหญ่โตอยู่บนเขำ ชำวเย้ำบริเวณนั้นขึ้นตรงต่อรำชำคนดังกล่ำว
ท้ังหมด ผู้ใดปลูกฝ่ินต้องน ำมำมอบให้เขำเป็นผู้จ ำหน่ำยพืชไร่อื่นมีฤดูปลูกต่ำง กัน คือ ปลูกข้ำวเจ้ำพันธุ์เบำใน
ปลำยเดือน 7 เหนือ (พฤษภำคม) เก็บเกี่ยวในเดือน 12 (ตุลำคม) ข้ำวโพดปลูกเดือน 5 (มีนำคม) เก็บเกี่ยว
เดือนกันยำยน ในกำรปลูกนั้นใช้ไม้ท่ิมลงไปในดิน และหย่อนเมล็ดข้ำวโพด 2-3 เมล็ดลงไปแล้วเอำดินกลบ    
พอฝนตกลงมำสัก 2-3 ห่ำ พืชก็งอกขึ้น ข้ำวโพดปลูกไว้ส ำหรับใช้เป็นอำหำรของม้ำ หมูและไก่ ส่วนไร่ฝ่ินเลือก
สถำนท่ีท่ีมีอำกำศเย็น วิธีกำรปลูกก็คือขุดดินพลิกขึ้นก่อนแล้วหว่ำนเมล็ดฝ่ินลงไป พอต้นกล้ำโตขึ้นก็ถอนให้
ห่ำงกันประมำณ 1 คืบ พอต้นฝ่ินโตออกดอกออกผล จึงเอำมีดกรีดยำงจำกผลเก็บไว้ เริ่มหว่ำนฝ่ินในเดือน
กันยำยน กรีดในรำวเดือนธันวำคมถึงปลำยเดือนมกรำคมก็หมด กำรเล้ียงสัตว์มีเล้ียงม้ำ ลำ หมู ไก่ สุนัข 
ส ำหรับม้ำและลำนั้นเล้ียงไว้ใช้เป็นยำนพำหนะเดินทำงไปตำมไหล่เขำ 

 
ภาพที่ 6 จอบชำวเมี่ยนเรียกว่ำ พอง, งิว 

ท่ีมำ : ศูนย์วันธรรมชำวเขำ คลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 7 ขวำนชำวเมี่ยนเรียกว่ำ เป๊อว, มีดปลำยแหลมเรียกว่ำ จุไหล่  

ท่ีมำ : ศูนย์วัฒนธรรมชำวเขำ คลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 



70 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 3 | ฉบับท่ี 3 | ประจ ำปี 2563 | 
 

ขั้นตอนท่ี 8 หัตกรรมกรรมเครื่องเงินกลุ่มชำวพันธุ์เมี่ยน ชำวเขำเผ่ำเย้ำ หรือเมี้ยน ท ำเครื่องเงินเพื่อประดับ
ชุดผู้หญิงของเขำอยู่ท่ีบ้ำนเขำน้อย หมู่ท่ี 1 ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งนิยม
สร้ำงบ้ำนบริเวณท่ีลำดชันตำมไหล่เขำ ผู้หญิงชำวเย้ำ จะแต่งตัวด้วย เครื่องเงินท่ีงดงำมมำก มีน้ ำหนักหลำย
กิโลกรัม แต่ละชุดจะมีมูลค่ำของเครื่องเงินนับแสนบำท จึงท ำให้ชำยชำวเขำเป็นช่ำงท่ีท ำเครื่องเงินได้งดงำมมำก
และหลำกหลำยรูปแบบมำก จำกกำรสัมภำษณ์ นำยขวำนทอง จ๋ำวเสรี (กวำนตอง แซ่จ๋ำว) นำยช่ำงท ำเครื่องเงิน 
ชำวเย้ำ ขณะนี้ เขำมิได้ท ำเครื่องประดับชุดกำรแต่งกำยสุภำพสตรีชำวเย้ำแต่อย่ำงเดียว แต่เขำท ำส่งประเทศ
สหรัฐอเมริกำด้วย สุภำพสตรี  ชำวเย้ำท่ี เป็นแบบให้เรำ บันทึกภำพ และเป็นนำงแบบในกำรแสดงชุดของหญิง
ชำวเย้ำในชุดแต่งกำย ท่ีงดงำมรำวกับเจ้ำหญิงคือ คุณสุมำลี หงิงเส็ง (แซ่จ๋ำว) น้องสำวนำยขวำนทอง ผู้จัดท ำ
เครื่องเงินประดับให้น้องสำว ในชุดแต่งงำนท่ีงดงำม โดยเฉพำะผ้ำคลุมไหล่ ท่ีมีเครื่องเงินจ ำนวนมำกประดับ  
อยู่ มีมูลค่ำมหำศำล ผ้ำโพกศีรษะ จะพันด้วยเครื่องเงินรำวกับมงกุฎ (คุณจิรพงษ์ เทียนแขก, 2562, ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 8 กำรท ำผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของชนเผ่ำเมี่ยน 

ท่ีมำ : บ้ำนเขำน้อย หมู่ท่ี 1 ต ำบลคลองลำนพัฒนำ ต ำบลคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 9 เครื่องเงินชำวเมี่ยน 

ท่ีมำ : บ้ำนเขำน้อย หมู่ท่ี 1 ต ำบลคลองลำนพัฒนำ ต ำบลคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
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การแต่งกาย 
 วัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์อย่ำงหนึ่งของชำวเมี่ยนก็คือเครื่องแต่งกำย เนื่องด้วยชำวเมี่ยนนิยม      
แต่งกำยด้วยผ้ำสีทึบ อย่ำงไรก็ดี เส้ือผ้ำส ำหรับกำรแต่งกำยของชำยหญิงจะแบ่งเป็อป 2 ประเภท คือ เส้ือผ้ำท่ี
ใช้ใส่ในชีวิตประจ ำวัน และ เส้ือผ้ำส ำหรับใส่ในงำนประเพณีหรืองำนบุญต่ำง ๆ  

1. ผู้หญิง 
ประกอบไปด้วยกำงเกงขำก๊วย ซึ่งเต็มไปด้วยลำยปักเส้ือคลุมตัวยำวถึงข้อเท้ำ มีไหมพรมอยู่รอบคอ   

ผ้ำคำดเอวและผ้ำโพกศีรษะ กำรพันศีรษะต้องพันศีรษะ ด้วยผ้ำพื้นเป็นช้ันแรก จำกนั้นก็มำพันช้ันนอกทับอีกที 
กำรพันช้ันนอกจะใช้ผ้ำพันลำยปัก ซึ่งมีลักษณะกำรพันสองแบบคือแบบหัวโต (ก่องจุ้น) และแบบหัวแหลม 
(ก่องเปลวผำน) และผ้ำนี้จะพันไว้ตลอดแม้ในเวลำนอน หญิงเมี่ยนนุ่ งกำงเกงขำก๊วยสีด ำด้ำนหน้ำกำงเกง    
เป็นลำยปักท่ีละเอียด และงดงำมมำก ลวดลำยนี้ใช้เวลำปัก 1 - 5 ป ีขึ้นอยู่กับควำมละเอียดของลวดลำย และ
เวลำว่ำงของผู้ปักเป็นส ำคัญ ด้วยเหตุนี้หญิงเมี่ยนจึงอวดลำยปักของตน ด้วยกำรรวบปลำยเส้ือท่ีผ่ำด้ำนข้ำง   
ท้ังสองมำมัดด้ำนหลัง และใช้ผ้ำอีกผืนหนึ่งท ำหน้ำเป็นเข็มขัดทับเส้ือ และกำงเกงอีกรอบหนึ่ง โดยท้ิงชำยเส้ือ
ซึ่งปักลวดลำยไว้ข้ำงหลัง กำรตัดเย็บจะตัดเย็บด้วยผ้ำฝ้ำยพื้นสีด ำ ยกเว้นเส้ือคลุมซึ่งอำจใช้ผ้ำทอเครื่อง        
ในบำงกรณี กำรปักลำยของเมี่ยนตำมบำงท้องถิ่นอำจเหมือนหรือแตกต่ำงกันบ้ำงตำมควำมนิยม 

 
ภาพที่ 10 กำรแต่งกำยผู้หญิงชนเผ่ำเมี่ยน หรือเย้ำ 

ท่ีมำ : บ้ำนเขำน้อย หมู่ท่ี 1 ต ำบลคลองลำนพัฒนำ ต ำบลคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

2. ผู้ชำย 
ประกอบไปด้วยเส้ือตัวส้ันหลวม คอกลมช้ินหน้ำห่ออกอ้อมไปติดกระดุมลูกตุ้มเงินถึงสิบเม็ด เป็นแถว

ทำงด้ำนขวำของร่ำงในบำงท่ีอำจนิยม ปักลำยดอกท่ีผืนผ้ำด้วย แล้วสวมกับกำงเกงขำก๊วยท้ังเส้ือ และกำงเกง
ตัดเย็บด้วยผ้ำฝ้ำยทอมือย้อมครำมสีน้ ำเงิน หรือย้อมด ำคนรุ่นเก่ำยังสวมเส้ือก ำมะหยี่ในงำนพิธี แต่ยิ่งอำยุมำก
ขึ้นเส้ือของชำยเมี่ยนก็จะลดสีสันลงทุกทีจนเรียบสนิท ในวัยชรำบุรุษเมี่ยนจะใช้ผ้ำโพกศีรษะในงำนพิธีเท่ำนั้น 
เครื่องแต่งกำยเด็ก ท้ังเด็กหญิงและเด็กชำยจะมีกำรแต่งกำยท่ีคล้ำยกับแบบฉบับของกำรแต่งกำยผู้ใหญ่       
ท้ังหญิงและชำย เพียงแต่เครื่องแต่งกำย ของเด็กจะมีสีสันน้อยกว่ำบ้ำง เช่น เด็กหญิงอำจจะยังไม่ปักกำงเกงให้ 
เพรำะยังไม่สำมำรถรักษำหรือดูแลให้สะอำดได้ จึงเป็นกำรสวมกำงเกง เด็กธรรมดำท่ัวไป ส่วนเด็กชำยก็
เหมือนผู้ใหญ่ คือ มีเส้ือกับกำงเกงและท่ีไม่เหมือนคือเด็กชำยจะมีหมวกเด็ก ซึ่งท้ังเด็กหญิงและเด็กชำยจะมี
กำรปักก็มีลักษณะคล้ำยกัน แต่หมวกเด็กผู้ชำยจะเย็บด้วยผ้ำด ำสลับผ้ำแดง เป็นเฉกประดับด้วยผ้ำตัดเป็น
ลวดลำยขลิบริมด้วยแถบไหมขำวติดปุยไหมพรมแดงบนกลำงศีรษะ หรือมีลำยเส้นหนึ่งแถวและลำยปัก       
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หนึ่งแถวสลับกันอย่ำงละสองแถว ส ำหรับหมวกเด็กหญิงมีลำยปักเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแถว หรือสองแถวและจะมี    
ผ้ำด ำปักลวดลำยประดับไหมพรมสีแดงสดบนกลำงศีรษะและข้ำงหู  

 
ภาพที่ 11 กำรแต่งกำยผู้ชำยของชนเผ่ำเมี่ยน 
ท่ีมำ : อภิสิทธิ์  อภิชิตศศิวิมล, 2562, ออนไลน์ 

3. ชุดแต่งงำน 
ประกอบไปด้วยกำงเกงขำก๊วย ซึ่งเต็มไปด้วยลำยปักเส้ือคลุมตัวยำวถึงข้อเท้ำ มีไหมพรมสีแดงอยู่รอบ

คอ ผ้ำคำดเอวและผ้ำโพกศีรษะ กำรพันศีรษะต้องพันศีรษะ ด้วยผ้ำพื้นเป็นช้ันแรก จำกนั้นก็มำพันช้ันนอกทับ
อีกที กำรพันช้ันนอกจะใช้ผ้ำพันลำยปัก ซึ่งมีลักษณะกำรพันสองแบบคือแบบหัวโต (ก่องจุ้น) และแบบ
หัวแหลม (ก่องเปลวผำน) และผ้ำนี้จะพันไว้ตลอดแม้ในเวลำนอน หญิงเมี่ยนนุ่งกำงเกงขำก๊วยสีด ำด้ำนหน้ำ
กำงเกง เป็นลำยปักท่ีละเอียด และงดงำมมำก ลวดลำยนี้ใช้เวลำปัก 1 - 5 ปีขึ้นอยู่กับควำมละเอียดของ
ลวดลำย และเวลำว่ำงของผู้ปักเป็นส ำคัญ ด้วยเหตุนี้หญิงเมี่ยนจึงอวดลำยปักของตน ด้วยกำรรวบปลำยเส้ือท่ี
ผ่ำด้ำนข้ำงท้ังสองมำมัดด้ำนหลัง และใช้ผ้ำอีกผืนหนึ่งท ำหน้ำเป็นเข็มขัดทับเส้ือ และกำงเกงอีกรอบหนึ่ ง     
โดยท้ิงชำยเส้ือซึ่งปักลวดลำยไว้ข้ำงหลัง กำรตัดเย็บจะตัดเย็บด้วยผ้ำฝ้ำยพื้นสีด ำ ยกเว้นเส้ือคลุมซึ่งอำจใช้ผ้ำ
ทอเครื่องในบำงกรณี กำรปักลำยของเมี่ยนตำมบำงท้องถิ่นอำจเหมือนหรือแตกต่ำงกันบ้ำงตำมควำมนิยม
พร้อมประดับด้วยเครื่องเงินสมฐำนนะ (อภิสิทธิ์  อภิชิตศศิวิมล, 2562, ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 12 ชุดแต่งงำนท้ังฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิง 
ท่ีมำ : อภิสิทธิ์  อภิชิตศศิวิมล, 2562, ออนไลน์ 
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วัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรม 
 1. ควำมเช่ือ  

เมี่ยนเช่ือว่ำ เงินเป็นกุญแจไปสู่ควำมส ำเร็จท้ังในโลกมนุษย์และโลกของวิญญำณ กล่ำวคือ ชำวเมี่ยน
เช่ือว่ำในขณะท่ีมีชีวิตในโลกมนุษย์ ถ้ำหำกได้จ่ำยเงินเพื่อท ำบุญอย่ำงเพียงพอ แล้ว เมื่อตำยไปแล้ววิญญำณ  
จะได้รับกำรเคำรพนับถือจำกดวงวิญญำณท้ังหลำย และอำศัยอยู่ในโลก วิญญำณอย่ำงมีควำมสุข ผู้ท่ีได้รับกำร
นับถือในสังคม เมี่ยนต้องมีลักษณะอยู่ 3 ประกำร คือ มีฐำนะกำรเงินดี มีควำมเฉลียวฉลำด และมีควำมเมตตำ
กรุณำ 

เมี่ยนมีกำรนับถือผี พวกเขำเช่ือว่ำทุกหนทุกแห่งมีผีสิงสถิตอยู่ท้ังนั้น เช่น ผีภูเขำ ผีต้นไม้ ผีบ้ำน ผีป่ำ 
ผีมี 2 พวกคือ ผีดีและผีร้ำย ผีดี ได้แก่ ผีบนสวรรค์หรือท้องฟ้ำ ผีร้ำยอำศัยอยู่ ตำมต้นไม้ในป่ำ ตำมแอ่งน้ ำ    
ล ำธำร นอกจำกนั้นเย้ำยังนับถือผีอีกพวกหนึ่งซึ่งมีควำมส ำคัญสูงสุด คือ ผีใหญ่หรือ “จุ๊ซัง เมี้ยน” มี 18 ตน
ด้วยกัน มีอ ำนำจลดหล่ันกันเป็นล ำดับ(รัตนำ อรนุช, 2562, ออนไลน์) 

2. ศำสนำ  
กลุ่มชำติพันธุ์เมี่ยนในคลองลำนโดยส่วนมำกจะมีกำรนับถือหลำกหลำยมีท้ังพุทธและศำสนำคริสต์  

ถ้ำคิดเป็นร้อยละ นับถือศำสนำพุทธ 10% และอีก 90% เป็นผู้ท่ีนับถือคริสต์ จะมีผู้ท่ีนับถือคริสต์เสียมำกกว่ำ
และกำรนับถือผีก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมตำมบรรพบุรุษ 

ชำวเมี่ยนจะนับถือเทพยดำ วิญญำณบรรพบุรุษ และวิญญำณท่ัวไป ทุกบ้ำนจะมีหิ้งบูชำเป็นท่ีสิงสถิต
ของวิญญำณบรรพบุรุษ และมีควำมเช่ือในเรื่องท่ีอยู่เหนือธรรมชำติ และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนกำรนับวันเดือนปี 
ส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน โชคลำงและกำรท ำนำย พิธีกรรมท่ีส ำคัญจะมีพิธีกรรมกำรต้ังครรภ์ พิธี
กรรมกำรเกิด กำรสู่ขวัญ กำรบวช กำรแต่งงำน พิธีงำนศพ ขึ้นปีใหม่ และวันกรรม วันเจ๋ีย เจียบ เฝย (สำรทจีน) 
พิธีซิบตะปูงเมี้ยน เมี่ยนได้เริ่มน ำเอำลัทธิเต๋ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเมื่อครั้งอพยพทำงเรือในช่วงคริส
ศตวรรษท่ี 13 ควำมเช่ือของเมี่ยนจึงผสมผสำนกันระหว่ำงควำมเช่ือเรื่องเทพ และวิญญำณ ซึ่งมีควำมคิด
พื้นฐำนในกำรยอมรับเรื่องอ ำนำจของเทพ เจ้ำป่ำเจ้ำเขำหรือส่ิงเหนือธรรมชำติเป็นหลัก ชำวเมี่ยนเช่ือว่ำ     
ในชีวิตคนจะมีขวัญ (เวิ่น) ซ่อนอยู่ในสวนต่ำงๆ ของร่ำงกำยซึ่งมีท้ังหมด 11 แห่ง คือท่ี เส้นผม, ศีรษะ, ตำ, หู, 
จมูก, ปำก, คอ, ขำ, แขน, อก, ท้อง, และเท้ำเมื่อเสียชีวิตไปขวัญ จะเปล่ียนเป็นวิญญำณหรือผี (เมี้ยน) และ 
จะสิงสถิตย์อยู่ในธรรมชำติ เช่น ในภูเขำ แม่น้ ำ หรือท่ัวไป ซึ่งปกติอ ำนำจของวิญญำณหรือของเหนือธรรมชำติ 
ในโลกจะมีควำมสัมพันธ์อันดีกับมนุษย์ แต่ถ้ำไปท ำให้ผีีีโกรธแล้วผี จะท ำให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนและมีควำม
เสียหำยได้ เมี่ยนมีทัศนคติว่ำควำมมั่นคง และควำมปลอดภัยของมนุษย์ท้ัง ขณะด ำรงชีวิตอยู่และหลังจำกตำย
ไปแล้วล้วนจะขึ้นอยู่กับวิญญำณหรือภูตผีเพรำะเมี่ยน เช่ือว่ำมนุษย์อยู่ในควำมคุ้ม ครองของวิญญำณหรือภูตผี 
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์หรือติดต่อกับวิญญำณภูตผีกระท ำได้โดยผ่ำนพิธีกรรมเท่ำนั้น 

3. ประเพณีอื่นๆ  
เย้ำจะนับ วัน เดือน ปี ตำมแบบปฏิทินของจีนคือในรอบ 1 ปี จะมีเดือนท้ังหมด 12 เดือน เดือนใหญ่มี 

30 วัน และเดือนเล็กจะมี 29 วัน เย้ำไม่มีกำรนับวันเป็นสัปดำห์แต่จะนับเป็นรอบ 12 วัน โดยเรียกช่ือวัน            
เป็นสัตว์ 12 ช่ือเหมือนกันรอบ 12 ปี เทศกำล และประเพณีท่ีส ำคัญของเย้ำมีดังนี้  

- เทศกำลปีใหม่  
ตรงกับวันตรุษจีน มีกำรประกอบพิธีทั้งหมด 3 วัน โดยวันแรกถือว่ำเป็นวันส้ินปีเก่ำ จะเตรียมของใช้ท่ี

ใช้ทุกอย่ำงให้เรียบร้อย วันส้ินปีนี้ เขำจะชักผ้ำ ท ำควำมสะอำดบ้ำน วันนี้จะเป็นวันสุดท้ำยท่ีจะท ำกำรเซ่นไหว้
ผีบรรพบุรุษซึ่งบำงบ้ำนอำจได้ท ำมำก่อนแล้วภำยใน 1 สัปดำห์ วันท่ี 2 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีนนั้นถือว่ำเป็นวัน   
ปีใหม่ หรือวันถือ เย้ำจะท ำแต่ส่ิงท่ีเป็นมงคลเท่ำนั้น เช่น สอนให้เด็กเรียนหนังสือ หัดให้เด็กท ำงำน น ำส่ิงท่ีดี
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ข้ำงบ้ำนและจะไม่ท ำบำงส่ิงบำงอย่ำงท่ีถือว่ำเรื่องไม่ดี เช่น จ่ำยเงิน ท ำงำนหนัก ส่วนวันท่ี 3 นั้น ตำมประเพณี
แล้ว เย้ำจะไปท ำควำมเคำรพบุคคลท่ีเคำรพนับถือ แต่ในปัจจุบันนี้ท ำกันในบำงหมู่บ้ำนเท่ำนั้น  

- เทศกำลเซ้งเม้ง  
ตรงกับวันเซ้งเม้งของคนจีน เย้ำจะท ำพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษและหยุดงำน 1 วัน เทศกำล เจียะ เจียบ 

เฝย ตรงกับวันท่ี 14 เดือน 7 (ตรงกับสำรทจีน) ตำมปฏิทินจีน เทศกำลนี้เย้ำถือว่ำเป็นวันปีใหม่ของผีท้ังหลำย
และเป็นเทศกำลท่ีส ำคัญก่อนท่ีจะถึงวันท่ี 14 หนึ่งวัน เขำจะเตรียมส่ิงของต่ำง ๆ ท่ีจะใช้ในพิธีกรรม เช่น 
กระดำษ ขนม เมื่อถึงวันท่ี 14 จะท ำกำรเซ่นไหว้ผีต่ำง ๆ ท้ังหมด วันท่ี 15 เดือน ถือว่ำเป็นปล่อยผี จะไม่ไป
ท ำงำนในไร่  

นอกจำกนี้แล้ว เย้ำมีวันหยุดตำมประเพณีเรียกว่ำวันกรรม ซึ่งมีวันกรรมเสือ วันกรรมนก วันกรรมหนู 
วันกรรมฟ้ำ และวันกรรมเซ้งเม้ง เป็นต้น 

- พิธีแต่งงำนของชำวเมี่ยน (ต่ม ช่ิง จำ) 
กำรเลือกคู่ครอง (หล่อเอ๊ำโกว่) เมื่อเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสำว อำยุประมำณ 15 ปีขึ้นไป ก็เริ่มจะหำคู่ครอง 

ในกำรเลือกคู่ครองนั้นเผ่ำเมี่ยน ฝ่ำยชำยจะเป็นฝ่ำยเข้ำหำฝ่ำยหญิงหนุ่มสำวเมี่ยนมีอิสระในกำรเลือกคู่ครอง
หนุ่มอำจจะเข้ำถึงห้องนอนเพียงคืนเดียว หรือไปมำหำสู่อยู่เรื่อย ๆถ้ำทำงฝ่ำยสำวไม่ขัดข้องก็ย่อมได้เสรี ในกำร
เลือกคู่ของเมี่ยนมีขอบเขตอยู่เพียง 2 กรณีเท่ำนั้น คือ ควรแต่งกับคนต่ำงแซ่ หรือบำงทีคนแซ่เดียวกันถ้ำชอบ
พอกันก็สำมำรถอนุโรมได้ไม่เข้มงวดมำกนัก แต่ท่ีเข้มงวด คือ ดวงของหนุ่มสำวท้ังสองต้องสมพงษ์กัน 
โดยท่ัวไปแล้วพี่ควรจะแต่งก่อนน้อง หำกน้องจะท ำกำรแต่งก่อนพี่ ก็ต้องจ่ำยค่ำท ำขวัญให้กับพี่ท่ียังไม่ได้
แต่งงำน 

 
ภาพที ่13 กำยแต่งกำยเพื่อเข้ำพิธี ต่มช่ิงจำ 

ท่ีมำ : อภิสิทธิ์  อภิชิตศศิวิมล, 2562, ออนไลน์ 

- กำรสู่ขอ (โท้นิ่นแซง) 
เมื่อหนุ่มตกลงปลงใจจะแต่งงำนกับสำวใดแล้วฝ่ำยชำย จะต้องหำใครไปสืบถำม เพื่อ ขอทรำบ         

วัน เดือน ปีเกิด ของฝ่ำยหญิง ถ้ำพ่อแม่ฝ่ำยหญิงยินยอมบอกก็แสดงว่ำ พวกเขำยอมยกให้ หลังจำกนั้นก็จะ
น ำเอำวัน เดือน ปี เกิด ของหนุ่มสำวคู่นั้น ไปให้ผู้ช ำนำญเรื่องกำรผูกดวงผู้ช ำนำญผูกดวง จะดูว่ำท้ังคู่มีดวง
สมพงศ์กันหรือไม่ ถ้ำดวงไม่สมพงศ์กันฝ่ำยชำยจะไม่มำสู่ขอ พร้อมแจ้งหมำยเหตุให้ฝ่ำยหญิงทรำบ เมื่อดูแล้ว
ถ้ำเกิดดวงสมพงศ์กัน พ่อแม่จึงจัดกำรให้ลูกได้ 
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สมปรำรถนำ เริ่มด้วยกำรส่งส่ือไปนัดพ่อแม่ฝ่ำยสำวว่ำ ค่ ำพรุ่งนี้จะส่งเถ้ำแก่มำสู่ขอลูกสำว แล้วพ่อแม่
ฝ่ำยหญิงจะต้องจัดข้ำวปลำอำหำรไว้รับรอง ระหว่ำงท่ีด่ืมกินกันนั้น เถ้ำแก่ก็จะน ำก ำไลเงินหนึ่งคู่ มำวำงไว้บน
ส ำรับ เมื่อเวลำด่ืมกินกันเสร็จ สำวเจ้ำเข้ำมำเก็บถ้วยชำม หำกสำวเจ้ำตกลงปลงใจกับหนุ่มก็จะเก็บก ำไลไว้ 
หำกไม่ชอบก็จะคืนก ำไลให้เถ้ำแก่ ภำยใน 2 วัน เถ้ำแก่จะรออยู่ดูให้แน่ใจแล้วว่ำสำวเจ้ำไม่คืนก ำไลแล้ว เถ้ำแก่
จึงนัดวันเจรจำ เมื่อถึงเวลำซึ่งวันเดินทำงไปนี้ส ำคัญมำก เพรำะมีข้อห้ำม และควำมเช่ือในกำรเดินทำงหลำย
อย่ำง เช่น ขณะเดินทำง ระหว่ำงทำงหำกพบคนก ำลังปลดฟืนลงพื้น สัตว์วิ่งตัดหน้ำ ไม้ก ำลังล้ม คนล้ม ฯลฯ 

ส่ิงเหล่ำนี้ คือ ส่ิงท่ีส่อไปในทำงท่ีไม่ดีจะไม่มีโชคตำมควำมเช่ือแต่ถ้ำไม่พบส่ิงเหล่ำนี้ระหว่ำงทำงก็
สำมำรถเดินทำงไปบ้ำนฝ่ำยหญิงได้ และถ้ำไปถึงบ้ำนฝ่ำยหญิง แล้วพบสำวเจ้ำก ำลังกวำดบ้ำน หรือพบคน
ก ำลังเจำะรำงไม้ หรือเตรียมตัวอำบน้ ำอยู่ พ่อแม่ของฝ่ำยชำยก็จะเลิกควำมคิดท่ีจะไปสู่ขอเหมือนกัน เพรำะ
เช่ือว่ำเป็นส่ิงไม่ดีจะท ำให้คู่บ่ำวสำวต้องล ำบำก เมื่อพ่อแม่ฝ่ำยชำยเดินทำงไปถึงบ้ำนฝ่ำยหญิงโดยไม่ได้พบ
อุปสรรคใด ๆ แล้วครอบครัวของฝ่ำยชำยจะต้องน ำไก่ 3 ตัว ไก่ตัวผู้ 2 ตัว และไก่ตัวเมีย 1 ตัว แล้วน ำไก่ตัวผู้ 
1 ตัวมำปรุงอำหำร  

เพื่อเป็นกำรสู่ขอ แล้วร่วมกันรับประทำน พ่อแม่ฝ่ำยหญิงจะเชิญญำติอย่ำงน้อย 2-3 คน มำร่วมเป็น
พยำน ระหว่ำงท่ีรับประทำนอำหำรกันอยู่นั้น ก็เริ่มเจรจำค่ำสินสอดตำมประเพณี ซึ่งส่วนใหญ่ ค่ำสินสอดจะ
ก ำหนดเป็นเงินแท่งมำกกว่ำ หรือบำงครั้งอำจจะใช้เงินก็ได้ตำมฐำนะ ส ำหรับไก่อีก 2 ตัว หลังจำกฆ่ำแล้วจะ
น ำมำเซ่นไหว้บรรพบุรุษของตระกูลท้ังสองฝ่ำย เพื่อเป็นกำรแจ้งให้บรรพบุรุษท้ังสองฝ่ำยให้รับรู้ในกำรหมั้น 
พร้อมท้ังฝ่ำยชำยจะมอบด้ำยและผ้ำทอหรืออุปกรณ์ในกำรปักชุดแต่งำนไว้ใช้ส ำหรับงำนพิธีแต่งให้กับฝ่ำยหญิง 
เพื่อใช้ปักชุดแต่งงำน เจ้ำสำวจะต้องปักชุดแต่งงำนให้เสร็จจำกอุปกรณ์ท่ีฝ่ำยชำยเตรียมไว้ในตอนหมั้นและ
เจ้ำสำวจะไม่ท ำงำนไร่ จะอยู่บ้ำนท ำงำนบ้ำนและปักผ้ำประมำณ 1 ปี ส่วนเจ้ำบ่ำวต้องเตรียมอำหำรท่ีจะใช้
เล้ียงแขกและท ำพิธีกรรมเช่น หมู ไก่ และจัดเตรียมเครื่องดนตรี จัดบุคคลท่ีจะเข้ำท ำพิธีกรรมทำงศำสนำ และ
อุปกรณ์กำรจัดงำนท่ัวไป หลังจำกหมั้นแล้วบ่ำวสำวจะอยู่ด้วยกันท่ีบ้ำนฝ่ำยใดก็ได้แล้วแต่จะตกลงกัน (อภิสิทธิ์ 
อภิชิตศศิวิมล, 2562, ออนไลน์) 

- พิธีแต่งงำนใหญ่ (ต่ม ช่ิง จำ) 
พิธีนี้เป็นพิธีใหญ่ซึ่งจะต้องใช้ค่ำใช้จ่ำยสูง คนท่ีจัดพิธีใหญ่นี้ส่วนมำกจะเป็นผู้ท่ีมีฐำนะดี จะใช้เวลำ   

ในกำรท ำพิธี 3 คืน 3 วัน ซึ่งจะต้องใช้เวลำเตรียมงำนกันเป็นปี คือ ต้องเล้ียงหมู เล้ียงไก่ไว้ให้พอกับกำรเล้ียงแขก 
วันแรก 

ฝ่ำยเจ้ำบ่ำวจะจัดคนไปรับเจ้ำสำวตั้งแต่ก่อนเช้ำ โดยจะมีคนเตรียมบรรเลงเพลงประกอบไป
ด้วย ฝ่ำยเจ้ำบ่ำวจะจัดเตรียมสถำนท่ีโดยกำรจัดม้ำนั่งเป็นวงกลมไว้ และขบวนของเจ้ำสำวนั้นจะมี    
1 คน ถือปลำยผ้ำเช็ดหน้ำ เพื่อจูงมือเจ้ำสำวซึ่งอำจเป็นน้องของเจ้ำสำว ส่วนน้องชำยของเจ้ำสำวอีก 
คนหนึ่ง จะท ำหน้ำท่ีแบกสัมภำระของเจ้ำสำวที่จะต้องน ำมำใช้ในบ้ำนเจ้ำบ่ำว อีกคนจะมีหน้ำท่ีกำงร่ม
ให้เจ้ำสำว เพื่อนเจ้ำสำวแต่ละคนจะแต่งตัวด้วยชุดชนเผ่ำเต็มยศเช่นกัน เมื่อขบวนของเจ้ำสำวมำถึง 
จะยังไม่ได้นั่งจะให้ยืนอยู่กลำงวงก่อน โดยจะมีเพื่อนเจ้ำสำวสองคนคอยยืนล้อมรอบเจ้ำสำว           
วงดุริยำงค์ จะเล่นดนตรีวนท้ัง 3 คน แล้วจะแห่สอดแทรกเข้ำไปรอบ ๆ เจ้ำสำว และท ำควำมเคำรพ
โดยค ำนับ 3 ครั้ง ฝ่ำยเจ้ำสำวจะโค้งค ำนับตอบ 3 ครั้งเช่นเดียวกัน จะค ำนับท้ังหมด 4 รอบจึงจะหยุด 
ระหว่ำงนั้นฝ่ำยต้อนรับจะน ำเอำน้ ำชำ เหล้ำ บุหรี่มำเพื่อเป็นกำรต้อนรับ และขอบคุณแขกท่ีมำ
ร่วมงำน จำกนั้นก็น ำน้ ำร้อนท่ีได้เตรียมไว้เพื่อให้แขกล้ำงหน้ำ พอแขกล้ำงหน้ำเสร็จ จะเอำผ้ำเช็ดหน้ำ
ท่ีตัวเองล้ำงเอำกลับไปบ้ำน พร้อมกับวำงเงินไว้ในถำดจะเท่ำไหร่ก็ได้เพื่อเป็นธรรมเนียม เสร็จแล้วก็
ร่วมรับประทำน 
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อำหำรท่ีได้จัดไว้ ระหว่ำงนั้นเจ้ำบ่ำวกับเจ้ำสำวจะยกน้ ำชำเหล้ำไปให้แขกรอบงำน พอมอบ
ให้แขกแล้วเมื่อแขกดื่มเสร็จจะวำงเงินไว้ในถำด เท่ำไหร่ก็ได้เพื่อเป็นธรรมเนียม จำกนั้นจะแยกกันไป
ผักผ่อนตำมท่ีพักท่ีทำงฝ่ำยเจ้ำบ่ำวได้จัดไว้ ส่วนเจ้ำสำวจะยังไม่ได้เข้ำไปในบ้ำนของเจ้ำบ่ำว โดยฝ่ำย
เจ้ำบ่ำวจะท ำเพิงพักให้กับเจ้ำสำว ท่ีพักของเจ้ำสำวนั้นจะนิยมสร้ำงห่ำงจำกบ้ำนเจ้ำบ่ำวประมำณ    
20 เมตร จนกว่ำจะถึงฤกษ์ท่ีได้ก ำหนดเอำไว้ คือ วันพรุ่งนี้ 
วันท่ีสอง 

เจ้ำสำวจะต้องต่ืนนอนแต่เช้ำมืดเพื่อเตรียมตัวท ำพิธีตำมขั้นตอน แล้วเข้ำบ้ำนเจ้ำบ่ำว      
กำรเข้ำมำในบ้ำนนั้นจะต้องเข้ำทำงประตูใหญ่ พอเสร็จพิธีกรรมอะไรแล้วก็มีกำรดื่มกินกันท่ัวไป 
วันท่ีสำม 

จะเป็นกำรกินเล้ียงส่วนใหญ่จะฉลองอย่ำงเดียวจะไม่ค่อยมีพิธีกรรมอะไรมำก นอกจำกกำร
บรรเลงตนตรี เป่ำปี่ ตีกลองให้งำนสนุกสนำนรื่นเริง กลำงคืนเจ้ำบ่ำวเจ้ำสำวจะออกมำยกน้ ำชำให้กับ
แขกท่ีมำร่วมงำนก็เป็นอันว่ำเสร็จพิธี 
- พิธีแต่งงำนเล็ก (ช่ิงจำตอน) 

พิธีต่ำง ๆ จะเป็นกำรกินเล้ียงฉลองอย่ำงเดียวไม่มีพิธีกรรมอะไรมำก จะใช้เวลำท ำพิธีเพียง  
วันเดียว เจ้ำสำวไม่ต้องสวมที่คุมท่ีมีน้ ำหนักมำก และพิธีเล็กนี้ไม่ต้องส้ินเปลืองค่ำใช้จ่ำยมำก จุดส ำคัญ
ของกำรแต่งงำนของเมี่ยน คือ ตำมท่ีเจ้ำบ่ำวตกลงสัญญำจ่ำยค่ำตัวเจ้ำสำวกับพ่อแม่ของเจ้ำสำวไว้ 
เพื่อเป็นกำรทดแทนท่ีได้เล้ียงดูเจ้ำสำวมำ และฝ่ำยเจ้ำบ่ำวจะต้องบอกวิญญำณบรรพบุรุษของตนเอง
ยอมรับ และช่วยคุ้มครองเจ้ำสำวด้วย ประกำรสุดท้ำยเจ้ำบ่ำวและเจ้ำสำวจะต้องด่ืมเหล้ำท่ีท ำพิธี   
แล้วร่วมแก้วเดียวกัน กำรแต่งงำนของเมี่ยนนั้นจะต้องท ำตำมประเพณีทุกขั้นตอนอย่ำงพิถีพิถัน    
และเป็นไปในลักษณะท่ีให้เกียรติซึ่งกันและกันท้ังสองฝ่ำย(อภิสิทธิ์ อภิชิตศศิวิมล, 2562, ออนไลน์) 

ศิลปะการแสดง  
เครื่องดนตรีของเมี่ยนมีลักษณะเป็นกำรเล่นดนตรีแบบง่ำยๆ ไม่ซับซ้อน โอกำสในกำรเล่นดนตรีของเมี่ยน 

ค่อนข้ำงจ ำกัด คือ ดนตรีของเมี่ยนจะมีโอกำสน ำออกมำเล่นได้ก็เฉพำะ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในกำรด ำเนิน
พิธีกรรมใหญ่ๆ หรือส ำคัญๆ ตำมต ำรำพิธีกรรมระบุไว้ว่ำ ต้องใช้เครื่องดนตรีประกอบเท่ำนั้น เช่น กำรแต่งงำน 
พิธีบวช พิธีงำนศพ พิธีกรรมดึงวิญญำณคนตำยจำกนรก (เชวตะหยั่ว) เป็นต้น และในบำงพิธีกรรมเหล่ำนี้   
กำรใช้เครื่องดนตรีร่วมประกอบพิธีกรรมยังไม่อำจใช้เครื่องดนตรีครบทุกประเภทอีกด้วย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของพิธีกรรม และคุณสมบัติของบุคคลท่ีเป็นเจ้ำของพิธีกรรม เช่น ดนตรีประกอบพิธีกรรมแก่ผู้ตำยท่ีไม่เคย
ผ่ำนกำรบวชใหญ่ จะใช้ปี่ไม่ได้ หรือพีธีดึงวิญญำณคนตำยข้ึนจำกนรก จะใช้เครื่องดนตรีเพียงแค่ฉำบและกลอง
เท่ำนั้น นอกจำกกรณีเพื่อเป็นส่วนประกอบทำงพิธีกรรมดังกล่ำวแล้ว ดนตรีของเมี่ยนไม่มีโอกำสส่งเสียง
ส ำเนียงให้ผู้อื่นได้ยินอีกแม้แต่กำรฝึกซ้อม 
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ภาพที่ 14 เครื่องคนตรีของชนเผ่ำเมี่ยนของศูนย์วัฒนธรรม  

ท่ีมำ : ศูนย์วัฒนธรรมชำวเขำ คลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

กำรเล่นดนตรีประกอบพิธีกรรม จังหวะและท ำนองของดนตรีจะ เปล่ียนแปลงไปตำมขั้นตอนของ     
พิธีกรรม หรือเหตุกำรณ์ในพิธีกรรม เช่น กำรแต่งงำน ขั้นตอนพิธีกรรมท่ีเจ้ำบ่ำวเจ้ำสำวท ำพิธีไหว้วิญญำณ
บรรพบุรุษ ไหว้ฟ้ำดิน ดนตรีจะท ำจังหวะและท ำนองอย่ำงหนึ่ง กำรเชิญแขกเข้ำโต๊ะรับประทำนอำหำร หรือ
ก ำลังรับประทำนอำหำร ดนตรีก็จะท ำจังหวะท่ีแตกต่ำงกันไป ผู้เข้ำใจจังหวะและท ำนองดนตรีจะสำมำรถ      
รู้เหตุกำรณ์ หรือขั้นตอนท่ีก ำลังด ำเนินอยู่ในพิธีกรรมนั้นได้ แม้มิได้เห็นด้วยตำก็ตำม เครื่องดนตรีของเมี่ยน     
ยังไม่สำมำรถท่ีจะเอำออกมำเล่นเหมือนกับเผ่ำอื่นได้ ต้องใช้ส ำหรับในพิธีกรรมเท่ำนั้น ดังนั้นเมี่ยนจึงไม่ค่อย      
จะมีกำรละเล่นท่ีโดดเด่นเหมือนกับเผ่ำอื่น (รัตนำ อรนุช, 2562, ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 15 เครื่องดนตรีของชนเผ่ำเมี่ยนของศูนย์ชำวเขำ 

ท่ีมำ : ศูนย์วัฒนธรรมชำวเขำ คลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

บทสรุป 
เมี่ยนได้ย้ำยถิ่นมำพื้นท่ีจังหวัดก ำแพงเพชร เพรำะกำรกระท ำของมนุษย์ กำรแทรกแซงของพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และกำรประกำศเขตอุทยำนแห่งชำติซ้อนทับพื้นท่ีของหมู่บ้ำนชำวเขำเผ่ำเมี่ยน 
จึงถูกขับไล่ออกจำกพื้นท่ีป่ำมำยังพื้นท่ีรำบท ำให้ไม่มีท่ีดินท ำกำรเกษตร จึงต้องปรับตัวด้วยกำรน ำอัตลักษณ์
ทำงวัฒนธรรมของตนมำสร้ำงสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจ ำหน่ำย งำนสร้ำงสรรค์นี้คือ มีกำรปักผ้ำลำยเจ้ำสำว    
ท้ังท่ีเป็นกำงเกงแบบส้ันและแบบยำว อีกท้ังมีลำยผ้ำประยุกต์ เพื่อน ำช้ินผ้ำไปสร้ำงสรรค์ผลงำนต่อไป ทำงด้ำน
องค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นผ้ำปักชำวเขำถือว่ำมีควำมจ ำเป็นต่อวิถีชีวิตต้ังแต่เกิดจนตำย กำรปักผ้ำของ     
ชำวเมี่ยนนี้ นอกจำกจะช่วยสร้ำงรำยได้แล้ว ยังมีกำรปักผ้ำส่งศูนย์ศิลปำชีพ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้
จำกผู้หญิงรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 
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บทน า 
ลีซอเรียกตนเองว่ำ “ลีซู” (ค ำว่ำ “ลี” มำจำก “อิ๊หล่ี” แปลว่ำ จำรีต ประเพณีหรือวัฒนธรรม “ซู” 

แปลว่ำ “คน”) มีควำมหมำยว่ำกลุ่มชนท่ีมีขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี และควำมภำคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของตนเอง 

ลีซอ หมำยถึง ผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิต มีภำษำพูดในกลุ่มหยี (โลโล) ตระกูลธิเบต-พม่ำ 30% เป็นภำษำจีนฮ่อ      
ต้นก ำเนิดของลีซูอยู่ท่ีต้นน้ ำสำละวิน และแม่น้ ำโขงทำงตอนเหนือของธิเบต และทำงตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑล
ยูนำน ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ชำวลีซูได้อพยพเข้ำสู่เขตประเทศไทย เมื่อประมำณปี พ.ศ.2464 กลุ่มแรก
มี 4 ครอบครัว มำต้ังถิ่นฐำนเป็นชุมชนครั้งแรกอยู่ท่ีบ้ำนห้วยส้ำน อ.เมือง จ.เชียงรำย ต่อมำมีอีก 15 ครอบครัว
อพยพตำมมำด้วยในปีเดียวกัน ลีซูไม่มีภำษำเขียนของตนเอง แต่ส ำหรับลีซูท่ีนับถือเป็นคริสเตียน กลุ่มมิชช่ันนำรี
ได้ใช้อักษรโรมันมำดัดแปลงเป็นภำษำเขียนของชนเผ่ำลีซู อยู่ได้โดยประมำณ 5-6 ปี ก็มีกำรแยกกลุ่มไปอยู่
หมู่บ้ำนดอยช้ำง ท ำมำหำกินอยู่แถบ ต.วำวี อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย บทควำมเรื่องนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ
กำรศึกษำ 1) ควำมเป็นมำของชนเผ่ำลีซอ (ลีซู) 2) ภำษำท่ีใช้เขียน 3) ท่ีอยู่อำศัย/ควำมเป็นอยู่ 4) กำรแต่งกำย 
และ 5) วัฒนธรรมด้ำนควำมเช่ือและพิธีกรรม 

ค าส าคัญ : ชนเผ่ำลีซอ (ลีซู) ต ำบลคลองลำนพัฒนำ วัฒนธรรมชุมชน 

ความเป็นมาของชนเผ่าลีซอ 
ลีซอเรียกตนเองว่ำ “ลีซู” เป็นชำวเขำเผ่ำหนึ่งท่ีมีภูล ำเนำเดิมอยู่ท่ีต้นน้ ำสำละวิน และแม่น้ ำโขงทำง    

ตอนเหนือของประเทศธิเบต และทำงตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนำนในประเทศจีน ได้อพยพลงมำทำงใต้
เนื่องจำกเกิดกำรสู้รบกันกับชนเผ่ำอื่นนับเวลำหลำยศตวรรษ ลีซอได้ร่นถอยเรื่อยลงมำจนในท่ีสุดก็แตกกระจำยกัน
อยู่ในเมียนมำร์ จีน อินเดีย และประเทศไทย ส ำหรับกำรอพยพเข้ำมำอยู่ในประเทศไทยครั้งแรกจำกกำรสอบถำม
ลีซอคนเฒ่ำคนแก่ท่ีบ้ำนลีซอดอยช้ำง อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย ได้ข้อมูลว่ำเข้ำมำระหว่ำงปี พ.ศ.2462 
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– 2464 อพยพมำจำกหมู่บ้ำนหนึ่งทำงตอนใต้ของเมืองเชียงตุงประเทศเมียนมำร์ เข้ำมำต้ังฐำนอยู่ท่ีบ้ำนลีซอ
ดอยช้ำง อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย ปัจจุบันหมู่บ้ำนแห่งนี้ยังคงมีอยู่ประมำณ 80 หลังคำเรือน  

