
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วารสาร 

ก าแพงเพชรศึกษา 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจ าปี 2564 

 
 เจ้าของ : ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น  จังหวัดก ำแพงเพชร 
69 หมู่ 1 ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
โทร 0-5570-6555 ต่อ 1601  

         ที่ปรึกษา :  รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมำก อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ผศ.ชัชชัย  พวกดี   รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม  

และกิจกำรนักศึกษำ  

     บรรณาธิการ : ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผศ.เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

กองบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
   อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
   อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
   อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

      พิสูจน์อักษร : ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
   อำจำรย์ธนธรณ์  แจ้งโม้ 

นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์        
   นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง  

นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว  

 ออกแบบรูปเล่ม : นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 

ออกแบบหน้าปก :  นำยเทพทัต  ทองคุ้ม 
   นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทบรรณาธิการ 

วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ เป็นวำรสำรวิชำกำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 ซึ่งเป็นเนื้อหำท่ีพัฒนำมำจำกข้อมูลโครงกำรก ำแพงเพชรศึกษำ ประกอบด้วย
บทควำมวิชำกำร จ ำนวน 10 บทควำม จำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยมีรำยละเอียด
ช่ือบทควำม ดังนี้ 

1. หลวงพ่อพระศรีสรรเพชญ์ วัดศรีโยธิน ก ำแพงเพชร 
      โดย  ยุชิตำ  กันหำมิ่ง, เบญจมำศ  ผิวขำว และ วนิดำ ประเสริฐกุล 

2. พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดบำงก ำแพงเพชร 
      โดย  ยุชิตำ  กันหำมิ่ง, พรรณรำย  สีเพ่ง และ พงศ์ศิริ  ข ำมีชะนะ 
3. สุวรรณปรำงทอง ไม้ผลเมืองก ำแพงกับกล้วยภัสนันท์ กล้วยไม้สำยพันธุ์ก ำแพงเพชร 
      โดย  วุฒิชัย  ตรุษลักษณ์, ธนธรณ์  แจ้งโม้, เพ็ญนภำ  นำครัตน์, สงกรำนต์  ทองฤทธิ์,  
      มำตำวี  พรมมำ, มำริสำ  เต้อแก้ว, สุชำลี  เจริญรอย, ศิรภัสสร  มูลสำน, ธำรทิพย์  หรรษำ, 
      ณิชกำนต์  สุทธิมำลำ และ ทิพำวรรณ  เพศพันธ์ 
4. แกงหยวกกล้วยไข่กับเมี่ยงนครชุม พื้นถิ่นก ำแพงเพชร 
      โดย  วุฒิชัย  ตรุษลักษณ์, ธนธรณ์  แจ้งโม้, วรรณิกำ  คุ้มเณร, กิตติวัชน์  จันทร์เล็ก, 
      พัชรีวรรณ  เสือเนียม, พิมพิศำ  หำญอยู่, สโรชำ  ก้อนจันทร์เทศ, พินทุมำศ  กว้ำงปัญญำ, 
      วิรัลยุพำ  กิจไพบูลย์สิน, จุฑำมำศ  ฝอยทอง และ นิลำวัลย์  จีนำมูล 
5. ผมแดง คนไทยเช้ือสำยเวียงจันทน์ ในจังหวัดก ำแพงเพชร 
      โดย  วชิรวิทย์  กรรณิกำ, ธนธรณ์  แจ้งโม้, เกษมศรี ท้องฟ้ำธ ำรง, นริศรำ  สำรีดี, 
      พรศิริ  ไพรวันรักษำ และ เนตรชนก  ระเริงแม่เมย   
6. กระทงเปลือกข้ำวโพด ต ำบลลำนดอกไม้ตก อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก ำแพงเพชร 
      โดย  วชิรวิทย์  กรรณิกำ, สุดำพร  แทนสมบัติ และ นิชำนันท์  เอี่ยมทรัพย์ 
7. เขำนำงทอง ต ำบลเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร 
      โดย  จักรพงษ์  พลกล้ำ, ฐิติพร  มั่นอ่วม และ คมกริช  ทองทิน 
8. ผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว ของชำวจังหวัดก ำแพงเพชร 
      โดย  จักรพงษ์  พลกล้ำ, อรพรรณ  ศรีวิลัย และ สหรัฐ  บุญยืด 
9. แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ บ้ำนคลองแขยง ต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
      โดย  เทพทัต  ทองคุ้ม, ปรัชญำภรณ์  ตู้ที และ สโรชำ  เอี่ยมต่อ 
10. หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่ำงอำรมณ์ จังหวัดก ำแพงเพชรร 
       โดย  เทพทัต  ทองคุ้ม, พรรณพร  เทวโลก และ พันธกำนต์  ฤมิตร 

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

กองบรรณำธิกำร 
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หลวงพ่อพระศรีสรรเพชญ์ วัดศรีโยธิน ก าแพงเพชร 

ยุชิตำ  กันหำมิ่ง 

อำจำรย์, โปรแกรมวิชำกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

เบญจมำศ  ผิวขำว  
วนิดำ ประเสริฐกุล 

นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บทน า 

หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์ วัดศรีโยธินแต่เดิมเรียกขำนกันว่ำหลวงพ่อศิลำแลง ภำยหลังมีกำรขนำนนำมท่ำน
ใหม่ว่ำหลวงปู่ศรีสรรเพชญ์ เป็นพระพุทธรูปโกลนศิลำแลงท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดก ำแพงเพชร และอำจจะจัดเป็น
พระพุทธรูปโกลนศิลำแลงท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยหรือในโลกก็ว่ำได้ หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์เป็นพระพุทธศิลป์
สมัยสุโขทัย หมวดก ำแพงเพชร หรือ อำจเรียกได้ว่ำ เป็นศิลปะ ก ำแพงเพชร ปำงมำรวิชัย ขัดสมำธิรำบ     
หน้ำตักขนำดใหญ่ กว่ำ 6 เมตร พระรัศมีเป็นเปลวเพลิง ขมวดพระเกศำเป็นก้นหอย พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 
พระนำสิกงุ้ม พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสำใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครอง สังฆำฏิยำวลงมำจรดพระนำภี 
ปลำยสังฆำฏิเป็นลำยเขี้ยวตะขำบ มีผู้สังเกตว่ำพระพักตร์ หลวงปู่จะเปล่ียนไปตำมสถำนกำรณ์และอำรมณ์ของ
ผู้เข้ำมำกรำบขอพรอำจจะยิ้ม ดุ หรือเมตตำ เศร้ำ นับว่ำแปลกมำก มีสังวำลเป็นพุทธะรัตนะท่ีงดงำม ท่ีมีรูป
แมงป่องยักษ์ เป็นสัญลักษณ์ประจ ำองค์ของหลวงปู่ศรีสรรเพชญ์ 

ค าส าคัญ : พระศรีสรรเพชญ์ หรือ หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์, วัดศรีโยธิน, หลวงพ่อท ำนอง, บ้ำนศรีโยธิน 

ความเป็นมาของพระศรีสรรเพชญ์ 
หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์ วัดศรีโยธิน เป็นพระพุทธรูปโกลนศิลำแลงท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดก ำแพงเพชร และ

อำจจะจัดเป็นพระพุทธรูปโกลนศิลำแลงท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยหรือในโลกก็ว่ำได้ หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์   
เป็นพระพุทธศิลป์สมัยสุโขทัย หมวดก ำแพงเพชร หรือ อำจเรียกได้ว่ำเป็นศิลปะก ำแพงเพชรปำงมำรวิชัย
ขัดสมำธิรำบ หน้ำตักขนำดใหญ่ กว่ำ 6 เมตร พระรัศมีเป็นเปลวเพลิง ขมวดพระเกศำเป็นก้นหอย พระพักตร์
รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนำสิกงุ้ม พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสำใหญ่ บั้นพระองค์เล็กครองสังฆำฏิยำวลง
มำจรดพระนำภี ปลำยสังฆำฏิเป็นลำยเขี้ยวตะขำบ  มีผู้สังเกตว่ำพระพักตร์หลวงปู่จะเปล่ียนไปตำมสถำนกำรณ์
และอำรมณ์ของผู้เข้ำมำกรำบขอพรอำจจะยิ้ม ดุ หรือเมตตำ เศร้ำ นับว่ำแปลกมำก มีสังวำลเป็นพุทะรัตนะ    
ท่ีงดงำม ท่ีมีรูปแมงป่องยักษ์ เป็นสัญลักษณ์ประจ ำองค์ของหลวงปู่ศรีสรรเพชญ์ 

 
ภาพที่ 1 พระศรีสรรเพชญ ์วัดศรีโยธิน จังหวัดก ำแพงเพชร  
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พระปลัดสุพิน สุชีโว พระเลขำเจ้ำอำวำสวัดศรีโยธิน ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
ได้เล่ำถึงประวัติควำมเป็นมำของวัดศรีโยธินว่ำ เป็นวัดท่ีสร้ำงขึ้นโดย ร้อยเอกท ำนอง โยธินธนสมบัติ ต่อมำ
ท่ำนได้บวชและด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำส นำมหลวงพ่อท ำนอง คุณังกะโร (พระครูวุฒิวชิรสำสน์) เมื่อท่ำนสร้ำง
วัด ท่ำนนิมิตว่ำ มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งมำเข้ำนิมิตและจะมำช่วยสร้ำงวัด เมื่อท่ำนต่ืนขึ้นก็ไปเท่ียวหำพระตำม
นิมิตและพบพระพุทธรูป โกลนศิลำแลง ขนำดหน้ำตักกว้ำง 6 เมตร จมดินอยู่บริเวณหลังฌำปนสถำนของ
เทศบำล ในลักษณะฝังดินอยู่ ได้ท ำพิธีอัญเชิญขึ้นมำมีช้ินส่วนหลำยช้ิน ตำมหลักกำรสร้ำงพระโกลนศิลำแลง
ขนำดใหญ่ เมื่ออัญเชิญขึ้นมำเกิดพำยุใหญ่ลมหมุนมืดครึ้มไปท่ัวบริเวณ ได้ยกขึ้นมำพบแมงป่องจ ำนวนมำกอยู่
ใต้ฐำนพระ ยกมำประดิษฐำนเป็นพระประธำนในวัดศรีโยธิน ได้ตกแต่งให้เป็นองค์พระท่ีงดงำม เดิมเรียกกันว่ำ
หลวงพ่อศิลำแลงภำยหลังขนำนนำมท่ำนว่ำ หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์ เมื่อน ำผู้เช่ียวชำญทำงโบรำณคดีมำตรวจสอบ
พบว่ำ หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์องค์นี้ สันนิษฐำนว่ำจะเป็นพระพุทธรูปท่ีวัดพระแก้วภำยในก ำแพงเมืองก ำแพงเพชร  
ท่ีถูกเคล่ือนย้ำยไป และน ำไปซ่อนไว้ที่พบพระและไม่สำมำรถน ำไปได้ด้วย เหตุผลหลำยประกำร เมื่อหลวงพ่อ
ท ำนองมำพบและน ำไปประดิษฐำนเป็นพระประธำนในโบสถ์วัดศรีโยธิน  เกิดเหตุกำรณ์แปลกประหลำด
มหัศจรรย์หลำยประกำร ต่อมำมีผู้โชคดีจำกกำรถูกสลำกกินแบ่งรัฐบำลท่ีน ำเงินท่ีได้มำส่วนหนึ่งมำสร้ำงวัด    
ท ำให้วัดศรีโยธินเจริญอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งเป็นควำมเช่ือของผู้คนในยุคสมัย หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์ วัดศรีโยธิน จึงเป็น
ส่ิงมหัศจรรย์ส่ิงหนึ่งท่ีพบในเมืองก ำแพงเพชร (ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม, 
2561) 

หลวงปู่พระศรีสรรเพชญ์เป็นพระพุทธรูปโบรำณเนื้อศิลำแลง สร้ำงสมัยใดไม่ปรำกฏแต่สันนิษฐำนว่ำ
น่ำจะเป็นสมัยสุโขทัยยุคต้น ซึ่งมีอำยุประมำณ 1,000 ปี ขนำดหน้ำตักกว้ำง 6 เมตร ปัจจุบันประดิษฐำนอยู่ใน
วิหำรวัดศรีโยธิน มีควำมเป็นมำดังนี้ 

เมื่อวันเพ็ญเดือน 11 พ.ศ.2525 เป็นวันพระออกพรรษำ มีผู้ใจบุญได้มำท ำบุญตักบำตรหลำยท่ำน   
บำงท่ำนก็มีรักษำศีลอุโบสถ โดยนอนค้ำงท่ีวัดศรีโยธินในจ ำนวนนี้มีร้อยเอกท ำนอง ได้มำรักษำศีลและนอนค้ำง
ท่ีวัดตอนเย็นหลังจำกท ำวัตรสวดมนต์เย็นแล้วก็มีกำรสนทนำธรรมกัน ในเรื่องหนึ่งท่ีคุยกันปรำกฎว่ำวันนี้เป็น
วันพระออกพรรษำแล้วพรุ่งนี้พระท่ีจ ำพรรษำอยู่ก็จะกลับสู่ภูมิล ำเนำเดิมหมดแล้วจะไปหำพระท่ีไหนมำเฝ้ำวัดให้ 
เพรำะวัดของเรำสร้ำงใหม่อยู่ในป่ำ พระท่ีไหนจะมำอยู่ให ้เมื่อพูดคุยกันแล้วก็ไม่มีใครคิดอะไรต่ำงก็หำท่ีหลับนอน
พักผ่อน ในขณะท่ีนอนพักผ่อนอยู่นั้น ร้อยเอกท ำนอง ก็ฝันไปว่ำมีพระสงฆ์รูปหนึ่ง แก่ชรำมำก หนังย่น ผิวคล้ ำ 
มำนั่งท่ีศำลำท่ีคณะรักษำศีลอุโบสถนอนอยู่ โดยท่ีผู้ฝันไม่รู้ท่ำนมำจำกไหนอย่ำงไร เมื่อท่ำนมำนั่งแล้วยังยกมือขึ้น
แล้วบอกว่ำ “โยมไม่ต้องวิตกฉันจะมำเฝ้ำวัดให้ มำช่วยสร้ำงวัดสร้ำงบ้ำนเมืองช่วยให้สะดวกเจริญ” เมื่อผู้ฝัน
ทรำบครั้งแรกไม่ค่อยเช่ือถือ ไม่เล่ือมใส เพรำะเคยหำพระมำเฝ้ำวัดแล้วไม่ได้ดีสักหน แต่ก็จ ำใจพูดไปว่ำ “หลวงพ่อ
แก่แล้วจะมำสร้ำงวัดไหวหรือ อย่ำงดีก็พอเฝ้ำวัดได้เท่ำนั้น” ท่ำนพูดขึ้นว่ำ “ไหวซิ ถ้ำมำแล้วก็จะหนุ่มขึ้น ผู้ฝันจึง
ตอบไปว่ำ คนแก่แล้วจะให้หนุ่มได้อย่ำงไร หลวงพ่อมียำดีหรือ” ท่ำนบอกว่ำ มีผู้ฝันก็รบเร้ำท่ำนให้บอกยำ   
ท่ำนก็บอกให้ และบอกว่ำยำนี้กินเข้ำไปแล้วมันไม่หนุ่มเหมือนคนหนุ่มท้ังหลำยนะ แต่แข็งแรงท ำงำนไหว                  
ในตอนพูดคุยกัน ผู้ฝันสนใจมำกอยำกจะได้ท่ำนมำอยู่ด้วยจึงถำมท่ำนว่ำ “หลวงพ่ออยู่ท่ีไหน ช่ืออะไร ผมจะไป
รับท่ำนมำ” ท่ำนก็ไม่อยำกจะบอก เมื่อทนผู้ฝันรบเร้ำไม่ไหว ท่ำนก็บอกให้ว่ำ “ท่ำนช่ือพระศรีสรรเพชญ์ อยู่องค์เดียว
มำนำนแล้วทำงตะวันออกของเมืองก ำแพงเพชร” เมื่อสนทนำกันแล้ว ไม่ว่ำท่ำนกับผู้ฝันไปกันอย่ำงไร ท่ำนจะไป
ทำงไหนผู้ฝันไม่ทรำบ ต่อมำเมื่อถึงตอนตี 5 ทุกคนได้ลุกจำกท่ีนอนเตรียมท่ีจะไปท ำวัตรเช้ำ ก่อนท ำวัตรเมื่อพระ
มำรวมกันท่ีศำลำครบแล้ว ผู้ฝันก็ได้เล่ำเรื่องนิมิตให้ทุกคนฟังท่ีศำลำ และทุกคนก็บอกว่ำฝันดีจะมีโชค เมื่อท ำวัตร
สวดมนต์แล้วก็ท ำบุญตักบำตรกันเพรำะเป็นวันแรม 1 ค่ ำเดือน 11 เมื่อท ำบุญเช้ำเสร็จแล้ว พระทุกรูปต่ำงก็กลับ
ภูมิล ำเนำเดิมกันหมด เนื่องจำกท่ีวัดไม่มีผู้ใดเป็นเจ้ำภำพทอดกฐิน  
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เมื่อพระต่ำงกลับภูมิล ำเนำหมดแล้ว ท่ีวัดก็ไม่มีผู้ใดจะเฝ้ำวัด ผู้ฝันจึงจัดกำรจ้ำงคนมำนอบเฝ้ำวัดต่อไป 
ขณะท่ีจ้ำงคนมำนอนเฝ้ำ วันนั้น ผู้ฝันก็คิดถึงค ำพูดท่ีพูดกันและใบหน้ำของท่ำนเสมอ ๆ จึงอยำกไปพบท่ำน   
จนสุดควำมสำมำรถท่ีจะไปติดตำมพบท่ำน ได้เพรำะไปถำมใคร ๆ ก็ไม่รู้จักช่ือและท่ีอยู่กันท้ังนั้น แต่ผู้ฝันก็     
ไม่วำยท่ีจะอดนึกถึงท่ำน จึงเดินทำงเข้ำกรุงเทพฯ ไปบ้ำน เพื่อไปพบพระครูรูปหนึ่งท่ีชอบกัน ท่ำนอยู่ท่ีบุคคโล 
เมื่อไปถึงก็เล่ำควำมฝันให้ท่ำนฟังท้ังหมด เมื่อท่ำนทรำบแล้วก็บอกว่ำ “โยมฉันท ำนำยฝันไม่เป็น ฝันแปลกดี 
ฉันจะพำไปพบอำจำรย์ของฉันแล้วกัน ท่ำนได้ท ำนำยฝันแม่นมำก ท่ำนพำผู้ฝันไปท่ีวัดสำมปล้ืมไปพบสมเด็จ  
วัดสำมปล้ืม เล่ำควำมฝันให้ท่ำนฟัง ท่ำนทรำบแล้วบอกว่ำโชคดีมำกฝันดี ท่ีวัดท่ีบ้ำนแถวถิ่นจะเจริญรุ่งเรือง 
กลับไปนี้ ให้ไปรับท่ำนตำมท่ีฝันนะ” แล้วผู้ฝันก็กลับบ้ำนก ำแพงเพชรด้วยควำมมืดมนไม่รู้จะไปทำงไหน        

อยู่มำวันหนึ่งร้อยเอกท ำนองชวนนำยไฉนไปเท่ียวในเมืองเพื่อหำอำหำรทำนกัน ขณะนั้นท่ีวัดยำงก ำลัง
สร้ำงเมรุ แต่แปลกเมรุท่ีสร้ำงขึ้นเป็นเมรุแฝด คือในปล่องเดียวกันนั้นมีเต่ำคู่จึงเข้ำไปดู เมื่อดูเมรุแล้วก็เตรียม
จะกลับกัน เผอิญสำยตำร้อยเอกท ำนองมองไปพบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งไม่ทรำบว่ำต้นอะไร แต่ตรงยอดต้นนั้น
แกว่งไกวไปรอบ ๆ ส่วนกิ่งอื่น ๆ ไม่ไหวติงเลยแม้แต่น้อยขณะนั้นเวลำร่วม 11.00 น. ไม่มีลมเลย จึงได้ชวนนำย
ไฉนเข้ำไปดู แต่นำยไฉนบอกว่ำ น่ำแปลกท ำไมจึงหมุนอยู่กิ่งเดียวกิ่งอื่นท ำไมไม่หมุนด้วยจึงไปดูกัน แต่นำยไฉนค้ำน
บอกว่ำแก่แล้วเดินไม่ไหวเพรำะป่ำรกมำกมีกอไผ่หนำมทุกชนิดรวมท้ังต้นหมำมุ่ยก็มำก แต่ด้วยร้อยเอกท ำนอง
ท่ีอยำกเห็นจึงบอกลุงไฉนว่ำ ให้ตำมผมไปผมจะเป็นผู้แหวกป่ำเองให้ตำมมำโชคดีถ้ำเรำจะจับชะนีได้ เพรำะ
ต้องเป็นชะนีหรือลิงแน่ แต่พอไปถึงใกล้ ๆ กิ่งไม้ก็เงียบไม่ไหวติงแต่อย่ำงใด เมื่อเดินอ้อมไปก็พบเนินดินใหญ่ซึ่งป่ำ
รกมำก เมื่อขึ้นไปถึงเนินดินแล้วก็พอดีไปเหยียบตรงไหล่ของท่ำนเข้ำสะดุดเท้ำพอดี จึงก้มลงแหวกหมู่หญ้ำดูจน
พบเศียรและไหล่ของท่ำนอยู่ในท่ำตะแคงเอียงเล็กน้อย โผล่คนขึ้นมำไม่มำกนัก เมื่อแรกพบเห็นท่ำนเหมือนกับใจ
ถูกไฟฟ้ำชอร์ตวูบร้อนผ่ำวไปท้ังตัว และดีใจมำกเหมือนได้พบกันตอนท่ีฝัน พร้อมกับก ำชับนำยไฉนว่ำ อย่ำไป
บอกใครเป็นอันขำดให้ปิดไว้ก่อน แล้วคิดว่ำท ำอย่ำงไรจึงจะรับท่ำนมำได้ ต่อมำได้พยำยำมหำบุคคลอื่นท่ี
แข็งแรงไปช่วยกันขุดอยู่  3 วันจึงส ำเร็จ คือ นำยเสำ หมอมำ และบุคคลอื่นรวม 8 คน แต่ก่อนจะลงมือก็       
จุดธูปเทียนบอกนิมนต์ท่ำน พอจะลงมือขุดครั้งแรกไม่มีใครลงมือขุดก่อน เพรำะกลัวจะมีอันเป็นไป 

คณะขุดจึงยกให้ผู้กองเป็นผู้ลงมือขุดก่อน เพรำะเป็นผู้ฝันตกลงผู้ฝันต้องขุดเป็นคนแรก เป็นท่ีน่ำ
อัศจรรย์อย่ำงยิ่ง ขณะท่ียกจอบขึ้นครั้นจะลงดิน ได้มีแมลงป่องช้ำงตัวเท่ำปูนำขำวโผล่ขึ้นมำยกก้ำมปูหำงขึ้น     
ผู้ขุดก็หยุดจอบ แล้วก็บอกว่ำไป ๆ หลวงพ่อท่ำนบอกให้มำรับท่ำนไปอยู่ท่ีวัดขอให้หลีกไปแมลงป่องช้ำงตัว
ใหญ่สีขำวนั้นก็เดินเข้ำป่ำหำยไป จึงท ำกำรขุดกันได้โดยสะดวกขณะท่ีขุดเอำท่ำนขึ้นมำนั้นลักษณะท่ำน
สมบูรณ์ 80% แต่พอขุดจอบท ำชะแรงไปถูกเอำองค์ท่ำนท ำให้เกิดแตกบินผุพังไปก็มำก เพรำะลักษณะศิลำแลง
จมดินอยู่นำน ๆ จะเกิดกำรอ่อนตัวยุ่ยจึงให้ช่ำงซ่อมแซมดังท่ีเป็นอยู่ทุกวันนี้ 

กำรขนย้ำยเนื่องจำกท่ำนหลวงปู่ท่ำนเป็นองค์ใหญ่ หน้ำตัก 6 เมตร เนื้อศิลำแลงท้ังองค์น้ ำหนักมำก
จ ำเป็นต้องใช้รถยกและรถบรรทุกคันใหญ่จึงจะไหว ร้อยเอกท ำนองจึงไปหำนำยกวย ศิลำหลัก ซึ่งมีเครื่องมือท่ี
ท ำกำรได้ นำยกวยบอกว่ำจะท ำบุญด้วย แต่ขอค่ำน้ ำมันและค่ำแรงคนงำน 2,000 บำท แต่ร้อยเอกท ำนองมีเงิน
อยู่เพียง 70 บำท จึงขอผลัดไปหำเงินก่อนสัก 3 วัน แล้วก็ไปหำเงินท่ีนำยสุวรรณ เมื่อเล่ำควำมให้ฟัง                   
นำยสุวรรณบอกว่ำเงินไม่มีให้ไปหำคุณหยี เมื่อไปหำคุณหยีก็เล่ำใหคุ้ณหยีฟัง คุณหยบีอกว่ำกำรย้ำยพระพุทธรูปนี้ 
อย่ำมำเกี่ยวข้องกับฉันเลยฉันไม่เอำด้วยหรอก เพรำะครั้งหนึ่งบิดำของฉันไปหว่ำนแห หำปลำไปได้พระพุทธรูป
เศียรขำดน ำมำบ้ำนมำจัดกำรซ่อมเศียรแล้วท ำให้พ่อต้องทอดผ้ำป่ำถวำยเท่ำอำยุ หรือท ำบุญอุทิศให้อย่ำงอื่น ๆ   
อีกหลำยอย่ำงพ่อฉันไม่หำยฉันไม่เล่นด้วย ร้อยเอกท ำนองบอกว่ำท่ีมำนี้ไม่ได้ให้คุณเล่นด้วย แต่จะมำขอกู้เงิน
ไปให้ค่ำรถบรรทุกพระให้นำยกวยเจ้ำของรถเพรำะเขำจะเอำ 2,000 บำท คุณหยีบอกว่ำเงินไม่ต้องกู้จะหำให้
แต่ฉันไม่รับรู้ด้วย ขณะนี้ยังไม่มีเงิน ให้กลับไปบอกนำยกวยซึ่งเป็นคนชอบพอกันว่ำจะจัดกำรให้เอง เมื่อน ำควำม
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ไปบอกให้นำยกวยทรำบแล้ว ก็ตกลงนัดกันท่ีจะบรรทุกหลวงพ่อมำท่ีวัด แต่มำนึกขึ้นว่ำกำรท่ีจะน ำหลวงพ่อ  
ซึ่งใหญ่มำกไปตำมเส้นทำงซึ่งผ่ำนสถำนท่ีรำชกำรหลำยหน่วยงำนคงจะเป็นกำรไม่ดีหรือไม่เหมำะสม จึงไปติดต่อ
กับหน่วยกรมศิลปำกรจังหวัดก ำแพงเพชร ได้ค ำตอบว่ำถ้ำเป็นพระพุทธรูปเคล่ือนย้ำยไม่ได้ แต่นี้ไม่ใช่พระพุทธรูป
เป็นแค่เพียงแกนในของพระซึ่งไม่ใช่พระพุทธรูป ประกอบกับทำงวัดศรีโยธินไม่มีพระพุทธรูปบูชำ จึงจ ำเป็นท่ี
จะต้องเอำแกนในท่ีช ำรุดแตกหักไปเพื่อซ่อมแซมไว้กรำบไหว้บูชำเพื่อเป็นหลักทำง ใจ และเมื่อวันท่ี 17 
พฤศจิกำยน พ.ศ.2532 เวลำ 12.00 น. เริ่มลงมือท ำกำรขนย้ำยจนกระท่ังเวลำบ่ำย 5 โมงเย็น จึงจัดกำรขึ้น
รถบรรทุกได้เรียบร้อยแล้วก็มีคนโจษขำนกันว่ำ เขำขุดพระก ำลังเอำขึ้นรถคณะศรัทธำตลำดแผงลอย จังหวัด
ก ำแพงเพชรได้ปิดกำรขำยของ แห่กันมำดูกันแน่นเป็นประวัติกำรณ์ เมื่อมำเห็นแล้วต่ำงก็อนุโมทนำบริจำค
ทรัพย์ท ำบุญได้เงินถึง 3,000 บำท เป็นอันว่ำค่ำจ้ำงรถบรรทุกมีพอและยังได้เงินเกินไว้ท ำอย่ำงอื่นอีก พอนิมนต์
องค์ท่ำนมำถึงวัดศรีโยธินเวลำนั้นประมำณ 18.00 น. พอจัดกำรน ำองค์ลงจำกรถเรียบร้อยพอดีเจ้ำหน้ำท่ี
ต ำรวจ 2 คัน รถปิกอัพมำถึงวัดแจ้งว่ำ มีผู้แจ้งว่ำมีคนน ำพระพุทธรูปมำ จึงมำสอบถำมและช้ีแจงให้เจ้ำหน้ำท่ี
ต ำรวจทรำบแล้วก็กลับไป หลังจำกนั้นร้อยเอกท ำนองก็จัดกำรท ำปะร ำพิธีขึ้นโดยหำผ้ำจีวรเก่ำมำมุงท ำหลังคำ 
นัดหมำยกับผู้มีจิตศรัทธำท่ัวไปร่วมกันสวดมนต์พระพุทธคุณ คืนละ 108 จบ มีก ำหนด 4 คืน แบ่งสวดกันคืนละ 
50 คนเป็นอย่ำงน้อย โดยใช้เทียนเป็นแสงสว่ำงตอนนั้นท่ีวัดยังไม่มีไฟฟ้ำใช้และนัดหมำยกันว่ำเมื่อสวดครบ 4 คืน 
แล้วจะท ำบุญตักบำตรกันเพื่อเป็นกำรสมโภชพอสวดไปถึงวันท่ี 8 ก็เกิดประหลำดมีแสงสว่ำงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ำ
ยำวจนชำวบ้ำนแตกตื่น หนังสือพิมพ์ลงข่ำวไปท่ัว จึงท ำให้ประชำชนมำนมัสกำรกรำบกันท่ัวประเทศ บำงท่ำน
ก็มำขอน้ ำมนต์รักษำโรคต่ำง ๆ บำงท่ำนก็มำขอโชคลำภปรำรถนำไปก็ไม่น้อย ต่อมำเมื่อท ำบุญเสร็จแล้ว ร้อยเอก
ท ำนองก็หำช่ำงมำซ่อมแซมบูรณะให้สมบูรณ์ดีตกลงมอบให้หลวงพ่อเรียบเป็นผู้ปฏิสังขรณ์ โดยเตรียมเครื่อง
สูบน้ ำแปลงขัดถูรวมคนมำช่วยกันขัดเอำดินและรำกหญ้ำออกจำกองค์ท่ำน โดยหลวงพ่อเรียบเป็นผู้จัดใหม้ีคนยืน
ประมำณ 10 คนเศษ ร้อยเอกท ำนองจึงพูดขึ้นว่ำ “หลวงพ่อขอเลขท้ำยรำงวัลท่ี 1 3 ตัวหน่อยจะได้เอำมำสร้ำง
วัดวิหำร” หลวงพ่อเรียบจึงเอ่ยขึ้นว่ำ “นี่โยมประสำทดีหรือเปล่ำ” ร้อยเอกท ำนองตอบว่ำ “ผมไม่บ้ำนะ แต่ขอหวย
หลวงพ่อ” แต่ทุก ๆ คนก็หัวเรำะกัน ท่ำนเช่ือไหมครับ ต่อมำอีกประมำณ 10 นำทีเศษ ร้อยเอกท ำนองเห็นเลข
ขึ้นท่ีแก้มของท่ำนด้ำนซ้ำยเป็นเลขใหญ่และเป็นตัวนูน เลขท่ีเห็นคือ 085 ต่อมำอีก 3 วัน หวยเลขท้ำยรำงวัลท่ีออก 
085 ตรง ๆ มีผู้โชคดีถูกกันหลำยท่ำน แต่ร้อยเอกท ำนองไม่ถูกเพรำะไม่ได้ซื้อ ต่อจำกนั้นผู้คนหล่ังไหลกันมำขอโชค
ไม่ขำดสำย จนได้เงินสร้ำงวิหำรไม้ช่ัวครำวไว้ให้ท่ำนประดิษฐำน (ในกำรซ่อมแซมครั้งนั้น หลวงพ่อเรียบท ำกำร
ไม่เสร็จเพรำะท ำเท่ำไรก็ไม่ได้ มีคนบอกว่ำบวงสรวงไม่ถูก แต่จริง ๆ จะเป็นอย่ำงใดไม่ทรำบได้) เมื่อก่อแท่นเสร็จ
ก็นิมนต์ท่ำนขึ้นสู่บัลลังก์ ท้ัง ๆ ท่ีองค์ยังไม่สมบูรณ์ดี วันยกขึ้นบัลลังก์คือ วันท่ี 13 พฤษภำคม พ.ศ.2536 ตรงกับ
วันศุกร์ เวลำ 15.41 น. ได้มีรถขององค์กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำแพงเพชร อยำกมำร่วมงำนท ำบุญด้วยมี
ประชำชนมำประมำณ 700 คน ใช้ด้ำยสำยสิญจน์ 3 สำยโยง ผู้คนท่ีมำในงำนต่ำงก็ถือสำยสิญจน์โยงกันเกือบ
ทุกคน พอรถยกองค์ท่ำนขึ้นสูงจำกพื้นดินประมำณเลยสะดือก็มองเห็นแมงป่องช้ำงตัวใหญ่สีขำวจ ำนวน 3 ตัว 
มำอยู่ใต้ฐำนท่ีท่ำนนั่งอยู่ จำกนั้นก็เกิดพำยุหมุนจนใบไม้และฝุ่นตลบอบอวนไปท่ัวบริเวณ ท้ัง ๆ ท่ีก่อนจะยก
ท่ำนขึ้นนั้น ไม่มีวี่แววจะมีลมเลย ขณะท่ีคนแตกต่ืนลมนั้น ด้ำยสำยสิญจน์ท่ีโยงหำยหมด จนกระท่ังนำยล่ิม   
ขุนพิทักษ์ พัศดี เรือนจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ต้องเข้ำมำพูดบอกกล่ำวในเครื่องขยำยเสียงว่ำ ตัวท่ำนบวชเรียน
มำร่วม 10 ปี ไม่เคยเห็นอภินิหำรอย่ำงนี้มำก่อนเลย และคนอื่นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ำไม่เคยพบเห็นท่ีใดมำ
ก่อนเช่นกัน เมื่อท่ำนได้เข้ำท่ีเรียบร้อยแล้วจึงได้ติดต่อช่ำงถวิล ท่ีจังหวัดนครสวรรค์มำบูรณะซ่อมแซม ดังท่ี
ปรำกฏอยู่ เมื่อเสร็จแล้วคณะศรัทธำได้จัดพิธีท ำบุญกันอีก  
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นอกจำกนี้ท่ำนได้มีสีแสงออกมำให้ชำวบ้ำนได้ชมบำรมี โดยเฉพำะวันพระ 15 ค่ ำจะมีแสงสว่ำงออกมำ
รำว 5 นำที ก่อนจะหำยไปเป็นอย่ำงนี้อยูร่ำว 2 พรรษำ มีผู้คนมำพิสูจน์กันมำกมำยจนเป็นท่ีเล่ำลือกันไปท่ัวทุก
สำรทิศจึงมีผู้มำกรำบไหว้ไม่ขำดสำย นอกจำกนี้ยังมีกำรมำบนบำนสำนกล่ำวท่ำนในทำงขอหวย ให้ทวงถำมหนี้ 
หรือเรื่องช่วยหำงำน-เข้ำงำนได้อีกมำกมำย (พระสำยัณห์ ติกฺขปญฺโญ, 2553, หน้ำ 2-5) 

โกลนพระพุทธรูป 
 โกลนพระพุทธรูปคือ เกลำไว้ ท ำเป็นรูปเลำ ๆ ไว้ เช่น โกลนไม้ โกลนเรือ และกำรขึ้นรูปวัตถุหรือ
ส่ิงก่อสร้ำงท่ีเป็นไม้ ดิน อิฐ หิน ปูน ศิลำแลง ด้วยกำรถำก เกลำ หรือปั้นอย่ำงคร่ำว ๆ ก่อนตกแต่งให้สมบูรณ์
ต่อไป (พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระปฐมเจดีย์, 2557) 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่ำงลักษณะโกลนพระพุทธรูปสมัยทรำวดีสมัยทวำรวดี   

(พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระปฐมเจดีย์, 2557) 

พระศรีสรรเพชญ์ 
 ที่มาชื่อพระศรีสรรเพชญ์ 

พระพุทธรูปในวัดศรีโยธินท่ีค้นพบมำจำกวัดพระน้อย (หรือวัดคูยำงในปัจจุบัน) ชำวบ้ำนศรีโยธินต่ำง
ขำนนำมว่ำ “พระศรีสรรเพชญ์” ต้ังแต่สมัยท่ีค้นพบพระพุทธรูป แต่ไม่ปรำกฏว่ำผู้ใดเป็นผู้ต้ังช่ือพระศรีสรรเพชญ์
แต่ก็ได้เรียกขำนนำมพระศรีสรรเพชญ์มำจนถึงปัจจุบัน 

ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดหลวงในพระรำชวังโบรำณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ไม่มีพระสงฆ์จ ำพรรษำ อีกท้ังยังเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม ในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งนักท่องเท่ียว
นิยมมำเท่ียวชม ศึกษำควำมงำมทำงประวัติศำสตร์ท่ียังเหลือเอำไว้ในสถำนท่ีแห่งนี้ 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นอดีตวัดหลวงประจ ำพระรำชวังโบรำณ อยุธยำ ต้ังอยู่ท่ี
ต ำบลประตูชัย อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ทำงทิศเหนือของวิหำรพระมงคลบพิตร 
ในเขตอุทยำนประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำสร้ำงขึ้นรำวปี พ.ศ. 1991 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ มีจุดท่ีน่ำสนใจท่ีส ำคัญคือ เจดีย์ทรงลังกำจ ำนวนสำมองค์ท่ีวำงตัวเรียงยำวตลอด
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของวัด สร้ำงขึ้นเป็นองค์แรกทำงฝ่ังตะวันออก เมื่อปี พ.ศ.2035 โดยสมเด็จ      
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พระรำมำธิบดีท่ี 2 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ (พระรำชบิดำ) ต่อมำในปี พ.ศ.2042 
ก็ทรงให้สร้ำงเจดีย์องค์ต่อมำ (องค์กลำง) ของสมเด็จพระบรมรำชำธิรำชท่ี 3 (พระเชษฐำต่ำงพระมำรดำของ
สมเด็จพระรำมำธิบดีท่ี 2) และเจดีย์ฝ่ังตะวันตกของสมเด็จพระรำมำธิบดีท่ี 2 และในรัชสมัยสมเด็จพระบรม
รำชำธิรำชท่ี 4 ก็ทรงสร้ำงเจดีย์อีกองค์ในฝ่ังทิศตะวันตกให้ สมเด็จพระรำมำธิบดีท่ี 2 พระรำชบิดำ รวมเป็น
สำมองค์ตำมปัจจุบัน (กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2562) 

 
ภาพที่ 3 วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2562) 

ข้อสันนิษฐาน 
ข้อสันนิษฐานที่ 1 พระศรีสรรเพชญ์ท่ีต่ำงเล่ำว่ำค้นพบมำจำกวัดพระน้อย (หรือวัดคูยำงในปัจจุบัน) 

อำจไม่ได้ค้นพบท่ีวัดพระน้อยเพรำะว่ำวัดพระน้อยในอดีตมีพื้นท่ีไม่กี่ตำรำงเมตร ซึ่งองค์พระใหญ่กว่ำพื้นท่ีวัด
พอสมควร เหตุท่ีถูกขุดค้นพบจึงไม่สมเหตุสมผลท่ีจะอยู่ในพื้นท่ีวัดพระน้อยได้ 

ข้อสันนิษฐานที่ 2 พระศรีสรรเพชญ์อำจจะถูกขโมยมำจำกวัดพระแก้วในเขตพื้นท่ีอุทยำนประวัติศำสตร์
ก ำแพงเพชร แต่ด้วยองค์พระท่ีค่อยข้ำงมีขนำดใหญ่มำก ท ำให้เคล่ือนย้ำยไม่ได้สะดวก และเป็นท่ีผิดสังเกตของ
ผู้คนโดยท่ัวไป จึงท้ิงไว้ที่วัดพระน้อย (หรือวัดคูยำงในปัจจุบัน) 

ข้อสันนิษฐานที่ 3 ตำมท่ีเล่ำขำนกันมำว่ำพระศรีสรรเพชญ์อยู่ในสมัยสุโขทัยตอนต้น มีอำยุรำว   
1,000 ปี อำจไม่เป็นควำมจริง เพรำะศิลำแลงเพิ่งถูกคิดค้นมำสร้ำงองค์พระในสมัยอยุธยำและลักษณะองค์พระนั้น
คล้ำยคลึงกับสมัยอยุธยำมำกกว่ำ ซึ่งมีอำยุแค่รำว 200 กว่ำปีเท่ำนั้น 

วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

 
ภาพที่ 4 วัดพระแก้ว ในเขตอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 
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 วัดพระแก้ว เป็นวัดท่ีมีข้อสันนิษฐำนว่ำอำจจะเป็นท่ีประดิษฐำนองค์หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์มำก่อน      
วัดพระแก้วเป็นวัดอำรำมหลวงท่ีมีขนำดใหญ่ต้ังอยู่กลำงเมืองเช่นเดียวกับวัดมหำธำตุ สุโขทัย และวัดศรีสรรเพชญ์ 
พระนครศรีอยุธยำเป็นวัดท่ีมีเฉพำะเขตพุทธำวำส ไม่มีพระภิกษุสงฆ์จ ำพรรษำ ส่ิงก่อสร้ำงภำยในวัดเรียงเป็น
แนวยำวตำมแกนตะวันออกขนำนกับก ำแพงเมืองด้ำนทิศใต้ ตอนหน้ำสุดของวัดเป็นฐำนไพทีขนำดใหญ่                   
บนฐำนมีโกลนศิลำแลงพระพุทธรูปประธำน ถัดมำเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนำดใหญ่ ฐำนมีสิงห์รอบจ ำนวด 20 ตัว 
วิหำรประดิษฐำนพระพุทธรูปปูนปั้นสำมองค์ และตอนท้ำยสุดเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ประดับช้ำงปูนปั้นท่ีฐำน
โดยรอบจ ำนวน 32 เชือก (สันติ อภัยรำช, 2558) 

 
ภาพที่ 5  พระประธำนท่ีอยู่ในวัดพระแก้ว อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร 

ลักษณะปฏิมากรรม 

 องค์พระหลวงปูศ่รีสรรเพชญ์ เดิมเป็นพระพุทธรูปโบรำณเนื้อโกรนศิลำแลง คือ พระพุทธรูปไม่มีหน้ำ 
ขนำดหน้ำตักกว้ำง 6 เมตร เนื่องจำกเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ในกำรสร้ำงพุทธรูปจึงต้องสร้ำงช้ินส่วนของ
พระพุทธรูปแยกช้ินกันเป็นส่วนพระเศียร ส่วนตัว แขนและฐำน แล้วน ำมำประกอบกันเป็นองค์พระ ไม่ปรำกฏ
ว่ำสร้ำงในสมัยใด แต่สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นสมัยสุโขทัยยุคต้น ซึ่งมีอำยุประมำณ 1,000 ปี แต่ในกำรสร้ำงวัด
ศรีโยธินจึงได้อัญเชิญพระศรีสรรเพชญ์มำประดิษฐำนท่ีวัด จึงได้มีกำรน ำช่ำงมำตกแต่งพระพุทธรูป โดยกำร  
เอำเนื้อศิลำแลงมำท ำให้ป่นแล้วน ำมำฉำบตำมองค์พระ แล้วท ำกำรใส่หน้ำตำให้พระศรีสรรเพชญ์ให้ดูสวยงำม
และแตกต่ำง เรำจึงไม่สำมำรถเห็นองค์ตำมแบบเดิมได้ ในปัจจุบันประดิษฐำนอยู่ในวิหำร วัดศรีโยธิน หมู่บ้ำน
ศรีโยธิน (ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร, 2560) 
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ภาพที่ 6 หลังพระวิหำรวัดศรีสรรเพชญ์ วัดศรีโยธิน จังหวัดก ำแพงเพชร  

 
ภาพที่ 7 ฐำนพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ์ วัดศรโียธิน จังหวัดก ำแพงเพชร  

บทสรุป 

 หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์ วัดศรีโยธิน แต่เดิมเรียกขำนกันว่ำหลวงพ่อศิลำแลง ภำยหลังมีกำรขนำนนำม
ท่ำนใหม่ว่ำหลวงปู่ศรีสรรเพชญ์ เป็นพระพุทธรูปโกลนศิลำแลงท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดก ำแพงเพชร และอำจจะ
จัดเป็นพระพุทธรูปโกลนศิลำแลงท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยหรือในโลกก็ว่ำได้ หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์เป็น                 
พระพุทธศิลป์สมัยสุโขทัย หมวดก ำแพงเพชรหรืออำจเรียกได้ว่ำเป็นศิลปะก ำแพงเพชรปำงมำรวิชัยขัดสมำธิรำบ 
หน้ำตักขนำดใหญ่ กว่ำ 6 เมตร พระรัศมีเป็นเปลวเพลิง ขมวดพระเกศำเป็นก้นหอย พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 
พระนำสิกงุ้ม พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสำใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองสังฆำฏิยำวลงมำจรดพระนำภี 
ปลำยสังฆำฏิเป็นลำยเขี้ยว มีสังวำลเป็นพุทธะรัตนะท่ีงดงำม  
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ประวัติควำมเป็นมำของท่ำนนั้นมีเรื่องรำวท่ีกำรเล่ำขำนต่อกันมำหลำยลักษณะและอำจมีข้อสันนิฐำน
เพิ่มเติมขึ้นมำจำกแหล่งอ้ำงอิงต่ำง ๆ มำกมำยเกี่ยวกับประวัติของท่ำน ท่ียังคงหำข้อสรุปในควำมเป็นมำของ
หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์ วัดศรีโยธิน ไม่ได้อย่ำงชัดเจน  แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมควำมไม่ชัดเจนเหล่ำนั้นก็ไม่สำมำรถ   
ท ำให้ชำวบ้ำนวัดศรีโยธินเส่ือมใสศรัทธำในพระศรีสรรเพชญ์ได้ ชำวบ้ำนต่ำงเข้ำวัดท ำบุญและเคำรพกรำบไหว้
บูชำพระศรีสรรเพชญ์ต้ังแต่อดีตยำวนำนมำจนถึงปัจจุบัน (พระครูวุฒิวชิรสำร, กำรสัมภำษณ์, 23 กันยำยน
2563) 

 
ภาพที่ 8 ภำยในพระอุโบสถท่ีประดิษฐำน พระศรีสรรเพชญ์ วัดศรีโยธิน จังหวัดก ำแพงเพชร  
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พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ วัดบางก าแพงเพชร 

ยุชิตำ  กันหำมิ่ง 

อำจำรย์, โปรแกรมวิชำกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 พรรณรำย  สีเพ่ง  

พงศ์ศิริ  ข ำมีชะนะ 
นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บทน า 
วัดบำงสร้ำงขึ้นต้ังแต่รำว ปี พ.ศ.2420 ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ ประมำณ ปี พ.ศ.2430 โดยถือ

เป็นวัดท่ีอำยุเก่ำแก่อีกแห่งของจังหวัดก ำแพงเพชร ภำยในวัดมีพระพุทธท่ีศักด์ิสิทธิ์ และมีอำยุเก่ำแก่เป็นท่ี
เคำรพของชำวจังหวัดก ำแพงเพชรหลำยองค์ แต่ท่ีมีควำมเด่นและเป็นท่ีรู้จักกันดีในหมู่คนก ำแพงเพชร ได้แก่ 
หลวงพ่อสุโขทัย หลวงพ่อเพชร และพระก ำแพงซุ้มกอ โดยแต่ละองค์มีประวัติควำมเป็นมำดังนี้ 

1. หลวงพ่อสุโขทัย (หลวงพ่อใหญ่) พระประธำนในอุโบสถ พระนำมว่ำหลวงพ่อสุโขทัย เป็นหนึ่งใน
พระพุทธรูปส ำคัญของวัดบำงเป็นพระพุทธรูปท่ีได้รับกำรยกย่องว่ำมีควำมงดงำมถึงท่ีสุดมีพุทธลักษณะงดงำม   
อ่อนช้อยจำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ให้ข้อมูลว่ำ สุโขทัยมีควำมเจริญรุ่งเรืองมำกท่ีสุดคือ สมัยพ่อขุนรำมค ำแหง
มหำรำช แห่งรำชวงศ์พระร่วง ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรปกครอง พระองค์ก็สำมำรถขยำยอำณำเขตอย่ำงกว้ำงขวำง
ไปจนถึงมลำยู หลวงพ่อสุโขทัยวัดบำง มีหลักฐำนท่ีไม่ชัดเจน  

หลวงพ่อสุโขทัย วัดบำงก ำแพงเพชร เคยประดิษฐำนท่ีวัดกุฏิพงษ์ ปัจจุบันคือธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ          
เจ้ำอำวำสองค์แรกซึ่งก่อนหลวงพ่อธรรมมำธิมุตตมุนี (หลวงพ่อผิว) อัญเชิญมำประดิษฐำนตอนสร้ำงโบสถ์      
ซึ่งไม่มีหลักฐำนใดช้ีชัดว่ำมำจำกท่ีใดกันแน่ อย่ำงไรก็ตำมหลวงพ่อสุโขทัยก็ยังเป็นพระพุทธรูปท่ีส ำคัญและ
สวยงำมของวัดบำงเช่นเดียวกับหลวงพ่อเพชร 

2. หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ท่ีหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนำดใหญ่ท่ีสุด เท่ำท่ีพบในเมือง
ก ำแพงเพชร เก่ำแก่สมัยเชียงแสน ท่ีเรียกกันว่ำ สิงห์หนึ่ง ซึ่งนับว่ำไม่ได้เห็นกันได้ง่ำยนัก พระพุทธรูปสมัย    
เชียงแสนได้รับอิทธิพลมำจำก พระพุทธรูปของอินเดียแบบปำละ  มีพุทธลักษณะท่ีอวบอ้วน พระพักตร์กลมส้ัน 
พระหนุ (หะนุ) หรือคำง เป็นปุ่มยื่น เม็ดพระศกเป็นก้นหอยขนำดใหญ่ พระอุระนูนใหญ่ จีวรบำงแนบไปกับ
พระวรกำย และท่ีส ำคัญท่ีสุดคือ ชำยสังฆำฏิพำดส้ันอยู่เหนือ รำวพระอุระ ด้ำนซ้ำย ประทับ ปำงมำรวิชัย 
แบบขัดสมำธิเพชร งดงำมมำก  

3. พระก ำแพงซุ้มกอ จัดเป็นพระท่ีสุดยอด และเอกของเมืองก ำแพงเพชร เป็นพระท่ีอมตะ ท้ังพุทธศิลป์ 
และพุทธคุณถูกจัดอยู่ในชุดเบญจภำคีท่ีสูงสุดของพระเครื่องเมืองไทย พระก ำแพงซุ้มกอ เป็นพระท่ีท ำจำก  
เนื้อดินผสมว่ำนและเกสรดอกไม้  พุทธลักษณะของพระซุ้มกอนั้นองค์พระประติมำกรรม ในสมัยสุโขทัย นั่งสมำธิ
ลำยกนกอยู่ด้ำนข้ำงขององค์พระนั่งประทับอยู่บนบัวเล็บช้ำง ขอบของพิมพ์พระจะโค้งมนลักษณะคล้ำยตัว   
ก.ไก่ คนเก่ำ ๆ จึงเรียกว่ำ “พระซุ้มกอ”  

ค าส าคัญ : วัดบำง, หลวงพ่อเพชร, หลวงพ่อสุโขทัย, พระซุ้มกอ, พระพุทธรูป, ก ำแพงเพชร, จังหวัดก ำแพงเพชร 
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ประวัติและที่ต้ังวัดบาง 
 วัดบาง สร้ำงขึ้นเป็นวัดนับต้ังแต่รำว พ.ศ.2420 ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ ประมำณ พ.ศ.2430 
มีพระภิกษุอยู่จ ำพรรษำ ปีละ 21 รูป สำมเณร 8 รูป (ข้อมูลท่ีเก็บเมื่อนำนมำแล้ว) ทำงวัดได้เปิดสอนพระ
ปริยัติธรรม พ.ศ. 2515 เมื่อปี พ.ศ. 2501 ทำงรำชกำรได้ประกำศรวม "วัดกุฎีพงษ์" ซึ่งเป็นวัดร้ำงเข้ำเป็นวัด
เดียวกับวัดบำงอีกด้วย (พระสังฆำธิกำร, 2563) ผู้พัฒนำและทะนุบ ำรุง วัดบำงก ำแพงเพชร โดย พระธรรมำธิมุตนี 
(ผิว จ.นทสโร) เจ้ำอำวำสองค์แรก และยังเป็นผู้ท่ีน ำหลวงพ่อเพชรและหลวงพ่อสุโขทัย มำประดิษฐำนใน      
วัดบำง ในสมัยท่ีท่ำนยังมีชีวิตอยู่ 

 

ภาพที่ 1 พระธรรมำธิมุตนี (ผิว จ.นทสโร) เจ้ำอำวำสองค์แรก (พระสังฆำธิกำร, 2563) 

พระพุทธรูปส าคัญที่ประดิษฐานในวัดบาง 

 
ภาพที่ 2 หลวงพ่อเพชร ประดิษฐำนอยู่ด้ำนในวิหำร วัดบำง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
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    กรุงศรีอยุธยำรำชธำนี       บทกวีกล่ำวขำนหลำยสมัย 
     มรดกตกทอดให้สืบไป        หลวงพ่อเพชรยิ่งใหญ่ไว้บูชำ 
     เป็นพระพุทธเชียงแสนสุโขทัย       แรกพบเมืองเชียงใหม่ศึกพม่ำ 
     มีสององค์เล็กใหญ่ตระกำรตำ       มวลประชำศรัทธำขอพรชัย 
     องค์น้องประดิษฐำนวัดท่ำหลวง     ด่ังทรัพย์ทรวงพิจิตรพิสมัย 
     หลวงพ่อเพชรองค์พี่ขนำดใหญ่       อัญเชิญไว้วัดบำงเมืองก ำแพง 
     ทรัพย์สมบัติโบรำณทรงคุณค่ำ       ศักดิ์ศรีอโยธยำท่ีแข็งแกร่ง 
     บำรมีพ่อเพชรสุดส ำแดง              ประชำชนร่วมแรงจิตบูชำ 

วิหารหลวงพ่อเพชร อ ำนวยกำรสร้ำงโดยพระธรรมำธิมุตนี พร้อมด้วยคณะกรรมกำร ในระหว่ำง
ด ำเนินกำรท่ำนได้มรณภำพเสียก่อน เมื่อวันท่ี 6 มิถุนำยน 2524 ต่อมำพระอธิกำรตุ่น อินทโชโต เจ้ำอำวำส   
วัดบำง พร้อมคณะกรรมกำรชุดใหม่ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อ ณ วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2526 แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 
11 เมษำยน 2528 

 หลวงพ่อเพชร วัดบำง มำประดิษฐำนท่ีเมืองก ำแพงเพชร พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสนสิงห์หนึ่ง 
ท่ีงดงำมท่ีสุด เมื่อรำวสมัยสมเด็จพระรำมำธิบดีท่ี 2 (ครองรำชย์ท่ีอยุธยำระหว่ำง พ.ศ.2034 - 2072) โอรส
สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ ตำมหลักฐำนว่ำประดิษฐำนท่ีวัดตอม่อ นอกก ำแพงเมืองก ำแพงเพชร ตำมต ำนำนว่ำ
ขุนแผนได้ยกกองทัพไปเชียงใหม่ ซึ่งเชียงใหม่รุกรำนเมืองเชียงทองหรือจอมทองในปัจจุบัน ขณะยกกองทัพ
ผ่ำนเมืองพิจิตร เจ้ำเมืองพิจิตรสนิทสนมกับขุนแผนมำก จึงออกปำกขอพระพุทธรูปท่ีมีศิลปะท่ีงดงำมมำฝำกด้วย 
เพื่อน ำมำเป็นพระพุทธรูปประจ ำเมืองพิจิตร 

ลักษณะของหลวงพ่อเพชร (วัดบำง จังหวัดก ำแพงเพชร) พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน สิงห์หนึ่ง 
สังเกตได้จำกผ้ำท่ีพำดมำด้ำนหน้ำ ผ้ำจะอยู่เหนือรำวนม ส่วนสิงห์สอง (หลวงพ่อเพชร จังหวัดพิจิตร) ผ้ำท่ีพำด
จะอยู่ใต้รำวนม และสิงห์สำม ผ้ำจะอยู่ตรงหน้ำตัก  

 
ภาพที่ 3 หลวงพ่อเพชร (สิงห์หนึ่ง)  

       หลังจำกชนะศึกเชียงใหม่แล้ว ขุนแผนได้น ำพระพุทธรูปท่ีงดงำมจำกเชียงทองหรือจอมทองมำสององค์  
มีลักษณะเหมือนพระคู่แฝด มีขนำดเท่ำกันต่ำงเพียงควำมสูงไม่กี่นิ้วเท่ำนั้น และได้นำงลำวทองมำเป็น
บรรณำกำรพระพุทธรูปนี้ มีขนำดหน้ำตักกว้ำง 2 ศอก 1 คืบ 6 นิ้ว สูงสำมศอก 1 คืบ 1 นิ้ว 
  เป็นพระพุทธรปูสมัยเชียงแสนสิงห์หนึ่งท่ีงดงำมมำก ปำงมำรวิชัย ขัดสมำธิเพชร พระองค์อวบอ้วน 
พระอุระนูน ชำยสังฆำฏิ อยู่บริเวณเหนือรำวพระอุระ พระพักตร์กลมส้ัน พระขนงโก่ง พระนำสกิงุ้ม พระโอษฐ์
เล็ก พระหนุเป็นปมเส้น พระศกใหญ่ ฐำนมีบัวรอง ท้ังบัวคว่ ำและบัวหงำย งดงำมอย่ำงท่ีสุดน่ำอำยุเกือบพันปี 
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ขุนแผนได้ส่งข่ำวไปยังเจ้ำเมืองพิจิตรว่ำ ได้น ำพระพุทธรูปท่ีต้องกำรล่องล ำน้ ำปิงมำ และฝำกไว้ท่ีเจ้ำเมือง
ก ำแพงเพชร ทำงพิจิตรจึงมำรับหลวงพ่อเชียงแสน องค์น้องไปเรียกกันว่ำหลวงพ่อเพชร ไปประดิษฐำนไว้ท่ีวัด
นครชุม ต่อมำได้อัญเชิญมำไว้ท่ีวัดท่ำหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2442  เป็นพระคู่เมืองพิจิตรในปัจจุบัน ส่วนหลวงพ่อ
เพชรองค์พี่ประดิษฐำนยังวัดตอม่อมำช้ำนำน ซึ่งเป็นวัดร้ำง หลวงพ่อผิว พระธรรมำธิมุตมุนี เจ้ำอำวำสวัดบำง 
ได้อัญเชิญมำไว้ท่ีวัดบำง แต่มิได้เปิดให้ผู้คนได้ชม เมื่อเกือบร้อยปีท่ีผ่ำนมำ หลวงพ่อเพชร วัดบำง หล่อด้วย
โลหะทองสัมฤทธิ์ สำมำรถถอดออกเป็นช้ินส่วนได้ มีแนวถอดให้เห็นหรืออำจถูกลักลอบท ำลำย หลวงพ่อเพชร 
วัดบำง เป็นพระพุทธรูปท่ีทรงคุณค่ำ และงดงำมและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดองค์หนึ่งในเมืองก ำแพงเพชร และอำจกล่ำว
ได้ว่ำเก่ำแก่ท่ีสุด ในบ้ำนเมืองก ำแพงเพชร (สันติ อภัยรำช, 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 หลวงพ่อสุโขทัย ประดิษฐำนอยู่ด้ำนในอุโบสถ วัดบำง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง  
จังหวัดก ำแพงเพชร 

ประวัติหลวงพ่อสุโขทัย (หลวงพ่อใหญ่) 
หลวงพ่อใหญ่สมบัติทรงคุณค่ำ บำรมีสืบมำหลำยสมัย 

ชำกังรำววัดบำงประดับไว ้  เป็นศูนย์รวมจิตใจรำษฎร 
พระมหำกรุณำธิคุณ   พระลิไทเกื้อหนุนด่ังพระพร 
หล่อพระพุทธบูชำเปรียบค ำสอน  คลำยทุกข์ร้อนรำษฎรสุขร่มเย็น 
บำรมีพ่อใหญ่สุดเกียรติก้อง  ดุจด่ังทองท่ีผ่องและส่องแสง 
วอนหลำนรุ่นประชำชำวก ำแพง  ผดุงรักษ์แข็งแกร่งให้สืบไป 

หลวงพ่อสุโขทัย พระประธำนในอุโบสถ พระนำมว่ำหลวงพ่อสุโขทัย เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปส ำคัญ
ของวัดบำงเป็นพระพุทธรูปท่ีได้รับกำรยกย่องว่ำมีควำมงดงำมถึงท่ีสุดมีพุทธลักษณะงดงำมอ่อนช้อย         จำก
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ให้ข้อมูลว่ำ สุโขทัยมีควำมเจริญรุ่งเรืองมำกท่ีสุดคือ สมัยพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช 
แห่งรำชวงศ์พระร่วง ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรปกครอง พระองค์ก็สำมำรถขยำยอำณำเขตอย่ำงกว้ำงขวำงไปจนถึง
มลำยู หลวงพ่อสุโขทัยวัดบำง มีหลักฐำนท่ีไม่ชัดเจน มี 2 ประเด็น ดังนี้  
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 1. หลวงพ่อสุโขทัย (หลวงพ่อใหญ่) วัดบำงใน ก ำแพงเพชร เคยประดิษฐำนท่ีวัดเตำหม้อ ปัจจุบันคือ
ตลำดศูนย์กำรค้ำ ซึ่งหลวงพ่อธรรมมำธิมุตตมุนี (หลวงพ่อผิว) อัญเชิญมำประดิษฐำนตอนสร้ำงโบสถ์ 

 2. หลวงพ่อสุโขทัย(หลวงพ่อใหญ่) วัดบำงก ำแพงเพชร เคยประดิษฐำนท่ีวัดกุฏิพงษ์ ปัจจุบันคือ
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เจ้ำอำวำสองค์แรกซึ่งก่อนหลวงพ่อธรรมมำธิมุตตมุนี (หลวงพ่อผิว) อัญเชิญมำ
ประดิษฐำนตอนสร้ำงโบสถ์ ซึ่งไม่มีหลักฐำนใดช้ีชัดว่ำมำจำกท่ีใดกันแน่อย่ำงไรก็ตำมหลวงพ่อสุโขทัยก็ยังเป็น
พระพุทธรูปท่ีส ำคัญและสวยงำมของวัดบำงเช่นเดียวกับหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสุโขทัย ได้รับยกย่องว่ำเป็น
พุทธประติมำกรรมท่ีงดงำม 1 ใน 3 รูปแบบของพระพุทธรูปไทย ได้แก่ สุโขทัย เชียงแสน และอู่ทอง พุทธศิลป์
ของพระพุทธรูปสุโขทัยมีควำมงำมสมบูรณ์ลงตัว เป็นผลของพัฒนำกำรทำงศิลปะท่ีได้รับอิทธิพลจำกลังกำ โจฬะ 
และล้ำนนำ ในยุคต้นสมัยสุโขทัย ต่อมำถูกคล่ีคลำยและพัฒนำเรื่อยมำผ่ำนกำรสร้ำงสรรค์และควำมศรัทธำใน
พุทธศำสนำของช่ำงฝีมือ จนได้พุทธลักษณะของสุโขทัยบริสุทธิ์ท่ีปรำศจำกอิทธิพลของศิลปะอื่น โดดเด่นด้วย
พระพักตร์เรียวรูปไข่ รัศมีเป็นเปลว ปรำศจำกไรพระศก พระขนงโก่ง พระนำสิกโด่งเป็นสันงุ้มเล็กน้อย     พระ
กรรณยำว พระโอษฐ์เล็กมีลักษณะคล้ำยยิ้มน้อย ๆ องค์ประกอบของพระพักตร์และพระวรกำยได้สัดส่วน 
แสดงควำมหมำยของพระพุทธเจ้ำท่ีเป่ียมด้วยเมตตำแฝงไว้ด้วยควำมสงบอิ่มเอิบพระพุทธรูปสุโขทัยส ำริดองค์นี้ 
สร้ำงขึ้นในสมัยพ่อขุนรำมค ำแหง เป็นพระหมวดใหญ่ (พระ 3 หมวดสมัยสุโขทัย ได้แก่ หมวดตะกวน หมวดใหญ่ 
หมวดก ำแพงเพชร) ซึ่งหมวดใหญ่ถือเป็นยุคทองของศิลปะสุโขทัย มีลักษณะอ่อนช้อย งดงำม มีชีวิตชีวำ โดดเด่น
ตำมแบบพุทธลักษณะสุโขทัยบริสุทธิ์ดังกล่ำว อีกท้ังองค์นี้ยังมีสัดส่วนท่ีดี เนื้อมวลสำรส ำริดสมบูรณ์ ไม่มีช ำรุด 
ลักษณะกำรวำงพระหัตถ์ กำรวำงนิ้ว มุมปำก พระพักตร์ พระขนง พระโอษฐ์รับกันท้ังหมด พระอิริยำบถ
นั่งขัดสมำธิเต็ม จึงจัดว่ำเป็นพระพุทธรูปโบรำณอำยุเก่ำแก่กว่ำ 700 ปี ท่ีเลอค่ำ หำได้ยำกยิ่งและเป็นท่ีนิยม
อันดับต้น ๆ ของนักสะสมเลยก็ว่ำได้ (กำญจนำ จันทร์สิงห์, 2563) 

 
ภาพที่ 5 พระซุ้มกอ ประดิษฐำนอยู่ในศำลำ วัดบำง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

ประวัติพระซุ้มกอ (พระก าแพงซุ้มกอ) 
พระเครื่องสกุลก ำแพงเพชร มีต ำนำนปรำกฏชัดเจนจำกกำรพบจำรึกบนแผ่นลำนเงินในกรุขณะรื้อ

พระเจดีย์องค์ใหญ่ของวัดพระบรมธำตุ เมืองนครชุม และเมื่อ พ.ศ. 2392 สมเด็จพระพุฒำจำรย์โต พรหมรังสี
แห่งวัดระฆังฯ ซึ่งขึ้นมำเยี่ยมญำติท่ีเมืองก ำแพงเพชร ก็ได้อ่ำนศิลำจำรึกอักษรไทยโบรำณ ท่ีวัดเสด็จ ฝ่ังเมือง
ก ำแพงเพชรมีอยู่ในจำรึกได้กล่ำวถึงพิธีกำรสร้ำงพระ อุปเท่ห์กำรอำรำธนำพระ รวมถึงพุทธำนุภำพอย่ำง
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มหัศจรรย์ของพระเครื่องสกุลก ำแพงเพชรท้ังหลำย นอกจำกนี้ในพระรำชนิพนธ์ เรื่องเสด็จประพำส
ก ำแพงเพชร ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 5 ซึ่งเขียนในปี พ.ศ. 2449 ก็ได้กล่ำวถึงจำรึกบน  
แผ่นลำนทอง อันมีข้อควำมเกี่ยวกับกำรขุดพบพระต่ำง ๆ ตำมกรุต่ำง ๆ หลักฐำนช้ินส ำคัญ อันเกี่ยวกับเมือง
ก ำแพงเพชร ได้แก่ศิลำจำรึกนครชุม ท่ีกล่ำวถึงกำรสร้ำงเมือง โดยพระมหำธรรมรำชำลิไท ในรำวปี พ.ศ.1279  

จำกหลักฐำนกำรศึกษำ เทียบเคียงท้ังหลำยมีข้อสันนิษฐำน ท่ีเช่ือถือได้โดยสรุปว่ำ พระซุ้มกอสร้ำง   
โดยพระมหำธรรมรำชำลิไท เมื่อครั้งด ำรงพระยศผู้ครองเมืองชำกังรำว ในฐำนะเมืองหน้ำด่ำนส ำคัญของ
อำณำจักรสุโขทัย ก่อนท่ีจะได้ทรงรับสถำปนำเป็นกษัตริย์องค์ท่ี 5 แห่งรำชวงศ์สุโขทัย ดังนั้นอำยุกำรสร้ำงของ
พระซุ้มกอจนถึงปัจจุบัน จึงมีประมำณ 700-800 ปี (กำญจนำ จันทร์สิงห์, 2563) 

พระซุ้มกอที่ได้รับความนิยมมีทั้งหมด 4 พิมพ ์คือ 
1. พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่มีกนก 
2. พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญไ่ม่มีกนก 
3. พระซุ้มกอ พิมพ์กลำง 
4. พระซุ้มกอ พิมพ์ขนมเป๊ียะ 

 
ภาพที่ 6 พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่มกีนก (สมำคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชำไทย, 2563) 

 
ภาพที่ 7 พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญไ่ม่มีกนก (สมำคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชำไทย, 2563) 
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ภาพที่ 8 พระซุ้มกอ พิมพก์ลำง (สมำคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชำไทย, 2563) 

 
ภาพที่ 9 พระซุ้มกอ พิมพ์ขนมเป๊ียะ (สมำคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชำไทย, 2563) 

เนื้อของพระก าแพงซุ้มกอ มีดังนี้ 
1. เนื้อดินผสมว่ำนและเกสรดอกไม้ เป็นเนื้อที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด 
2. เนื้อว่ำน แบ่งเป็นเนื้อว่ำนล้วน ๆ และเนื้อว่ำนหน้ำทองค ำ เนื้อว่ำนหน้ำเงิน 
3. เนื้อชิน้เงิน 
4. เนื้อว่ำนและเนื้อชิ้นเงิน ปัจจุบันหำพบยำก 
 พิมพ์ใหญ่มีลำยกนก เป็นพิมพ์ท่ีพบเห็นแพร่หลำย เป็นพระปำงสมำธิ บนฐำนบัว มีซุ้มลำยกนกรอบ

องค์พระ เป็นพระดินเผำ ผสมว่ำนและเกสรดอกไม้ ตำมผิวจะมีจุดแดง ๆ เรียกว่ำ แร่ว่ำนดอกมะขำม 
ซึ่งเป็นวัตถุธำตุตะกูลเหล็กไหล จุดด ำเรียกรำ จับกระจำยเป็นหย่อม ๆ 

 พิมพ์ใหญ่ไม่มีลำยกนก คือพระซุ้มกอด ำ เป็นเนื้อท่ีหำยำกมำก รำคำแพง พบท่ีกรุวัดบรมธำตุ, วัดพกิุล
, และกรุนำตำค ำ 

 พิมพ์กลำง มีลักษณะใกล้เคียงกับพิมพ์ใหญ่ลำยกนก เพียงแต่บำงและต้ืนกว่ำ หำยำกมำก 
 พิมพ์ขนมเป๊ียะ ควำมจริงก็เป็นพิมพ์ต่ำง ๆ นั่นเอง เพียงแต่ไม่ได้ตัดขอบมนออก จึงดูคล้ำยขนมเปี๊ยะ 

ส่วนพิมพ์อื่น ๆ ไม่ขอพูดถึง เพรำะหำชมได้ยำกมำก 

การค้นพบพระก าแพงซุ้มกอ 
เมื่อ พ.ศ.2392 สมเด็จพระพุฒำจำรย์โต วัดระฆัง ได้ไปเยี่ยมญำติท่ีเมืองก ำแพงเพชร ได้พบศิลำจำรึก    

ท่ีวัดเสด็จ จึงทรำบว่ำมีพระเจดีย์ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ ำปิง ฝ่ังเมืองนครชุมเก่ำ ท่ำนจึงชักชวนเจ้ำเมืองออกส ำรวจ   
ก็พบเจดีย์ 3 องค์ อยู่ใกล้ ๆ กัน แต่ช ำรุดมำก จึงได้ชักชวนเจ้ำเมืองท ำกำรรื้อพระเจดียเก่ำท้ัง 3 องค์ รวมเป็น
องค์เดียวกัน เมื่อรื้อถอนจึงพบพระเครื่องซุ้มกอจ ำนวมำก หลวงปู่จึงน ำเข้ำกรุงเทพ ฯ ส่วนหนึ่ง พร้อมเศษอิฐ
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หิน และบนัทึกใบลำน แล้วน ำมำสร้ำงพระสมเด็จของท่ำนจนขึ้นช่ือลือกระฉ่อน เพรำะสร้ำงตำมสูตรกำรสร้ำง
พระซุ้มกอ ส่วนกำรสร้ำงเจดีย์ยังไม่ทันแล้วเสร็จ เจ้ำเมืองก็ด่วนลำลับ ต่อมำพระยำตะก่ำ ขุนนำงพม่ำ          
จึงปฏิสังขรณ์ต่อ จนเสร็จ จึงมีรูปลักษณ์เป็นเจดีย์พม่ำ 

พระก ำแพงซุ้มกอ เป็นพระศิลปะสุโขทัยยุคต้น สร้ำงประมำณ พ.ศ.1900 สมัยพญำลิไท ขุดค้นพบ
หลำยกรุ โดยครั้งแรกพบ ณ วัดพระบรมธำตุ โดยหลวงปู่โต ต่อมำ พ.ศ. 2490 และ 2501 ก็พบอีก แต่ไม่มำก              
ปี 2505 และ 2509 พบจำกกรุวัดพิกุลทอง วัดฤำษี วัดหนองลังกำ และวัดซุ้มกอ (กำญจนำ จันทร์สิงห์, 2563) 

พระซุ้มกอ พิมพ์มีกนก 
ขุดค้นพบบริเวณฝ่ังตะวันตกของล ำแม่น้ ำปิง จังหวัดก ำแพงเพชร เป็นบริเวณทุ่งกว้ำงท่ีมีช่ือว่ำ     

"ลำนทุ่งเศรษฐี " หรือโบรำณเรียกว่ำ " เมืองนครชุมเก่ำ " บริเวณลำนทุ่งเศรษฐีอันกว้ำงใหญ่นี้ ปรำกฎซำก
โบรำณสถำนอยู่มำกมำย เป็นช่ือวัดนับสิบกว่ำวัดด้วยกัน พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์มีกนก ขุดพบท่ีกรุวัดมหำธำตุ 
กรุวัดพิกุล หรือหนองพิกุล กรุฤำษี กรุตำพุ่ม กรุนำตำค ำ กรุลำนดอกไม้ กรุวัดหนองลังกำ เจดีย์กลำงทุ่ง       
กรุคลองไพร 

ส่วนพระนำมของพระซุ้มกอนั้น เป็นเอกลักษณ์ของซุ้มประภำมณฑล ท่ีครอบเศียรองค์พระ เป็นซุ้ม
โค้งงอเหมือน ก ไก่ เลยเรียกติดปำกมำต้ังแต่โบรำณว่ำ " พระซุ้มกอ " พระก ำแพงซุ้มกอ สันนิษฐำนว่ำ จะสร้ำง
ในสมัย พระมหำธรรมรำชำลิไท แห่งสุโขทัย พระพุทธศิลปะขององค์พระจะสง่ำงำม มีควำมล้ ำสัน นั่งขัดสมำธิ
รำบอยู่บนบัลลังก์บัวเล็บช้ำง ภำยใต้ซุ้มเรือนกนก (กำญจนำ จันทร์สิงห์, 2563) 

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์มีกนก    
เป็นพระท่ีขุดพบมีจ ำนวนค่อนข้ำงน้อย เนื้อดินเผำ เป็นพระท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะ ไม่เหมือนพระเครื่อง

ดินเผำท่ัวไป เป็นพระดินเผำท่ีมีเนื้อค่อนข้ำงนิ่ม ละเอียด ไม่มีเม็ดกรวดเจือปน เนื้อขององค์พระจะดูค่อนข้ำง
จะเปื่อยและยุ่ยง่ำย เหมือนพระดินดิบ คือเหมือนพระท่ีไม่ผ่ำนกำรเผำมำ มีว่ำนดอกมะขำมสีแดงปรำกฎให้
เห็นท่ัวองค์พระ (กำญจนำ จันทร์สิงห์, 2563) 