กำรแบ่งกลุ่มลีซอแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ลีซูลำย กับลีซูด ำ ชำวลีซูท่ีอยู่ในประเทศไทยเกือบ
ท้ังหมดเป็นลีซูลำย ส่วนลีซูด ำ จะอยู่ในประเทศจีน พม่ำอินเดีย และไทย ในประเทศไทยมีชุมชนลีซูอำศัยอยู่ 9 
จังหวัด คือ เชียงรำย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยำ ตำก ก ำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย และล ำปำง ตระกูล
ด้ังเดิมของชำวลีซูเดิมมี 6 กลุ่ม คือ น้ ำผ้ึง (เบ่ียซือวี) ไม้ (ซือผ่ำ) ปลำ (งัวะผ่ำ) หมี แมลงข้ำว สำลี และกัญชง 
ตระกูลน้ ำผ้ึงใหญท่ีสุด แตกออกเป็นอีก 3 กลุ่มย่อย มีอยู่ 9 สำยตระกูลจำกกำรแต่งงำนข้ำมเผ่ำกับชำวจีนฮ่อ 
เช่น ลี ย่ำง ว่ำง เหยำ วู เขำ โฮ จู และจ้ำง ในกลุ่มนี้ ย่ำง และลีเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในกลำงปี พ.ศ. 2526 มีลีซู
ประมำณ 18,000 คน กระจำยกันต้ังหมู่บ้ำนรำว 110 หมู่ อยู่ในเมืองไทย เมื่อ พ.ศ. 2501 ส ำรวจประชำกรลีซู
ได้ประมำณ 7,500 คน คิดเป็นอัตรำเพิ่ม 3.6% ต่อปี ตลอดระยะ 25 ปี ท่ีผ่ำนมำซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มโดย
ธรรมชำติ เพรำะมีกำรอพยพเข้ำมำขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2526 นี้มีประชำกรลีซูอยู่ในพม่ำ 250,000 และในจีนรำว 
500,000 คน มีหลำยร้อยครอบครัวที่เข้ำมำอยู่ในทำงชำยแดนของตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ไม่มีอยู่ในลำว และ
เวียดนำมเลย ลีซูในไทยนั้นอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่รำว 47% เชียงรำย 23 % แม่ฮ่องสอน 19% อีก 11% 
กระจัดกระจำยกันอยู่ในพะเยำ ตำก ก ำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ลีซูในเมืองไทยปัจจุบันแตกต่ำงไปจำก
ชนเผ่ำในตอนเหนือของพม่ำมำกมำย อำจเป็นเพรำะได้แยกแตกตัวมำจำกจีนส่วนใหญ่หลำยช่ัวคนแล้ว แถมยัง
มีกำรสมรสกับจีนฮ่อ จนผสมผสำนกันถึงขั้นเรียกตนเองว่ำ ลีซูจีน ประชำกรลีซูจำกกำรส ำรวจในปี พ.ศ.2540 
ของสถำบันวิจัยชำวเขำมี 30,940 คน 151 หมู่บ้ำน 5,114 ครัวเรือน คิดเป็น 4.11% ของประชำกรชำวเขำ
ท้ังหมด อำศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 23% จังหวัดเชียงรำย 19% จังหวัดแม่ฮ่องสอน 11% และกระจำยท่ัวไป
ในจังหวัด พะเยำ ตำก ก ำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย 

สภำพภูมิประเทศเป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อน ด้ำนทิศตะวันออกเป็นท่ีรำบ ดินร่วนปนทรำย ภูเขำแต่ละ
ลูกเช่ือมโยงติดต่อกับขุนคลองลำนซึ่งเป็นจุดสูงสุดในบริเวณนี้ สูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 1,439 เมตร 
สภำพป่ำสมบูรณ์ เป็นป่ำต้นน้ ำล ำธำร ต้นก ำเนิดของแม่น้ ำหลำยสำย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมำก ไหลรวม
กันลงสู่แม่น้ ำปิง (มูลนิธิกระจกเงำ, 2562, ออนไลน์) 

ภาษาที่ใช้พูดเขียน  
ภำษำแม่ ลีซูพูดภำษำในกลุ่มหยี (โลโล) ธิเบต – พม่ำ ไม่มีภำษำเขียนของตนเอง ต่อมำกลุ่มมิชช่ันนำรี

ท่ีเผยแพร่ศำสนำคริสต์ก็ได้น ำเอำอักษรโรมันมำดัดแปลงเป็นภำษำเขียนของลีซู เช่น 
สรรพนามแทนตัว 

ฉัน - งัว เธอ - นู (นำ) เขำ - ยี้ 
คูมำ - ครูผู้หญิงมำ คูผะ - ครูผู้ชำย 

สรรพนามเรียกเครือญาติ 
พ่อ - บ๊ะ บ่ำ (อำ บ่ำ) แม่ - มะ มำ (อำ มำ) 
ลุง - อู๊ ผะ ป้ำ - อู๊ มำ 
ปู่ ตำ - อำ ปำ ย่ำ - อำผ่อ  
ยำย - อำผ่อ (โผ่) 
พี่ชำย - กู๊ กู พี่สำว - จ๊ี จิ (อำจิ) ตำมด้วยชื่อ 
น้องชำย - งึสะ น้องสำว - งึ มำ 
หลำนชำย - ล๊ี ป๊ำ หลำนสำว - ล๊ี มำ 
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ลูกเขย - มู้ (ว) ลูกสะใภ้ ลูกสะใภ้ - สึ มำ 

 

ที่อยู่อาศัย/ความเป็นอยู ่
ลักษณะบ้ำนแบบคร่อมดิน 
ลักษณะของบ้ำนแบบปลูกคร่อมดินนั้น มักจะปลูกในพื้นดินท่ีเรียบเสมอกัน ส่วนวัสดุกำรก่อสร้ำงใช้ไม้

ไผ่ ยกเว้นเสำบ้ำนท่ีต้องใช้ไม้เนื้อแข็งเพื่อควำมมั่นคง ส่วนฝำนั้นกั้นด้วยฟำกแบบสำนขัดแตะ ส่วนหลังคำมุง
ด้วยหญ้ำคำ ตัวบ้ำนจะไม่มีหน้ำต่ำงมีประตูเข้ำด้ำนหน้ำด้ำนเดียว ภำยในค่อนข้ำงจะมืด ส่วนบริเวณลำนบ้ำน
ด้ำนนอกจะเป็นท่ีต้ังครก กระเด่ืองส ำหรับต ำข้ำวประจ ำบ้ำน และหลังบ้ำนจะเป็นเล้ำไก่หลังเล็ก ๆ ส ำหรับไก่ท่ี
เล้ียงไว้ สร้ำงแบบยกพื้นมีหลังคำคลุมท่ีนอนของไก่ และมีรังไข่ ลักษณะ และรูปแบบในกำรสร้ำงบ้ำนของลีซู
นั้น แบบเดียวกับอำข่ำ เพรำะค ำนึงถึงประโยชนใช้สอย ดังนั้นกำรสร้ำงบ้ำนในลักษณะนี้กันท้ังฝน และลม
หนำวได้ดี (กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2562, ออนไลน์) 

 
ภาพที ่1 บ้ำนชนเผ่ำลีซอ 

ท่ีมำ: ชนเผ่ำลีซอ(ลีซู)ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

ลักษณะบ้ำนยกพื้น 
ปกติบ้ำนของลีซูโดยท่ัวไปจะสร้ำงคร่อมดิน แต่ก็มีบำงหมู่บ้ำนท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นลำดเขำพื้นท่ีรำบ   

มีน้อย กำรปลูกสร้ำงบ้ำนจึงจ ำเป็นต้องยกพื้นให้ เพื่อให้เหมำะกับสภำพของพื้นท่ี และใต้ถุนก็จะเป็นผลพลอยได้
ซึ่งใช้ประโยชน์ได้หลำยอย่ำง เช่น เป็นท่ีต้ังครกกระเด่ืองต ำข้ำว ท่ีเก็บฝืน และท่ีต้ังเล้ำไก่ ส่วนหน้ำบ้ำนก็จะเป็น
ท่ีนั่งพักผ่อน และอำบแดดช่วงเช้ำในยำมหน้ำหนำว ส่วนบันไดทำงขึ้นนั้นจะอยู่ด้ำนของชำนด้ำนใน ไม่มีหน้ำต่ำง 
มีประตูเข้ำออกทำงเดียว บ้ำนลีซูโดยท่ัวไปไม่มีรั้ว ปลูกโล่งๆ เรียงรำยกันท้ังหมู่บ้ำน 

ในกำรสร้ำงปลูกบ้ำนแต่ละหลังของชำวลีซูนั้นก็มีวิธีกำรแบบเดียวกับอำข่ำ ไม่ว่ำจะเป็นบ้ำนเล็ก หรือ
หลังใหญ่จะสร้ำงเสร็จภำยในวันเดียวโดยใช้เวลำช่วงเช้ำถึงเย็นเท่ำนั้น ท่ีสำมำรถปลูกสร้ำงกันได้อย่ำงรวดเร็ว
นั้นก็เพรำะจะช่วยกันสร้ำง หรือใช้วิธีเดียวกับกำรลงแขกเกี่ยวข้ำว ช่วยกับลงมือลงแรงพร้อมๆ กันโดยเจ้ำบ้ำน
จะเตรียมวัสดุต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นไม้ เสำ ฟำก หญ้งคำ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ไว้ล่วงหน้ำเป็นท่ีเรียบร้อย พอถึงเวลำ
ก็ลุยกัน ไม่เสร็จไม่เลิก ทำงฝ่ำยเจ้ำบ้ำนท่ีเป็นสตรีก็มีหน้ำท่ีเตรียมกับข้ำว และเหล้ำเล้ียงผู้ท่ีมำช่วยสร้ำงบ้ำน 
พิธีที่ส ำคัญท่ีจะละเลยกันไม่ได้ในกำรปลูกบ้ำน คือกำรท ำพิธีเส่ียงทำยอธิษฐำนเสียก่อน ใช้ไม้วัดอำณำเขตท่ีจะ
ปลูกบ้ำนสีทิศแล้วน ำข้ำวสำรจ ำนวนหนึ่งใส่ในถ้วย แล้วยกขึ้นจบอธิษฐำนขออนุญำตต่อผีป่ำ ผีดอย ผีเจ้ำท่ีเจ้ำทำง 
เสร็จแล้วจึงหยิบข้ำวสำรโรยลงไปในหลุมขุด และเปิดดู หำกเม็ดข้ำวสำรในหลุมยังอยู่เป็นระเบียบเหมือนเดิม 
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ก็แสดงว่ำผีเจ้ำท่ีเจ้ำทำงอนุญำต ถ้ำหำกว่ำเม็ดข้ำวในหลุมเกิดกระจัดกระจำยไม่เป็นระเบียบเหมือนกับตอนท่ีโรย 
ท่ีแรก แสดงว่ำ ผีเจ้ำท่ีเจ้ำทำง ผีป่ำ และผีดอยท่ำนไม่อนุญำต (กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2562, ออนไลน์) 

 
ภาพที ่2 แบบจ ำลองบ้ำนชนเผ่ำลีซอ 

ท่ีมำ: ศูนย์ชำวเขำคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

ครอบครัว 
ครอบครัวลีซอ โดยท่ัวไปมีลักษณะเป็นครอบครัวเด่ียว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก บำงครอบครัวมี

ลักษณะเป็นครอบครัวขยำย เช่น ครอบครัวที่บุตรชำยแต่งงำนกับหญิงสำวแล้วหญิงสำวเข้ำมำอยู่ในบ้ำนของ
ฝ่ำยชำยหรือชำยเข้ำไปอยู่ในครอบครัวของพ่อแม่ฝ่ำยหญิง เนื่องจำกต้องไปชดเชยแรงงำนเป็นค่ำสินสอดของ
ฝ่ำยหญิง แต่เมื่อถึงเวลำท่ีสมควรหรือเหมำะสม ชำยหญิงท่ีแต่งงำนกันก็จะแยกตัวไปเป็นครอบครัวใหม่ขึ้น
เช่นเดียวกันกับครอบครัวของสังคมไทยเรำ อย่ำงไรก็ตำมลีซอนิยมต้ังบ้ำนเรือนหรือต้ังถิ่นฐำนอยู่ใกล้กันกับ
ญำติท่ีเป็นพี่เป็นน้องหรือมีแซ่สกุลเดียวกัน แซ่สกุล ของลีซอมีประมำณ 20 แซ่สกุลเศษ มีท้ังสิบเช้ือสำยมำ
จำกจีนและเป็นเป็นลีซอแท้ ๆ ส ำหรับท่ีเป็นลีซอแท้ ๆ มีน้อยกว่ำแซ่สกุลท่ีสืบเช้ือสำยมำจำกจีน แต่ละแซ่สกุล
เขำรู้จักกันดี ไม่ว่ำจะอยู่ในท้องท่ีจังหวัดใด มีกำรเคำรพนับถือกันตำมล ำดับช้ัน เมื่อเป็นแซ่สกุลเดียวกัน และ
อยู่ในกลุ่มย่อยของแซ่สกุลเดียวกัน จะเกี้ยวพำรำสีหรือแต่งงำนกันไม่ได้ (รัตนำ อรชุม, 2562, ออนไลน์) 

วิถีชีวิต 
เผ่ำลีซอมีกำรปลูกข้ำว ข้ำวโพด  พืชผักและกำรเล้ียงสัตว์ นอกจำกนี้ก็มีอุตสำหกรรมในครัวเรือนเป็น

อำชีพรอง เช่นกำรทอผ้ำ กำรเย็บปักลำยผ้ำ กำรท ำเครื่องประดับด้วยโลหะเงิน กำรต้มสุรำ มีอยู่บ้ำงท่ีมีอำชีพ
รับจ้ำงเป็นครั้งครำ (รัตนำ อรชุม, 2562, ออนไลน์) 

อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือท่ีใช้ในชนเผ่ำลีซอ 
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ภาพที่ 3 มีดปลำยแหลม ภำษำลีซอ อำณะเฌ้อะ 
ท่ีมำ: ศูนย์ชำวเขำคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 4 ตะเกียบ ภำษำลีซอ อำจุ 

ท่ีมำ: ศูนย์ชำวเขำคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 5 แก้วไม้ไผ่ ภำษำ ลีซอมะคว่ำ 

ท่ีมำ: ศูนย์ชำวเขำคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
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ภาพที่ 6 เตำสำมขำ ภำษำ ฉำจู๋ 
ท่ีมำ: ศูนย์ชำวเขำคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 7 หีบใส่ผ้ำ ภำษำลีซอ ลือกี 

ท่ีมำ: ศูนย์ชำวเขำคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 8 ฆ้อนไม้ ภำษำลีซอ ปำมุบิ 

ท่ีมำ: ศูนย์ชำวเขำคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
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ภาพที่ 9 ตะกร้ำสะพำยหลัง ภำษำลีซอ กำหู 

ท่ีมำ: ศูนย์ชำวเขำคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที ่10 ช้อนไม้ ภำษำลีซอ ลุกุ 

ท่ีมำ: ศูนย์ชำวเขำคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

การแต่งกาย 
เครื่องแต่งกำยชำยลีซอ  
สวมกำงเกงขำกว้ำงยำวเลยเข่ำเล็กน้อยลักษณะ สีท่ีนิยมคือ สีฟ้ำ เขียวอ่อน หรือสีอื่น ๆ (ท่ีเป็นสีโทนเย็น) 

ส่วนคนสูงอำยุนิยมใช้สีด ำหรือสีม่วงเข้ม เส้ือคล้ำยเส้ือแจ็คเก็ต สีด ำท ำด้วยผ้ำใยกัญชำ (ในอดีต) หรือผ้ำ
ก ำมะหยี่ (ในปัจจุบัน) ประดับด้วยแผ่นโลหะเงินรูปครึ่งวงกลมเย็บติดกับเส้ือเรียงเป็นแถวทั้งข้ำงหน้ำและข้ำงหลัง 
(เส้ือก ำมะหยี่นี้จะสวมเฉพำะวันปีใหม่ และวันแต่งงำนของตนเองเท่ำนั้น) อีกท้ังนิยมสวมถุงน่องเป็นผ้ำด ำ และ    
ติดด้วยแถบสีสดใส 
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ภาพที่ 11 ชุดแต่งกำยชำยชนเผ่ำลีซอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ท่ีมำ: ศูนย์เขำคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที ่12 ชุดแต่งกำยชำยเผ่ำลีซอ 
ท่ีมำ: รัตนำ อรชุม, 2562, ออนไลน ์

เครื่องแต่งกำยหญิงลีซอ  
ไม่ว่ำจะเป็นเด็ก หญิงสำว หญิงแต่งงำนแล้ว หรือคนชรำ จะแต่งกำยเหมือนกันหมด กำงเกงจะเป็นสีด ำ

ยำวเลยเข่ำเล็กน้อย มีเส้ือคลุมยำว นิยมสีฟ้ำ หรือสีโทนเย็นท่ีมีสีสดใส ตัวเส้ือต้ังแต่เอวลงมำจะผ่ำท้ังสองข้ำง 
แขนยำว ท่ีปกคอติดแถบผ้ำสีด ำ ยำวประมำณ 1 คืบ ช่วงต้นแขนและหน้ำอกตกแต่งด้วยผ้ำหลำกสีเย็บติดกัน
เป็นแผ่น คำดเข็มขัดซึ่งเป็นผ้ำด ำผืนใหญ่ กว้ำงขนำดฝ่ำมือ หญิงนิยมโพกศีรษะ (จะใช้ผ้ำโพกศีรษะเฉพำะใน
งำนส ำคัญ เช่น งำนแต่งงำน ปีใหม่ ) ใช้ผ้ำพันแข้งด้วยผ้ำพื้นสีโทนร้อน (แดง ชมพู ม่วง) ปลำยขอบล่ำงติดแถบ
ผ้ำหลำกสีและมีลำยปักท่ีสวยงำม เมื่อมีพิธีกรรมหรืองำนฉลองก็จะสวมเส้ือกั๊กผ้ำก ำมะหยี่ ซึ่งประดับด้วยแผ่น
โลหะเงินรูปครึ่งวงกลม และเหรียญรูปี (รัตนำ อรชุม, 2562, ออนไลน์) 
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ภาพที1่3 ชุดแต่งกำยหญิงชนเผ่ำลีซอ 
ท่ีมำ: รัตนำ อรชุม, 2562, ออนไลน ์

 
ภาพที่ 14 ชุดแต่งกำยหญิงชนเผ่ำลีซอ 

ท่ีมำ: ศูนย์ชำวเขำคลองลำน อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

กำรตกแต่งลำยผ้ำ 
ลักษณะกำรตกแต่งเส้ือผ้ำ ส่วนใหญ่เน้นประดับ ด้วยแถบริ้วผ้ำสลับสีถ้ำตัดและเม็ดโลหะเงิน มีกำร

ตกแต่งด้วยลำยปักบ้ำงเล็กน้อย บริเวณช่วงต่อระหว่ำงผ้ำคำดเอวกับพู่ห้อย และด้ำนข้ำงลำยย่ำมช่วงต่อกับ    
พู่ ท่ีจะท้ิงชำยลงมำท้ัง 2 ด้ำนเท่ำกัน  

 
ภาพที ่15 ลวดลำยกำรตกแต่งผ้ำ 

ท่ีมำ: ศูนย์ชำวเขำคลองลำน อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
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วัฒนธรรมด้านความเชื่อและพิธีกรรม 

ควำมเช่ือ 
ชำวลีซูนับถือบรรพบุรุษและบูชำเทพเจ้ำโดยมีผู้น ำสองคน คือ ผู้น ำทำงด้ำนวัฒนธรรม (มือหมือผะ) 

และ ผู้ประกอบพิธีกรรม (หนี่ผะ) ประชำกร 
วันขึ้นปีใหม่ ลีซูเรียกว่ำ “โข่เซยี่ย” ตรงกับช่วงวันตรุษจีนบำงหมู่บ้ำนอำจช้ำหรือบำงหมู่บ้ำนจะเร็ว

กว่ำวัน ตรุษจีนก็ได้ เนื่องจำกกำรนับวันของผู้น ำศำสนำของหมู่บ้ำน (มือหมือผะ) อำจจะคลำดเคล่ือน วันปี
ใหม่มีวันส ำคัญ 1-3 วัน ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ จะมีกำรฆ่ำหมู ฆ่ำไก่ ต ำข้ำวปุ๊ก และเตรียมงำนส ำหรับปี
ใหม่ ส่วนพิธีกรรมก็มีกำรเซ่นไหว้บูชำผีบรรพบุรุษในบ้ำนเรือน และศำลประจ ำหมู่บ้ำน ก็คือ“อำปำโหม่วฮี”
และมีกำรกินเล้ียงฉลองเต้นร ำ เต้นร ำรอบๆต้นไม้ปีใหม่ของทุกหลังคำเรือน (สมำคมศูนย์รวมกำรศึกษำและ
วัฒนธรรมของขำวไทยภูเขำในประเทศไทย, 2562, ออนไลน์)  

 
ภาพที ่16 ศำลประจ ำหมู่บ้ำน 

ท่ีมำ: ชนเผ่ำลีซอ(ลีซู) ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

เอ้อยี่ปำ 
จะมีข้ึนหลังจำกปีใหม่ผ่ำนไปประมำณเดือนกว่ำๆ พิธีนี้มีเพียง 1 วัน 1 คืนเท่ำนั้นจะมีกำรเซ่นไหว้บูชำ

บรรพบุรุษในบ้ำนและผีบรรพบุรุษประจ ำหมู่บ้ำน ตอนกลำงคืนก็จะมีกำรเต้นร ำกัน หน้ำบ้ำนของผู้น ำศำสนำ    
(มือหมือผะ) จะไม่มีต้นไม้ปีใหม่ พิธีกรรมนี้ก็ส ำคัญมำกส ำหรับชำวลีซูเช่นกัน 

 
ภาพที ่17 เอ้อยี้ปำ 

ท่ีมำ: สมำคมศูนย์รวมกำรศึกษำและวัฒนธรรมของขำวไทยภูเขำในประเทศไทย, 2562, ออนไลน ์
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กินข้ำวโพดใหม่ ลีซูเรียกว่ำ“ชือแป๊ะกว๊ะ” 
วันกินข้ำวโพดใหม่จะอยู่ช่วงเดือนสิงหำคมของทุกปี ตรงกับกลำงเดือน 7 ของลีซู จะมีวันส ำคัญอยู่   

3 วัน ในหมู่บ้ำนทุกคนหลังคำเรือนจะต้องหยุดท ำงำน (ยกเว้นผู้ท่ีนับถือคริสต์)จะมีกำรเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ    
ในบ้ำน และผีประจ ำหมู่บ้ำน พิธีกรรมนี้ทุกหลังคำเรือนจะหำของเซ่นไหว้ คือ ข้ำวโพด แตงกวำ อ้อย ดอกไม้ 
พืชผักต่ำงๆ และธูป เทียน และมีกำรสวดบทขอบคุณผีบรรพบุรุษและเทพเจ้ำ ท่ีช่วยดูแลพืชพันธ์ธัญญำหำร 
รวมถึงสัตว์เล้ียงต่ำงๆ และคนในบ้ำนให้อยู่อย่ำงมีควำมสุขตลอดมำ 

 
ภาพที่ 18 ซือแป๊ะกว๊ย 

ท่ีมำ: สมำคมศูนย์รวมกำรศึกษำและวัฒนธรรมของขำวไทยภูเขำในประเทศไทย , 2562, ออนไลน ์

วันศิล เรียกว่ำ“จ้ือ” 
วันศิลหรือวันอยู่กรรมของลีซู จะมีข้ึนทุกๆ 15 วันในรอบกำรนับวันของลีซู ซึ่งกำรนับวันเดือนปีของ

ลีซูนั้น นับตำมปฏิทินจีน และวันศิลของลีซู คือวันท่ีพระจันทร์เต็มดวงและพระจันทร์มืดมิด จึงเป็นวันศีล                         
เป็นหน้ำท่ีของผู้น ำศำสนำประจ ำหมู่บ้ำน (มือหมือผะ) ท่ีจะประกำศให้ชำวบ้ำนทรำบล่วงหน้ำ 1 วันวำ่ วันรุ่งขึ้น
จะเป็นวันศิล บอกให้ชำวว่ำห้ำมใช้ของมีคม เช่น มีด ขวำน จอบ เสียม ห้ำมท ำงำนไร่, สวน นอกจำกนั้นก็ห้ำม 
ฆ่ำหมู ไก่หรือสัตว์ทุกชนิดท่ีมีชีวิต วันศิลจะหยุดงำน 1 วัน อยู่ท่ีบ้ำนอยู่กับครอบครัว ส่วนผู้หญิงก็เย็บผ้ำปักผ้ำ 
ส่วนผู้ชำยท ำงำนบ้ำนเล็กๆน้อยๆท่ีบ้ำน 

 
ภาพที่ 19 วันศิล 

ท่ีมำ: สมำคมศูนย์รวมกำรศึกษำและวัฒนธรรมของขำวไทยภูเขำในประเทศไทย, 2562, ออนไลน ์
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เซ่นไหว้หลุมศพ ลีซูเรียกว่ำ“หล่ีฮีชัว” 
   หลังจำกปีใหม่ผ่ำนไปสักสองเดือนกว่ำๆ พิธีนี้จะจัดขึ้น ณ สุสำนหรือหลุมฝังศพ ลีซูมีกำรเซ่นไหว้ท่ี         
ณ หลุมฝังศพ พิธีกรรมนี้จะท ำกำร 3 ครั้ง ท ำทุกๆปี หลังจำกนั้นเซ่นไหว้ครบ 3 ครั้งแล้ว ไม่ต้องท ำแล้ว ลีซูมี
ควำมเช่ือว่ำวิญญำณไปเกิดใหม่แล้ว ถ้ำครอบครัวไหนอยำกจะท ำต่อสำมำรถท ำได้ พิธีนี้ท ำได้เฉพำะคนท่ีมีลูก
ชำย เช่น เวลำพ่อและแม่เสียชีวิตไป ลูกชำยก็จะท ำพิธี“หล่ีฮีชัว”ให้พ่อแม่ท่ีเสียไปแล้ว ถ้ำครอบครัวไหนไม่มี
ลูกชำยมีแต่ลูกสำวไม่สำมำรถท่ีจะท ำได้ เพรำะผู้หญิงไม่สำมำรถท ำพิธีกรรมได้นอกจำกผู้ชำย 

 
ภาพที่ 20 เซ่นไหว้หลุมศพ 

ท่ีมำ: สมำคมศูนย์รวมกำรศึกษำและวัฒนธรรมของขำวไทยภูเขำในประเทศไทย, 2562, ออนไลน ์

ศำสนำ 
ลีซอยังคงนับถือผีอยู่เป็นส่วนใหญ่ มีอยู่บ้ำงท่ีหันมำนับถือศำสนำพุทธและศำสนำคริสต์ กำรนับถือผี

ยังคงพบเห็นในหมู่บ้ำนโดยท่ัวไป มีผีประจ ำหมู่บ้ำน ผีบ้ำน ผีเรือน ผีหลวง ผีป่ำ ผีน้ ำหรือผีล ำห้วย 

ประเพณีอื่นๆ 
1. อำหำร ลีซูมีอำหำรท่ีจะประกอบในเทศกำล หรือเวลำมีพิธีกรรมอยู่ 3 อย่ำง ได้แก่ มำหวู่จ๊ำจ๊ำ (ต้มหน่อไม้

กับกระดูกหมู่) ขว๋ำกีกือ (ลำบหมู) และ ขว่ำลู ๆ (ทอดหมู) นอกจำกนั้นลีซูยังมีกำรถนอมอำหำรเพื่อท่ีจะสำมำรถ
เก็บไว้กินในยำมแล้ง ได้แก่ ผักกำดดอง ผักกำดตำกแห้ง ไส้กรอก หมูลนควัน ลำกหอมชูดอง เป็นต้น และอำหำร
ท่ีขึ้นช่ือของลีซูอีกอย่ำงคือ จ้ำ สู่ แปะ แปะ หรือ ย ำมะเขือเทศ เป็นอำหำรท่ีจะต้องมีเพื่อไปท ำไร่ท ำสวน 

2. งำนช่ำงฝีมือ ลีซูถือว่ำเป็นชนท่ีมีควำมเช่ียวชำญในงำนฝีมือมำกชนหนึ่ง งำนฝีมือท่ีสำมำรถพบเห็น
ได้ในชุมชน ได้แก่ ช่ำงจักรสำน (ตะกร้ำ, ไม้กวำด, เก้ำอี้หวำย, กระบุง, อุปกรณ์ดักสัตว์) ช่ำงตีเหล็ก (จอบ มีด 
เสียม) ช่ำงตีเงิน (แผ่นโลหะเงินรูปครึ่ง, เครื่องประดับ) ช่ำงเย็บผ้ำ เป็นต้น 

3. กำรละเล่นพื้นบ้ำน กำรละเล่นของชำวลีซูท่ียังคงสืบทอดกันคือ กำรเล่นลูกสะบ้ำ ลูกข่ำง ไม้คะเย่ง 
และกำรใช้หน้ำไม้ เป็นต้น 

4. นิทำน ต ำนำน และสุภำษิต ลีซูมีนิทำน เยอะมำก มีท้ังนิทำนตลกขบขัน นิทำนเกี่ยวกับกำร
ประกอบอำชีพ กำรวำงตัว มำกว่ำ 100 เรื่อง ต ำนำนหรือสุภำษิตก็มีเยอะมำก ส่วนใหญ่ก่อนนอน คุณพ่อ แม่ 
หรือว่ำย่ำยำยจะมีกำรเล่ำนิทำน ต ำนำน หรือสุภำษิตให้กับลูกหลำนได้ฟังก่อนนอน 

5. สถำนท่ีศักดิ์สิทธิ์ ในสังคมชุมชนลีซูมีสถำนท่ีส ำคัญ ๆ ได้แก่ (1) อี๊ด่ำมอ ซึ่งเป็นท่ีท่ีอ ำนำจศักด์ิสิทธิ์
ท่ีใหญ่ท่ีสุดอำศัยอยู่ ซึ่งมีหน้ำท่ีปกป้อง คุ้มครองทรัพยำกรธรรมชำติในอำณำเขตของชุมชน ซึ่งรวมไปถึงพื้นท่ี
ในกำรท ำมำหำกินด้วย และ อำปำโหม่ฮี ต้องเป็นพื้นท่ีป่ำท่ีอยู่เหนือชุมชน หรือสูงกว่ำท่ีพักอำศัยของคนใน
ชุมชนเป็นสถำนท่ีประกอบพิธีกรรมระดับครอบครัว โดยมีผู้อำวุโสท่ีสุดในครอบครัวเป็นผู้ประกอบพิธี และ
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ระดับชุมชนท่ีมีหมือผะหรือโชโหม่วโชตี เช่นบำงคนผูกขวัญไว้ที่อำปำโหม่ฮี ก็ต้องประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญท่ี
อำปำโหม่ฮี 

ศิลปะกำรแสดง 
ศิลปะกำรแสดงท่ีโดดเด่นของชำวลีซอ คือ กำรเต้นร ำ ลีซอจะมีกำรเต้นร ำกำรเฉลิมฉลองด้วยกำรท ำ

พิธีกรรม และจัดงำนรื่นเริง เช่น งำนปีใหม่ งำนแต่งงำน และงำนท ำควำมสะอำดศำลเจ้ำหมู่บ้ำน เป็นต้น 
นอกจำกนั้นยังมีศิลปะกำรแสดง เช่น กำรร้องเพลง มีท้ังเพลงเกี่ยวพำรำสี เพลงแต่งงำน เพลงส ำหรับคนตำย 
เพลงส ำหรับลูกก ำพร้ำ และ เพลงกล่อมเด็ก (สมำคมศูนย์รวมกำรศึกษำและวัฒนธรรมของขำวไทยภูเขำใน
ประเทศไทย, 2562, ออนไลน์) 

บทสรุป 
จำกกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มชำติพันธ์ชนเผ่ำลีซอ (ลีซู) ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอ      

คลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร พบว่ำ ชนเผ่ำลีซอ (ลีซู) มีประเพณี ควำมเช่ือ ท่ีอยู่อำศัย ควำมเป็นอยู่และกำร  
แต่งกำยท่ีมีควำมหลำยหลำยด้ำนวัฒนธรรมเป็นอย่ำงยิ่ง แต่เดิมประชำกรของชนเผ่ำลีซอ (ลีซู) ต ำบลคลอง
ลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร มีประชำกรอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกแต่ด้วยสังคมพื้นท่ี ท่ีอยู่
อำศัยและวัฒนธรรมในปัจจุบันมีกำรเปล่ียนแปลง ท ำให้ชนเผ่ำลีซอ (ลีซู) แยกย้ำยกันไปท ำงำนในต่ำงจังหวัด
มำกขึ้นจนกระท่ังปัจจุบันที่ต ำบลคลองลำนพัฒนำ เหลือประมำณ 30 หลังคำเรือน 
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บทน า 
อุทยานแห่งชาติ (National park) มีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนท้ังในมิติ

ส่ิงแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ ด้ำนส่ิงแวดล้อม เป็นแหล่งรวบรวมสรรพส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันอย่ำงเป็นกระบวนกำรและมีระบบท่ีน ำไปสู่กำรผลิตและควบคุมตนเองตำมธรรมชำติอันส่งผลต่อกำร
ด ำรงชีวิตของมนุษย์ท้ังด้ำนตรง และ ทำงอ้อมท่ีส ำคัญ ได้แก่ เป็นแหล่งต้นน้ ำล ำธำร ศูนย์รวมของควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ ช่วยควบคุมสภำพภูมิอำกำศ บรรเทำควำมรุนแรงของอุทกภัย วำตภัย และควำมแห้ง
แล้ง และช่วยลดกันพลังทลำยของดิน ด้ำนสังคม จำกบทบำทส่ิงแวดล้อมดังกล่ำว อุทยำนแห่งชำติจึงมี
ควำมส ำคัญต่อสังคม นำนัปกำร เป็นแหล่งก ำเนิดของน้ ำ ใช้สอยในครัวเรือนเกษตรกรรม อุตสำหกรรมและ
พลังงำน เป็นแหล่งอำหำรและวัสดุใช้สอยของชุมชนท้องถิ่นเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวและนันทนำกำรและเอื้อต่อ
กำร ค้นคว้ำ วิจัยและกำรศึกษำหำควำมรู้ในศำสตร์แขนงต่ำงๆ โดยเฉพำะเรื่องควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์
และสำยพันธุกรรม ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรม และอุตสำหกรรมในอนำคต และด้ำนเศรษฐกิจ 
เนื่องจำกอุทยำนแห่งชำติมีคุณค่ำด้ำนควำมงดงำม และควำมโดดเด่นของทรัพยำกรธรรมชำติท่ีหลำกหลำย   
ซึ่งมีศักยภำพสูงส ำหรับใช้เป็นฐำน ในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน และกำรบริกำร กระตุ้น
ให้เกิดอุตสำหกรรมท่ี เกี่ยวข้องก่อให้เกิดกำรหมุนเวียน ทำงเศรษฐกิจ กำรจ้ำงงำน และกำรกระจำยรำยได้แก่
ทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

อุทยำนแห่งชำติท่ีได้มำตรฐำน จะต้องมีขนำดพื้นท่ีอย่ำงน้อย 10 ตำรำงกิโลเมตร บริหำรงำนโดย
รัฐบำลกลำง มิใช่รัฐหรือระดับจังหวัด มีเจ้ำหน้ำท่ีดูแลอย่ำงเพียงพอ ท่ีจะสำมำรถป้องกันกำรบุกรุกได้อย่ำง
เด็ดขำด ข้อส ำคัญจะต้องอนุญำตให้ไปท่องเท่ียวได้และจะต้องรักษำธรรมชำติให้คงสภำพดังเดิมอย่ำงมำกท่ีสุด 
บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) สภำพพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ 2) ประวัติควำมเป็นมำอุทยำน
แห่งชำติคลองวังเจ้ำ 3) พื้นท่ีลุ่มน้ ำและแหล่งน้ ำ 4) หน่วยงำนในพื้นท่ี 5) จุดชมวิวในอุทยำนแห่งชำติคลอง  
วังเจ้ำ 6) ข้อมูลกำรเดินทำง 7) บ้ำนพักและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 8) ข้อปฏิบัติในกำรเท่ียวอุทยำนแห่งชำติ
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คลองวังเจ้ำ 9) ข้อควรปฏิบัติกำรต้ังแคมป์ปิ้ง 10) อัตรำค่ำบริกำรเข้ำอุทยำนแห่งชำติ 11) ค่ำธรรมเนียม
รถยนต์ 

สภาพพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีอ ำเภอโกสัมพีนคร อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร และอ ำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก 

รวมเนื้อท่ีประมำณ 466,875 ไร่ หรือประมำณ 747 ตำรำงกิโลเมตร พื้นท่ีโดยรอบ  ประกอบไปด้วย ป่ำอัน
อุดมสมบูรณ์ และยังเป็น ต้นน้ ำล ำธำรของแม่น้ ำปิง จึงไม่แปลกท่ีอุทยำนแห่งชำติแห่งนี้จะมี สถำนท่ีท่องเท่ียว
ทำงด้ำนน้ ำตกอันสวยงำมหลำยแห่ง  นอกจำกนี้พื้นท่ีบริเวณอุทยำน ยังเป็นพื้นท่ีส่วนหนึ่งของลุ่มน้ ำปิง 
ประกอบไปด้วย 2 ลุ่มน้ ำ  ได้แก่ ลุ่มน้ ำคลองวังเจ้ำ และลุ่มน้ ำคลองสวนหมำก ด้วยนักท่องเท่ียวจ ำนวนไม่น้อย 
นิยมมำพักผ่อนเล่นน้ ำบริเวณลำนกำงเต็นท์ ภำยในท่ีท ำกำรอุทยำนเพรำะบรรยำกำศอันสุนทรีย์ของลุ่มน้ ำ
เหล่ำนี้ ไหลผ่ำนนั่นเอง (อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 2562, ออนไลน์) 

อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ มีท่ีต้ังอยู่ระหว่ำงพิกัด UTM ท่ี 1780000 ถึง 1830000 N และระหว่ำง
พิกัด UTM ท่ี 500000 E ถึง 530000 E  

- ทิศเหนือ จดคลองแมะยะมำและคลองแม่ละเมำ ซึ่งเป็นคลองท่ีแบ่งเขตระหว่ำง อุทยำนแห่งชำติ
คลองวังเจ้ำและป่ำสงวนแห่งชำติป่ำประดำงก์และป่ำวังเจ้ำ 

- ทิศใต้ จดเขตอุทยำนแห่งชำติคลองลำน อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
- ทิศตะวันออก จดคลองสวนหมำก ซึ่งเป็นคลองท่ีแบ่งเขตระหว่ำงอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ และ

ป่ำสวนหมำก  
- ทิศตะวันตก จดเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำอุ้มผำง อ ำเภออุ้มผำง จังหวัดตำก (สมชำย วิเชียรกัลยำรัตน์, 

2562, สัมภำษณ์) 

 
ภาพที่ 1 ป้ำยแสดงทำงเข้ำอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ 

ท่ีมำ : อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 2562 

ประวัติความเป็นมาอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 
ด้วย ฯพณฯ พันโทสนั่น ขจรประศำสน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ไปตรวจ

รำชกำรในท้องท่ีจังหวัดก ำแพงเพชร เกี่ยวกับกำรบุกรุกท ำลำยป่ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำคลองวังเจ้ำ และ
ป่ำคลองสวนหมำก ท้องท่ีอ ำเภอคลองลำน และอ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร เมื่อวันท่ี 7 ธันวำคม พ.ศ. 
2531 ได้บันทึกส่ังกำรให้ด ำเนินกำรส ำรวจพื้นท่ีดังกล่ำวเพื่อจัดต้ังเป็นอุทยำนแห่งชำติ ซึ่งคณะกรรมกำรป้องกัน
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อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ จังหวัดก ำแพงเพชร ได้ประชุมเมื่อวันท่ี 8 ธันวำคม พ.ศ. 2531 มีมติเห็นสมควร
ก ำหนดบริเวณป่ำดังกล่ำวเป็นอุทยำนแห่งชำติ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพธรรมชำติให้อยู่คงเดิม 

กองอุทยำนแห่งชำติได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 0713/1499 ลงวันท่ี 20 ธันวำคม พ.ศ. 2531 เสนอ
กรมป่ำไม้มีค ำส่ังท่ี 1914/2531 ลงวันท่ี 21 ธันวำคม พ.ศ. 2531 ให้นำยวิฑูรย์ อุรัชโนประกร นักวิชำกำร    
ป่ำไม้ 4 ส ำรวจจัดต้ังป่ำบริเวณดังกล่ำวและพื้นท่ีใกล้เคียงในท้องท่ีจังหวัดตำกเป็นอุทยำนแห่งชำติ ผลกำร
ส ำรวจตำมหนังสืออุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำท่ี กษ 0713(วจ)/11 ลงวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2532 รำยงำน
ว่ำพื้นท่ีป่ำคลองวังเจ้ำ ป่ำคลองสวนหมำก จังหวัดก ำแพงเพชร ได้ประกำศเป็นป่ำสงวนแห่งชำติตำม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 488 (พ.ศ. 2515) ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 89 ตอนท่ี 175 ลงวันท่ี 21 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2515 และป่ำประดำง-วังเจ้ำ อ ำเภอเมืองตำก ได้ประกำศเป็นป่ำสงวนแห่งชำติตำม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2507) ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 81 ตอนท่ี 116 ลงวันท่ี 8 ธันวำคม 
พ.ศ. 2507 มีสภำพภูมิประเทศเป็นป่ำต้นน้ ำล ำธำร มีจุดเด่นทำงธรรมชำติท่ีสวยงำมเหมำะสมจัดต้ังเป็น
อุทยำนแห่งชำติ  ต่อมำได้มีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดบริเวณท่ีดินป่ำประดำง และป่ำวังก์เจ้ำ ในท้องท่ีต ำบล
เชียงทอง อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก และป่ำคลองวังเจ้ำ และป่ำคลองสวนหมำก ในท้องท่ีต ำบลโกสัมพี 
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร และต ำบลโป่งน้ ำร้อน อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร ให้เป็นอุทยำนแห่งชำติ 
โดยได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 107 ตอนท่ี 158 ลงวันท่ี 29 สิงหำคม พ.ศ. 2533 เป็นอุทยำน
แห่งชำติล ำดับท่ี 63 ของประเทศ (อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 2562, ออนไลน์) 

อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ ได้รับกำรจัดต้ังเป็นอุทยำนแห่งชำติ เมื่อ พ.ศ.2533 ซึ่งอุทยำนแห่งชำติ
เป็นพื้นท่ี คุ้มครองรูปแบบหนึ่งท่ีรัฐ โดยกรมป่ำไม้จัด ต้ังขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ อุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.2504 
เพื่อคุ้มครอง รักษำทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้ สัตว์ป่ำ และของป่ำ ตลอดจนทิวทัศน์ป่ำไม้ ภูเขำ 
ให้คงอยู่ในสภำพธรรมชำติเดิม มิให้ถูกท ำลำยหรือเปล่ียนแปลงไป เพื่อเป็นแหล่งศึกษำวิจัยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกับธรรมชำติ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อน หย่อนใจของประชำชน  
 ลักษณะภูมิประเทศบริเวณอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ อยู่ในเขตรอยต่อระหว่ำงบริเวณเขตเทือกเขำ
ภำคตะวันตกกับบริเวณขอบท่ีรำบภำคกลำง สภำพภูมิประเทศเป็นเทือกเขำสูงชันสลับซับซ้อน แนวเขำวำงตัว
ในทิศเหนือ-ทิศใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขำถนนธงชัย ท่ีรำบอยู่ทำงตอนกลำงพื้นท่ี ซึ่งมีลักษณะอ่ำงกระทะ
ขนำดเล็ก จ ำนวน 2 แอ่ง พื้นท่ี 2,000-5,000 ไร่ แนวเทือกเขำท่ีส ำคัญได้แก่ เขำเย็น เขำสน เขำเต่ำด ำ        
เขำขนุน เขำขำแล้ง เขำลีโละโคะ เขำวังเจ้ำ เขำปั๋งใหญ่ ดอยลวก และเขำวุ้งกะสัง อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ 
มีค่ำระดับควำมสูงเฉล่ียจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงสูงท่ีสุดประมำณ 1,898 เมตร อยู่บริเวณยอดเขำเขำเย็น 
พื้นท่ีส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 31.01 มีควำมสูงอยู่ระหว่ำง 500-700 เมตร ส่วนควำมลำดชันของพื้นท่ีมี
ค่ำเฉล่ียประมำณ 30 % และมีค่ำควำมสูงประมำณ 87.5% ของพื้นท่ี (สมชำย วิเชียรกัลยำรัตน์ , 2562, 
สัมภำษณ์) 
 ลักษณะภูมิอำกำศบริเวณอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ จำกกำรตรวจสอบวัดสภำพอำกำศในคำบปี
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2535-2561 พบว่ำ อุณหภูมิเฉล่ีตลอดปีมีค่ำเท่ำกับ 27.6 องศำเซลเซียส โดยเดือนท่ีมีค่ำ
อุณหภูมิรำยเดือนสูงสุดคือเดือนเมษำยน และต่ ำสุดในเดือนธันวำคม มีค่ำ เท่ำกับ 30.5 และ 24.5 องศำ
เซลเซียส ตำมล ำดับ อุณหภูมิสูงสุดและต่ ำสุดเฉล่ียตลอดปีมีค่ำเท่ำกับ 39 และ17.1 องศำเซลเซียส ตำมล ำดับ 
ส่วนเดือนท่ีอุณหภูมิต่ ำสุดมีค่ำน้อยท่ีสุดคือเดือนธันวำคม มีค่ำเท่ำกับ8.2 องศำเซลเซียส และรำยเดือนท่ี
อุณหภูมิสูงสุดมีค่ำมำกท่ีสุดคือเดือนเมษำยน มีค่ำเท่ำกับ 44 องศำเซลเซียส จ ำนวนวันท่ีฝนตกตลอดท้ังปีมีค่ำ
เฉลีเท่ำกับ 10.3 วัน โดยเดือนท่ีมีจ ำนวนวันท่ีฝนตกมำกท่ีสุดคือเดือน กรกฎำคม มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 19.6 วัน 
และเดือนท่ีมีจ ำนวนวันท่ีฝนตกน้อยท่ีสุดคือเดือน ธันวำคม มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 1.6 วัน ปริมำณน้ ำฝนรำยปีมี
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ค่ำเฉล่ียประมำณ 110.0 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีปริมำณน้ ำฝนมำกท่ีสุดเดือนพฤษภำคม และน้อยท่ีสุดมีค่ำเฉล่ีย
ประมำณ 198.1 และ 5.5 มิลลิเมตร  ตำมล ำดับ ส่วนเดือนท่ีมีปริมำณน้ ำฝนรำยวันสูงสุดมำกท่ีสุดคือเดือน
พฤษภำคม มีค่ำเฉล่ียประมำณ 248.9 มิลลิเมตร/วัน (อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 2562, ออนไลน์) 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีพื้นท่ี รวมเนื้อท่ีประมำณ 466,875 ไร่ 747 ตำรำงกิโลเมตร สำมำรถ
จ ำแนกลักษณะพืชพรรณและสัตว์ป่ำ ลักษณะพืชพรรณอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ ประกอบไปด้วย 
 1. ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ (MIXED DECIDUOS FOREST) เป็นสังคมพื้นท่ีปกคลุม
พื้นท่ีอุทยำน แห่งชำติคลองวังเจ้ำมำกท่ีสุด ต้ังแต่ระดับควำมสูงต่ ำ สูตรของพื้นท่ีประมำณ 200 เมตรจำก
ระดับน้ ำทะเลปำนกลำง ทำงทิศตะวันออกติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ตลอดแนวเหนือใต้ ขึ้นไปบนภูเขำสูงชัน 
ทำงด้ำนทิศตะวันตกถึงระดับควำมสูงประมำณ 400 ถึง 1000 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง ต่อเนื่องกับ
ป่ำดิบเขำ โดยมีป่ำดิบแล้ง ป่ำเต็งรัง ฝำกศูนย์กระจำยแทรกอยู่เป็นหย่อม  
            ป่ำเบญจพรรณในอุทยำนแห่งชำติ สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย คือป่ำเบญจพรรณท่ีมีไม้สัก
(MIXED DECIDUOS FOREST WITH TEAK)  และป่ำเบญจพรรณท่ีไม่มีไม้สัก (MIXED DECIDUOUS FOREST 
WIHOUT TEAK) ป่ำเบญจพรรณท่ีมีไม้สักขึ้นอยู่ในพื้นท่ี ท่ีมีควำมลำดชัน ของพื้นท่ีท่ีไม่สูงมำก ทำงด้ำนทิศ
ตะวันออกของอุทยำนแห่งชำติ คลองวังเจ้ำ ต้ังแต่บริเวณท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ ลงมำจนถึง 
บริเวณหน่วยพิทักษ์ฯ คลองมดแดงเดิมเป็นป่ำสักท่ีอุดมสมบูรณ์ มีไม้สักขนำดใหญ่ ขึ้นอยู่อย่ำงหนำแน่น       
แต่เนื่องจำกพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติ เคยผ่ำนกำรท ำร้ำยมำแล้ว ไม้สักจึงถูกตัดออก ไป นำเกลือพื้นท่ี ท่ีมีไม้สัก   
อยู่อย่ำงสมบูรณ์ไม่มำกนัก บริเวณใกล้เคียงบ้ำนวุ้งกระสัง ไม้สักเป็นไม้เด่นมีรกฟ้ำ แดง ประดู่ และมะกอก
เกล้ือน ปะปนอยู่ ส่วนป่ำเบญจพรรณท่ีไม่มีไม้สักขึ้น อยู่เป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ของอุทยำนแห่งชำติ  คลองวังเจ้ำ 
พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ พลวง ก่อแพะ เต็งรัง รักใหญ่ เสลำ โมกมัน สะทิบ กำงขี้มอด ล ำไยป่ำ พลับพลำ ตะคร้ ำ 
และปอตูบหูช้ำง เป็นไม้ดัชนี ของสังคมพืชชนิดนี้ นอกจำกไม้ยืนต้นแล้ว ยังมีไม้ไผ่หลำยชนิด ขึ้นปะปนอยู่ด้วย 
เช่นไผ่ซำงนวล ไผ่ไร่ เป็นต้น 

2. ป่าดิบเขา (HILL EVERGREEN FOREST) เป็นสังคมพืชท่ีมีเนื้อท่ีปกคลุมมำกเป็นอันดับ 2       
รองจำกป่ำเบญจพรรณ พบกระจำยบนเขำสูงชันทำงด้ำนทิศตะวันตก ตลอดแนวเหนือใต้ ของอุทยำนแห่งชำติ
คลองวังเจ้ำ ต้ังแต่ระดับควำมสูง ประมำณ 1000 เมตรเมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงถึงยอดเขำสูงสุดของ
อุทยำน ท่ีสูงประมำณ 1898 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง ถัดขึ้นไปจำกสังคมพืชป่ำเบญจพรรณ ป่ำดิบ
เขำในพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ มีพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดเด่นหลำยชนิด ขึ้นผสมกันอยู่ ชนิดท่ีส ำคัญๆ ได้แก่ 
ก่อนเดือย ก่อใบเล่ียม  ฝำละมี ค่ำหด สำรภีดอย พะวำ  โพบำย ก่อหม่น ก่อแดง นูดต้น เหมือด มุ้นหลวง    
ทะโล้และต ำเสำหนู เป็นต้น ไม้พื้นล่ำงค่อนข้ำง แน่นทึบ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้จ ำพวก เฟิร์น ปอ กระวำน อ้อ 
แขม หญ้ำเข้ำป่ำ  หวำย และหญ้ำคำ เป็นต้น 

3. ป่าดิบแล้ง(DRY EVERGREEN FOREST) เป็นสังคมพืชท่ีมีเนื้อท่ีปกคลุม พื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติ
คลองวังเจ้ำ มำกเป็นอันดับท่ี 3 รองจำกป่ำเบญจพรรณ และป่ำดิบเขำ ปรำกฏกระจำยอยู่บริเวณตอนกลำง 
ของอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ ตำมแนวหุบตอนกลำงของพื้นท่ี ล้อมรอบด้วยสังคม พืชป่ำเบญจพรรณ        
ท่ีระดับควำมสูงประมำณ 400 ถึง 1000 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง ในสภำพภูมิประเทศ ท่ีเป็นพื้นท่ี
ค่อนข้ำงรำบ และบริเวณภูเขำหินปูน และหินแกรนิตไนส์ ท่ีไม่สูงมำก บริเวณตอนกลำงอุทยำนแห่งชำติ      
คลองวังเจ้ำ พื้นท่ีป่ำดิบแล้ง ถูกบุกรุกแผ้วถำงเป็นพื้นท่ีเพำะปลูกพืชมำกท่ีสุด 

ป่ำดิบแล้งในพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ มีพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดเด่น ท่ีเป็นดัชนี ช้ีให้เห็นถึงสังคม 
พืชป่ำดิบแล้ง คือ ชุมแสงแดง เสลำ ยมหิน กระโดนแดง เต็ม สบันงำ และตำว เป็นต้น แต่บำงแห่ง ก็มีกระทุ่มน้ ำ 
ล ำพูป่ำ มะเดือ และพันธุ์ไม้เด่น แต่ก็มีตำว เต่ำร้ำงและค้อปะปนอยู่เช่นกัน 
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4. ป่าเต็งรัง (DRY DIPTEROCARP FOREST) มีพื้นท่ีปกคลุม มำกเป็นอันดับท่ี 4 พบปรำกฏอยู่เป็น
หย่อม ตำมบริเวณยอดเขำหรือเนินเขำเต้ียๆ ท่ีมี หน้ำดินน้อย หินโผล่หรือเศษหินแตกหัก ปะปนอยู่มำก ควำม
อุดมสมบูรณ์ต่ ำ มีวัตถุต้นก ำเนิดดินมำจำกหินแกรนิตไนส์ ไบโอไทต์หินแกรนิต และหินควอร์ตไซต์ ทำงด้ำน 
ตะวันออกและตอนเหนือของอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ ป่ำเต็งรังจะพบปรำกฏ เป็นหย่อมเล็กๆ หรืออำจ
ขึ้นอยู่บนเขำท้ังลูก ท่ีระดับควำมสูงประมำณ 200 ถึง 800 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 

ป่ำเต็งรังเป็นสังคมพืชท่ีมีไม้ยืนต้นขนำดเล็ก ขึ้นอยู่อย่ำงหนำแน่น ชนิดพันธุ์ไม้เด่นท่ีเป็นดัชนี ของ
สังคมพืชป่ำเต็งรัง มีควำมแตกต่ำงกันบ้ำง บำงบริเวณอำจพบ รัง เหียง พลวง  กระท่อมหมู ก่อนกและเต็งเป็น
ไม้เด่น แต่บำงแห่งพบว่ำไม้พลวง ก่อแพะ เพลง รักใหญ่และก่อนก หรือ รัง พลวง ก่อแพะ รกฟ้ำ เป็นพันธุ์ไม้
เด่นตำมล ำดับ ไม้พื้นล่ำงจ ำพวกหญ้ำ เช่น หญ้ำเพ็ก โจด หญ้ำคำ และหญ้ำหนวดฤำษีเล็ก เป็น ไม้พื้นล่ำงท่ี
ส ำคัญของป่ำเต็งรัง 

5. ป่าเขาสน (PINE FOREST) พบปกคลุมพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำน้อยท่ีสุด เพียงร้อยละ 
0.48 ของพื้นท่ี อุทยำนปรำกฏกระจำยอยู่เป็นหย่อมเล็กๆ ตำมแนวสันขำวและบนยอดเขำบริเวณตอนกลำง 
ตำมแนวเหนือใต้ ท่ีระดับควำมสูงประมำณ 900 ถึง 1,200 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง บนดินท่ีมีหน้ำ
ดินลึกเกิดจำก กำรผุกร่อน ของหินต้นก ำเนิดพวก แกรนิตไนส์ ไบโอไทต์ หินดินดำน หินชนวน และหินทรำย 

 พันธุ์ไม้ท่ีเป็นชนิดเด่นและเป็นดัชนีของป่ำสนเขำท่ีส ำคัญคือ สนสำมใบ อำจพบพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดอื่น
ปะปนอยู่บ้ำง เช่น มะก่อ ทะโล้ สำรภีดอย ต ำเสำหนู และอำจพบไม้ในวงศ์ก่อขึ้นอยู่ด้วยในบำงพื้นท่ี 

ทรัพยากรสัตว์ป่าสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 1. สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม จ ำนวน 80 ชนิด 28 วงศ์ 65 สกุล 

2. สัตว์เล้ือยคลำน จ ำนวน 70 ชนิด 12 วงศ์ 47 สกุล   
3. สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ ำ จ ำนวน 45 ชนิด 5 วงศ์ 16 สกุล   
4. นก จ ำนวน 189 ชนิด 55 วงศ์ 127 สกุล   
5. ปลำ จ ำนวน 41 ชนิด 13 วงศ์ 30 สกุล  
5. แมลงป่ำไม้ จ ำนวน 35 ชนิด 5 วงศ์ 25 สกุล 

พื้นที่ลุ่มน้ าและแหล่งน้ า 
 พื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำเป็นส่วนหนึ่งในพื้นท่ีลุ่มน้ ำหลักลุ่มน้ ำปิง แบ่งเป็นกลุ่มน้ ำสำขำย่อย
ของลุ่มน้ ำปิงตอนล่ำง 2 ลุ่มน้ ำ คือ ลุ่มน้ ำคลองวังเจ้ำ และลุ่มน้ ำคลองสวนหมำก (อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 
2562, ออนไลน์) 

1. ลุ่มน้ าคลองวัง มีพื้นท่ีลุ่มน้ ำท้ังหมด 626.35 ตำรำงกิโลเมตร อยู่บริเวณตอนเหนือของอุทยำน
แห่งชำติคลองวังเจ้ำ มีทิศด้ำนลำดไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ล ำธำรมีน้ ำไหลตลอดท้ังปี ไหลลงแม่น้ ำปิง 
ท่ีบ้ำนวังเจ้ำ อ ำเภอวังเจ้ำ จังหวังก ำแพงเพชร 

2. ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก มีพื้นท่ีลุ่มน้ ำท้ังหมด 1,129.29 ตำรำงกิโลเมตร มีพ้นท่ีลุ่มน้ ำท่ีอยู่ในเขต
อุทยำนแห่งชำติ เท่ำกับ 404.36 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นร้อ ยละ 54.14 ของพื้นท่ีลุ่มแม่น้ ำ ลุ่มน้ ำ                          
คลองสวนหมำกประกอบไปด้วยลุ่มน้ ำย่อยต่ำงๆดังนี้ 

2.1 คลองสวนไพร1 มีพื้นท่ีอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ เท่ำกับ 27.43 ตำรำงกิ โลเมตร        
คิดเป็นร้อยละ 3.67 ของพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติ มีทิศด้ำนลำดไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ
และทิศตะวันตกติดต่อกับลุ่มน้ ำคลองวังเจ้ำ 1 ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ ำคลองขุนหมำกและลุ่มน้ ำคลอง       
วุ๊งกะสัง รูปร่ำงลุ่มน้ ำเป็นแบบ Fan-Shape รูปแบบล ำธำรเป็น Dendeitic trellised  
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2.2 คลองวุ๊งกะสัง มีพื้นท่ีอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ เท่ำกับ 43.09 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 5.77 ของพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติ มีทิศด้ำนทำงลำดตะวันออกเฉียงใต้มีทิศเหนือติดต่อกับลุ่มน้ ำ
คลองไพร 1 และลุ่มน้ ำคลองไพร 2 ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ ำคลองขุนหมำกทิศตะวันออกติดต่อกับลุ่มน้ ำ
คลองสวนหมำก 10 และทิศใต้ติดต่อกับลุ่มน้ ำคลองอีหมีและลุ่มน้ ำย่อยคลองสวนหมำก 9 รูปร่ำงลุ่มน้ ำ
เป็นแบบ Fan-Shape รูปแบบล ำธำรเป็นแบบ Dendeitic 

2.3 คลองผู้ใหญ่เลา มีพื้นท่ีอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ เท่ำกับ 51.23 ตำรำงกิโลเมตร        
คิดเป็นร้อยละ 6.86 ของพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติ มีทิศด้ำนลำดทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ
ติดต่อกับลุ่มน้ ำคลองเต่ำด ำ ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำอุ้มผำง ทิศใต้ติดต่อกับลุ่มน้ ำ
คลองนำยปู ทิศตะวันออกติดต่อกับลุ่มน้ ำคลองปำงขบและลุ่มน้ ำคลองนำยปู รูปร่ำงลุ่มน้ ำเป็นแบบ 
Fan-Shape รูปแบบล ำธำรเป็นแบบ Dendritic และ Parallel 

หน่วยงานในพื้นที่ 
หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำท่ี วจ.1 (เกำะร้อย) 

           หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำท่ี วจ.2 (คลองมดแดง) 
          หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำท่ี วจ.3 (ปำงสังกะสี) 
          หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำท่ี วจ.4 (แม่ยะมำ) 
         หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำท่ี วจ.5 (โละโคะ) 

หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำท่ี วจ.6 (ผำผ้ึง) 

 
ภาพที่ 2 น้ ำตกคลองวังเจ้ำ 

ท่ีมำ : อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 2562, ออนไลน์) 
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จุดชมวิวในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 

1. จุดชมวิวผาต้ัง อยู่ริมเส้นทำงบ้ำนโละโคะ ห่ำงจำกท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติ 3 กิโลเมตร ต้ังอยู่บน
เส้นทำงท่ีจะไปบ้ำนโละโคะ เป็นจุดท่ีสำมำรถมองลงไปเห็นดอยผำต้ัง เหมำะแก่กำรชมสภำพป่ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
โดยเฉพำะควำมงำมของดวงอำทิตย์ตกลับเหล่ียมเขำในยำมเย็น 
 2. เขากระดาน  เป็นหน้ำผำของเขำเต่ำด ำ อยู่ใกล้น้ ำตกเต่ำด ำ มีลักษณะเหมือนมีคนเอำกระดำนมำ
เรียงต่อกันเป็นหน้ำผำสูงขึ้นประมำณ 300 เมตร 
 3. ผากลม เป็นหน้ำผำสูงชันทุกด้ำน 360 องศำ มีลักษณะคล้ำยเอำแท่งดินสอขนำดใหญ่มำปักไว้    
บนดินมีลักษณะเด่นงดงำมมำก กำรเดินทำงต้องใช้วิธีเดินเท้ำห่ำงจำกน้ ำเข้ำรู ประมำณ 3 กิโลเมตร 
 4. ปากคลองนาคีรี เป็นแก่งน้ ำตำมธรรมชำติท่ีสวยงำมไหลผ่ำนโขดหินแกรนิตสีขำวสะอำด                                                             
สะท้อนแสง เป็นจุดบริเวณท่ีคลองนำคีรีไหลมำรวมกับคลองวังเจ้ำ 

นอกจำกนี้ในเขตอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำยังมีน้ ำตกและถ้ ำท่ีสวยงำมหลำยแห่ง ภำยในอุทยำน
แห่งชำติคลองวังเจ้ำมีสถำนท่ีท่องเท่ียวน่ำสนใจหลำยแห่งด้วยกัน อันดับหนึ่งท่ีคุณไม่ควรพลำดคือ น้ ำตกเต่ำด ำ 
ต้ังอยู่ห่ำงจำกท่ีท ำกำรอุทยำนฯ ประมำณ 34 กิโลเมตร ซึ่งรถยนต์ท่ีสำมำรถเข้ำถึงน้ ำตกเต่ำด ำควรเป็นรถยนต์
ขับเคล่ือน 4 ล้อเท่ำนั้น โดยไปตำมเส้นทำงหมู่บ้ำนโละโคะจนสุดทำงท่ีป่ำไผ่ จำกนั้นเดินเท้ำลงเขำประมำณ 
500 เมตรจะพบน้ ำตก น้ ำตกเต่ำด ำลักษณะเป็นน้ ำตกขนำดใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน แต่ละช้ันมีควำมสูงกว่ำ 
200 เมตร โดยเฉพำะช้ันท่ี 3 ท่ีมีควำมสูงประมำณ 270 เมตร รวมแล้วน้ ำตกเต่ำด ำมีควำมสูงถึง 600 เมตร    
ซึ่งควำมงดงำมของน้ ำตกเต่ำด ำ คือสำยน้ ำท่ีไหลต้ังฉำกลงมำอย่ำงยิ่งใหญ่ตระกำรตำนั่นเอง 

 
ภาพที่ 3 น้ ำตกเต่ำด ำ  

ท่ีมำ : อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 2562, ออนไลน์ 

1. น้ าตกคลองวังเจ้า น้ ำตกช้ันเดียวไหลท้ิงตัวในแนวต้ังฉำก สูงประมำณ 60 เมตร ควำมกว้ำง
ประมำณ 100 เมตร ถือเป็นน้ ำตกขนำดกลำง และเป็นจุดท่ีสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของผืนป่ำธรรมชำติอัน
อุดมสมบูรณ์ อยู่ห่ำงจำกถนนพหลโยธิน 29 กิโลเมตร บนถนนวังเจ้ำ-โละโคะ หลักกิโลเมตรท่ี 29 กำรเดินทำง
สะดวก 

2. น้ าตกคลองสมอกล้วย เป็นน้ ำตกขนำดกลำง แต่มีลักษณะเด่นสวยงำม มี 5 ช้ัน ช้ันท่ี 1 มีควำมสูง 
ประมำณ 40 เมตร ท้ิงตัวลงมำในแนวด่ิง ส่วนช้ันอื่นๆ มีควำมสูงแตกต่ำงกันไป เป็นน้ ำตกท่ีมีสีบุษรำคัม         
มีลักษณะสวยงำมแฝงด้วยควำมน่ำกลัวอยู่ห่ำงจำกท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติ 800 เมตร เดินทำงได้สะดวก 

3. น้ าเข้ารู เป็นช่ือท่ีชำวเขำใช้เรียกช่ือบริเวณหนึ่ง ท่ีมีลักษณะตรงตัว คือ ล ำห้วยโละโคะไหลลงมำ 
ถึงบริเวณนี้จะมุดหำยเข้ำไปในภูเขำ เป็นระยะทำงประมำณ 1 กิโลเมตร ไปโผล่อีกด้ำนหนึ่งของภูเขำ จึงเรียก
บริเวณนี้ว่ำ “น้ ำเข้ำรู” 
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4. น้ าตกคลองโป่ง มีช่ือเรียกอีกหนึ่งว่ำ น้ ำตกคลองน้ ำแดง เป็นน้ ำตกหินชนวนมี 4 ช้ัน ช้ันบนสูง 
100 เมตร จำกบ้ำนโละโคะต้องเดินเท้ำอีกประมำณ 20 กิโลเมตร ผ่ำนป่ำดิบแล้ง โดยพักแรมในป่ำประมำณ   
2 คืน ระหว่ำงทำงมีน้ ำพุร้อนธรรมชำติให้แวะชม และในฤดูท่ีมีควำมช้ืนสูงจะพบกล้วยไม้ประเภทล้ินมังกรขึ้น
บริเวณตัวน้ ำตกอย่ำงหนำแน่นสวยงำม 
  5. น้ าตกกระแตไต่ไม้ ห่ำงจำกท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติประมำณ 1.7 กิโลเมตร เป็นน้ ำตกขนำดเล็กท่ี
มีควำมสวยงำม มีแอ่งให้เล่นน้ ำ และลำนหินกว้ำงส ำหรับนั่งพักผ่อน ในบริเวณนั้นจะมีเฟินกระแตไต่ไม้ขึ้นอยู่
เป็นจ ำนวนมำก จึงเป็นท่ีมำของช่ือน้ ำตก เส้นทำงกำรเข้ำถึงเป็นเส้นทำงเดียวกับน้ ำตกคลองสมอกล้วย 

 
ภาพที่ 4 น้ ำตกกระแตไต่ไม ้

ท่ีมำ : อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 2562, ออนไลน์ 

6. น้ าตกนาฬิกาทราย ห่ำงจำกท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติประมำณ 1.9 กิโลเมตร เป็นน้ ำตกท่ีมีควำมสูง
ประมำณ 20 เมตร แต่มีรูปร่ำงท่ีเป็นเอกลักษณ์สวยงำม มีแอ่งให้เล่นน้ ำ บริเวณน้ ำตกมีควำมร่มรื่นของต้นไม้ 
เส้นทำงกำรเข้ำถึงเป็นเส้นทำงเดียวกับน้ ำตกคลองสมอกล้วยและน้ ำตกกระแตไต่ไม้ 

 
ภาพที่ 5 น้ ำตกนำฬิกำทรำย 

ท่ีมำ : อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 2562, ออนไลน์ 

    7. น้ าตกเขาเย็น เป็นน้ ำตกช้ันเดียวขนำดใหญ่ มีควำมสูงเกือบ 1,000 เมตร ต้ังอยู่บนยอดเขำเย็น   
ซึ่งเป็นยอดเขำท่ีสูงท่ีสุดในเขตอุทยำนแห่งชำติ กำรเข้ำถึงต้องเดินทำงจำกท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติไปหมู่บ้ำน
โละโคะประมำณ 29 กิโลเมตร เล้ียวขวำเข้ำสู่เส้นทำงไปน้ ำตกเขำเย็นประมำณ 6 กิโลเมตร จำกนั้นเดินเท้ำ
ต่อไปอีกประมำณ 10 กิโลเมตร จึงจะถึงตัวน้ ำตก ควรติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีก่อนเดินทำง 
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8. โป่งน้ าร้อน เป็นบ่อน้ ำร้อนท่ีผุดขึ้นมำจำกใต้ดิน อยู่ห่ำงจำกน้ ำตกเต่ำด ำประมำณ 1.5 กิโลเมตร    
มีพื้นท่ีประมำณ 1 ไร่ เป็นโป่งน้ ำร้อนท่ีสัตว์ป่ำชอบมำอำศัยอยู่ เช่น หมูป่ำ เก้ง กวำงป่ ำ เป็นต้น อุณหภูมิ
ประมำณ 50-70 องศำเซลเซียส 

 
ภาพที่ 6 ถ้ ำเขำเทพนม 

ท่ีมำ : อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 2562, ออนไลน์ 

9. ถ้ าเขาพนัง เป็นถ้ ำขนำดใหญ่อยู่ริมคลองสวนหมำก เป็นถ้ ำหินงอกหินย้อยสวยงำมมำกมีควำมลึก
ประมำณ100 เมตร 

10. ถ้ าเทพพนม เป็นถ้ ำขนำดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงำม มีค้ำงคำวอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก       
มีสภำพคล้ำยถ้ ำเขำพนัง อยู่ห่ำงจำกท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติประมำณ 17 กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกหน่วย
พิทักษ์อุทยำนแห่งชำติท่ี วจ.5 (โละโคะ) ประมำณ 1.5 กิโลเมตร 

 
ภาพที่ 7 จุดชมวิวผำต้ัง 

ท่ีมำ : อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 2562 

ข้อมูลการเดินทาง 
1. สอบถำมข้อมูลของสถำนท่ีท่ีจะไป เพื่อจะได้เตรียมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้พร้อม 
2. เตรียมอุปกรณ์เดินป่ำท่ีคล่องตัวและจ ำเป็น เช่น ถุงนอน เต็นท์ ผ้ำยำงกันฝน ยำรักษำโรค ไฟฉำย 

มีดพก ยำไล่แมลง และเข็มทิศ 
3. ศึกษำเส้นทำงตรวจดูแผนท่ีก่อนออกเดินทำง เลือกเส้นทำงเดินตำมสันเขำจะเดินง่ำยกว่ำตำมหุบ

เขำ และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงเคร่งครัด 
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เส้นทางการเดินทาง 

ทำงรถยนต์ กำรเดินทำงไปอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ มีควำมสะดวก สำมำรถเดินทำงได้ 2 เส้นทำง 
ดังนี้ จำกจังหวัดก ำแพงเพชร ไปจังหวัดตำกตำมถนนสำยเอเชีย (A1) ถึงส่ีแยกตลำดวังเจ้ำ แยกซ้ำยไปทำงบ้ำน
นำโบสถ์ ตำมทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข 1110 ประมำณ 3 กิโลเมตร ถึงสำมแยกบ้ำนเด่นคำ แยกซ้ำยไปทำง
บ้ำนหนองแดนและแยกขวำตรงบ้ำนหนองแดนอีก 7 กิโลเมตร ถึงท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ 
ระยะทำงประมำณ 28 กิโลเมตร สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์เข้ำอุทยำนแห่งชำติ ได้สะดวกตลอดท้ังปี 
ถนนลำดยำงตลอดเส้นทำง จำกจังหวัดก ำแพงเพชร ไปจังหวัดตำก ตำมถนนสำยเอเชีย (A1) ก่อนถึงส่ีแยกบ้ำน
วังเจ้ำ ประมำณ 500 เมตร แยกซ้ำยมือไปบ้ำนโละโคะ ผ่ำนบ้ำนหนองแดนถึงท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติ 
ระยะทำงรวม ประมำณ 30 กิโลเมตร สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์เข้ำอุทยำนแห่งชำติได้สะดวกตลอดท้ังปี 
ถนนลำดยำงตลอดเส้นทำง 

บ้านพักและสิ่งอ านวยความสะดวก 
อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำมีบ้ำนพักให้บริกำร ส ำหรับผู้ท่ีต้องกำรพักเต็นท์สำมำรถน ำเต็นท์ไปเองได้ 

และยังมีบริกำรให้เช่ำเต็นท์ โดยเสียค่ำธรรมเนียมสถำนท่ีกำงเต็นท์ ระบบไฟฟ้ำ ร้ำนสวัสดิกำร และสัญญำณ
โทรศัพท์ 

1. บ้ำนพัก รำคำคืนละ 1,800 บำท พักได้ 6 คน และคืนละ 900 บำท พักได้ 4 คน  
2. ลำนกำงเต็นท์ เช่ำเต็นท์รำคำคืนละ 225 บำท นอนได้ 2-3 คน น ำเต็นท์มำเอง รำคำ 30 บำท 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 
1. ไม่ท ำกำรยึดถือ ครอบครอง แผ้วถำงป่ำ น ำออกไปซึ่งแร,่ ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่ำ ตลอดจน

ของป่ำทุกชนิด 
2. ไม่ล่ำสัตว์และไม่น ำสัตว์เล้ียงทุกชนิดเข้ำไปในเขตอุทยำนแห่งชำติ 
3. ไม่ท ำเสียงดังจนเป็นท่ีรบกวนแก่นักท่องเท่ียวและสัตว์ 
4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่ำ หำกมีควำมจ ำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณำช่วยดับ   

ให้ด้วย 
5. หำกมีควำมประสงค์จะขึ้นน้ ำตกเต่ำด ำ ต้องมำถึงภำยในอุทยำนก่อนเวลำ 15.00 น. หำกเกิน

ก ำหนดเวลำ จะต้องพักแรมบริเวณท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติเท่ำนั้น 

 
ภาพที่ 8 แสดงสถำนท่ีพัก จุดกำงเต็นท์  

ท่ีมำ : อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 2562, ออนไลน์ 
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ภาพที่ 9 แสดงสถำนท่ีพัก บ้ำนพัก 

ท่ีมำ : อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 2562, ออนไลน์ 

ข้อปฏิบัติการต้ังแคมป์ปิ้ง 
1. เตรียมเต็นท์ ถุงนอน ผ้ำใบกันฝน อุปกรณ์เครื่องครัว เช่น หม้อสนำม เตำแก๊ส เตำน้ ำมัน 

อำหำรแห้ง น้ ำด่ืม รองเท้ำผ้ำใบ และหมวก 
2. ตรวจสอบทิศทำงลมก่อนกำงเต็นท์ และกำงเต็นท์ต้นลม ส่วนกองไฟ ห้องส้วม ต้องอยู่ใต้ลม      

กำงเต็นท์บนเนินหรือท่ีสูงอยู่ในท่ีโล่งริมห้วย 
3. กวำดเศษหญ้ำ ใบไม้ ก่อนต้ังแคมป์ เพรำะอำจเป็นท่ีอยู่ของแมลงสัตว์เล้ือยคลำนต่ำง ๆ 
4. หำเช้ือฟืนจำกเศษไม้ในป่ำ/คล่ืนซัด มำติดหำดและดับกองไฟก่อนเข้ำนอน ดูแลควำมสะอำด       

ทุกครั้งท่ีเก็บแคมป์ให้เหมือนสภำพเดิมเรียบร้อย หำกมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี 

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ 
ชำวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บำท เด็ก 20 บำท 
ชำวต่ำงชำติ : ผู้ใหญ่ 200 บำท เด็ก 100 บำท 

ค่าธรรมเนียมรถยนต์ (เปิดให้ขึ้นต้ังแต่เวลา 06.00 - 21.00 น.) 
รถเล็ก รถเก๋ง รถตู้ ฯลฯ      คันละ   30 บำท 
รถยนต์โดยสำรขนำดไม่เกิน 24 ท่ีนั่งและไม่เกิน 4 ตัน (6 ล้อ)  คันละ 100 บำท 
รถยนต์โดยสำรขนำดต้ังแต่ 24 ท่ีนั่งและไม่เกิน 10 ล้อ  คันละ 200 บำท 

 
ภาพที่ 10 สะพำนแขวนเขตข้ำมจังหวัดตำกและจังหวัดก ำแพงเพชร 

ท่ีมำ : อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ, 2562 
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พธูร ำไพ  ประภัสสร 
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บทน า 
 บทควำมมีวัตถุประสงค์กล่ำวถึงเรื่องรำวของมำลัย  ชูพินิจ บรมครูแห่งวงกำรหนังสือพิมพ์และ
วรรณกรรม นับว่ำเป็นนักประพันธ์ที่มีพรสวรรค์เป็นเลิศ เป็นหนึ่งในจ ำนวนน้อยคนของนักเขียนไทยท่ีสำมำรถ
เปล่ียนแนวกำรเขียนไปได้หลำย และสำมำรถเขียนได้ดีทุกประเภท นอกจำกนั้นยังสำมำรถเขียนได้วันต่อวัน 
ซึ่งนับว่ำเป็นอัจฉริยะอย่ำงยิ่ง ยำกท่ีจะหำผู้ใดทัดเทียมได้  
  ผลงำนทุกประเภทของมำลัย ชูพินิจ ได้รับกำรยอมรับนับถือจำกทุกวงกำร เกียรติยศก่อนเสียชีวิต คือ
กำรได้รับพระรำชทำนปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สำขำวำรสำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เมื่อปี 2505 
มีผลงำนเขียนท้ังประเภทเขียน ประเภทบันเทิงคดีและสำรคดีจ ำนวนมำกกว่ำ 2,500 เรื่อง บำงเรื่องออกอำกำศ
ทำงวิทยุติดต่อกันถึง 5 ปี คือเรื่อง “ล่องไพร” ท่ีส่วนหนึ่งของเรื่องใช้ฉำกในจังหวัดก ำแพงเพชร นอกจำกผลงำน
ด้ำนกำรประพันธ์แล้วครูมำลัย ชูพินิจ ยังมีผลงำนท่ีอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยให้ควำมสนใจงำนด้ำน
กำรศึกษำ และงำนเกี่ยวกับเยำวชนกำรปฏิบัติเพื่อสังคม บทควำมเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำเรื่องรำวของ
มำลัย ชูพินิจด้ำน 1) ชีวประวัติ 2) ควำมช ำนำญ 3) ผลงำนส ำคัญ/ท่ีสร้ำงช่ือเสียง และ 4) ผลงำน/เกียรติคุณ/
รำงวัลอื่นๆ 

ค าส าคัญ : ครูมำลัย   ชูพินิจ, นักประพันธ์ชำวก ำแพงเพชรผู้สร้ำงสรรค์ 

ชีวประวัติ 
 มำลัย ชูพินิจ เป็นชำวก ำแพงเพชรโดยก ำเนิด เกิดเมื่อวันพุธท่ี 25 เมษำยน พ.ศ.2449 บ้ำนอยู่ริมฝ่ัง
แม่น้ ำปิง ต ำบลคลองสวนหมำก อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร บิดำมำรดำคือ นำยสอนและนำงระเบียบ     
ชูพินิจ ตระกูลชูพินิจ มีบรรพบุรุษสืบต่อมำจำกตระกูล ณ บำงช้ำง ซึ่งนิยมรับรำชกำรสืบต่อกันมำ จนกระท่ัง
ถึงช้ันปู่ของมำลัย ชูพินิจ ซึ่งได้ย้ำยไปรับรำชกำรประจ ำอยู่ท่ีจังหวัดก ำแพงเพชรในรัชกำลท่ี 5 แต่บิดำมำรดำ
ของมำลัย ชูพินิจ มิได้รับรำชกำรตำมบรรพบุรุษ หำกหันมำค้ำไม้สักและไม้กระยำเลย อันเป็นทรัพยำกรธรรมชำติ
ส ำคัญของจังหวัดนั้น  
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มำลัย ชูพินิจ มีน้องชำยร่วมมำรคำ 1 คน หำกเสียชีวิตแต่เยำว์วัย ด้วยไข้ทรพิษ ต่อมำเมื่อมำลัย        

ชูพินิจ มีอำยุประมำณ 10 ขวบเศษมำรดำได้เสียชีวิตลง หลังมรณกรรมของมำรดำ บิดำของเขำได้แต่งงำนใหม่ 
และมีบุตรชำย หญิง ซึ่งนับเป็นน้องต่ำงมำรดำของมำลัย ชูพินิจ อีก 4 คน คือ  

1. เด็กชำย... ชูพินิจ (ถึงแก่กรรม)  
2. นำงสำวส ำเนียง  ชูพินิจ  
3. นำยประสำน ชูพินิจ 
4. นำงสำวมำลี  ชูพินิจ (ถึงแก่กรรม) 
มำลัย ชูพินิจ ใช้ชีวิตวัยเด็กท่ีต ำบลคลองสวนหมำก จังหวัดก ำแพงเพชร อยู่จนอำยุประมำณ 10 ขวบเศษ 

จึงได้เดินทำงไปพ ำนักอยู่ท่ีกรุงเทพมหำนครเพื่อศึกษำต่อ โดยในช้ันแรกได้พักอำศัยอยู่กับญำติผู้หนึ่ง จนย่ำง
เข้ำวัยรุ่น จึงได้เข้ำไปอำศัยอยู่กับพระยำมหำอ ำมำตยำธิบดี ท่ีต ำบลยศเสจนกระท่ังส ำเร็จกำรศึกษำ (สุธิรำ   
สุขนิยม, 2532, ออนไลน์) 

ด้านการศึกษา  
มำลัย ชูพินิจ ได้รับกำรศึกษำขั้นต้นท่ีวัดบรมธำตุ ซึ่งต้ังอยู่ใกล้บ้ำนท่ีต ำบลคลองสวนหมำก จังหวัด

ก ำแพงเพชร แล้วย้ำยไปเรียนท่ีโรงเรียนประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร จนจบประถมศึกษำ  
เริ่มเรียนช้ันมัธยมศึกษำท่ีโรงเรียนวัดบพิตรพิมุข เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มำลัย  ชูพินิจ ได้ย้ำยไป

เรียนวิชำครูโดยเฉพำะท่ีโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
 เมื่อจบกำรศึกษำวิชำครูจำกโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มำลัย  ชูพินิจได้กลับเข้ำเรียนวิชำสำมัญใน
มัธยมศึกษำปีท่ี 7 (มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ในปัจจุบัน) ท่ีโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย 
  ในขณะท่ีเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย มำลัย ชูพินิจ ได้ใช้เวลำว่ำงในตอนกลำงคืนเรียน
กวดวิชำภำษำอังกฤษท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร์ เขำจึงได้ ช่ือว่ำเป็นนักเรียนเก่ำโรงเรียนเทพศิรินทร์ด้วยผู้หนึ่ง 
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ด้านการท างาน 
พ.ศ.2469 ท ำหนังสือไทยใต้ ท่ีจังหวัดสงขลำ ตำมค ำชักชวนของ นำยบุญทอง  เลขะกุล ซึ่งเป็น 

เพื่อนคนหนึ่ง 
พ.ศ.2470 เดินทำงกลับกรุงเทพฯ  ตำมค ำชักชวนของนำยกุหลำบ  สำยประดิษฐ์  เข้ำท ำงำนท่ี

หนังสือพิมพ์รำยวัน บำงกอกกำรเมือง รับผิดชอบงำนในแผนกสำรคดี 
พ.ศ. 2471 ร่วมก่อตั้ง หนงัสือพิมพ์สุภำพบุรุษ มีต ำแหน่งเป็นผู้ช่วยบรรณำธิกำร นับเป็นงำนท่ีประสบ

ผลส ำเร็จ มียอดขำยถึง 4,000 ฉบับ 
พ.ศ.2473 ร่วมกันท ำหนังสือพิมพ์ใหม่รำยวัน   มีต ำแหน่งเป็นหัวหน้ำแผนกสำรคดี และบันเทิง 

ได้รับเงินเดือนช้ันหลังสุดท่ีได้รับก่อนลำออกจำกครู ท ำได้ 1 ปี คณะผู้จัดท ำลำออกท้ังคณะ เพรำะถูกบีบ 
บังคับจำกนำยทุนผู้ด ำเนินกำรในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง 

พ.ศ.2475 รวมด ำเนินงำนจัดท ำหนังสือพิมพ์ประชำชำติ มีต ำแห่งเป็นหัวหน้ำแผนกสำรคดีและบันเทิงคดี
ต่อมำได้เล่ือนเป็นผู้ช่วยบรรณำธิกำรและบรรณำธิกำร กำรท ำงำนด้ำนหนังสือพิมพ์นี้ครูมำลัย  ชูพินิจ ถือว่ำเป็น
มหำวิทยำลัยในกำรท ำหนังสือพิมพ์ทีเดียว ท ำงำนอยู่ 7 ปี จึงลำออกด้วยเหตุผลทำงกำรเมือง เมื่อ พ.ศ. 2480 

พ.ศ.2480 ไปท ำไร่ถั่วเหลือง ท่ีอ ำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ.2481 รวบรวมพรรคพวกต้ังบริษัทจ ำกัด ไทยวิวัฒน์ (ต่อมำเป็นบริษัท อักษรนิติ) ออกหนังสือพิมพ์

ฉบับบ่ำย ประชำมิตร รำยวัน ต ำแหน่งผู้ช่วยบรรณำธิกำร และหนังสือพิมพ์สุภำพบุรุษ  ฉบับเช้ำ ต ำแหน่ง
บรรณำธิกำร จนถึง พ.ศ. 2486 จึงลำออกเพรำะสุขภำพไม่ดี  และขณะนั้นประเทศไทยอยู่ในภำวะสงครำม 

พ.ศ.2486 ไปท ำสวนมะพร้ำวที่อ่ำงพนังตัก จังหวัดชุมพร เป็นเวลำ 1 ปี 
พ.ศ.2488 ร่วมกับคุณอำรีย์  ลีวีระ ก่อต้ังบริษัท ไทยพำณิชยกำร จ ำกัด จัดท ำหนังสือพิมพ์รำยวัน

สยำมนิกร พิมพ์ไทย สยำมสมัย ต ำแหน่งท่ีปรึกษำของหนังสือพิมพ์ไทย และเป็นนักเขียนประจ ำของบริษัท        
ไทยพำณิชยกำร จ ำกัด ท ำงำนอยู่นำนถึง 17 ปี (อ้ำงถึงใน สันติ อภัยรำช, 2562, ออนไลน์) 
 ครอบครัว 
 มำลัย ชูพินิจ สมรสกับนำงสำวสงวน จันทร์สิงห์ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2479 ท้ังสองได้พบ
และรู้จักกันเมื่อครั้งมำลัย ชูพินิจเป็นครูสอนพิเศษวิชำภำษำอังกฤษอยู่ท่ีโรงเรียนรวมกำรสอนและนำงสำว
สงวน จันทร์สิงห์ไปเรียนพิเศษอยู่ท่ีนั่น มำลัย ชูพินิจมีบุตรและธิดำรวม 5 คน คือ 

1. นำยสุคต ชูพินิจ  นิติศำสตร์บัณฑิต  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
2. นำยกิตติ ชูพินิจ  รัฐศำสตร์บัณฑิต  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
3. นำงขนิษฐำ ณ บำงช้ำง  ศิลปะบัณฑิต (โบรำณคดี) มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
4. นำงสำวโสมนัส ชูพินิจ  อักษรศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
5. นำงสำวสมำพร ชูพินิจ  นิสิตคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 ชีวิตครอบครัวของมำลัย ชูพินิจเป็นชีวิตท่ีสงบ รำบรื่นและมีควำมสุข แม้จะมีงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ี
ต่ำง ๆ เป็นอันมำก แต่มำลัย ชูพินิจก็สำมำรถแบ่งเวลำส ำหรับครอบครัวได้เสมอ เขำเป็นพ่อท่ีลูกจะเข้ำไปหำ
เพื่อปรึกษำและขอค ำแนะน ำได้ทุกเวลำและทุกกรณี 
 ถึงแก่กรรม 
 มำลัย ชูพินิจ เป็นผู้ท่ีท ำงำนหนักมำตลอดชีวิต โดยมิได้ค ำนึงถึงสุขภำพของตนเอง แม้กระนั้นเขำก็
ยังคงเป็นผู้มีสุขภำพดีและแข็งแรงอยู่เสมอ จนกระท่ังประมำณต้นปี 2506 สุขภำพเขำเริ่มทรุดโทรมลง         
มีอำกำรเจ็บป่วยบ่อยๆ แต่ก็ยังคงท ำงำนในหน้ำท่ีของเขำต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง ประมำณเดือนกรกฎำคม 2506 
ก่อนหน้ำท่ีจะเดินทำงไปส ำรวจควำมขำดแคลนของนักเรียนในภำคเหนือ ตำมโครงกำรของมูลนิธิช่วยนักเรียน
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ท่ีขำดแคลนในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ซึ่งเขำเป็นกรรมกำรอยู่ เขำก็ล้มเจ็บลง แต่ยังไม่ทันท่ีจะหำยเขำก็ได้เดินทำง
ไปภำคเหนือตำมโครงกำรนั้นๆจนเสร็จส้ินภำระ จึงเดินทำงกลับกรุงเทพฯและล้มเจ็บอีกครั้งหนึ่ง จนต้องเข้ำ
รักษำตัวท่ีโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์จำกกำรตรวจรักษำของแพทย์ปรำกฏว่ำ เขำเป็นมะเร็งท่ีปอดขั้นร้ำยแรง 
มำลัย ชูพินิจถึงแก่กรรม ณ ห้อง 22 ตึกปัญจรำชินี โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ เมื่อวันท่ี 20 สิงหำคม 2506   
เวลำ 17.45 น. (สุธิรำ สุขนิยม, 2532, ออนไลน์) 

ความช านาญ 
จำกกำรศึกษำชีวิตและงำนของนักประพันธ์ท่ีมีช่ือเสียงของไทยหลำยคนท้ังในอดีตและปัจจุบัน       

ได้พบว่ำ ก่อนหน้ำท่ีจะก้ำวเข้ำสู่วงกำรหนังสือ เขำเหล่ำนั้นล้วนมีส่ิงผลักดันหรือได้รับควำมบันดำลใจให้เกิด
ควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำท่ีจะเป็นคนเขียนหนังสือมำแล้วทั้งส้ิน 

ส ำหรับมำลัย ชูพินิจ ควำมเป็นนักประพันธ์และนักหนังสือพิมพ์ของเขำมีท่ีมำจำกภำวกำรณ์และ        
แรงดลใจหลำยประกำร ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้  

ประกำรแรก มำลัย ชูพินิจ มีนิสัยรักกำรอ่ำนเป็นคุณสมบัติประจ ำตัวมำต้ังแต่เด็ก จำกกำรเป็นนักอ่ำน
หนังสือนี่เองท่ีเป็นแรงบันดำลใจให้มำลัย ชูพินิจ เป็นนักเขียนในเวลำต่อมำ  

ประกำรท่ีสอง มำลัย ชูพินิจ เคยเป็นนักเรียนเก่ำโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัยและโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ซึ่งล้วนเป็นสถำนศึกษำท่ีผลิตนักประพันธ์ผู้มีช่ือเสียงของไทยมำหลำยยุค หลำยสมัย 

ประกำรท่ีสำม ซึ่งอำจจะเป็นประกำรส ำคัญท่ีสุด คือ ควำมรัก นักประพันธ์ชำยเป็นจ ำนวนมำกได้รับ
แรงบันดำลใจให้เป็นนักเขียนจำกควำมรัก มำลัย ชูพินิจ ไม่ยอมรับว่ำ แรงดลใจให้เป็นนักประพันธ์ของเขำมำ
จำกควำมรักอย่ำงเดียว หำกแต่ถือว่ำมันเป็นเพียงโซ่วงหนึ่งของสำยโซ่เท่ำนั้น และโซ่วงนี้เขำเรียกมันว่ำควำมบังเอิญ  

ประกำรท่ีส่ี เช่นเดียวกับท่ีหลวงวิจิตรวำทกำร เคยสรุปสำเหตุท่ีท ำให้คนเป็นนักประพันธ์ไว้ข้อหนึ่งว่ำ 
คนบำงคนเป็นนักประพันธ์เพื่อกระท ำให้ควำมปรำรถนำของตนบริบูรณ์ มำลัย ชูพินิจ ต้องสูญเสียควำมหวัง
และควำมฝันท่ีจะเป็นเจ้ำของไร่หรือพ่อค้ำไม้ไปกับภำวะตลำดไม้ตกต่ ำใน พ.ศ .2463 แต่เขำก็ได้ควำมฝันนี้
กลับคืนมำเมื่อเขำเขียน “ทุ่งมหำรำช” "แผ่นดินของเรำ" และเรื่องส้ันอีกหลำยเรื่อง สมกับควำมปรำรถนำของ
เขำเองท่ีต้องกำรเป็นนักประพันธ์เพื่อฝันถึงส่ิงท่ีตนต้องกำรแต่ไม่มี ฝันถึงควำมส ำเร็จท่ีตนปรำรถนำแต่ไม่ได้  
(สุธิรำ  สุขนิยม, 2532, ออนไลน์) 

ผลงานส าคัญ/ที่สร้างชื่อเสียง 
ผลงำนท่ีมีช่ือสียงของมำลัย ชูพินิจ มีดังนี้ 

 - ทุ่งมหำรำช มหำรำช เป็นประวัติของต ำบลคลองสวนหมำก จังหวัดก ำแพงเพชร สะท้อนภำพชีวิต
และควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนในต ำบลนั้น แสดงกำรต่อสู้ของมนุษย์กับโรคระบำดและไฟป่ำ 
 - แผ่นดินของเรำ แสดงกำรต่อสู้ของภัคคินีกับเครำะห์กรรมท่ีบังเกิดขึ้นภำยหลังจำกท่ีหล่อนหนีสำมี
ไปอยู่กับชู้รัก จนถูกชู้รักทอดท้ิงไปมีภรรยำใหม่ บ้ำนถูกไฟไหม้และตนเองต้องไปประกอบอำชีพเป็นโสเภณี 
เพื่อหำเงินมำรักษำโรคให้ชู้รัก จนในท่ีสุดก็ล้มเจ็บอยู่อย่ำงโดดเด่ียวและกลับมำตำยในบ้ำนของสำมีเก่ำ 
 - บันทึกจอมพลเป็นสำรคดีทำงกำรเมืองเล่มส ำคัญเมหนึ่ง ซึ่งสะท้อนบรรยำกำศของกำรเมือง     
ควำมเป็นอยู่และจิตใจของบุคคลหลำยกลุ่มของไทยในช่วงเวลำระหว่ำงพ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2488 ได้อย่ำงแจ่มชัด 
แม้กำรล ำดับเหตุกำรณ์บำงตอนจะยังไม่ดีพอทำงด้ำนรำยละเอียด แต่กำรเปิดเผยเรื่องบำงเรื่องซึ่งยังไม่เคยถูก
น ำมำเปิดเผยและเป็นเรื่องท่ีออกมำจำกต้นตอของข่ำวโดยตรง ท ำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ำทำงก ำรศึกษำ
ประวัติศำสตร์ยุคหนึ่งของไทยมิใช่น้อย 
 - เสือฝ้ำยสิบทิศเป็นสำรคดีท่ีเปิดเผยชีวิตของเส้ือฝ้ำยต้ังแต่ต้นจนได้ช่ือว่ำเป็นขุมโจร 10 จังหวัด 
ผู้อ่ำนจะได้ทรำบสำเหตุท่ีเขำเปล่ียนชีวิตจำกผู้ใหญ่บ้ำนมำเป็นโจร ควำมลับในเรื่องก ำลังคนและอำวุธ 
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รำยละเอียดของกำรปล้นสะดมครั้งส ำคัญนับแต่ปล้นคหบดี โรงสี โรงเล่ือย ตลอดจนเรือโยงของญี่ปุ่น กลวิธีท่ี
ใช้ในกำรปล้นละวินัยของโจรในกำรใช้ศำลเต้ียในกำรช ำระควำม และสำเหตุท่ีท ำให้เขำกลับตัวเป็นคนดี       
(วรินทร์ธรำ  ธรำณิชอิศม์เดช, 2560, ออนไลน์) 
  ในบั้นปลำยของชีวิตครูมำลัย  ชูพินิจ  ประสบควำมส ำเร็จในชีวิตท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมเป็นอย่ำงมำก
ประมวลได้ดังนี ้