ต าหนิเอกลักษณ์ การสังเกตพระซุ้มกอ 
1. พระเกศเป็นเกศปลี ปลำยแหลมสอบเข้ำ 
2. พระเนตรรี ลอยอยู่ในเบ้ำ 
3. พระนำสิกเป็นแท่งแหลม พระโอษฐ์เล็ก 
4. พระกรรณโค้งเป็นแบบหูบำยศรีเบำ ๆ 
5. ยอดองค์ใต้คอเป็นแอ่งกระทะเบำ ๆ 
6. กนกข้ำงแขนขวำองค์พระเป็นเลข 6 ฝรั่ง 
7. สังฆำฏิเป็นล ำเล็ก 
8. ซอกแขนลึก 
9. ชำยจีวรยำวเข้ำไปซอกแขน 
10. พระหัตถ์ขวำกระดกขึ้นเล็กน้อย 
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ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 

 
ภาพที่ 10 หลวงพ่อเพชร ประดิษฐำนอยู่ด้ำนในวิหำร  

หลวงพ่อเพชร (วัดบาง) 
หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปปำงสมำธิ น้ ำหนักประมำณ 2 ตัน หน้ำตักกว้ำง 56 นิ้ว สูง 91 นิ้ว มีอักษร

จำรึกไว้ด้ำนหน้ำว่ำ จุลศักรำช 1257 และด้ำนหลัง ร.ศ.114 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.2438 อำยุ 120 ปี หล่อด้วยโลหะ
แบบโบรำณ ซึ่งทำงร้ำนทองท่ีมำดูบอกว่ำมีทองค ำแท้อยู่เป็นบำงส่วน ผสมกับโลหะอื่น ๆ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน
ได้รับอิทธิพลมำจำก พระพุทธรูปของอินเดียแบบปำละ มีพุทธลักษณะท่ีอวบอ้วน พระพักตร์กลมส้ัน พระหนุ (หะนุ) 
หรือคำงเป็นปุ่มยื่น เม็ดพระศกเป็นก้นหอยขนำดใหญ่ พระอุระนูนใหญ่ จีวรบำงแนบไปกับพระวรกำย      
และ  ท่ีส ำคัญท่ีสุดคือ ชำยสังฆำฏิพำดส้ันอยู่เหนือ รำวพระอุระ ด้ำนซ้ำย ประทับ ปำงมำรวิชัย แบบขัดสมำธิ     
งดงำมมำก มีขนำดหน้ำตักกว้ำง 2 ศอก 1 คืบ 6 นิ้ว สูงสำมศอก 1 คืบ 1 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน
สิงหห์นึ่งท่ีงดงำมมำก ปำงมำรวิชัย ขัดสมำธิเพชร พระองค์อวบอ้วน พระอุระนูน ชำยสังฆำฏิ อยู่บริเวณเหนือ
รำวพระ 

อุระ พระพักตร์กลมส้ัน พระขนงโก่ง พระนำสกิงุ้ม พระโอษฐ์เล็ก พระหนุเป็นปมเส้น พระศกใหญ่ 
ฐำนมีบัวรอง ท้ังบัวคว่ ำและบัวหงำย งดงำมอย่ำงท่ีสุดน่ำอำยุเกือบพันปี 

 
ภาพที่ 11 พระซุ้มกอ (พิมพ์กลำง) (พระอำจำรยตุ่์น, กำรสัมภำษณ์, 28 กันยำยน 2563)  
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ภาพที่ 12 พระซุ้มกอ (พิมพ์ใหญ่) (พระอำจำรย์ตุ่น, กำรสัมภำษณ์, 28 กันยำยน 2563) 

พระซุ้มกอ (พระก าแพงซุ้มกอ) 
พระก ำแพงซุ้มกอ จัดเป็นพระท่ีสุดยอดและเอกของเมืองก ำแพงเพชร เป็นพระท่ีอมตะ ท้ังพุทธศิลป์ 

และพุทธคุณถูกจัดอยู่ในชุดเบญจภำคีท่ีสูงสุดของพระเครื่องเมืองไทย พระก ำแพงซุ้มกอ เป็นพระท่ีท ำจำก  
เนื้อดินผสมว่ำนและเกสรดอกไม้ และท ำจำกเนื้อชิน ก็มีพุทธลักษณะของพระซุ้มกอนั้นองค์พระประติมำกรรม 
ในสมัยสุโขทัย นั่งสมำธิลำยกนกอยู่ด้ำนข้ำงขององค์พระนั่งประทับอยู่บนบัวเล็บช้ำง ขอบของพิมพ์พระจะโค้ง
มนลักษณะคล้ำยตัว ก.ไก่ คนเก่ำ ๆ จึงเรียกว่ำ “พระซุ้มกอ” พระก ำแพงซุ้มกอ ท่ีค้นพบมีด้วยกัน 5 พิมพ์ 
ประกอบด้วย พิมพ์ใหญ่ แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ มีลำยกนกและไม่มีลำยกนก พระท่ีไม่มีลำยกนกส่วนใหญ่
มักจะมีสีด ำ หรือสีน้ ำตำลแก่ซึ่งเรำมักจะเรียกว่ำ “พระก ำแพงซุ้มกอด ำ” พิมพ์กลำง พิมพ์เล็ก พิมพ์เล็กพัดโบก 
พิมพ์ขนมเป๊ียะ 

 พระก ำแพงซุ้มกอ ท้ังมีลำยกนกและไม่มีลำยกนกเป็นพระท่ีมีศิลปะของสุโขทัยปนกับศิลปะศรีลังกำ 
โดยเฉพำะไม่มีลำยกนกจะเห็นว่ำเป็นศิลปะศรีลังกำอย่ำงเด่นชัด พระก ำแพงซุ้มกอ เนื้อขององค์พระ ใช้ดิน
ผสมกับว่ำนเกสรดอกไม้ จึงท ำให้เนื้อของพระซุ้มกอมีลักษณะนุ่มมัน ละเอียดเมื่อน ำสำลีหรือผ้ำมำเช็ดถูจะเกิด
ลักษณะมันวำวขึ้นทันที 
           ลักษณะของเนื้อท่ีเด่นชัดอีกประกำรหนึ่ง คือ ตำมผิวขององค์พระจะมีจุดสีแดง ๆ ซึ่งเรำเรียกว่ำ   
“ว่ำนดอกมะขำม” และตำมซอกขององค์พระจะมีจุดด ำ ๆ ซึ่งเรำเรียกว่ำ “รำด ำจับอยู่ตำมบริเวณซอกของพระ” 
        พระก ำแพงซุ้มกอ นั้นนอกจำกเนื้อดินยังพบเนื้อชินและชนิดท่ีเป็นเนื้อว่ำนล้วน ๆ ก็มีแต่น้อยมำก 
        พระก ำแพงซุ้มกอ ท่ีขุดค้นพบนั้นจะปรำกฏอยู่ตำมบริเวณวัดบรมธำตุ วัดพิกุล วัดฤำษีและตลอด
บริเวณลำนทุ่งเศรษฐี 
        พระก ำแพงซุ้มกอ ท่ีไม่มีลำยกนกท่ีมีสีน้ ำตำลนั้นจัดเป็นพระท่ีหำได้ยำกมำก เพรำะส่วนใหญ่จะมีสีด ำ 
        พระก ำแพงซุ้มกอ เป็นพระพุทธคุณนั้นไม่ต้องพูดถึง เพรำะพระก ำแพงซุ้มกอ มีครบเครื่องไม่ว่ำเรื่อง 
เมตตำ มหำนิยม แคล้วคลำด ตลอดจนเรื่องโชคลำภ จนมีค ำพูดท่ีพูดติดปำกกันมำแต่โบรำณกำลว่ำ “มีกูแล้ว
ไม่จน” ประกอบกับพระก ำแพงซุ้มกอ ถูกจัดอยู่หนึ่งในห้ำของชุดเบญจภำคี ควำมต้องกำรของนักนิยม       
พระเครื่องจึงมีควำมต้องกำรสูงเพรำะทุกคนต้องกำรแต่พระก ำแพงซุ้มกอท้ังนั้น รำคำเช่ำหำจึงแพงมำก และ
หำได้ยำกมำกด้วย 
        พระก ำแพงซุ้มกอ ไม่ว่ำจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตำมหรือจะเป็นเนื้อดินเนื้อว่ำน ตลอดจนเนื้อชิน พุทธคุณ
เหมือนกันหมด แล้วแต่ว่ำท่ำนจะหำพิมพ์ไหนมำได้ 
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        พระก ำแพงซุ้มกอ จึงจัดว่ำอยู่ในพระอมตะพระกรุอันทรงคุณค่ำท่ีควรค่ำแก่กำรหำ และน ำมำเพื่อ
เป็นศิริมงคล เป็นอย่ำงมำกทีเดียว  (สันติ อภัยรำช, กำรสัมภำษณ์, 28 กันยำยน 2563) 

 
ภาพที่ 13 หลวงพ่อสุโขทัย ประดิษฐำนอยู่ด้ำนในอุโบสถ 

หลวงพ่อสุโขทัย (หลวงพ่อใหญ่)  
พระพุทธรูปสุโขทัย ได้รับยกย่องว่ำเป็นพุทธประติมำกรรมท่ีงดงำม 1 ใน 3 รูปแบบของพระพุทธรูปไทย 

ได้แก่ สุโขทัย เชียงแสน และอู่ทอง พุทธศิลป์ของพระพุทธรูปสุโขทัยมีควำมงำมสมบูรณ์ลงตัว เป็นผลของ
พัฒนำกำรทำงศิลปะท่ีได้รับอิทธิพลจำกลังกำ โจฬะ และล้ำนนำ ในยุคต้นสมัยสุโขทัย ต่อมำถูกคล่ีคลำยและ
พัฒนำเรื่อยมำผ่ำนกำรสร้ำงสรรค์และควำมศรัทธำในพุทธศำสนำของช่ำงฝีมือ จนได้พุทธลักษณะของสุโขทัย
บริสุทธิ์ท่ีปรำศจำกอิทธิพลของศิลปะอื่น โดดเด่นด้วยพระพักตร์เรียวรูปไข่ รัศมีเป็นเปลว ปรำศจำกไรพระศก 
พระขนงโก่ง พระนำสิกโด่งเป็นสันงุ้มเล็กน้อย พระกรรณยำว พระโอษฐ์เล็กมีลักษณะคล้ำยยิ้มน้อย ๆ 
องค์ประกอบของพระพักตร์และพระวรกำยได้สัดส่วน แสดงควำมหมำยของพระพุทธเจ้ำท่ีเปี่ยมด้วยเมตตำ
แฝงไว้ด้วยควำมสงบอิ่มเอิบ 

บุคคลที่เก่ียวข้อง 
เจ้ำอำวำสวัดบำงองค์แรก  หลวงพ่อผิว พระธรรมำธิมุตมุนี  
เจ้ำอำวำสวัดบำงองค์ท่ีสอง พระอำจำรย์ตุ่น พระครูวิเชียรคุณโชติ อินทโชโต 

วิธี / ข้ันตอน / กระบวนการในการสักการะ 
พระคาถาบูชาหลวงพ่อเพชร วัดบำง ก ำแพงเพชร วิธีสักกำระบูชำองค์ท่ำนด้วยพระคำถำบูชำ ดังนี้ 

คาถาหลวงพ่อเพชร วัดบาง 
(ต้ังนะโม 3 จบ) 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ 

กำเยนะ วำจำยะ เจตะสำ วำ วะชิรัง นำมะ 
ปะฏิมัง อิทธิปำฏิหำริยะกะรัง พุทธะรูปัง 

อะหัง วันทำมิ สัพพะโส สะทำ โสตถี ภะวันตุ เม 
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(ค ำแปลพระคำถำบูชำหลวงพ่อเพชร) 
ข้ำพเจ้ำขอนมัสกำรองค์หลวงพ่อเพชร พระองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งควำมศักด์ิสิทธิ์  ด้วยกำย วำจำ และใจ        

ขอควำมสุขควำมเจริญจงมีแก่ข้ำพเจ้ำตลอดทุกเมื่อเทอญ 
แล้วขอพรอันประเสริฐตำมท่ีปรำรถนำในส่ิงท่ีดีงำมเพื่อควำมสงบสุขของชีวิตและครอบครัว สำธุ สำธุ สำธุ 

พระคาถาบูชาหลวงพ่อสุโขทัย วัดบำง ก ำแพงเพชร วิธีสักกำระบูชำองค์ท่ำนด้วยพระคำถำบูชำ ดังนี้  
พระคาถาบูชาหลวงพ่อสุโขทัย 

(ต้ังนะโม 3 จบ) 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ 

นะโมพุทธัสสะ  นะโมธัมมัสสะ  นะโมสังฆัสสะ นะมำมิหังนะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ 
 นะโมสังฆัสสะ นะมำมิหัง 

(ค ำแปลพระคำถำบูชำหลวงพ่อสุโขทัย) 
ขอนอบน้อมต่อองค์พระสัมมำสัมพระพุทธเจ้ำ ขอนอมน้อมต่อพระธรรมค ำส่ังสอนของพระพุทธองค์               

ขอนอบน้อมต่อพระสงฆ์สำวกพระพุทธองค์ ข้ำพเจ้ำขอนอบน้อมต่อหลวงพ่อสุโขทัย ด้วยกำย วำจำ ใจ 

พระคาถาบูชาพระซุ้มกอ วัดบำง ก ำแพงเพชร วิธีสักกำระบูชำองค์ท่ำนด้วยพระคำถำบูชำ ดังนี้  
คาถาอาราธนาพระซุ้มกอก าแพงเพชร (บทสวดย่อ) 

(ต้ังนะโม 3 จบ) 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ 

อุนะอุ อุนะอุ อุนะอ ุ
คาถาอาราธนาพระซุ้มกอก าแพงเพชร (บทสวดแบบยำว) 

(ต้ังนะโม 3 จบ) 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ 

อิติ สิทธิ พุทธัง สมำธิ 
อิติ สิทธิ ธัมมัง สมำธิ 
อิติ สิทธิ สังฆัง สมำธิ 
อิติ สิทธิ สุตตัง สมำธิ 

อิติ สิทธิ วิเนยยัง สมำธิ 
อิติ สิทธิ อะภิธัมมัง สมำธิ 

อิติ สิทธิ นะโมพุทธำยะ สมำธิ 
อิติ สิทธิ ปำระมิตตำ สมำธิ 
อิติ สิทธิ มังรักขันตุ สมำธิ  

มีกูไว้แล้วไม่จน คือถ้อยค ำประจ ำองค์พระซุ้มกอ ซึ่งหมำยถึง พระซุ้มกอสุดยอดทำงโชคลำภ เมตตำ
มหำนิยม ใครมีไว้แล้วจะร่ ำรวย เป็นมหำเศรษฐี เจริญรุ่งเรือง ในชีวิต (พระอำจำรย์ตุ่น, กำรสัมภำษณ์,          
28 กันยำยน 2563)   
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บทสรุป 
 วัดและพระพุทธรูปถือเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลท่ีนับถือศำสนำพุทธ ทุกวัดล้วนมีท่ีมำและ       
มีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งบำงวัดอำจถูกลืมเล่ือนไปว่ำวัดเหล่ำนี้มีควำมส ำคัญขนำดไหน จึงได้เก็บ
รวบรวมข้อมูล เรื่องรำวและควำมเป็นมำของวัดบำงก ำแพงเพชร ซึ่งมีเรื่องรำวท่ียำวนำนและมีพระพุทธรูป      
ท่ีส ำคัญอยู่ 2 องค์ และมีพระเครื่องท่ีอยู่ในกลุ่มพระเบญจภำคี คือ พระซุ้มกอ อยู่ด้วย วัดบำงถือว่ำเป็นวัด     
ท่ีส ำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งพระพุทธรูปท่ีส ำคัญท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นนั้น คือ หลวงพ่อสุโขทัย 
(หลวงพ่อใหญ่) และหลวงพ่อเพชร (พระคู่แฝดพี่ของหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตร) ซึ่งหลวงพ่อสุโขทัยเป็น
พระพุทธรูปส ำคัญของวัดบำง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปท่ีได้รับกำรยกย่องว่ำมีควำมงดงำมถึงท่ีสุด มีพุทธลักษณะ
งดงำมอ่อนช้อย และหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ท่ีหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนำดใหญ่ท่ีสุด เท่ำท่ีพบใน
เมืองก ำแพงเพชร เก่ำแก่สมัยเชียงแสน ท่ีเรียกกันว่ำ สิงห์หนึ่ง ซึ่งนับว่ำไม่ได้เห็นกันได้ง่ำยนัก  พระซุ้มกอ
จัดเป็นพระท่ีสุดยอด เป็นเอกลักษณ์ของเมืองก ำแพงเพชร เป็นพระท่ีอมตะ ท้ังพุทธศิลป์ และพุทธคุณถูกจัด
อยู่ในชุดเบญจภำคีท่ีสูงสุดของพระเครื่องเมืองไทย  
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สุวรรณปรางทอง ไม้ผลเมืองก าแพงกับกลว้ยภัสนันท์ กล้วยไม้สายพันธุ์ก าแพงเพชร 

วุฒิชัย  ตรุษลักษณ์ 
เจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ธนธรณ์  แจ้งโม้ 
อำจำรย์, ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

เพ็ญนภำ  นำครัตน์ 
สงกรำนต์  ทองฤทธิ์ 

มำตำวี  พรมมำ 
มำริสำ  เต้อแก้ว  
สุชำลี  เจริญรอย 
ศิรภัสสร  มูลสำน 
ธำรทิพย์  หรรษำ 

ณิชกำนต์  สุทธิมำลำ 
ทิพำวรรณ  เพศพันธ์ 

นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมำต้ังแต่สมัยโบรำณจนถึงปัจจุบัน สินค้ำเกษตรยังคงมี

ควำมส ำคัญท้ังต่อฐำนะควำมเป็นอยู่ของคนในประเทศ สภำพสังคม ควำมกินดีอยู่ดีแล้ว ยังส่งผลต่อดุลกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศด้วย โดยเฉพำะกล้วยไม้ซึ่งเป็นไม้ตัดดอกท่ีประเทศไทยส่งออกไปขำยต่ำงประเทศ ซึ่งมีแนวโน้ม
ขยำยตัวมำกขึ้นเรื่อย ๆ (กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, 2562) กล้วยไม้มีแหล่งผลิตท่ีส ำคัญอยู่ในภำคกลำง 
ส่วนในจังหวัดก ำแพงเพชรนั้น มีฟำร์มกล้วยไม้ท่ีมีช่ือเสียงในเขตจังหวัดก ำแพงเพชร ผลิตและจ ำหน่ำยกล้วยไม้
ตัดดอก กล้วยไม้หำยำก เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภำคเหนือตอนล่ำงและเป็นศูนย์รวมพันธุ์กล้วยไม้
กว่ำ 50 สำยพันธุ์ สวนกล้วยไม้ภัสนันท์ ต้ังอยู่ท่ีต ำบลวังบัว อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร (Praphaporn 
Srilert, 2013) แต่เมื่อพูดถึงมะนำวพบว่ำ ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกมะนำวมำกถึง 108,779 ไร่ (ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร, 2561) มีผลผลิตรวมท้ังประเทศถึง 152,335 ตัน เนื่องจำกมะนำวเป็นพืชพื้นเมืองใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือภำยใต้ประชำคมอำเซียนในปัจจุบัน ผู้คนในภูมิภำคนี้รู้จักและใช้ประโยชน์
จำกมะนำวมำช้ำนำน อีกท้ังภูมิปัญญำพื้นบ้ำนแต่โบรำณได้ใช้มะนำวเป็นสมุนไพรบ ำบัดโรค ท ำให้พันธุ์มะนำว
เป็นท่ีต้องกำรของท้องตลำดในประเทศท่ัวไป โดยเฉพำะต้นมะนำวที่มีควำมแข็งแรงและให้ผลผลิตมำก 

ค าส าคัญ : สวนสุวรรณี, กล้วยไม้, ก ำแพงเพชร 

จุดก าเนิดของสวนสุวรรณีปรางทองและสวนกล้วยไม้ภัสนันท์ 
สวนสุวรรณีปรำงทองมีต้นก ำเนิดจำกคุณวิเชียร บุญเกิด ผู้เป็นเจ้ำของธุรกิจ ท่ีได้ประสบควำมส ำเร็จ

เกี่ยวกับกำรขยำยพันธุ์ผลไม้หลำยชนิด ท้ังผลไม้ดังในเมืองไทย รวมไปถึงผลไม้ดังจำกต่ำงประเทศ และคุณลุง  
ก็ยังผลิตพันธุ์ผลไม้ต่ำง ๆ จ ำหน่ำย ส่งออกในพื้นท่ีต่ำง ๆ จนเป็นที่รู้จักของบุคคลท่ีสนใจเป็นอย่ำงดี สวนสุวรรณี
ปรำงทอง เป็นสวนท่ีมีพื้นท่ีประมำณ 16 ไร่ ต้ังอยู่บ้ำนเลขท่ี 161/2 หมู่ 1 ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเมือง จังหวัด
ก ำแพงเพชร 62000 อำชีพหลัก ๆ ของคุณวิเชียร บุญเกิด คือกำรพัฒนำและขยำยพันธุ์ผลไม้ส่งออกผลไม้   
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และเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรขยำยพันธุ์ผลไม้ต่ำง ๆ (วิเชียร บุญเกิด, กำรสัมภำษณ์, 13 ธันวำคม 
2563) ส่วนสวนกล้วยไม้ภัสนันท์มีต้นก ำเนิดจำกนำยธงชัย ชัยพงษ์รัตนำ เจ้ำของสวนกล้วยไม้ สวนกล้วยไม้
ภัสนันท์ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 2 ต ำบลวังบัว อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร 62120 แต่เดิมนั้นนำยธงชัย ชัยพงษ์
รัตนำ ท ำไร่อ้อยมำก่อน แต่เกิดปัญหำรำคำอ้อยตกต่ ำ และต้องใช้คนงำนมำกมำย เลยหันมำท ำสวนกล้วยไม้
แทน เริ่มต้นท ำกล้วยไม้ในพื้นท่ีเพียง 5 ไร่ ก่อนท่ีจะเริ่มขยำยสวนกล้วยไม้ออกไป 70 ไร่ ก็ได้รับนำยไพรรัตน์ 
ทองฤทธิ์ มำช่วยดูแลสวนกล้วยไม้ ต้ังแต่เริ่มท ำกิจกำรจนถึงปัจจุบันเป็นเวลำกว่ำ 31 ปี ปัจจุบันธุรกิจกล้วยไม้
จะขำยส่งออกนอกประเทศและส่งภำยในประเทศด้วย สวนกล้วยไม้ภัสนันท์มีกล้วยไม้หลำยสำยพันธุ์ (ไพรรัตน์ 
ทองฤทธิ์, กำรสัมภำษณ์, 9 ธันวำคม 2563) 

กำรท ำกล้วยไม้ดอกไม้เพื่อกำรส่งออก มีท่ีแห่งนี้เพียงแห่งเดียวของก ำแพงเพชร ส่วนช่ือ ภัสนันท์ 
ได้มำจำกช่ือของลูกสำว เมื่อปี 2527 ในสมัยนั้น เริ่มสนใจในวงกำรกล้วยไม้ ก็เลยไปศึกษำดูงำนท่ีกรุงเทพแล้ว
หลังจำกนั้น พอปี 2530 เป็นปีท่ีลูกสำวเกิดพอดี ก็เลยเป็นท่ีมำของช่ือสวนกล้วยไม้ภัสนันท์ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมำ 
(ไพรรัตน์ ทองฤทธิ์, กำรสัมภำษณ์, 9 ธันวำคม 2563)  

 
ภาพที่ 1 สวนมะนำวและตัวอย่ำงสวนมะกรูดในสวนสุวรรณีปรำงทอง 

 
ภาพที่ 2 สวนกล้วยไม้ภัสนันท์ 

สวนกล้วยไม้ภัสนันท์ จังหวัดก าแพงเพชร 
สวนกล้วยไม้ภัสนันท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในสังคมหันมำอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย เพื่อสืบสำนกล้วยไม้

ไทย เพื่อให้ทุกคนในรุ่นหลังได้ศึกษำกล้วยไม้ไทยและเพื่อกำรค้ำขำยและกำรส่งออก กล้วยไม้ถือเป็นหนึ่งใน
สินค้ำท่ีเป็นสัญลักษณ์ของไทย โดยกล้วยไม้ไทยจัดเป็นกล้วยไม้เขตร้อน ได้แก่ กล้วยไม้สกุลหวำย ม็อคคำร่ำ
และแวนด้ำ ซึ่งมีจังหวัดนครปฐม สมุทรสำคร กรุงเทพมหำนครฯ รำชบุรี นนทบุรีเป็นพื้นท่ีกำรผลิตหลัก     
กำรผลิตกล้วยไม้เพื่อส่งออกประมำณ 49% ส่วนอีก 51% เป็นกำรผลิตเพื่อใช้ในประเทศ (เป็นกล้วยไม้ท่ีมี
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คุณภำพต่ ำกว่ำมำตรฐำนกำรส่งออก) มีจ ำนวนผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทยประมำณ 115 รำย และเกษตรกรผู้ปลูก
กล้วยไม้ประมำณ 3,000 รำย คู่ค้ำส ำคัญดอกกล้วยไม้  ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ จีน อิตำลี และคู่ค้ำส ำคัญ         
ต้นกล้วยไม้ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ เนื่องจำกดอกกล้วยไม้เป็นพืชท่ีมีอำยุส้ันและบอบบำง 
ดังนั้น เวลำในกำรขนส่งจึงมีอุปสรรคปัญหำมำก  

 
ภาพที่ 3 กล้วยไม้สกุลหวำย 

 
ภาพท่ี 4 กล้วยไม้สกุลแวนด้ำ 

 
ภาพท่ี 5 กล้วยไม้สกุลช้ำง 

 
ภาพที่ 6 กล้วยไม้ฟิลิปปินส์ 
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ภาพท่ี 7 กล้วยไม้รองเท้ำนำรีอินทนนท์ 

สวนเกษตรสุวรรณีปรางทอง  
ควำมช ำนำญของคุณวิเชียร บุญเกิดนั้นมีมำกมำยหลำยด้ำน แต่ด้ำนท่ีมีควำมโดดเด่นนั้นก็คือ         

กำรพัฒนำพันธุ์พืช กำรพัฒนำขยำยพันธุ์ผลไม้ คุณลุงวิเชียรนั้นมีควำมช ำนำญพิเศษโดยเฉพำะวิธีกำรพัฒนำ
พันธุ์ผลไม้ต่ำง ๆ ท่ีได้มีกำรตัดแต่งเพำะพันธุ์ผลไม้ แต่ละช่วงเวลำเพื่อจะท ำให้พันธุ์ผลไม้มีควำมแข็งแรง และ
ทนทำนต่อฤดูกำล จะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นท่ีท ำกำรเพำะพันธุ์นั้น และเมื่อถึงเวลำก็จะจัดจ ำหน่ำยตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ 

 
ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่ำงกำรลงพื้นท่ีเพื่อบรรยำยภำยในสวนสุวรรณีปรำงทอง 

 
ภาพที่ 9 สวนมะนำวและสวนมะกรูดตัวอย่ำงในสวนสุวรรณีปรำงทอง 
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ซึ่งมะนำวคือไม้ผลท่ีเป็นจุดเด่นท่ีสุดของสวนสุวรรณีปรำงทอง ซึ่งมีเทคนิคท่ีท ำให้มะนำวดกและล ำต้น
แข็งแรง นั้นมีวธิีกำรหรือเทคนิคดังนี้ 

1. มะนำวพันธุ์นี้ ต้องปลูกในบ่อซีเมนต์มำตรฐำนท่ัวไป เพื่อง่ำยต่อกำรให้น้ ำและท ำให้ดินซึมซับน้ ำไว้
ได้นำน สร้ำงควำมชุ่มช่ืนให้แก่ต้นมะนำว 

2. บ่อซีเมนต์ท่ีใช้จะต้องเจำะก้นบ่อให้ทะลุ เพื่อให้รำกแก้วแทงลงดินเพื่อยึดโคนต้นไว้กันไม่ให้ต้นล้ม 
และยังช่วยหำอำหำรได้ดีอีกด้วย ท ำให้ต้นมีอำยุยืนยำว นอกจำกนี้บ่อซีเมนต์ยังช่วยควบคุมควำมสูงของต้น
มะนำว ท ำให้ง่ำยต่อกำรเก็บเกี่ยว และตัดแต่งกิ่ง ยังลดปริมำณกำรให้ปุ๋ยอีกด้วย 

3. ส ำหรับเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีปลูกน้อย กำรปลูกในบ่อซีเมนต์สำมำรถปลูกได้หลำยต้น ดีกว่ำปลูกลงดิน 
เรำสำมำรถจัดกำรเรื่องน้ ำได้ง่ำย ต้นมะนำวจะไม่แย่งอำหำกันเอง โดยเฉพำะพันธุ์แป้นผลดกพิเศษ จะให้ผลดก
ถ้ำปลูกในบ่อซีเมนต์ 

โดยธรรมชำติของมะนำว ชอบท่ีโปร่ง ไม่ชอบน้ ำขัง ต้องให้น้ ำสม่ ำเสมอ ระยะกำรปลูกแล้วแต่พื้นท่ี
ปลูกมำกหรือน้อย แต่ต้องมีระยะห่ำงประมำณ 3.5*3.5 เมตร ก็ให้ผลผลิตดี และต้องมีกำรตัดแต่งกิ่ง
โดยเฉพำะหลังกำรเก็บเกี่ยวและควรให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือปุ๋ยชีวภำพ ระยะแรกของกำรปลูก 
ควรจะรดน้ ำสม่ ำเสมอ วันละ 2 ครั้ง คือ เช้ำและเย็น จะมีกำรแตกใบใหม่ขึ้นและรดวันละครั้งถ้ำมีแดดไม่จัด 
หรือถ้ำมีฝน หำกต้องกำรให้ต้นตอแข็งแรง เพื่อให้รำกแก้วยึดดินไม่ให้ต้นล้ม จะใช้ต้นตอจำกต้นส้มโอน้ ำกร่อย
หรือต้นส้มเวอร์คำ เป็นพันธุ์น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ กิ่งพันธุ์ 1 ต้น ใช้ต้นตอประมำณ 3 ต้น โดยน ำมำเสียบ
ยอดเท่ำนั้น ท ำให้มะนำวมีอำยุได้ถึง 10 ปี ซึ่งเท่ำท่ีสังเกตมะนำวพันธุ์อื่น ส่วนมำกจะมีอำยุได้เพียง 6 ปี (วิเชียร 
บุญเกิด, กำรสัมภำษณ์, 13 ธันวำคม 2563) 

นอกจำกนี้ยังพบว่ำคุณลุงวิเชียรจะมีควำมสนใจศึกษำพันธุ์ไม้ผล พันธุ์ใหม่พันธุ์ดีอยู่เป็นประจ ำ  
โดยเฉพำะละมุดพันธุ์สำล่ีท่ีพบลูกดกมำก ในกำรพูดคุยสอบถำมและแลกเปล่ียนเรียนรู้รวมท้ังได้สังเกตกำร    
ไม้ผลท่ีปลูก มีแปลงท่ีสะอำดมีกำรปฏิบัติท่ีดี เนื่องด้วยคุณลุงวิเชียรมีประสบกำรณ์ในกำรท ำสวนผลไม้กว่ำ
สำมสิบปี จึงเป็นสวนผลไม้ตัวอย่ำง ในทุก ๆ ปีมีท้ังนิสิต นักศึกษำ นักเรียน รวมท้ังเกษตรกร ผู้น ำชุมชนและ
ท้องถิ่นได้มำศึกษำหำควำมรู้เป็นประจ ำ เมื่อวันเสำร์ท่ี 19 มกรำคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ช้ัน 2 เวลำ 
12.30 น. ท่ีผ่ำนมำ คุณลุงวิเชียรได้รับรำงวัล Dara variety award เกียรติยศควำมส ำเร็จของบุคคลท่ีมีควำม
โดดเด่น (ผู้บริหำรองค์กรดีเด่น สำขำ-เกษตรกรดีเด่น) (วิเชียร บุญเกิด, กำรสัมภำษณ์, 13 ธันวำคม 2563) 

ความส าคัญของพืชเกษตรที่มีต่อประเทศไทย 
กล้วยไม้ เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีน ำเข้ำประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก ประเทศไทยเป็นท้ังผู้ผลิตและส่งออก

กล้วยไม้ตัดดอกรำยใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยในปี 2555 สัดส่วนของกำรส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกถึงร้อยละ 66 ของ
มูลค่ำดอกไม้ท้ังหมดท่ีส่งออกของไทย ฟำร์มกล้วยไม้ตัดดอกส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพื้นท่ีภำคกลำงของประเทศ 
เนื่องจำกมีข้อได้เปรียบทำงด้ำนกำรขนส่ง (เริงชัย ตันสุชำติ และคณะ, 2555, หน้ำ 1) ส่วนในจังหวัดก ำแพงเพชร 
มีฟำร์มกล้วยไม้ท่ีมีช่ือเสียงในเขตจังหวัดก ำแพงเพชร ผลิตและจ ำหน่ำยกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้หำยำก    
เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภำคเหนือตอนล่ำง และเป็นศูนย์รวมพันธุ์กล้วยไม้กว่ำ 50 สำยพันธุ์    
สวนกล้วยไม้ภัสนันท์ ต้ังอยู่ท่ี ต ำบลวังบัว อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร (Praphaporn Srilert, 2013) 
จำกส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรรำยงำนตัวเลขกำรส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในปี 2562 ว่ำ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
เปรียบเทียบจำกปี 2561 ถึงร้อยละ 9.84 (จำก 48,960 เป็น 53,780 ตัน ตำมล ำดับ) โดยมีประเทศท่ีส่งออก
หลัก 10 ประเทศคือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ เวียดนำม จีน อินเดีย เนเธอร์แลนด์ อิตำลี บรำซิล เยอรมนีและ
ออสเตรเลีย ตำมล ำดับ แต่เมื่อพิจำรณำเฉพำะกล้วยไม้ตัดดอกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทีส่งออกหลักของไทยพบว่ำ   
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ในปี 2562 กำรส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกมีอัตรำกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ถึงร้อยละ 13.27 และร้อยละ 5 
ส ำหรับกำรส่งออกต้นกล้วยไม้ (กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, 2562) 

แต่เมื่อพูดถึงมะนำวพบว่ำ ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกมะนำวมำกถึง 108,779 ไร่ (ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร, 2561) มีผลผลิตรวมท้ังประเทศถึง 152,335 ตัน เนื่องจำกมะนำวเป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือภำยใต้ประชำคมอำเซียนในปัจจุบัน ผู้คนในภูมิภำคนี้รู้จักและใช้ประโยชน์จำกมะนำว
มำช้ำนำน อีกท้ังภูมิปัญญำพื้นบ้ำนแต่โบรำณได้ใช้มะนำวเป็นสมุนไพรบ ำบัดโรค เช่น โรคเลือดออกตำมไรฟัน
เพรำะมีวิตำมินซีสูง รวมถึงกำรแก้อำกำรเจ็บคอเพรำะมะนำวว่ำอุดมไปด้วยกรดซิตริก กรดมำลิค และกรด
เอสคอร์บิก ซึ่งเป็นกรดผลไม้กลุ่มหนึ่งช่วยในกำรกระตุ้นเซลล์ท ำให้เซลล์ผิวท่ีเส่ือมสภำพหลุดลอกช่วยขจัด  
รอยแผลเป็นให้จำงลง อีกท้ังยังมีสำรกลุ่มฟลำโวนอยด์ รวมถึงธำตุอำหำรอย่ำงเช่นฟอสฟอรัส แคลเซียม 
แมกนีเซียม แหล่งเพำะปลูกมะนำวของไทยจะอยู่ในภำคกลำงเป็นส่วนใหญ่ รองลงมำได้แก่ภำคเหนือ ผลผลิต
มะนำวของไทยจะใช้เพื่อกำรบริโภคภำยในประเทศกว่ำร้อยละ 90 มีกำรส่งออกเป็นส่วนน้อย โดยมีกำรส่งออก 
216 ตัน ในปี 2556 ในจ ำนวนนี้ส่งออกไปประเทศลำวมำกท่ีสุดจ ำนวน 106.6 ตัน ส่วนกำรส่งออกไปยัง
ประเทศอำเซียนอื่น ๆ ไม่มีข้อมูลปรำกฏ มะนำวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีนอกจำกจะมีตลำดผู้บริโภคภำยใน 
ประเทศรองรับแล้ว มะนำวก ำลังจะก้ำวเป็นสินค้ำดำวเด่นของไทยในตลำดกำรค้ำเสรีอำเซียนได้ในอนำคต 
เพรำะประเทศภำยในภูมิภำคอำเซียนต่ำงมีข้อจ ำกัดในกำรเพำะปลูกมะนำว (สมพร อิศวิลำนนท์, 2559) 
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อำจำรย์, ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

วรรณิกำ  คุ้มเณร 
กิตติวัชน์  จันทร์เล็ก 

พัชรีวรรณ  เสือเนียม 
พิมพิศำ  หำญอยู่  

สโรชำ  ก้อนจันทร์เทศ 
นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

พินทุมำศ  กว้ำงปัญญำ 
วิรัลยุพำ  กิจไพบูลย์สิน 

จุฑำมำศ  ฝอยทอง 
นิลำวัลย์  จีนำมูล 

นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บทน า 
จังหวัดก ำแพงเพชรเป็นจังหวัดท่ีอยู่ในบริเวณภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำงตอนบนท ำให้ศิลปวัฒนธรรม 