พ.ศ.2502 ได้รับกำรแต่งต้ัง  เป็นสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2505 รับพระรำชทำนปริญญำบัตร วำรสำรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ผลงำนส ำคัญต่ำงประเทศ ได้รับเชิญไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศหลำยครั้ง คือ 

 - ได้รับเชิญจำกรัฐบำลเยอรมันตะวันตกไปสังเกตสถำนกำรณ์ ในนครเบอร์ลินและเยอรมันตะวันตก
พ.ศ.2502 
 - ได้รับเชิญไปประชุองค์กำรต่อต้ำนคอมมิวนิสต์ (APACL) ครั้งท่ี 5 ท่ีนครเซอูล ประเทศเกำหลี
ประเทศเกำหลีใต้ และครั้งท่ี 6  ณ กรุงไทเป และดูงำนท่ีไต้หวัน เมื่อ พ.ศ.2503  

- ได้รับเชิญจำกรัฐบำลไต้หวัน ให้ไปสังเกตกำรณ์  ณ เกำะคีมอย (QUEMOR) 
 - ได้รับกำรแต่งต้ังร่วมคณะผู้แทนไทยไปร่วมสัมมนำขององค์กำรซีโต้  ณ เมืองละฮอร ์ประเทศปำกีสถำน 
 - ได้รับเชิญจำกบริษัทกำรบินแอร์ฟรำนซ์ (AIR FRANCE) เดินทำงไปรอบโลก 
 - ได้รับเชิญจำกรัฐบำลเยอรมันไปสังเกตสถำนกำรณ์เบอร์ลิน  เยอรมันตะวันตก พร้อมท้ังรับเสด็จ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 
 - ได้รับเชิญจำกรัฐบำลญี่ปุ่น เพื่อสังเกตกำรณ์กำรเศรษฐกิจ ศึกษำวัฒนธรรม และเพื่อควำมเข้ำใจ   
อันดีระหว่ำงกัน เมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ.2504 
 - ได้รับเชิญจำกสมำคมกำรประพันธ์ฟิลิปปินส์ ให้ไปประชุมท่ีบำเกียว 
 - ได้รับเชิญจำกบริษัทกำรบิน SWISS AIR และรัฐบำลสวิสให้ไปเยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (สุริยำ 
คชฤทธิ์, 2562, ออนไลน์) 

ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัลอื่นๆ 
 มำลัย ชูพินิจ เป็นนักเขียนคนหนึ่งในจ ำนวนน้อยคนของนักเขียนไทยท่ีสำมำรถเปล่ียนแนวกำรเขียน
ไปต่ำงๆแนว และเขียนได้ดีทุกประเภท 
 เนื่องจำกมำลัย ชูพินิจ เป็นท้ังนักหนังสือพิมพ์และนักประพันธ์ ในขณะเดียวกัน งำนเขียนของเขำจงมี
ท้ังประเภทบันเทิงคดีและสำรคดี ซึ่งจ ำแนกออกได้เป็น 6 ประเภท คือ 

1. นวนิยาย 
 นวนิยำยของมำลัย ชูพินิจ มีท้ังประเภทเพ้อฝันและสมจริง นวนิยำยท่ีเขียนในระหว่ำง พ.ศ. 2469-
2480 ส่วนใหญ่เป็นนวนิยำยเพ้อฝัน และท่ีเขียนในระหว่ำง พ.ศ.2480-2502 ส่วนใหญ่เป็นนวนิยำยสมจริง 
 นวนิยำยเพ้อฝันของมำลัย ชูพินิจ จ ำแนกออกเป็นประเภทย่อยได้ดังนี้ 

1. นวนิยำยประเภทรักโศก เนื้อเรื่องเกี่ยวกับควำมรักระหว่ำงหนุ่มสำว จบลงด้วยควำมเศร้ำ เช่น ธำตุ
รัก, เกิดเป็นหญิง เป็นต้น 

2. นวนิยำยอิงประวัติศำสตร์ เป็นนวนิยำยท่ีน ำโครงเรื่องมำจำกเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์หรือพงศำวดำร 
เป็นผลงำนประเภทแรกท่ีสุดของมำลัย ชูพินิจ ซึ่งเขียนต้ังแต่ พ.ศ. 2469 ได้แก่ สงครำมชิงนำงและศึกอนงค์ 
ต่อมำในพ.ศ. 2482 ได้เขียนเรื่อง ยอดทหำรหำญ และหลังจำกท่ีหันไปสนใจเขียนนวนิยำยสมจริงเป็นเวลำ
หลำยปี เขำได้กลับมำเขียนนวนิยำยประเภทนี้อีกครั้งหนึ่งคือเรื่องล่ำฟ้ำ 
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3. นวนิยำยอิงวรรณคดี คือน วนิยำยท่ีเขียนโดยน ำโครงเรื่องมำจำกวรรณคดี มีเพียงเรื่องเดียวคือ 
ชำยชำตรี 
 นวนิยำยสมจริงของมำลัย ชูพินิจ จ ำแนกออกเป็นประเภทย่อยได้ดังนี้ 

1. นวนิยำยแสดงแนวคิด คือนวนิยำยท่ีสร้ำงเนื้อเรื่องจำกแนวควำมคิด เพื่อแสดงให้เห็นแนวควำมคิด
นั้นๆเด่นชัดขึ้น เช่นเรื่อง ควำมรักลอยมำ แสดงแนวคิดว่ำ ผู้ท่ีสำมำรถด ำรงชีวิตให้เป็นสุขได้ จะต้องรู้จักตนเอง
และควำมต้องกำรของตนเองให้แน่นอน เพื่อท่ีจะได้ปฏิบัติตนไปตำมแนวทำงท่ีตนต้องกำร และต้องไม่เรียกร้อง
ทุกส่ิงทุกอย่ำงจำกชีวิต เพรำะเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้  

2. นวนิยำยแสดงปัญหำ คือนวนิยำยท่ีมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับปัญหำต่ำงๆ เช่น ควำมเลวร้ำยทำงกำรเมือง, 
ควำมเหลวแหลกของสังคม, กำรปฏิรูปท่ีคุมขัง, กำรหย่ำร้ำงและปัญหำเยำวชน เป็นต้น นวนิยำยประเภทนี้ 
มำลัย ชูพินิจเขียนไว้หลำยเล่ม เช่นเรื่อง ลมแดง แสดงปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงนำยทุนและกรรมกร เป็นต้น 

3. นวนิยำยสังคม คือนวนิยำยท่ีหยิบยกส่วนหนึ่งของสังคมมำเป็นเนื้อเรื่อง เช่น ทุ่งมหำรำช เป็นประวัติ
ของต ำบลคลองสวนหมำก จังหวัดก ำแพงเพชร สะท้อนภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนในต ำบลนั้น 

4. นวนิยำยผจญภัย คือนวนิยำยท่ีเกี่ยวกับกำรเส่ียงโชคและงำนท่ีเต็มไปด้วยอันตรำยและกำรเส่ียงภัย 
นวนิยำยประเภทนี้ได้แก่ ล่องไพร และลูกไพร 

5. นวนิยำยนักสืบ คือนวนิยำยท่ีเกี่ยวกับกำรสอบสวนสืบสวนเรื่องลึกลับต่ำงๆจำกร่องรอยหรือกำรไข
ปัญหำ นวนิยำยประเภทนี้มีน้อยมำก ได้แก่เรื่อง เสือจ ำศีล และชำยสำมหน้ำ (สุธิรำ  สุขนิยม, 2532, ออนไลน์) 

2. เร่ืองสั้น 
มำลัย ชูพินิจ เริ่มเขียนเรื่องส้ันในปี พ.ศ. 2469 โดยเรื่องส้ันแรกสุดของเขำเท่ำท่ีค้นพบคือ หล่อนผู้  

ก่อกรรม ใช้นำมปำกกำ ม.ชูพินิจ พิมพ์ในนิตยสำรศัพท์ไทย ต่อจำกนั้นเขำก็มีผลงำนประเภทนี้ลงพิมพ์ติดต่อกัน
เรื่อยมำ โดยไม่ขำดระยะในนิตยสำรและหนังสือพิมพ์หลำยฉบับ 
 เรื่องส้ันของมำลัย ชูพินิจ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 

1. เรื่องส้ันประเภทไม่มีโครงเรื่อง คือเรื่องส้ันประเภทเหตุกำรณ์ท่ีมีควำมหมำย เป็นเรื่องเล่ำถึง
เหตุกำรณ์อย่ำงหนึ่งท่ีเป็นประสบกำรณ์ของตัวละคร ซึ่งในสำยตำของผู้อื่นแล้วไม่แลเห็นควำมส ำคัญอะไ ร    
แต่ผู้เขียนท ำให้ส ำคัญ เช่นเรื่อง แก้เผ็ด เป็นเรื่องของหญิงชำยคู่หนึ่งซึ่งต่ำงคนต่ำงถูกคนรักทรยศต่อควำมรัก 
ท้ังสองได้พบกันโดยบังเอิญและเมื่อได้รู้ว่ำ แต่ละคนผิดหวังมำจำกควำมรักแล้วก็ตัดสินใจร่วมชีวิตใหม่กันต่อไป 

2. เรื่องส้ันประเภทแสดงโครงเรื่อง คือเรื่องส้ันท่ีต้องกำรแสดงโครงเรื่องเป็นส ำคัญ มำลัย  ชูพินิจ 
เขียนเรื่องส้ันประเภทนี้มำกท่ีสุด และส่วนใหญ่มีตอนจบเป็นแบบหักมุมหรือพลิกควำมคำดหมำยของผู้อ่ำน 
เช่นเรื่อง อวสำนของฤดูร้อน 

3. เรื่องส้ันประเภทแสดงแนวคิด ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับควำมรักและกำรแต่งงำน เช่นเรื่อง        
วันแต่งงำน แสดงแนวคิดว่ำ กำรแต่งงำนเป็นส่ิงท่ีสวยงำมเมื่อยังใหม่หรือเมื่อยังมีควำมรักอยู่เท่ำนั้น แต่เมื่อ
ควำมรักเส่ือมคลำยลง ถ้ำปรำศจำกควำมซื่อตรงจงรักและกำรให้อภัยแล้ว ชีวิตแต่งงำนก็ไม่ยั่งยืน 

4. เรื่องส้ันประเภทแสดงควำมส ำคัญของฉำก ให้ฉำกเป็นส่ิงส ำคัญของเรื่อง เป็นกำรแสดงถึงอิทธิพล
ของส่ิงแวดล้อมต่อชีวิตมนุษย์ มำลัย ชูพินิจ เขียนเรื่องประเภทนี้ได้ดี โดยมักก ำหนดให้ฉำกหรือส่ิงแวดล้อม
เป็นผู้แก้ปัญหำชีวิตของมนุษย์หรือเปล่ียนแปลงชีวิตมนุษย์ เช่นเรื่อง น้ ำเหนือ (สุธิรำ สุขนิยม, 2532, ออนไลน์) 
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3. บทละคร 
 งำนเขียนประเภทบทละครของมำลัย ชูพินิจ มี 2 ประเภท คือ 
 3.1 บทละครพูด  

บทละครพูดของมำลัย ชูพินิจ มีจุดมุ่งหมำยคือเขียนให้อ่ำนเพื่อควำมบันเทิง มิใช่เขียนเพื่อกำรแสดง
บนเวที ซึ่งเขำได้ประพันธ์ไว้มำกมำยได้แก่ นักเลงดี, ละครพูด, วันว่ำง, แม่เล้ียง, เพลงลำ, รังรัก, กำรทดลอง
ของแพรว, ฎีกำ 5 บำท, เมืองใหม่, ทำยำทรัก, เลขำนุกำรินี, สำมชำย, ลิปสติก, ตำมใจท่ำน, ช.ต.พ., ไข้รำยแรก
, นักย่องเบำ, ยำมพักฟื้น, วันดีวันร้ำย, แขกนอกบัญช,ี ลึกลับตลอดกำล, บ้ำนของเรำ, สองสมัย, ไล่เบ้ีย, แม่ปลำ
ช่อน, ครูมวย, รสนิยม, นักเรียนใหม่, ชีวิตเช่ำ, สองสมัย ฯลฯ 

3.2 บทละครวิทยุและโทรทัศน์ 
บทละครวิทยุของมำลัย ชูพินิจ มีเพียงเรื่องเดียวและมีช่ือเสียงมำก คือเรื่อง ล่องไพร ส่วนบทละคร

โทรทัศน์นั้น มำลัย ชูพินิจ เริ่มเขียนเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2502  ด้วยเรื่อง สกุณำจำกรัง แสดงโดยคณะกัญชลิกำ 
ออกอำกำศ ณ สถำนีวิทยุไทยโทรทัศน์ และหลังจำกนั้นได้เขียนบทละครให้เป็นประจ ำเฉล่ียประมำณเดือนละ 
1 เรื่อง 

บทละครท่ีเขียนให้แก่คณะกัญชลิกำใช้ช่ือว่ำ ละครชีวิตครอบครัว เนื้อเรื่องเกี่ยวกับปัญหำชีวิต
ครอบครัว จุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงคติสอนใจและเพื่อแนะแนวทำงแก้ปัญหำชีวิต ส่วนใหญ่เป็นบทละครท่ีเขียน
ขึ้นใหม่เพื่อกำรแสดงโดยเฉพำะ มีเพียงบำงเรื่องท่ีดัดแปลงจำกเรื่องส้ันของตนเอง เช่นเรื่อง  ตำยท้ังเป็นและ
ธำตุดิน เป็นต้น 

มำลัย ชูพินิจ เขียนบทละครโทรทัศน์ให้กับคณะกัญชลิกำติดต่อกันมำเป็นเวลำประมำณ 3 ปี จึงหยุด
เขียน เนื่องจำกมีงำนด้ำนอื่นเพิ่มขึ้น บทละครท่ีเขียนให้แก่คณะกัญชลิกำส่วนหนึ่ง ได้แก่เรื่อง นำมหล่อนคือ
หญิง , สำมชีวิต,  แกะในหนังรำชสีห์, โคกตะแบก, ล็อตเตอรี่ท่ีหนึ่ง และเลขำนุกำรใหม่ 

นอกจำกคณะกัญชลิกำแล้ว มำลัย ชูพินิจ ยังเขียนให้แก่คณะพงษ์ลดำ พิมลพรรณ และแก่สถำบัน
ต่ำงๆ ซึ่งแสดงเพื่อกำรกุศล เช่น มูลนิธิรำชประชำสมำสัยในพระบรมรำชูปถัมภ์ เช่นเรื่อง ฝันร้ำย เขียนจำกเค้ำ
โครงเรื่องของคุณหญิงอุศนำ ปรำโมช แสดงเมื่อวันท่ี 15 มกรำคม 2502 (อ้ำงถึงใน สุธิรำ สุขนิยม, 2532, 
ออนไลน์) 
 4.งานเขียนคอลัมน์ประเภทต่างๆ 
 งำนเขียนคอลัมน์ของมำลัย ชูพินิจ มีดังนี้ 
 - คอลัมน์ ระหว่ำงบรรทัด เป็นคอลัมน์ท่ีมีขอบเขตกว้ำงขวำงครอบคลุมต้ังแต่กำรเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม กำรศึกษำ กีฬำ และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวันของคนเรำ 
 - คอลัมน์ ระหว่ำงยก เป็นบทน ำท่ีเขียนเป็นประจ ำในหนังสือพิมพ์สังเวียนซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รำย
สัปดำห์ เกี่ยวกับวงกำรกีฬำและเน้นหนักในเรื่องมวยเป็นส ำคัญ โดยใช้นำมปำกกำว่ำ สมิงกะหร่อง เป็นบทน ำ
ประเภทท่ีมีช่ือเรื่อง 
 - คอลัมน์ น้อย อินทนนท์ เขียน...  เป็นคอลัมน์ประจ ำในสยำมสมัยรำยสัปดำห์ เริ่มต้ังแต่ฉบับ
ครบรอบปีท่ี 15 เป็นต้นมำ เป็นคอลัมน์ท่ีมีเนื้อหำเกี่ยวกับสำธำรณกิจเป็นส่วนใหญ่ โดยเน้นหนักไปในเรื่อง
กำรเมืองภำยในประเทศ วิธีเขียนจึงมีลักษณะเป็นแบบวิเครำะห์ประกอบกับแบบพรรณนำ 
 - คอลัมน์ หมำยเหตุ เป็นคอลัมน์ท่ีเปิดขึ้นในสยำมสมัยรำยสัปดำห์ โดยมำลัย ชูพินิจ เขียนแทน      
ธนำลัย ซึ่งหยุดพักกำรเขียนเพื่อกำรอุปสมบท ใช้นำมปำกกำว่ำ น้อย อินทนนท์ ใช้วิธีเขียนแบบบทควำม
ประเภทวิเครำะห์ผสมกับพรรณนำ เนื้อหำเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรเมือง 
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 - คอลัมน์ พูดกันฉันเพื่อน ใช้นำมปำกกำ ผู้น ำ ในไทยใหม่ (รำยวัน) บำงฉบับ เช่น ฉบับท่ี 3 มกรำคม 
2473 แสดงข้อคิดเห็นว่ำผู้ท่ีก้ำวไปสู่ควำมมีช่ือเสียงด้วยกำรโป้ปดมดเท็จตลบตะแลงย่อมจะทำนอำนุภำพ
ควำมจริงไปไม่ได้ และจะต้องตกลงมำอย่ำงไม่เป็นท่ำในวันหนึ่ง 
 - คอลัมน์ของนักคิด ใช้นำมปำกกำ นำยดอกไม้, ม.ชูพินิจ แสดงทัศนะและปรัชญำชีวิตอย่ำงส้ันๆใน
หนังสือพิมพ์ผู้น ำ 
 - คอลัมน์ ประชำชน  เป็นคอลัมน์แสดงแง่คิดจำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของส่วนรวมและสวัสดิภำพของประชำชน 

- คอลัมน์ ป.ล. เป็นคอลัมน์ท่ีมีลักษณะเด่นและน ำช่ือเสียงมำสู่ผู้เขียนเป็นอย่ำงมำก 
 - คอลัมน์ แว่นใจ ในพิมพ์ไทยรำยเดือน ใช้นำมปำกกำต่ำงๆกัน เช่น จิตรลดำ, ฮ.ฮ.ฮ, ก.ก.ก, ฐ.ฐ.ฐ 
แสดงข้อคิดและปรัชญำชีวิต 
 - คอลัมน์ ชีวิตในเดือนนี้ ในปิยมิตรรำยเดือน ใช้นำมปำกกำ นำยฉันทนำ แสดงทัศนะและปรัชญำชีวิต 
 - คอลัมน์ บทเรียนจำกชีวิต ในพิมพ์ไทยรำยเดือน ใช้นำมปำกกำต่ำงๆกัน เช่น น.น.น, ส.ส.ส แสดง
ทัศนะและปรัชญำชีวิต 
 - คอลัมน์ อำณำจักรของข้ำพเจ้ำ ในแสนสุข ใช้นำมปำกกำ ม.ชูพินิจ แสดงทัศนะและปรัชญำชีวิต 
 - คอลัมน์ เพื่อผู้หญิง ใช้นำมปำกกำ เรไร เนื้อหำของคอลัมน์มีขอบเขตกว้ำงขวำงมำก นับต้ังแต่กำร
เย็บปักษ์ถักร้อย กำรบริหำรร่ำงกำย แบบบ้ำนและแบบเครื่องเรือนเครื่องใช้ส ำหรับสตรีไปจนถึงแฟช่ันเครื่อง
แต่งกำยของสตรีด้วย 
 - คอลัมน์ ปัญหำชีวิต โดยผุสดี เป็นคอลัมน์ส ำหรับผู้หญิงอีกแบบหนึ่งในประชำมิตรรำยสัปดำห์ มำลัย 
ชูพินิจใช้วิธีเขียนแบบเป็นจดหมำยจำกพี่ถึงน้อง แนะน ำแนวทำงท่ีควรประพฤติและปฏิบัติตนของหญิงวัยรุ่น 
ซึ่งนอกจำกจะเกี่ยวกับควำมรัก กำรคบเพื่อนต่ำงเพศแล้ว ยังแนะน ำเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยอีกด้วย 
 - คอลัมน์ เพื่อผู้ชำย โดยเรียมเอง ท่ีประชำชำติรำยสัปดำห์ เป็นข้อเขียนเกี่ยวกับทัศนะและเรื่องรำว
ต่ำงๆท่ีผู้ชำยควรรู้ รวมทั้งสอนกีฬำประเภทต่ำงๆ 
 - คอลัมน์ บ้ำนและโรงเรียน โดยผุสดี ซึ่งลักษณะกำรเขียนแต่ละบทแต่ละตอนแสดงออกถึงควำม
เข้ำใจในจิตวิทยำของเด็กและควำมเอำใจใส่ของผู้เขียนท่ีมีต่อเยำวชนได้เป็นอย่ำงดีจนไม่น่ำเช่ือว่ำผู้เขียนเป็นผู้ชำย 
 - คอลัมน์ ควำมในใจ โดยอุมำ ในประชำมิตร-สุภำพบุรุษ เป็นคอลัมน์ตอบปัญหำชีวิต ซึ่งส่วนมำก
เกี่ยวกับควำมรักของหนุ่มสำว (สุธิรำ สุขนิยม, 2532, ออนไลน์) 
 5. สารคดี 
 มำลัย ชูพินิจ มักเขียนสำรคดีประเภทชีวประวัติบุคคลส ำคัญของต่ำงประเทศ เช่น เรื่องโซเครตีส    
เจ้ำลัทธิและมหำปรำชญ์คนแรกแห่งกรีก ใช้นำมปำกกำ ม.ชูพินิจ, เดวิด ทิฟวิงสโตน วีรบุรุษเอกของแอฟริกำ 
ใช้นำมปำกกำ นำยดอกไม้, ควำมรักของจินตกวีเอกอิตำลี ใช้นำมปำกกำ ผู้น ำ เป็นต้น 
 ในปี พ.ศ.2475 เขำเริ่มเขียนสำรคดีเชิงข่ำว มีเนื้อหำเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ของโลกในขณะนั้น                 
โดยเขียนแบบข่ำวหน้ำหนึ่งของหนังสือพิมพ์คือใช้กำรพำดหัวแทนช่ือเรื่อง เช่น ญี่ปุ่นว่ำจะรบอเมริกำแน่ใน
ขั้นต้นจะยึดเกำะฮำวำย ซึ่งแปลจำกต้นฉบับภำษำอังกฤษท่ีแปลจำกภำษำญี่ปุ่น เขียนโดย นำยพลโท กิโอ              
คัตสุชำโต 
 ในปีเดียวกัน เขำเขียนสำรคดีท่องเท่ียวเป็นครั้งแรกใน ผู้น ำ คือเรื่องชีวิตของกำรท่องเท่ียวภำคเหนือ 
ซึ่งเป็นเรื่องกำรท่องเท่ียวครั้งใหญ่ของเขำ 
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สำรคดีอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเขำท ำขึ้นในระยะแรกคือ สำรคดีภำพข่ำว ซึ่งเป็นกำรรวบรวมภำพในเรื่อง
ต่ำงๆกัน เช่น  ชีวิตของพีระ , สงครำมอิตำลี-อะบิสซิเนีย และจีนรบญี่ปุ่น เป็นต้น 
 สำรคดีท่ีน ำช่ือเสียงมำสู่มำลัย  ชูพินิจ อย่ำงแท้จริงคือ สำรคดีเบื้องหลังข่ำว เรื่อง บันทึกจอมพล                 
และเสือฝ้ำยสิบทิศ ( สุธิรำ สุขนิยม, 2532, ออนไลน์) 
 6.งานแปล 
 มำลัย ชูพินิจ เริ่มงำนแปลต้ังแต่ พ.ศ. 2469 ผลงำนแปลในระยะแรกเริ่มนี้ได้แก่ เรื่องส้ันช่ือ สำมวัน
จำกนำรี ซึ่งตีพิมพ์ในศัพท์ไทย ฉบับเดือนมิถุนำยน 2469 และสิเหน่ห์นำงละคร ในสมำนมิตรบันเทิง  
 หลังจำกนั้นเขำก็เริ่มสนใจในงำนเขียนของมำเรีย คอเรลล่ี(Marie Corelli) นักเขียนชำวอังกฤษผู้มี
ช่ือเสียง โดยทดลองแปลเรื่องส้ันก่อน เช่นเรื่อง ผู้คงแก่เรียน  (The Stepping Stone) , ธำตุหญิง (The 
Withering of a Rose) และไปสวรรค์  (The Distance voice) เป็นต้น เมื่อได้ผลเป็นท่ีพอใจแล้วจึงเริ่มแปล
และเรียบเรียงเรื่องเถ้ำสวำท (Wormwood) เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2471 แปลจบในเดือนมีนำคมปีเดียวกัน 
แล้วมอบให้ส ำนักพิมพ์นำยเทพปรีชำจัดพิมพ์จ ำหน่ำย 
 ผลงำนช้ินส ำคัญต่อมำคือเรื่อง เต็ลมำ  (Thelma) ของคอเรลล่ี เช่นเดียวกันในพ.ศ. 2479 ส่งพิมพ์
เป็นตอนๆในสยำมนิกร แต่หลังจำกแปลได้เพียงภำคแรก สยำมนิกรก็หยุดกิจกำรไปช่ัวครำว ท ำให้มำลัย        
ชูพินิจ ชะงักกำรแปลไปด้วย จนกระท่ังส ำนักพิมพ์พิพัฒน์พำนิชมำติดต่อขอน ำไปพิมพ์เป็นเล่ม เขำจึงแปล    
ต่อให้จนจบในพ.ศ. 2485 ( สุธิรำ สุขนิยม, 2532, ออนไลน์) 
  นอกจำกผลงำนด้ำนกำรประพันธ์แล้ว ครูมำลัย   ชูพินิจ ยังมีผลงำนท่ีอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่
สังคม  โดยให้ควำมสนใจงำนด้ำนกำรศึกษำ  และงำนเกี่ยงกับเยำวชนกำรปฏิบัติเพื่อสังคม ดังนี้ 
 - กรรมกำรในคณะกรรมกำรฝ่ำยกำรส่ือสำรมวลชนของคณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วย  กำรศึกษำ
วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ 

- กรรมกำรบริหำรมูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขำดแคลนในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
- กรรมกำรมูลนิธิรำชประชำสมำสัย 
- กรรมกำรสภำสังคมสงเครำะห์   ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
- ท่ีปรึกษำสภำสตรีแห่งชำติ ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
- กรรมกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
- อุปนำยกสมำคมภำษำและหนังสือ 
- อุปนำยกสมำคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สันติ อภัยรำช, 2562, ออนไลน์) 
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บทน า 
 ลูกปัด ในควำมหมำยทำงโบรำณคดี หมำยถึง วัตถุต่ำงๆท่ีเจำะรู สำมำรถน ำมำร้อยได้ เช่น ลูกปัดหิน 
ลูกปัดดิน ลูกปัดแก้ว ลูกปัดท่ีท ำมำจำกกระดูก เปลือกหอย หรือ ลูกปัดท่ีท ำมำจำกโลหะอื่นๆเช่น ทอง ดีบุก 
สัมฤทธิ์ เป็นต้น ลูกปัดแก้วทวำรวดี จังหวัดก ำแพงเพชรลูกปัดโบรำณถูกใช้เป็นหลักฐำนทำงโบรำณคดีต้ังแต่ 
ยุคก่อนประวัติศำสตร์ เนื่องจำกมีกำรขุดพบลูกปัดมำกมำยในแหล่งอำรำยธรรมเก่ำแก่ท้ังหลำย ลูกโบรำณท่ีขุด
พบนั้นท ำมำจำกวัสดุต่ำงๆลูกปัดสีต่ำง ๆ นี้อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 500 – 1,000 ปีข้ึนไปในยุคทวำรำวดี ศรีวิชัย ลูกปัด
จ ำนวนมำกมำยบอกเล่ำถึงรสนิยม ควำมเช่ือ ภูมิปัญญำ ศิลปะ กระบวนกำรผลิต เส้นทำงกำรค้ำ  เศรษฐกิจ 
อำยุหรือสมัยท่ีผลิตและอำจส่ือถึงนัยยะกำรเมืองอีกด้วย ซึ่งส่ิงต่ำงๆเหล่ำนี้ท ำให้ลูกปัดเป็ นมำกกว่ำ
เครื่องประดับหรือเครื่องรำงของขลังตำมควำมเช่ือของมนุษย์ ซึ่งคนโบรำณได้สรรหำหินสีต่ำง ๆ และหินแก้ว
ศักด์ิสิทธิ์ต่ำง ๆ ท่ีหำยำกยิ่งมำฝน กลึง เจำะ ท ำเป็นลูกปัดคล้องคอและข้อมือ เพื่อป้องกันปัดเป่ำภัยอันตรำย
ต่ำง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น บันดำลโชคลำภ สวมใส่เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น ยิ่งผู้ใดท ำบุญเป็นเนืองนิตย์ 
ผู้นั้นก็จะพบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ จำกเครำะห์ร้ำยก็จะกลำยเป็นดี ข้ำวของเงินทองไหลมำเทมำ ผู้ใดมีลูกปัด
อยู่ในครอบครอง ไม่ว่ำสีใดก็ตำมบทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ประวัติควำมเป็นมำของลูกปัดทวำรวดี 
เมืองก ำแพงเพชร 2) แหล่งค้นพบลูกปัดโบรำณในจังหวัดก ำแพงเพชร 3) วัสดุผลิตภัณฑ์ และ 4) ประเภทกำร     
ใช้งำน 

ค าส าคัญ : ลูกปัดเเก้ว, ลูกปัดทวำรวดี 

ประวัติความเป็นมาของลูกปัดทวารวดี เมืองก าแพงเพชร 
ลูกปัดเเก้ว เป็นเรื่องรำวของวัตถุท่ีมีลักษณะเป็นเม็ด มีหลำยรูปทรง เจำะรูเพื่อใช้ร้อยเข้ำไปใน

เส้นด้ำยหรือเชือก ซึ่งเป็นวัสดุท่ีทนและไม่ขำดง่ำย ลูกปัดเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ท ำขึ้นและใช้เมื่อหลำยพันและหลำย
หมื่นปีมำแล้ว  มนุษย์ในสมัยแรกๆ  ท ำลูกปัดจำกวัตถุดิบจำกธรรมชำติ เช่น กระดูกสัตว์ เขี้ยว เปลือกหอย 
เมล็ดพืช เปลือกไม้ ยำงไม้ ต่อมำมนุษย์ท ำลูกปัดจำกวัสดุท่ีท ำขึ้นเอง เช่น ดินเผำ แก้ว ส ำริด ทอง เป็นต้น 
ลูกปัดถูกใช้เป็นหลักฐำนทำงโบรำณคดีต้ังแต่ ยุคก่อนประวัติศำสตร์ เนื่องจำกมีกำรขุดพบลูกปัดมำกมำย     
ในแหล่งอำรำยธรรมเก่ำแก่ท้ังหลำย ลูกโบรำณท่ีขุดพบนั้นท ำมำจำกวัสดุต่ำง ๆ 

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?q=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
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ลูกปัดเกิดพร้อมพัฒนำกำรของมนุษย์ในทุกๆมุมโลก ลูกปัดจ ำนวนมำกมำยบอกเล่ำถึงรสนิยม ควำมเช่ือ 
ภมูิปัญญำ ศิลปะ กระบวนกำรผลิต เส้นทำงกำรค้ำ  เศรษฐกิจ อำยุหรือสมัยท่ีผลิตและอำจส่ือถึงนัยยะกำรเมือง
อีกด้วย ซึ่งส่ิงต่ำงๆเหล่ำนี้ท ำให้ลูกปัดเป็นมำกกว่ำเครื่องประดับหรือเครื่องรำงของขลังตำมควำมเช่ือของมนุษย์ 
ควำมส ำคัญของลูกปัดโบรำณ รองอธิบดีกรมศิลปำกร เขมชำติ เทพไชย กล่ำวว่ำ “กำรค้นพบลูกปัดโบรำณนั้น
คนท่ัวไปอำจมองว่ำเป็นเรื่องธรรมดำ แต่นี่คือหลักฐำนส ำคัญท่ีบอกเล่ำเรื่องรำวในอดีตได้หลำยเรื่อง อำทิ 
เส้นทำงกำรค้ำโบรำณ ท่ีท ำให้รู้ว่ำในอดีตมีกำรเช่ือมโยงกัน เพรำะลูกปัดมีทุกทวีป ลูกปัด เป็นเครื่องบ่งบอกถึง
อำรยธรรมโบรำณ ลูกปัดเป็นหนึ่งในสินค้ำส ำคัญท่ีเช่ือมโยงยุคสมัย และช่วยเปิดมุมมองด้ำน กำรสร้ำงสรรค์
ศิลปะท่ีส่งผลถึงโลกในยุคปัจจุบันให้นักโบรำณคดีได้รับทรำบ ลูกปัดโบรำณเม็ดหนึ่งมีเรื่องรำวมำกมำยให้ค้นหำ 
ท้ังในด้ำนประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม กำรผลิต กำรค้ำ และวิถีชีวิตของผู้คนยุคโบรำณ ดังนั้นเมื่อค้นพบแล้ว     
ก็ไม่ควรจะสูญหำยไป ลูกปัดโบรำณ วัตถุโบรำณทุกช้ิน ส ำหรับนักโบรำณคดี ในทำงโบรำณคดีถือว่ำมีคุณค่ำ
ทุกช้ิน เพรำะเปรียบเสมือนเอกสำรทำงประวัติศำสตร์ท่ีส ำคัญ เสมือนหนังสือเล่มหนึ่งท่ีบอกเรื่องรำว เสมือน
ต ำรำกำรเรียนรู้เล่มโตท่ีให้เรำได้ศึกษำแง่มุมต่ำง ๆ ดังนั้น ทุกช้ินท่ีค้นพบล้วนแล้วแต่มีคุณค่ำสูงมำก ๆ จนไม่
สำมำรถประเมินค่ำออกมำเป็นตัวเงินได้ 

ลูกปัดโบรำณจะไม่ใช่เพียงของเก่ำเม็ดเล็กๆ ท่ีมีคุณค่ำในแง่ของควำมเก่ำเท่ำนั้น แต่มันมีคุณค่ำมำก 
ลูกปัดเม็ดเล็กท่ีเดินทำงผ่ำนกำลเวลำมำจนถึงปัจจุบัน มีเรื่องรำวมำกมำยแอบแฝงอยู่ ท ำให้เรำได้ศึกษำเรียนรู้
อดีต ลูกปัดโบรำณช่วยในกำรเช่ือมโยงภำพของกำรติดต่อส่ือสำรกันระหว่ำงชุมชนในอดีตจำกแหล่งท่ีขุดค้นพบ
จำกข้อมูลแวดล้อม  ซึ่งเป็นกำรเช่ือมโยงระหว่ำงอดีตกับปัจจุบัน 

ลูกปัดเป็นเครื่องประดับท่ีได้รับควำมสนใจจำกผู้คนท่ัวโลกมำทุกยุคทุกสมัย กำรค้นคว้ำเรื่องรำวของ
ลูกปัดนั้นเช่ือว่ำมีมำยำวนำนนับหมื่นปี ซึ่งลูกปัดในยุคนั้นท ำมำจำกเมล็ดพืช กระดูกสัตว์ เปลือกหอย และหิน
ท่ีมีรูอยู่แล้วตำมธรรมชำติ เมื่อมนุษย์มีวิวัฒนำกำรมำกข้ึน กำรท ำลูกปัดก็ซับซ้อนขึ้น สวยงำม แปลกตำเพิ่มข้ึน
เช่นกำรตกแต่งลวดลำยลงไปบนเนื้อหินมีค่ำ เช่นอำเกตและคำร์เนเลียน ท่ีถูกเรียกว่ำ เอตช์คำร์เนเลียนของ
อินเดีย และซีบีทของทิเบต เมื่อประมำณ 4,000 ปีมำแล้ว เช่ือว่ำมีกำรผลิตลูกปัดแก้วเพื่อทดแทนลูกปัดจำก
หินมีค่ำ เช่น อำเกตและคำร์เนเลียนท่ีได้รับควำมนิยมอย่ำงยิ่ง ซึ่งหินเหล่ำนี้เริ่มหำยำกและรำคำแพง ท ำให้
ผู้คนในยุคนโบรำณใช้ลูกปัดแก้วท่ีถูกผลิตขึ้นมำ สวมใส่แทนลูกปัดท่ีท ำจำกหินมีค่ำ 

ก่อนมำเป็นลูกปัดแก้วท่ีแท้จริงนั้น พบหลักฐำนกำรใช้แก้วหรือกำรผลิตแก้ว นับว่ำมีอำยุกำรค้นพบเท่ำกับ
ประวัติศำสตร์ของมนุษย์ซึ่งมีประวัติควำมเป็นมำและกำรพัฒนำควบคู่กันไป เป็นท่ีเข้ำใจกันว่ำ เมื่อประมำณ 
75,000 ปี มำแล้ว มนุษย์ได้รู้จักน ำแก้วธรรมชำติท่ีเกิดจำกภูเขำไฟ ท่ีเรียกว่ำ obsidian น ำมำท ำเป็นหัวธนู หรือ
อำวุธต่ำงๆ ต่อมำประมำณ 5,000 ปีมำแล้ว มนุษย์ได้ค้นพบวิธีกำรผลิตแก้วโดยบังเอิญ ได้มีบันทึกกล่ำวไว้ว่ำ
ชำวฟีนิเชียนได้ขนดินประสิวมำจำกอียิปต์ ขณะเตรียมอำหำรอยู่บนชำยหำดริมแม่น้ ำบีลัส ได้น ำก้อนดินประสิว
มำใช้แทนก้อนหินเพื่อท ำเป็นฐำนเตำไฟ เมื่อถูกควำมร้อน ก้อนดินประสิวเกิดกำรลุกไหม้และหลอมละลำยผสมกับ
ทรำยในบริเวณนั้น เกิดของเหลวใสไหลออกมำซึ่งก็คือ แก้ว ส่วนในอียิปต์พบลูกปัดท่ีมีลักษณะกึ่งเคลือบ-กึ่งแก้ว
อำยุประมำณ 6,000 กว่ำปีมำแล้ว ซึ่งสันนิษฐำนว่ำพัฒนำมำจำกกำรผลิตแก้วน้ ำเคลือบหรือฟำยองซ์ (Faience) 
ซึ่งมีลักษณะเหมือนแก้ว โดยน ำมำเคลือบลูกปัดดินเผำ แต่ฟำยองซ์นั้นผลิตในอุณหภูมิท่ีต่ ำกว่ำแก้ว และต่อมำ
จึงได้พัฒนำเป็นแก้วท่ีแท้จริง 

ลูกปัดสีต่ำง ๆ นี้อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 500 – 1,000 ปีขึ้นไปในยุคทวำรำวดี ศรีวิชัย ซึ่งคนโบรำณได้สรรหำ
หินสีต่ำงๆ และหินแก้วศักด์ิสิทธิ์ต่ำง ๆ ท่ีหำยำกยิ่งมำฝน กลึง เจำะ ท ำเป็นลูกปัดคล้องคอและข้อมือ เพื่อป้องกัน
ปัดเป่ำภัยอันตรำยต่ำง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น บันดำลโชคลำภ สวมใส่เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น ยิ่งผู้ใด
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ท ำบุญเป็นเนืองนิตย์ ผู้นั้นก็จะพบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ จำกเครำะห์ร้ำยก็จะกลำยเป็นดี ข้ำวของ เงินทอง
ไหลมำเทมำ ผู้ใดมีลูกปัดอยู่ในครอบครอง ไม่ว่ำสีใดก็ (วิรัช สินจินำ, 2556, ออนไลน์) 

ฉะนั้นในกำรจ ำแนกลูกปัดจึงมีหลำยรูปแบบต่ำงๆหลำยสี และมีควำมหมำยแตกต่ำงกันไปดังนี้  
1. ลำยนกยุง จะมีหลำยสีเรียกอีกอย่ำงว่ำ สีนำนำชำติจะท ำกำรส่ิงใดจะส ำเร็จผลทุกอย่ำง 

 
ภาพที ่1 ลำยนกยูง 

ท่ีมำ : ลูกบัว เปี่ยมสิริ, 2562, ออนไลน ์

  2. ทวำหัวเทียน ท่ีหัวท้ำยจะมีสีด ำ ขำว น้ ำตำล อยู่ยงคงกระพัน มีสติปัญญำดี 

 
ภาพที ่2 ทวำหัวเทียน 

ท่ีมำ : กำญจน์ กำญจนกิจ, 2557, ออนไลน ์

3. ลูกยอน้ ำทิพย์ มีหลำยสี มีตำรอบด้ำน รู้เหตุกำรณ์ข้ำงหน้ำ ค้ำขำยดี 

 
ภาพที ่3 ลูกยอน้ ำทิพย์ 

ท่ีมำ : ศรเงิน  กล่ินมะลิ, 2556, ออนไลน์ 
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4. อ ำพันทอง เงิน กำรงำน กำรค้ำ ท ำให้เงินไหลมำไม่ขำดสำย 

 
ภาพที่ 4 อ ำพันทอง 

ท่ีมำ : กรรณิกำ  เรืองอำรีรัชต์, 2551, ออนไลน ์

5. หยกเขียว อยู่ร่มเย็นเป็นสุข สุขกำยและใจ เป็นมหำมงคลเพิ่มพูน 

 
ภาพที่ 5 หยกเขียว 

ท่ีมำ : ธีรวัจน์ พิทักษ์รณชัย, 2558, ออนไลน ์

6. หยกเหลือง เมตตำมหำนิยม ค้ำขำยดี 

 
ภาพที่ 6 หยกเหลือง 

ท่ีมำ : (ดวงจันทร์ ลำดี, 2562, ออนไลน์) 
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7. หยกขำว สีสะอำด ท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรงไม่เจ็บไข้ ดูไม่แก่ สดใส อำยุยืน 

 
ภาพที่ 7 หยกขำว 

ท่ีมำ : ธีรวัจน์ พิทักษ์รณชัย, 2558, ออนไลน ์

8. ฟ้ำแก่ ฟ้ำอ่อน ฟ้ำสวิง ร่ ำรวยเงินทองพร้อมญำติมิตรกำรงำนและกำรค้ำดี 

 
ภาพที่ 8 ฟ้ำแก่ ฟ้ำอ่อน ฟ้ำสวิง 

ท่ีมำ : กรรณิกำ เรืองอำรีย์รัชต์, 2551, ออนไลน์ 

9. เหลืองตองอ่อน เสน่ห์แรงคนรักใคร่ คนรักซื่อตรง 

 
ภาพที่ 9 เหลืองตองอ่อน 

ท่ีมำ : กรรณิกำ เรืองอำรีย์รัชต์, 2551, ออนไลน ์

10. น้ ำเงินเนื้อกษัตริย ์สีไพรินมีอ ำนำจวำสนำ 

 
ภาพที่ 10 น้ ำเงินเนื้อกษัตริย ์

ท่ีมำ : กำญจน์ กำญจนกิจ, 2553, ออนไลน ์



120 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 3 | ฉบับท่ี 3 | ประจ ำปี 2563 | 
 

11. ด ำทึบ เสริมโชคลำภ กันภัย มนต์ด ำ ผีสำง และผู้ท่ีคิดร้ำยต่อเรำ 

 
ภาพที่ 11 ด ำทึบ 

ท่ีมำ : กฤตธัช วัฒนมะโน, 2559, ออนไลน์ 

12. ส้ม หรือส้มเงินแสนคือเรืองแสง ส่องสว่ำง นึกคิดส่ิงใดสมควำมปรำรถนำเป็นแสนเป็นล้ำน 

 
ภาพที่ 12 ส้ม หรือส้มเงินแสนคือเรืองแสง 

ท่ีมำ : ดวงจันทร์ ลำดี, 2552, ออนไลน ์

13. ส้มมันป ูมีเงินทองคงกระพัน กนัพิษสัตว์ร้ำย 

 
ภาพที่ 13 ส้มมันปู 

ท่ีมำ : (ดวงจันทร์ ลำดี, 2562, ออนไลน์) 

14. สีแดงอิฐ แคล้วคลำดอยู่ยงคงกระพันป้องกันภัยอันตรำยต่ำง ๆ 

 
ภาพที่ 14 สีแดงอิฐ 

ท่ีมำ : กรรณิกำ เรืองอำรีย์รัชต์ , 2551, ออนไลน ์
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15. แดง มีโชคลำภ มีอ ำนำจบำรมี บริวำรเกรง 

 
ภาพที่ 15 แดง 

ท่ีมำ : ดวงจันทร์ ลำดี, 2559, ออนไลน ์

16. ม่วง คนเมตตำ มหำนิยม คนรักใคร่ น ำทรัพย์สินมำให้มีคนอุปถัมภ์ตลอด ช่วยเสริมบำรมี 

 
ภาพที่ 16 ม่วง 

ท่ีมำ : ดนัย พรหมพฤกษ์, 2557, ออนไลน ์

17. สีน้ ำผ้ึง ให้มีวำสนำ สุขกำยใจ สดช่ืน มีเสน่ห์งำมตำ 

 
ภาพที่ 17 สีน้ ำผ้ึง 

ท่ีมำ : ปวีณำ ภู่เจริญวัฒน,์ 2559,  ออนไลน์ 

18. แสลน ป้องกันภัย อุบัติเหตุ มีเสน่ห์ บริวำรรักใคร่ซื่อสัตย์ 

 
ภาพที่ 18 แสลน 

ท่ีมำ : กฤตธัช วัฒนมะโน, 2556, ออนไลน์ 
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19.เข้ียวหนุมำน แก้วสำรพัดนึก นึกคิดส่ิงใดได้ด่ังใจสมควำมปรำรถนำทุกประกำร 

 
ภาพที่ 19 เข้ียวหนุมำน 

ท่ีมำ : (ธนพล เนตรสกุล, 2562, ออนไลน์) 

20. อิฐไส้ด ำ, อิฐหน้ำด ำ ป้องกันปืน ดำบ หลำว แหลน ธนู หน้ำไม้และอำวุธต่ำงๆ อยู่ยงคงกะพนั 

 
ภำพท่ี 20 อิฐไส้ด ำ , อิฐหน้ำด ำ 

ท่ีมำ : (ประสงค์ เดชมังกร, 2554, ออนไลน์) 

ผู้ท่ีเป็นเจ้ำของ กำรบูชำ ให้บูชำดังนี้ 
- ธูป 5 ดอก 
- พวงมำลัยมะลิสด 
- น้ ำสะอำด 1 แก้ว 

ท ำก่อนนอนทุกคืน แล้วอธิษฐำนเอำตำมควำมปรำรถนำจะเป็นผล กำรท ำบุญตักบำตรทุกวันก็จะช่วย
ให้ประสบควำมส ำเร็จมำกขึ้น อย่ำลืมกรวดน้ ำนึกถึงดวงวิญญำณของเจ้ำของลูกปัดด้วย 

กำรดูแลรักษำลูกปัดสมัยทวำมีค ำแนะน ำอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับกำรบูชำ หำกผู้ใดท ำบุญอธิษฐำนเป็น
เนืองนิตย์ ผู้นั้นจะไม่ยกจนเข็ญใจ ไม่ไร้ทรัพย์อับปัญญำ ไม่ว่ำจะมีลูกปัดทวำรวดีสีใดก็ตำมให้เคำรพสักกำระ
ด้วย ธูป เทียน ดอกไม้ และใส่บำตร กรวดน้ ำให้ดวงวิญญำณรำวดี 

1. ควรวำงลูกปัดไว้ที่สูง 
2. ควรช ำระล้ำงด้วยน้ ำเย็นให้ไหลผ่ำนลูกปัดเพื่อให้เกิดพลังเย็น 
3. ระวังอย่ำกระทบอะไรแรงๆเนื่องจำกลูกปัดมีอำยุมำกเปรำะบำงแตกง่ำย 
4. ทำลูกปัดด้วยน้ ำมันจันหรือน้ ำมันมะพร้ำวรักษำผิวลูกปัดให้สวยสดไสอยู่เสมอ 

ค ำอธิฐำนบูชำลูกปัดโบรำณ 
ให้นึกถึงช่ือ-นำมสกุล ของเรำ ว่ำขอรับลูกปัดนี้จงมำอยู่กับกำยและใจ และอ ำนำจ อำนุภำพของลูกปัด 