วิถีชีวิตได้รับกำรผสมผสำนจำกท้ังภำคเหนือ (ล้ำนนำ) และภำคกลำง (อยุธยำและสุโขทัย) ซึ่งแสดงออกใน
หลำย ๆ อย่ำง อำทิ ประเพณี วัฒนธรรมโดยเฉพำะอำหำร อย่ำงเมี่ยงค ำหรือเมี่ยงลำวเป็นต้น เมี่ยงเป็นอำหำร
ท่ีได้รับกำรสืบทอดมำจำกบรรพบุรุษโดยกำรย้ำยถ่ินฐำนของผู้คนท่ีมำจำกภำคเหนือและภำคอีสำน แต่เมื่อย้ำย
ถิ่นมำอยู่ก ำแพงเพชรเป็นเวลำนำนก็เริ่มผสมผสำนควำมเป็นภำคกลำงเข้ำไปในอำหำรหรือแม้แต่วิธีกำรกิน 
รวมถึงส่วนประกอบท่ีน ำมำใช้ในกำรท ำเมี่ยง นอกจำกเมี่ยงแล้วเมื่อมำจังหวัดก ำแพงเพชร คนส่วนใหญ่จะนึกถึง
กล้วยไข่ก ำแพงเพชร เนื่องจำกกล้วยไข่ของจังหวัดก ำแพงเพชรนั้น มีลักษณะเด่นท่ีลูกเล็กก ำลังดี มีกล่ินหอม
และรสชำติหวำน แขกบ้ำนแขกเมืองจึงนิยมน ำกล้วยไข่ไปเป็นของฝำก สืบเนื่องมำจำกในสมัยก่อนพื้นท่ีจังหวัด
ก ำแพงเพชรมีกำรปลูกกล้วยไข่อยู่เป็นจ ำนวนมำก เมื่อมีกล้วยสุกเป็นจ ำนวนมำกชำวบ้ำนจึงคิดหำวิธีท่ีจะน ำ
กล้วยมำท ำเป็นอำหำรประเภทต่ำง ๆ เพื่อให้คนในครอบครัวไม่เกิดควำมเบ่ือหน่ำยจำกกำรรับประทำนอำหำร
ชนิดเดิมซ้ ำ ๆ ก่อเกิดเป็นแกงหยวกกล้วยไข่ในปัจจุบัน 

ค าส าคัญ : แกงหยวกกล้วยไข่, เมี่ยงนครชุม, ก ำแพงเพชร 

ความเป็นมาของเม่ียงนครชุมและแกงหยวกกล้วยไข่ก าแพงเพชร 
อำหำรประจ ำถิ่นประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร หลำยคนมักจะนึกถึงกล้วยไข่ กระยำสำรท หรือแม้แต่

เฉำก๊วย ซึ่งเป็นของฝำกขึ้นช่ือประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร แต่หำกพูดถึงอำหำรโบรำณประจ ำถิ่นท่ีมีมำอย่ำง
ยำวนำน คงหนีไม่พ้นเมี่ยงนครชุมและแกงหยวกกล้วยไข่ เมี่ยงนครชุมท่ีนิยมท ำกันมีอยู่ 2 ลักษณะคือ ท ำแบบ
เมี่ยงลำวและเมี่ยงค ำ เพรำะประชำกรส่วนหนึ่งในจังหวัดก ำแพงเพชร ได้อพยพย้ำยถ่ินฐำนมำจำกภำคอีสำน
และภำคเหนือ จึงได้มีกำรน ำเอำวิถีชีวิตด่ังเดิมติดตัวเมื่อย้ำยถ่ินฐำนมำด้วย โดยเฉพำะเมี่ยงลำวเป็นอำหำรอีก
ประเภทหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมของทำงภำคเหนือ เมี่ยงโดยท่ัวไป นิยมกินหรืออมเพื่อควำมกระชุ่มกระชวยท ำให้เกิด
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ควำมเพลิดเพลินหรือแก้เปรี้ยวปำกชำวเหนือส่วนใหญ่จะติดใบเมี่ยง ถ้ำไม่ได้อมจะง่วงนอน หรือง่วงซึม        
ใบเมี่ยงค ำมำจำกใบชำป่ำ หรือใบชำ น ำมำหมัก เพื่อใช้กินกับเกลือหรือกินกับแคบหมู ประชำชนในสมัยโบรำณ
ถือเป็นอำหำรส ำหรับอมเป็นหลักในทุกผู้คนไม่ว่ำเด็กหรือผู้ใหญ่ ปัจจุบันนี้กำรอมใบเมี่ยงไม่นิยมกันแล้วและมีกำร
พัฒนำมำเป็นเมี่ยงท่ีมีไส้แตกต่ำงกันไปในแต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่น ในจังหวัดก ำแพงเพชรล้วนมีร้ำนเมี่ยง 
ตำมแบบฉบับก ำแพงเพชร ท่ีไม่ซ้ ำกับท้องถิ่นใด เมี่ยงจึงกลำยเป็นอำหำรกินเล่น ๆ ในแต่ละบ้ำน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในงำนศพ เมี่ยงนครชุมจะถูกใช้เป็นของรับแขก ในทุกงำน จนกลำยเป็นประเพณีประจ ำเมือง
ก ำแพงเพชร ในปัจจุบันเมี่ยงนครชุมนับว่ำเป็นภูมิปัญญำท่ีไม่มีวันท่ีจะสำบสูญ เพรำะชำวก ำแพงเพชรส่วนใหญ่
ยังนิยมกินเมี่ยงเป็นอำหำรว่ำงกันอยู่ เกือบทุกครัวเรือน (สันติ อภัยรำช, มปป) 

กล้วยไข่เป็นกล้วยท่ีได้รับควำมนิยมในกำรบริโภคโดยท่ัวไป โดยเฉพำะกล้วยไข่ท่ีสุกแล้ว เนื่องจำก
รสชำติดี อร่อย หวำนหอม นุ่ม มีขนำดไม่ใหญ่จนเกินไป เดิมกำรเพำะปลูกกล้วยไข่ในประเทศไทยเป็นกำรผลิต
เพื่อกำรบริโภคในประเทศ แต่ในปัจจุบันกล้วยไข่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งท่ีมีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงมีกำรขยำยกำรเพำะปลูกกล้วยไข่เพื่อท ำกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศ กล้วยไข่เป็นผลไม้ท่ีถือได้ว่ำมีศักยภำพ
ในกำรส่งออกสูง เพรำะเป็นผลไม้ท่ีสำมำรถเก็บรักษำไว้ในอุณหภูมิท่ีต่ ำ ได้นำน จึงเอื้ออ ำนวยต่อกำรส่งออก  
ในด้ำนกำรผลิตนั้นก็สำมำรถท่ีจะผลิตเพื่อจ ำหน่ำยได้ตลอดปี (บุษรำ ใจยศ , 2551, หน้ำ 1) กล้วยไข่ใน 
ประเทศไทยนั้น สำยพันธุ์ท่ีนิยมปลูก คือ กล้วยไข่ก ำแพงเพชร เนื่องจำกกล้วยไข่ชอบดินด ำปนทรำย ดินร่วนท่ีมี
กำรระบำยน้ ำดี และมีน้ ำท่ีอุดมสมบูรณ์ ไม่ชอบแล้ง ไม่ชอบพื้นท่ีรำบ ซึ่งจังหวัดก ำแพงเพชรนั้นมีสภำพ       
ภูมิประเทศและภูมิอำกำศท่ีเหมำะสมมำก จึงส่งผลให้กล้วยไข่ก ำแพงเพชรมีจุดเด่น คือ มีรสชำติหวำน   
เปลือกบำง และเนื้อแน่นกว่ำกล้วยไข่ในจังหวัดอื่น ๆ ดังนั้นจึงถือได้ว่ำจังหวัดก ำแพงเพชรเป็นแหล่งผลิต   
กล้วยไข่ท่ีส ำคัญของประเทศ (เผด็จ บุญทอง, 2554, หน้ำ 1)  

จำกกำรศึกษำดังกล่ำวท ำให้กล้วยไข่ก ำแพงเพชรนับว่ำเป็นของฝำกท่ีเมื่อใครก็ตำมท่ีมำเยือนจังหวัด
ก ำแพงเพชรจะต้องซื้อติดกลับไปเสมอ เพรำะกล้วยไข่ของก ำแพงเพชรขึ้นช่ือเรื่องควำมหวำนท่ีมีเอกลักษณ์   
ไม่แข็งและมีเม็ดเหมือนกล้วยไข่ท่ีอื่น ๆ เมื่อกล้วยกลำยเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแสดงให้เห็นว่ำสภำพพื้นท่ี
บริเวณนี้มีควำมเหมำะสมในกำรปลูกกล้วยไข่ ท ำให้ในสมัยก่อนชำวจังหวัดก ำแพงเพชรนิยมปลูกกล้วยไข่เป็น
อย่ำงมำกไม่ว่ำจะไปในพื้นท่ีใดก็มักจะพบเจอกล้วยไข่เสมอ ชำวบ้ำนจึงน ำกล้วยไข่มำประกอบอำหำรเพื่อท ำ
เป็นกับข้ำว บำงส่วนก็น ำไปท ำเป็นขนมหวำนไว้รับประทำนในครัวเรือน จำกกำรลองน ำกล้วยไข่มำท ำเป็น
อำหำรคำว หรือแกงกล้วยไข่นั้น จึงมีกำรน ำกล้วยไข่มำท ำเป็นอำหำรต้ังแต่ในสมัยนั้นเป็นต้นมำ โดยนิยมน ำมำ
ท ำแกงหยวกกล้วยไข่มำกท่ีสุด เนื่องจำกกล้วยไข่จะมีรสหวำนตัดกับควำมเค็มของกะทิ กลำยเป็นอำหำร
โบรำณประจ ำถิ่นมำจนถึงปัจจุบัน (รัญญำ พงษ์เสือ, กำรสัมภำษณ์, 13 ธันวำคม 2563)  

คุณค่าของกล้วยไข่และสมุนไพรไทยในเม่ียงนครชุม 
เมื่อพูดถึงสรรพคุณของท้ังกล้วยไข่และเมี่ยงแล้ว ท้ัง 2 ล้วนแล้วแต่มีส่วนประกอบจำกธรรมชำติ      

ท้ังวิตำมิน ใยอำหำร ซึ่งมีส่วนช่วยท้ังในด้ำนกำรบ ำรุงร่ำงกำยและรักษำโรค (พิชญำดำ เจริญจิต, 2563) อำทิ 
รักษำอำกำรท้องผูก เพรำะกล้วยไข่มีเส้นใยและกำกอำหำรเป็นจ ำนวนมำกจึงเป็นยำระบำยและแก้อำกำร
ท้องผูกได้ ลดอำกำรเสียดท้อง ป้องกันโรคโลหิตจำง ลดอันตรำยจำกควำมดันโลหิตสูง ลดอันตรำยจำกเส้น
เลือดฝอยแตก ป้องกันโรคซึมเศร้ำ ช่วยรักษำแผลในล ำไส้ ปรับสมดุลของระดับโพแทสเซียมช่วยและควบคุม
อุณหภูมิของร่ำงกำย สรรพคุณส ำหรับเมี่ยงค ำและเมี่ยงลำวนั้น มีมำกเช่นเดียวกันกล้วยไข่ซึ่งสำรอำหำรหลัก 
ได้แก่ โปรตีนจำกหมูสับ กุ้งแห้ง และ ถั่วลิสง ไขมันจำกน้ ำมันพืชท่ีใช้ทอดและผัดไส้เมี่ยงและได้ใยอำหำรจำก
ผักอยู่บ้ำงเล็กน้อย กำรกินข้ำวตังเมี่ยงลำวเป็นอำหำรว่ำงก็จะได้สำรอำหำรสมดุลท่ีดี (มูลนิธิหมอชำวบ้ำน, 
2018) ส่วนเมี่ยงค ำได้ใยอำหำรจำกผักอยู่บ้ำงเล็กน้อย กำรกินข้ำวตังเมี่ยงลำวเป็นอำหำรว่ำงก็จะได้สำรอำหำร

https://www.honestdocs.co/constipation
https://www.honestdocs.co/peptic-ulcer
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สมดุลท่ีดี ดังนี้ มะพร้ำวค่ัว ถั่วลิสงค่ัว จัดเป็นสมุนไพรรสมัน ช่วยบ ำรุงไขข้อและบ ำรุงเส้นเอ็น ใบชะพลู ขิง   
หัวหอม พริก ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวก ป้องกันอำกำรท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยย่อยอำหำร เสริมธำตุลม
และธำตุไฟ มะนำวท้ังเปลือกมีรสเปรี้ยวขม ช่วยขับเสมหะ บรรเทำอำกำรไอช่วยให้ชุ่มคอ เสริมธำตุน้ ำใน
ร่ำงกำย น้ ำจ้ิมมีรสหวำนรสเค็ม ช่วยบ ำรุงธำตุดิน และเมี่ยงค ำยังเป็นของว่ำงท่ีให้ ใยอำหำรค่อนข้ำงดี จึงมี
ประโยชน์ต่อระบบขับถ่ำยของร่ำงกำยอีกด้วย (พิชญำดำ เจริญจิต, 2562)  

ส่วนประกอบเม่ียงนครชุมและแกงหยวกกล้วยไข่ 
ในกำรท ำแกงหยวกกล้วยไข่และเมี่ยงนครชุมนั้น มีวิธีกำรท ำท่ีไม่ยุ่งยำก เนื่องจำกเป็นอำหำรพื้นบ้ำน

ท่ีคนไทยคุ้นเคยกันมำเป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะแกงหยวก ท่ีเป็นแกงโบรำณ ซึ่งคนในสมัยก่อนมองเห็น
ควำมส ำคัญของหยวกกล้วย เพรำะคนสมัยก่อนเช่ือว่ำน่ำจะรับประทำนได้ จึงน ำหยวกกล้วยมำประกอบ
อำหำร นับแต่นั้นมำแกงหยวกกล้วย จึงเป็นท่ีนิยมและท ำตำมงำนต่ำง ๆ เช่น งำนบุญ งำนบวช งำนประเพณี
ต่ำง ๆ แต่มีข้อยกเว้น คือไม่นิยมท ำในงำนศพ หยวกกล้วย คือ ส่วนท่ีเป็นแกนของต้นกล้วย หยวกกล้วยท่ีนิยม
รับประทำน คือหยวกกล้วยตำนี หยวกกล้วยป่ำ และหยวกกล้วยน้ ำว้ำ (ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, 
2560) หยวกกล้วยท่ีเรำจะน ำมำปรุงอำหำร ควรเป็นหยวกกล้วยท่ียังไม่ออกปลี แต่ส ำหรับก ำแพงเพชรนั้น 
เนื่องจำกเป็นเมืองท่ีมีกล้วยไข่เป็นจ ำนวนมำกชำวบ้ำนจึงนิยมน ำหยวกกล้วยไข่มำท ำเป็นแกงหยวกรับประทำน 
ซึ่งส่วนประกอบหลัก ๆของแกงหยวกกล้วยไข่คือ หยวกกล้วยไข่ กะปิ กุ้งแห้ง เกลือ กะทิ น้ ำเปล่ำ หอมแดง 
ขม้ินและถั่วเหลืองค่ัว แต่ส ำหรับเมี่ยงนครชุมนั้น ชำวบ้ำนนิยมท ำกันใน 2 ลักษณะคือ เมี่ยงลำวและเมี่ยงค ำ 
ซึ่งแต่ละแบบมีวัตถุดิบท่ีแตกต่ำงกัน ผู้เขียนขอเริ่มท่ีวัตถุดิบในกำรท ำเมี่ยงลำว ซึ่งมี ส่วนประกอบท้ังหมด                 
12 ชนิด คือ ใบผักกำดดอง น้ ำมันพืชส ำหรับผัดผักกำดดอง น้ ำปลำ น้ ำตำล น้ ำมะขำมเปียกค้ันข้นปำนกลำง  
เนื้อหมูสับละเอียด กุ้งแห้งป่น หอมเจียว กระเทียมเจียว พริกขี้หนู ถั่วลิสงและมะพร้ำวค่ัว ส่วนเมี่ยงค ำนั้น     
มีส่วนประกอบท่ีส ำคัญ 6 ชนิดด้วยกันคือ น้ ำตำลมะพร้ำว น้ ำเปล่ำ ถั่วลิสงโขลก กะปิ น้ ำปลำและมะพร้ำวค่ัว 
(บำง, กำรสัมภำษณ์, 19 ธันวำคม 2563)  

วิธีการท าเม่ียงนครชุมและแกงหยวกกล้วยไข่ 
เมื่อกล่ำวถึงกำรท ำอำหำรพื้นถิ่นจังหวัดก ำแพงเพชรไม่ว่ำจะเป็นเมี่ยงนครชุม หรือแม้แต่แกงหยวก

กล้วยไข่นั้น มีวิธีกำรท ำท่ีไม่ยุ่งยำก ซึ่งสำมำรถท ำได้ดังนี้ 
 1. หั่นหยวกกล้วยเป็นช้ินพอดีค ำ สำวใยกล้วยออก และน ำหยวกแช่น้ ำมะขำมเปียกเพื่อป้องกันไม่ให้
หยวกกล้วยมีสีคล้ ำลง 
 2. ต ำปลำย่ำงให้ป่น ค่ัวถั่วเหลืองให้หอม และน ำค่ัวเหลืองท่ีค่ัวไปแช่น้ ำ 

 
ภาพที่ 1 ปลำย่ำงปั่นละเอียด 
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 3. ต้ังหัวกะทิเค่ียวพอแตกมัน ใส่พริกแกงพร้อมปลำย่ำงลงไป 

 
 

ภาพที่ 2 กำรเค้ียวกะทิและค่ัวถั่วเหลือง 

 4. เค่ียวจนน้ ำแกงเดือดเต็มท่ี ใส่พริกแกง ตำมด้วยหยวกกล้วยลงไป  
 5. พอเริ่มเดือดใส่ถั่วเหลืองค่ัวและปลำย่ำงลงไป แล้วจึงเริ่มปรุงรส 

 
ภาพที่ 3 กำรเค้ียวพร้อมใส่ปลำย่ำง 

6. น ำหำงกะทิมำใส่และใส่เครื่องปรุงลงไป ใส่กล้วยไข่และน ำชะอมมำใส่ในขั้นตอนสุดท้ำย 

 
ภาพที่ 4 กำรใส่หำงกะทิ กล้วยไข่และชะอม ลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ำย 

 7. พอสุกได้ท่ีแล้วใส่กล้วยไข่และชะอมลงไป เสิร์ฟพร้อมข้ำวสวยหรือข้ำวเหนียวก็ได้ 

 
ภาพที่ 5 กล้วยหยวกกล้วยไข่ พร้อมรับประทำน 
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ส่วนกำรท ำเมี่ยงนครชุมนั้น ผู้เขียนขอแบ่ง 2 ประเภท ตำมควำมนิยมท่ีมีอยู่ คือ เมี่ยงลำวและเมี่ยงค ำ 
โดยมีรำยละเอียดกำรท ำดังนี้ (บำง, กำรสัมภำษณ์, 19 ธันวำคม 2563) 

เม่ียงลาว 
1. ผัดใบผักกำดดองกับน้ ำมันให้ร้อนท่ัวกัน 
2. ผสมน ้ำปลำ น ้ำตำล น ้ำมะขำมเปียก น ำไปเค่ียวในกระทะจนข้นและเหนียว ใส่หมู กุ้งแห้ง หอมเจียว 

กระเทียมเจียว ขิง ถั่วลิสง มะพร้ำว เค่ียวให้เหนียวพอปั้นได้ 
3. ปั้นเป็นรูปกลมเล็ก ๆ ห่อด้วยใบผักกำด เป็นรูปกลม 
4. จัดเมี่ยงลำวเรียงให้สวยงำม โรยพริกขี้หนูสดในจำน 
เม่ียงค า  
1.เค่ียวน้ ำตำลมะพร้ำว กับน้ ำ ไฟกลำง หมั่นคน ระวังไหม้  
2. เค่ียวน้ ำตำลได้ท่ี อย่ำให้เหนียวมำก เพรำะเย็นแล้วจะเหนียวขึ้นอีก  
3. ใส่กะปิ น้ ำปลำ ชิมรสตำมชอบ  
4. ใส่ ข่ำค่ัวโขลก ถ่ัวลิสงค่ัวโขลก มะพร้ำวค่ัวโขลก คนเข้ำกัน พักให้เย็น จะข้นขึ้นอีก  
5. เตรียมเครื่องเมี่ยงให้พร้อม  
จำกกำรศึกษำกำรท ำเมี่ยงค ำกระทงทองอัญชัน ของโชติรส สกุลยลไพศำลและคณะ (2558) จำกกำร

ใช้วัตถุดิบท่ีเหลืออยู่ภำยในสถำนประกอบกำรท่ีท ำงำน (โรงแรม) พบว่ำ ส่วนประกอบในกำรท ำเมี่ยงยังคงมี 
ขิง ตะไคร้ ถั่วลิสง พริกขี้หนู มะนำว หอมแดงและใบชะพลู เช่นเดียวกันกับเมี่ยงนครชุม แตกต่ำงกันท่ีภำชนะ
ในกำรใส่ไส้เมี่ยง โดยเมี่ยงนครชุมนั้น ยังคงอนุรักษ์ควำมเป็นเมี่ยงด้ังเดิม โดยใช้ใบชะพลูในกำรห่อใส่ แต่กำรศึกษำ
ของโชติรส สกุลยลไพศำลและคณะ (2558) ใช้กระทงทองในกำรใส่ไส้เมี่ยงเพื่อควำมสวยงำมและน่ำกินของ
แขกท่ีเข้ำพักในสถำนประกอบกำร นอกจำกนั้นในปัจจุบันยังมีกำรประยุกต์น ำข้ำวเหนียวมำเป็นส่วนประกอบ
ในกำรท ำเมี่ยง โดยใช้ข้ำวลืมผัวมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์เมี่ยงค ำข้ำวลืมผัว (วิลำสินี ดีปญญำ, 2556, หน้ำ ก) 
โดยศึกษำสูตรกำรท ำน ำเมี่ยงท่ีเหมำะสมเพื่อให้อำยุของผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น สูตรน้ ำเมี่ยงท่ีเหมำะสม ประกอบ
ไปด้วย น้ ำตำลปบ 40 กรัม น้ ำตำลทรำย 14 กรัม แบะแซ 18 กรัม ขิงบด 20 กรัม หอมแดง 3 กรัม และเกลือ 
5 กรัม และอัตรำสวนเครื่องเมี่ยง คือ ขำวพองลืมผัว 1 สวน ถั่วลิสงค่ัว 1 สวน กุงแหง 0.25 สวน ใบชะพลูอบแหง 
0.05 สวนและมะพรำวค่ัว 1 สวน ผสมกับน้ ำเมี่ยง 1 เทำของสวนผสมท้ังหมด กำรวิเครำะหองคประกอบทำง 
ดำนเคมี คือ ปริมำณควำมช้ืน ไขมัน โปรตีน เถำ เย่ือใยและคำรโบไฮเดรต มีคำรอยละโดยน้ ำหนักเปียกเทำกับ 
6.26, 28.45,9.92, 1.78, 1.67 และ 53.59 ตำมล ำดับ ท ำกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑเมี่ยงค ำขำวลืมผัวโดยบรรจุ
ในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ เก็บรักษำไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลำ 6 สัปดำห พบวำเมื่ออำยุกำรเก็บรักษำเพิ่มขึ้น     
ค่ำควำมช้ืน คำ Aw และคำ TBA มีกำรเปล่ียนแปลงโดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จำกกำรวิจัยท่ีผ่ำนมำได้เห็นควำมพยำยำมในกำรพัฒนำตัวผลิตภัณฑ์เมี่ยงให้ได้รับควำมสนใจท้ังจำก
คนไทยและชำวต่ำงชำติ ดังนั้น เมี่ยงนครชุมยังมีโอกำสอีกมำกท่ีจะสำมำรถพัฒนำและต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อให้
ครอบคลุมควำมนิยมของผู้ท่ีสนใจเมี่ยงในอนำคต เช่นเดียวกันแกงหยวกกล้วยไข่ ท่ีสำมำรถน ำไปปรับสูตร
พัฒนำเป็นอำหำรท่ีแสดงอัตลักษณ์เมืองก ำแพงเพชรได้ 
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ผมแดง คนไทยเช้ือสายเวียงจันทน์ ในจังหวัดก าแพงเพชร 
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นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
คนผมแดงในจังหวัดก ำแพงเพชร มีต ำนำนเล่ำว่ำ ได้อพยพย้ำยถิ่นมำจำกเวียงจันทน์ แต่มีหลักฐำน

ปรำกฏเรื่องคนผมแดงจำกบทพระรำชนิพนธ์เสด็จประพำสต้นในรัชกำลท่ี 5 ถึงเส้นผมสีแดงท่ีไม่มีใครเหมือน 
ซึ่งผมแดงท่ีปรำกฏนี้เป็นลักษณะผมแดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ สีเริ่มต้นในช่วงนี้ผมจะมีสีด ำก่อน จนถึงอำยุ
ประมำณหนึ่งผมจึงจะเริ่มเปล่ียนสี (ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่ำจะเปล่ียนเมื่อไร) ช่วงท่ี 2 ในช่วงนี้ผมจะเปล่ียน
สภำพเป็นสีแดงออกทอง (ควำมเข้ม - จำงนั้นข้ึนอยู่กับกรรมพันธุ์) และช่วงท่ี 3 ในระยะนี้จะเป็นสีท่ีเปล่ียน
จำกสีแดงเป็นสีท่ีเข้มข้ึน อำจเป็นสีแดงน้ ำตำลโค้ก หรือสีด ำ ก่อนท่ีจะแปรสภำพเป็นสีขำวหงอก นอกจำกนั้น
แล้วจำกกำรศึกษำของ Arisa JK (2018) ยังบอกอีกว่ำ ผมสีแดงต่อก ำเนิดนั้นเป็นเผ่ำพันธุ์ท่ีค่อนข้ำงหำยำก   
ซึ่งจะพบมำกในแถบยุโรป กำรกลำยพันธุ์ของยีน MC1R คือตัวสร้ำงผมสีแดง ซึ่งถ้ำหำกท้ังพ่อ และแม่มียีนตัวนี้
แม้ไม่ได้มีผมสีแดงก็ตำม เด็กท่ีเกิดมำจะมีโอกำสถึง 25% ท่ีจะมีผมสีแดง (ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำคนผมแดง
ในจังหวัดก ำแพงเพชร) คนผมแดงผมจะไม่เปล่ียนเป็นสีเทำ แต่จะจำงลงไปตำมอำยุ กลำยเป็นสีทอง และ      
สีเงินขำว (ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำคนผมแดงในจังหวัดก ำแพงเพชร) ประชำกรผมแดงในโลกมีน้อยกว่ำ 2% 
หรือคิดเป็นประมำณ 140 ล้ำนคน และท่ีประเทศสก๊อตแลนด์มีคนผมแดงมำกท่ีสุดประมำณร้อยละ 13 ของ
ประชำกร 

ค าส าคัญ : คนผมแดง, ชำติพันธุ์, ก ำแพงเพชร 

ข้อมูลทั่วไปของคนผมแดงในจังหวัดก าแพงเพชร 
คนผมแดงในจังหวัดก ำแพงเพชรนั้น มีต ำนำนเล่ำว่ำอำศัยอยู่ท่ีเวียงจันทน์ และได้อพยพเข้ำสู่ประเทศ

ไทยเมื่อเกิดสงครำม โดยธิดำของเจ้ำเมือง (ไม่ปรำกฏช่ือ) ได้หนีมำกับทหำร และได้น ำพระพุทธรูปมำด้วย      
2 องค์ คือพระจักรนำรำยณ์ และพระนำคปรก ขณะเดินทำงผู้คนล้มเจ็บป่วยตำยไปเรื่อย ๆ เหลือแต่ทหำรผู้ถือ
พระพุทธรูปท้ัง 2 องค์ และเจ้ำหญิงผมสีทอง ต่อมำเจ้ำหญิงผมสีทองได้เดินหลงทำงไปในป่ำ ได้พบกับ
นำยพรำนซึ่งก ำลังนั่งเนื้อ (นั่งบนต้นไม้เพื่อล่ำสัตว์ในเวลำกลำงคืน) และได้ขอขึ้นไปอำศัยอยู่ด้วย แต่พรำนป่ำ
ไม่ให้ข้ึนไปเพรำะเกรงว่ำจะเป็นผีโป่งปลอมตัวมำ จึงปล่อยให้เจ้ำหญิงอยู่ข้ำงล่ำงและจุดไฟ พอถึงรุ่งเช้ำจึงรู้ว่ำ
เป็นคนและได้เกิดควำมรักและเห็นอกเห็นใจกัน ต่อมำจึงได้อยู่ร่วมกันเป็นสำมีภรรยำจนมีลูกหลำนสืบต่อกันมำ 
ลูกหลำนท่ีเกิดมำจำกท้ังสองมีผมสีทองออกไปจนสีแดง ซึ่งคนผมแดงได้อพยพมำอยู่ในบริเวณหมู่บ้ำนแสนตอ 
หมู่ท่ี 2 ต ำบลแสนตอ อ ำเภอขำณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดก ำแพงเพชร (ชมรมประวัติศำสตร์, 2563) โดยใช้   
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ภำษำลำวในกำรส่ือสำร แต่ ณ ปัจจุบัน เริ่มเปล่ียนแปลงภำษำในกำรส่ือสำรเป็นภำษำไทย เพื่อท่ีจะสำมำรถ
ส่ือสำรกับคนไทยท้องถิ่นได้ จนภำษำลำวเริ่มค่อย ๆ หำยไปเรื่อย ๆ สันติ อภัยรำช (2559) ได้กล่ำวไว้ว่ำ       
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีคนผมแดงอำศัยอยู่ประมำณ 20 ครอบครัว หรือประมำณ 16 คน แต่ตอนนี้มีบำงส่วนไป
ท ำงำนท่ีกรุงเทพฯ นอกจำกนี้ เรณู ปัญญำโชติ (กำรสัมภำษณ์, 9 ธันวำคม 2563) ยังบอกอีกว่ำ ในสมัยนี้      
ไม่ค่อยพบเจอคนท่ีมีผมสีแดงเด่นชัดสักเท่ำไร เนื่องจำกคนผมแดงกระจำยตัวและแต่งงำนกับคนจำกท่ีต่ำง ๆ 
ท ำให้ลักษณะสีแดงท่ีเด่นชัดนั้น ค่อย ๆ หำยไป บำงคนก็มีผมสีโค้ก บำงคนก็ผมสีด ำแต่เวลำโดนแดดเป็นสีแดง 
เมื่อกล่ำวถึงฐำนะของคนผมแดงนั้น คุณเรณูกล่ำวว่ำ เมื่อก่อนคนท่ีมีผมสีแดงจะมีฐำนะยำกจน แต่ปัจจุบัน               
คนผมแดงมีกำรปรับตัวประกอบอำชีพและต้ังหลักได้ส่วนใหญ่จึงมีฐำนะปำนกลำง 

 
ภาพที ่1 รูปป้ำยถ่ินคนผมแดง 

ความเชื่อและศาสนา  
คนผมแดงในจังหวัดก ำแพงเพชร นับถือศำสนำพุทธเป็นศำสนำหลักตั้งแต่ครั้งก่อนท่ีจะอพยพย้ำยถ่ิน

มำยังประเทศไทย โดยเฉพำะพระบำงซึ่งมีต ำนำนกำรสร้ำงพระบำงปรำกฏในพงศำวดำรหลวงพระบำง ตำมฉบับ
ท่ีมีอยู่ในศำลำลูกขุนกล่ำวว่ำพระอรหันต์ช่ือจุลนำคเถร ได้สร้ำงพระบำงขึ้นในศักรำช 236 ท่ีเมืองลังกำ และได้
อธิษฐำนบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ 5 พระองค์ ไว้ภำยในพระบำง ดังนี้ มีพระอรหันต์องค์หนึ่งช่ือพระจุลนำคเถร
อยู่เมืองลังกำทวีป ประกอบด้วยพระไตรปิฎกคิดจะให้พระพุทธ ศำสนำรุ่งเรืองไปตรำบเท่ำถ้วนถึง 5000    
พระวัสสำ พระองค์จึงพิเครำะห์ด้วยเหตุจะสร้ำงรูปพระปฏิมำกร จึงให้คนไปป่ำวร้องชำวเมืองลังกำทวีปให้มำ
พร้อมกันแล้ว ให้ช่ำงปั้นรูปพระพุทธเจ้ำยกพระหัตถ์ท้ังสองขึ้นห้ำม เมื่อพระยำกบิลพัสด์ุ พระยำโกลียกไพร่พล
มำรบกันริมน้ ำโรทินี ครั้นปั้นเสร็จแล้วคนท้ังหลำยก็เอำเงินและทองค ำ ทองแดง ทองเหลืองมำให้พระจุลนำค
เถรหล่อรูปพระปฏิมำกร แล้วชำวเมืองลังกำก็พำกันท ำสักกำระบูชำต่ำง ๆ พระจุลนำคเถร พระยำลังกำพร้อม
กันยกเอำพระปฏิมำกรขึ้นตั้งไว้ในปรำสำท ขนำนนำมต้ังว่ำพระบำง แล้วพระจุลนำคเถรจึงอัญเชิญพระบรมธำตุ 
5 พระองค์ ใส่ผอบแก้วขึ้นตั้งไว้บนอำสนะทองตรงพระพักตร์พระบำง อธิษฐำนว่ำพระบำงองค์นี้จะได้เป็นท่ีไหว้
ท่ีบูชำแก่เทพยำดำมนุษย์ท้ังปวงถำวรสืบไปถึง 5000 พระวัสสำก็ขอให้พระบรมธำตุ 5 พระองค์ เสด็จเข้ำสถิต
อยู่ในรูปพระบำงนั้น แล้วพระบรมธำตุเสด็จเข้ำอยู่ท่ีพระนลำฏ องค์ 1 อยู่ท่ีพระหนุ องค์ 1 อยู่ท่ีพระอุระ    
องค์ 1 อยู่พระหัตถ์เบื้องขวำ องค์ 1 อยู่พระหัตถ์เบื้องซ้ำย องค์ 1 แล้วพระบำงก็ท ำปำฏิหำริย์มหัศจรรย์ต่ำง ๆ 
ได้มีกำรสมโภช 7 วัน 7 คืน (ปฐมพงษ์ สุขเล็ก, 2563) 

ในกำลต่อมำพระยำศรีจุลรำชได้ขออัญเชิญพระบำงจำกพระยำสุบินรำชเจ้ำแผ่นดินเมืองลังกำ         
มำประดิษฐำนเมืองอินทปัตนคร (กรุงกัมพูชำ) ต่อมำพระเจ้ำฟ้ำงุ้มผู้ครองเมืองศรีสัตนำคนหุตล้ำนช้ำงร่มขำว  
ผู้เป็นลูกเขยจึงขออัญเชิญพระบำงไปยังเมืองของตน ครั้นเมื่อเดินทำงถึงนครเวียงค ำ พระยำเวียงค ำขออัญเชิญ
พระบำงไว้ท ำสักกำระบูชำก่อน พระเจ้ำฟ้ำจุ้มจึงพำไพร่พลไปเมืองศรีสัตนำคนหุตล้ำนช้ำงร่มขำว 
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ในศักรำช 834 (พ.ศ.2015) สมัยพระยำล่ำน้ ำแสนไทไตรภูวนำรถเจ้ำเมืองศรีสัตนำคนหุตล้ำนช้ำง    
ร่มขำว ให้ท้ำวพระยำไปอัญเชิญพระบำงจำกเมืองเวียงค ำมำไว้ท่ีวัดเชียงกลำงเมืองศรีสัตนำคนหุตล้ำนช้ำง     
ร่มขำว (เมืองหลวงพระบำง) จึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีพระบำงได้ประดิษฐำนในอำณำจักรล้ำนช้ำง เหตุกำรณ์หลังจำกนี้
เป็นกำรเล่ำพระรำชพงศำวดำร รวมถึงกำรกล่ำวถึงกำรอัญเชิญพระบำงไปประดิษฐำนยังพระอำรำมต่ำง ๆ     
ท่ีกษัตริย์ล้ำนช้ำงมีพระรำชศรัทธำสร้ำงข้ึน 

ในศักรำช 921 (พ.ศ. 2102) สมัยพระไชยเชษฐำธิรำชลงมำต้ังเมืองเวียงจันทน์ มีช่ือว่ำเมืองจันทบุรี  
ศรีสัตนำคนหุตล้ำนช้ำงร่มขำว แต่พระบำงยังอยู่เมืองศรีสัตนำคนหุตล้ำนช้ำงร่มขำว จึงเปล่ียนช่ือเป็นเมือง
หลวงพระบำงรำชธำนีศรีสัตนำคนหุตล้ำนช้ำงร่มขำว ตำมช่ือของพระบำง และในศักรำช 1043 (พ.ศ.2224) 
ท้ำวนองอัญเชิญพระบำงลงมำเมืองเวียงจันทบุรีศรีสัตนำคนหุตล้ำนช้ำงร่มขำว (เมืองเวียงจันทน์) จนกระท่ัง  
ถูกอัญเชิญไปกรุงธนบุรี จำกต ำนำนหรือพระรำชพงศำวดำรหลวงพระบำงข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญ
ของพระบำงท้ังในด้ำนควำมศักด์ิสิทธิ์ และระยะเวลำนับร้อยปีท่ีพระบำงประดิษฐำนในอำณำจักรล้ำนช้ำงท่ีมี
ควำมเกี่ยวพันกับเหตุกำรณ์ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำกำรเปล่ียนช่ือเมืองตำมนำมของพระบำง 
หรือกำรอัญเชิญพระบำงไปพร้อมกับกำรย้ำยเมือง แสดงให้เห็นถึงฐำนะของพระบำงท่ีเป็นพระพุทธรูปส ำคัญ
อันมีควำมศักดิ์สิทธิ์ และเป็นตัวแทนหลักชัยของอำณำจักรด้วย (ปฐมพงษ์ สุขเล็ก, 2563) 

นอกจำกนี้คนผมแดงในสมัยก่อนยังนับถือศำลเจ้ำพ่อปู่ด ำ ซึ่งเช่ือว่ำเจ้ำพ่อปู่ด ำเป็นพรำนป่ำท่ีมี
ควำมสำมำรถมำก ปัจจุบันมีพิธีบวงสรวงถูกจัดขึ้นทุกปีในวันสงกรำนต์และมีกำรเข้ำทรงเพื่อท ำนำยควำมเป็นไป
ในหมู่บ้ำน แต่พิธีก็เลือนหำยไป คนผมแดงในปัจจุบันก็เปล่ียนมำศรัทธำในหลวงพ่อโตมำกขึ้น 

ลักษณะทางกายภาพที่พบเห็นได้อย่างชัดเจน 

 
ภาพท่ี 2 รูปเปรียบเทียบคนผมแดงกับคนสีผมธรรมดำ (Made in Thailand, 2015) 

คนผมแดง เป็นคนธรรมดำท่ีมีผมสีแดงออกทอง โดยจะแดงต้ังแต่โคนผมไปจนถึงปลำยเส้นผม ขนตำ 
ขนค้ิว ขนแขนก็แดง หรือแม้แต่หนังศีรษะก็ยังเป็นสีแดงแต่ก็ใช่ว่ำผมจะมีสีแดงเท่ำกันทุกคน บำงคนแดงมำก
บำงคนก็แดงน้อยคละกันไป และไม่ใช่ทุกคนท่ีจะมีผมสีแดง โดยคนท่ีมีผมสีแดงนั้นจะต้องมีพ่อหรือแม่คนใด
คนหนึ่งท่ีเป็นคนหัวแดงลูกท่ีเกิดมำจึงจะเป็นคนหัวแดง บำงคนพ่อแดงแม่ด ำแต่ลูกก็ไม่ได้มีผมสีแดง แต่ท่ีแน่ ๆ 
เมื่อทุกคนอำยุมำกขึ้นแล้ว ผมท่ีมีสีแดงจะค่อยๆ แปรสภำพเป็นสีน้ ำตำลโค้กและกลำยเป็นสีขำวเหมือนผม
หงอกในที่สุด โดยสีผมจะเปล่ียนเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
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ภาพท่ี 3 รูปผมและหนวดสีแดง (Made in Thailand, 2015) 

ช่วงที ่1 สีเร่ิมต้น 
ในช่วงนี้ผมจะมีสีด ำก่อน จนถึงอำยุประมำณหนึ่งผมจึงจะเริ่มเปล่ียนสี (ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่ำจะ

เปล่ียนเมื่อไร) 

 
ภาพท่ี 4 รูปเด็กท่ีมีผมสีแดง (Made in Thailand, 2015) 

ช่วงที่ 2 สีแดง 
ในช่วงนี้ผมจะเปล่ียนสภำพเป็นสีแดงออกทอง (ควำมเข้ม - จำงนั้นขึ้นอยู่กับกรรมพนัธุ)์ 

 
ภาพท่ี 5 รูปคนผมแดงในวัยชรำภำพ  

 ช่วงที่ 3 สีหงอก 
ในระยะนี้จะเป็นสีท่ีเปล่ียนจำกสีแดงเป็นสีท่ีเข้มข้ึน อำจเป็นสีแดงน้ ำตำลโค้ก หรือสีด ำ ก่อนท่ีจะ 

แปรสภำพเป็นสีขำวหงอก 
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การเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5 
พระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ครั้งเสด็จประพำสต้นและพักแรมท่ี

อ ำเภอขำณุวรลักษณ์บุรี ตอนหนึ่งว่ำ “เวลำบ่ำยส่ีโมง แวะจอดถ่ำยรูปหำดแล้วลงเรือชลำประพำสเท่ียวต่อไป
แวะบ้ำนข้ำงฝ่ังตะวันออกถึงบ้ำนตำแสนปม เป็นปมไปท้ังตัวแม้ไม่มีอะไรแดดเผำ จึงได้ลงเรือต่อมำจนเวลำ    
ย่ ำค่ ำข้ึนท่ีบ้ำนหำดแสนตอ เดินข้ำมไปวัดสว่ำงอำรมณ์ ต ำบลท่ีเรียกว่ำ แสนตอ เป็นช่ือเมืองขำณุนี้ มีตอมำก
จริง ๆ เรือได้โค่นครั้งหนึ่ง เพรำะเหตุท่ีตล่ิงพังมำก เดินตำมถนนฝ่ังตะวันตก แวะเก็บอะไรต่ออะไรบ้ำง มำจนถึง
วัดท่ีเป็นวัดสร้ำงใหม่ เรียกว่ำ วัดหัวเมือง ต้ังแต่วัดนั้นจนถึงท่ีว่ำกำรเมือง ซึ่งเป็นเรือนหลังคำมุงแฝกท้ังนั้น     
ท่ีจอดเรืออยู่เหนือท่ีว่ำกำรนิดหนึ่ง”  

วันท่ี 18 สิงหำคม ร.ศ.125 ผ่ำนบ้ำนแม่ลำด เสด็จขึ้นท่ีหำดบ้ำนแสนตอ เมืองขำณุ เพื่อหยุดพักเสวย
พระกระยำหำร (ปัจจุบันคือวัดพรหมประดิษฐ์) และได้ไปพลับพลำท่ีวัดน้อยวรลักษณ์ 

  
ภาพท่ี 6 รูปวัดน้อยวรลักษณ์ในปัจจุบันและท่ีต้ังสมัยอดีตของวัดน้อยวรลักษณ์ 

อีกตอนหนึ่งคือ “วันท่ี 19 วันนี้ต่ืนสำยไปแล้วพระวิเชียรพำคนผมแดงมำให้ดูอันลักษณะผมแดงนั้น
เป็นผมม้ำแดงอย่ำงอ่อนหรือเหลืองอย่ำงแก่ ผมท่ีแดงนี้มำข้ำงพันธุ์พ่อ ถ้ำเป็นผู้หญิงไปได้ผัวผมด ำลูกออกมำก็
ผมด ำไปด้วย ผมแดงนั้นเปล่ียน 3 อย่ำงแรกแดงครั้นอำยุมำกเข้ำก็ด ำหม่นลง แก่ก็เลยขำวทีเดียว บอกพืชพันธุ์
ว่ำทรำบว่ำตัวแม่แต่เวียงจันทน์ แต่มำก่อนอนุเป็นขบถจะได้ต้ังอยู่ช้ำนำนเท่ำไรไม่ทรำบ พูดเป็นไทย ประพฤติ
อำกำรกิริยำก็เป็นไทย เฉพำะมีมำกอยู่ท่ีเมืองขำณุ ท่ีก ำแพงเพชรนี้มีแต่กระเส็นกระสำย ออกเรือเวลำ 3 โมง
ตรงเกือบ 5 โมงจึงได้ขึ้นเรือเหลือง ท ำกับข้ำว แวะเข้ำจอดท่ีประทับร้อนเพรำะระยะส้ัน แต่จืดไปไม่สนุกจึงได้
ไปจอดหัวหำดแม่ลำด ซึ่งมีต้นไม้ร่ม กินข้ำวและถ่ำยรูปเล่น ในท่ีนั้น แล้วเดินทำงต่อมำหมำยว่ำจะข้ำมระยะ  
ไปนอนคลองขลุง แต่เห็นเวลำเย็น ท่ีพลับพลำต ำบลบำงแขมนี้ท ำดีต้ังอยู่ท่ีหำดและพลับพลำหันหน้ำต้องลม  
จึงได้หยุด พอเวลำบ่ำย 4 โมงตรงอำบน้ ำ แล้วมีพวกชำวบ้ำนลงมำหำ เล่ำถึงเรื่องไปทับเงี้ยว เวลำเย็นข้ึนไป
เท่ียวบนบ้ำนและไปท่ีไร่ระยะทำงเวลำวันนี้สองฝ่ังน้ ำ ระยะบ้ำนห่ำงลงมีป่ำค่ันมำก แลดูเหมือนจะไม่จับฝ่ัง
ตะวันตก เช่น ตอนล่ำง ๆ มีตะวันตกบ้ำงตะวันออกบ้ำง เช่น บ้ำนบำงแขมนี้ก็เป็นบ้ำนหมู่ใหญ่ อยู่ฝ่ังตะวันออก
รำษฎรอยู่ข้ำงจะขี้ขลำด กว่ำตอนข้ำงล่ำง ไม่ใคร่รู้อะไรสังเกตตำมเรื่องรำวท่ียืนเป็นข้อไม่ต้องท ำอะไร ไม่ให้
ต้องเสียอะไรมำก ” (มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2562) 
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เมื่อคนผมแดงเข้ำเฝ้ำ นำยอ่อง (ปู่ของนำงทองค ำ แสนแก้ว) เล่ำว่ำ พระพุทธเจ้ำหลวง (พระเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลท่ี 5) ประสงค์จะขอไปเล้ียง แต่นำยอ่องอำยุประมำณ 3 ขวบ ร้องไห้ พระพุทธเจ้ำหลวงตรัสว่ำ รอให้โตก่อน 
เด๋ียวจะร้องไห้ตำยเสียในวัง แล้วพระองค์พระรำชทำนผ้ำแพรให้ผืนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเครื่องหมำยของกำรไป  
เข้ำเฝ้ำครั้งต่อไป แต่นำยอ่อง ไม่มีโอกำสเข้ำเฝ้ำ คนผมแดงในปัจจุบันยังมีอยู่หลำยครอบครัว พวกเขำมีควำมสุข
และได้รับควำมช่ืนชมและยอมรับในทุกฝ่ำย ท ำให้คนผมแดงภูมิใจในชำติก ำเนิดของพวกเขำมำก 

จำกพระรำชนิพนธ์ เรื่องกำรเสด็จประพำสต้น ท ำให้เรำได้พบเห็นหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับคนผมแดง
ตำมท่ีปรำกฏในบทพระรำชนิพนธ์ แต่ไม่มีหลักฐำนใดปรำกฏชัดเจนถึงช่วงระยะเวลำท่ีคนผมแดงได้อพยพ    
ย้ำยถ่ินฐำนจำกประเทศลำว เข้ำสู่พื้นท่ีอ ำเภอขำณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดก ำแพงเพชร  

Arisa JK (2018) ได้ศึกษำคนผมแดงท่ัวไปบนโลกใบนี้ จำกหัวข้อกำรศึกษำคือ “15 ข้อเท็จจริงของ 
“คนผมแดง” เผ่ำพันธุ์ที่ค่อนข้ำงหำยำก และข้อมูลน่ำสนใจท่ีซ่อนอยู”่ แต่ในท่ีนี้ขอยกตัวอย่ำงมำเพียง 10 ข้อ คือ 

1. โดยปกติแล้วคนผมแดงเกิดมำพร้อมกับดวงตำสีน้ ำตำล  
2. กำรกลำยพันธุ์ของยีน MC1R คือตัวสร้ำงผมสีแดง ซึ่งถ้ำหำกท้ังพ่อและแม่มียีนตัวนี้แม้ไม่ได้มีผม  

สีแดงก็ตำม เด็กท่ีเกิดมำจะมีโอกำสถึง 25% ท่ีจะมีผมสีแดง(ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำคนผมแดงในจังหวัด
ก ำแพงเพชร)  

3. โดยเฉล่ียคนผมแดงมีเส้นผมน้อยกว่ำคนผมสีน้ ำตำลหรือสีทอง แต่ผมสีแดงโดยธรรมชำติมีควำม
หนำมำกกว่ำสีผมอื่น ๆ 

4. คนผมแดงสีผมจะไม่เปล่ียนเป็นสีเทำ แต่จะจำงลงไปตำมอำยุ กลำยเป็นสีทอง และสีเงินขำว      
(ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำคนผมแดงในจังหวัดก ำแพงเพชร)  

5. มีโอกำสถนัดมือซ้ำยมำกกว่ำคนผมสีอื่น 
6. จำกกำรวิจัยในวำรสำร British Journal of Cancer เผยว่ำ ชำยผมแดงมีโอกำสเป็นมะเร็ง                

ต่อมลูกหมำกน้อยกว่ำ 54% 
7. ด้วยควำมหนำแน่นของยูเมลำนินในร่ำงกำยต่ ำ จึงท ำให้ร่ำงกำยของคนผมแดงดูดซับวิตำมินดีได้

น้อยกว่ำท่ีร่ำงกำยต้องกำร แต่เรื่องนี้สำมำรถชดเชยได้ด้วยกำรสร้ำงวิตำมินดีเอง หำกอยู่ในสภำพแสงน้อย 
8. ประชำกรผมแดงในโลกมีน้อยกว่ำ 2% หรือคิดเป็นประมำณ 140 ล้ำนคน และท่ีประเทศสก๊อตแลนด์

มีคนผมแดงมำกท่ีสุดประมำณร้อยละ 13 ของประชำกร 
9. อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ต่อต้ำนกำรสมรสของคนผมแดง เนื่องจำกไม่ต้องกำรให้เกิดเป็นเด็กประหลำด 
10. ผมแดงสำมำรถพบได้ทุกชนชำติ แต่ส่วนใหญ่มักพบบ่อยในคนท่ีมีเช้ือสำยจำกยุโรปเหนือ หรือ

ทำงตะวันตก 
ส ำหรับมนุษยชำติโบรำณในแหลมอินโดจีน นักมำนุษยวิทยำได้ลงควำมเห็นว่ำแต่เดิมนั้น ได้แก่       

ชนชำติชวำและชนชำติละว้ำ หรือลัวะ ชนชำติชวำเป็นต้นตระกลู ของค ำว่ำ “ลำว” ก็เป็นได้ (มหำสิลำ วีระวงส์, 
2535, หน้ำ 2) จำกงำนเขียนของกรำน แอแวนส์ (Grant Evans) อธิบำยว่ำชนชำติลำวมำจำกเผ่ำพันธุ์หรือ  
เช้ือชำติไท (ไต) ซึ่งมีต้นก ำเนิดมำจำกดินแดนหนึ่งของเขตกวำงสีในภำคใต้ของประเทศจีน ต่อมำถูกจีนรุกรำน
จึงได้อพยพเคล่ือนย้ำยมำทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วแผ่กระจำยไปท่ัวดินแดนเอเชียอำคเนย์ปัจจุบัน ดังจะพบเห็น
ได้ตำมเขตชำยแดนภำคใต้ของจีน ภำคเหนือของเวียดนำมและพม่ำ (เมียนมำร์) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของ
อินเดียและแน่นอนได้ประกอบเป็นประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศลำวและประเทศไทย (กรำน แอแวนส์, 
2006, หน้ำ 2) 
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ชนชำติลำวถูกจัดอยู่ในเผ่ำพันธุ์มองโกลอยด์ ซึ่งมีลักษณะผิวเหลือง น้ ำตำลและน้ ำตำลแดง มีรูปร่ำง
ค่อนข้ำงเต้ียถึงสูงปำนกลำง รูปศีรษะค่อนข้ำงกว้ำง หน้ำผำกกว้ำงปำนกลำงถึงกว้ำงมำก จมูกกว้ำงปำนกลำง 
สันต่ ำไม่โด่ง ตำสีน้ ำตำลถึงน้ ำตำลเข้ม เปลือกตำอูมเป็นธรรมดำ ผมสีน้ ำตำลถึงสีด ำมีเส้นหยำบและเหยียดตรง 
เนื่องจำกเม็ดสีผิวของร่ำงกำยจะมีกำรสร้ำงขึ้นมำเพื่อปกป้องผิว ดังนั้นชำติท่ีอยู่ในเขตร้อนท่ีมีแสงแดด จะท ำให้
ร่ำงกำยผลิตเมลำนินออกมำมำกกว่ำ จึงเป็นสำเหตุท่ีท ำให้มนุษย์มีสีผิวท่ีแตกต่ำงกันตำมชนชำติ เช่น คนลำว
ในพื้นท่ีนครหลวงพระบำงส่วนใหญ่จะมีผิวพรรณขำวกว่ำคนลำวในภำคอื่น ๆ ท ำให้ชนชำติลำวมีควำมงำมของ
สีผิวเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของชนชำติและเผ่ำพันธุ์ ซึ่งนั่นคือผิวเหลืองหรือขำวเหลือง (วิสิฏฐ์ คิดค ำส่วน, 2557, 
หน้ำ 142-143) 

ดังนั้น จึงเห็นได้ลักษณะทำงกำยภำพของคนลำวท่ีอยู่อำศัยอยู่ในประเทศลำวมีท้ังสีผิว เส้นผม ควำมสูง
และลักษณะโครงหน้ำท่ีแตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำคนผมแดงตำมกำรสันนิษฐำนว่ำมีถิ่นก ำเนิดมำจำกประเทศ
ลำวนั้น ลักษณะท่ีใกล้เคียงกับลักษณะทำงกำยภำพของคนลำว ตำมกำรศึกษำของวิสิฏฐ์ คิดค ำส่วน  
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กระทงเปลือกข้าวโพด ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

วชิรวิทย ์ กรรณิกำ 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์, คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

สุดำพร  แทนสมบัติ  
นิชำนันท์  เอี่ยมทรัพย์ 

นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชร 

บทน า 
กำรท ำกระทงเปลือกข้ำวโพด ของต ำบลลำนดอกไม้ตก อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก ำแพงเพชร       

ท ำจำกวัสดุธรรมชำติท่ีถูกท้ิงหลังจำกำรเก็บเกี่ยวทำงกำรเกษตรจำกกำรปลูกข้ำวโพด เนื่องจำกมีอยู่มำกจึงมี
ปัญหำเกิดกำรเผำเปลือกข้ำวโพด กำรน ำเปลือกข้ำวโพดไปท้ิงตำมแม่น้ ำจึงเกิดผลเสียต่ำง ๆ ท้ังผลเสียจำก
มลพิษทำงอำกำศและน้ ำเน่ำเสีย ชำวบ้ำนจึงน ำเปลือกข้ำวโพดมำแปรรูปท ำกระทง จำกภูมิปัญญำชำวบ้ำนท่ีมี
ฝีมือจำกกำรเย็บบำยศรีจำกใบตอง มำเย็บเปลือกข้ำวโพด น ำเปลือกข้ำวโพดไปตำกแห้งย้อมสีให้สวยงำมแล้ว
น ำมำขึ้นรูปต่อกันจนเกิดเป็นรูปร่ำงตำมต้องกำร กำรน ำดอกหญ้ำแห้งท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีมำย้อมสีและตกแต่ง     
จนเกิดควำมสวยงำมเป็นควำมแปลกใหม่และเป็นท่ีนิยมต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำจนเกิดเป็นกำรสร้ำงรำยได้
ให้กับคนในชุมชน บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรศึกษำเกี่ยวกับ 1) ควำมเป็นมำของกระทงเปลือกข้ำวโพด 
2) ควำมส ำคัญของกระทงเปลือกข้ำวโพด 3) วัสดุผลิตภัณฑ์เพื่อท ำกระทงเปลือกข้ำวโพด 4) ขั้นตอนกำรผลิต
กระทงเปลือกข้ำวโพด 5) ประเภทกำรใช้งำน และ 6) ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยกระทงเปลือกข้ำวโพด 

ค าส าคัญ : ต ำบลลำนดอกไม้ตก,กระทงจำกเปลือกข้ำวโพด,ก ำแพงเพชร 

ความเป็นมาของกระทงเปลือกข้าวโพด 
กำรประดิษฐ์กระทง สมัยก่อนใช้วัสดุพื้นบ้ำนหรือตำมธรรมชำติ เช่น ท ำจำกใบตอง หยวกกล้วยมำพับ

ตกแต่งประดับด้วยดอกไม้ ธูปเทียน และวัสดุตำมธรรมชำติมำประดิษฐ์ เป็นวัสดุย่อยสลำยง่ำย แต่ปัจจุบันกลับ
นิยมใช้วัสดุโฟม ซึ่งย่อยสลำยยำก ท ำให้แม่น้ ำล ำคลองสกปรก เน่ำเหม็น เกิดมลภำวะเป็นพิษ ต่อมำชำวบ้ำน
ได้เริ่มท ำกระทงจำกวัสดุธรรมชำติ โดยเริ่มจำกหำเก็บเปลือกมะพร้ำว ตำมบ้ำนชำวบ้ำนท่ีปอกท้ิง เก็บเปลือก
ข้ำวโพดจำกชำวนำท่ีหักข้ำวโพดไปแล้ว และดอกกก หรือหญ้ำกกซึ่งมักจะออกช่วงหน้ำฝน โดยเริ่มเก็บต้ังแต่
ช่วงต้นปี พอใกล้จะถึงเทศกำลลอยกระทง ก็จะมำนั่งรวมกลุ่มกันท ำกระทง โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรท ำ
บำยศรีท่ีมีอยู่ มำใช้ในกำรพับกลีบเปลือกข้ำวโพด ท ำกลีบกระทงแทนใบตองสด ซึ่งมีรำคำสูงและพับเปลือก
ข้ำวโพดท ำเป็นดอกไม้ ร่วมกับดอกกก ดอกหญ้ำมุ้ง ในท้องนำน ำมำตำกแห้ง แล้วย้อมสี น ำมำประกอบกันกับ
ฐำนท่ีใช้จำกเปลือกลูกมะพร้ำวแห้ง ตัดเป็นรูปทรงตำมต้องกำร เช่น ทรงกลม ทรงรี รูปทรงหัวใจ จำกนั้น
ประดับตกแต่งให้มีสีสันท่ีสดใสสวยงำมอีกนิดหน่อย ก็จะออกมำกระทงสีสันสดใสสวยงำม จะได้กระทงทรง
กลม กระทงรูปดำว รูปหัวใจ ซึ่งตอนนี้มีด้วยกันท้ังหมด 9 แบบ ถ้ำจะเน้นควำมสวยงำมส ำหรับต้ังโชว์ก็จะเป็น
กระทงรูปนกยูงร ำแพน กระเช้ำหงส์ กระทงนกคู่ ท่ีมีควำมสวยงำมละเอียดอ่อน ซึ่งวัสดุท่ีน ำมำประดิษฐ์นั้น
ล้วนใช้วัสดุธรรมชำติท้ังส้ิน (แนวหน้ำ, 2563)  

ซึ่งสอดคล้องกับกำรสัมภำษณ์ตรงท่ีว่ำ “เหตุผลท่ีเลือกท ำกระท ำกระทงเปลือกข้ำวโพดเพรำะว่ำท่ีนี่
เริ่มต้นคือ วัสดุเหลือใช้จำกเปลือกข้ำวโพดมีเยอะมำก เพรำะท่ีมีส่วนใหญ่แล้วท ำไร่ท ำนำแล้วก็ท ำข้ำวโพด    
พอเปลือกข้ำวโพดมีจ ำนวนเยอะมำกท ำให้มีปัญหำ ท ำให้อำกำศเป็นพิษเพรำะประชำชนส่วนใหญ่นั้นเผำเปลือก
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ข้ำวโพด บำงท่ีไปสีข้ำวโพดท่ีริมแม่น้ ำแล้วก็ท้ิงลงในน้ ำหรือกองไว้ พอลมพัดมำก็ปลิวเป็นอันตรำยเวลำสัญจร
ตำมถนน จริง ๆ แล้วกำรท ำกระทงเปลือกข้ำวโพดเกิดขึ้นเพรำะภูมิปัญญำชำวบ้ำนท่ีมีฝีมือจำกกำรท ำบำยศรี
เย็บใบตอง ซึ่งในปัจจุบันนี้ใบตองมีรำคำท่ีแพงและหำยำก พอเห็นว่ำตัวเปลือกข้ำวโพดนี้ลองเอำมำคล่ีออกมำ
มันมีลักษณะท่ีกว้ำง แล้วพอพรมน้ ำมันมีลักษณะท่ียืดหยุ่นเวลำพับสำมำรถจับจีบเป็นรูปแบบมำกมำยน ำ
ดอกไม้ตำกแห้งมำย้อมสีตกแต่งก็ออกมำสวย พอผู้สูงอำยุเริ่มน ำปรำชญ์ชุมชนหรือว่ำปรำชญ์ชำวบ้ำนมำใช้ท ำ
ออกมำในรูปแบบต่ำง ๆ สวย จึงมีกำรถ่ำยทอด ซึ่งทุกบ้ำนนั้นท ำข้ำวโพดอยู่แล้วมันมีวัสดุอยู่แล้วซึ่งเรำก็ได้รับ
กำรถ่ำยทอดไปท่ัวต ำบลลำนดอกไม้ตกเลย จึงเป็นท่ีมำของกำรท ำกระทงเปลือกข้ำวโพดสร้ำงรำยได้ (สตรีรัตน์ 
ชูอินทร์, กำรสัมภำษณ์, 23 สิงหำคม 2563) 
 นำงน้ ำทิพย์ ภูรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 9 และเป็นเหรัญญิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ผลิตกระทงต ำบล    
ลำนดอกไม้ตกเล่ำว่ำ “คนท ำกระทงเปลือกข้ำวโพดคนแรกเลยคือนำงทองรวม คุณนำน กับกลุ่มเพื่อนในปี 
พ.ศ.2538 แต่ก่อนท ำกระทงเปลือกข้ำวโพดนั้นในอดีตชำวบ้ำนต ำบลลำนดอกไม้นั้นไม่ได้ท ำกระทงเปลือก
ข้ำวโพดขำยเป็นเป็นอำชีพ แต่เป็นกำรท ำกระทงถวำยวัด ในแต่ละปีชำวบ้ำนจะช่วยกันท ำกระทงใบตองเพื่อขำย
ให้กับนักท่องเท่ียวที่เดินมำทำงเท่ียวชมงำนลอยกระทงแล้วน ำเงินมำเข้ำวัด แต่ด้วยระยะเวลำท่ีมันน้อยแค่    
2 – 3 วัน มันท ำไม่ทันและไม่พอกับนักท่องเท่ียวเพรำะกระทงท ำจำกใบตองสด ด้วยควำมท่ีอยำกจะหำเงินเข้ำวัด
เยอะ ๆ ท ำกระทงไว้เยอะ ๆ เลยพำกันคิดหำวิธีท่ีจะท ำเลยพำกันท ำกระทงใบตองแห้ง ชำวบ้ำนได้น ำใบตอง  
ไปตำกแดดให้แห้งแล้วมำท ำเป็นกลีบกระทง กับเอำเปลือกมะพร้ำวมำท ำฐำน ใบตองพอมันแหงก็เป็นสีน้ ำตำล
แล้วมันไม่สวยแต่มันก็ท ำได้หลำยใบเลยพำกันไปเอำดอกหญ้ำตำกแห้งย้อมสีตกแต่งเอำมันก็ท ำได้แต่ไม่ค่อย
ตอบโจทย์ เลยพำกันมำเห็นเปลือกข้ำวโพดจำกท่ีเกษตรกรเขำเอำข้ำวโพดไปสีแล้วเหลือเปลือกมันเลยลองเอำ
มำท ำดูแล้วมันสวย โดยใช้เปลือกข้ำวโพดและดอกหญ้ำมำตกแต่งแตงย้อมสีให้สวยงำม ปรำกฏว่ำขำยดีมำก 
คนจำกต่ำงจังหวัดเขำมำเห็นแล้วเขำซื้อ บำงคนซื้อ 3 – 4 กระทง แต่ไม่ได้เอำไปลอยเอำกลับไปฝำกญำติ
เพรำะมันมีสีสันท่ีสวยงำมเหมือนมันเป็นของท่ีแปลกใหม่ แล้วต่อคนในชุมชนเลยมองเห็นว่ำมันน่ำจะขำยได้ 
เลยพำกันไปเรียนรู้กำรท ำจำกนำงทองรวมเพื่อท ำขำยส่งไปขำยให้กับญำติพี่น้องท่ีท ำงำนอยู่ต่ำงจังหวัด ต่อมำ
ก็มีนักธุรกิจ พวกพ่อค้ำคนกลำงเขำมำรับซื้อไปขำย ก็เลยเกิดกำรเรียนรู้แล้วพำกันเริ่มออกแบบ จำกท่ีมันเป็น
วงกลมธรรมดำก็พำกันคิดหำท ำรูปใหม่ ๆ ท ำเป็นนกเป็นหัวใจกันจำกนั้นก็พำกันท้ังต ำบลเลย แต่ท่ีเริ่มโด่งดัง
กันสุด ๆ เลยก็คือปี พ.ศ. 2550” (น้ ำทิพย์ ภูรี, กำรสัมภำษณ์, 23 สิงหำคม 2563) 

จำกข้ำงต้นสรุปว่ำในอดีตชำวบ้ำนได้ท ำกระทงใบตองขำยแต่ไม่พอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ และ
วัสดุจำกใบตองนั้นอยู่ได้ไม่นำนจึงคิดหำวิธีท่ีจะเก็บไว้ได้นำนและท ำได้เป็นจ ำนวนมำก จึงได้ลองท ำกระทงจำก
เปลือกข้ำวโพดท่ีเป็นวัสดุเหลือใช้จำกกำรเก็บเกี่ยวของเกษตรกรแล้วซึ่งทุกบ้ำนนั้นมี และได้รับกำรถ่ำยทอด
ภูมิปัญญำของชำวบ้ำนในกำรท ำบำยศรีมำพับกลีบเปลือกข้ำวโพดและตกแต่งให้ดูสวยงำม จนสำมำรถสร้ำง
รำยได้ให้กับชำวบ้ำนและชุมชน ดังภำพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 กระทงเปลือกข้ำวโพด 
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ความส าคัญของกระทงเปลือกข้าวโพด 
เอกลักษณ์กระทงเปลือกข้ำวโพด คือ ท ำจำกวัสดุธรรมชำติ ย่อยสลำยได้ และสำมำรถเก็บไว้ได้นำน 

แต่ถ้ำเป็นกระทงใบตอง ขนมปัง หรือวัสดุอื่น ๆ จะเก็บได้ไม่นำน แต่กระทงเปลือกข้ำวโพดเก็บได้นำน         
ไม่เน่ำเสียง่ำย และท่ีส ำคัญน้ ำหนักเบำ จึงเป็นท่ีต้องกำรของตลำด และนับเป็นกำรสืบสำนประเพณีไทย โดยใช้
กระทงท่ีท ำจำกวัสดุธรรมชำตินั้น (แนวหน้ำ, 2563) จึงถือได้ว่ำเป็นกระทงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หำกเก็บ
ขึ้นมำก็สำมำรถน ำไปท ำเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย (สตรีรัตน์ ชูอินทร์, กำรสัมภำษณ์, 23 สิงหำคม 2563) 

แม้ว่ำกระทงเปลือกข้ำวโพดอำจจะไม่ใช่เรื่องใหม่เพรำะมีกำรท ำออกมำจ ำหน่ำยต้ังแต่ปี 2539       
แต่ด้วยกระแสตอบรับท่ีดีในปีท่ีผ่ำนมำ ในปีนี้จึงได้มีพ่อค้ำ แม่ค้ำสนใจท ำกระทงเปลือกข้ำวโพดออกมำจ ำหน่ำย
เป็นจ ำนวนมำก แหล่งผลิตกระทงเปลือกข้ำวโพดก็ต้องเป็นท่ีจังหวัดก ำแพงเพชร เพรำะมีกำรท ำไร่ข้ำวโพด
จ ำนวนมำก จึงมีเปลือกข้ำวโพดท่ีเป็นขยะท้ิงจ ำนวนมำก และด้วยเหตุนี้เองจึงได้เป็นท่ีมำของแนวคิดกำรน ำ
เปลือกข้ำวโพดวัสดุเหลือท้ิงทำงกำรเกษตรมำแปรรูป ท่ีผ่ำนมำไม่ได้เห็นเฉพำะกระทงเท่ำนั้น แต่มีของแต่งบ้ำน
ในรูปแบบต่ำง ๆ ท่ีท ำจำกเปลือกข้ำวโพดออกมำจ ำหน่ำย เช่น ตุ๊กตำเปลือกข้ำวโพด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
กำรสัมภำษณ์ตรงท่ีว่ำ “กระทงเปลือกข้ำวโพด คือ ท ำจำกวัสดุธรรมชำติ ย่อยสลำยได้ และสำมำรถเก็บไว้ได้
นำน แต่ถ้ำเป็นกระทงใบตองจะเก็บไว้ได้ไม่นำนก็เหี่ยวหรือเน่ำไม่สวย แถมน้ ำหนักของกระทงกำบมะพร้ำวก็มี
น้ ำหนักเบำเวลำลูกค้ำมำรับใส่ถุงได้หลำยอันกระทงทับกันก็ไม่ได้ เสียหำย และยังท ำได้ตลอดท้ังปีเพรำะท่ีนี่
ปลูกข้ำวโพดเยอะ พอเอำข้ำวโพดไปสีแล้วก็เอำเปลือกมำตำกแห้งไม่ต้องท้ิง” (รุ่งทิพย์ ทรัพย์เอี่ยม, กำรสัมภำษณ์, 
16 สิงหำคม 2563)  

นำงสำวพรพรรณ เพิ่มพิพัฒน์ (คุณแอน) หนึ่งในผู้ผลิตกระทงเปลือกข้ำวโพด เล่ำว่ำ ส ำหรับกระทง
เปลือกข้ำวโพดของเรำมีฐำนกำรผลิตอยู่ ท่ี บ้ำนอมฤต ต ำบลลำนดอกไม้ตก อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
ก ำแพงเพชร ถือได้ว่ำเรำเป็นกลุ่มแรกท่ีเริ่มท ำกระทงเปลือกข้ำวโพด และท ำมำนำนต้ังแต่ปี 2539 เริ่มแรกขำย
เฉพำะในพื้นท่ี แต่พอท ำได้ระยะหนึ่งเริ่มเข้ำมำท ำตลำดในกรุงเทพฯ โดยแอนรับหน้ำท่ีท ำงำนด้ำนกำรตลำด 
และน ำสินค้ำเข้ำมำจ ำหน่ำย แต่พอต่อมำได้รับควำมนิยมมำกขึ้น มีกำรน ำเข้ำมำขำยผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต และ
มีผู้ผลิตรำยอื่น ๆ ในจังหวัดก ำแพงเพชรท ำจ ำหน่ำย และส่วนใหญ่เริ่มขำยในเว็บไซต์ ปัจจุบันกระทงเปลือก
ข้ำวโพดมีขำยท่ัวประเทศ โดยดูแบบและส่ังซื้อกันผ่ำนทำงเว็บไซต์ ข้อดีของกระทงเปลือกข้ำวโพด คือ ท ำจำก
วัสดุธรรมชำติ ย่อยสลำยได้ และสำมำรถเก็บไว้ได้นำน แต่ถ้ำเป็นกระทงใบตอง ขนมปัง หรือวัสดุอื่น ๆ จะเก็บ
ได้ไม่นำน แต่กระทงเปลือกข้ำวโพดเก็บได้นำน ไม่เน่ำเสียง่ำย และท่ีส ำคัญน้ ำหนักเบำ โดยวัสดุท่ีน ำมำท ำ
กระทง ประกอบด้วย ฐำนกระทงจะท ำจำกเปลือกมะพร้ำว กลีบและดอกไม้กลำงจะท ำจำกเปลือกข้ำวโพด 
และหญ้ำ ซึ่งหญ้ำท่ีใส่ดอกไม้เป็นหญ้ำจริงท่ีเรำเอำมำตำกแดด และย้อมสีอีกครั้งหนึ่ง โดยทำงกลุ่มจะคัดเลือก
เปลือกข้ำวโพดท่ีเป็นข้ำวโพดพันธุ์เล้ียงสัตว์ เพรำะมีกำรปลูกกันมำกในพื้นท่ี ซึ่งในส่วนของขั้นตอนกำรท ำ
กระทงเปลือกข้ำวโพดไม่ยำก เพรำะมีกำรพับกลีบคล้ำยกับกระทงใบตอง ดังนั้น จึงปรับรูปแบบของกระทง
ใบตองมำใช้กับกระทงเปลือกข้ำวโพดได้ ส ำหรับรูปแบบของกระทงเปลือกข้ำวโพด ปัจจุบันจะท ำออกมำใน   
4 รูปแบบหลัก คือ ทรงกลม ทรงหัวใจ ทรงดำว และทรงเรือ ส่วนรูปแบบอื่น ๆ ก็มีกำรคิดดัดแปลงขึ้นมำใหม่ 
เช่น รูปนกยูง เป็นต้น และปัจจุบันเริ่มเห็นกระทงเปลือกข้ำวโพดมีสีสันมำกขึ้น ซึ่งมำจำกกำรน ำเปลือก
ข้ำวโพดมำย้อมสีให้มีสีสันต่ำง ๆ แล้วแต่กลุ่มผู้ผลิตว่ำจะออกแบบกระทงออกมำอย่ำงไร (ผู้จัดกำรออนไลน์, 
2563) ดังภำพท่ี 2 

 
 

 



48 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 4 | ฉบับท่ี 4 | ประจ ำปี 2564 | 
 

 

 
ภาพที่ 2 กระทงรูปนกและกระทงรูปเรือ (ผู้จัดกำรออนไลน,์ 2563) 

วัสดุผลิตภัณฑ์เพื่อท ากระทงเปลือกข้าวโพด 
วัสดุผลิตภัณฑ์ในกำรท ำกระทงเปลือกข้ำวโพดประกอบด้วย 
1.เปลือกข้ำวโพด ท่ีใช้ท ำกระทงควรเป็นพันธุ์ 984 เพรำะเป็นพันธุ์ข้ำวโพดท่ีดีท่ีสุดเปลือกบำงเนียนไม่มี

รอยท่ีเปลือกสะดวกต่อกำรท ำกลีบกระทง 
2. เปลือกมะพร้ำว ควรเลือกมะพร้ำวท่ีแห้งแล้วจะเป็นมะพร้ำวเปลือกขุยหรือไม่เป็นขุยก็ได้น ำมำท ำเป็น

ฐำนกระทง 
3. ดอกหญ้ำ น ำมำจำกต้นกกแล้วตัดเอำแต่ส่วนยอดแล้วน ำไปตำกแห้งจะได้ดอกหญ้ำท่ีน ำมำใช้ตกแต่ง

กระทง  
4. กระดำษย่น สีต่ำง ๆ ใช้กระดำษยี่ห้อไหนตำมร้ำนค้ำท่ัวไปใช้มำท ำเป็นฐำนติดกับเปลือกมะพร้ำว 
5. กำว เป็นกำวลำเท็กซ์ใช้ทำยึดให้ดอกหญ้ำติดกับฐำนกระทง  
6. สีย้อมกก ใช้เป็นสีย้อมผ้ำของยี่ห้อตรำช้ำงใช้ย้อมเปลือกข้ำวโพดและดอกหญ้ำให้มีสีสันท่ีสวยงำม 
7. ลวดเย็บกระดำษ ใช้ลวดท่ีมำขนำดเล็กง่ำยต่อกำรม้วนใช้เย็บกระดำษย่น 
8. กรรไกร ใช้กรรไกรท่ัวไปท่ีเป็นปำกเรียบใช้ตัดตกแต่งส่ิงท่ีเป็นส่วนเกินของกระทงออก 
9. ลูกแม็ก แม่แม็ก ใช้เป็นขนำดกลำงใช้แม็กตัวเปลือกข้ำวโพดมำท ำเป็นกลีบ 
10. กระบอกฉีดน้ ำ ใช้เป็นกระบอกน้ ำท่ีมีหัวฉีดเล็กเพื่อให้ได้ละอองน้ ำใช้ฉีดพรมบนเปลือกข้ำวโพดให้