จงช่วยปกป้อง คุ้มครองตัวเรำให้รอดพ้นจำกภัยอันตรำยต่ำงๆ และขอให้ตัวเรำจงอยู่เย็นเป็นสุขมีโชคลำภเงิน
ทองไหลมำเทมำสมดังควำมปรำรถนำทุกประกำร 



| วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 3 | ฉบับท่ี 3 | ประจ ำปี 2563 | 123 
 

ถ้ำท่ำนผู้ใดมีอยู่จะเป็นสีใดชนิดใดก็ตำม ให้บูชำด้วยธูปเทียน ดอกไม้ ใส่บำตร และกรวดน้ ำให้ดวง
วิญญำณของผู้เป็นเจ้ำของ กำรบูชำ ให้บูชำดังนี้ มีธูป 5 ดอก พวงมำลัยมะลิสด น้ ำ 1 แก้ว ก่อนนอนทุกคืนให้
เรำต้ังจิตแล้ว อธิษฐำนเอำตำมควำมปรำรถนำท่ีควรจะได้จะเป็นตำมวำสนำของตนเอง หำรว่ำเรำต้องกำร
ท ำบุญตักบำตร ให้น ำข้ำวสวยปำกหม้อ ไข่ต้ม 2 ใบ กล้วยน้ ำว้ำหรือกล้วยหอม 9 ผล ตักบำตรทุกครั้งท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จด้วยจะยิ่งดี และกรวดน้ ำนึกถึงวิญญำณของเจ้ำของลูกปัดด้วยจะยิ่งดียิ่งๆขึ้น (นิภำ แย้มวจ,ี 2559, 
ออนไลน์) 

แหล่งค้นพบลูกปัดโบราณในจังหวัดก าแพงเพชร 
         เมืองไตรตรึงษ์เป็นอีกหนึ่งชุมชนโบรำณท่ีมีกำรต้ังถิ่นฐำนอยู่บริเวณริมแม่น้ ำปิงตอนล่ำงท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกำรต้ังถิ่นฐำนของชุมชนโบรำณบริเวณภำคกลำงในวัฒนธรรมทวำรวดี คือ ต้ังถิ่นฐำนใกล้แหล่งน้ ำ
มีคูน้ ำและคันดินล้อมรอบ 1-3 ช้ัน ผังเมืองจะมีรูปร่ำงแตกต่ำงกันไป แต่มักจะขนำนกับทำงน้ ำ เมื่อพิจำรณำ
ร่วมกับหลักฐำนทำงด้ำนเอกสำรประวัติศำสตร์อย่ำงต ำนำนจำมเทวีที่กล่ำวถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 พระนำง
จำมเทวีกษัตริย์แห่งเมืองละโว้ได้อพยพผู้คนจำกเมืองละโว้ขึ้นมำเมืองหริภุญชัย โดยใช้เส้นทำงแม่น้ ำปิงเป็น
เส้นทำงคมนำคมหลัก ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐำนประเภทโบรำณวัตถุท่ีพบมีควำมคล้ำยคลึงกับโบรำณวัตถุท่ีพบ
ในลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ อำทิ ตะเกียงดินเผำ ลูกปัดแก้ว หรือ ลูกปัดหินเป็นต้น  

เมืองไตรตรึงษ์ เป็นอีกชุมชนโบรำณท่ีมีพัฒนำกำรมำต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์ตอนปลำย        
โดยเอกสำรประเภทต ำนำนและพงศำวดำร อำทิ พงศำวดำรโยนก ต ำนำนสิงหนวัติกุมำร ต ำนำนท้ำวแสนปม 
ได้กล่ำวถึง เมืองไตรตรึงษ์ในฐำนะเมืองท่ีถูกสร้ำงขึ้นมำใกล้กับเมืองก ำแพงเพชรทำงด้ำนทิศใต้ นอกจำกนี้ยังมี
กำรกล่ำวถึงโดยทำงอ้อมของกำรมีอยู่และกำรต้ังถิ่นฐำนของชุมชนริมแม่น้ ำปิงอย่ำงต ำนำนจำมเทวี รวมท้ังยัง
มีข้อมูลท่ีได้จำกกำรด ำเนินขุดค้นในบริเวณเมืองไตรตรึงษ์ ซึ่งพบช้ินส่วนภำชนะดินเผำ ภำชนะดินเผำก้นกลม 
และตะเกียงดินเผำแบบโรมันท่ีคล้ำยคลึงกับท่ีพบท่ีชุมชนโบรำณบ้ำนคูเมือง อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
นอกจำกนี้ยังพบลูกปัดหินและลูกปัดแก้ว สีเหลือง ส้ม เขียว ฟ้ำ น้ ำเงิน ด ำ และสีน้ ำตำลแดง แวดินเผำท่ีมี
ลักษณะคล้ำยกับท่ีเมืองจันเสน อ ำเภอตำคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสำมำรถเทียบเคียงอำยุสมัยจำกโบรำณวัตถุ
ท่ีมีลักษณะร่วมกันว่ำอยู่ในช่วงของวัฒนธรรมทวำรวดี (พุทธศตวรรษท่ี 11-16)) จำกหลักฐำนท่ีกล่ำวมำแสดง
ให้เห็นว่ำ เมืองไตรตรึงษ์มีกำรอยู่อำศัยต้ังแต่ช่วงสมัยก่อนสุโขทัย โดยสันนิษฐำนว่ำมีกำรเข้ำมำอยู่อำศัยต้ังแต่
สมัยทวำรวดี (พุทธศตวรรษท่ี 11-16)  (พีรพน  พิสณุพงศ์, 2540, ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 21 ลูกปัดหินคำร์เนเลียน (สีส้ม) และลูกปัดหินโมรำ (สีด ำ-ขำว) 

ท่ีมำ : พิพิธภัณฑ์ก ำแพงเพชร 
พบท่ีแหล่งโบรำณคดีบ้ำนหนองกอง ต ำบลนำบ่อค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
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ภาพที่ 22  1-2 ลูกปัดหิน 3 ลูกปัดแก้ว 

ท่ีมำ : พิพิธภัณฑ์ก ำแพงเพชร 
พบท่ีแหล่งโบรำณคดีบ้ำนหนองกอง ต ำบลนำบ่อค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 23 ลูกปัดแก้ว 

ท่ีมำ : พิพิธภัณฑ์ก ำแพงเพชร พบท่ีบริเวณอ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 24 ลูกปัดแก้ว 

ท่ีมำ : พิพิธภัณฑ์ก ำแพงเพชร 
พบท่ีแหล่งโบรำณคดีบ้ำนหนองกอง ต ำบลนำบ่อค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
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ภาพที่ 25 ลูกปัดแก้ว ศิลปะทวำรวดี 

ท่ีมำ : พิพิธภัณฑ์ก ำแพงเพชร  
พบท่ีวัดไตรตรึงษ์ (วัดเจ็ดยอด) อ ำเภอเมอืง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 26 ลูกปัดแก้ว ศิลปะ ทวำรวดี 

ท่ีมำ : พิพิธภัณฑ์ก ำแพงเพชร  
พบท่ีต ำบลหัวถนน อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร 

วัสดุผลิตภัณฑ์ 
วัตถุดิบท่ีใช้ท ำลูกปัดโบรำณ จำกหลักฐำนท่ีมีข้อมูลแยกได้ดังนี้  
1. กระดูก เปลือกหอย ซึ่งรวมท้ัง เขำ งำ ปะกำรัง เขี้ยว และฟัน เปลือกหอย จัดได้ว่ำจัดได้ว่ำเป็น

วัตถุดิบท่ีเก่ำแก่ ซึ่งคนภำคใต้ในสมัยโบรำณรู้จักน ำมำท ำเป็นเครื่องประดับและลูกปัด โดยน ำเปลือกหอยมำขัด
ฝน เจำะรู เพื่อใช้ร้อยประดับ พบในแหล่งโบรำณคดีเช่น ถ้ ำเขำหินตก ถ้ ำสุวรรณคูหำ ถ้ ำปำกอม และถ้ ำเบื้อง
แบบส่วนกระดูก ฟัน เขี้ยว และเขำสัตว์ มีกำรพบร่องรอยกำรขัดฝนท ำเป็นเครื่องประดับในรูปของจ้ี ห้อ ย
แขวน หรือลูกปัดทรงกระบอก ท่ีพบหลักฐำนในแหล่งโบรำณคดีชุมชนโบรำณพุนพิน (เขำศรีวิ ชัย) 
เครื่องประดับท่ีท ำด้วยงำช้ำงพบท่ีชุมชนโบรำณคลองท่อม ปะกำรังพบท่ีชุมชนโบรำณสทิงพระ โดยน ำมำตัด
เป็นแท่งๆ แต่ยังไม่พบหลักฐำนกำรน ำมำใช้เป็นเครื่องประดับ 

2. หิน-แร่ประกอบหิน ตำมหลักฐำนจำกแหล่งโบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในภำคใต้ พบว่ำ              
มีกำรใช้หินเป็นวัตถุดิบในกำรท ำเครื่องประดับ มี 2 รูปแบบคือ น ำมำขัดฝนเป็นก ำไล และเม็ดลูกปัด หินท่ีใช้
ท ำมักจะเป็นหินสีเทำด ำท่ีง่ำยต่อกำรขัดฝน เช่น หินแอนดิไซด์ หินชนวน หินดินดำน และ แร่ประกอบหิน



126 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 3 | ฉบับท่ี 3 | ประจ ำปี 2563 | 
 
ตระกูลควอตซ์ สีขำวขุ่น รวมท้ังอ ำพัน และชำร์ต เมื่อมำถึงสมัยแรกเริ่มประวัติศำสตร์ มีแร่ประกอบหินท่ี
น ำมำใช้เป็นวัตถุดิบอีกหลำยชนิด เช่น พลอย ทับทิม อ ำพัน แก้วตำแมว ท่ีมีในชุมชน ส่วนหินคำร์เนเล่ียนและ
ควอตซ์แก้วผลึก เป็นวัตถุดิบท่ีน ำมำจำกดินแดนอื่นเช่นอินเดีย ยังมีหิน-แร่ประกิบหินเช่นพวกพลอยม่วง
หรืออะเมทิสต์ ควอตซ์ท่ีมีลำยในเนื้อ เช่น อะเกตหรือโอนิกซ์แร่ประกอบหินสีเขียว เช่น เพรส เนไฟรต์ เซอร์เพนทีน 
ควอตซ์สีน้ ำผ้ึง เช่น ซิทรีน ควอตซ์เนื้อละเอียด แจสเพอร์เนื้อสีแดง โอปอเนื้อวำวแบบเทียนไข หรือยำงสน 
และออบซิเด่ียน คล้ำยแก้วสีด ำ วัตถุดิบท่ีเป็นหิน-แร่ประกอบหิน ใช้ท ำเครื่องประดับในสมัยแรกเริ่มในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่น ก ำไล หัวแหวน ตุ้มหู แหวน หรือ จ้ีส ำหรับห้อยคอ แต่ท่ีพบมำกท่ีสุด คือ ลูกปัด  

3. ดินเผำ – แก้วหลอม ดินเผำท่ีใช้ท ำเครื่องประดับของคนโบรำณในภำคใต้ พบหลักฐำนน้อยมำก 
ส่วนใหญ่ จะพบเป็นวัตถุขนำดเล็กๆ เช่น ลูกกระสุน แว และ ตุ้มถ่วงแห เป็นส่วนมำก มักจะเป็นดินเนื้อ
ละเอียดและเผำแกร่ง ส่วนลูกปัดแก้วหลอม ท ำเป็นเครื่องประดับในรูปแบบ ก ำไล ตุ้มหู แหวน หัวแหวน จ้ี 
และลูกปัด สำมำรถท ำลูกปัดให้มีสีและลวดลำยต่ำงๆคล้ำยเนื้อหิน และลวดลำยใหม่ๆข้ึนอีกด้วย  

4. โลหะหลอม เครื่องประดับท่ีท ำจำกโลหะหลอมท ำมำจำก ทอง ทองแดง เงิน ตะกั่ว ดีบุก เหล็ก รวมถึง
โลหะผสมอีกชนิดหนึ่งคือ ส ำริด ลูกปัดท่ีท ำจำกทอง พบในหลำยแหล่งโบรำณในภำคใต้ เช่น แหล่งชุมชนโบรำณ
คลองท่อม,แหล่งชุมชนโบรำณท่ำชนะ,แหล่งชุมชนโบรำณสำมแก้ว,แหล่งชุมชนตะกั่วป่ำ แหล่งชุมชนโบรำณไชยำ
ฯลฯ เครื่องประดับท ำด้วยทองท่ีพบอยู่ในรูปแบบของแหวน จ้ี ตุ้มหู และ เม็ดลูกปัด ส่วนเงินพบน้อยมำก 
ตะกั่วและส ำริด เป็นโลหะท่ีนิยมมำท ำเป็นเครื่องประดับในรูปแบบของตุ้มหู แหวน ลูกปัด และลูกกระพรวน 
นอกจำกนี้ยังพบแม่พิมพ์หินทรำย ส ำหรับหล่อตุ้มหูส ำริดด้วย ส่วนเหล็กท่ีท ำเป็นเครื่องประดับพบจำกแหล่ง
ชุมชนโบรำณท่ำเรือเรียกว่ำ ลูกปัดฮีมำไทต์รูปทรงกระบอก (ธวัชชัย วิภีษณพรำหมณ์, 2562, ออนไลน์) 

ประเภทการใช้งาน 
1. ใช้เป็นเครื่องประดับ โดยร้อยเชือกหรือวัสดุอื่นๆ อบเป็นพวงติดกันผูกไว้ท่ีข้อมือ เป็นสำยพันรอบ

เอว และร้อยคล้องคอ เจำะติดจมูก ใส่เป็นต่ำงหู พันไว้รอบศีรษะ ร้อยไว้รอบผม แล้วแต่ควำมนิยมของแต่ละ
ท้องถิ่น และบำงครั้งใช้เป็นเครื่องบอกฐำนะทำงสังคมของคนโบรำณ 

2. ใช้เป็นเครื่องรำงของขลัง บำงครั้งใช้ประกอบพิธีกรรมเพรำะในควำมหมำยของค ำว่ำ ลูกปัดใน
ภำษำไทยอำจหมำยถึง ปัดรังควำน หรือ ปัดเสนียด จัญไร หรือส่ิงช่ัวร้ำย เมื่อเทียบกับควำมหมำยใน
ภำษำอังกฤษ ค ำว่ำ BEAD มำจำกค ำว่ำ BEDE ในสมัยกลำงแปลว่ำ กำรสวดมนต์ ซึ่งน่ำจะเกี่ยวกับพิธีกรรม
ทำงพรำหมณ์และพุทธสำยมหำยำน เช่นเดียวกับในธิเบต 

3. ใช้เป็นเครื่องมือในกำรรักษำโรคบำงอย่ำงได้ ในทวีปยุโรป เช่ือกันว่ำลูกปัดช่วยถนอม สำยตำ 
ลูกปัดอ ำพันใช้แก้โรคปวดท้องได้  

4.ใช้แทนเงินตรำ ในกำรแลกเปล่ียนทำงกำรค้ำเพรำะลูกปัดมีขนำดท่ีเหมำะสม ง่ำยต่อ กำรน ำติดตัง
ไปยังท่ีต่ำงๆ เพื่อกำรแลกเปล่ียนสินค้ำในทวีปเอเซีย ยุโรป และแอฟริกำ พบลูกปัดจ ำนวนมำกอยู่ร่วมกับ
สินค้ำอื่นๆ โดยเฉพำะในยุคท่ีมนุษย์เริ่มมีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ (ธวัชชัย วิภีษณพรำหมณ์, 2562, ออนไลน์) 

บทสรุป 
ลูกปัดโบรำณเมืองก ำแพงเพชร เป็นเรื่องรำวของวัตถุท่ีมีลักษณะเป็นเม็ด มีหลำยรูปทรง เจำะรูเพื่อใช้

ร้อยเข้ำไปในเส้นด้ำยหรือเชือก ซึ่งเป็นวัสดุท่ีทนและไม่ขำดง่ำยเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ท ำขึ้นและใช้เมื่อหลำยพันและ
หลำยหมื่นปีมำแล้ว มนุษย์ในสมัยแรกๆ ท ำลูกปัดจำกวัตถุดิบจำกธรรมชำติ เช่น กระดูกสัตว์ เข้ียว เปลือกหอย 
เมล็ดพืช เปลือกไม้ ยำงไม้ ต่อมำมนุษย์ท ำลูกปัดจำกวัสดุท่ีท ำขึ้นเอง เช่น ดินเผำ แก้ว ส ำริด ทอง เป็นต้น 
ลูกปัดถูกใช้เป็นหลักฐำนทำงโบรำณคดีต้ังแต่ ยุคก่อนประวัติศำสตร์ เนื่องจำกมีกำรขุดพบลูกปัดมำกมำยใน

https://twitter.com/phramthai
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แหล่งอำรำยธรรมเก่ำแก่ท้ังหลำย ลูกโบรำณท่ีขุดพบนั้นท ำมำจำกวัสดุต่ำงๆ ลูกปัดมีหลำยรูปแบบต่ำงๆหลำยสี 
และมีควำมหมำยแตกต่ำงกันไป แหล่งค้นพบลูกปัดโบรำณในจังหวัดก ำแพงเพชรคือเมืองไตรตรึงษ์ ซึ่งพบ
ช้ินส่วนภำชนะดินเผำ ภำชนะดินเผำก้นกลม และตะเกียงดินเผำแบบโรมันท่ีคล้ำยคลึงกับท่ีพบท่ีชุมชนโบรำณ
บ้ำนคูเมือง อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นอกจำกนี้ยังพบลูกปัดหินและลูกปัดแก้ว สีเหลือง ส้ม เขียว ฟ้ำ 
น้ ำเงิน ด ำ และสีน้ ำตำลแดง วัตถุดิบท่ีใช้ท ำลูกปัด ได้แก่ กระดูก เปลือกหอย ซึ่งรวมท้ัง เขำ งำ ปะกำรัง เข้ียว 
และฟัน เปลือกหอย หิน-แร่ประกอบหิน ดินเผำ – แก้วหลอม และโลหะหลอม โดยสำมำรถน ำไปใช้เป็น
เครื่องประดับ เครื่องรำงของขลัง เครื่องมือในกำรรักษำโรคบำงอย่ำงได้ และใช้แทนเงินตรำได้อีกด้วย 
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คนพรำนกระต่ำย หรือ “พรำนต๋ำย” ตำมภำษำถิ่นที่ใช้เรียกกัน มีวิถีชีวิตท่ีอิงกับธรรมชำติมำอย่ำงช้ำ
นำนด้วยควำมท่ีพื้นท่ีมีแม่น้ ำไหลผ่ำนเกิดเป็นควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ มีท้ังต้นไม้นำนำชนิดและสัตว์น้ ำ
หลำกหลำยสำยพันธุ์ ไม้ไผ่ เป็นไม้ชนิดหนึ่งท่ีเจริญเติบโตเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
และน้ ำ คนพรำนกระต่ำยจึงนิยมน ำไม้ไผ่เหล่ำนี้มำจักสำนเป็นอุปกรณ์ หรือใช้เป็นเครื่องมือในกำรประกอบ
อำชีพ อีกท้ังยังน ำไม้ไผ่มำท ำเป็นโต๊ะ เก้ำอี้เพื่อใช้ในครัวเรือนอีกด้วย จัก เป็นกำรเตรียมวัสดุท่ีจะใช้ในกำรจักสำน 
โดยน ำวัสดุมำท ำให้เป็นเส้น เป็นแฉก หรือเป็นริ้ว เพื่อควำมสะดวกในกำรสำน ลักษณะของกำรจักสำนจะขึ้นอยู่
กับลักษณะของวัสดุแต่ละชนิด ซึ่งจะมีวิธีกำรเฉพำะท่ีแตกต่ำงกันไป เช่น วัสดุท่ีน ำมำจักนั้นเป็นไม้ไผ่หวำย   
มักเรียกว่ำ ตอก และกำรจักตอกไม้ไผ่โดยท่ัวไปจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ จักตำมแนวไม้ไผ่โดยมีผิวไม้เป็น
ส่วนแบน เรียกว่ำ ตอกพื้น ส่วนอีกลักษณะหนึ่งจะจักโดยมีผิวไม้เป็นส่วนสันตอกเรียกว่ำ  ตอกตะแคง 
นอกเหนือจำกตอกไม้ไผ่สองลักษณะนี้แล้ว อำจจะมีตอกท่ีจัก เหลำ เป็นเส้นกลม ๆ หรือลักษณะอื่น ๆ ตำม
ควำมต้องกำรท่ีจะน ำตอกชนิดนั้น ๆ ไปใช้อย่ำงไรก็ตำม กำรจักตอกเป็นงำนขั้นแรกท่ีส ำคัญในกำรท ำเครื่องจักสำน 
เพรำะลักษณะของตอกจะต้องประสำนกับลวดลำยและรูปทรงของเครื่องจักสำนด้วย นอกจำกนี้กำรเลือกสรร
วัสดุท่ีดีก็มีผลต่อควำมคงทนและควำมประณีตสวยงำนของเครื่องจักสำนด้วย (วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ, 2561) 

ความเป็นมาของจากจักสานไม้ไผ่ 
นักโบรำณคดีได้ค้นพบหลักฐำนว่ำ เมื่อประมำณ 4000 ปีมำแล้ว มนุษย์ได้รู้จักวิธีกำรจักสำนของใช้

ด้วยไม้ไผ่ เป็นลักษณะลำยขัดสองเส้น หลักฐำนนี้ได้ค้นพบท่ีจังหวัดกำญจนบุรี ซึ่งถือเป็นดินแดนท่ีส ำคัญ
ในทำงประวัติศำสตร์ของประเทศไทย หลักฐำนกำรค้นพบเครื่องจักสำนนี้นอกจำกประเทศไทยแล้ว ยังได้พบท่ี
แอฟริกำและในทวีปเอเชียบำงแห่ง บริเวณแหลมมลำยู (ในยุคหิน) ได้ค้นพบหลักฐำนเกี่ยวกับเครื่องจักสำนท่ี
ท ำด้วยไม้กองรวมอยู่กับของใช้ของผู้ตำย จึงสันนิษฐำนว่ำเครื่องจักสำนได้เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวกับพิธีกรรมควำมเช่ือ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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บำงอย่ำงของมนุษย์ในยุคนั้นบ้ำงแล้ว ต่อมำเมื่อมนุษย์ได้มีกำรด ำเนินชีวิตด้วยกำรเพำะปลูก เล้ียงสัตว์ จึงเป็น
ท่ีเช่ือได้ว่ำมนุษย์ได้รู้จักพัฒนำกำรเครื่องจักสำนให้เหมำะสมกับกำรใช้สอยขึ้นมำเรื่อยๆ ยังมีหลักฐำนกำรค้นพบ
เครื่องมือท่ีท ำด้วยหินจ ำพวกขวำน และเครื่องปั้นดินเผำสมัยหินเก่ำ ท่ีบ้ำนท่ำมะนำว ต ำบลลำดหญ้ำ อ ำเภอเมือง
จังหวัดกำญจนบุรี เป็นต้น ท้ังนี้เพรำะกำรขยำยตัวออกมำด ำเนินชีวิตในท่ีรำบลุ่ม มีแม่น้ ำล ำธำรไหลผ่ำน 
เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีให้อย่ำงเหลือเฟือ ส่ิงจ ำ เป็นส ำหรับมนุษย์ก็คือ กำรหำเครื่องมือ           
บำงชนิดไว้ใช้สอยในชีวิตประจ ำวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะได้แก่เครื่องจับสัตว์ 

การจักสานไม้ไผ่ในพื้นที่พรานกระต่าย 
มนุษย์มีควำมเฉลียวฉลำดในกำรเลือกสรรวัตถุดิบแต่ละชนิดจำกธรรมชำติ มำท ำเป็นเครื่องจักสำน   

ให้สอดคล้องเหมำะสมกับกำรใช้สอย “ไผ่” เป็นวัตถุดิบจำกธรรมชำติท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมอีกชนิดหนึ่ง      
ท่ีจะน ำมำแปรรูปเป็นวัสดุ ส ำหรับท ำเครื่องจักสำนมำกท่ีสุด จึงเห็นได้ว่ำ เครื่องจักสำนไม้ไผ่ เป็นเครื่องจักสำน
ท่ีนิยมใช้ และผลิตกันแพร่หลำยในภูมิภำคเอเชีย ไผ่ท่ีน ำมำท ำเครื่องจักสำนได้ดี มีหลำยพันธุ์ อำทิ ไผ่สีสุก      
ไผ่รวก ไผ่เฮี้ยะ ไผ่ข้ำวหลำม จึงมีผู้น ำภูมิปัญญำกำรจักสำนมำใช้ในชีวิตประจ ำวันและได้มีกำรน ำภูมิปัญญำ     
มำใช้ในกำรประกอบอำชีพอีกด้วย  

จำกกำรลงพื้นท่ีในอ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชรเพื่อศึกษำเกี่ยวกับต้นก ำเนิดกำรจักสำน
ด้วยไม้ไผ่ในเขตอ ำเภอพรำนกระต่ำยนั้น บ้ำนลำนไผ่ หมู่ท่ี 9 ต ำบลห้วยยั้ง อ ำเภอพรำนกระต่ำย คงจะเป็น
พื้นท่ีท่ีสะท้อนถึงควำมเป็นมำเป็นไปของกำรใช้ประโยชน์จำกไผ่ หรือไม้ไผ่ได้เป็นอย่ำงดี เนื่องจำกคนสมัยก่อน
จะนิยมต้ังช่ือ ลูกหรือช่ือหมู่บ้ำนตำมลักษณะเด่นของพื้นท่ีนั้น ๆ เช่นเดียวกับบ้ำนลำนไผ่ เนื่องจำกพื้นท่ี
บริเวณดังกล่ำวมีขนำดกว้ำงและมีต้นไผ่จ ำนวนมำกจึงมีกำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติไปใช้ในกำรด ำรงชีวิต เช่น 
หำหน่อไม้มำบริโภคและแปรรูปไว้ให้นำน มีกำรน ำไม้ไผ่มำจักสำนเป็นของใช้ต่ำงๆ จึงน ำควำมผูกพันกับวิธีชีวิต
และต้นไผ่มำต้ังเป็นช่ือหมู่บ้ำนว่ำ บ้ำนลำนไผ่ บ้ำนลำนไผ่ เป็นหมู่บ้ำนท่ีมีคนอยู่ด้วยกันจำก 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 
มำจำกจังหวัดตำก ซึ่งในสมัยนั้นเกิดปัญหำน้ ำท่วมเนื่องจำกกำรสร้ำงเขื่อนภูมิพลได้มีนำยเอื้อม โตพ่วงและ  
นำงซิว โตพ่วง อพยพเข้ำมำประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรเป็นกลุ่มแรก กลุ่มท่ี 2 ย้ำยมำจำกอ ำเภอบ้ำนด่ำน
ลำนหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในสมัยก่อนเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคฝีดำต ท ำให้ประชำชนในเขตบ้ำนด่ำน      
ลำนหอยอพยพเข้ำมำท ำกำรเกษตรในอ ำเภอพรำนกระต่ำย โดยครอบครัวท่ี 2 ท่ีย้ำยเข้ำมำ คือ ครอบครัวของ
นำงสร้อย พรมมี และกลุ่มท่ี 3 เป็นประชำชนท่ีอพยพมำหนีจำกภัยแล้งมำจำกภำคอีสำน ได้แก่ จังหวัด
อุดรธำนี ,หนองบัวล ำภู, ชัยภูมิ อุบลรำชธำนี และขอนแก่น โดยประชำชนกลุ่มท่ีอพยพมำได้น ำเอำวัฒนธรรม
และประเพณีทำงภำคอีสำนเข้ำมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต และได้มีกำรจัดต้ังเป็นหมู่บ้ำนลำนไผ่ ในปี 2472       
โดยขึน้อยู่ในกำรดูแลของต ำบลหนองหัววัว อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร และในปี 2538 ได้แยก
ต ำบลหนองหัววัวออกมำเป็นต ำบลห้วยยั้ง และบ้ำนลำนไผ่ได้ขึ้นอยู่ในกำรปกครองของต ำบลห้วยยั้ง เปล่ียนเป็น
บ้ำนลำนไผ่ หมู่ท่ี 9 ต ำบลห้วยยั้ง นอกจำกบ้ำนลำนไผ่ ยังมีประชำชนในพื้นท่ีอื่นๆท่ีใช้ประโยชน์จำกไม้ไผ่เป็น
จ ำนวนมำก อำทิ พื้นท่ีต ำบลคุยบ้ำนโอง นำงประนอม ขรพัตด์  อำยุ 66 อยู่บ้ำนเลขท่ี 64 หมู่ 1 ต ำบลคุยบ้ำน
โอง อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร กล่ำวว่ำ ตนได้ท ำกำรจักสำนมำมำกกว่ำ  10 ปี ส่ิงท่ีสำนเป็น
ประจ ำคือ สุ่มไก่ เนื่องจำกตน และคนในพื้นท่ีมีอำชีพเล้ียงไก่มำเป้นเวลำนำน จึงได้มีแนวคิดว่ำ เรำน่ำจะใช้ประโยชน์
จำกไม้ไผ่ท่ีมีอยู่เป็นจ ำนวนมำกในหมู่บ้ำนได้ จึงเริ่มท่ีจะสำนสุ่มไก่ไว้ในในครัวเรือน สุ่มไก่ไม้ไผ่จำกไม้ไผ่  
นอกจำกจะสำมำรถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้แล้วยังน ำรำยได้เข้ำมำสู่ครอบครัวไม่ต่ ำกว่ำปีละ 40,000 บำท 
นอกจำกนำงประนอม แล้ว นำงจันทร์รอน มีศรีสวัสด์ิ อำยุ 58 อยู่บ้ำนเลขท่ี 56/3 หมู่ 1 ต ำบลคุยบ้ำนโอง 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชรท่ีจักสำนแปลไม้ไผ่สร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัวไม่ต่ ำกว่ำปีละ 40,000 บำท 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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(จันทร์รอน มีสวัสด์ิ, 2562 กันยำยน 7) สุดท้ำยได้แก่นำยเทเวศ พลแก้ว อำยุ 63 อยู่บ้ำนเลขท่ี 809/1 หมู่ 1 
ต ำบลคุยบ้ำนโอง อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร ได้ท ำแคร่ไม้ไผ่มำ 5  ปี มีกำรท ำแคร่ไม่ไผ่หลำย
ขนำด แต่ละขนำดมีรำคำแตกต่ำงกัน ขนำดใหญ่มีขนำด 1.50x2 เมตรรำคำ 600 บำท ขนำดกลำงมีขนำด
1.20x2 เมตรรำคำ 500 บำท ขนำดเล็กมีขนำด 1x2 เมตรรำคำ 400 บำท (เทเวศ พลแก้ว, 2562 กันยำยน 7) 
เป็นต้น นี่ คือตัวอย่ำงบุคคลท่ีน ำไม้ไผ่ท่ีมีอยู่ในชุมชนมำท ำเป็นเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำงๆเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันและก่อเกิดเป็นรำยได้ให้กับครอบครัวตำมมำ อีกด้วย เพื่อให้ง่ำยแก่กำรท ำควำมเข้ำใจผู้เขียน  
จึงน ำตัวอย่ำงวิธีกำรท ำสุ่มไก่ เปลไม้ไผ่และแคร่ไม้ไผ่ มำให้ศึกษำดังรูปท่ี 1 - 15 

การจักรสานสุ่มไก่ 

 
ภาพท่ี 1 สุ่มไก่ (วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

กำรสำนสุ่มไก่ด้วยไม้ไผ่นั้น มีวัสดุ และเครื่องมือง่ำยๆ ท่ีชำวบ้ำนมักจะมีติดครัวเรือนไว้เสมอ ไม่ว่ำจะเป็น 
เล่ือยคันธนู ส ำหรับเล่ือยหรือตัดไม้ไผ่ท่ีเรำต้องกำร มีดพร้ำ ส ำหรับผ่ำล ำไผ่และเหลำจักตอกไม้ไผ่ และท่ีส ำคัญ
ส่ิงท่ีขำดไม่ได้เลยคือ ไม้ไผ่ ในท่ีนี้เรำเลือกใช้ไผ่ตะเกียบ คุณสมบัติมีควำมเหนียวและอ่อนตัวได้ดี ไผ่ตะเกียบ   
ท่ีสำมำรถมำจักสำนไม้ไผ่ได้นั้นจะต้องมีอำยุต้ังแต่ 5 ปี ขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันไผ่ตะเกียบมีไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรใช้ภำยในหมู่บ้ำน ชำวบ้ำนส่วนหนึ่งจึงต้องซื้อไผ่ตะเกียบมำจำกนอกหมู่บ้ำนในรำคำล ำละ 4 บำท    
แต่ละล ำมีควำมยำวประมำณ 8 ม. 

วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์
1. ไผ่ตะเกียบ  

 
ภาพท่ี 2 ไผ่ตะเกียบ  (วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ  มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 
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2. เล่ือยคันธนู ใช้เล่ือยตัดข้อปลำยล ำไผ่ และเล่ือยตัดปำกสุ่มเม่ือสำนสุ่มไก่ 

 
ภาพท่ี 3 เล่ือยคันธนู (วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ  มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

3. มีดพร้ำ ใช้ผ่ำล ำไผ่และเหลำจักตอกไผ่เพื่อแยกส่วนในและส่วนผิวของไผ่ ซึ่งส่วนผิวท่ีใช้งำนจะมี
ควำมเหนียว ง่ำยต่อกำรจักสำน 

 
ภาพท่ี 4 มีดพร้ำ (วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

4. ค้อน ใช้ตอกตะขอข้อไผ่หลักหมุดยึดส่วนหัวสุ่มไก่เมื่อสำนขึ้นรูป 

 
ภาพท่ี 5 แสดงกำรจักตอกไผ่ (วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ  มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

วิธีการจักสาน 
1. กำรจักตอกไผ่ โดยใช้เล่ือยคันธนูเล่ือยตัดข้อปล้องแรกของไผ่ท้ิงเพื่อให้ผ่ำล ำไผ่ได้สะดวก 

 
ภาพท่ี 6 แสดงกำรจักตอกไผ่ (วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจติรำ มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 
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2. จักตอกเส้นไผ่เป็นตอกยืน ตอกยำว และตอกไผ่ตีน (ส่วนข้อไผ่ท่ีมีตำไผ่) จำกนั้นจึงสำนตอกยำว
และตอกยืนเป็นหัวสุ่มแบบลำยขัด 

 
ภาพท่ี 7 สำนตอกยำวและตอกยืนเป็นหัวสุ่มแบบลำยขัด 

(วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

3. กำรขึ้นรูปสุ่มไก่ โดยใช้ตอกยำวสำนรอบๆ จนได้เป็นรูปทรงของสุ่มไก่ 

 
ภาพท่ี 8 ใช้ตอกยำวสำนรอบ ๆ (วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

4. สุ่มไก่แบบสมบูรณ์ 

 
ภาพท่ี 9 สุ่มไก่ท่ีสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ (วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562)

การท าเปลไม้ไผ่ 
อุปกรณ์และวิธีกำรท ำแปลไม้ไผ่นั้นจะมีวิธีกำรและเครื่องมือท่ียุ่งยำกกว่ำสุ่มไก่อยู่มำก สุ่มได้ จะมี

เครื่องมือท่ีใช้หลักๆ เพียง 4 ช้ิน แต่แปลไม้ไผ่มีวัสดุและเครื่องมือมำกกว่ำ อำทิ ลวดขำว , ลวดด ำ, กรรไกร     
ตัดเหล็ก, คีม, มีด, เชือกไนล่อน, ปอพลำสติก,แชลคสีเหลือง นอกจำกอุปกรณ์จะเยอะกว่ำแล้ววิธีกำรท ำยัง
ยุ่งยำกกว่ำกำรท ำสุ่มไก่ด้วย  นอกจำกนั้นแล้วไม้ไผ่ท่ีชำวบ้ำนเอำมำท ำแปลนั้นยังเป็นคนละสำยพันธุ์กับท่ีท ำ
สุ่มไก่ ซึ่งส่วนใหญ่ชำวบ้ำนจะใช้ไผ่สีสุกในกำรท ำแปล   

ไผ่สีสุก ไผ่สีสุกนี้จัดเป็นไผ่พื้นบ้ำนท่ีนิยมปลูกตำมหัวไร่ปลำยนำ เป็นไผ่แตกกอเร็ว หน่อ และล ำต้น     
มีขนำดใหญ่ นิยมใช้หน่อท ำอำหำร แปรรูปเป็นหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้ม และใช้ล ำไผ่ท ำเฟอร์นิเจอร์ต่ำงๆ 
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ภาพที่ 10 ไผ่สีสุก (วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

1. วัสดุท่ีใช้ในกำรท ำแปลไม้ไผ่  

 

 
ภาพที่ 11 เชือกไนล่อน, ปอพลำสติก, ลวดขำว, ลวดด ำ, กรรไกรตัดเหล็ก, คีม, มีดเชือกไนล่อน, ปอพลำสติก

(วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

2. แชลคสีเหลือง แชลคสีเหลืองใช้ส ำหรับทำสีแปลไม้ไผ่เพื่อกันเส้ียนไม้ไ ผ่และสร้ำงควำมสวยงำม
ให้กับแปลไม้ไผ่ 

ขั้นตอนการจัดสาน 
1. น ำไม้ไผ่สีสุกมำตัดตำมควำมยำว 3 เมตร หรือตำมขนำดควำมยำวของแปลท่ีเรำต้องกำรจะท ำ เช่น 

5 เมตร 7 เมตร (ขนำดใหญ่ท่ีสุด) 

 
ภาพที่ 12 น ำไม้ไผ่สีสุกมำตัดตำมควำมยำว 3 เมตร 

(วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 
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2. ผ่ำออกส่วนท่ีเหลือครึ่งหนึ่งจะแบ่ง ให้ได้ 9 ซี่น ำเชือกผูกหัว-ปลำยให้มีลักษณะโค้งนำพิมพ์เหล็ก   
มำมัดไว้ 3 ระยะเพื่อให้เกิดควำมแข็งแรง จำกนั้นจึงสำนจนเสร็จ  

 
ภาพที่ 13 แสดงโครงแปลและแบบแปลเสร็จสมบูรณ์ 

(วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

การท าแคร่ไม้ไผ่ 
 กำรท ำแคร่จำกไม้ไผ่ มีลักษณะและวัสดุไม่แตกต่ำงจำกแปลไม้ไผ่เท่ำใดหนักเพียงแต่จะต้องมีอุปกรณ์
ท่ีใช้ในเจำะและยึดหมุดกับไม้ไผ่ไม่ให้เคล่ือนท่ี ดังนั้นกำรท ำแคร่ไม้ไผ่จึงมีส่ิว, สว่ำน, มีดโต้และตลับเมตร, 
เครื่องยิงตะปู ปั้มลมและน้ ำยำก ำจัดหมอดและแมลงเพื่อป้องกันหมอดกินไม้ไผ่ในระยะยำว 

 
ภาพที่ 14 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรท ำแคร่ไม้ไผ่ (วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

 แคร่ไม้ไผ่ มีวิธีกำรท ำคือ เล่ือยไม้ไผ่ควำมยำว 1.75 ซ.ม. และเหลำส่วนท่ีเกินหรือเหลำให้เรียบจำกนั้น
น ำไม้ไผ่ท่ีเหลำส ำเร็จแล้ว ใช้ส่ิวเจำะให้เป็นรูส่ีเหล่ียม 7 รู แล้วจึงน ำแผ่นไม้ไผ่มำตอกเข้ำกับโครงสร้ำง เมื่อตอก
ไม้ไผ่เข้ำกับโครงสร้ำงเรียบร้อยและแน่นหนำแล้วนั้น จึงน ำมำใส่ขำแคร่แล้วตอกให้แน่น สุดท้ำยเพื่อป้องกัน
เส้ียนไม้ไผ่ และก่อให้เกิดควำมสวยงำน จึงน ำแคร่ไม้ไผ่มำทำแชลคและน้ ำยำก ำจัดมอดแมลงเป็นอันเสร็จ 
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ภาพที่ 15 น ำแผ่นไม้ไผ่มำตอกเข้ำกับโครงสร้ำง (วีรวรรณ แจ้งโม้, วิจิตรำ มำน้อย พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นทุนท่ีทรงคุณค่ำของไทย จึงถือก ำเนิดและถูกใช้ในอดีตอย่ำง  กว้ำงขวำง แต่ถูก
มองข้ำมไปในยุคของกำรพัฒนำตำมกระแสตะวันตก ด้วยเหตุผลของกำรก้ำวสู่ควำม  ทันสมัย หำกแต่เมื่อ
ประเทศชำติอยู่ในภำวะวิกฤต ภูมิปัญญำท้องถิ่นกลับถูกน ำมำใช้อย่ำงเป็นผล กำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์ ยังสร้ำงควำมภำคภูมิใจในภูมิปัญญำซึ่งเป็นมรดกของชำติอีกด้วย กำรกระท ำนี้เรียกได้ว่ำเป็นกำร
อนุรักษ์ (กำรอนุรักษ์ คือ กำรบ ำรุงรักษำภูมิปัญญำท้องถิ่นกำรจักสำนให้คงอยู่คู่คนไทยต่อไป) ภูมิปัญญำไทย
โดยกำรประยุกต์ให้เข้ำกับวิถีชีวิต สภำพแวดล้อมและควำมเป็นอยู่ของท้องถิ่นนั้นๆ  (กำรประยุกต์ใช้ คือ     
กำรน ำวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในชุมชนมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น สุ่มไก่ แคร่ไม้ไผ่ เปลไม้ไผ่ และอื่นๆ) สุดท้ำยเป็นกำร
สร้ำงรำยได้ (สร้ำงรำยได้ เช่น กำรขำยส่ง ขำยปลีก หรืองำนหัตถกรรมหมู่บ้ำน (OTOP)) ให้กับคนท่ีน ำ        
ภูมิปัญญำนั้นมำใช้อีกด้วย 
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อำจำรย์, ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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กำญจนำ  เพ็ชรคง 
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ธนวัฒน์  จิตวงศ์ 

นกัศึกษำ, โปรแกรมวิชำบัญชี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บรรยำกำศของ “เมืองเหนือ” ชำวเมืองยังคงยึดถือวัฒนธรรม “แบบล้ำนนำ” ท้ังทำงด้ำนกำรแต่งกำย 
ภำษำพูด และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีท้ังท่ีมำจำกควำมเช่ือในลัทธิถือเจ้ำถือผี เช่น กำรส่งเครำะห์ ส่งหำบ
ส่งคอน ส่งปู่แถนย่ำแถน สืบชะตำคน สืบชะตำข้ำว สืบชะตำควำย (หลังส้ินสุดกำรท ำงำน) ประเพณีสงกรำนต์ 
และควำมเช่ือในพุทธศำสนำ เช่น กำรท ำบุญตักบำตรในวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ รวมไปถึงประเพณีตำน   
ก๋วยสลำก หรือประเพณีถวำยสลำกภัตของภำคกลำง  

ประเพณีตำนก๋วยสลำก หรือประเพณีกิ๋นข้ำวสลำก เป็นประเพณีท ำบุญโดยมิได้เลือกเจำะจงพระภิกษุ 
สำมเณรรูปใดรูปหนึ่งของชำวล้ำนนำ ลักษณะโดยท่ัวไปคล้ำยคลึงกับประเพณีถวำยสลำกภัตของชำวไทย      
ภำคกลำง หำกทำงล้ำนนำนิยมเป็นกำรท ำบุญจตุปัจจัยถวำยแด่พระสงฆ์ โดยมิต้องมีกำรท ำบุญเป็นภัตตำหำร
ต่ำง ๆ เช่นเดียวกับภำคกลำง  

ประเพณีตำนก๋วยสลำก “กิ๋นก๋วยสลำก” หรือประเพณีสลำกภัต มักจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกำยน
ของทุกปี หรือจะจัดขึ้นในเดือน 11 เหนือ (คือเดือน 10 ใต้ เดือนกันยำยน) และส้ินสุดเอำในเดือนเกี๋ยงดับ 
(เดือน 11) ตำนก๋วยสลำกในก ำแพงเพชรนั้นจะจัดขึ้น ณ สถำนท่ีวัดน้ ำโท้ง ต ำบลท่ำขุนรำม อ ำเภอเมือง จังหวัด
ก ำแพงเพชร ซึ่งตำนก๋วยสลำกจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ก๋วยน้อย และ ก๋วยใหญ่ซึ่งมีรำยละเอียดแต่ละประเภท 
ดังนี้ 



138 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 3 | ฉบับท่ี 3 | ประจ ำปี 2563 | 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะก๋วยน้อย (มณฑิชำ  สระเพชร, มปป.) 

 
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะก๋วยน้อย (มณฑิชำ  สระเพชร, มปป.) 