อ่อนพับง่ำย 
11. ด้ำยขำว ใช้เป็นได้ด้ำยเย็บผ้ำสีขำวทั่วไปใช้มัดยึดเปลือกข้ำวโพดกับดอกหญ้ำเวลำท ำดอก 

(รุ่งทิพย์ ทรัพย์เอี่ยม, กำรสัมภำษณ์, 16 สิงหำคม 2563) 
แสดงให้เห็นว่ำวัสดุในกำรท ำกระทงเปลือกข้ำวโพดเป็นวัสดุท่ีหำได้ท่ัวไปตำมชุมชน ไม่ว่ำจะเป็น

เปลือกมะพร้ำว เปลือกข้ำวโพด ดอกหญ้ำ อุปกรณ์เสริมเช่นกระดำษย่น กำว สีย้อมกก ลวดเย็บกระดำษ 
กรรไกร แม็ก ลูกแม็ก กระบอกฉีดน้ ำและด้ำยขำวสำมำรถหำซื้อได้ตำมร้ำนค้ำท่ีมีในชุมชน  

กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการใช้งาน 
1.น ำเปลือกมะพร้ำวมำตำกให้แห้ง ใช้มีดฝำนให้เป็นแผ่นบำง ๆ ส ำหรับเป็นฐำนกระทง แล้วแต่ว่ำ

เปลือกมะพร้ำวท่ีฝำนออกมำแล้วจะได้ออกมำในลักษณะไหน ถ้ำได้มำแบบยำวก็สำมำรถน ำมำท ำฐำนท่ีเป็นรูป
เรือได้ ถ้ำได้ส้ันก็สำมำรถท ำเป็นรูปวงกลม และรูปหัวใจ ดังภำพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 เปลือกมะพร้ำวที่ท ำให้เป็นรูปทรงท่ีเรำต้องกำรน ำมำเป็นฐำนกระทง 

2. กำรเลือกพันธุ์ข้ำวโพดท่ีดีจะสำมำรถท ำให้กลีบกระทงนั้นออกมำสวยงำมและสะดวกต่อคนท ำ เช่น 
ข้ำวโพดพันธุ์ 984 จะเป็นพันธุ์ข้ำวโพดท่ีดีท่ีสุด เพรำะเปลือกบำง เนียน ไม่มีรอยท่ีเปลือก และไม่คันจึงท ำให้
ท ำง่ำย จำกนั้นน ำฝักข้ำวโพดมำปลอกเปลือกซักสองถึงสำมใบเอำมีดมำควั่นตรงค่ัวฝักนิดหน่อยควั่นให้รอบ  
ดึงตรงจุกออกก็จะได้เปลือกข้ำวโพด  

3. น ำเปลือกข้ำวโพดไปตำกแดดสักสองวันหรือจนแห้งแล้วน ำมำย้อมสีโดยสีท่ีใช้นั้นจะเป็นสีย้อมกก 
ตรำช้ำง กำรย้อมต้องต้ังน้ ำให้เดือดแล้วใส่สีลงไปคนให้ละลำยเข้ำกับน้ ำ จำกนั้นน ำเปลือกข้ำวโพดท่ีตำกไว้    
ลงไปจุ่มประมำณสองถึงสำมครั้งหรือจนกว่ำจะได้สีท่ีพอใจ แล้วน ำมำตำกให้สีแห้ง กำรเก็บรักษำเปลือกข้ำวโพด
หลังจำกย้อมสีแล้วนั้นจะไม่น ำไปตำกแดดหรือโดนแดดเลยจะตำกภำยในบ้ำนหรือท่ีร่มปล่อยให้แห้งไปตำมลม
ไม่อย่ำงนั้นสีจะซีดและไม่สวย จำกนั้นน ำกลับมำเพื่อท ำกำรฉีก ก่อนฉีกเอำกรรไกรมำตัดตรงปลำยฝักและแกะออก
ทีละเปลือกแล้วจึงท ำกำรฉีกเปลือกละสองใบ น ำมำพรมน้ ำนิดหน่อยเพื่อให้เปลือกนิ่มจะได้พับสะดวกขึ้น    
ตัดเปลือกข้ำวโพดให้ได้ขนำดตำมท่ีต้องกำรพับเป็นตัว (กลีบกระทง) เตรียมไว้ จ ำนวนตำมท่ีต้องกำร ดังภำพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 เปลือกข้ำวโพดท่ีย้อมสีแล้วน ำมำท ำกลีบ 

4. น ำดอกหญ้ำมำย้อมสีต่ำง ๆ ก่อนน ำมำย้อมดอกหญ้ำต้องแห้งสนิทตำกด้วยแดดจัด ๆ เท่ำนั้น
ไม่อย่ำงนั้นดอกหญ้ำจะมีเช้ือรำ โดยดอกหญ้ำเอำมำท ำนั้นท ำมำจำกดอกกก ท่ีตัวต้นกกสำมำรถน ำไปท ำเส่ือ 
ส่วนดอกท่ีคนส่วนใหญ่น ำไปท้ิงก็เก็บมำตำกและน ำมำให้ตกแต่งกระทงให้สวยงำม 

5. น ำกระดำษย่นมำทำ ชุบด้วยเทียนไข เย็บกลีบกระทง เป็นรูปแบบต่ำง ๆ ท่ีต้องกำร เช่น วงกลม
วงรี รูปหัวใจ เป็นไปตำมรูปท่ีเรำต้องกำรหรือตำมท่ีเรำได้ตัดไว้แล้ว 
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6. น ำมำติดฐำน ก็คือเปลือกมะพร้ำวนั่นเอง พอติดฐำนเสร็จรอจนแห้งดี น ำมำตกแต่งด้วยดอกกกท่ี
เรำย้อมสีและใส่ดอกไม้ท่ีท ำมำจำกเปลือกข้ำวโพด ตกแต่งให้สวยงำม 

7. กระทงท่ีได้ท ำเสร็จแล้วคัดคุณภำพ และขนำดก่อนส่งจ ำหน่ำยเปลือกข้ำวโพดเป็นท่ีรู้จักอย่ำง
แพร่หลำยและเป็นท่ีนิยมมำกขึ้น เพรำะท ำ จำกวัสดุ จำกธรรมชำติลดมลพิษ และมีควำมสวยงำมแปลกตำ  
 (รุ่งทิพย์ ทรัพย์เอี่ยม, กำรสัมภำษณ์, 16 สิงหำคม 2563)  

แสดงให้เห็นว่ำขั้นตอนกำรท ำกระทงเปลือกข้ำวโพดมีท้ังหมด  7 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกน ำเปลือก
มะพร้ำวมำตำกให้แห้ง ใช้มีดฝำนให้เป็นแผ่นบำง เพื่อเป็นฐำนกระทง ขั้นตอนท่ีสองคัดเลือกพันธุ์ข้ำวโพด     
เพื่อน ำมำท ำกลีบ ขั้นตอนท่ีสำมน ำเปลือกข้ำวโพดไปตำกให้แห้งแล้วน ำมำย้อมสี ขั้นตอนท่ีส่ีน ำดอกหญ้ำมำ
ตำกแห้งแล้วย้อมสีเพื่อตกแต่งกระทง ขั้นตอนท่ีห้ำน ำกระดำษย่นมำทำชุบด้วยเทียนไข เย็บกลีบกระทงให้เป็น
รูปแบบท่ีต้องกำร ขั้นตอนท่ีหกน ำท้ังหมดท่ีท ำไว้มำประกอบฐำนและตกแต่งด้วยดอกหญ้ำ ขั้นตอนสุดท้ำย
คัดเลือกคุณภำพและขนำดก่อนส่งจ ำหน่ำย ดังภำพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 กระทงท่ีสมบูรณ์แล้วพร้อมจ ำหน่ำย (ไทยโพสต์, 2562) 

ประเภทการใช้งาน 
ใช้ในพิธีกำรลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ ำเดือน 12 เป็นประเพณีท่ีสืบทอดมำแต่โบรำณโดยมี

วัตถุประสงค์ท่ีหลำกหลำย เช่น ลอยเครำะห์บูชำพระพุทธเจ้ำ แต่ปัจจุบันนิยมท ำเพื่อขอขมำ และระลึกถึงคุณ
แม่พระคงคำ ท่ีได้อ ำนวยประโยชน์ต่ำง ๆ แก่มนุษย์ โดยประเพณีลอยกระทงมีมำต้ังแต่สมัยสุโขทัยประมำณ 
700 ปีมำแล้ว ประเพณีลอยกระทงได้เข้ำสู่ประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนีประมำณ พ.ศ.1800              
ดังปรำกฏในหนังสือนำงนพมำศ ผู้เป็นพระสนมเอกของพระร่วงเจ้ำว่ำ "ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 ข้ำน้อยได้กระท ำ
โคมลอย คิดตกแต่งให้งำมประหลำดกว่ำโคมสนมก ำนัลท้ังปวงจึงเลือกผกำเกษรสีต่ำง  ๆ มำประดับเป็นรูป
กระมุทกลีบบำนรับแสงจันทร์ใหญ่ประมำณเท่ำกงระแทะ ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลำย..." 
เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้ำได้เสด็จฯทำงชลมำรค ทอดพระเนตรกระทงของนำงนพมำศก็ทรงพอพระรำชหฤทัย    
จึงมีพระรำชโองกำรฯให้จัดพิธีลอยกระทงเป็นประจ ำทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง พระรำชพิธีนี้จึงได้ถือ
ปฏิบัติเป็นประจ ำ จนกระท่ังตอนนี้ (โรงเรียนธำรทองพิทยำคม, 2563) 

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ กระทงใช้ประกอบในพิธีลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ ำเดือน 12 เพื่อบูชำ
พระพุทธเจ้ำ และระลึกถึงคุณพระแม่คงคำท่ีได้อ ำนวยประโยชน์ต่ำง ๆ แก่มนุษย์โดยประเพณีลอยกระทงนี้มี
มำต้ังแต่สมัยสุโขทัย  
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
จ ำหน่ำยผ่ำนเพจเฟสบุ๊คและกำรมำรับเองจำกบ้ำนท่ีท ำ ขั้นต่ ำท่ีขำยได้ในแต่ละปี 5,000 - 10,000 ใบ

ต่อปี โดยมีขนำดหลัก ๆ สองขนำดคือ 10 นิ้ว และ 7 นิ้ว โดยขนำด 10 นิ้วรำคำอยู่ท่ี 30 บำท ขนำด 7 นิ้ว
รำคำ 25 บำท เป็นรำคำขำยของทรงกลม รูปหัวใจ และเรือ แต่ถ้ำเป็นรูปนก ขนำด 10 นิ้ว อยู่ท่ีรำคำ 60 บำท 
ขนำด 7 นิ้ว รำคำ 40 บำทตำมควำมยำกง่ำยของทรง (รุ่งทิพย์ ทรัพย์เอี่ยม, กำรสัมภำษณ์, 16 สิงหำคม 
2563) แสดงให้เห็นว่ำ ชำวบ้ำนได้ใช้ส่ือโซเชียลเข้ำมำเพิ่มรำยได้ให้กับคนในชุมชนจ ำหน่ำยผ่ำนเพจเฟสบุ๊ค 
โดยรำคำของกระทงเปลือกข้ำวโพดนั้นขึ้นอยู่กับขนำดและควำมยำกง่ำยของรูปแบบกระทง 

บทสรุป 
ควำมเป็นมำของกระทงเปลือกข้ำวโพด พบว่ำ กระทงเปลือกข้ำวโพดเกิดขึ้นได้จำกควำมต้องกำรของ

ชำวบ้ำนท่ีต้องกำรท ำกระทงขำยเพื่อน ำเงินไปถวำยวัด และได้เล็งเห็นถึงวัสดุธรรมชำติท่ีมีอยู่ในชุมชนอย่ำงเช่น
กระทงเปลือกข้ำวโพด กำบมะพร้ำว และดอกหญ้ำ จึงพำกันน ำวัสดุเหล่ำนี้มำทดลองท ำเป็นกระทง แต่พอลอง
ท ำดูแล้วมีผลตอบรับออกมำในทำงท่ีดีคือท ำออกมำได้สวยงำม เป็นท่ีต้องกำรของนักท่องเท่ียว จึงเกิดกำร
เรียนรู้กำรถ่ำยทอดสืบต่อกันมำจนถึงปัจจุบัน และเป็นท่ีมำของกำรสร้ำงรำยได้จำกกระทงเปลือกข้ำวโพด 
ควำมส ำคัญของกระทงเปลือกข้ำวโพด พบว่ำ ท ำจำกวัสดุธรรมชำติ ย่อยสลำยได้ สำมำรถเก็บไว้ได้นำน ไม่เน่ำ
เสียง่ำย และท่ีส ำคัญน้ ำหนักเบำ แต่ถ้ำเป็นกระทงใบตอง ขนมปัง หรือวัสดุอื่นจะเก็บได้ไม่นำน โดยบ้ำนอมฤต
เป็นท่ีแรกในจังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีเริ่มท ำกระทงจำกเปลือกข้ำวโพด วัสดุผลิตภัณฑ์เพื่อท ำกระทงเปลือก
ข้ำวโพด พบว่ำ วัสดุในกำรท ำกระทงเปลือกข้ำวโพดเป็นวัสดุท่ีหำได้ท่ัวไปตำมชุมน กระบวนกำรผลิต/ขั้นตอน
กำรใช้งำนกระทงเปลือกข้ำวโพดพบว่ำ ขั้นตอนกำรท ำกระทงเปลือกข้ำวโพดมีท้ังหมด 7 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก
น ำเปลือกมะพร้ำวมำตำกให้แห้ง ใช้มีดฝำนให้เป็นแผ่นบำง เพื่อเป็นฐำนกระทง ขั้นตอนท่ีสองขัดเลือกพันธุ์
ข้ำวโพดเพื่อน ำมำท ำกลีบ ขั้นตอนท่ีสำมน ำเปลือกข้ำวโพดไปตำกให้แห้งแล้วน ำมำย้อมสี ขั้นตอนท่ีส่ีน ำดอกหญ้ำ
มำตำกแห้งแล้วย้อมสีเพื่อตกแต่งกระทง ขั้นตอนท่ีห้ำน ำกระดำษย่นมำทำชุบด้วยเทียนไข เย็บกลีบกระทงให้เป็น
รูปแบบท่ีต้องกำร ขั้นตอนท่ีหกน ำท้ังหมดท่ีท ำไว้มำประกอบฐำนและตกแต่งด้วยดอกหญ้ำ ขั้นตอนสุดท้ำย
คัดเลือกคุณภำพและขนำดก่อนส่งจ ำหน่ำยประเภทกำรใช้งำนกระทง พบว่ำ น ำมำใช้ประกอบในพิธีลอยกระทง
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ ำเดือน 12 เพื่อบูชำพระพุทธเจ้ำและ ระลึกถึงคุณพระแม่คงคำท่ีได้อ ำนวยประโยชน์ต่ำง ๆ 
แก่มนุษย์โดยประเพณีลอยกระทงนี้มีมำต้ังแต่สมัยสุโขทัย ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย พบว่ำ ชำวบ้ำนได้ใช้ส่ือโซเชียล
เข้ำมำเพิ่มรำยได้ให้กับคนในชุมชน 
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บทน า 
 เขำนำงทอง มีค ำกล่ำวว่ำในอดีตเป็นเมืองโบรำณท่ีมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดี      
มีประวัติควำมเป็นมำจำกศิลำจำรึกหลักท่ี 3 (จำรึกนครชุม) ในสมัยสมเด็จพระมหำธรรมรำชำท่ี  1 (ลิไท)                 
ศิลำจำรึกหลักนี้ยังกล่ำวถึงกำรประดิษฐำนพระพุทธบำทในเมืองพำนบนยอดเขำนำงทอง ต ำนำนเขำนำงทอง
กล่ำวว่ำ นำงทองเป็นผู้หญิงชำวบ้ำนเมืองพำนท่ีสวยงำมมำก ต่อมำถูกพญำนำคกลืนเข้ำท้อง พระร่วงเห็นจึงใช้
อิทธิฤทธิ์ของตนช่วยนำงทองออกมำ นำงทองเป็นหญิงท่ีโฉมงำมและเป็นท่ีสบพระทัย นำงทองจึงได้อภิเษก
เป็นพระมเหสี อยู่มำวันหนึ่งนำงทองได้ออกไปซักผ้ำท่ีสระน้ ำ จระเข้ท่ีพระร่วงทรงเล้ียงหิวจึงได้คำบนำงทองไป
กิน พระร่วงไปช่วยไม่ทันจึงกลับต ำหนักอย่ำงเศร้ำใจและท ำใจไม่ได้ จึงพำชำวบ้ำนอพยพรำษฎรลงไปทำงใต้
เมืองพำนจึงกลำยเป็นเมืองล้ำงในยุคหนึ่ง ลักษณะทำงสถำปัตยกรรมบนเขำนำงทองมีกำรวำงผังโบรำณสถำน
ตำมแนวยำว ด้ำนบนสุดเป็นเจดีย์ใหญ่ทรงดอกบัวตูมหรือพุ่มข้ำวบิณฑ์ ก่อด้วยอิฐศิลำแลง ส่วนบนเป็นศิลำ
แลง ถัดมำเป็นเจดีย์รำยเล็ก 3 องค์ ถัดมำเป็นวิหำร 4 ด้ำน ท้ำยสุดคล้ำยท่ีต้ังบุษบก เป็นท่ีประดิษฐำนรอย
พระพุทธบำทสมัยเขำนำงทองเป็นเมืองโบรำณทำงประวัติศำสตร์ในสมัยพญำลิไท ท่ำนทรงเห็นควำมส ำคัญ
ของเมืองพำนจึงสร้ำงรอยพระพุทธบำทบนยอดเขำนำงทอง วัฒนธรรมเขำนำงทองได้เริ่มต้ังเป็นเมืองสุโขทัย 
อำณำจักรท่ีต้ังอยู่ได้นำนเกือบ 2000 ปี ด ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันและสร้ำงวัฒนธรรมไว้มำกมำยในยุคสุโขทัย 
บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำเกี่ยวกับ 1) ควำมเป็นมำของเขำนำงทอง 2) ต ำนำนเขำนำงทอง 3) ลักษณะ
ทำงสถำปัตยกรรม และ 4) สมัยและวัฒนธรรมเขำนำงทอง 

ค าส าคัญ : ต ำนำนเขำนำงทอง,ก ำแพงเพชร,รอยพระพุทธบำทเขำนำงทอง 

ความเป็นมาของเขานางทอง 
ส ำหรับโบรำณสถำนเขำนำงทองนั้น มีค ำกล่ำวว่ำในอดีตเป็นเมืองโบรำณท่ีมีควำมส ำคัญทำง

ประวัติศำสตร์และโบรำณคดี มีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำจำกศิลำจำรึกหลักท่ี 3 (จำรึกนครชุม) ใน สมัย  
สมเด็จพระมหำธรรมรำชำท่ี 1 (ลิไท) โดยกล่ำวถึงช่ือเมืองต่ำง ๆ เช่น ช่ือเมืองคณฑี เมืองพระบำง เมืองเชียงทอง 
เมืองบำงขลัง และ เมืองบำงพำน นอกจำกนี้ในศิลำจำรึกหลักนี้ยังกล่ำวถึงกำรประดิษฐำนพระพุทธบำทใน
เมืองพำน บนยอดเขำนำงทองอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกษัตริย์สุโขทัยตระหนักถึงบทบำทควำมส ำคัญของ
เมืองบำงพำนแห่งนี้ นอกจำกนี้ช่ือเมืองบำงพำนยังปรำกฏในศิลำจำรึกสุโขทัยหลักท่ี 4 (จำรึกวัดป่ำมะม่วง) 
เมื่อครั้งท่ีพระมหำธรรมรำชำลิไททรงอำรำธนำพระมหำสำมีสังฆรำชจำกลังกำให้มำจ ำพรรษำท่ีกรุงสุโขทัยในปี 
พ.ศ.1904 โดยพระมหำสำมีสังฆรำชได้เดินทำงผ่ำนเมืองต่ำง ๆ อำทิ เมืองเชียงทอง เมืองบำงจันทร์ เมืองบำงพำน
จนถึงเมืองสุโขทัย นอกจำกนี้ยังปรำกฏหลักฐำนในจำรึกท่ีฐำนพระอิศวรเมืองก ำแพงเพชรท่ีกล่ำวถึงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเมืองก ำแพงเพชรกับเมืองบำงพำนว่ำได้มีกำรสร้ำงท่อปู่พระยำร่วง (คลองส่งน้ ำ) โดยชักน้ ำจำกแม่น้ ำปิง 
บริเวณเมืองก ำแพงเพชร ส่งไปยังเมืองพำน แท่นศิลำจำรึกท่ีรอบฐำนพระอิศวร ได้กล่ำวถึงพระยำศรีธรรมโศก



54 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 4 | ฉบับท่ี 4 | ประจ ำปี 2564 | 
 

 

รำชเจ้ำเมืองก ำแพงเพชรได้สร้ำงรูปพระอิศวรนี้เมื่อ พ.ศ. 2043 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระรำมำธิบดีท่ี 2 แห่ง
กรุงศรีอยุธยำ ท้ังนี้เช่ือได้ว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมืองก ำแพงเพชรกับเมืองพำนคงจะมีมำก่อนนำนแล้ว 
(กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ, 2563) 

ปัจจุบันรอยพระพุทธบำทเก็บรักษำและจัดแสดงท่ีห้องศิลปะสุโขทัย อำคำร-พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ
พระนคร ท้ังนี้ส ำนักศิลปำกรท่ี 6 สุโขทัยกรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ถ่ำยโอนภำรกิจกำรดูแล
บ ำรุงรักษำโบรำณสถำนเขำนำงทองให้แก่ เทศบำลต ำบลเขำคีริส ต้ังแต่วันท่ี 22 มิถุนำยน 2560 เป็นต้นมำ 
และปัจจุบันได้รับอนุญำตจำกกรมศิลปำกร ให้สำมำรถจ ำลองรอยพระพุทธบำทเขำนำงทอง ณ โบรำณสถำน
เขำนำงทองแห่งนี้ได้ แต่ยังไม่ได้หล่อฐำนจริงของรอยพระพุทธบำทซึ่งเป็นแหล่งประวัติศำสตร์และกำรท่องเท่ียว 
ท่ีมีคุณค่ำของอ ำเภอพรำนกระต่ำยสืบเนื่องกันมำหลำยยุคสมัย และในกำรจ ำลองรอยพระพุทธบำทเขำนำงทอง
จะท ำให้ชำวอ ำเภอพรำนกระต่ำยได้มีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมืองท่ีเป็นสักกำระบูชำและยึดเหนี่ยวจิตใจกลับคืนมำ
เหมือนในอดีต และจะท ำให้มีนักท่องเท่ียวและพุทธศำสนิกชนเข้ำมำเยี่ยมชม และนมัสกำรรอยพระบำท 
(อ ำนวย ทองทิน, กำรสัมภำษณ์, 16 สิงหำคม 2563)  

เมืองพำน คือ เป็นหมู่บ้ำนเรียกอีกอย่ำงว่ำ บ้ำนวังพำน เป็นหมู่บ้ำนติดต่อกับบ้ำนเขำนำงทอง เลยขุด
คลองเจอซำกโบรำณสถำนท่ีเก่ำแก่มำกมำย 

เมืองบำงพำน คือ เมืองร้ำง สันนิฐำนว่ำอยู่แถวเขตหมู่บ้ำนวังพำนกับหมู่บ้ำนเขำนำงทอง จนปัจจุบัน
ไม่มีเมืองบำงพำนอยู่แล้ว แต่ขุดพบหลักฐำนว่ำเป็นเมืองพำนจำกหลักฐำนท่ีได้มีกำรกล่ำวถึงเมืองท่ีส ำคัญ ๆ 
ตำมหลักศิรำจำรึกมีด้วยกัน 2 เมือง คือ เมืองบำงพำนและเมืองพำน ซึ่งจำกกำรส ำรวจมำพบว่ำ เมืองบำงพำน 
เป็นเมืองส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดีเมืองหนึ่งท่ีน่ำศึกษำอยู่ในเขตอ ำเภอพรำนกระต่ำย เป็นเมือง
ท่ีส ำคัญและเก่ำแก่ต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนีหรือก่อนหน้ำนั้น หลักฐำนจำกจำรึกนครชุม ซึ่งจำรึก    
เมื่อปี พ.ศ.1900 ในสมัยพระมหำธรรมรำชำลิไท จำรึกไว้ว่ำ "พิมพ์เอำรอยตีนอันหนึ่ งประดิษฐำนไว้ในเมือง 
บำงพำน เหนือจอมเขำนำงทอง" ซึ่งหมำยถึงกำรน ำรอยพระพุทธบำทจ ำลองมำประดิษฐำนไว้ท่ีเขำนำงทอง
เมืองบำงพำน แสดงว่ำเมืองบำงพำนเคยเจริญรุ่งเรืองมำต้ังแต่สมัยสุโขทัย 

จำกจำรึกฐำนพระอิศวร ซึ่งจำรึกในปีพุทธศักรำช 2053 ได้กล่ำวถึงเมืองบำงพำนไว้ว่ำ "ถนนถลำ 
อันตรธำนไปถึงบำงพำน" อนึ่งท่อปู่พระยำร่วง ท ำเอำน้ ำไปถึงบำงพำนนั้น ก็ถมหำยส้ิน" แสดงถึงเมืองบำงพำน 
เจริญขนำดมีถนนพระร่วงตัดผ่ำน และมีกำรขุดท่อทองแดง เอำน้ ำจำกเมืองก ำแพงเพชรไปเล้ียงเมืองบำงพำน 
มำเกือบ 700 ปี แสดงถึงวิทยำกำรอันก้ำวหน้ำมำกกว่ำทุก ๆ เมือง เท่ำท่ีมีหลักฐำน 

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงบันทึกถึงเมืองบำงพำน ในหนังสือเท่ียวเมืองพระร่วงว่ำ 
"เมืองบำงพำนต้องถูกท้ิงร้ำงไป เพรำะแม่น้ ำเขินไป ไม่มีน้ ำพอกิน ท ำให้ต้องย้ำยเมือง และท้ิงเมืองบำงพำน   
ให้ร้ำงไป" เป็นเมืองท่ีต้ังอยู่ท่ำมกลำงท่ีรำบลุ่มซึ่งเพำะปลูกได้ดี เคยเป็นท่ีประดิษฐำนรอยพระพุทธบำท ท่ีพญำลิไท 
น ำมำประดิษฐำนไว้ 

อ ำเภอพรำนกระต่ำย ยังมีวัดท่ีเก่ำแก่ และทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และ โบรำณคดี 
จ ำนวนมำก อำทิ 

    • วัดไตรภูมิ ต ำบลถ้ ำกระต่ำยทอง 
    • วัดอินทำรำม ต ำบลท่ำไม้ 
    • วัดกุฏิกำรำม ต ำบลพรำนกระต่ำย 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย เป็นอ ำเภอท่ีเก่ำแก่ และมีประชำชน ท่ีอยู่มำต้ังแต่สมัยโบรำณมีภำษำวัฒนธรรม 

และเอกลักษณ์เป็นของตนเอง นับว่ำเป็นอ ำเภอท่ีทรงคุณค่ำท่ีน่ำศึกษำท่ีสุดอ ำเภอหนึ่งในจังหวัดก ำแพงเพชร 
(สันติ อภัยรำช, 2559)  
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ต ำนำนเกี่ยวกับเขำนำงทองนั้นกล่ำวว่ำ นำงทองเป็นผู้หญิงสำวชำวบ้ำนเมืองพำนท่ีสวยงำมมำก 
ต่อมำถูกพญำนำค กลืนเข้ำไปในท้อง พระร่วงเจ้ำผู้ครองนครเมืองพำนได้พบเห็นจึงได้เข้ำช่วยโดยใช้อิทธิฤทธิ์
ของตน ล้วงนำงทองออกมำจำกคอของพญำนำค เนื่องจำกนำงทองเป็นคนท่ีมีสิริโฉมงดงำมจึงเป็นท่ีสบพระทัย
ของพระร่วง ต่อมำนำงทองจึงได้อภิเษกเป็นพระมเหสี และยังได้นำงค ำหญิงชำวบ้ำนอีกคนหนึ่งเป็นพระสนมเอก
อีกองค์หนึ่งด้วย อยู่มำวันหนึ่งพระร่วงได้เสด็จไปเท่ียวในกรุงสุโขทัย หลังจำกพระร่วงเสด็จไปพระมเหสีทอง  
ได้ไปซักผ้ำอ้อมท่ีสระน้ ำซึ่งพระร่วงได้สร้ำงพระต ำหนักแพหน้ำพระรำชวังในคลองใหญ่ ไว้เป็นท่ีพักผ่อนพระ
อิริยำบถและซักผ้ำ ในวันนั้นขณะท่ีซักผ้ำอ้อมเสร็จและจะน ำไปตำก (บริเวณท่ีตำกผ้ำอ้อมนั้น ไม่มีต้นไม้ขึ้นเลย 
จะโล่งเตียนไปหมด เพรำะพระร่วงสำปไว้ส ำหรับตำกผ้ำอ้อม) ระหว่ำงท่ีตำกผ้ำอ้อมพระมเหสีทองก็กลัวว่ำ
ผ้ำอ้อมจะไม่แห้งจึงทรงอุทำนขึ้นเป็นท ำนองบทเพลงเก่ำว่ำ "ตะวันเอยอย่ำรีบจร นกเอยอย่ำรีบนอน หักไม้ค้ ำ
ตะวันไว้ก่อน กลัวผ้ำอ้อมจะไม่แห้ง"  ผลปรำกฏว่ำตะวัน หรือดวงอำทิตย์ไม่ยอมเคล่ือน จนกระท่ังผ้ำอ้อมแห้ง 
จึงได้โคจรต่อไป ท่ีคลองใหญ่หน้ำพระรำชวังแห่งนั้น พระร่วงได้เล้ียงจระเข้ไว้ด้วย แล้วพอดีจระเข้ตัวนั้นเกิดหิว
ขึ้นมำจึงคำบพระมเหสีทองไป เพื่อเอำไปกินแต่ขณะนั้นเป็นเวลำท่ีพระร่วงกลับจำกสุโขทัยพอดี พอกลับมำ
พระร่วงไม่เห็นนำงทองจึงถำมพวกนกพวกกวำง (สมัยนั้นเช่ือกันว่ำสัตว์ทุกตัวพูดได้) ว่ำพระมเหสีทองหำยไปไหน 
พวกสัตว์ต่ำง ๆ ก็บอกว่ำพระมเหสีทองได้ถูกจระเข้คำบไปแล้ว พระร่วงได้ยินดังนั้นก็รีบตำมไปทันที พระร่วง
เดินทำงไปทำงไหนต้องกำรให้เป็นทำงเดิน ก็ปรำกฏเป็นทำงเดิน ทำง-เกวียนตลอดทำง พระร่วงได้เดินทำงผ่ำน
นำป่ำแดง คลองวัว และได้ขอน้ ำกินแถว ๆ หมู่บ้ำน (หมู่บ้ำนนำป่ำแดงปัจจุบัน) พระร่วงพูดว่ำ "ข้ำหิวน้ ำจังเลย 
ขอน้ ำกินหน่อยได้ไหม" คนในหมู่บ้ำนไม่ให้กินจึงพูดว่ำ "น้ ำข้ำไม่มี" พระร่วงเป็นคนท่ีวำจำศักด์ิสิทธิ์อยู่แล้ว 
พระร่วงจึงพูดว่ำ "เออ อย่ำงนั้นพวกมึงก็ไม่ต้องมีน้ ำกินตลอดไป" จนป่ำนนี้นำป่ำแดงจึงไม่ค่อยมีน้ ำกินน้ ำใช้กัน     

พระร่วงได้ตำมจระเข้ท่ีคำบพระมเหสีทองทันท่ีคลองทองแดง (ใกล้ ๆ ศำลำกลำงจังหวัดในปัจจุบัน) 
พอเจอกันก็สำยเสียแล้ว จระเข้ได้กินพระมเหสีทองไปแล้ว พระร่วงจึงสำปจระเข้ให้เป็นหินอยู่ตรงนั้นมำถึง    
ทุกวันนี้ พระร่วงเสด็จกลับเข้ำวังด้วยควำมสลดใจและไม่อำจลืมควำมรักควำมอำลัยในตัวพระมเหสีทองได้     
จึงอพยพรำษฎรลงไปทำงใต้เพื่อไปต้ังเมืองใหม่ขึ้นท่ีเมืองสังขบุรีแขวงเมืองอยุธยำ เมืองพำนจึงกลำยเป็น    
เมืองร้ำงในยุคหนึ่งในปัจจุบันนี้มีรำษฎรจำกอ ำเภอพรำนกระต่ำย มำต้ังถิ่นฐำนกันอยู่หลำยสิบหลังคำเรือน      

เขำนำงทอง ต้ังอยู่ในเขต ต ำบลเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร เป็นเขำท่ีมีควำมส ำคัญ
ทำงประวัติศำสตร์ของเมืองบำงพำนและเป็นท่ีประดิษฐำนรอยพระพุทธบำท ท่ีสันนิฐำนกันว่ำพระมหำ               
ธรรมรำชำท่ี 1 (พระยำลิไทย) ทรงสร้ำงไว้บนยอดเขำ ตำมหลักฐำนในหลักศิลำจำรึกหลักท่ี 3 ศิลำจำรึกนครชุม 
ด้ำนท่ี 2 บรรทัดท่ี 52 - 57 ปรำกฎข้อควำมดังต่อไปนี้  "พระยำธรรมิกรำช ให้ไปพิมพ์เอำรอยตีน…พระเป็น
เจ็งเถิงสิงหล อันเหยียบเหนือจอมเขำสุมนกูฎบรรพต ประมำณเท่ำใดเอำมำพิมพ์ไว้ จุ่งคนท้ังหลำยแท้…
อันหนึ่งประดิษฐ์สถำนไว้ในเมืองศรีสัชนำ เหนือจอมเขำ…อันหนึ่งประดิษฐำนไว้ในเมืองสุโขทัยเหนือเขำสุมน
กูฎบรรพต อันหนึ่งประดิษฐำนไว้ในเมืองบำงพำนเหนือจอมเขำนำงทอง" บนเขำนำงทองจึงมีกำรวำงผัง
โบรำณสถำนตำมแนวยำวมีบันไดขึ้นทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ด้ำนบนสุดเป็นเจดีย์ใหญ่ทรงดอกบัวตูมหรือ
พุ่มข้ำวบิณฑ์ ฐำนเจดีย์กว้ำง 12 เมตร ก่อด้วยอิฐศิลำแลง ส่วนบนเป็นศิลำแลง ถัดมำเป็นเจดีย์รำยเล็ก 3 องค์ 
กว้ำง 2 เมตรเท่ำกันทุกองค์ ถัดมำเป็นวิหำร 4 ตอน ตอนแรกยำว 13 เมตร กว้ำง 6 เมตร ตอนท่ีสองกว้ำง   
10 เมตร ยำว 21 เมตร (ปัจจุบันโบรำณสถำนเหล่ำนี้ทรุดโทรมมำกแทบจะดูไม่ออกว่ำเป็นอะไร) ส่วนด้ำน
ท้ำยสุดคล้ำยท่ีต้ังบุษบก เป็นท่ีประดิษฐำนรอยพระพุทธบำท (ปัจจุบันเก็บรักษำไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ 
กรุงเทพฯ) 
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เมื่อไม่นำนมำนี้บริเวณคลองวังพำน (อยู่ใกล้กับวัดพำนทองศิริมงคล) ได้มีกำรขุดลอกคลองโดย
เครื่องจักรกลของทำงรำชกำร ได้ขุดพบพระ เครื่องปั้นดินเผำเศษกระเบื้อง ตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอย ภำยใน
ครัวเรือนของชำวเมืองโบรำณเป็นจ ำนวนมำก ท่ีส ำคัญได้พบเสำไม้ตะเคียนซึ่งสันนิษฐำนว่ำหน้ำจะเป็นศำลำ  
ท่ีประทับของเจ้ำผู้ครองนครในอดีต เป็นหลักฐำนท่ีส ำคัญอีกช้ินหนึ่งของเมืองพำนเขำนำงทองในปัจจุบัน   
ก ำลังจะได้รับกำรบูรณะจำกหน่วยงำนของทำงรำชกำรให้เป็นแหล่งประวัติศำสตร์และกำรท่องเท่ียว (วีสปอร์ต 
ก ำแพงเพชร, 2563) 

สรุป ท่ีมำของต ำนำนเขำนำงทองเริ่มมำจำกพระร่วงได้มำเจอนำงทองท่ีเมืองบำงพำน จึงพบรักและได้
อภิเษกกัน และมำพักอำศัยบริเวรเขำนำงทอง วันหนึ่งพระร่วงได้ออกไปเท่ียวท่ีเมืองสุโขทัย กับมำไม่พบ    
นำงทอง เลยถำม พวกนกว่ำนำงทองไปไหน พวกนกจึงบอกว่ำ จระเข้ท่ีพระร่วงทรงเล้ียงไว้ ได้คำบนำงทอง    
ไปแล้ว พระร่วงไปช่วยไม่ทัน นำงทองถูกจระเข้กินก่อนไปถึง พระร่วงจึงสำปจระเข้ให้เป็นหิน จำกนั้นพระร่วง
ท ำใจไม่ได้จึงอพยพรำษฎรลงไปทำงใต้เพื่อไปต้ังเมืองใหม่ขึ้นท่ีเมืองสังขบุรีแขวงเมืองอยุธยำเมืองพำน          
จึงกลำยเป็นเมืองร้ำงในยุคหนึ่ง ปัจจุบันรำษฎรจำกอ ำเภอพรำนกระต่ำยเข้ำมำต้ังถิ่นฐำนกันอยู่ หลำย 10 
หลังคำเรือน 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
 สถำปัตยกรรมเขำนำงทองอดีตมีพระเจดีย์แบบนี้มียอดเป็นรูปดอกบัวตูม หรือเรียกกันว่ำ ทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์ 
หรือทรงทนำฬ ต้ังอยู่เหนือเรือนธำตุส่ีเหล่ียมย่อไม้ยี่สิบ ท่ีเรือนธำตุลำงองค์มีกำรจัดซุ้มพระพุทธรูปยืนท้ัง 4 ทิศ 
นักโบรำณคดีและนักประวัติศำสตร์ศิลปะพำกันยกย่องว่ำ พระเจดีย์ทรงบัวตูม เป็นสถำปัตยกรรมแบบสุโขทัยแท้
ท่ีศิลปินสุโขทัยคิดแบบอย่ำงของตนขึ้น พระเจดีย์แบบนี้นิยมสร้ำงไว้ตำมเมืองต่ำง ๆ ในสมัยสุโขทัยเท่ำนั้น    
ไม่มีกำรสร้ำงต่อมำในสมัยกรุงศรีอยุธยำเลย ดังภำพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 เจดีย์ใหญ่ทรงดอกบัวตูมหรือพุ่มข้ำวบิณฑ์ ณ เขำนำงทอง 