1. ก๋วยน้อย 
  เป็นก๋วยสลำกส ำหรับท่ีจะถวำยทำนไปให้กับผู้ท่ีล่วงลับ ซึ่งไม่เพียงแต่ญำติน้องเท่ำนั้นอำจจะเป็น
เพื่อนสนิทมิตรสหำยก็ได้ หรือแม้แต่สัตว์เล้ียงท่ีเรำเคยรักและมีคุณต่อเรำเมื่อครั้งยังมีชีวิตเช่น ช้ำง ม้ำ วัว 
ควำยและสุนัข เป็นต้นหรือถ้ำไม่รู้ว่ำจะถวำยทำนไปให้ใครก็ถวำยทำนเอำไว้ภำยหน้ำ (อำรีย์  มั่นคง, 2562, 
ตุลำคม, 10) 
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะก๋วยใหญ่ (อำรีย์  มั่นคง, 2562, ตุลำคม 10) 

2. ก๋วยใหญ่ 
 เป็นก๋วยท่ีจัดท ำขึ้นใหญ่เป็นพิเศษ บำงครั้งเรียกว่ำ “ก๋วยโชค” ซึ่งจะบรรจุข้ำวของได้มำกขึ้น ถวำย
เป็นมหำกุศลส ำหรับคนท่ีมีก ำลังศรัทธำและฐำนะดี เป็นปัจจัยนับว่ำได้กุศลแรง  สลำกท่ีมักจัดท ำขึ้นเป็นพิเศษ
อีกอย่ำงหนึ่งก็คือ " สลำกโชค"  มักท ำเป็นต้นสลำกท่ีสูงใหญ่ส ำหรับท่ีจะน ำเอำวัตถุส่ิงของเครื่องใช้ต่ำงๆผูกมัด
ติดกับต้นสลำกเช่น ผ้ำห่ม ท่ีนอน หมอน หม้อนึ่ง ไหข้ำว หม้อแกง ถ้วย ชำม ช้อน ร่ม เครื่องนุ่งห่ม อำหำร 
แห้งต่ำงๆ และเงินท่ีเป็นธนบัตรชนิดต่ำงๆ ต้นสลำกจะมีกำรประดับตกแต่งให้สวยงำมกว่ำสลำกธรรมดำในวัน
ตำนก๋วยสลำก ชำวบ้ำนจะน ำเส้นสลำกท่ีท ำมำจำกใบตำล หรือใบลำน โดยเขียนช่ือผู้ถวำยสลำก และผู้ท่ีจะ
อุทิศส่วนกุศลไปให้ น ำไปกองรวมกัน ไว้ในวิหำรหน้ำพระประธำนเมื่อเสร็จพิธีกรรมทำงศำสนำแล้วเส้นสลำก
จะถูกน ำมำแบ่งสันปันส่วนกันไป ในหมู่ของพระสงฆ์ท่ีได้นิมนต์มำจำกวัดต่ำงๆ ส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งให้วัดท่ีเป็น
เจ้ำภำพ ก่อนจะถึงเวลำเพล พระสงฆ์ และสำมเณรก็จะน ำเอำเส้นสลำกไปอ่ำน ซึ่งจะมีกำรเรียกช่ือหำเจ้ำของ
สลำกนั้นๆ ว่ำนั่งอยู่ท่ีใด เมื่อพบแล้วจะมีกำรให้ศีลให้พรมีกำรหยำดน้ ำอุทิศ ส่วนบุญกุศลไปให้กับผู้ท่ีล่วงลับ
เป็นเสร็จพิธี (อำรีย์  มั่นคง, 2562, ตุลำคม 10) 

ประวัติความเป็นมาของประเพณีตานก๋วยสลาก 
ในสมัยพุทธกำล ขณะท่ีพระพุทธเจ้ำประทับ ณ พระเชตะวันมหำวิหำรนั้น วันหนึ่งนำงกุมำรี ผู้หนึ่งได้

อุ้มลูกชำยวิ่งหนีนำงยักขินีผู้มีเวรต่อกันหลำยชำติแล้ว ติดตำมมำจะท ำร้ำยลูกของนำง นำงเห็นจวนตัวจะวิ่งหนี
ไปท่ีอื่นไม่ได้ จึงพำลูกวิ่งเข้ำไปในพระเชตวัน เข้ำไปในพระวิหำรขณะท่ีพระพุทธเจ้ำทรงแสดงธรรมอยู่ นำงเอำ
ลูกน้อยวำงแทบพระบำทแล้วกรำบทูลว่ำ “ข้ำแด่พระองค์ผู้เจริญ ขอทรงโปรดเป็นที่พึ่งแก่ลูกชำยของหม่อมฉัน
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เถิดพระเจ้ำข้ำ” พระพุทธเจ้ำหยุดพฤติกรรมท่ีจองเวรของนำงกุมำริกำ และนำงยักษ์ขินีด้วยกำรตรัสค ำสอนว่ำ 
“เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร เวรย่อมระงับด้วยกำรไม่จองเวร ธรรมนี้เป็นของโบรำณ ” แล้วทรงให้นำงท้ังสองเห็น
ผิดชอบช่ัวดี นำงยักษ์ขินีรับศีล ๕ แล้วนำงก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น กรำบทูลพระพุทธเจ้ำว่ำนำงไม่รู้จะไปท ำมำหำกิน
อย่ำงไรเพรำะรักษำศีลเสียแล้ว นำงกุมำริกำจึงรับอำสำจะพำนำงไปอยู่ด้วย นำงได้รับอุปกำระจำกนำงกุมำริกำ
หลำยประกำร นึกถึงอุปกำระอยำกจะตอบแทนบุญคุณ จึงเป็นผู้พยำกรณ์บอกกล่ำวเรื่อง อุตุนิยมวิทยำ คือ 
บอกให้นำงกุมำริกำท ำนำในท่ีดอนในปีฝนมำก ท ำนำในท่ีลุ่มในเวลำฝนแล้ง นำงกุมำริกำได้ปฏิบัติตำมท ำให้
ฐำนะร่ ำรวยขึ้นยิ่งกว่ำคนอื่น ๆ ในระแวกนั้น คนท้ังหลำยมีควำมสงสัยจึงมำถำมหำนำงกุมำริกำว่ำเป็นอย่ำงไร 
ได้รับค ำตอบว่ำ นำงยักษ์ขนิีเป็นผู้บอกกล่ำวให้ คนท้ังหลำยจึงพำกันไปหำนำงขอบอกให้อย่ำงเดียวกับนำงกุมำริกำ 
คนท้ังหลำยได้รับอุปกำระจำกนำงยักษ์ขินีจนมีฐำนะร่ ำรวยไปตำม ๆ กัน ด้วยควำมส ำนึกในบุญคุณ จึงพำกัน
น ำเอำเครื่องอุปโภคบริโภคอำหำรกำรกินเครื่องใช้สังเวยอยู่เป็นอันมำก ข้ำวของท่ีส ำนักนำงยักษ์ขินีจึงมีมำก
เหลือกินเหลือใช้ นำงจึงน ำมำท ำเป็นสลำกภัตร โดยให้พระสงฆ์กระท ำกำรจับตำมเบอร์ด้วยหลักของอุปโลก
นกรรม คือ ของท่ีถวำยมีท้ังของมีรำคำมำก รำคำน้อย พระสงฆ์องค์ใดได้ของมีค่ำน้อยก็อย่ำเสียใจ ให้ถือว่ำเป็น
โชคของตนดีหรือไม่ดี กำรถวำยแบบจับสลำกของนำงยักษ์ขินีนี้นับเป็นครั้งแรกแห่งประเพณีท ำบุญสลำกภัตร 
หรือทำนสลำกในพระพุทธศำสนำ (พนมกร นันติ, 2558)  

ตำนก๋วยสลำกในภำคเหนือ คือสลำกภัตในภำคกลำงเป็นประเพณีเก่ำแก่ในพระพุทธศำสนำของ    
ชำวล้ำนนำท่ีอพยพมำอยู่ท่ีบ้ำนน้ ำโท้ง ต ำบลท่ำขุนรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร หลำยช่ัวอำยุคนมีช่ือ
เรียกแตกต่ำงกันแต่ละท้องถิ่น คือกินก๋วยสลำก กินสลำก ตำนก๋วยสลำก ตำนสลำกย้อมหรือสลำกพระอินทร์ 
ซึ่งนิยมท ำกันในช่วงรำวปลำยเดือนสิงหำคมถึงเดือนตุลำคม และจะท ำถี่กันมำกในเดือนกันยำยน เพรำะถือว่ำ
เดือนนี้จะเป็นเดือนท่ีชำวบ้ำนจะล ำบำกเรื่องอำหำรกำรกิน เพรำะปลำยฤดูท ำนำ ข้ำวปลำอำหำรขำดแคลน 
เมื่อคนท่ัวไปอดอยำกจึงคิดถึงผู้เป็นญำติพี่น้องท่ีล่วงลับไปแล้ว คงไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นกัน จึงร่วมกัน
ท ำพิธีท ำบุญท ำทำนโดยจัดอำหำรกำรกิน เครื่องใช้ท่ีจ ำเป็นไปถวำยแก่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ญำติ   
ท่ีล่วงลับไปแล้วและเป็นอำนิสงส์ส ำหรับตนเองในโลกหน้ำ กำรท ำบุญสลำกภัตจะไม่จ ำเพำะเจำะจงจะถวำยภิกษุ
รูปใดรูปหนึ่ง จึงน ำสลำกท่ีเขียนค ำอุทิศในใบสลำก แล้วน ำไปรวมกันให้พระภิกษุสำมเณรจับสลำก หำกว่ำภิกษุ
หรือสำมเณรรูปใดจับสลำกได้ ก๋วยสลำกหรือภำชนะท่ีบรรจุเครื่องไทยทำนอันไหนก็ จะยกถวำยแก่รูปนั้น 
บรรยำกำศ แห่งกำรไปถวำยก๋วยสลำก นับว่ำน่ำชมมำก คือ พระภิกษุท่ีได้สลำกแล้ว จะไปนั่งยังแต่ร่มไม้ใน   
แต่ละท่ี วำงสลำกไว้ด้ำนหน้ำประชำชนจะมำดูสลำกของตน แล้วจะน ำก๋วยถวำย พระภิกษุ พระภิกษุจะ
กรวดน้ ำให้พรเป็นรำยๆไปข้อควำมในสลำก จะกล่ำวถึงญำติพี่น้องเจ้ำกรรมนำยเวรท่ีล่วงลับไปแล้ว รับพรพระ
ทุกคน นับว่ำเป็นกลวิธีท่ีแยบยลมำก ท่ีให้ประชำชน ได้ร่วมใจมำท ำบุญกันอย่ำงล้นหลำม 

ส่วนสลำกอุ้ม มีขนำดใหญ่ พระภิกษุต้องเดินมำรับเอง ณ ท่ีต้ังท่ีประชำชนต้ังไว้ สลำกอุ้มจะถวำยวัด
พระภิกษุแต่ละวัดไปส่วนสลำกท่ีเรียกว่ำสลำกคุ้ม แต่ละกลุ่มบ้ำนจะจัดท ำสลำกคุ้มมำถวำยพระแห่แหนกันมำ
เป็นสลำกขนำดใหญ่ ตำมธรรมเนียมจะถวำยวัดท่ีจัดงำนท้ังหมด 

ส่วนท่ีประกอบเป็นก๋วยสลำก จะเป็นของท่ีจะเป็นใช้ส ำหรับประชำชนจริงๆ เช่นพริก เกลือ ข้ำวสำร 
ข้ำวเปลือก มะนำว ผลไม้รสเปรี้ยวรสหวำน อำหำรท่ีพอหำได้ในหมู่ บ้ำน และบำงก๋วยยังมีหมำกพลู บุหรี่ 
ข้ำวต้มมัด ขนมสมัยโบรำณนำนำชนิด บำงบ้ำนมีฐำนะ จัดให้มีเงิน ใส่มำด้วย นับว่ำเป็นกำรรักษำวัฒนธรรม
อันดีงำม สืบต่อกันมำอย่ำงน่ำสรรเสริญ 

ควำมกตัญญูกตเวที ท่ีมีต่อ บรรพบุรุษ กำรรู้จักท ำบุญให้ทำน แก่บุคลท่ีไม่รู้จัก เป็นทำนท่ียิ่งใหญ่มำก 
นับเป็นภูมิปัญญำชำวเหนือ ท่ีชำวบ้ำนน้ ำโท้ง รักษำไว้ได้อย่ำงงดงำม ท่ำมกลำงกระแสแห่งกำรเปล่ียนแปลง   
ท่ีมิอำจขวำงกั้นได้ ประชำชนส่วนใหญ่ ท ำบุญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ มิได้ท ำเพื่อให้เสร็จ ทุกคนอิ่มเอิบและ         
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มีควำมสุข อย่ำงท่ีสุด ภำพกำรเอื้อเฟื้อ จริงใจ ท่ีหำยไปจำกในตัวเมือง ยังปรำกฎอยู่ในชนบท ท่ีชัดเจน งดงำม
และเป็นธรรมชำติมำกท่ีสุด เมื่อได้ชมแล้วอดท่ีจะปล้ืมใจมิได้ว่ำ ก ำแพงเพชรเรำยังมีประเพณีท่ีงดงำมอยู่       
แม้มิใช่สถำนท่ีเกิดประเพณีก็ตำม (ประจวบ ชุมภู, 2562, ตุลำคม, 10) 

ความส าคัญของประเพณีตานก๋วยสลาก 
ประเพณีตำนก๋วยสลำก หมำยถึง ประเพณีถวำยทำนสลำกภัต เป็นวิธีกำรถวำยเครื่องไทยทำนแก่

พระสงฆ์วิธีหนึ่งอันเป็นท่ีนิยมของชำวเหนือ โดยท่ัวไปจะเริ่มใน วันเพ็ญ เดือน 12 เหนือ (กันยำยน) ถึงแรม    
1 ค่ ำ เดือนเกี๋ยงดับ (พฤศจิกำยน) เมื่อทำงวัดและชำวบ้ำนตกลงกันว่ำจะจัดให้มีกำรกินสลำก ก่อนวันตำน   
ก๋วยสลำก ชำวบ้ำนจะจัดท ำพิธีเตรียมส่ิงของเครื่องไทยทำน 1 วัน เรียกวันท่ีเตรียมของนี้ว่ำ “วันดำ” ชำวบ้ำน
จะจัดเครื่องไทยทำนลงใน “ก๋วย” เป็นตระกร้ำหรือชะลอมขนำดเล็กท่ีสำนด้วยไม้ไผ่ เรียกว่ำ “ก๋วยสลำก” 
แล้วน ำของไทยทำนจ ำพวกข้ำวสำรอำหำรแห้งบรรจุลงไป บำงวัด จะจัดเครื่องไทยทำนลงในหม้อดินเผำ แต่ใน
ปัจจุบันก็อำจจะมีกำรดัดแปลงจำก “ก๋วยสลำก” มำเป็น “ถังพลำสติก” บรรจุเครื่องไทยทำนเหมือนกับท่ีเรำ
นิยมใช้กันท่ัวไป นอกจำกนี้อำจจะมีกำรตกแต่งเครื่องไทยทำนเป็นต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งท ำด้วยไม้ไผ่สูง           
ตำมต้องกำร น ำไม้ไผ่เหลำและท ำเป็นวงกลมท ำเป็นช้ัน ๆ อำจเป็น 3 ช้ัน , 5 ช้ัน , 7 ช้ัน หรือ 9 ช้ัน แต่ละช้ัน
น ำส่ิงของท่ีจะใช้เครื่องไทยทำนมำผูกติดให้สวยงำม ส่วนบนสุดจะนิยมน ำร่มมำเสียบไว้ และใช้ธนบัตร         
ผูกติดตำมขอบร่มตำมศรัทธำของเจ้ำของกัณฑ์สลำก 

ค ำว่ำ “ก๋วย” แปลว่ำ ภำชนะสำน ประเภทตะกร้ำหรือชะลอม ตำนก๋วยสลำกจึงหมำยถึงกำรถวำย
ทำนด้วยวิธีกำรจับสลำกเครื่องไทยทำนท่ีบรรจุมำในชะลอม โดยกำรถวำยตำนก๋วยสลำกนี้มีจุดมุ่งหมำย         
2 อย่ำงด้วยกันคือ อย่ำงหนึ่งเป็นกำรอุทิศให้เทพยดำและผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว และอีกอย่ำงหนึ่งเป็นกำรอุทิศไว้ให้
ตนเองเมื่อล่วงลับไปในภำยหน้ำ กำรถวำยก๋วยสลำกถือกันว่ำจะได้อำนิสงส์แรง เพรำะเป็นกำรท ำบุญแบบ
สังฆทำนผู้ถวำยไม่ได้เจำะจงตัวผู้รับว่ำจะเป็นพระภิกษุหรือสำมเณรรูปใด รูปหนึ่ง 

"สลำก" หมำยถึง เครื่องหมำยหรือวัตถุท่ีใช้ในกำรเส่ียงโชค เช่น สลำกภัต ก็ได้แก่อำหำรท่ีเขำถวำยสงฆ์
โดยเขียนช่ือเจ้ำศรัทธำลงบน "เส้นสลำก" เมื่อพระภิกษุจับได้สลำกของผู้ใดก็ได้รับ 'สลำกภัต' ของเจ้ำศรัทธำนั้น 

กำรตำนก๋วยสลำกของชำวล้ำนนำนิยมปฏิบัติกันต้ังแต่วันขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 12 เหนือ ถึงเดือนยี่เหนือ
หรือประมำณต้ังแต่เดือนกันยำยนถึงเดือนตุลำคมของทุกปี สำเหตุท่ีถือปฏิบัติกันเช่นนี้ก็เพรำะว่ำ เป็นช่วงท่ี
ชำวบ้ำนได้ท ำนำกันเสร็จแล้ว ได้หยุดพักผ่อน พระสงฆ์ก็จ ำพรรษำอยู่วัด ไม่ได้ไปไหนและบวกกับในช่วงเวลำนี้
ก็มีผลไม้สุก เช่น ล ำไย มะไฟ สมโอ เป็นต้นเมื่อต้นข้ำวในนำเริ่มเขียวขจีชำวนำท่ีมีฐำนะไม่ค่อยดีกำรด ำรงชีวิต
ก็เริ่มขัดสนเมื่อข้ำวในยุ้งก็หมดก่อนฤดูกำลเก็บเกี่ยวจะมำถึง ดังนั้นกำรตำนก๋วยสลำกในช่วงนี้จึงเท่ำกับว่ำได้
สงเครำะห์คนยำกคนจนเป็นสังฆทำนได้กุศลแรง  

ก่อนจะถึงวันตำนก๋วยสลำก 1 วันเขำเรียก "วันดำ"  วันนี้จะเป็นวันท่ีชำวบ้ำนได้จัดเตรียมข้ ำวของ    
ไม่ว่ำจะเป็นของกินหรือของใช้ต่ำงๆ ส ำหรับท่ีจะน ำมำจัดท ำใส่ก๋วยสลำก และวันนี้มักจะมีญำติสนิทมิตรสหำย
ท่ีอยู่ต่ำงบ้ำนมำร่วมจัดดำสลำกด้วย ซึ่งถือเป็นประเพณีท่ีจะได้ท ำบุญร่วมกัน ผู้ชำยจะเป็นคนสำนก๋วยสลำก 
ส ำหรับท่ีจะบรรจุใส่ของกินของใช้ต่ำงๆ โดยจะกรุด้วยใบตองไว้ข้ำงใน เมื่อใส่ส่ิงของเสร็จจะรวบปำกก๋วย     
มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีไม้ไผ่เหลำเป็นก้ำนเล็กๆ ส ำหรับเสียบสตำงค์ ,กล่องไม้ขีดไฟ,บุหรี่ เพื่อท ำเป็น
ยอดก๋วยสลำกจะมำกน้อยบ้ำงตำมแก่ก ำลังศรัทธำและฐำนะ (ปิโยรส ปรียำนนท์, 2011) 
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รูปแบบประเพณี  

ตำนก๋วยสลำกอำจแบ่งได้เป็นสำมชนิด คือ  
1. สลำกเฉพำะวัด เรียกว่ำ สลำกน้อย  
2. สลำกท่ีนิมนต์พระจำกวัดอื่น ๆ มำร่วมพิธีด้วยเรียกว่ำ สลำกหลวง  
3. สลำกท่ีท ำเมื่อฝนฟ้ำไม่ตกต้องตำมฤดูกำลเพื่อถวำยกุศลแด่พระอินทร์ และเทพยดำต่ำง ๆ  เป็นกำร

ขอฝนเรียกว่ำสลำกขอฝน หรือสลำกพระอินทร์  
พิธีกรรมส่วนใหญ่ของตำนก๋วยสลำกแต่ละชนิดจะคล้ำยคลึงกัน มีเพียงรำยละเอียดปลีกย่อยเท่ำนั้นท่ี

แตกต่ำงออกไปในวันดำ ซึ่งเป็นวันเตรียมงำน ผู้ชำยจะช่วยกันสำนก๋วยไว้จ ำนวนหนึ่ง ส่วนฝ่ำยหญิงก็จะ
จัดเตรียมเครื่องไทยทำนท่ีจะบรรจุลงในถ้วย อำทิ ข้ำวสำร พริก หอม กระเทียม เกลือ อำหำร ตลอดจน     
ข้ำวของเครื่องใช้ต่ำง ๆ ตำมแต่ศรัทธำ ในกำรเตรียมเครื่องไทยทำนนี้มักจะมีญำติมิตรมำขอร่วมท ำบุญด้วย 
เรียกว่ำ ฮอมครัว นอกจำนั้นในแต่ละก๋วยจะมียอดคือ ธนบัตรตำมแต่ศรัทธำประดับไว้ด้วย ท่ีส ำคัญก็คือ
เจ้ำของก๋วยจะต้องเขียนช่ือของตนและค ำอุทิศไว้ในใบลำนหรือกระดำษเล็ก ๆ ขนำดกว้ำง 12 นิ้ว เรียกว่ำ   
เส้นสลำก เมื่อได้เวลำชำวบ้ำนจะน ำเส้นสลำกนี้ไปรวมกันไว้แล้วแบ่งถวำยพระภิกษุสำมเณรไปโดยไม่เจำะจง 
จำกนั้นจึงจะมีผู้ขำนช่ือในเส้นสลำกแต่ละเส้นดัง ๆ เจ้ำของก็จะน ำเอำก๋วยของตนไปถวำยพระภิกษุหรือสำมเณร
ตำมสลำกนั้น ๆ พระจะอ่ำนข้อควำมในเส้นสลำก และกล่ำวอนุโมทนำเป็นอันเสร็จพิธี (มณี พะยอมยงค์, 
2557) 

จุดเด่นของพิธีกรรม  
เนื่องจำกกำรจัดพิธีตำนก๋วยสลำกนี้ มีจัดกันในภำคเหนือท่ัวไป แต่ละแห่งแต่ละวัดก็จะมีจุดเด่นของ

พิธีกรรมแตกต่ำงกันออกไป แต่โดยท่ัวไปจุดเด่นท่ีสุดของพิธีกรรมนี้จะอยู่ท่ีคัวตำนใหญ่ท่ีจัดเป็นตำนกลำงถวำย
แก่วัด ซึ่งอำจจะมีกำรจัดขบวนแห่คัวตำนให้สวยงำมเอิกเกริกและยิ่งใหญ่ด้วยขบวนฟ้อนร ำต่ำง ๆ ด้วย
ประเพณีตำนก๋วยสลำก คือ กำรท ำบุญสลำกภัตรในล้ำนนำไทย มีเรียกช่ือแตกต่ำงกันไปตำมท้องถิ่นบำงแห่งว่ำ 
“กิ๋นก๋วยสลำก” บำงแห่ง “กิ๋นสลำก” บำงแห่งว่ำ “ตำนก๋วยสลำก” ในควำมหมำยเป็นอย่ำงเดียวกัน ส ำหรับ
วิธีกำรท ำบุญมีแตกต่ำงกันไปตำมควำมนิยมในท้องถิ่นของตน  (ฮีตฮอยคนเมือง วิถีชีวิตคนล้ำนนำ, 2015, 
เมษำยน, 20)  

 
ภาพที่ 3 แสดงกำรแห่ขบวนก๋วยสลำก (วีรวรรณ แจ้งโม้, อำรีย์  มั่นคง, 2562, ตุลำคม 10) 
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ประเพณีตานก๋วยสลากในปัจจุบัน    

ประเพณีกำร “ทำนข้ำวสลำก” หรือ  กิ๋นก๋วยสลำก” ตำมส ำเนียงพูดของเมืองเหนือนี้  หมำยถึง
ประเพณีทำนสลำกภัตร เป็นประเพณีท่ีชำวเหนือถือสืบเนื่องมำนำนแล้ว กำรถวำยก๋วยสลำกจะเริ่มในรำว
เดือน 12 เหนือ (คือเดือน 10 ใต้ เดือนกันยำยน) และส้ินสุดเอำในเดือนเกี๋ยงดับ (เดือน 11 ใต้) กำรก๋วยสลำก 
(หรือบำงแห่งเรียกว่ำ ตำนข้ำวสลำก) สลำกภัตรของทำงเมืองเหนือ ประกอบด้วย  

1. สลำกน้อย คือ สลำกกระชุเล็ก  
2. สลำกก๋วยใหญ่ คือ สลำกโชค  

 สลำกก๋วยเล็ก ใช้ถวำยอุทิศแด่ผู้ตำย หรือท ำบุญเพื่อเป็นกุศลในภำยภำคหน้ำ ส่วน สลำกก๋วยใหญ่    
ใช้ถวำยเนมหำกุศลส ำหรับบุคคลผู้มีก ำลังศรัทธำ และร่ ำรวยเงินทอง ท ำถวำยเพื่อเป็นปัจจัยให้มีบุญกุศล     
มำกขึ้น พิธีถวำยสลำกภัตร ท่ีนิยมมี 3 ประกำร คือ  
 1. สลำกเอำเส้น ซึ่งประชำชนจับสลำก แล้วน ำไทยทำนไปถวำย  
 2. สลำกท่ีพระสงฆ์จับสลำกเอง  
 3. สลำกย้อม ซึ่งนิยมท ำกันในกลุ่มไทยยอง ซึ่งหญิงสำวภำยในหมู่บ้ำนจัดถวำยเป็นประเพณี 

ขั้นตอนประเพณีตานก๋วยสลาก 
ก่อนวันท ำพิธี “ทำนก๋วยสลำก” 1 วัน เรียกว่ำ “วันดำ” คือ เป็นวันจัดเตรียมส่ิงของเครื่องใช้ไทยทำน 

พวกผู้ชำยก็จะจัดกำรจักตอกสำน “ก๋วย” (ตระกร้ำ) ไว้หลำยๆ ใบ บำงครอบครัวอำจจะท ำหลำยสิบลูก 
แล้วแต่ศรัทธำและก ำลังทรัพย์จะอ ำนวยให้ ทำงฝ่ำยหญิงก็จะจัดเตรียมห่อของกระจุกกระจิก เช่น ข้ำวสำร 
พริก หอม กระเทียม เกลือ กะปิ ปลำร้ำ ขนมต้ม และ อำหำร เช่น ห่อหมก (ทำงเหนือเรียกว่ำห่อนึ่ง) ช้ินปิ้ง 
(เนื้อทอด) เนื้อเค็ม หมำก เมี่ยง บุหรี่ ไม้ขีดไฟ เทียนไข สีย้อมผ้ำ ผลไม้ต่ำงๆ เครื่องใช้สอยต่ำงๆ ตำมแต่ศรัทธำ
และฐำนะ ส่ิงของต่ำงๆ เหล่ำนี้จะบรรจุลงในก๋วยซึ่งกรุด้วยใบตอง หรือกระดำษสีต่ำงๆ เมื่อจัดกำรบรรจุส่ิงของ
ต่ำงๆ ลงในก๋วยเรียบร้อยแล้ว ก็จะเอำ “ยอด” คือ สตำงค์ หรือ ธนบัตร ผูกติดไม้เรียวเสียบไว้ “ยอด” ท่ีใส่นั้น
ไม่จ ำกัดว่ำเท่ำใด แล้วแต่ก ำลังทรัพย์และศรัทธำ จะอ ำนวยให้เมื่อเตรียมส่ิงของดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
ต่อเช้ำวันรุ่งขึ้นในวันทำนสลำก เขำก็ใช้เด็กลูกหลำนเอำเส่ือไปปูท่ีลำนวัด หรือตำมศำลำบำตร และเอำ    
“ก๋วยสลำก” ไปวำงเรียงไว้เป็นแถวๆ ส่วนผู้เฒ่ำผู้แก่ก็จะจัดเตรียมขัน (พำน) ไปวัดกันเป็นหมู่ๆ บ้ำงก็จูงมือ
ลูกหลำนไปด้วยส่วนพวกหนุ่ม ๆ สำว ๆ ก็ไปเหมือนกัน ส่วนมำกไปกันเกือบหมดท้ังครอบครัว เพรำะถือว่ำกำร
ทำนสลำกภัตรนี้มีอนิสงฆ์มำก และจะได้ช่วยกันเอำ “ก๋วยสลำก” ไปถวำยพระในเวลำมีกำรเรียก “เส้นสลำก” 
ขออธิบำยเรื่องเส้นสลำกเล็กน้อย “เส้นสลำก” ท่ีกล่ำวนี้ ผู้เป็นเจ้ำของกำรท ำ “ก๋วยสลำก” จะต้องเอำใบลำน
หรือกระดำษมำตัดเป็นแผ่นยำว ๆ จำรึกช่ือเจ้ำของไว้และบอกด้วยว่ำ อุทิศส่วนกุศลนั้นให้ใครบ้ำง ค ำจำรึก   
ในเส้นสลำกนั้นมักจะเขียนดังนี้ “สลำกข้ำวของนี้ หมำยมีผู้ข้ำนำยแก้ว นำงดี ขอทำนไว้กับตนตัวภำยหน้ำ” 
คือ หมำยถึงว่ำ ถวำยทำนไว้อุทิศส่วนกุศลไว้ส ำหรับตัวเองเมื่อล่วงลับไปแล้ว จะได้ไปรับเอำของไทยทำนนั้นใน
ปรโลก ซึ่งเป็นควำมเช่ือของพุทธศำสนิกชนท่ัวไปว่ำ เมื่อท ำบุญถวำยทำนไว้ในพระศำสนำแล้ว เมื่อล่วงลับดับขันธ์
ไปแล้ว ก็จะได้ไปเสวยอำนิสงส์ผลบุญนั้นในโลกหน้ำ และจะมีกำรอุทิศส่วนกุศลนั้นให้ญำติพี่น้อง ผู้ล่วงลับไปแล้ว 
เช่น ผู้ข้ำหนำนเสนำ นำงบุบ้ำนใต้วัด ขอทำนไว้ถึงนำงจันตำ ผู้เป็นแม่ท่ีล่วงลับไปแล้ว ขอหื้อไปรอดไปถึง      
จ่ิมเต่อฯ” ดังนี้เป็นต้น (พรมพร โกทำเมือง, 2562) 

 เส้นสลำก” ท่ีกล่ำวนี้จะต้องเขียนไว้ให้ครบจ ำนวนก๋วยสลำก เมื่อชำวบ้ำนน ำเอำก๋วยสลำกไปท่ีวัดแล้ว 
ก็จะเอำสลำกไปรวมกันไว้ที่หน้ำพระประธำนในวิหำร ซึ่งผู้รวบรวมสลำกมักจะเป็นมัคนำยก หรือท่ีเรียกกันว่ำ 
“อำจำรย์” รวบรวมได้เท่ำไร ก็จะเอำจ ำนวนพระภิกษุสำมเณรท่ีนิมนต์มำจำกวัดต่ำง ๆ นั้น หำรจ ำนวนสลำก 
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และหักเหลือไว้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนของ “พระเจ้ำ” (ค ำว่ำ พระเจ้ำ เมืองเหนือหมำยถึง พระพุทธรูปเช่น พระเจ้ำ
เก้ำต้ือ พระเจ้ำทองทิพย์ ฯลฯ) และในท่ีนี้ก็หมำยถึงเป็นส่วนพิเศษของวัดท่ีท ำพิธีทำนก๋วยสลำกนั่นเอง สลำกของ 
“พระเจ้ำ” นี้ เมื่อเสร็จจำกกำรท ำบุญแล้ว ก็จะแบ่งปันให้พระภิกษุสำมเณร และเด็กวัด (ทำงเมืองเหนือ
เรียกว่ำ ขะโยมวัด) โดยท่ัวถึงกัน และ “อำจำรย์” หรือ มัคนำยก ก็จะได้ส่วนหนึ่ง แต่เงินยอดก๋วยสลำกนั้น 
ส่วนของ “พระเจ้ำ” จะต้องเป็นเงินกองกลำงของวัดส ำหรับใช้จ่ำยในกิจของวัดต่อไป ขอเล่ำถึงกำรแบ่ง “เส้นสลำก” 
ในแบบฉบับของ “ชำวบ่ะเก่ำ” (คนโบรำณ) ให้เป็นท่ีเข้ำใจของท่ำนผู้อ่ำนสักเล็กน้อย ในสมัยท่ีพวกชำวบ้ำน  
ยังไม่รู้หนังสือไม่รู้จักคิดเลขอยู่นั้น กำรแบ่ง “ก๋วยสลำก” จะต้องตก “เส้นสลำก” เป็นกอง ๆ รวม 3 กอง   
กองหนึ่ง คือของ “พระเจ้ำ” (คือของวัด) ส่วนอีก 2 กองนั้น เฉล่ียออกไปตำมจ ำนวน พระภิกษุสำมเณรท่ีนิมนต์
มำร่วมในงำนท ำบุญหำกมีเศษเหลือก็มักจะปัดเป็นของพระเจ้ำเสีย “เส้นสลำก” ท่ีแบ่งปันให้พระภิกษุสงฆ์
สำมเณร ท่ีนิมนต์มำจำกวัดต่ำง ๆ นั้น เมื่อพระภิกษุสำมเณรได้รับส่วนแบ่งแล้ว ก็จะไปยึดเอำชัยภูมิแห่งหนึ่ง
ในวัดและจัดกำรออกสลำก คือ อ่ำนช่ือในเส้นสลำกดัง ๆ หรือให้ลูกศิษย์ (ขะโยม) ท่ีไปด้วยนั้นตะโกนตำม
ข้อควำมท่ีเขียนไว้ในเส้นสลำกหรือเปล่ียนค ำส้ัน ๆ เช่น ศรัทธำหนำนใจยวงค์บ้ำนเหนือวัดมีไหนเหอ เมื่อผู้เป็น
เจ้ำของได้ยิน หรือมีเพื่อนบ้ำนใกล้เคียงยินก็จะไปบอกให้เจ้ำของ “ก๋วยสลำก” ซึ่งบำงรำยก็จะหิ้ว “ก๋วย”     
ไปตำมหำเส้นสลำกตำมลำนวัด กำรเท่ียวหำเส้นสลำกนี้ เป็นท่ีน่ำสนุกสนำนมำก พวกหนุ่ม ๆ สำว ๆ เฒ่ำชะแร
แก่ชรำ ไม่ว่ำเด็กน้อยหรือหนุ่มใหญ่ ก็จะหิ้ว “ก๋วยสลำก” ออกตำมเส้นกันขวักไขว่ ทุกคนจะมีใบหน้ำแช่มช่ืน
ผ่องใส เพรำะนำนปีถึงจะมีกำร “กิ๋นก๋วย” สักครั้ง บำงวัด 3 ปี จะมีกำรทำนสลำกนี้สักครั้งหนึ่ง พวกหนุ่ม ๆ  
ก็จะถือโอกำสช่วยสำว ๆ หำเส้นสลำกเป็นกำรผูกไมตรีไปด้วย เมื่อพบเส้นสลำกของตนแล้ว ก็จะเอำ “ก๋วยสลำก” 
ไปถวำยพระ พระก็จะช่วยอ่ำนข้อควำมในเส้นสลำกให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง แล้วรับเอำ “ก๋วยสลำก” และกล่ำว
อนุโมทนำให้พร แล้วก็คืนสลำกนั้นให้เจ้ำของสลำกไปเจ้ำของสลำกก็น ำเอำเส้นสลำกนั้นไปรวมไว้ในวิหำร     
เมื่อเสร็จแล้ว “แก่วัด” หรือมัคนำยก ก็จะเอำเส้นสลำกนั้นไปเผำไฟหรือท้ิงเสีย 

“ตำนก๋วยสลำก” “กินก๋วยสลำก” คือ กำรท ำบุญทำนสลำก เป็นประเพณีส ำคัญของภำคเหนือท่ี    
หมู่ญำติพี่น้องจะร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งถึงญำติผู้ล่วงลับ งำนบุญตำนก๋วยสลำกจะเริ่มในวันเพ็ญ      
เดือนสิบสอง (เหนือ) ประมำณเดือนกันยำยนจนไปส้ินสุดในเดือนเกี๋ยงดับ (เหนือ) ประมำณตุลำคม 

ก่อนวันพิธีตำนก๋วยสลำก 1 วัน เป็นวันดำ ชำวบ้ำนจะช่วยกันจัดแต่งครัวทำน ผู้ชำยจะร่วมกันจักตอก
สำนก๋วยซึ่งคือตะกร้ำ ในแต่ละครัวเรือนจะสำนหลำยใบเพื่อถวำยทำนให้ท่ัวถ้วนวงศำคณำญำติ ฝ่ำยผู้หญิงจะ
จัดเตรียมห่อข้ำวของต่ำง ๆ อำหำรสุก ข้ำวสำร อำหำรแห้ง ของใช้ประจำวัน เครื่องใช้ไม้สอยตำมแต่ศรัทธำ
และฐำนะ บรรจุลงในก๋วยซึ่งกรุด้วยใบตองหรือกระดำษสี จำกนั้นจะเอำเงินผูกไม้เสียบไว้ท่ีกรวยดอกไม้ 
เรียกว่ำ “ยอด” ปักประดับไว้กับก๋วยมำกน้อยตำมกำลังศรัทธำ พอรุ่งขึ้นตอนเช้ำวันตำนก๋วยสลำกก็จะพำกัน
น ำก๋วยสลำกไปวำงเรียงกันไว้ท่ีลำนวัดหรือศำลำทำบุญ เจ้ำของก๋วยจะนำกระดำษมำตัดเป็นเส้นสลำกแล้ว
เขียนช่ือตนและคำอุทิศส่วนกุศลพร้อมท้ังช่ือผู้ท่ีจะอุทิศให้ และแม้กระท่ังตัวเองเมื่อยำมล่วงลับลงไปแล้ว     
เส้นสลำกต้องเขียนให้ครบจ ำนวนก๋วยรวมกันไว้ท่ีหน้ำองค์พระประธำนมัคทำยกจะรวบรวมนำไปค ำนวณตำม
จ ำนวนพระเณรท่ีมี และหักส่วนหนึ่งไว้เป็นกองกลำงของวัด เส้นสลำกท่ีแจกจ่ำยให้กับพระเณรนั้น พระเณร  
จะทยอยอ่ำนชื่อและศรัทธำอุทิศท่ีเขียนไว้ในเส้นสลำกแต่ละเส้นให้ดังได้ยินท่ัวกัน  

ส ำหรับผู้มีฐำนะกำรเงินดีก็จะจัดทำสลำกพิเศษเรียกว่ำ “สลำกโชค” สมัยก่อนจะท ำเป็นเรือน       
หลังเล็กๆ ใส่ข้ำวของเครื่องใช้ หม้อ ถ้วยโถโอชำม เส่ือ หมอน ท่ีนอน มุ้งและอำหำร ท่ีรอบๆเรือนผูกไว้ด้วย   
ต้นกล้วย ต้นอ้อย ประดับยอดเงินมำกเป็นพิเศษ บ้ำงก็จะเอำเครื่องประดับมีค่ำ สร้อยคอ เข็มขัด ใส่ลงไปด้วย 
แต่เมื่อถึงเวลำไม่ได้ถวำยทำนเครื่องประดับมีค่ำไปพร้อมข้ำวของอื่นในสลำก แต่ใส่ลงไปเป็นเคล็ดว่ำชำติหน้ำ
จะได้รับแต่ส่ิงของเหล่ำนี้ เมื่อถึงยกสลำกโชคไปวัดก็จะตีกลองเคำะฆ้องเป็นขบวนแห่ไปรวมจับสลำกพร้อม
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สลำกเส้นอื่น ๆ มิได้เจำะจงว่ำจะถวำยกับพระรูปใดเฉพำะ นอกจำกนี้ยังมี “สลำกย้อม” ซึ่งเป็นทำนสลำกจำก
หญิงสำวโสดท่ีจะเก็บหอมรอมริบไว้ตั้งแต่เริ่มเข้ำวัยสำวรุ่น พอเป็นสำวเต็มตัวก็ได้เงินมำกพอจะท ำ สลำกย้อม
เป็นกิ่งไม้สูง มีร่มกำงท่ีปลำยยอด ลำต้นมัดฟำงไว้เพื่อปักไม้ ตกแต่งปัจจัยไทยทำยต่ำง ๆ ในอดีตนิยมกันว่ำ 
หญิงใดยังไม่ได้ทำนสลำกย้อมก็จะยังไม่แต่งงำน ออกเหย้ำเรือน  

 “สลำกมหำชมพู” หรือบ้ำงก็เรียก “สลำกพญำชมพู” หรือ “สลำกพระอินทร์” เป็นกำรทำนสลำก   
ในอดีต ซึ่งบัดนี้ไม่พบอีกแล้วในประเทศไทย แต่ยังพบในหมู่ชำวไตท่ีเชียงตุง พม่ำ เป็นกำรร่วมกันท ำก๋วยสลำก
ของหญิงสำวในหมู่บ้ำนหรือญำติพี่น้องสองสำมหลังคำเรือน โดยจะจัดท ำประดับประดำสวยงำม จัดขบวนแห่
เหมือนขบวนแห่ครัวทำน คือ น ำถ้วยพำนดอกไม้ ธูปเทียน ขบวนฟ้อน ขบวนฆ้องกลองเป็นท่ีเอิกเกริกสำรำญ
ตลอดเส้นทำง แล้วจึงนำไปไว้หน้ำองค์พระประธำนในวิหำรถวำยทำนแด่พระผู้จับสลำกมหำชมพูนี้ได้ ผู้ถวำย
จะอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เจ้ำกรรมนำยเวร พญำอินทร์ พญำพรหม เทวดำนำนำ (พรมพร     
โกทำเมอืง, 2562, ตุลำคม 10) 

พิธีกรรมในประเพณีตานก๋วยสลาก 
 เมื่อถึงวันท่ีก ำหนดชำวบ้ำนเจ้ำของกัณฑ์สลำก จะจัดขบวนแห่เครื่องไทยทำนเข้ำวัดโดยขบวนแห่จะ
ประกอบด้วยต้นสลำก ขบวนรถก๋วยสลำก แต่ละขบวนแห่จะมีกำรฟ้อนร ำของศรัทธำชำวบ้ำนซึ่งจะมำกันเป็น
หมู่บ้ำน เรียกว่ำ ศรัทธำของหมู่บ้ำนท้ังหมู่บ้ำนท่ีจัดประเพณีนี้ขึ้น และศรัทธำหมู่บ้ำนอื่นท่ีมำร่วมงำนกัณฑ์
สลำกแต่ละกัณฑ์จะมีเส้นสลำก เขียนข้อควำมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ท่ีล่วงลับและเทวดำท้ังหลำยและ   
มีช่ือเจ้ำของกัณฑ์อยู่ด้วย สมัยก่อนกำรจัดประเพณีตำนก๋วยสลำกไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ ำทุกปีเหมือนในปัจจุบัน 
บำงวัดอำจจะจัด 2 ปี ครั้งหรือ บำงพื้นท่ีต้องรอถึง 3 ปีเลยก็มีแล้วแต่ก ำลังศรัทธำและควำมเอื้ออ ำนวยของ
สถำนกำรณืในช่วงนั้นๆด้วย ดังนั้นประเพณีตำนก๋วยสลำกจะเป็นกำรท ำบุญใหญ่ท่ีท้ังชำวบ้ำนรอบๆวัดและ
หมู่บ้ำนใกล้เคียงจะมำรวมกันเพื่อร่วมกันท ำบุญแล้วนั้น ยังเป็นเหมือยช่วงเวลำท่ีให้หนุ่มสำวได้มีฌอกำสพูดคุย 
ท ำควำมรู้จักกันระหว่ำงหมู่บ้ำนด้วย เพรำะกำรตำมหำเส้นสลำกนี้ ผู้เฒ่ำผู้แก่ เด็กน้อยหรือหนุ่มใหญ่ ก็จะหิ้ว 
“ก๋วยสลำก” ก็จะตำมหำเส้นสลำกของตนเอง เมื่อพบเส้นสลำกของตนแล้ว ก็จะเอำ “ก๋วยสลำก” ไปถวำยพระ 
พระก็จะช่วยอ่ำนข้อควำมในเส้นสลำกให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง แล้วรับเอำ“ ก๋วยสลำก ” และกล่ำวอนุโมทนำให้พร 
แล้วก็คืนสลำกนั้นให้เจ้ำของสลำกไปเจ้ำของสลำกเป็นอันเสร็จส้ินประเพณีตำนก๋วยสลำก 
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บำยศรี เป็นของสูงท่ีมีค่ำของคนไทย ต้ังแต่โบรำณจนถึงปัจจุบัน ต้ังแต่เกิดจะจัดท ำขวัญ ซึ่งจะต้องมี
บำยศรีเป็นองค์ประกอบส ำคัญในพิธี นอกจำกนั้นแล้ว “บำย” ภำษำเขมร แปลว่ำ ข้ำวสุก ภำษำถิ่นอีสำน 
แปลว่ำ จับต้องหรือสัมผัส “ศรี” เป็นค ำมำจำกภำษำสันสกฤตตรงกับ ภำษำบำลี ว่ำ “สิริ” แปลว่ำ มิ่งขวัญค ำ
ว่ำ “บำยศรี” จึงแปลว่ำ ข้ำวขวัญ หรือ ส่ิงท่ี น่ำสัมผัสกับควำมดีงำม (ควำมหมำยของชำวอีสำน) บำยศรี ตำม
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน แปลว่ำ “ข้ำวอันเป็นสิริ” ขวัญข้ำว หรือภำชนะใส่เครื่องสังเวยในโบรำณ  
มีกำรเรียกพิธีสู่ขวัญ ว่ำ บำศรี เหตุท่ีเรียกว่ำ บำศรี เนื่องมำจำกเป็นพิธีส ำหรับ บุคคลช้ันเจ้ำนำยผู้ใหญ่ท ำกัน 
จึงมีค ำว่ำ บำ อยู่ด้วย “บำ” ในภำษำโบรำณอีสำนใช้เป็นค ำน ำหน้ำเพื่อใช้เรียกเจ้ำนำย เช่น บำท้ำว บำบ่ำว 
บำครำญ เป็นต้น ส่วนค ำว่ำ ศรี หมำยถึง ผู้หญิงและส่ิงท่ีเป็นสิริมงคล บำศรี จึงหมำยถึง กำรท ำพิธีท่ีเป็นสิริ
มงคลนั่นเอง แต่ปัจจุบันนี้ ค ำว่ำ บำศรี ไม่ค่อยนิยมเรียกกันแล้ว มักนิยมเรียกว่ำ บำยศรี เป็นส่วนมำก        
(ปติกร บุญมี, 2562) 

ค ำว่ำบำยศรีในภำคเหนือจะเรียกบำยศรีว่ำ "ใบสี", "ใบสรี" หรือ "ใบสีนมแมว" และจะเรียกพำนบำยศรีว่ำ 
ขันใบสี เพรำะชำวล้ำนนำจะเรียกพำนว่ำ ขัน แล้วเรียกขันว่ำ สลุง ในปัจจุบันบำยศรีแยกเป็น 4 ประเภท คือ  

1. บำยศรีหลวง 
2. บำยศรีนมแมว 
3. บำยศรีปำกชำม 
4. บำยศรีกล้วย 
ส่วนในภำคอีสำนจะเรียกบำยศรีว่ำ "พำบำยศรี", "พำขวัญ" หรือบำงท้องถิ่นเรียกว่ำ "ขันบำยศรี"     

ในภำคอีสำนจะแยกบำยศรีออกเป็น 3 ประเภท คือ 
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1. พำขวัญ 
2. พำบำยศรี 
3. หมำกเบ็ง 
ในส่วนภำคอีสำนท่ีมีเช้ือสำยของเขมรจะมีกำรเรียกบำยศรีว่ำ "บำยแสร็ย" ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

เช่นกัน คือ 
1. บำยแสร็ยเดิม (บำยศรีต้น)  
2. บำยแสร็ยเถียะ (บำยศรีถำด)  
3. บำยแสร็ตจำน (บำยศรีปำกชำม) 

บายศรีสู่ขวัญ 
บำยศรีสู่ขวัญ กล่ำวกันว่ำ พิธีบำยศรีสู่ขวัญมำพร้อมกับพรำหมณ์ทมิฬชำนอินเดียท่ีอพยพมำสู่สุวรรณภูมิ 

หนังสือเก่ำท่ีพบซึ่งออกในสมัยพระเจ้ำอู่ทองกล่ำวไว้ว่ำ บำยเป็นภำษำเขมรแปลว่ำข้ำว ข้ำวอันเป็นสิริมงคล 
ข้ำวขวัญ กล่ำวคือ ข้ำวท่ีหุงปรุงรสโอชำอย่ำงดีเหมำะสมท่ีจะเป็นเครื่องสังเวยให้เทวดำโปรด พิธีใดท่ีเป็นพิธี
เทวดำโดยตรง หรือต้องกำรท่ีจะอัญเชิญเทวดำมำเป็นประธำน ต้องหำของสังเวยท่ีดีและมีสีสะดุดตำ ชำวทมิฬ
จึงมีเคล็ดลับควำมเช่ือในข้ำวท่ีย้อมสีตำมสีประจ ำองค์เทวดำ รวมถึงใช้สีล่อเทวดำฝ่ำยร้ำยให้ไปรวมต่ำงหำก
ไม่ให้มำท ำอัปมงคลให้โทษแก่มณฑลพิธีและบุคคล ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยกับทมิฬได้มีควำมเป็นมำ
อย่ำงเดียวกัน เนื่องจำกได้มีกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมต่ำงๆ แก่กัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพิธีบวงสรวงเทวดำ         
มีขนมต้มขำว มะพร้ำวอ่อน กล้วย ข้ำวย้อมสี เช่นข้ำวเหนียวด ำ ข้ำวเหนียวแดง ก็น ำมำใช้ในพิธีไทยอย่ำง
ชัดเจน นอกจำกนี้ภำชนะบำยศรีต้องเป็นกระทงส ำหรับบรรจุอำหำร ภำยหลังเอำพำนซ้อนกันขึ้นไปแล้วเอำ
ของต้ังบนปำกพำน เมื่อมีกำรถ่ำยทอดมำท่ีประเทศไทย กระทงใบตองก็ถูกประดิดประดอยให้สวยงำมเป็น
กระทงเจิม ซึ่งประดับประดำตกแต่งท่ีปำกกระทงให้มีควำมงดงำมมีกระจัง มียอดแหลมตำมศิลปะแบบไทย พิธี
บำยศรีสู่ขวัญหรือหลำยท้องถิ่นในภำคอีสำนจะเรียกว่ำสู่ขวัญหรือสูดขวัญ ตำมควำมเช่ือของคนไทยเช่ือกันว่ำคน
ท่ีเกิดมำมีขวัญประจ ำกำยมีหน้ำท่ีในกำรพิทักษ์รักษำ ขวัญเป็นเหมือนพี่เล้ียงท่ีคอยดูแลประคับประคองชีวิต 
คอยเล้ียงดู และติดตำมไปทุกหนทุกแห่ง เป็นส่ิงไม่มีตัวตนคล้ำยจิตหรือวิญญำณแฝงอยู่ในตัวคนและสัตว์      
ซึ่งขวัญตำมควำมเช่ือทำงพระพุทธศำสนำเช่ือว่ำในร่ำงกำยเรำมี 2 ส่ิงรวมกัน คือ ร่ำงกำยและจิตใจหรือขวัญ 
“ขวัญ” คือควำมรู้สึก ถ้ำขวัญของผู้ใดอยู่กับตัว ผู้นั้นจะมีควำมสุขกำยสบำยใจเป็นปกติ แต่ถ้ำขวัญของผู้ใด
หลบล้ีหนีหำย ผู้นั้นจะมีลักษณะอำกำรตรงกันข้ำม คนไทยจึงเช่ือว่ำพิธีสู่ขวัญเป็นพิธีหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริม   
เพิ่มพลังใจให้เข้มแข็ง เมื่อมีขวัญท่ีมั่นคง พลังใจท่ีเข้มแข็งดีแล้ว ย่อมส่งผลให้กำรประกอบภำรกิจหน้ำท่ีนั้น ๆ 
บรรลุผลส ำเร็จได้ตำมควำมมุ่งหมำย ซึ่งให้ก ำลังใจกันเมื่อมีควำมทุกข์ใจ หรือเสริมให้มีควำมสุขยิ่ง ๆขึ้นไป   
เมื่อมีควำมสุขควำมพอใจอยู่แล้วก็สำมำรถท ำได้ กำรท ำพิธีสู่ขวัญอำจท ำได้ท้ังพิธี ทำงพระพุทธศำสนำและ    
พิธีทำงศำสนำพรำหมณ์ ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมำ 

พิธีบำยศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่ส ำคัญของชำวอีสำน เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับขวัญและจิตใจ เพื่อให้เกิดขวัญและ
ก ำลังใจท่ีดีขึ้น กำรด ำเนินชีวิตของชำวอีสำนแทบทุกอย่ำง จึงมีกำรบำยศรีสู่ขวัญควบคู่กันไปเสมอ เป็นกำร
เรียกพลังทำงจิต ช่วยให้มีพลังใจท่ีเข้มแข็ง สำมำรถฟันฝ่ำภัยพิบัติต่ำงๆได้ กำรสู่ขวัญช่วยท ำให้เกิดมงคล ท ำให้
ด ำรงอยู่ด้วยควำมสุขรำบรื่น มีโชคลำภมำกขึ้น และอำจดลปรำรถนำให้ผู้ท่ีเครำะห์ร้ำยพ้นจำกสรรพเครำะห์   
ท้ังปวง ด้วยมูลเหตุแห่งกำรสู่ขวัญ กำรประกอบพิธีบำยศรีสู่ขวัญของชำวอีสำน เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับขวัญและ
จิตใจ ช่วยก่อให้เกิดขวัญและก ำลังใจท่ีดีขึ้น ซึ่งชำวอีสำนเห็นควำมส ำคัญทำงจิตใจเป็นอย่ำงมำก ดังนั้น วิถีกำร
ด ำเนินชีวิตแทบทุกอย่ำงจึงมักจะมีกำรสู่ขวัญควบคู่กันไปเสมอ ท้ังพิธีบำยศรีสู่ขวัญมีหลำยรูปแบบ แล้วแต่ว่ำ
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จะจัดพิธีสู่ขวัญในเรื่องใด เช่น กำรสู่ขวัญเด็ก กำรสู่ขวัญนำค กำรสู่ขวัญบ่ำวสำว หรือจะเป็นกำรสู่ขวัญในเหตุ
ท่ีท ำให้เกิดกำรเสียขวัญ จิตใจไม่ดี เพื่อเรียกให้ขวัญมำอยู่กับเนื้อกับตัว ส่ิงไม่ดีให้ผ่ำนพ้นไป มีพลังใจท่ีดี 
รวมท้ังกำรสู่ขวัญสัตว์และส่ิงต่ำงๆ บำยศรีจึงนับเป็นวัฒนธรรมท่ีดี ควรแก่กำรอนุรักษ์ให้อยู่สืบไปกับกำร
บำยศรีสู่ขวัญ นอกจกำนั้นบำยศรียังเป็นกำรแสดงควำมยินดีกับผู้ท่ีได้รับกำรเล่ือนต ำแหน่งในทำงรำชกำร และ
เป็นกำรต้อนรับอำคันตุกะผู้มำเยือน(ประเวศ วะสี, 2562) 

บายศรี  
บำยศรี มักจะเป็นองค์ประกอบท่ีส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับวันส ำคัญของชีวิต เช่น เมื่อเรำเกิดจะมีพิธี

ช่วงขวัญเดือนส ำหรับเด็กทำรก เป็นพิธีผูกขวัญส ำหรับเด็กทำรกแรกเกิด บำยศรีสู่ขวัญในกำรรับน้อง เมื่อเข้ำ
สถำนศึกษำ เพื่อเป็นกำรเรียกขวัญท่ีคนไทยเช่ือว่ำ เมื่อเกิดมำ เรำจะมีเทพพิทักษ์ประจ ำตัว จ ำเป็นจะต้องท ำ
พิธีเรียกหรือบอกกล่ำวให้รับรู้ โดยเฉพำะเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิด เช่น ประสบอุบัติเหตุ คนไทยจะนิยม
ท ำพิธีเรียกขวัญเพื่อเรียกขวัญ(จิตใจ) ของผู้ประสบเหตุให้กับมำอยู่กับตัว เมื่อโตมำในช่วงวัยรุ่นก้ำวสู่วัยผู้ใหญ่ 
เรำจะเห็นบำยศรีในงำนประเพณีบวชพระ ในช่วงท่ีท ำพิธีท ำขวัญนำค โดยเฉพำะในพิธีกำรแต่งงำนท่ีเป็นวันท่ีมี
ควำมส ำคัญในชีวิตไม่แพ้วันอื่นๆ ย่อมต้องมีพิธีบำยศรีสู่ขวัญเพื่อเพิ่มควำมเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยนั่นเอง 

การเลือก และ การท าความสะอาดใบตอง 
ใบตองท่ีน ำมำใช้ส ำหรับท ำบำยศรี มักนิยมใช้ใบตองจำกกล้วยตำนี เนื่องจำกเป็นใบตองท่ีมีลักษณะ

เป็นเงำ มันวำว เมื่อโดนน้ ำจะยิ่งเกิดประกำยสีเขียวเข้มสวยงำม และท่ีส ำคัญ ใบตองจำกกล้วยตำนีจะมีควำม
คงทน ไม่แตกง่ำย ไม่เหี่ยวง่ำย สำมำรถน ำมำพับม้วนเป็นรูปลักษณะต่ำงๆได้ง่ำย และสำมำรถเก็บไว้ได้นำน
หลำยวัน หรือถ้ำรักษำโดยหมั่นพรมน้ ำบ่อยๆ ใบตองกล้วยตำนี จะสำมำรถคงทนอยู่ได้นำนเป็นสัปดำห์ทีเดียว
เมื่อได้ใบตองกล้วยตำนีมำแล้ว จะต้องน ำมำท ำควำมสะอำดก่อน โดยกำรใช้ผ้ำนุ่มๆ เช็ดฝุ่นละอองและ          
ส่ิงสกปรกต่ำงๆ ออกจำกใบตองตำมรอยของเส้นใบไปในทำงเดียว อย่ำเช็ดกลับไปกลับมำ หรืออย่ำเช็ดขวำง
เส้นใบเป็นอันขำด เพรำะจะท ำให้ใบตองเสียหำย มีรอยแตก และช้ ำ ท ำให้ไม่สำมำรถน ำใบตองมำใช้งำน      
(ปติกร บุญมี, 2562) 

กำรฉีกใบตองเพื่อเตรียมท ำกรวยบำยศรี คือกำรน ำใบตองท่ีได้ท ำควำมสะอำดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
หยิบมำทีละใบ แล้วน ำมำฉีกเพื่อเตรียมไว้ส ำหรับม้วนหรือพับ ท ำกรวยบำยศรี (ปติกร บุญมี, 2562) กำรพับ
หรือฉีกใบตอง แบ่งเป็นสำมประเภทคือ 

1. ใบตองส ำหรับท ำกรวยแม่ ฉีกกว้ำงประมำณ 2 นิ้วฟุต 
2. ใบตองส ำหรับท ำกรวยลูก ฉีกกว้ำงประมำณ 2 นิ้วฟุต 
3. ใบตองส ำหรับห่อ ฉีกกว้ำงประมำณ 1.5 นิ้วฟุต  
ใบตองแต่ละประเภท ควรฉีกเตรียมไว้ให้ได้จ ำนวนท่ีต้องกำร กล่ำวคือถ้ำท ำพำนบำยศรี 3 ช้ัน ช้ันละ 

4 ทิศ (4 ริ้ว) นั่นก็หมำยถึงว่ำจะมีริ้วทั้งหมด 12 ริ้ว ในแต่ละริ้ว จะประกอบด้วยกรวยแม่ 1 กรวย และกรวยลูก 
9 กรวย รวมท้ังส้ิน จะมีกรวยแม่ 12 กรวย และ กรวยลูก 108 กรวย นั่นเอง แสดงว่ำจะต้องมีใบตองส ำหรับ
ท ำกรวยแม่ 12 ช้ิน ใบตองส ำหรับท ำกรวยลูก 108 ช้ิน ใบตองส ำหรับห่อ 120 ช้ิน นั่นเอง แต่ใบตองส ำหรับ
ห่อ จะต้องเตรียมไว้เพื่อห่อริ้วอีก คือใน 1 ริ้วจะประกอบไปด้วย กรวยแม่ 1 กรวย กรวยลูก 9 กรวย            
ซึ่งจะต้องมำห่อรวมกัน ดังนั้น จึงต้องเพิ่มใบตองส ำหรับห่ออีก 120 ช้ิน รวมเป็นใบตองส ำหรับห่อ 240 
(ธรรมนูญ คงศิลำ, 2562)  
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ภาพท่ี 1 กำรพับกรวย และห่อกรวย (วีรวรรณ แจ้งโม้, กัญญำรัตน์ สุดใจ และคณะ, 2562) 

กำรพับหรือห่อกรวย คือ กำรน ำใบตองท่ีฉีกเตรียมไว้แล้วส ำหรับพับกรวย มำพับขึ้นรูปให้สวยงำม 
โดยกำรพับกรวยแม่และกรวยลูกจะมีลักษณะวิธีกำรพับเหมือนกัน คือ กำรน ำใบตองมำพับม้วนให้เป็นกรวย
ปลำยแหลม เพียงแต่กรวยลูกจะมีกำรน ำดอกพุด มำวำงเสียบไว้ท่ีส่วนยอดปลำยแหลมของกรวยด้วย เมื่อพับ
หรือม้วนใบตองเป็นกรวยเสร็จในแต่ละกรวยแล้ว ให้น ำลวดเย็บกระดำษ มำเย็บใบตองไว้เพื่อป้องกันใบตอง
คลำยตัวออกจำกกัน แล้วเก็บกรวยแต่ละประเภทไว้จนครบจ ำนวนท่ีต้องกำรเมื่อได้กรวยแต่ละประเภทครบ
ตำมจ ำนวนท่ีต้องกำรแล้ว ก็น ำกรวยท่ีได้มำห่อ โดยกำรน ำใบตองท่ีฉีกเตรียมไว้ส ำหรับห่อมำห่อกรวย หรือ
เรียกอีกอย่ำงว่ำ ห่มผ้ำ หรือ แต่งตัวให้กรวยบำยศรี(ปติกร บุญมี, 2562) จำกนั้น จึงห่อริ้วบำยศรี โดยกำรน ำ
กรวยแม่ และ กรวยลูกท่ีได้ห่อกรวยไว้เรียบร้อยแล้ว มำห่อมัดรวมเข้ำไว้ด้วยกัน ท่ีนิยมท ำกัน ใน 1 ริ้ว จะ
ประกอบด้วย กรวยแม่ 1 กรวย กรวยลูก 9 กรวย 

วิธีการห่อร้ิว มีการห่อคล้ายกับการห่อกรวยแม่หรือกรวยลูก 

 
ภาพท่ี 2 แสดงวิธีกำรห่อริ้ว (วีรวรรณ แจ้งโม้, กัญญำรัตน์ สุดใจ และคณะ, 2562) 

แบ่งวิธีตามลักษณะงานห่อบายศรีที่ได้เป็น 2 วิธี คือ 
1. ห่อแบบตรง คือ กำรห่อโดยเริ่มต้นจำกกรวยแม่ แล้ววำงกรวยลูกไว้ด้ำนบนกรวยแม่เป็นช้ันทับกัน

ขึ้นมำ หรือหันกรวยลูกเข้ำหำตัวผู้ห่อ กำรห่อแบบนี้ จะได้ริ้วบำยศรีค่อนข้ำงตรง และในช่วงตัวริ้ว จะมี       
รอยหยักของใบตองห่อเรียกว่ำ มีเกล็ด 

2. ห่อแบบหวำน คือ กำรห่อ โดยเริ่มต้นจำกกรวยแม่ แต่วำงกรวยลูกไว้ด้ำนล่ำงของกรวยแม่และ   
วำงซ้อนลงด้ำนล่ำงลงไปจนครบ หรือหันกรวยแม่เข้ำหำตัวผู้ห่อ โดยวำงกรวยลูกลงด้ำนล่ำงจนครบนั่นเอง    
กำรห่อแบบนี้ จะได้ริ้วบำยศรีเป็นลักษณะอ่อนช้อย งอน อ่อนหวำน เมื่อห่อริ้วจนเสร็จในแต่ละริ้วแล้ว จึงน ำริ้ว
ท่ีได้ลงแช่ในน้ ำผสมสำรส้มท่ีเตรียมไว้ประมำณ 20 นำที เพื่อให้ใบตองเข้ำรูปทรง อยู่ตัวตำมท่ีได้พับและห่อ 
จำกนั้น จึงน ำไปแช่ในน้ ำผสมน้ ำมันมะกอกต่อไป เพื่อให้ริ้วมีควำมเป็นมันวำว เน้นสีเขียวเข้มของใบตอง      
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มำกขึ้น และมีกล่ินหอมในตัวเอง เพื่อให้เห็นภำพชัดเจน ผู้เขียนจึงขออธิบำยวิธีท ำบำยศรีเป็นขั้นตอนพร้อม
รูปภำพดังนี้ (สุพัสดำ ศรีอุดร และ สมัย ศรีอุดร, 2562) 
วิธีการท าบายศรี 

1. เตรียมใบตองแล้วตัดใบตองออกจำกก้ำนให้เหลือแต่ใบตอง 

 

ภาพท่ี 3 แสดงใบตองก่อนตัดออกจำกก้ำน (วีรวรรณ แจ้งโม้, ปภำวรินทร์ เทศน์ธรรม และคณะ, 2562) 

2. น ำใบตองท่ีตัดไว้แล้วมำแช่สำรส้ม และน้ ำมันมะกอกในกะละมงัท่ีเตรียมไว้ 

 
ภาพท่ี 4 แสดงใบตองก่อนตัดออกจำกก้ำน ท้ิงไวป้ระมำณ 5–10 นำที  

(วีรวรรณ แจ้งโม้,ปภำวรินทร์ เทศน์ธรรม และคณะ, 2562) 

3. ฉีกใบตองขนำด 3 นิ้ว รวมจ ำนวน 36 ช้ิน 

 
ภาพท่ี 5 แสดงกำรฉีกใบตองตำมแนวขนำด 3 นิ้ว รวมจ ำนวน 36 ช้ิน  

(วีรวรรณ แจ้งโม้,ปภำวรินทร์ เทศน์ธรรม และคณะ, 2562) 

https://sites.google.com/site/bestofbananaleaf/bitxng/prayochn-khxng-bitxng/kar-tha-baysri-pak-cham/Photo0272.jpg?attredirects=0
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4. ใบตองนุ่งผ้ำ ฉีกกว้ำง 2 - 3 นิ้ว ใช้ส ำหรับนุ่งผ้ำลูกบำยศรี 

 
ภาพท่ี 6 ใบตองนุ่งผ้ำ ขนำด 2 –3 นิ้ว (วีรวรรณ แจ้งโม้, ปภำวรินทร์ เทศน์ธรรม และคณะ, 2562) 

5. น ำใบตองท่ีฉีกไว้มำพันเป็นนิ้วนำง พันไปพร้อมกับดอกพุด ท ำไปทีละตัวจนได้ตำมจ ำนวนท่ีต้องกำร 

 
ภาพท่ี 7 นิ้วนำงบำยศรี (วีรวรรณ แจ้งโม้, สุพัฒตรำ สว่ำงศรี และคณะ, 2562) 

 6. น ำนิ้วนำงมำประกอบ (นุ่งผ้ำ) ใช้นิ้วนำงมำนุ่งผ้ำท่ีละ 1 ตัว โดยใช้ใบตองท่ีฉีกไว้มำพับเข้ำหำกันให้
เป็นรูปนม นุ่งท่ีละตัวจนครบ 9 ตัว 

 
ภาพท่ี 8 กำรประกอบนิ้วนำงบำยศรีเป็น 1 ช่อ (วีรวรรณ แจ้งโม้, สุพัฒตรำ สว่ำงศรี และคณะ, 2562) 

https://sites.google.com/site/bestofbananaleaf/bitxng/prayochn-khxng-bitxng/kar-tha-baysri-pak-cham/images.jpg?attredirects=0


| วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 3 | ฉบับท่ี 3 | ประจ ำปี 2563 | 153 
 

7. น ำริบบ้ินมำพับเป็นยอดของนิ้วนำง 

 
ภาพท่ี 9 กำรตกแต่งนิ้วนำงด้วยริบบ้ิน (วีรวรรณ แจ้งโม้, สุพัฒตรำ สว่ำงศรี และคณะ, 2562) 

8. เมื่อท ำนิ้วนำงเสร็จแล้ว ก็ประกอบเป็นบำยศรีปำกชำม 

 
ภาพท่ี 10 บำยศรีท่ีเสร็จสมบูรณ์ (วีรวรรณ แจ้งโม้, สุพัฒตรำ สว่ำงศรี และคณะ, 2562) 

 จำกท่ีกล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำ บำยศรี เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของพิธีกรรมท่ีอยู่คู่กับคนไทยมำอย่ำงช้ำนำน 
และในทุกๆช่วงชีวิตท่ีส ำคัญของคนไทย ท้ังกำรรับขวัญ กำรทบุญขึ้นบ้ำนใหม่ กำรบวช กำรแต่งงำน หรือพิธี
มงคลและเป็นท่ีน่ำยินดีท้ังหลำยจะมีพำนบำยศรีอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมสิริมงคลแก่ผู้ท่ีกระท ำพิธี
นั้น ๆ 
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วัดพระส่ีอิริยำบถหรือวัดพระยืน เป็นวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
ปัจจุบันวัดพระส่ีอิริยำบถขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันท่ี 12 ธันวำคม 2534 โดยก่อนหน้ำนี้วัดพระส่ีอิริยำบถ
ได้ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปำกรและขึ้นทะเบียนของ UNESCO ไว้ก่อนแล้ว หลังจำกนั้นในปี 2478 วัดพระส่ี
อิริยำบถขึ้นทะเบียนเป็นโบรำณสถำนของชำติตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มท่ี 52 และ 54 ตำมล ำดับ  

เมื่อพิจำรณำยุคทำงโบรำณคดี พบว่ำ วัดพระส่ีอิริยำบถอยู่ในยุคประวัติศำสตร์สมัย - สมัยสุโขทัย, 
สมัยอยุธยำ, สมัยอยุธยำตอนต้นและสมัยอยุธยำตอนกลำง ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 – 21 ส่วนวัดช้ำงหรือ     
วัดนำควัชรโสภณนั้น พบว่ำมีอำยุมำกกว่ำ 700 ปี นอกจำกนั้นยังได้รับอิทธิพลทำงสถำปัตยกรรมมำจำกสมัย
ลพบุรีหรือขอม ปัจจุบันวัดนำควัชรโสภณ เป็นสถำนะเป็นวัดอำรำมหลวงในจังหวัดก ำแพงเพชร นอกจำกนั้น
ยังได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก(12 ธันวำคม 2534) เช่นเดียวกับวัดพระส่ีอิริยำบถ ดังนั้นเพื่อให้เข้ำใจ
ถึงท่ีมำท่ีไปและควำมส ำคัญของวัดโบรำณท้ัง 2 วัด บทควำมวิจัยฉบับนี้จึงเกิดขึ้น โดยเริ่มท่ีวัดพระส่ีอิริยำบถ 
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วัดพระสี่อิริยาบถ 

 
ภาพท่ี 1 แสดงรำยละเอียดท่ีมำของวัดพระส่ีอิริยำบถ (ณัฐพล วรรณ์สุทธะ และคณะ, 2562) 

วัดพระส่ีอิริยำบถหรือ “วัดพระยืน” เป็นวัดขนำดใหญ่อีกแห่งหนึ่งท่ีต้ังอยู่ในบริเวณอรัญญิก                  
เมืองก ำแพงเพชรอยู่ถัดจำกวัดพระนอนไปทำงทิศเหนือ ผังวัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ำหันหน้ำวัดไปทำงทิศ
ตะวันออก หน้ำวัดมีบ่อน้ ำ ห้องน้ ำและศำลำเช่นเดียวกับวัดพระนอน ส่ิงก่อสร้ำงส ำคัญท่ีเป็นแกนหลักของวัด
ประกอบไปด้วยวิหำรต้ังอยู่ด้ำนหน้ำวัด วิหำรสร้ำงฐำน 2 ช้ัน ฐำนล่ำงหรือเรียกว่ำ “ฐำนทักษิณ” สร้ำงเป็น
แบบฐำนบัวลูกแก้วอกไก่สูงใหญ่ผนังด้ำนข้ำงใช้ศิลำแลงก่อเป็นลูกกรงท่ีเต้ียๆเรียนแบบเครื่องไม้ชำนชำลำ 
ด้ำนหน้ำมีแท่นซึ่งเดิมประดับสิงห์ปูนปั้นและทวำรบำลรวม 8 แท่นส่วนฐำนวิหำรท่ีอยู่ด้ำนบนเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้ำมีมุกเด็จท้ังด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง ภำยในวิหำรยังปรำกฏแท่นอำสนสงฆ์และแท่นประดิษฐำน
พระประธำน เสำรับเครื่องบนเป็นศิลำแลงส่ีเหล่ียม ด้ำนหลังวิหำรเป็นมณฑปขนำดใหญ่ต้ังอยู่ภำยในก ำแพง
แก้ว ท ำหน้ำท่ีเป็นเจดีย์ประธำนของวัด ลักษณะมณฑปเป็นแบบจัตุรมุข กึ่งกลำงเป็นแท่งส่ีเหล่ียมเพื่อรับ    
ส่วนยอดหลังคำ จำกนั้นท ำเป็นมุขยื่นออกมำท้ัง 4 ทิศ แต่ละด้ำนของแท่งส่ีเหล่ียมก่อผนังไว้ให้เว้ำเข้ำไปและ
ประดิษฐำนพระพุทธรูปปูนปั้น ด้ำนหน้ำตะวันออกประดิษฐำนพระพุทธรูปลีลำ ด้ำนทิศเหนือพระพุทธรูป     
ในอิริยำบถนอน ด้ำนทิศใต้เป็นพระพุทธรูปนั่งและด้ำนทิศตะวันตกเป็นพระพุทธรูปในอิริยำบถยืนซึ่ง เหลือ
สภำพมำกกว่ำด้ำนอื่นๆ กำรท่ีช่ำงก่อผนังให้เว้ำเข้ำไปมำกเพื่อจะท ำให้ดูคล้ำยกับว่ำพระพุทธรูปอยู่ลึกเข้ำไปใน
ห้องคูหำ มณฑปประดิษฐำนพระพุทธรูปส่ีอิริยำบถแบบนี้สร้ำงกันมำก่อนท่ีกรุงสุโขทัยดังปรำกฏท่ีวัดเชตุพน 
ท่ีต้ังอยู่นอกเมืองทำงด้ำนทิศใต้  ภำยในก ำแพงแก้วรอบมณฑปมีฐำนเจดีย์รำยหลำยองค์ เจดีย์รำยท่ีอยู่บริเวณ
มุมก ำแพงแก้วท ำเป็นรูปแบบเจดีย์ท่ีเรียกว่ำเจดีย์ทรงปรำสำทยอดระฆัง ส่วนเรือธำตุท ำเป็นซุ้มประดิษฐำน
พระพุทธรูปส่วนยอดเป็นองค์ละครั้งแบบสุโขทัย ส ำหรับอุโบสถสร้ำงเป็นอำคำรขนำดเล็กฐำนเต้ียอยู่ติดกับ
แนวก ำแพงวัดทำงด้ำนทิศใต้มีใบเสมำปักบนพื้นดินโดยรอบ เขตสังฆำวำสเป็นบริเวณทำงด้ำนหลังของเขต
พุทธำวำสพบฐำนอำคำรขนำดต่ำงๆท่ีเป็นฐำนศำลำกุฏิและบ่อน้ ำภำยในก ำแพง อำยุรำวพุทธศตวรรษท่ี        
20 - 21 หรือพุทธศักรำช 1901 - 2100 ส่ิงก่อสร้ำงส ำคัญอยู่ในเขตพุทธำวำสประกอบด้วยวิหำรท่ีท ำฐำน     
ย่อมุมท้ังด้ำนหน้ำ - ด้ำนหลัง ต้ังอยู่บนฐำนรองรับขนำดใหญ่ท่ีเรียกว่ำฐำนไพที ชำญด้ำนหน้ำฐำนไพท่ีมี       
แท่นวำงประติมำกรรมซึ่งน่ำจะเป็นรูปสิงห์และทวำรบำล บนฐำนชุกชีภำยในวิหำรประดิษฐำนพระพุทธรูปนั่ง
ขนำดใหญ่ด้ำนหลังของวิหำรเป็นท่ีประดิษฐำนพระส่ีอิริยำบถคือ พระยืน เดิน(ลีลำ) นั่งและพระนอน กำรสร้ำง
วิหำรขนำดใหญ่แสดงให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญของวิหำรมำกกว่ำอุโบสถซึ่งมีขนำดเล็กท่ีต้ังอยู่ติดก ำแพงวัด
ด้ำนทิศใต้ ส่วนเขตสังฆวำอยู่บริเวณด้ำนหลังถัดจำกแนวมณฑปพระส่ีอิริยำบถ (นันทนำ ตันติเวสส, 2552, 
หน้ำ 69-72) 
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ภาพท่ี 2 แสดงพื้นท่ีโดยรอบบริเวณวัดพระส่ีอิริยำบถ (ณัฐพล วรรณ์สุทธะ และคณะ, 2562) 

ความหมายของพระสี่อิริยาบถคือ ปางในพุทธประวัติ  
นักวิชำกำรได้เสนอข้อสันนิษฐำนเกี่ยวกับวัดพระส่ีอิริยำบถ ถึงแนวคิดหรืออคติท่ีมำของกำรสร้ำง

พระพุทธรูปส่ีอิริยำบถไว้หลำกหลำยเช่น พิเศษ เจียจันทร์พงษ์เสนอว่ำ น่ำจะหมำยถึง กิจวัตรและกำรพักผ่อน
ของพระพุทธเจ้ำในรอบ 1 วันคือ 

นั่ง หมำยถึง กำรประทับนั่งในตอนเช้ำก่อนเสด็จออกบิณฑบำต  
ยืน หมำยถึง กำรประทับยืนในตอนเพลหรือแสดงโอวำท  
นอน หมำยถึง กำรไสยำสน์ในตอนบ่ำยและก่อนรุ่งแจ้ง  
เดิน หมำยถึง กำรเสด็จพระด ำเนินจงกรมเพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำในเวลำหลังเท่ียงคืน  
ทิศท่ีต้ังพระนอนกำรมีกำรวำงต ำแหน่งท่ีแตกต่ำงระหว่ำงก ำแพงเพชร-สุโขทัย ซึ่งแสดงถึงกำรรับอิทธิพล

ของวัฒนธรรมและควำมเช่ือจำกกำรเป็นเมืองในอำณำนิคมของสุโขทัย แม้พระพุทธรูปส่ีอิริยำบถของท้ังวัด
แห่งนี้และวัดพระเชตุพน เมืองสุโขทัย จะมีลักษณะโดยรวมเหมือนกันแต่ก็มีข้อท่ีแตกต่ำงกันคือ ต ำแหน่งของ
พระพุทธรูปประทับนั่งปำงมำรวิชัยกับพระพุทธรูปไสยำสน์อยู่สลับทิศกัน นั่นคือท่ีวัดพระเชตุพนพระพุทธรูป
ไสยำสน์อยู่ด้ำนทิศใต้ พระพุทธรูปประทับนั่งอยู่ด้ำนทิศเหนือ ส่วนท่ีวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปไสยำสน์อยู่ด้ำน   
ทิศเหนือ พระพุทธรูปประทับนั่งอยู่ด้ำนทิศใต้ นักวิชำกำรบำงท่ำนสันนิษฐำนถึงเหตุท่ีวำงต ำแหน่งสลับกันเช่นนี้
ว่ำ อำจเกิดจำกคติควำมเช่ือท่ีแตกต่ำงกันโดยอำจเป็นไปได้ว่ำ ผู้สร้ำงชำวก ำแพงเพชรในเวลำนั้นมีควำมเช่ือ
แบบชำวกรุงศรีอยุธยำ (ซึ่งในช่วงเวลำนั้นได้ขึ้นมำมีอ ำนำจเหนือก ำแพงเพชรแล้ว) ท่ีเช่ือว่ำทิศตะวันตกเป็นทิศ
อัปมงคลจึงไม่นิยมสร้ำงให้พระเศียรของพระพุทธรูปหันไปทำงทิศตะวันตกต่ำงจำกควำมเช่ือของสุโขทัยท่ีไม่
เคร่งครัดในเรื่องนี้และด้วยเหตุท่ีท่ำทำงของพระพุทธรูปไสยำสน์ท่ีถูกจ ำกัดว่ำต้องท ำตำมคติแบบสีหไสยำสน์ 
(ตะแคงขวำ) เท่ำนั้น ดังนั้นท่ีวัดพระส่ีอิริยำบถจึงต้องย้ำย พุทธรูปใสยำสน์มำอยู่ทำงทิศเหนือเพื่อให้พระเศียร
หันไปทำงทิศตะวันออกแทน อย่ำงไรก็ตำมอำจเป็นไปได้ ว่ำกำรท่ีพระพุทธรูปไสยำสน์ในชุดของวัด 
พระส่ีอิริยำบถซึ่งส่ือถึงปำงปรินิพพำนและมีควำมหมำยส่ือไปในทำงท่ีไม่เป็นมงคล ดังนั้น จึงอำจมีคติไม่สร้ำง
พระพุทธรูปปำงปรินิพพำนเข้ำหำตัวเมืองจึงจ ำเป็นต้องหันออกไปนอกเมืองท ำให้ต ำแหน่งของพระพุทธรูป
ไสยำสน์ต้องสลับท่ีกันนั่นเอง (ศักดิ์ชัย สำยสิงห์, 2561, หน้ำ 104-105) 
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ภาพท่ี 3 แสดงพุทธรูปในบริเวณวัดพระส่ีอิริยำบถ (ณัฐพล วรรณ์สุทธะ และคณะ, 2562) 

 
ภาพท่ี 4 แสดงบริเวณวัดพระส่ีอิริยำบถ (ณัฐพล วรรณ์สุทธะ และคณะ, 2562) 

 
ภาพที่ 5 แสดงบริเวณด้ำนหลังพระประธำนในบริเวณวัดพระส่ีอิริยำบถ (ณัฐพล วรรณ์สุทธะ และคณะ, 2562) 

ลักษณะสิ่งปลูกสร้างและสถาปัตยกรรม 
ก ำแพงวัดพระส่ีอิริยำบถ มีลักษณะเป็นศิลำแลงปักต้ังล้อม 4 ด้ำน มีทำงเข้ำปูด้วยศิลำแลง มีศำลำโถง

ปลูกคร่อมทำงเดินเป็นศำลำกว้ำง 6 เมตร ยำว 11 เมตร เป็นเสำ 4 แถว 5 ห้อง ต่อจำกศำลำหน้ำวัดมีประตู
เข้ำไปในบริเวณวัดแล้วถึงฐำนศิลำแลงใหญ่ ยกฐำนสูงประมำณ 2 เมตร มีเสำลูกกรงเป็นศิลำแลงเหล่ียมและ    
มีทับหลังลูกกรงเต้ีย ๆ สูงประมำณ 60 เซนติเมตร อยู่โดยรอบ ฐำนนี้มีบันไดขึ้นด้ำนหน้ำ 2 บันได ด้ำนข้ำง       
2 บันไดและด้ำนหลังอีก 2 บันได บนฐำนวิหำรกว้ำง 17 เมตร ยำว 29 เมตร ย่อมุขเด็จท้ังหน้ำและหลังเสำวิหำร
ท่ีอยู่บนฐำนเป็นเสำ 4 แถว 5 ห้อง 2 แถว หน้ำและหลัง 2 ห้อง รวม 7 ห้อง ท่ีฐำนชุกชี มีรอยต้ังพระพุทธรูป
นั่งด้ำนหลังวิหำรมีบันไดลงติดต่อกับมณฑปพระอิริยำบถ โดยรอบมณฑปก ำแพงแก้วเต้ีย ๆ เหลือแต่ฐำน มีประตูเข้ำ
ด้ำนข้ำง 2 ข้ำง และด้ำนหลังมณฑปกว้ำง 29 เมตร เป็นมณฑปส่ีหน้ำ ด้ำนหน้ำมีพระพุทธรูปปำงลีลำ ด้ำนข้ำง
เหนือมีพระพุทธรูปนั่ง พระพุทธรูปปูนปั้นทั้ง 3 ด้ำน  

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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ภาพท่ี 6 แสดงรูปแบบสันนิฐำนของวัดพระส่ีอิริยำบถ (ณัฐพล วรรณ์สุทธะ และคณะ, 2562) 

วัดพระส่ีอิริยำบถมีลักษณะสถำปัตยกรรมรวมท้ังหมด 6 แบบ ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีมีหลังคำเป็นจ่ัวแบบจัตุรมุข และกลุ่มท่ีมีหลังคำเป็นทรงมณฑป ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อเด่นข้อด้อยต่ำงกัน
ไป แต่ข้อสรุปร่วมกันท่ีส ำคัญก็คือ กำรสร้ำงสรรค์ลักษณะสถำปัตยกรรมของมณฑปพระส่ีอิริยำบถนั้น           
มีควำมสัมพันธ์กันกับตัวพระพุทธรูปส่ีอิริยำบถอย่ำงสอดคล้องส่งเสริมกัน แต่วัดนำควัชรโสภณ หรือ วัดช้ำง นั้น  
มีสถำปัตยกรรมสมัยลพบุรีหรือขอม ซึ่งมีส่ิงปลูกสร้ำงท่ีส ำคัญภำยในวัดนำควัชรโสภณ (วัดช้ำง) ท้ังหมด 4 อย่ำง
คือ เจดีย์ใหญ่ท่ีประดิษฐำนอยู่กลำงลำนฐำนทักษิณสลักเป็นรูปช้ำงครึ่งตัวยืนอยู่โดยรอบท้ังหมด 68 เชือก    
หัวหันออกมำจำกฐำน มีก ำแพงแก้วประมำณ 3 ศอกล้อมอยู่โดยรอบ เจดีย์ด้ำนบนเหลือเพียงฐำนแปดเหล่ียม
และหน้ำกระดำนกลม 2. ฐำนของโบสถ์เก่ำเหลือเป็นแท่นศิลำและองค์พระพุทธรูปปูนปั้น  3. มณฑปเก่ำ      
เป็นบันไดนำค 7 เศียร บันไดสูงขึ้นไปยอดมณฑป 4. เจดีย์เก่ำ เหลือแต่พื้นฐำนและพระพุทธรูป อยู่ในควำม
ดูแลอนุรักษ์โดยกรมศิลปกร ซึ่งมีรำยละเอียดในส่วนอื่นๆ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 7 ทำงเข้ำวัดก่อนท่ีจะถึงบริเวณโบสถ์ (ณัฐพล วรรณ์สุทธะ และคณะ, 2562) 

วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) 
วัดนำควัชรโสภณ พระอำรำมหลวงช้ันตรี ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. 2511 ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำเมื่อ 

พ.ศ. 2513 ผูกพัทธสีมำ เมื่อ พ.ศ. 2513 โดยสมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก (อุฏฐำยีมหำเถระ) 
เป็นประธำนสงฆ์ ในพรรษำกำล 2560 มีพระภิกษุ 21 รูปสำมเณร 43 รูป อำรำมิกชน 10 คน มีพระเทพวัชรำภรณ์ 
(เฉลิม วีรธมโม) เป็นเจ้ำอำวำสพระครูโสภณวัชรคุณ (สุขกรีรตนโชโต) พระครูวัชรธรรมโกวิท (เพลินชัย)     
พระมหำบรรจง ชุติวณโณ,ดร. และพระครูปลัดเกิดชัย คุตตธมุโมเป็นผู้ช่วยเจ้ำอำวำส มีนำยจันทร์ รอดพันธ์ 
และ นำยวิวัฒน์ ยำมำ เป็นไวยำวัจกร 

วัดนำควัชรโสภณ ได้รับกำรยกย่องให้เป็นวัดอุทยำนกำรศึกษำ และเป็นวัดพัฒนำตัวอย่ำง เมื่อปี พ.ศ.
2538 และในปีพุทธศักรำช 2539 เนื่องในมหำมงคลวโรกำสท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงครองสิริรำชสมบัติ
ครบ 50 ปี จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ยกฐำนะวัดนำควัชรโสภณ ขึ้นเป็นพระอำรำมหลวง
ช้ันตรี ชนิดสำมัญ เมื่อวันท่ี 22 เมษำยน 2539  
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ประวัติความเป็นมา  

วัดนำควัชรโสภณ เดิมช่ือ วัดช้ำง สร้ำงขึ้นในสมัยสุโขทัยตอนปลำย ประมำณหลังพุทธ-ศตวรรษท่ี 19 
เป็นวัดท่ีมีควำมส ำคัญ ต้ังอยู่หน้ำเมืองด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงข้ำมกับวัดเจ้ำเมืองก ำแพงเพชรเป็นวัด
อยู่ในกลุ่มอรัญญิกด้ำนทิศตะวันออก รูปแบบสภำพแวดล้อมท้ังหมดได้รับอิทธิพลมำจำกศิลปะสมัยลพบุรีหรือ
ขอม นอกจำกนี้ยังพบร่องรอยของถนนพระร่วงตัดผ่ำนหน้ำวัดนี้ด้วย วัดช้ำงนับเป็นวัดเก่ำแก่สร้ำงมำประมำณ 
700 ปีเศษลักษณะสภำพโดยท่ัวไปของกลุ่มโบรำณสถำนจะถูกล้อมรอบด้วยคูน้ ำกว้ำงประมำณ 10 เมตร    
ยำวประมำณ 509 เมตร เนื้อท่ีต้ังวัด 62 ไร่ กำรคมนำคมสะดวก บริเวณวัดสะอำดร่มรื่น สวยงำม (ศักด์ิชัย 
สำยสิงห,์ 2561) 

วัดช้ำง เป็นวัดท่ีร้ำงจำกพระสงฆ์มำประมำณ 400 - 500 ปี ในปี พ.ศ. 2509 พระวิชัย ปสนุโน        
ได้จำริกธุดงค์มำปักกลดจ ำพรรษำอยู่ ณ บริเวณ เจดีย์โบรำณสถำนวัดช้ำง โดยในช่วงดังกล่ำวได้ปฏิบัติธรรม
และเทศนำอบรมส่ังสอนพุทธศำนิกชนแถบถิ่นนี้เป็นอย่ำงดี จนท ำให้ประชำชนในพื้นท่ีเกิดควำมเล่ือมใส
ศรัทธำและได้อุปัฏฐำกบ ำรุงท่ำนเป็นล ำดับ ต่อมำ จ.ส.อ.ศักดิ์ และนำงสังเวียน เดชำนนท์ มีจิตศรัทธำบริจำค
ท่ีดินมอบถวำยให้สร้ำงวัดและภำยหลังมีผู้ซื้อท่ีดินถวำยเพิ่มเติมอีก รวมเป็นเนื้อท่ีท้ังส้ิน 76 ไร่ 1 งำนเศษ 
จำกนั้นจึงเริ่มสร้ำงเสนำสนะท่ีพักอำศัย สำธำรณูปกำรท่ีจ ำเป็นต่ำง ๆ มีกำรศึกษำเล่ำเรียนพระธรรมวินัยและ
ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสำมเณรท่ีมำอยู่จ ำพรรษำท่ีวัดช้ำงแห่งนี้ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ 

 
ภาพที่ 8 ต ำหนักสมเด็จพระญำณสังวรสมเด็จพระสังฆรำช (ณัฐพล วรรณ์สุทธะ และคณะ, 2562) 

 

ต่อมำในปี พ.ศ. 2511 วัดนำควัชรโสภณ (วัดช้ำง)ได้ขออนุญำตสร้ำงวัด และเริ่มก่อสร้ำงอุโบสถ โดยได้รับ
ควำมอุปถัมภ์จำกพระรำชมุนี (โฮม โสภโณ) วัดปทุมวนำรำม กรุงเทพมหำนคร และได้สร้ำงต ำหนักทรงธรรม
สังฆรำชำนุสรณ์ เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก (อุฏฐำยีมหำเถระ) ซึ่งได้เสด็จมำ
ทรงยกช่อฟ้ำอุโบสถ ในพ.ศ. 2513 

สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก (จวนอุฏฐำยี) ได้ประทำนช่ือจำกวัดช้ำง (เดิม) เป็น                   
“วัดนำค วัชรโสภณ” และกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศต้ังเป็นวัด เมื่อวันท่ี 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2513 ได้รับ
พระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ ในวันท่ี 22 ตุลำคม พ.ศ. 2513 จึงนับได้ว่ำ “วัดนำควัชรโสภณ (วัดช้ำง)” เป็นวัดของ
คณะสงฆ์ฝ่ำยธรรมยุต แห่งแรกในจังหวัดก ำแพงเพชร 

พระครูนำควัชรำธร (วิชัย ปสนฺโน) เป็นพระสุปฏิปันโน รักษำข้อวัตรปฏิบัติตำมแนวพระ-กัมมัฏฐำน
สำยพระอำจำรย์มั่น ภูริทตฺโต ชำวจังหวัดก ำแพงเพชรให้ควำมเคำรพนับถือท่ำนเป็นอันมำกนอกจำกกำรเผยแผ่
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำแก่ประชำชนโดยท่ัวไปแล้ว ท่ำนยังได้จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนพระปริยัติธรรม
ส ำหรับพระภิกษุสำมเณรอีกด้วย ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนำด้ำนสำธำรณูปกำรต่ำง ๆ ภำยในวัดอีกท้ังได้ขยำย
วัดและส ำนักสงฆ์ออกไปสู่ต ำบล และอ ำเภออื่นอีกหลำยแห่ง 
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ด้ำนคณะสงฆ์ พระครูนำควัชรำธร (วิชัย ปสนฺโน) ได้รับควำมเมตตำจำกพระเถระผู้ใหญ่ให้กำรอุปถัมภ์
สนับสนุน อำทิ พระธรรมจินดำภรณ์ (ทองเจือ จินฺตเถโร)  วัดรำชบพิตรสถิตมหำสีมำรำม, พระอริยเมธี                  
(ปฐม อุดมดี) และพระรำชมุนี (โฮม โสภโณ) วัดปทุมวนำรำม ร่วมกับคณะสงฆ์ฝ่ำยธรรมยุติกนิกำย และ
อุบำสก อุบำสิกำ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้ำงวัดและส ำนักสงฆ์ขึ้นในเขตพื้นท่ีจังหวัดก ำแพงเพชรอีกหลำย
แห่ง จนสำมำรถต้ังเป็นเขตกำรปกครองคณะสงฆ์จังหวัดก ำแพงเพชร - พิจิตร (ธรรมยุต) โดยพระครูนำควัชรำธร 
(วิชัย ปสนฺ-โน) เจ้ำอำวำสองค์แรกของวัดนำควัชรโสภณ ได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำคณะอ ำเภอ
จังหวัดก ำแพงเพชร - พิจิตร (ธรรมยุต) เป็นองค์ปฐม 

วันท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ.2529 พระครูนำควัชรำธร (วิชัย ปสนฺโน) ได้มรณภำพลงด้วยโรคกลัวน้ ำ 
รวมสิริอำยุ 56 ปี 3 เดือน ต่อมำ พระมหำสมจิตต์ อภิจิตฺโต กรรมกำรเลขำนุกำร มูลนิธิปริยัติศึกษำ ญสส.   
ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นศิษย์ของพระครูนำควัชรำธร (วิชัย ปสนฺโน) ท่ีไปพ ำนักจ ำพรรษำอยู่  ณ วัดบวร-
นิเวศวิหำร กรุงเทพมหำนคร โดยควำมอุปถัมภ์สนับสนุนจำกพระเถระผู้ใหญ่ อำทิ พระ-พรหมมุนี (วิชมัย 
ปุญฺญำรำโม) วัดบวรนิเวศวิหำร และ นำยวัลลภ เจียรวนนท์ กรรมกำรบริหำรเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้พำคณะ
ญำติโยมผู้มีจิตศรัทธำมำช่วยกันก่อสร้ำงอำคำรเรียนพระปริยัติธรรม อำคำรท่ีพักพระภิกษุ -สำมเณร อำคำร
หอสมุด และต ำหนักสมเด็จพระสังฆรำช เพื่อพัฒนำวัดให้เป็นสถำนท่ีศึกษำ และปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุ
สำมเณรและเปิดโรงเรียนพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ขึ้น เพื่ออบรมเยำวชนให้ได้รับควำมรู้ด้ำนศีลธรรม 
หลักธรรมตำมแนวทำงแห่งพระพุทธศำสนำ ตลอดจนจริยธรรมอันดีงำม และได้ก่อต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสำมัญศึกษำ วชิรกุญชร มัธยม เพื่อกำรศึกษำวิชำสำมัญศึกษำส ำหรับพระภิกษุสำมเณรอีกด้วย และ
ในช่วงเดียวกันนี้ พระครูโสภณธรรมวัชร์ (เฉลิม วีรธมฺโม) ได้มำด ำรงต ำแหน่งรักษำกำร เจ้ำอำวำสวัดนำควัชร
โสภณ และได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำส เมื่อวันท่ี 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2531 พร้อมกับด ำรง
ต ำแหน่งเจ้ำคณะอ ำเภอจังหวัดก ำแพงเพชร - พิจิตร (ธรรมยุต) สืบต่อจำกพระครูนำควัชรำธร (วิชัย ปสนฺโน)               
เจ้ำอำวำสองค์แรกของวัดนำควัชรโสภณ ท่ีได้มรณภำพลง 

 
ภาพที่ 9 หอสวดมนต์และอำคำรเรียน (ณัฐพล วรรณ์สุทธะ และคณะ, 2562) 

ปัจจุบัน วัดนำควัชรโสภณและวัดพระส่ีอิริยำบถ ใช้เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำพระปริยัติธรรมแผนก
นักธรรม แผนกบำลี แผนกสำมัญศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำโบรำณสถำน สถำปัตยกรรม ในจังหวัดก ำแพงเพชร 
โดยเฉพำะวัดนำควัชรโสภณ (วัดช้ำง) ยังเป็นศูนย์กำรศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ส ำหรับเยำวชนแห่งแรก
และแห่งเดียวในจังหวัดก ำแพงเพชรด้วย 
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แกงหน่อไม้กับความหลากหลายด้านถ่ินก าเนิด 
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นันทนำ  นันทะโชติ 
ประวีณำ  บุญเหลือ 