ศิลำแลงกรุงสุโขทัย รำชธำนีของคนไทยเมื่อประมำณ 700 ปีมำแล้ว โบรำณสถำนท่ีพบเห็นในอุทยำน
ประวัติศำสตร์แห่งชำติ ในจังหวัดสุโขทัยท้ังสองแห่ง คืออุทยำนประวัติศำสตร์แห่งชำติรำมค ำแหงสุโขทัย และ
อุทยำนประวัติศำสตร์แห่งชำติศรีสัชนำลัย ต่ำงก่อสร้ำงด้วย ศิลำแลง 

ก้อนศิลำแลง มีลักษณะคล้ำยหินลูกรังท่ีถูกหลอมขึ้นรูป สีแดง น้ ำตำลปนด ำ เมื่อน ำไปท ำเป็นเสำ    
จะท ำเป็นรูปทรงกระบอก เมื่อท ำเป็นส่วนต่ำง ๆ ของอำคำร มักท ำเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนำดต่ำงกัน ปัจจุบัน     
พบท่ัวไปตำมโบรำณสถำนทุกแห่งท่ีสร้ำงในสมัยสุโขทัย จ ำนวนก้อนศิลำแลงท่ีพบมีจ ำนวนมำกมำยมหำศำล     
แต่เป็นท่ีน่ำสังเกตและเป็นท่ีสงสัยกันมำนำนคือไม่ทรำบแน่ชัดว่ำแหล่งวัตถุดิบ ท่ีใช้ท ำศิลำแลงเพื่อกำรสร้ำง
กรุงสุโขทัย น ำมำจำกท่ีใด ดังภำพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 ภำพศิลำแลง ณ เขำนำงทอง 

เจดีย์รำยเล็ก 3 องค์ กว้ำง 2 เมตร เท่ำกันทุกองค์ เจดีย์รำย คือ เจดีย์ท่ีมีขนำดเล็กสร้ำงเรียงรำยรอบ ๆ 
บริเวณเจดีย์ประธำน โดยอยู่ถัดออกมำจำกเจดีย์ประธำน เจดีย์ประจ ำมุม และเจดีย์ประจ ำทิศ ค ำว่ำ เจดีย์รำย 
เป็นศัพท์เรียกระบุต ำแหน่ง ไม่ได้หมำยถึงรูปแบบ ดังภำพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 เจดีย์รำยเล็ก 3 องค์ ณ เขำนำงทอง 

วิหำร 4 ตอน วิหำรสุโขทัย อำณำจักรสุโขทัย นิยมสร้ำงวิหำรท่ีมีขนำดใหญ่กว่ำโบสถ์เพื่อใช้เป็นท่ีประกอบ 
พิธีอุปสมบท ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ ประดิษฐำนพระพุทธรูปและใช้เป็นท่ีประชุมเพื่อฟังธรรมของ
ประชำชนวิหำรมีแผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ำ วัสดุท่ีใช้ในกำรสร้ำงวิหำรได้แก่ ศิลำแลง อิฐ ไม้ ดังภำพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 วิหำร 4 ตอน ณ เขำนำงทอง 
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รอยพระพุทธบำท ในสมัยโบรำณนั้น ไม่นิยมสร้ำงรูปเคำรพท่ีเหมือนจริง เมื่อจะร ำลึกถึงพระพุทธคุณ
ของ องค์พระบรมศำสดำ ซึ่งเป็นท่ีเคำรพสูงสุด จึงไม่อำจเอื้อม ท่ีจะสร้ำง รูปเหมือน มักจะสร้ำงแต่เพียง
สัญลักษณ์ ท่ีมีควำมหมำย ว่ำนี้คือพระพุทธองค์ นี้คือ ธรรมะ ท่ีพระพุทธองค์ทรงส่ังสอน เพื่อให้คนรุ่นหลัง ๆ
ได้เคำรพบูชำ ท่ีต้ังบุษบก เป็นท่ี ประดิษฐำนรอยพระพุทธบำทซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษำและจัดแสดงท่ีห้องศิลปะ
สุโขทัย อำคำรพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร ส ำนักศิลปำกรท่ี 6 สุโขทัย กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม
ดังภำพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 ประดิษฐำนรอยพระพุทธบำท ณ เทศบำลเขำคีริส 

บ่อน้ ำ หมำยถึง บ่อน้ ำส ำหรับด่ืมกินหรือใช้ และเนื่องจำกน้ ำมีควำมส ำคัญต่อชีวิต ซึ่งมีวิธีปฏิบัติใน
กำรขุด กำรสร้ำง กำรใช้ กำรรักษำตลอดจนพิธีกรรมตำมควำมเช่ือของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย โดยท่ัวไปใน
เอกสำรโบรำณ พบว่ำมีกำรเรียก น้ ำบ่อ ว่ำ น้ ำส้ำง และ น้ ำบ่อส้ำง อีกด้วย แหล่งน้ ำท่ีขุดสร้ำงขึ้นเพื่อน ำมำ
บริโภคใช้สอย เป็นของควบคู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์มำแต่โบรำณกำล ควำมผูกพันผนวกกับพื้นฐำนทำง
วัฒนธรรมมักก่อให้เกิดเทคนิควิธี พิธีกรรมตำมควำมเช่ือติดตำมมำ ดังภำพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 บ่อน้ ำก่ออิฐ ณ เขำนำงทอง 

สมัยและวัฒนธรรมเขานางทอง 
 เขำนำงทอง เป็นเมืองโบรำณท่ีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ในสมัยพระมหำธรรมรำชำท่ี 1 (ลิไท) ท่ีอยู่
ในสมัยนี้เพรำะพระยำลิไททรงเห็นควำมส ำคัญของเมืองพำน จึงมำสร้ำงรอยพระพุทธบำทบนยอดเขำนำงทอง 

วัฒนธรรมที่เก่ียวข้อง 
เขำนำงทองได้เริ่มต้ังเป็นเมืองสุโขทัย อำณำจักรท่ีต้ังอยู่ได้นำนเกือบ 200 ปี สร้ำงแบบแผนกำรด ำเนินชีวิต

อยู่ร่วมกัน ตลอดจนได้สร้ำงสรรค์วัฒนธรรมไว้มำกมำย ซึ่งอยู่ในยุคสมัยของสุโขทัย ดังนั้นทำงวัฒนธรรม        
จึงได้รับวัฒนธรรมของสุโขทัยมำด้วย อำทิ 
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1. วัฒนธรรมทำงด้ำนกำรศึกษำ  
ในสมัยกรุงสุโขทัยกำรจัดรูปแบบทำงกำรศึกษำในช่วงแรกได้รับอิทธิพลจำกคติพรำหมณ์เข้ำมำ 

ต่อจำกนั้นจึงรับคติธรรมทำงพุทธศำสนำเป็นหลักเกณฑ์ส ำคัญ ของกำรจัดกำรศึกษำดังนั้น กำรศึกษำในสมัย
สุโขทัยจึงมีลักษณะ หลำยลักษณะดังนี้ 

1.1 กำรศึกษำทำงพุทธศำสนำ สุโขทัยเป็นอำณำจักรท่ีมีควำมเจริญรุ่งเรืองทำงพระพุทธศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ทรงเล่ือมใสในพระพุทธศำสนำเป็นอย่ำงยิ่ง เช่น พระเจ้ำลิไท พระองค์ทรงผนวช และ
อุปถัมภ์พระพุทธศำสนำหลำยด้ำนท่ีส ำคัญคือ กำรส่งพระสงฆ์ไปเผยแผ่พุทธศำสนำในดินแดน
ภำคเหนือ  

1.2 กำรศึกษำในวิชำชีพ เป็นกำรเรียนตำมกฎธรรมชำติ เรียนจำกพ่อแม่ เรียนจำกชุมชน     
ท่ีตัวอยู่ใกล้ เรียนจำกกำรกระท ำ กำรฝึกฝนศิลปหัตถกรรมต่ำง ๆ กำรท ำไร่ไถ่นำ กำรปั้นเครื่องปั้น 
ดินเผำ งำนทำงด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรมหรือสถำปัตยกรรม เป็นต้น (ธิดำภรณ์ ค ำริน, 2559) 
แสดงให้เห็นว่ำ กำรศึกษำของสุโขทัยดังเดิมได้รับอิทธิพลมำจำกคติพรำหมณ์และเข้ำมำรับคติธรรม
ทำงพุทธศำสนำของกำรจัดกำรศึกษำในสมัยสุโขทัยจึงมีหลำยลักษณะอำทิ กำรศึกษำทำงพุทธศำสนำ 
และกำรศึกษำในวิชำชีพ 
2. วัฒนธรรมทำงด้ำนตัวอักษรไทย 
ศิลำจำรึกหลักท่ี 1 ปรำกฏข้อควำมท่ีเกี่ยวข้องอักษรไทยสมัยพ่อขุนรำมค ำแหงตอนหนึ่งว่ำ “…1205 

ศก ปีมะแม พ่อขุนรำมค ำแหงหำใคร่ใจในแลใส่ลำยสือไทยนี้จ่ึงมีเพื่อขุนผุ้นั่นใส่ไว้…” จำกศิลำจำรึกดังกล่ำว  
จึงเป็นท่ีเช่ือกันว่ำอักษรไทยพ่อขุนรำมค ำแหงซึ่งลง ศิลำจำรึกปี พ.ศ. 1826 นี้เป็นอักษรไทยเก่ำแก่ท่ีสุดท่ีใช้ใน
ประเทศไทย สรุปว่ำอักษรพ่อขุนรำมค ำแหงดัดแปลงมำจำกอักษรขอมหวัด เพรำะมีรูปลักษณะคล้ำยคลึงกันมำก 
แต่จำกกำรศึกษำของ นันทนำ ด่ำนวัฒน์ ทำงด้ำนอักขรวิทยำพบว่ำ อักษรต้นตระกูลของอักษรพ่อขุนรำมค ำแหง 
คืออักษรหรำหมี อักษรคฤนห์ อักษรขอมหวัด เพรำะปรำกฏควำมคล้ำยคลึงทำงด้ำนอักขรวิทยำของอักษร   
พ่อขุนรำมค ำแหงและอักษรใน ตระกูลท้ัง-สำม อักษรพ่อขุนรำมค ำแหงนั้นปรำกฏใช้เฉพำะในรัชสมัยของ
พระองค์เท่ำนั้น (ธิดำภรณ์ ค ำริน, 2559) แสดงให้เห็นว่ำ พ่อขุนรำมค ำแหงได้ดัดแปลงอักษรขอมหวัด      
อักษรหรำหมี อักษรคฤนห์ ท่ีคล้ำยคลึงกับทำงด้ำนอักขรวิทยำของ พ่อขุนรำมค ำแหง ตระกลู 3 มำก ในปี 
พ.ศ.1826  

 
ภาพที่ 7 ศิลำจำรึกหลักท่ี 1 สมัยสุโขทัย (ศิลปวัฒนธรรม, 2561) 
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3. วัฒนธรรมทำงด้ำนวรรณกรรม 
วรรณกรรมท่ีเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยมีจ ำนวนมำกและหลำยประเภท หำกแต่มิได้ตกทอดมำถึงปัจจุบัน  

ท่ีหลงเหลือถึงปัจจุบันมีดังนี้ 
3.1 ศิลำจำรึก ศิลำจำรึกมีประโยชน์ทำงกำรศึกษำเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์โบรำณคดี

ตลอดจนวิชำอักษรศำสตร์ นิติศำสตร์ สังคมศำสตร์และอื่น ๆ ศิลำจำรึกท่ีพบในสมัยสุโขทัยมีประมำณ 
30 หลัก ท่ีส ำคัญมำกได้แก่ ศิลำจำรึกหลักท่ี 1 หรือจำรึกพ่อขุนรำมค ำแหง  กรมศิลปำกรได้จัดไว้เป็น
อันดับแรกของวรรณกรรม ซึ่งรวมคุณค่ำทำงภำษำ ท้ังควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ควำมรู้ทำงกำรปกครอง 
ควำมรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรม ควำมรู้ทำงด้ำนสถำปัตยกรรม และศิลปกรรม นับว่ำวรรณกรรมประเภทนี้
เป็นหลักฐำนยืนยันเรื่องรำวทำงวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย ได้เป็นอย่ำงดี 

3.2 ไตรภูมิพระร่วง ถือเป็นวรรณกรรมปรัชญำช้ินแรกของไทย พระมหำธรรม-รำชำลิไททรง
พระรำชนิพนธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 1888 นับเป็นวรรณกรรมท่ีทรงคุณค่ำทำงปรัชญำ สอนให้คนรู้จักควำมดี
ควำมช่ัว รู้จักใช้วิจำรณญำณและสอนให้คนมีศีลธรรมรักษำควำมดีและมีควำมรับผิดชอบ 

3.3 สุภำษิตพระร่วง วรรณกรรมช้ินนี้ยังเป็นท่ีถกเถียงกันอยู่ว่ำเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยหรือไม่ 
สุภำษิตพระร่วงนับว่ำเป็นวรรณกรรมท่ีทรงคุณค่ำยิ่งวรรณกรรมหนึ่ง เพรำะมีจุดประสงค์ท่ีจะส่ังสอน
คน สอนให้รอบคอบ เป็นต้น เช่น “เมื่อน้อยให้เรียนวิชำให้หำสินเมื่อใหญ่ หรือ ปลูกไมตรีอย่ำรู้ร้ำง” 
ดังนั้นสุภำษิตพระร่วงจึงมีอิทธิพลต่อควำมคิดของคนไทยเป็นอันมำก 

3.4 ต ำรับท้ำวศรีจุฬำลักษณ์ บำงคนเช่ือว่ำต ำรับท้ำวศรีจุฬำลักษณ์ แต่งในสมัยสุโขทัยเพรำะ
มีเนื้อเรื่องและท้องเรื่องอ้ำงถึงสถำนท่ีต่ำง ๆ ในเมืองสุโขทัย  แต่บำงคนก็เช่ือว่ำเป็นวรรณกรรมท่ีแต่ง
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จุดประสงค์กำรแต่งเพื่อเป็นกำรแนะน ำตักเตือนข้ำรำชกำรส ำนัก ฝ่ำยใน
ให้มีกริยำมำรยำทท่ีเหมำะสมกับศักด์ิศรีของตนเองและเพื่อเชิดชูเกียรติยศของพระมหำกษัตริย์ 
นอกจำกนี้ยังทรงคุณค่ำทำงด้ำนขนบธรรมเนียม ประเพณีของรำชส ำนักโดยเฉพำะประเพณีพรำหมณ์
ท้ัง 12 เดือน 
4. วัฒนธรรมกำรแต่งกำย 
นำยชิน อยู่ดี ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำกำรแต่งกำยของประชำชนชำวสุโขทัยโดยอำศัยหลักฐำนประเภท

โบรำณวัตถุสมัยสุโขทัย  ได้สรุปกำรแต่งกำยสมัยสุโขทัยว่ำ (ชิน อยู่ด,ี 2556) 
 4.1 กำรแต่งกำยของผู้หญิงในสมัยสุโขทัยจะไว้ผมยำว เกล้ำมวย มีเกี้ยวหรือพวงมำลัยสวม

รอบมวย มวยนั้นมีท้ังเกล้ำอยู่กลำงกระหม่อมและท่ีท้ำยทอย มีปิ่นปัก สวมเส้ือแขนยำวตัวคับ นุ่งผ้ำถุง 
ผู้หญิงบำงคนห่มผ้ำสไบเฉียง ผ้ำท่ีใช้มีท้ังผ้ำฝ้ำยและผ้ำไหม สีของผ้ำมีสี แดง ด ำ ขำว เหลือง เขียว 
ผัดหน้ำ วำดค้ิว สวมแหวน เจ้ำนำยฝ่ำยในมีกรองคอ พำหุรัด และทองพระกรทรงมงกุฎยอดแหลม
หรือกรอบพักตร์ 

4.2 กำรแต่งกำยของผู้ชำย ผู้ชำยสมัยกรุงสุโขทัยไว้ผมยำว มุ่นมวยไว้ท่ีกลำงกระหม่อมก็มี   
ไว้ที่ท้ำยทอยก็มี สวมเส้ือผ้ำผ่ำอกแขนยำว และสวมกำงเกงขำยำวแบบชุดคนเมือง ทหำรสวมเส้ือแขน
ส้ัน ถ้ำพระยำห้อยผ้ำไว้ท่ีบ่ำ มีผ้ำคำดพุงหรือเข็มขัด ชำยบำงคนนุ่งกำงเกงขำส้ัน เจ้ำนำยนุ่งผ้ำโจง
กระเบนคำดเข็มขัด และมีผ้ำประดับทับโจงกระเบนห้อยลงมำ 2 ข้ำง ผ้ำนี้จีบตำมแนวเส้นนอน     
เวลำออกศึกนุ่งกำงเกงขำยำว มีผ้ำโจงกระเบนทับอย่ำงเครื่องแต่งกำรละคร หมวกท่ีผู้ชำยใส่มีมงกุฎ
ยอดแหลม หมวกทรงประพำสและหมวกรูปคล้ำยฝำชี ซึ่งบำงท่ำนเรียกว่ำหมวกชีโบ 
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ภาพที่ 8 ภำพกำรแต่งกำยในสมัยสุโขทัย (กรมศิลปำกร, 2511) 

ลักษณะของกำรแต่งกำยต่ำง ๆ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำกหลักฐำนท่ีพบลักษณะกำรแต่งกำยของ
ชำวก ำแพงเพชรในสมัยสุโขทัย มีลักษณะคล้ำย กำรแต่งกำยของพวกขอมหรือเขมรโบรำณ 

 
ภาพที่ 9 กำรแต่งกำยชำยหญิงของคนเมืองพำนในสมัยก่อน (อำรยธรรมขอม, 2555) 

5.วัฒนธรรมทำงด้ำนดนตรีและกำรฟ้อนร ำ 
นำยมนตรี ตรำโมท ได้ศึกษำเรื่องดนตรีสมัยสุโขทัย โดยอำศัยหลักฐำนประเภทศิลำจำรึกและภำพ

ประติมำกรรม รวมท้ังหนังสือไตรภูมิพระร่วง โดยเฉพำะศิลำจำรึกหลักต่ำง ๆ ได้ระบุข้อควำมท่ีเกี่ยวกับดนตรี
และกำรฟ้อนร ำไว้หลำยแห่ง เช่น ศิลำจำรึกหลักท่ี 1 ปรำกฏข้อควำมว่ำ “…เมื่อจักเข้ำมำเวียงเรียงกันแต่อรัญญิก 
พู้นเท้ำหัวลำนดมบงคมกลอง ด้วยเสียงพำทย์เสียงพินเสียงเล่ือนเสียงขับ ใครจักมักเล่น ใครจักมัก-หัว ใครจัก
มักเล่ือนเล่ือน…” 

ศิลำจำรึกหลักท่ี 8 ปรำกฎข้อควำมว่ำ “…ดับหนทำงแต่เมืองสุโขทัยมำเถิงเขำนี้งำมหนักหนำแก่กม 
สองขอก หนทำงย่อมกัลปพฤษ์ใส่ร่มยล ดอกไม้ตำมใต้เทียนประทีป เผำธูปหอมตลบทุกแห่งปลูกธงปฎำท้ังสอง
ปลำก หนทำงย่อมเรียงขันหมำกขันพลูบูชำพิลม ระบ ำเต้นเล่นทุกฉัน…ด้วยเสียงอันสำธุกำรบูชำ หยิบดุริยำพำทย์ 
พิณฆ้องกลองเสียงดัง สิพอดังดินจักหล่มอันไซร้…” (มนตรี ตรำโมท, 2557) 

จำกศิลำจำรึกดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงกำรใช้เครื่องดนตรีและกำรฟ้อนร ำ กำรเล่นสนุกสนำนของชำว
สุโขทัย นำยมนตรี ตรำโมท ได้กล่ำวถึงวัฒนธรรมทำงด้ำนดนตรีของสุโขทัย โดยแยกพิจำรณำ 2 ประกำรคือ 

5.1 เครื่องดนตรี ประกอบด้วยเครื่องดนตรีต่ำง ๆ คือ สังข์ แตร บัณเฑำะว์ มโหระทึก ปี่ฉไนแก้ว 
ปี่สรไน กลองชนะ ฆ้อง กลอง ตะโพน ฉิ่ง กลับ ระฆัง กงัสดำล และซอ 

5.2 เพลงร้องและเพลงดนตรี ในสมัยสุโขทัยมีท้ังกำรร้องและกำรขับ แต่ท ำนองร้องและ
ท ำนองขับจะเป็นอย่ำงไรยำกท่ีจะช้ีให้ชัดเจนได้ มีเพลงท่ีน่ำจะเป็นเพลงสมัยสุโขทัย คือ เพลงเทพทอง
หรือเพลงสุโขทัย ท ำนองเพลงนี้เดิมท่ีเดียวเป็นเพลงพื้นเมืองใช้ร้องว่ำแก้กันระหว่ำงผู้หญิงผู้ชำย    
ส่วนอีก 2 เพลงน่ำจะเป็นสมัยสุโขทัย คือเพลงพระทองกับเพลงนำงนำค 
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6. วัฒนธรรมทำงด้ำนประติมำกรรมและจิตรกรรม 
วัฒนธรรมทำงด้ำนประติมำกรรมและจิตรกรรมเป็นงำนประณีตศิลป์ ซึ่งแสดงถึงควำมสำมำรถและ

ควำมเข้ำถึงแก่นของค ำส่ังสอนของพุทธศำสนำของช่ำงศิลป์ 
6.1 ประติมำกรรม ประติมำกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่ ได้แก่กำรสร้ำงพระพุทธรูป ซึ่งนิยม

สร้ำงพระพุทธรูปปั้นและหล่อด้วยสัมฤทธิ์ กำรสร้ำงพระพุทธรูปเป็นแบบลอยตัวและภำพนูนสูงติด   
ฝำผนัง นอกจำกพระพุทธรูปแล้วยังมีกำรหล่อเทวรูปสัมฤทธิ์ เช่น เทวรูปพระนำรำยณ์ เทวรูปพระอิศวร 
เทวรูปพระหริหระ เป็นต้น 

งำนประติมำกรรมท่ีเด่นท่ีสุดในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่ คือ พระพุทธรูปจะเห็นได้ว่ำ พระพุทธรูป
ท่ีสวยงำมในศิลปะแบบสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปท่ี ตรัสรู้แล้ว ดังนั้น ระบบกล้ำมเนื้อต่ำง ๆ จึงมีกำร
ผ่อนคลำยและพระองค์จะอยู่ในควำมสงบแท้จริง พระพักตร์สงบมีรอยยิ้มเล็กน้อย พระพุทธรูปท่ีส ำคัญ 
คือ พระพุทธชินรำช ประดิษฐำนอยู่ใน พระวิหำรวัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จังหวัดพิษณุโลกเป็น
พระพุทธรูปส ำคัญและ มีควำมงำมมำกท่ีสุดองค์หนึ่งในงำนประติมำกรรมไทยสันนิษฐำนว่ำสร้ำงขึ้นใน
สมัยพระมหำธรรมรำชำท่ี 1 (ลิไท) พระพุทธชินสีห์ประดิษฐำนอยู่ในพระอุโบสถวัด-บวรนิเวศวิหำร
กรุงเทพมหำนครเดิมประดิษฐำนอยู่ท่ีพระวิหำรวัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จังหวัดพิษณุโลก แต่ในสมัย
สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพ (ในรัชกำลท่ี 3) โปรดให้อัญเชิญลงมำยังกรุงเทพมหำนครเป็น
พระพุทธรูปซึ่งมีรูปลักษณะงดงำม สันนิษฐำนว่ำ  สร้ำงขึ้นในครำวเดียวกับพระพุทธชินรำชพระศรี
ศำกยมุนี ประดิษฐำนอยู่ใน พระวิหำรวัดสุทัศนเทพวรำรำมกรุงเทพมหำนคร เดิมเป็นพระประธำนใน
พระวิหำรหลวงวัดมหำธำตุอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก -
มหำรำชโปรดเกล้ำฯให้อัญเชิญลงมำยังกรุงเทพมหำนคร เมื่อ พ.ศ.2351  

6.2 จิตรกรรม จิตรกรรมท่ีเรำพบในสมัยสุโขทัยท้ังภำพลำยเส้นและลำยเขียนฝุ่น ภำพลำยเส้น
ในสมัยสุโขทัย โดยเฉพำะภำพจ ำหลักลำยเส้นลงเส้นในแผ่นหินชนวนวัดศรีชุม เมืองสุโขทัยเป็นภำพ
ชำดกจะเห็นได้ว่ำเส้นลำยดังกล่ำวเป็นภำพท่ีอิทธิพลของ ศิลปะศรีลังกำอยู่มำกมำย เช่น ภำพเทวดำ
ต่ำง ๆ แต่คนไทยสมัยสุโขทัยน่ำจะมีส่วนร่วมในกำรสลักภำพเหล่ำนี้ด้วย ภำพสลักท่ีวัดศรีชุมเป็น
เรื่องรำวทำงพระพุทธศำสนำเป็นชำดกต่ำง ๆ สีท่ีใช้ในโครงงำนระบำยสีแบบด ำ แดง ท่ีเรียกว่ำสีเอกรงค์ 
7.วัฒนธรรมด้ำนสถำปัตยกรรม   
กำรท่ีอำณำจักรสุโขทัยรับนับถือพุทธศำสนำจำกลังกำจึงได้รับอิทธิพลเข้ำมำ สถำปัตยกรรม สุโขทัย

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้ 
7.1 สถำปัตยกรรมรูปทรงอำคำร สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 แบบใหญ่ คือ 
7.1.1 อำคำรโอ่โถงหรืออำคำรท่ีมีผนัง มีหลังคำซ้อนเป็นช้ัน ๆ ผังอำคำรเป็นรูปส่ีเหล่ียม    

ผืนผ้ำ ทำงด้ำนหน้ำต่อเป็นมุขท่ียืน มีบันไดขึ้นสองข้ำงทำงมุข ตั วอย่ำง เช่น วิหำรท่ีวัดสวนแก้ว
อุทยำนน้อย เมืองศรีสัชนำลัย 

7.1.2 อำคำรท่ีก่อด้วยแลงหรือรูปทรงอำคำร หลังคำใช้เรียงด้วยแลงซ้อนเหล่ียมกันขึ้นไป
จนถึงช้ันสูงสุดท่ีไปบรรจบกันท่ีตอนอกไก่ ตัวอย่ำงเช่น วิหำรวัดกุฏิรำย เมืองศรีสัชนำลัย  

7.1.3 อำคำรส่ีเหล่ียม มีหลังคำท่ีเป็นช้ันแหลมลดหล่ันกันไปถึงยอดประมำณ 3 ช้ัน ท่ีเรียกว่ำ 
“มณฑป” มณฑปนี้จะเป็นแบบมณฑปท่ีมีผนังและมณฑปโถง ตัวอย่ำงเช่น มณฑปวัดศรีชุม เมืองสุโขทัย 
(มณฑปท่ีมีผนัง ) และหอเทวลัยมหำเกษตรพิมำน เมืองสุโขทัย (มณฑปโถง) 
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สถำปัตยกรรมในเมืองสุโขทัย ส่วนใหญ่เป็นศำสนสถำนส ำหรับอำคำรท่ีเป็นปรำสำทรำชวัง 
และบ้ำนเรือนของประชำชนจะสร้ำงด้วยไม้ จึงไม่เหลือร่องรอยให้เห็นในปัจจุบัน 

7.2 สถำปัตยกรรมรูปแบบสถูปหรือเจดีย์ มีท้ังทรงกลมแบบลังกำ เจดีย์ทรงกลมฐำนสูง เจดีย์
ย่อเหล่ียมแบบมีซุ้มจระน ำ เจดีย์แบบห้ำยอด เจดีย์ทรงปรำงค์ ยอดเป็นเจดีย์ทรงกลมสถำปัตยกรรม
สมัยสุโขทัย และเจดีย์ทรงดอกบัวตูม จำกลักษณะสถำปัตยกรรมเจดีย์ต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะเห็นได้ว่ำ
ลักษณะเจดีย์ท่ีส ำคัญท่ีพบมำกมี 2 แบบ คือ 

7.2.1 เจดีย์ทรงกลมแบบลังกำ หรือ เจดีย์ดอกบัวคว่ ำ เป็นแบบท่ีสร้ำงสมัยแรก เช่นท่ีวัด   
ตะกวน วัดช้ำงล้อม วัดสระศรี เมืองสุโขทัย 

7.2.2 เจดีย์ทรงดอกบัวตูม นักโบรำณคดีและนักประวัติศำสตร์ศิลปะพำกันยกย่องว่ำ พระเจดีย์
ทรงบัวตูม เป็นสถำปัตยกรรมแบบสุโขทัยแท้ 

กล่ำวได้ว่ำสมัยสุโขทัยเป็นสมัยเริ่มแรกของวัฒนธรรมไทยแทบทุกด้ำน วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
ได้เป็นแบบอย่ำงของวัฒนธรรมไทยสมัยต่อมำจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นสมัยสุโขทัยจึงจัดว่ำเป็นสมัยทอง
แห่งควำมเจริญรุ่งเรืองทำงวัฒนธรรมท่ีส ำคัญสมัยหนี่งของไทย (นิรุตย์ กึ่ม ชอบพิมำย, 2558) 

สรุป 
 จำกกำรศึกษำเรื่องเขำนำงทอง ต ำบลเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร ควำมเป็นมำ
เขำนำงทอง พบว่ำ ในอดีตเป็นเมืองโบรำณท่ีมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดี มีประวัติควำม
เป็นมำจำกศิลำจำรึกหลักท่ี 3 (จำรึกนครชุม) ในสมัยสมเด็จพระมหำธรรมรำชำท่ี 1 (ลิไท) ศิลำจำรึกหลักนี้   
ยังกล่ำวถึงกำรประดิษฐำนพระพุทธบำทในเมืองพำนบนยอดเขำนำงทอง ต ำนำนเขำนำงทอง พบว่ำ ในต ำนำน
ได้กล่ำวว่ำนำงทองเป็นผู้หญิงชำวบ้ำนเมืองพำนท่ีสวยงำมมำก ต่อมำถูกพญำนำคกลืนเข้ำท้อง พระร่วงเห็น  
จึงใช้อิทธิฤทธิ์ของตนช่วยนำงทองออกมำ ลักษณะทำงสถำปัตยกรรมบนเขำนำงทอง พบว่ำ มีกำรวำงผัง
โบรำณสถำนตำมแนวยำว ด้ำนบนสุดเป็นเจดีย์ใหญ่ทรงดอกบัวตูมหรือพุ่มข้ำวบิณฑ์  ก่อด้วยอิฐศิลำแลง 
ส่วนบนเป็นศิลำแลง ถัดมำเป็นเจดีย์รำยเล็ก 3 องค์ ถัดมำเป็นวิหำร 4 ด้ำนท้ำยสุดคล้ำยท่ีต้ังบุษบก เป็นท่ี
ประดิษฐำนรอยพระพุทธบำท สมัยและวัฒนธรรมเขำนำงทอง พบว่ำ เป็นเมืองโบรำณทำงประวัติศำสตร์ใน
สมัยพญำลิไท ท่ำนทรงเห็นควำมส ำคัญของเมืองพำนจึงสร้ำงรอยพระพุทธบำทบนยอดเขำนำงทอง วัฒนธรรม
เขำนำงทองได้เริ่มต้ังเป็นเมืองสุโขทัย อำณำจักรท่ีต้ังอยู่ได้นำนเกือบ 2000 ปีด ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันและสร้ำง
วัฒนธรรมไว้มำกมำยในยุคสุโขทัย 
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นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชร 

บทน า 
จุดเริ่มต้นเฉำก๊วยชำกังรำว กว่ำจะหำสูตรได้ลงตัวต้องใช้เวลำลองผิดลองถูกอยู่นำน จนกระท่ังวันหนึ่ง

เริ่มไปซื้อ ต้นเฉำก๊วยมำจำกท่ีกรุงเทพฯ มำลองท ำ พอท ำส ำเร็จในครั้งแรก ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ ได้น ำไป
แจกให้กันพนักงำนท่ีศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน ท ำให้คนได้รู้จักกับ ผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว ดร.เสริมวุฒิ 
สุวรรณโรจน์ จึงได้เริ่มคิดหำวิธีท ำกำรผลิต ในรูปแบบใหม่ เริ่มหำสถำนท่ีในกำรผลิตเฉำก๊วยที่ใหญ่ขึ้น สมัยนั้น
จึงได้ไปขอใช้สถำนท่ี วัดบ่อสำมแสน และได้ขอยืมใช้อุปกรณ์ของวัด ทุกอย่ำงเริ่มเข้ำท่ี ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์    
ได้เริ่มซื้ออุปกรณ์ท่ีทันสมัย และซึ่งค ำว่ำ ชำกังรำว เป็นหนึ่งในช่ือเมืองก ำแพงเพชรในอดีตจึงถูกน ำมำต้ังเป็น
ช่ือบริษัทของ ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ และในเรื่องวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ อำทิเช่น หม้อต้มใหญ่ ถำดพักยำง 
ส่วนของกระบวนกำรผลิต/ขั้นตอนกำรใช้งำนเป็นส่ิงท่ีท ำให้เฉำก๊วยชำกังรำวมีควำมอร่อย ได้แก่ กำรล้ำงต้น
เฉำก๊วย 3 ครั้ง แล้วน ำไปต้มท่ีอุณหภูมิ 120 องศำ เค่ียว 2 ช่ัวโมง เสร็จทุกขั้นตอนแล้ว น ำมำเทใส่ถำด ท้ิงไว้ 
30 นำทีและน ำมำตัดเป็นลูกเต๋ำช้ินเล็ก ๆ และบรรจุใส่ถุงและใส่น้ ำเช่ือมลงไปพร้อมส่งขำยท่ัวประเทศ และพูดถึง
ประเภทกำรใช้งำนสำมำรถน ำไปเป็นส่วนประกอบของน้ ำแข็งใสได้ท ำให้มีรสชำติหวำนหอมละมุนเหนียวนุ่ม 
และส ำหรับช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว มีช่องทำง เพจ เฟสบุ๊ค, ไลน์ และ 
หมำยเลขโทรศัพท์ บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรศึกษำ 1) ควำมเป็นมำของผลิตภัณฑ์ชำกังรำว 2) วัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ 3) กระบวนกำรผลิต/ขั้นตอนกำรใช้งำน 4) ประเภทกำรให้งำน และ5) ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย              

ค าส าคัญ : เฉำก๊วยก ำแพงเพชร, เฉำก๊วยชำกังรำว, ผลิตภัณฑ์เฉำก๊วย 

ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยชากังราว 
ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เฉำก๊วยชำกังรำว จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ปั้นแบรนด์ 

เฉำก๊วย “ชำกังรำว” และผลิตเฉำก๊วยแปรรูปจนประสบควำมส ำเร็จ แต่เดิม ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เป็นคน
จังหวัดอุบลรำชธำนี มีภรรยำ ช่ือ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ มีบุตร 2 คน  ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เล่ำถึง
ควำมเป็นมำของเฉำก๊วยชำกังรำว ด้วยน้ ำเสียงแห่งควำมภำคภูมิใจว่ำ เฉำก๊วย “ชำกังรำว” ประสบควำมส ำเร็จ
ได้อย่ำงทุกวันนี้ ต้องขอขอบคุณ “เฉำก๊วย ดอนเมือง” ท่ีเป็นแหล่งให้ควำมรู้เป็นท่ีแรก เพรำะลูกชำยของ   ดร.
เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ได้จบกำรศึกษำ ปวส. เมื่อปี พ.ศ.2539 และได้เข้ำไปท ำงำนท่ีโรงงำนเฉำก๊วยดอนเมืองและ
ได้แรงบันดำลใจ จนท ำให้เกิดจุดประกำยควำมคิดว่ำอยำกให้คนก ำแพงเพชรได้มีผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้นช่ือของจังหวัด
ก ำแพงเพชร จึงท ำให้เกิดรำยได้ ท่ีท ำให้มี “เฉำก๊วยชำกังรำว” เกิดขึ้นและมีกำรพัฒนำสูตรเฉำก๊วย    ชำกัง
รำวมำจำกเฉำก๊วยดอนเมืองสืบเนื่องมำจำกกำรท่ีลูกชำยได้ไปท ำงำนท่ีโรงงำนเฉำก๊วยดอนเมืองต้ังแต่สมัยท่ีลูก
ชำยพึ่งจบ ขณะนั้น ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ท ำงำนอยู่ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน ลูกของ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณ
โรจน์ เพิ่งจบ ปวส. ได้ไม่นำน วันหนึ่งลูกชำยของ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ท่ีเพิ่งจบกำรศึกษำก็มำบอกกับผู้
เป็นพ่อว่ำจะไปท ำงำนกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งด ำเนินธุรกิจท ำเฉำก๊วยด้วยควำมท่ี ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์  เห็นว่ำ
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เป็นเรื่องท่ีดี จึงให้ลูกชำยได้เข้ำไปท ำงำนในบริษัท “เฉำก๊วยดอนเมือง” ก็จะสำมำรถน ำมำสร้ำงธุรกิจเองได้ใน
อนำคต จนเวลำผ่ำนไปสองเดือนพ่อลูกครอบครัวสุวรรณโรจน์จึงไปซื้อเฉำก๊วยมำลองท ำกันดู ผลปรำกฏว่ำ ก็
สำมำรถท ำขำยได้แต่รสชำติไม่แตกต่ำงกับท้องตลำดมำกนักจึงมีกำรพัฒนำสูตรและรสชำติมำอย่ำงต่อเนื่อง 
จนกระท่ังในปี พ.ศ.2545 ได้มีกำรจดทะเบียนเป็นช่ือ “ผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว” จนถึงทุกวันนี้ (เสนอ 
เพชรพลำย, กำรสัมภำษณ์, 26 สิงหำคม 2563) 