พรณภัส  คุ้มพระพำย 
สิริยำกร  เกตุณรงค์ 
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แกงหน่อไม้บำงคนก็เรียก “แกงลำว” หรือ “แกงเปรอะ” มีใบย่ำงนำงเป็นส่วนประกอบหลัก          
ใบย่ำนำงจะช่วยเรื่องแก้ควำมข่ืนและขมของหน่อไม้ได้เป็นอย่ำงดีนับว่ำเป็นภูมิปัญญำชำวบ้ำนท่ีเอำท้ัง 2 อย่ำง
มำรวมกัน ใบย่ำนำงเป็นพืชหำง่ำย คุณสมบัติเป็นสมุนไพร นิยมค้ันเอำน้ ำจำกใบมำท ำเป็นอำหำร มำกกว่ำ
รับประทำนใบสด 

แกงหน่อไม้ เป็นอำหำรอีสำนท่ีมีส่วนประกอบในกำรท ำไม่ยุ่งยำก ประกอบด้วย หน่อไม้สด หั่นเป็น
ช้ินเล็กๆ แล้วลวกหรือต้ม เพื่อล้ำงควำมขมและสำรบำงอย่ำงในหน่อไม้ออกไปเสียก่อน ส่วนประกอบอื่นก็มี 
พริก หอม ตะไคร้ ใบย่ำนำง น้ ำตำลทรำย น้ ำปลำร้ำ แล้วก็น้ ำสะอำด ส ำหรับท ำน้ ำแกง ในส่วนของผัก                     
ก็แล้วแต่ชอบ เช่น ผักขะแยง ใบแมงลัก ฝักทองหรือยอดฝักทอง (รอ นันทะโชติ, 2562 ตุลำคม 7)  

ส ำหรับแกงหน่อไม้ของคนอีสำนในจังหวัดก ำแพงเพชรจะใส่ปลำย่ำงเพื่อเพิ่มควำมหอมให้กับแกง      
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพำะท้องถิ่น บทควำมนี้จึงแสดงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงแกงหน่อไม้ของภำคอีสำนกับ  
ภำคกลำงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร 

แกงหน่อหรือแกงลำว ตำมภำษำภำคอีสำนนั้น ได้กลำยเป็นอำหำรท่ีพบเจอกันเป็นอย่ำงมำก ท่ัวทุก
พื้นท่ีในประเทศไทย ไม่เว้นแม้แต่จังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีมีประชำชนย้ำยถ่ินฐำนมำจำกภำคอีสำนเป็นจ ำนวนมำก 
และได้น ำเอำอำหำรท้องถิ่นอย่ำงแกงหน่อหรือแกงลำว มำยังพื้นท่ีก ำแพงเพชรด้วย นอกจำกนั้นแล้วแกงหน่อไม้
เป็นท่ีนิยมของชุมชนบ้ำนหนองกองพัฒนำ ต ำบลนำบ่อค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร เนื่องจำกหมู่บ้ำน   
มีกำรปลูกหน่อไม้เล้ียงค่อนข้ำงมำกแกงหน่อไม้จึงเป็นท่ีนิยมเพรำะหำกินได้ง่ำยมำก  
 
 



164 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 3 | ฉบับท่ี 3 | ประจ ำปี 2563 | 
 
การเตรียมเคร่ืองปรุงและการท า 

ปัจจุบันแกงหน่อไม้ หรือแกงหน่อ ใช้หน่อไม้สดในกำรปรุง ใส่เนื้อสัตว์ได้ตำมต้องกำร ไม่ว่ำจะเป็น 
กระดูกหมู หรือปลำดุก ปลำช่อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำมำรถหำได้จำกในพื้นท่ีนั้นๆ ซึ่งหำได้ง่ำยน่ำจะเห็นเมนูแกง
หน่อไม้ทุกครัวเรือน แกงหน่อไม้มีหลำยแบบแล้วแต่ละท้องท่ีและกำรท ำแตกต่ำงกันนิดหน่อย ตำมควำมชอบ 
คือ สำมำรถแกงใส่อะไรก็ได้ท่ีเป็นส่วนประกอบ ส่วนเครื่องปรุงท่ีขำดไม่ไ ด้คือ ปลำร้ำ หน่อไม้มีหลำยฤดูกำล
และหลำยชนิด อำทิ หน่อไม่ไร่ หน่อไม้บง หน่อไม้ไผ่บ้ำน หน่อไม้ฮวก ฯลฯ ซึ่งมีรสชำติแตกต่ำงกัน (Thai 
Street Food, 2562) โดยมีวิธีกำรเตรียมเครื่องปรุงแกงหน่อไม้ของภำคอีสำนและภำคกลำงโดยส่วนใหญ่                 
ภำคอีสำนจะเน้นน้ ำปลำร้ำและน้ ำใบย่ำนำงแต่ภำคกลำงจะเน้นน้ ำกะทิเป็นส่วนประกอบหลักดังตำรำงท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนผสมเคร่ืองปรุงแกงหน่อไม้และเคร่ืองพริกแกงของภาคกลางและภาคอีสาน 
รายการ อัตราส่วน ภาคกลาง ภาคอีสาน 

เคร่ืองปรุงแกงหน่อไม้    
 หน่อไม้สด 1 ถ้วย (ท่ีหั่นแล้ว)  / 
 หน่อไม้ดอง 1 ถ้วย (ท่ีหั่นแล้ว) /  
 พริกสด 1 ถ้วยตวง  / 
 พริกแกง 3 ช้อนโต๊ะ /  
 พริกหยวก 1 ถ้วยตวง /  
 ตะไคร้ 2 ต้น  / 
 ใบย่ำนำง 1 ถ้วยตวง  / 
 ปลำย่ำง 2 ตัว  / 
 ไก ่ ครึ่งกิโลกรัม /  
 ปลำร้ำ 1 ถ้วยตวง  / 
 โหระพำ 1 ถ้วยตวง /  
 กะทิ 1 ถ้วยตวง /  
เคร่ืองพริกแกง    
 หอม ครึ่งขีด / / 
 กระเทียม ครึ่งขีด / / 
 กระชำย ครึ่งขีด/1 ถ้วยตวง / / 
 ตะไคร้ ครึ่งขีด /  
 พริกสด ขีด /  
 ผิวมะกรูด ครึ่งขีด /  
 ข่ำ ครึ่งขีด /  

ที่มา: จำกกำรสัมภำษณ์ 
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ภาพท่ี 1 แสดงเครื่องปรุงท่ีใช้ในกำรท ำแกงหน่อไม้สด ภำคอีสำน  

(วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

 
ภาพที่ 2 แสดงเครื่องปรุงท่ีใช้ในกำรท ำแกงหน่อไม้ดอง ภำคกลำง 
(วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำนันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

แกงหน่อไม้ภาคอีสาน 
แกงหน่อไม้ ขึ้นช่ือว่ำแกงแล้วย่อมมีรำกเหง้ำหรือวิธีกำรท ำท่ีไม่แตกต่ำงกันมำกนัก ส่วนใหญ่ส่ิงท่ี

แตกต่ำงกันมักจะท ำตำมควำมต้องกำรหรือควำมชอบของผู้บริโภค เช่น บำงพื้นท่ีชอบน ำกะทิใส่ลงในแกง 
กลำยเป็นแกงกะทิ หรือบำงพื้นท่ีโดยเฉพำะในภำคอีสำนมักจะน ำปลำร้ำใส่ลงในแกงด้วย  เป็นต้น กำรปรุง   
แกงหน่อไม้ของคนภำคอีสำนจะมีขั้นตอนกำรปรุงหลักๆ อยู่ 3 ขั้นตอนคือ กำรเตรียมหน่อไม้ให้พร้อมส ำหรับ
กำรบริโภค กำรปรุงโดยกำรต้มพร้อมกับเครื่องแกงต่ำงๆ และตักส ำหรับเสิร์ฟ  

ขั้นตอนกำรเตรียมหน่อไม้นี้มีวิธีกำรเตรียมท่ีไม่แตกต่ำงกัน โดยขั้นตอนนี้มุ่งหวังให้เกิดหน่อไม้มีควำม
สะอำด พร้อมส ำหรับกำรบริโภค ซึ่งวิธีกำรดังกล่ำวไม่มีควำมแตกต่ำงกันของท้ังภำคกลำงและภำคอีสำน  
 ขั้นตอนกำรปรุงแกงหน่อไม้ ส่วนใหญ่แล้วกำรท ำแกงหน่อไม้ของคนภำคอีสำนจะน ำหน่อไม้ท่ีล้ำงเสร็จ
เรียบร้อยมำสับ จำกนั้นจึงน ำหน่อไม้ท่ีสับเรียบร้อยแล้วมำต้มพร้อมกับใบย่ำนำงเพื่อให้หน่อไม้ไม่ขมและมี             
รสหวำน จำกนั้นจึงใส่พริกแกงท่ีเตรียมไว้พร้อมกับน้ ำปลำร้ำและต้มต่อจนเดือด(สุก)พร้อมรับประทำน 
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ภาพที่ 3 แสดงกำรสับหน่อไม้ (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

 
ภาพท่ี 4 แสดงน ำหน่อไม้ท่ีได้มำสับ ล้ำงน้ ำให้สะอำดและน ำหน่อไม้มำต้ม เพื่อไม่ให้หน่อไม้ขม  

(วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

 
ภาพท่ี 5 น ำหน่อไม้ท่ีต้มแล้วมำต้มกับน้ ำใบหญ้ำนำงและพริกแกง 
(วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

 
ภาพที่ 6 แสดงตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟ (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติพร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 
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แกงหน่อไม้ภาคกลาง 
 กำรท ำแกงหน่อไม้ภำคกลำงนั้นจะมีควำมแตกต่ำงจำกกำรท ำแกงหน่อไม้ภำคอีสำน ภำคกลำงนั้น    
จะน ำไก่ไปผัดกับเครื่องพริกแกงจนไก่เริ่มสุกหรือสุกก่อน จึงจะน ำไปแกงพร้อมกับกะทิและหน่อไม้ดอง รอจนเดือด
และปรุงรสตำมต้องกำร เมื่อไก่และหน่อไม้สุกพร้อมได้รสชำติท่ีต้องกำรเรียบร้อยแล้ว คนภำคกลำงจะใส่   
พริกหยวกและใบโหระพำเพิ่มควำมหอมและน่ำรับประทำน หลังจำกนั้นจึงตักใส่จำน พร้อมเสิร์ฟนั้นเอง 

 
ภาพที่ 7 แสดงกำรน ำเนื้อไก่ไปผัดกับพริกแกง (วุฒชัิย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

 
ภาพที่ 8 แสดงภำพกำรปรุงแกงหน่อไม้ดอง (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

 
ภาพท่ี 9 แสดงเนื้อไก่สุกได้ท่ี ใส่พริกหยวกและใบโหระพำเพิ่มควำมหอม  

(วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

 
ภาพท่ี 10 แสดงตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟ (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 
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การเสิร์ฟ/การรับประทานอาหาร 

ชำวบ้ำนท่ีเป็นคนไทยภำคกลำงนั้นมักจะนิยมรับประทำนแกงหน่อไม้คู่กับข้ำวสวย แต่คนไทยภำคอีสำน
มักจะรับประทำนแกงหน่อไม้คู่กับข้ำวเหนียว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ ำถิ่น ไม่ว่ำคนไทยอีสำนจะอพยพไปอยู่  
ในท่ีใดก็มักจะน ำวิถีชีวิตกำรรับประทำนเช่นนี้ไปด้วยทุกท่ี ไม่เว้นแม้แต่คนไทยอีสำนในจังหวัดก ำแพงเพชร 

ข้อแตกต่างระหว่างแกงหน่อไม้ภาคอีสานและแกงหน่อไม้ภาคกลาง 
ข้อแตกต่ำงระหว่ำงแกงหน่อไม้ภำคกลำงและภำคอีสำน อย่ำงแรกที่แตกต่ำงกันคงหนี้ไม่พ้นเครื่องปรุง

และวัตถุดิบซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนี้  
1. หน่อไม้ แกงหน่อไม้ของคนภำคอีสำนจะนิยมใช้หน่อไม้สดแต่แกงหน่อไม้ของภำคกลำงนั้นจะนิยม

ใช้หน่อไม้ดอง 
2. เนื้อสัตว์ แกงหน่อไม้ของคนภำคอีสำนจะนิยมใส่ปลำร้ำ แต่แกงหน่อไม้ของภำคกลำงนั้นจะนิยมใส่

ไก่เป็นเนื้อสัตว์แทน 
3. พริกสด/พริกหยวก แกงหน่อไม้ของคนภำคอีสำนจะนิยมใส่พริกสดลงในแกง แต่แกงหน่อไม้ของ

ภำคกลำงนั้นจะนิยมใส่พริกหยวก เป็นเครื่องโรยหน้ำแกง 
4. กะทิ แกงหน่อไม้ของคนภำคอีสำนจะไม่ใส่กะทิ แต่แกงหน่อไม้ของภำคกลำงนั้นจะนิยมใส่กะทิอยู่

ในแกงหน่อไม้ 
5. หอม กระเทียม กระชำย เป็นองค์ประกอบของเครื่องพริกแกงท่ีนิยมใส่ในเครื่องแกงท้ังของภำค

อีสำนและภำคกลำง ถือว่ำเป็นองค์ประกอบท่ีเหมือนกันของท้ัง 2 ภำค 
จำกควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงดังกล่ำวเรำจะเห็นว่ำ วัตถุดิบท่ีใช้ในกำรปรุงแกงหน่อไม้จะมีพืช

สมุนไพรเป็นองค์ประกอบหลักท้ังตะไคร้ กระชำย พริกสด พริกหยวก โหระพำ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่ำงกำยท้ังส้ิน วัตถุดิบแต่ละอย่ำงมีสรรพคุณดังนี้ 

1. หน่อไม้ 

 
ภาพท่ี 11 แสดงหน่อไม้ (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

 สรรพคุณของหน่อไม้ช่วยลดกำรเกิดมะเร็งล ำไส้ใหญ่ ป้องกันอำกำรท้องผูก ช่วยย่อยอำหำร เพรำะ
หน่อไม้เป็นอำหำรท่ีมีเส้นใยสูง จึงช่วยกระตุ้นกำรบีบตัวของล ำไส้  เมื่อหน่อไม้ผ่ำนกำรย่อยร่ำงกำยจะดูดซึม
สำรอำหำรเข้ำสู่กระแสเลือด ส่วนกำกอำหำรท่ีเหลือหรือสำรพิษต่ำงๆ เช่น  ยำฆ่ำแมลงหรือโลหะหนักจะไป
รวมกันท่ีล ำไส้ใหญ่ (รอ นันทะโชติ, 2562 ตุลำคม 7) 
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2. ไก่ 

 
ภาพท่ี 12 แสดงวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในไก่ (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

 สรรพคุณของไก่ในทำงแพทย์แผนจีนกล่ำวไว้ว่ำ เนื้อไก่มีคุณสมบัติร้อน(จัดเป็นหยำง) รสหวำน        
ใช้บ ำรุงร่ำงกำย ท ำให้กระดูกและเอ็นแข็งแรง ท ำให้ประจ ำเดือนปกติ รักษำอำกำรระดูขำวมำกกว่ำปกติ ชำวจีน
เช่ือว่ำ เนื้อไก่ตัวผู้ มีคุณสมบัติค่อนไปทำงร้อน(หยำง) ใช้บ ำรุงร่ำงกำย ส่วนเนื้อไก่ตัวเมียมีคุณ สมบัติเย็น (ยิน)  
ใช้บ ำรุงร่ำงกำยเช่นกัน เหมำะส ำหรับเป็นอำหำรของคนชรำ สตรีหลังคลอดบุตร และผู้ป่วยท่ีป่วยนำน ๆ       
(รอ นันทะโชติ, 2562 ตุลำคม 7) 

3. พริกหยวก 

 
ภาพท่ี 13 แสดงพริกหยวก (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

สรรพคุณของพริกหยวกมีสำรแคปไซซิน ซึ่งมีประโยชน์ต่อคนป่วยเป็นโรคเบำหวำน เพรำะช่วยท ำให้
ระดับน้ ำตำลในเลือดลดลงและมีประโยชน์ด้ำนอื่นๆ คือ 

1. พริกหยวกช่วยให้ระดับของคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง โดยกำรเพิ่ม
คอเลสเตอรอลชนิดดี ท ำให้ระดับไขมันแต่ละชนิดมีควำมสมดุลกัน 

2. พริกหยวกมีคุณสมบัติท่ีช่วยขยำยหลอดเลือดและเลือดสำมำรถไหลเวียนไปเล้ียงส่วนต่ำงๆ ของ
ร่ำงกำยได้มำกและดีขึ้น ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบตันได้ดี 

3. สรรพคุณของพริกหยวกอุดมด้วยเบต้ำแคโรทีน วิตำมินบี 1 วิตำมินบี 2 วิตำมินซี ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสำร
ต้ำนอนุมูลอิสระท่ีจะป้องกันควำมเส่ือมของเซลล์ ลดโอกำสเกิดโรคมะเร็งได้หลำยชนิด 
4. พริกหยวกมีสรรพคุณช่วยลดควำมดันโลหิตสูงได้ จำกสำรแคปไซซินท่ีมีสรรพคุณช่วยให้หลอดเลือดอ่อนตัว 
ซึ่งจะส่งผลท ำให้สลำยล่ิมเลือดได้เร็ว และเสริมสร้ำงผนังหลอดเลือดให้แข็งแรง มีควำมยืดหยุ่นรับแรงดันใน
ระดับต่ำงๆ ได้ดี 
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5. พริกหยวกช่วยบ ำรุงร่ำงกำยให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ำย ช่วยให้เซลล์ต่ำงๆ ในร่ำงกำยท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่ำงกำย 

6. ประโยชน์ของพริกหยวกท ำให้รู้สึกอำรมณ์ดี สดช่ืน แจ่มใส โดยจะช่วยกระตุ้นกำรหล่ังสำรเอนดอร์
ฟินซึ่งมีฤทธิ์ท ำให้เกิดควำมผ่อนคลำยและรู้สึกมีควำมสุข 

7. พริกหยวกมีสรรพคุณช่วยลดอำกำรเจ็บปวด เช่น ปวดฟัน เจ็บคอ ผิวหนังอักเสบ ฯลฯ เพรำะสำร
แคปไซซินจะมีผลช่วยชะลอควำมรู้สึกเจ็บปวดท่ีปลำยประสำทของสมองส่วนกลำงให้ช้ำลง 

8. พริกหยวกช่วยกระตุ้นควำมรู้สึกอยำกกินอำหำร ท ำให้เจริญอำหำร และยังมีประโยชน์ต่อระบบ
กำรย่อย ช่วยกระตุ้นน้ ำย่อยท ำให้สำมำรถย่อยอำหำรได้ดีขึ้น 

9. สรรพคุณพริกหยวกมีฤทธิ์ ช่วยขับเหงื่อ แก้อำเจียน บรรเทำอำกำรไอ ขับเสมหะ และแก้หวัด 
โดยสำรแคปไซซินจะช่วยลดน้ ำมูกท ำให้กำรหำยใจสะดวกขึ้น ช่วยบ ำบัดอำกำรภูมิแพ้ต่ำงๆ ได้ 

10. พริกหยวกมีสรรพคุณท่ีสำมำรถน ำไปผสมกับข้ีผ้ึงใช้เป็นยำทำภำยนอก เพื่อรักษำอำกำรปวดเมื่อย
ท่ีมีสำเหตุจำกไขข้ออักเสบ ท ำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น 

11. พริกหยวกมีประโยชน์ช่วยขับลมซึ่งจะช่วยลดอำกำรท้องอืดท้องเฟ้อ (เมดไทย , 2562) ท้ังหมดนี้
ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคท้ังส้ิน 

4. โหระพา 

 
ภาพท่ี 14 แสดงโหระพำหน่อไม ้(วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

โหระพำมีสรรพคุณช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่ำงกำย พร้อมส่งเสริมกำรท ำงำนของร่ำงกำยให้เป็นปกติ 
เมื่อรับประทำนโหระพำเป็นประจ ำ จึงท ำให้มีสุขภำพร่ำงกำยท่ีแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่ำย แถมยังลดควำมเส่ียง
กำรป่วยด้วยโรคร้ำยต่ำงๆ อำทิ 

1. แก้อำกำรท้องอืด ใบโหระพำมีสรรพคุณลดกำรบีบตัวของล ำไส้ ช่วยรักษำแผลในกระเพำะอำหำร
กระตุ้นระบบกำรย่อยอำหำรให้มีประสิทธิภำพ จึงสำมำรถแก้อำกำรท้องอืด แน่นท้อง ได้เป็นอย่ำงดี  

2. สร้ำงควำมผ่อนคลำย ลดควำมเครียดน้ ำมันหอมระเหยในใบโหระพำ จะท ำให้กล้ำมเนื้อเกิดกำร
ผ่อนคลำย ลดกำรเกร็งของกล้ำมเนื้อ ลดควำมวิตกกังวล คลำยเครียด และลดอำกำรซึมเศร้ำได้เป็นอย่ำงดี 

3. ลดคอเลสเตอรอลในเลือด ใบโหระพำมีส่วนช่วยในกำรลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ ซึ่งช่วยลด
ควำมเส่ียงจำกภำวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้ 

4. บรรเทำอำกำรคล่ืนไส้อำเจียน กำรทำนใบโหระพำจะช่วยบรรเทำอำกำรคล่ืนไส้ อำเจียนได้ โดยจะ
ช่วยให้อำกำรดีขึ้น และรู้สึกผ่อนคลำย สดช่ืน สบำยตัวมำกกว่ำเดิม เพรำะใบโหระพำมีสรรพคุณในกำรลด
อำกำรคล่ืนไส้ และด้วยกล่ินหอมอ่อนๆ ของใบโหระพำ ก็จะช่วยให้เกิดควำมผ่อนคลำย จึงหยุดยั้งอำกำร
คล่ืนไส้อำเจียนนั่นเอง 
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5. แก้อำกำรประจ ำเดือนมำไม่ปกติ ผู้หญิงมักจะเจอกับปัญหำประจ ำเดือนมำไม่ปกติ ไม่ว่ำจะมำมำก 
มำน้อย มำสองครั้งในเดือนเดียว มำแบบกะปริบกะปรอย หรือมำบ้ำงไม่มำบ้ำง เมื่อทำนใบโหระพำเป็นประจ ำ 
จะช่วยแก้ปัญหำได้ เพรำะใบโหระพำจะช่วยกระตุ้นให้ฮอร์โมนเพศใหท้ ำงำนปกติและเกิดควำมสมดุล จึงท ำให้
ประจ ำเดือนมำสม่ ำเสมอ 

6. ช่วยให้เจริญอำหำร ส ำหรับคนท่ีมีอำกำรเบื่ออำหำร รับประทำนอำหำรได้น้อย ลองใส่ใบโหระพำ
ลงในเมนูอำหำรกันดู หรืออำจน ำมำทำนใบสดๆ พร้อมกับอำหำร จะช่วยให้เจริญอำหำรได้ดีมำก จำกท่ีเคยตัว
เล็กน้ ำหนักน้อย ดูเหมือนคนขำดสำรอำหำร น้ ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมำอย่ำงเหมำะสมตำมเกณฑ์มำตรฐำน                  
(รอ นันทะโชติ, 2562 ตุลำคม 7) 

5. หอมแดง 

 
ภาพท่ี 15 แสดงหอมแดง (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นนัทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

สรรพคุณของหอมแดงช่วยให้เจริญอำหำร ส ำหรับผู้ท่ีรู้สึกทำนอำหำรได้น้อย ไม่ค่อยรู้สึกหิว หรือ              
เบื่ออำหำร ให้ลองน ำหอมแดงมำใช้ในกำรปรุงอำหำร ไม่ว่ำจะเป็นย ำวุ้นเส้น ไข่เจียวใส่หอมแดง หรือแม้แต่    
ซุปหัวหอม กล่ินหอมแดงจะช่วยกระตุ้นร่ำงกำยให้รู้สึกอยำกอำหำรมำกยิ่งขึ้น รสชำติของหอมแดงยังช่วย       
ท ำให้กับข้ำวอร่อยมำกข้ึนด้วยและมีประโยชน์ด้ำนอื่นๆดังต่อไปนี้ 

1. ป้องกันโรคหัวใจและช่วยลดควำมดันโลหิต หอมแดงอุดมไปด้วยสำรอำหำรท่ีช่วยบ ำรุงหัวใจ     
ช่วยลดควำมเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ท ำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น เนื่องจำกในหอมแดงมีสำรเคอร์ซิติน 
ซึ่งเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระท่ีจะช่วยปกป้องเซลล์ในร่ำงกำย และช่วยลดกำรอักเสบได้เป็นอย่ำงดี 

2. บ ำรุงสมอง ในหอมแดงนั้นเต็มไปด้วยธำตุฟอสฟอรัส กำรทำนหอมแดงบ่อยๆ จะช่วยบ ำรุงสมอง 
ท ำให้ควำมจ ำดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด 

3. ป้องกันมะเร็ง เนื่องจำกมีผลกำรวิจัยค้นพบว่ำ สำรเคอร์ซิตินและสำรฟลำโวนอยด์ท่ีมีอยู่ใน
หอมแดง มีคุณสมบัติในกำรต้ำนอนุมูลอิสระท่ีเป็นสำเหตุในกำรก่อโรคมะเร็งได้ 

4. ช่วยให้ร่ำงกำยอบอุ่น หอมแดงเป็นสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดท่ีมีฤทธิ์เผ็ดร้อน จึงมีคุณสมบัติช่วยเพิ่ม
อุณหภูมิภำยในร่ำงกำย  

5. ช่วยไล่แมลงสำบ ส ำหรับบ้ำนไหนท่ีมีปัญหำแมลงสำบมำคอยกวนใจ ให้ลองน ำหอมแดงมำหั่นเป็นแผ่น 
แล้วน ำไปวำงบริเวณท่ีแมลงสำบชอบเข้ำมำ ในหอมแดงนั้นเต็มไปด้วยสำรก ำมะถัน ท่ีมีกล่ินฉุน จึงสำมำรถ
ช่วยขับไล่แมลงสำบ ไม่ให้มำกวนใจได้ (เมดไทย, 2562) 
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 6. กระเทียม 

 
ภาพท่ี 16 แสดงกระเทียม (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

 สรรพคุณของกระเทียมช่วยบ ำรุงผิวหนังให้มีสุขภำพดีและแข็งแรงและมีประโยชน์ด้ำนอื่นๆ  อำทิ   
ช่วยเสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้แก่ร่ำงกำยและเสริมสร้ำงกำรเจริญเติบโต ป้องกันกำรเกิดโรคมะเร็ง ลดระดับ
คอเลสเตอรอลและน้ ำตำลในเลือด ปรับสมดุลในร่ำงกำย แก้อำกำรวิงเวียนศีรษะ อำกำรมึนงง ปวดศีรษะ หูอื้อ 
ป้องกันกำรเกิดโรคหัวใจ ลดควำมเส่ียงของหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ช่วยในเรื่องระบบสืบพันธุ์และระบบ
ทำงเดินปัสสำวะ เพรำะมีสำรท่ีช่วยควบคุมฮอร์โมนท้ังหญิงและชำย ช่วยท ำให้มดลูกบีบตัว เพิ่มพละก ำลังให้มี
เรี่ยวแรง (เมดไทย, 2562) 

7. ตะไคร้ 

 
ภาพท่ี 17 แสดงตะไคร้ (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

 สรรพคุณของตะไคร้มีส่วนช่วยในกำรขับเหงื่อและมีประโยชน์ด้ำนอื่นๆ อีกมำกมำยอำทิ เป็นยำบ ำรุง
ธำตุไฟให้เจริญ (ต้นตะไคร้) มีสรรพคุณเป็นยำบ ำรุงธำตุ ช่วยในกำรเจริญอำหำร สำรสกัดจำกตะไคร้ช่วยในกำร
ป้องกันโรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่ แก้และบรรเทำอำกำรไข้ หวัด ไอและอำกำรปวดศีรษะน้ ำมันหอมระเหยของ       
ใบตะไคร้สำมำรถบรรเทำอำกำรปวดได้ (รอ นันทะโชติ, 2562 ตุลำคม 7) 
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8. กระชาย 

 
ภาพท่ี 18 แสดงกระชำย (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นันทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

 สรรพคุณของกระชำยช่วยบ ำรุงกระดูก ช่วยท ำให้กระดูกไม่เปรำะบำง ปรับสมดุลของควำมดันโลหิต
ในร่ำงกำยและปรับสมดุลของฮอร์โมนต่ำง ๆ ในร่ำงกำย ช่วยบ ำรุงก ำหนัด แก้อำกำรกำมตำยด้ำน (เหง้ำใต้ดิน) 
ช่วยบ ำรุงสมองและแก้โรคในปำกและคอ เช่น ปำกเป่ือย ปำกแห้ง ปำกเป็นแผล (ใบ, เหง้ำ) (เมดไทย,2562) 

9. ใบย่านาง 

 
ภาพท่ี 19 แสดงใบย่ำนำง (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, นนัทนำ นันทะโชติ พร้อมคณะผู้จัดท ำ, 2562) 

สรรพคุณของใบย่ำนำง ในต ำรำสมุนไพรจัดว่ำเป็นยำอำยุวัฒนะและมีประโยชน์ไม่ว่ำจะเป็นกำร
เสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำนโรค ปรับสมดุลของร่ำงกำย ช่วยในกำรเผำผลำญไขมันและน ำไปใช้เป็นพลังงำน        
ช่วยป้องกันและลดอัตรำกำรเกิดโรคมะเร็งชนิดต่ำง ๆและมีสำรต่อต้ำนอนุมูลอิสระจ ำนวนมำกจึงช่วยลดและ
ชะลอกำรเกิดริ้วและควำมแก่ชรำอย่ำงได้ผล (เมดไทย, 2562) 

จำกสรรพคุณของส่วนประสมต่ำงๆ ท่ีก่อให้เกิดเป็นแกงหน่อไม้นี้นั่น ท ำให้เรำรู้ว่ำ ไม่ว่ำจะเป็นแกงหน่อไม้
ในภำคอีสำนหรือภำคกลำงก็ตำม ล้วนแล้วแต่มีส่วนประสมหลักๆท่ีคล้ำยคลึงกัน นั่นก็คือ สมุนไพรชนิดต่ำง ๆ 
ไม่ว่ำจะเป็น ข่ำ ตระไคร้ ใบย่ำนำง ล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรพื้นบ้ำนท่ีหำได้ง่ำย มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ซึ่งส่ิงนี้
สะท้อนควำมเป็นไทย ในกำรเปน็อู่ข้ำว อู่น้ ำ เพรำะไม่ว่ำเรำจะอยู่ในภำคไหน เมืองไทยก็มีของดีมีประโยชน์เสมอ 
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นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำบัญชี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

วัดถ้ ำเทพพนม อยู่ในเขตพื้นท่ีอ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก ำแพงเพชร ต้ังอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ
คลองวังเจ้ำ วัดถ้ ำเทพพนมเป็นถ้ ำขนำดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยและมีค้ำงคำวอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก มีสภำพ
คล้ำยถ้ ำเขำพนัง ถ้ ำเทพพนมอยู่ห่ำงจำกท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติประมำณ 17 กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำก
หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติท่ีวังเจ้ำ หมู่ 5 บ้ำนโละโคะ ประมำณ 1.5 กิโลเมตร (นุกูล นำคถนอม, ม.ป.ป) 

 
ภาพท่ี 1 เส้นทำงและผังบริเวณท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ 

(กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช, 2562) 
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ถ้ ำเทพพนมมีเรื่องเล่ำมำต้ังเเต่สมัยพระบำทสมเด็จพระปรโมรุรำชำมหำจักรีบรมนำรถ พระพุทธยอดฟ้ำ-
จุฬำโลก (รัชกำลท่ี 1) ว่ำเเต่เดิมถ้ ำเเห่งนี้เป็นท่ีอยู่ของเสือมำก่อน เนื่องจำกป่ำระเเวกนี้ถือว่ำสมบูรณ์มำก    
เขตบริเวณถ้ ำเทพพนมนี้จึงเหมำะเป็นท่ีพักของเสือ ผู้คนจึงเกรงกลัวเเละไม่กล้ำเข้ำใกล้บริเวณนี้ จนกระท่ัง
สงครำมโลกครั้งท่ี 2 ควำมไม่สงบสุข เเละมีระเบิดลงตลอดเวลำ ท ำให้เกิดกำรสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ท้ังสัตว์ป่ำ
เเละผู้คน ชำวบ้ำนจึงทยอยหำท่ีหลบภัย เเละชำวบ้ำนปกำเกอะญอ ได้ค้นพบถ้ ำ ซึ่งคนสมัยนั้น ใช้ถ้ ำเทพพนม
เป็นท่ีหลบภัยเท่ำนั้น (เหตุด้วยควำมเช่ือ ว่ำถ้ ำนี้ มีเสือคุ้มครอง) ชำวบ้ำนจึงขอเเค่มำหลบภัย มิได้ต้องกำรมำ
บุกรุกหรือท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย เมื่อสงครำมสงบลง ชำวบ้ำนเห็นว่ำ บริเวณนี้ เหมำะกับกำรต้ังรำกฐำนใหม่ 
ชำวบ้ำนปกำเกอะญอ จึงต้ังหมู่บ้ำนในบริเวณนั้นซึ่งขึ้นมำ ห่ำงจำกตัวถ้ ำประมำณ 1.5 กิโลเมตร เพื่อไม่เป็น
กำรรบกวนถ้ ำ ต่อมำในปี พ.ศ. 2526 มีพระสงฆ์องค์หนึ่งได้ธุดงค์มำถึงถ้ ำเทพพนมเเละได้เห็นว่ำ  ณ ท่ีเเห่งนี้
เป็นท่ีสงบร่มรื่น เหมำะเเก่กำรบ ำเพ็ญเพียร สงบเอื้อต่อกำรเจริญสมำธิภำวนำ ท้ังเมื่อชำวบ้ำนพบท่ำนก็ได้
ขอให้ท่ำนอยู่เพื่อเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ชำวบ้ำน ท่ำนจึงตัดสินใจท่ีจะอยู่เพื่อบ ำเพ็ญเพียรท่ีนี้เป็นหลัก    
เเต่ด้วยท่ีถ้ ำนี้มีผู้ดูเเลปกป้องถ้ ำนี้อยู่เเล้ว (ควำมเช่ือของชำวบ้ำน) ท ำให้ท่ำนอยู่ในถ้ ำไม่ได้ ชำวบ้ำนจึงขอให้ท่ำน
เเค่เข้ำมำนั่งสมำธิสงบจิตใจเเค่เท่ำนั้น ท่ำนจึงออกมำสร้ำงวัด ท่ีห่ำงจำกถ้ ำประมำณ 100 เมตร ต้ังเเต่นั้นมำ  
ถ้ ำเทพพนมเลยเป็นทีพ่ ำนักของพระสงฆ์หรือผู้คนท่ีต้องกำรมำพึ่งควำมสงบและละทำงโลกเท่ำนั้น โดยมีชำวบ้ำน
เล่ำว่ำ เคยมีพระรูปหนึ่งมำขออำศัยอยู่ในถ้ ำ 4 ปี เเล้วจะจำกไป เเต่เมื่อครบ 4 ปี เห็นว่ำจะอยู่ต่ออีกให้เป็น    
5 ปี ก็ไม่สำมำรถอยู่ได้ พบเจอเเต่เรื่องเหลือเช่ือ จนท ำให้ต้องออกจำกถ้ ำ ชำวบ้ำนจึงเช่ือกันว่ำ ถ้ ำนี้หำกพูด  
ค ำไหนต้องเป็นค ำนั้น ต้ังเเต่นั้นมำคนจึงเช่ือกันว่ำถ้ ำเทพพนมนั้น เป็นท่ีฝึกจิต หลอมใจ ให้เข้มแข็ง มีสติระลึกรู้ 
มีบทบริกรรม พุทโธ อยู่กับสำยลมหำยใจ กำรเจริญสติ ก่อให้เกิดสมำธิ  

ต่อมำเมื่อ พ.ศ. 2528 คณะท ำงำนเพื่อประเมินมำตรฐำนคุณภำพส่ิงแวดล้อมแหล่งธรรมชำติอันควร
อนุรักษ์ ประเภทถ้ ำ ได้เดินทำงไปประเมินมำตรฐำนคุณภำพส่ิงแวดล้อม ณ ถ้ ำเทพพนม ในพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติ
คลองวังเจ้ำ จังหวัดก ำแพงเพชร (หลวงปู่เย็น ณ บ้ำนโละโคะ, 2562) จำกกำรประเมินของคณะกรรมกำร     
ชุดดังกล่ำวพบว่ำ ถ้ ำเทพพนมมีอำยุประมำณ 237 ปี(พ.ศ. 2325 -2562) (หลวงปู่เย็น ณ บ้ำนโละโคะ, 2562) 

                                       
ภาพท่ี 2 เป็นบรรยำกำศหน้ำถ้ ำและพระพุทธรูปภำยในถ้ ำเทพพนม 

(วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, ศุภกร ซองผม และคณะ, 2562) 

  
ภาพท่ี 3 เป็นท่ีพักสงฆ์และเพดำนถ้ ำซึ่งเป็นท่ีอยู่อำศัยของค้ำงคำว 

(วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, ศุภกร ซองผม และคณะ, 2562) 
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จำกกำรส ำรวจพื้นท่ีภำยในถ้ ำเทพพนม พบว่ำ ภำยในถ้ ำมีลักษณะเป็นโพรงลึกกว้ำงขวำงพอท่ีมนุษย์
สำมำรถเข้ำไปได้ ลักษณะของหินภำยในนั้นเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ มีลักษณะเป็นหินย้อยสีน้ ำตำลออกขำวๆ 
ย้อยลงมำสลับกันเหมือลำวำซึ่งเกิดจำกน้ ำใต้ดินท่ีมีหินปูนเป็นส่วนประกอบละลำยอยู่หยดลงจำกรอยแตก    
บนเพดำน ดังนั้น บรรยำกำศภำยในถ้ ำจึงช้ืนและเย็นยะเยือก เงียบสงบเหมำะส ำหรับกำรปฏิบัติธรรมส ำหรับ
พระสงฆ์และผู้ท่ีต้องกำรบ ำเพ็ญเพียรเป็นอย่ำงมำก นอกจำกนั้นแล้วภำยในถ้ ำยังมีแสงส่องลอดเข้ำมำ ท ำให้ถ้ ำนั้น
พอมีแสงสว่ำงอยู่บ้ำง แต่ถ้ำเดินลึกเข้ำไปด้ำนในถ้ ำจะมืดมำกซึ่งต้องใช้ไฟฉำยหรือตะเกียงช่วยส่องแสงให้   
ควำมสว่ำง (ศุภกร ซองผมและคณะ, 2562) 

 
ภาพท่ี 4 ลักษณะของหินย้อยลง (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, ศุภกร ซองผม และคณะ, 2562) 

 
ภาพท่ี 5 แสงท่ีส่องเข้ำมำในถ้ ำและบรรยำกำศภำยในถ้ ำเทพพนม 

(วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, ศุภกร ซองผม และคณะ, 2562) 

สภาพแวดล้อมถ้ าเทพพนม 
ถ้ ำเทพพนมมีลักษณะโดยรอบเป็นภูเขำน้อยใหญ่มีต้นไม้ยืนต้น ไม้ผล เเละไม้ประดับ ปกคลุมอยู่

โดยรอบ เมื่อขึ้นไปถึงหน้ำถ้ ำจะสำมำรถมองเห็น ต้นไม้ด้ำนล่ำงจำกภูเขำลูกต่ำงๆ นอกจำกนั้นบริเวณด้ำนหน้ำ
ถ้ ำ จะเป็นพื้นท่ีโล่งกว้ำง ส ำหรับเดินปฏิบัติธรรมหรือเดินจงกลม และภำยในถ้ ำก็เหมำะส ำหรับกำรนั่งปฏิบัติ
ธรรมเป็นอย่ำงมำก 

 
ภาพท่ี 6 บันไดทำงเข้ำและบรรยำกำศภำยนอกวัดถ้ ำเทพพนม 

(วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, ศุภกร ซองผม และคณะ, 2562) 
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ภาพท่ี 7 บรรยำกำศภำยนอกถ้ ำ (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, ศุภกร ซองผม และคณะ, 2562) 

ด้ำนซ้ำยมือจะมีศำลำท่ีพักของสงฆ์ท่ีธุดงค์ผ่ำนมำหรือองค์ท่ีต้องกำรมำปฏิบัติธรรม ชำวบ้ำนจะน ำ   
น้ ำด่ืม น้ ำเปล่ำ ข้ำวปลำอำหำร ของใช้ต่ำงๆท่ีจ ำเป็น และน ำสังฆทำนมำถวำยเพื่อท ำบุญ ส่วนด้ำนหลังศำลำ   
มีทำงเดินหินลงไปข้ำงล่ำง แต่ชำวบ้ำนเเถวนั้นไม่นิยมลงไป เนื่องจำกชำวบ้ำนเล่ำว่ำ ทำงเดินนั้นเป็นทำงเดิน
ของเสือโพรงหำกเดินลึกลงไปจะเป็นท่ีอยู่อำศัยของเสือ แต่ปัจจุบันพื้นท่ีบริเวณนั้นแห้งขอดเพรำะป่ำโดยรอบ
ถูกท ำลำย หลวงปู่เย็นเล่ำว่ำ บำงครั้งบำงครำวพระลูกวัดและผู้ท่ีมำปฏิบัติธรรมจะเห็นเส้ือมำเดินหำกินบริเวณ
วัด ให้ผู้คนได้เห็นรอยเท้ำ เเต่หลวงปู่เย็นกล่ำวว่ำ เสือท่ีอำศัยอยู่ในบริเวณนี้จะไม่ท ำอันตรำยผู้คนหำกไม่มีใคร
ไปรบกวนเขำ 

การเดินทาง 
ถ้ ำเทพพนมอยู่ห่ำงจำกตัวเมืองก ำเเพงเพชร 88 กิโลเมตร สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์มุ่งหน้ำไปทำง

จังหวัดตำกโดยใช้เส้นทำงสำยเอเชียถนนพหลโยธิน เมื่อขับรถมำจนถึงอุทยำนเเห่งชำติคลองวังเจ้ำ ผู้เดินทำง
ไปถ้ ำเทพพนมจะต้องแจ้งช่ือกับเจ้ำหน้ำท่ีอุทยำน เพื่อเป็นกำรบอกกล่ำวและขออนุญำต เนื่องจำกเส้นทำงไป
วัดถ้ ำเทพพนมนั้นเป็นเส้นทำงท่ีค่อนข้ำงเส่ียงอันตรำยและยำกล ำบำก ซึ่งไม่เหมำะกับผู้ท่ีไม่ช ำนำญเส้นทำง  

เจ้ำหน้ำท่ีจะเเจกใบประกอบกำรท่องเท่ียวเเละเเนะน ำสถำนท่ีต่ำงๆ ถ้ ำเทพพนมห่ำงจำกจุดท่ีท ำกำร
อุทยำนแห่งชำติประมำณ 17 กิโลเมตร ซึ่งในช่วง 5 กิโลกเมตรเเรก ถนนยังเป็นถนน 2 เลนแต่เริ่มสูงชัน มีทำง
โค้งท่ีชันมำกพร้อมกับเส้นทำงขึ้นลงสลับกันตลอดเวลำ บริเวณฝ่ังซ้ำยจะเป็นภูเขำสลับต้นไม้ ส่วนฝ่ังขวำ คือ 
เหวลึก เพื่อป้องกันอันตรำยจำกกำรตกเหว เจ้ำหน้ำท่ีอุทยำนจึงน ำท่ีกั้นถนนมำกั้นขอบด้ำนขวำเพื่อสร้ำงควำม
ปลอดภัยให้กับผู้ท่ีสัญจรไปมำ 

 
ภาพท่ี 8 บรรยำกำศทำงไปโละโคะ (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, ศุภกร ซองผม และคณะ, 2562) 
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ต่อจำกนั้นอีก 6 กิโลเมตร ถนนเริ่มเป็นเลนเดียวเเละมีป้ำยเตือน ให้ขับขี่ด้วยเกียร์ต่ ำเเละบีบเเตร  
ตลอดกำรขับขี่ เพื่อท่ีรถท่ีสวนไปมำจะได้ยินเสียงเเตร ให้ชะลอควำมเร็วพร้อมท้ังหยุดรถ เพื่อรอรถสวนไป 
เพรำะทำงโค้งค่อนข้ำงเยอะเเละทำงชันมำก ท้ังยังเป็นถนนเลนเดียว จึงท ำให้ไม่สำมำรถมองเห็นรถท่ีมำจำก  
ฝ่ังตรงข้ำมได้ 

 
ภาพที่ 9 บรรยำกำศทำงไปโละโคะ (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, ศุภกร ซองผม และคณะ, 2562) 

จำกทำงลำดยำงกลำยเป็นทำงปูนคอนกรีตท่ีไม่ได้ท ำเต็มถนนเเต่เป็นเพียงท ำเเค่พอท่ีรถยนต์จะขับ
ขึ้นมำได้เท่ำนั้น จำกกำรสอบถำมชำวบ้ำนเเถวนั้นว่ำ ท ำไมถึงไม่ท ำถนนให้มันเต็มพื้น ชำวบ้ำนเล่ำทำงนี้มัน
ลำดชันมำก เมื่อก่อนเป็นทำงลูกรัง เมื่อยำมฤดูฝนถนนนี้จะเเฉะ ไม่สำมำรถขึ้นหรือลงเขำได้ ถนนนี้สร้ำงขึ้น
โดยคนในพื้นท่ีร่วมมือร่วมใจช่วยกันท ำเพื่อป้องกันอันตรำยเเละควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงท้ังคนใน
ชุมชนเเละนักท่องเท่ียว 

 

ภาพที่ 10 ทำงเข้ำไปยังวัดถ้ ำเทพพนมและบรรยำกำศทำงไปวัดถ้ ำเทพพนม  
(วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, ศุภกร ซองผม และคณะ, 2562) 

จำกนั้นจะพบกับป้ำยวัดถ้ ำเทพพนมทำงด้ำนซ้ำยมือ และทำงแยก ซึ่งเส้นทำงท่ีไปวัดถ้ ำเทพพนมนั้น 
เป็นเส้นทำงลูกรัง เต็มไปด้วยหลุมและบ่อ เมื่อถึงวัดถ้ ำเทพพนม เรำจะพบต้นไม้ไม่ง่ำจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ
ตลอดข้ำงทำงและมีทำงเดินท่ีเป็นหินแผ่นใหญ่ๆ ให้ผู้แสวงบุญสำมำรถเดินไปจนเจอวัดถ้ ำเทพพนมได้ 

 
ภาพที่ 11 บรรยำกำศระหว่ำงเดินทำงไปยังวัดถ้ ำเทพพนม 

(วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, ศุภกร ซองผม และคณะ, 2562) 
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ภาพที่ 12 บรรยำกำศอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ (วุฒิชัย ตรุษลักษณ์, ศุภกร ซองผมและคณะ, 2562) 

โดยสรุป ถ้ ำเทพพนมีลักษณะเป็นโพรงขนำดใหญ่ท่ีมนุษย์สำมำรถเข้ำเข้ำไปอยู่อำศัยได้ ภำยในถ้ ำ     
มีหินย้อยซึ่งเกิดโดยธรรมชำติ มีหินปูนเป็นส่วนประกอบ มีอุโมงค์หรือช่องท่ีแสงสำมำรถรอดเข้ำมำได้ในช่วง
กลำงวัน แต่หำกเข้ำไปลึกมำกๆ จ ำเป็นต้องมีเทียนและไฟฉำยในกำรน ำทำง ภำยนอกถ้ ำเป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ 
ไปด้วยไม้ยืนต้น ไม้ดอกและไม้ประดับนำนำชนิด มีพื้นท่ีโล่งกว้ำงเหมำะส ำหรับกำรเดินจงกลมนอกจำกนั้นแล้ว 
ในอดีตยังมีกำรสันนิษฐำนว่ำพื้นท่ีบริเวณนี้เป็นท่ีอยู่อำศัยของเสือด้วย จำกกำรเดินทำงท่ียำกล ำบำกและ
สถำนท่ีท่ีอยู่ห่ำงไกล ธรรมชำติโดยรอบจึงยังคงควำมอุดมสมบูรณ์ไว้ได้อย่ำงมำก นอกจำกนั้นยังหำกไกลจำก
ผู้คนจึงเหมำะแก่กำรใช้เป็นสถำนท่ีปฏิบัติธรรมเป้นอย่ำงยิ่ง 
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