 
ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว (ข่ำวภูมิภำค, 2564) 

 เฉำก๊วย คือ ของหวำนสีด ำ ๆ เด้งดึงท่ีเค้ียวหนึบหนับ และมีรสหวำนจำกน ้ำเช่ือม รวมถึงควำมเย็นฉ่ ำ
จำกน ้ำแข็งท่ีใส่ผสมลงไป ท ำให้ “เฉำก๊วย” กลำยเป็นหนึ่งในของหวำนยอดฮิตในช่วงหน้ำร้อน แต่นอกจำก
ควำมหวำนเย็นท่ีกินแล้วสดช่ืนขึ้นมำในทันใด เฉำก๊วยก็ยังมีสรรพคุณอื่น ๆ ท่ีช่วยบ ำรุงร่ำงกำย อำทิ ช่วยลด
ควำมดัน โลหิตสูง ช่วยลดน ้ำตำลในเลือด อำกำรไข้ อำกำรอักเสบของกล้ำมเนื้อและตับ และร้อนในกระหำยน ้ำ 
ฯลฯ ต้น เฉำก๊วยท่ีน ำมำท ำเฉำก๊วยมีท้ังหมด 3 สำยพันธุ์  คือต้นเฉำก๊วยจำกประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย 
และประเทศเวียดนำม เมื่อกล่ำวถึงควำมแตกด่ำงทำงรสชำติของเฉำก๊วยแต่ล่ะสำยพันธุ์  พบว่ำ เฉำก๊วย
ประเทศเวียดนำม มีควำมหวำนมำกกว่ำเฉำก๊วยประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซีย แต่ถ้ำพูดถึงควำมเหนียวนุ่ม
เฉำก๊วยประเทศอินโดนีเซียจะเหนียวนุ่มมำกกว่ำเฉำก๊วยประเทศเวียดนำม และประเทศจีน ส่วนเฉำก๊วย
ประเทศจีนจะมีรสชำติท่ีกลมกล่อม มำกกว่ำเฉำก๊วยประเทศเวียดนำม และเฉำก๊วยประเทศอินโดนีเซีย 
คุณลักษณะเด่น ๆ เหตุเพรำะมีควำมแตกด่ำงกันทำงคุณลักษณะของเฉำก๊วยเวียดนำม คือ เฉำก๊วยเวียดนำม
จะมีควำมหวำนมำกกว่ำ และคนเวียดนำม เรียกเฉำก๊วยว่ำ ถั๊ตแดน (Thachden) ในประเทศเวียดนำมแหล่งปลูก
เฉำก๊วยท่ีใหญ่อยู่ท่ีเมืองท้ำวเคซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดหล่ังเซิน ต้ังอยู่ทำงตอนเหนือสุดของประเทศเวียดนำม     
มีชำยแดนติดกับประเทศจีน และไร่เฉำก๊วยท่ีปลูกมักจะอยู่บนหุบเขำสูง ลักษณะของต้นเฉำก๊วย คือ เฉำก๊วย
เป็นพืชตะกูลเดียวกันกับสะระแหน่ กระเพรำ โหรพำ และแมงลัก เป็นพืชล้มลุกคลุมดินมีควำมสูงรำว 15-100 ซม. 
โดยเฉพำะสำยพันธุ์จำกประเทศจีนและประเทศเวียดนำมท่ีมีภูมิประเทศท่ีเหมำะสม อำกำศเย็น ต้นเฉำก๊วย  
จึงสูงได้ถึง 1 เมตร แต่ท่ีประเทศเวียดนำม จะปลูกกันบนยอดเขำ อำกำศเย็น ต้นจะไม่สูงมำกแต่ก็มีใบเยอะ   
ใบมีลักษณะเป็นแฉก ๆ คล้ำยใบสะระแหน่ มีขนตำมใบ เรำสำมำรถใช้ทุกส่วนมำท ำเฉำก๊วย ยกเว้นรำก ส่วนท่ี
มียำงเหนียว ๆ มำกท่ีสุดคือ ใบ ส่ิงท่ีต้นเฉำก๊วยแตกด่ำงจำกพืชในตระกูลเดียวกันก็คือ มีปริมำณน ้ำมันหอม
ระเหย และสำรออกฤทธิ์ อยู่ในระดับท่ีต่ ำกว่ำ จึงท ำให้ไม่มีกล่ินฉุน แต่ท ำให้มีควำมหอม หวำนแทน (ศิริประภำ 
เย็นยอดวิชัย, 2560) 
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ภาพที่ 2 ต้นเฉำก๊วยประเทศเวียดนำม 

ภาพที่ 3 ต้นเฉำก๊วยประเทศอินโดนีเซีย 

เฉำก๊วยประเทศอินโดนีเซีย คือ จะให้ควำมเหนียวนุ่ม เฉำก๊วยอินโดนีเซีย เฉำก๊วยท ำมำจำกใบ ท่ีต้อง
ผ่ำนกำรตำกแห้ง นำนกว่ำ 5 เดือน ถึงจะสำมำรถน ำมำต้มเป็นเฉำก๊วยได้และเฉำก๊วยท่ีมีคุณภำพจะต้องปลูก
อยู่บนพื้นท่ีสูงและช้ืน เช่น เกำะสุมำตรำ ประเทศอินโดนีเซีย จึงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมำะสมในกำรปลูกต้นเฉำก๊วย
เพรำะเป็นดินภูเขำไฟซึ่งมีแร่ธำตุสูง จึงท ำให้ได้น้ ำยำงเฉำก๊วยท่ีมีคุณภำพดี คุณลักษณะของเฉำก๊วยประเทศจีน 
คือ ใช้ส ำหรับผสมเพื่อให้รสกลมกล่อม เฉำก๊วย หรือ หญ้ำเฉำก๊วย เป็น ในตระกูลเดียวกับมินต์ (พืชจ ำพวก
สะระแหน่) มักพบในภูมิภำคเอเชียตะวันออก เช่น ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ไต้หวัน ชอบขึ้นในหุบเขำ
ท่ีดินทรำยแห้งมีหญ้ำขึ้น มีควำมสูงรำว 15-100 ซม. ส ำต้นและใบมีขนปกคลุม ใบมีรูปหยำดน้ ำตำและขอบหยัก
คล้ำยใบเล่ือย นิยมปลูกเพื่อใช้ท ำเฉำก๊วยรับประทำนเป็นอำหำรว่ำง กำรปลูกและกำรแปรรูป ต้นเฉำก๊วยปลูก
บนพื้นท่ีรำบหรือพื้นท่ีลำดเอียงเล็กน้อยในไต้หวัน พืชชนิดนี้มักปลูกใต้ต้นผลไม้ ในสวนผลไม้เพื่อเป็นรำยได้
เสริม ส ำหรับขั้นตอนกำรท ำเฉำก๊วยนั้น เริ่มต้นจำกกำรเก็บเกี่ยวส่วนท่ีอยู่เหนือดิน ท้ังหมดของต้นเฉำก๊วย 
จำกนั้นน ำมำท ำให้แห้ง บำงส่วนและสุมขึ้นเพื่อให้มันรวมตัวกับก๊ำซออกซิเจน จนกระท่ังกลำยเป็นสีด ำ 
หลังจำกรวมตัวกับก๊ำซออกซิเจนแล้ว ผลท่ีได้จะลูกน ำมำท ำให้แห้งโดยตลอด และพร้อมท่ีจะขำย ต้นเฉำก๊วย
สำยพันธุ์ของประเทศจีน เป็นสำยพันธุ์แรกที่ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ น ำมำผลิตเป็นเฉำก๊วยชำกังรำว ส่วนท่ี
จะน ำสำยพันธุ์ของประเทศเวียดนำม และ สำยพันธุ์ของประเทศอินโดนีเซีย จึงได้ทรำบว่ำรสชำติของเฉำก๊วย
ท้ัง 3 สำยพันธุ์ มีรสชำติท่ีแตกต่ำงกัน (เสนอ เพชรพลำย, กำรสัมภำษณ์, 26 สิงหำคม 2563) 
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ภาพที่ 4 ต้นเฉำก๊วยของประเทศจีน 

สรุปได้ว่ำ ต้นเฉำก๊วยท้ัง 3 สำยพันธุ์  ให้รสชำติและคุณสมบัติท่ีแตกต่ำงกัน เฉำก๊วยของประเทศ
เวียดนำม คุณลักษณะ คือ จะมีควำมหวำนมำกกว่ำ เฉำก๊วยของประเทศอินโดนีเซีย คุณลักษณะคือจะให้ควำม
เหนียวนุ่ม  เฉำก๊วยของประเทศจีน คุณลักษณะ คือ ใช้ส ำหรับผสมเพื่อให้รสกลมกล่อม เฉำก๊วยชำกังรำว 
ปัจจุบันเฉำก๊วยท่ีน ำเข้ำมำท ำกำรผลิตจะน ำมำจำกประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียวเพรำะ ต้นเฉำก๊วยของ
ประเทศอินโดนีเซีย ได้มำตรฐำนกว่ำและ จะให้ควำมเหนียวนุ่ม และมำเพิ่มควำมหวำนด้วยน้ ำเช่ือม และ 
ใบเตย เป็นส่วนประกอบหลัก ควำมพิเศษของเฉำก๊วยชำกังรำว กว่ำจะได้ออกมำเป็นอำหำรดับร้อน ยอดฮิตใน
เมืองไทย ได้น ำควำมพิเศษของ เฉำก๊วยประเทศอินโดนีเซียท่ีมีควำมเหนียวนุ่มไม่เหมือนใคร ต้นเฉำก๊วยท่ีใช้   
ก็ต้องน ำเข้ำเพรำะไม่สำมำรถปลูกในเมืองไทยได้ แต่ ปัจจุบันทำงบริษัท เฉำก๊วยชำกังรำวของ ดร.เสริมวุฒิ 
สุวรรณโรจน์ ก็ได้มีกำรทดลองปลูกต้นเฉำก๊วย จะท ำคล้ำย ๆ กำรปลูกแปลงผัก เด็ดและเอำไปจ้ิมลงดินก็ขึ้น
ออกมำง่ำยมำก แต่ต้องอำศัย อุณหภูมิเพรำะกำรปลูกต้นเฉำก๊วย ต้องอำศัยอุณหภูมิ ท่ีมีควำมเย็น จึงจะ
สำมำรถท ำให้ต้นเฉำก๊วยนั้น อยู่รอดได้ และปี พ.ศ.2563 ได้มีกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 จึงท ำให้มี
ผลกระทบต่อกำรผลิต และกำรขนส่ง จึงท ำให้มีต้นทุนกำรกำรผลิต และกำรขนส่งเพิ่มข้ึนเป็นเท่ำตัว จำกรำคำ
รับซื้อตันละ 250,000 เพิ่มข้ึนเป็นเท่ำตัว (เสนอ เพชรพลำย, กำรสัมภำษณ์, 26 สิงหำคม 2563) 

 
ภาพที่ 5 ต้นเฉำก๊วยของประเทศอินโดนีเซียท่ีปลูกในประเทศไทย 

หลังจำกกำรสัมภำษณ์ถึงจุดเริ่มต้นเฉำก๊วยชำกังรำว ท่ีไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลำบ กว่ำจะหำสูตรได้ลงตัว 
ต้องใช้เวลำลองผิดลองถูกอยู่นำน จนกระท่ังวันหนึ่ง ได้ไปอ่ำนข้อมูลท่ีให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำเฉำก๊วยให้อร่อย 
เริ่มคือ ไปซื้อต้นเฉำก๊วยมำจำกท่ีกรุงเทพฯ มำลองท ำ พอท ำส ำเร็จในครั้งแรก ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ก็ได้
น ำไปแจกให้กับพนักงำนท่ีศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน และท่ีน ำไปเผยแพร่เป็นท่ีแรก คือ งำนศิลปหัตถกรรม 
ท่ีจังหวัดล ำพูนให้หลำย ๆ คนได้รู้จักกับ ผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำวของจังหวัดก ำแพงเพชร หลังจำกนั้น ก็ได้
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ต้ังขำยหลำย ๆ ท่ีในจังหวัดก ำแพงเพชร เช่น หน้ำ ธนำคำร จนหลำยคนรู้เป็นท่ีรู้จัก และบอกต่อ ๆ กันมำซื้อ 
หลังจำกนั้นมีคนสนใจเริ่มซื้อเยอะขึ้นเรื่อย ๆ จนผลิตไม่ค่อยทัน ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ จึงได้เริ่มคิดหำวิธี
ท ำกำรผลิต หรือหำกำรพัฒนำในรูปแบบใหม่ เริ่มหำสถำนท่ีใหญ่ขึ้น สมัยนั้นจึงได้ไปขอใช้สถำนท่ี วัดบ่อสำมแสน 
จังหวัดก ำแพงเพชร และได้ขอยืมใช้อุปกรณ์ของวัด เช่น หม้อใหญ่ กะละมัง และหลังจำกนั้น อะไร ๆ เริ่มเข้ำท่ี 
ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ได้เริ่มซื้ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยขึ้น และอีกท้ังยังสำมำรถควบคุมอุณหภูมิได้ เพรำะแต่เดิม
ใช้เตำถ่ำนในกำรเค้ียวเฉำก๊วย จึงไม่สำมำรถควบคุมอุณหภูมิได้และอีกหนึ่งส่ิงส ำคัญ ก็คือช่ือของผลิตภัณฑ์ 
เฉำก๊วยชำกังรำว ซึ่งค ำว่ำชำกังรำวเป็นหนึ่งในช่ือเมืองก ำแพงเพชรในอดีต จึงถูกน ำมำต้ังเป็นช่ือบริษัทของ   
ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เอกลักษณ์ของผลิตกัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว คือ เหนียว หนึบ นุ่ม เป็นผลิตภัณฑ์
เฉำก๊วยชำกังรำวท่ีไม่เหมือนเจ้ำอื่น เพรำะได้คัดสรรต้นเฉำก๊วยของประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีควำมเหนียวนุ่ม 
และเพิ่มควำมหอมหวำนด้วยใบเตย และ น้ ำเช่ือม ซึ่งเปรียบเทียบกับเจ้ำอื่น คือจะไม่มี ควำมไม่เหนียว หนึบ นุ่ม 
เหมือนของเฉำก๊วยชำกังรำว เพรำะเจ้ำอื่นจะมีลักษณะท่ีแตกต่ำงกันออกไป จุดเด่น ของผลิตกัณฑ์เฉำก๊วย    
ชำกังรำวคือ ไม่ใส่สำรกันบูด สำมำรถอยู่ได้ 7-10 วัน โดยใส่ไว้ในตู้เย็น ในอุณหภูมิ 1-2 องศำ จะผลิตตำมออเดอร์
ท่ีลูกค้ำส่ัง จะไม่ผลิตรอออเดอร์ และในแต่ละล็อตท่ีผลิตจะมีกำรตรวจเช็คคุณภำพ ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหมด    
ไว้เสมอ และมีกำรเช็คต้นเฉำก๊วยในแต่ละล็อตทุกวัน เพรำะต้นเฉำก๊วยในแต่ละล็อตมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ 
(เสนอ เพชรพลำย, กำรสัมภำษณ์, 26 สิงหำคม 2563)  

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ เมื่อประมำณ 15 ปีท่ีแล้ว ผู้ก่อต้ังเฉำก๊วยชำกังรำว คือ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์   
แต่เดิมท่ำนเป็นคนจังหวัดอุบลรำชธำนี ได้มำท ำงำนอยู่ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนในจังหวัดก ำแพง เพชร 
อยำกมีรำยได้พิเศษ จึงเลือกเฉำก๊วยมำท ำเป็นขนม เพรำะเฉำก๊วยมีประโยชน์ และมีเฉำก๊วยดอนเมือง เป็น
แนวทำง ตอนนั้นยังไม่เป็นเฉำก๊วยชำกังรำว ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ได้ศึกษำเกี่ยวกับเฉำก๊วยและลองผิด
ลองถกูเพื่อหำสูตรต่ำง ๆ ให้เฉำก๊วยออกมำอร่อย เป็นเวลำ 4-5 ปี เริ่มแรก ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ได้ซื้อต้น
เฉำก๊วยมำจำกกรุงเทพมหำนคร และได้ท ำแจกชำวบ้ำน เพื่อดูว่ำกำรตอบรับของผู้บริโภคบริเวณใกล้เคียง     
จนเป็นที่รู้จัก และได้น ำเฉำก๊วยไปเผยแพร่ท่ีงำนศิลปหัตกรรม จังหวัดล ำพูน เป็นท่ีแรก หลังจำกนั้น ได้ต้ังขำย
หลำย ๆ ท่ีภำยในจังหวัดก ำแพงเพชร เช่น หน้ำธนำคำร จนเป็นท่ีรู้จัก และบอกต่อ ๆ กันมำซื้อ หลังจำกนั้นมี
คนสนใจเริ่มซื้อเยอะขึ้นเรื่อย ๆ จนผลิตไม่ค่อยทัน จนกระท่ัง ปี พ.ศ.2544 ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ได้ลำออก
จำกศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนในจังหวัดก ำแพงเพชร จึงได้เริ่มคิดหำวิธีท ำกำรผลิต หรือหำกำรพัฒนำใน
รูปแบบใหม่อย่ำงเต็มตัว เริ่มหำสถำนท่ีใหญ่ขึ้น สมัยนั้นจึงได้ไปขอใช้สถำนท่ีวัดบ่อสำมแสน จังหวัดก ำแพงเพชร 
และได้ขอยืมใช้อุปกรณ์ของวัด เช่น หม้อใหญ่ กะละมัง และ หลังจำกนั้น อะไร ๆ เริ่มเข้ำท่ี ดร.เสริมวุฒิ 
สุวรรณโรจน์ ได้เริ่มซื้ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยขึ้น อีกหนึ่งส่ิงส ำคัญก็คือ ช่ือของผลิตกัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำวซึ่งค ำว่ำ 
ชำกังรำว เป็นหนึ่งในช่ือเมืองก ำแพงเพชรในอดีต จึงถูกน ำมำต้ังเป็น ช่ือบริษัทของ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ 
จนได้มำเป็น ช่ือผลิตกัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว และเฉำก๊วยท่ี ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ น ำมำผลิตเฉำก๊วยในปี 
พ.ศ.2544 มีต้ังหมด 3 สำยพันธุ์ ต้นเฉำก๊วยท้ัง 3 สำยพันธุ์ ให้ รสชำติและคุณสมบัติท่ีแตกต่ำงกัน เฉำก๊วย 
ของประเทศเวียดนำม คุณลักษณะคือ จะมีควำมหวำนมำกกว่ำเฉำก๊วยของประเทศอินโดนีเซีย คุณลักษณะคือ 
จะให้ควำมเหนียวนุ่ม เฉำก๊วยประเทศของจีน คุณลักษณะคือ ใช้ส ำหรับผสมเพื่อให้รสกลมกล่อม ต้นเฉำก๊วย
สำยพันธุ์ของประเทศจีนเป็นสำยพันธุ์แรกท่ี ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ น ำมำผลิตเป็นเฉำก๊วยชำกังรำว ก่อนท่ี
จะน ำสำยพันธุ์ของประเทศเวียดนำม และ สำยพันธุ์ของประเทศอินโดนีเซีย จึงได้ทรำบว่ำรสชำติของเฉำก๊วย 
ท้ัง 3 สำยพันธุ์ มีรสชำติท่ีแตกต่ำงกัน และในต้นปี พ.ศ.2563 ได้มีกำรระบำดของไวรัส โควิด-19 จึงท ำให้มี
ผลกระทบต่อกำรผลิต และกำรขนส่ง จึงท ำให้มีต้นทุนกำรผลิต และกำรขนส่ง เพิ่มขึ้นเป็นเท่ำตัวจำกรำคำ    
รับซื้อตันละ 250,000 บำท ปัจจุบันทำงบริษัท เฉำก๊วยชำกังรำวของ ดร. เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ก็ได้มีกำร
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ทดลองปลูกต้นเฉำก๊วย แต่ยังไม่เป็นผลส ำเร็จ เพรำะด้วยสภำพอำกำศและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย ท่ียัง    
ไม่เอื้ออ ำนวย กำรปลูกต้นเฉำก๊วยนั้นจะท ำคล้ำย ๆ กำรปลูกแปลงผัก เด็ดและเอำไปจ้ิมลงดิน ก็ขึ้นออกมำ  
ง่ำยมำก แต่ต้องอำศัย อุณหภูมิ เพรำะกำรปลูกต้นเฉำก๊วย ต้องอำศัยอุณหภูมิท่ีมีควำมเย็น จึงจะสำมำรถท ำให้
ต้นเฉำก๊วยนั้นอยู่รอดได้ และปัจจุบันทำงบริษัทเฉำก๊วยชำกังรำว น ำเข้ำเฉำก๊วยจำกประเทศอินโดนีเซียเป็นหลัก  

 
ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำวปัจจุบัน (โรงงำนเฉำก๊วยชำกังรำว, 2556) 

ถั๊ตแดน (Thachden) คือ คนเวียดนำมเรียกเฉำก๊วยว่ำ ถั๊ตแดน (Thachden) หรือ Suong Sao      
ในประเทศเวียดนำม แหล่งปลูกเฉำก๊วยท่ีใหญ่อยู่ท่ีเมืองท้ำวเคซึ่งเป็นแขวง ๆ หนึ่งในจังหวัดหล่ังเซิน ต้ังอยู่
ทำงตอนเหนือสุดของเวียดนำม มีชำยแดนติดกับประเทศจีน ไร่เฉำก๊วยจะอยู่บนหุบเขำสูง  เฉำก๊วย ขนมท่ีท ำ
มำจำกย่ำ เป็นค ำจำกภำษำจีน เฉำก๊วย เป็นค ำจำกภำษำจีนว่ำ เฉำท้วย แปลว่ำ ขนมหญ้ำ เนื่องจำกท ำจำกพืช
ชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลโหระพำ เมื่อแห้งจะมีลักษณะคล้ำยหญ้ำ ขนมเฉำก๊วย ได้จำกกำรน ำต้นเฉำก๊วยแห้ง    
มำต้ม จะได้น้ ำท่ีมีลักษณะเป็นเมือกสีด ำ กรองแล้วผสมแป้ง เช่น แปง้เท้ำยำยม่อม แปง้มันส ำปะหลัง ต้ังท้ิงไว้
จนเย็นจะมีลักษณะคล้ำยวุ้น สีด ำ มีกล่ินหอม กินกับน้ ำตำลทรำยแดง หรือน้ ำเช่ือม ใส่น้ ำแข็ง มีสรรพคุณทำง
ยำ ช่วยขับเสมหะ และคล่ืนไส้ เบ่ืออำหำร และแก้อำกำรปวดหลัง เฉำก๊วยท ำมำจำกต้นเฉำก๊วยพืชในตระกูล
เดียวกับสะระแหน่โดยมีต้นก ำเนิดจำกประเทศจีนและยังพบมำกในประเทศจีนอีกด้วย ค ำว่ำ เฉำก๊วย คนไทยก็
เรียกตำมภำษำจีนแต้จ๋ิว เฉำก๊วยคือ กำรน ำต้นเฉำก๊วยแห้งมำใส่ลงไปในน้ ำ ต้มจนยำงไม้และแพคตินละลำย
ออกมำได้น้ ำสีน้ ำตำลด ำ แล้วจึงน ำมำกรองเอำแต่น้ ำไปผสมแป้ง สมัยก่อนนิยมใช้แป้งท้ำวยำยม่อมและแป้งมัน
ส ำปะหลัง ท่ีคนไทยนิยมรับประทำนเป็นอำหำรดับร้อน โดยสถำนท่ีต้ังบริษัท เฉำก๊วยชำกังรำว จ ำกัด คือ 
141/3 บ่อสำมแสน หมู่ 6 ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-854-821  
มีโรงงำนพร้อมรองรับยอดกำรผลิตได้ถึง 70,000 ถุงต่อวัน และ 2 ล้ำนกว่ำถุงต่อเดือน บนพื้นท่ีโรงงำนท ำ
เฉำก๊วยขนำด ประมำณ 3 ไร่ 

 
ภาพที่ 7 สถำนท่ีต้ังบริษัท เฉำก๊วยชำกังรำว 
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วัตถุดิบและกระบวนการผลิต 
1. หม้อต้มใหญ่และน ำมำท ำมำเป็นหม้อต้มเพื่อแยกน้ ำและแยกกำกใบของเฉำก๊วย  
2. กะละมังน ำมำใช้ส ำหรับล้ำงน้ ำแยกดินออกจำกใบเฉำก๊วยเพื่อให้สะอำดต่อกำรท ำขั้นตอนต่อไป       
3. ถำดพักยำงเฉำก๊วยไว้ส ำหรับเมื่อยำงเฉำก๊วยกลำยเป็นเนื้อหยุ่น ๆ ก็จะถูกน ำมำเทใส่ถำดขนำดใหญ่

ท้ิงไว้ประมำณ 30 นำที พอเริ่มเย็นตัวลงก็จะเซ็ตตัว จำกนั้นน ำไปใส่ในเครื่องตัดเป็นลูกเต๋ำช้ินเล็ก ๆ แล้วน ำ
บรรจุในถุงพร้อมกับน้ ำเช่ือม 

4. เครื่องปั่นต้นเฉำก๊วยน ำมำล้ำงให้สะอำดในเครื่องปั่น คล้ำยเครื่องซักผ้ำ ล้ำงเอำเศษดินออกให้หมด 
3 รอบ 

5. เครื่องกรองยำงเฉำก๊วย เป็นส่ิงท่ีท ำให้ส่ิงแปลกปลอมออกให้หมด ตอนนี้ยำงเฉำก๊วยจะล่ืน ๆ มีสีด ำ
มันเงำตำมธรรมชำติ ขั้นตอนนี้ถือว่ำส ำคัญมำก                                                                                              

6. เครื่องบีบน้ ำยำงเฉำก๊วยน ำมำสกัดแยกน้ ำยำงกับกำกออกจำกกันเพื่อน ำไปท ำเฉำก๊วย                               
7. ถุงใส่ผลิตเฉำก๊วยชำกังรำวใช้ส ำหรับกำรบรรจุเข้ำถุงเพื่อใหเ้กิดควำมสวยและดูดีและบ่งบอกยี่ห้อ            
8. ถุงกระสอบใช้ส ำหรับกำรบรรจุเข้ำกระสอบเพื่อสะดวกต่อกำรขนส่ง                                                    
9. ต้นเฉำก๊วยน ำมำท ำเป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว                                                           
10. แป้งมันส ำหรับใช้เป็นส่วนผสมในอัตรำส่วนยำงเฉำก๊วย 8 ส่วน ต่อ แป้งมัน 2 ส่วน                                      
11. น้ ำเปล่ำใช้เป็นส่วนผสมหลัก ส ำหรับในกำรล้ำง                                                                             
12. น้ ำเช่ือมท ำให้เป็นส่วนผสมหลักเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำวมีรสชำติท่ีหวำนอร่อย ไม่เหมือน

เจ้ำอื่น                                                                                                                                              
13. ใบเตยเป็นส่วนผสมอีกหนึ่งอย่ำงท่ีขำดไม่ได้เพรำะจะท ำให้มีควำมหอมของกล่ินใบเตย 
ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ จำกกำรใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เหล่ำนี้จึงท ำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว

ของดีจังหวัดก ำแพงเพชร อำทิ กำรใช้เครื่องปั่นต้นเฉำก๊วยน ำมำล้ำงให้สะอำดในเครื่องปั่น น ำมำล้ำงเอำเศษ
ดินออกให้หมด 3 รอบและ เครื่องกรองยำงเฉำก๊วยเป็นส่ิงท่ีท ำให้ส่ิงแปลกปลอมออกให้หมด และเครื่องบีบน้ ำ
ยำงเฉำก๊วยน ำมำสกัดแยกน้ ำยำงกับกำกออกจำกกันเพื่อน ำไปท ำเฉำก๊วย ส ำหรับกำรใช้ถำดพักยำงเฉำก๊วยไว้
ส ำหรับเมื่อยำงเฉำก๊วยกลำยเป็นเนื้อหยุ่น ๆ ก็จะถูกน ำมำเทใส่ถำดขนำดใหญ่ ท้ิงไว้ประมำณ 30 นำที พอเริ่ม
เย็นตัวลงก็จะเซ็ตตัว จำกนั้นน ำไปใส่ในเครื่องตัดเป็นลูกเต๋ำช้ินเล็ก ๆ แล้วน ำบรรจุในถุงพร้อมกับน้ ำเช่ือม และ
ถุงใส่ผลิตเฉำก๊วยชำกังรำวใช้ส ำหรับกำรบรรจุเข้ำถุงเพื่อให้เกิดควำมสวยและดูดีและบ่งบอกยี่ห่อ ส ำหรับถุง
กระสอบใช้ส ำหรับกำรบรรจุเข้ำกระสอบเพื่อสะดวกต่อกำรขนส่ง 

วิธีท าเฉาก๊วยชากังราว 
ส่วนผสมหลัก คือ น้ ำเช่ือม และใบเตยเป็นส่วนผสมโดยน ำต้นท่ีตำกแห้งมำต้มประมำณ 1-2 ช่ัวโมง 

ให้ยำงเฉำก๊วยออกมำแล้วกรองเศษเปลือกออก จำกนั้นน ำมำเค่ียวอีก 3 ช่ัวโมง หลังจำกนั้นกรองอีกครั้งก่อน
ผสมน้ ำเช่ือมกวนจนเข้ำกันดี กรองอีกครั้งก่อนกวนเป็นครั้งสุดท้ำย แล้วเทใส่ถำดพักไว้จนแข็งตัว น ำไปตัดและ
ใส่บรรจุภัณฑ์ออกวำงขำย ท ำให้มีลูกค้ำจำกท่ัวทุกสำรทิศมำน ำไปท ำเป็นของหวำนขำยต่ออีกทอดหนึ่งหรือ
น ำไปเพิ่มน้ ำเช่ือมหรือใส่น้ ำตำลทรำยแดงส ำหรับรับประทำน ก็ท ำให้ได้รสชำติท่ีอร่อยไปอีกแบบ เพรำะเฉำก๊วย
ชำกังรำว กำรันตีรสชำตินุ่มเหนียวเค้ียวเพลินและยังให้รสชำติท่ีหวำนกลมกล่อม ดังภำพท่ี 8 
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ภาพที่ 8 ภำพกำรต้มเค้ียวน้ ำเฉำก๊วย (health.kapook.com, 2563) 

1. น ำมำล้ำงให้สะอำดในเครื่องปั่น คล้ำยเครื่องซักผ้ำ ล้ำงเอำเศษดินออกให้หมด 3 รอบ  
2. จำกนั้นจะน ำไปต้มท่ีอุณหภูมิ 120 องศำเซลเซียส เค่ียวไปประมำณ 2 ช่ัวโมงเศษ เพื่อดึงเอำน้ ำยำง 

ออกมำ ระหว่ำงท่ีต้มก็จะคนไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ต้นและใบของเฉำก๊วย นิ่ม  
3. น ำมำสกัดแยกน้ ำยำงกับกำกออกจำกกัน น้ ำยำงจะไหลไปอีกทำงหนึ่ง ส่วนกำกจะผ่ำนเครื่องบีบ

เอำน้ ำยำงออกให้หมด น้ ำยำงส่วนนี้ต้องเอำไปกรองเอำเศษใบ ต้น ส่ิงแปลกปลอม ออกให้หมด ตอนนี้ยำง
เฉำก๊วยจะล่ืน ๆ มีสีด ำมันเงำตำมธรรมชำติ ขั้นตอนนี้ถือว่ำส ำคัญมำก   

4. น้ ำยำงเฉำก๊วยบริสุทธิ์จะถูกน ำไปแปรรูปโดยกำรกวน โดยมีกำรผสมแป้งมันลงไปเป็นตัวช่วยให้น้ ำ
ยำงจับตัวเป็นก้อน ในอัตรำส่วน ยำงเฉำก๊วย 8 ส่วน ต่อแป้งมัน 2 ส่วน (โดยน้ ำแป้งมันไปละลำยในน้ ำก่อน) 
เพรำะยำงเฉำก๊วยจะไม่สำมำรถรวมตัวกันเป็นเนื้อเฉำก๊วยได้ แป้งมันจึงเป็น ตัวช่วยยึดให้น้ ำยำงรวมตัวกัน
กลำยเป็นเนื้อเฉำก๊วย โดยน้ ำแป้งมันไปละลำยในน้ ำก่อนแล้วค่อยเติมลงไป ใช้เวลำกวนนำน 45 นำที  

5. เมื่อยำงเฉำก๊วยกลำยเป็นเนื้อหยุ่น ๆ ก็จะถูกน ำมำเทใส่ถำดขนำดใหญ่ ท้ิงไว้ประมำณ 30 นำที   
พอเริ่มเย็นตัวลงก็จะเซ็ตตัว จำกนั้นน ำไปใส่ในเครื่องตัดเป็นลูกเต๋ำช้ินเล็ก ๆ แล้วน ำบรรจุในถุงพร้อมกับ
น้ ำเช่ือม เพียงเท่ำนี้ก็พร้อมท่ีจะส่งจ ำหน่ำยไปท่ัวประเทศ แสดงให้เห็นได้ว่ำกำรท ำเฉำก๊วยชำกังรำวมีควำม
พิถีพิถันในกำรท ำควำมสะอำดในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่ำงดี กำรล้ำงเพื่อเอำเศษดินออกต้องท ำถึง 3 ครั้งในกำร
ล้ำงเพื่อควำมสะอำด จำกนั้นจะน ำไปต้มท่ีอุณหภูมิ 120 องศำเซลเซียส เค่ียวไปประมำณ 2 ช่ัวโมงเพื่อดึงเอำ
น้ ำยำออกมำระหว่ำงท่ีต้มก็จะคนไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ต้นและใบของเฉำก๊วย นิ่ม และน ำมำสกัดแยกน้ ำยำงกับ
กำกออกจำกกัน น้ ำยำงจะไหลไปอีกทำงหนึ่งน ำน้ ำยำงเฉำก๊วยบริสุทธิ์จะถูกน ำไปแปรรูปโดยกำรกวน โดยมี
กำรผสมแป้งมันลงไป เป็นตัวช่วยให้น้ ำยำงจับตัวเป็นก้อน หลังจำกเสร็จทุกกระบวนกำรขั้นตอนแล้วน ำมำเท
ใส่ถำด ท้ิงไว้ 30 นำทีแล้วน ำมำตัดเป็นลูกเต๋ำช้ินเล็ก ๆ เพื่อบรรจุใส่ถุงและใส่น้ ำเช่ือมลงไป พร้อมส่งขำย     
ท่ัวประเทศ 
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                                ภำพท่ี 9                ภำพท่ี 10 

 
                                 ภำพท่ี 11                            ภำพท่ี 12 

ภาพที่ 9-12 ภำยในโรงงำนกำรผลิตเฉำก๊วยชำกังรำว 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว ของจัดหวัดก ำแพงเพชร มีหลำยช่องทำงให้

ส ำหรับกลุ่มคนท่ีสนใจได้เลือกซื้อหำ หลำกหลำยช่องทำง อำทิ ช่องทำงเพจ เฟสบุ๊ค: แฟนเพจ สำมำรถเข้ำไป
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตลอด 24 ช่ัวโมง ผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำวยังมีช่องทำงส ำหรับแอพพลิเคช่ันไลน์
ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำวอีกด้วย และสำมำรถแอดไลน์ ได้ท่ีไลน์ : มะปรำง_ริว และอีกหนึ่ง
ช่องทำงท่ีสำมำรถติดต่อส่ังซื้อ สำมำรถโทรได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ ท่ีหมำยเลข 061-8849959 และสำมำรถติดต่อ
ทำงเพจและเบอร์โทรศัพท์ได้ตลอด เพรำะทำงผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำวเปิดรับยอดตลอด 24 ช่ัวโมง      
แสดงให้เห็นว่ำ จุดกระจำยสินค้ำของภำคกลำงจะอยู่ท่ีจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ส่วนภำคอีสำนอยู่ท่ี จังหวัด
กำฬสินธุ์ ส่วนภำคเหนืออยู่ท่ีจังหวัดน่ำน เชียงใหม่ และเชียงรำย และภำคใต้อยู่ท่ีจังหวัดสงขลำ สำมำรถติดต่อ
ส่ังซื้อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ทำงแอพพลิเคช่ันไลน์ และทำงเพจเฟสบุ๊ค และทำงเบอร์โทรศัพท์ ได้ตลอด          
24 ช่ัวโมง (เสนอ เพชรพลำย, สัมภำษณ์, 26 สิงหำคม 2563) 
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บทสรุป 
ควำมเป็นมำของผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว พบว่ำ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เป็นผู้ปั้นแบรนด์ 

เฉำก๊วย “ชำกังรำว” และผลิตเฉำก๊วยแปรรูปจนประสบควำมส ำเร็จ เริ่มต้นจำกกำรหำสูตรโดยกำรไปซื้อ     
ต้นเฉำก๊วยมำจำกท่ีกรุงเทพฯ มำลองท ำ พอท ำส ำเร็จในครั้งแรก  ได้น ำไปแจกให้กันพนักงำนท่ีศูนย์กำรศึกษำ
นอกโรงเรียน จนหลำยคนได้รู้จักกับ ผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว หลังจำกนั้นก็ได้ต้ังขำยหลำย  ๆ ท่ี เช่น     
หน้ำธนำคำร ธกส. เมื่อปี พ.ศ. 2541 จนหลำยคนเป็นท่ีรู้จัก จึงได้เริ่มคิดหำวิธีท ำกำรผลิตในรูปแบบใหม่      
เริ่มหำสถำนท่ีใหญ่ขึ้น สมัยนั้นจึงได้ไปขอใช้สถำนท่ีวัดบ่อสำมแสน และได้ขอยืมใช้อุปกรณ์ของวัด และ
หลังจำกนั้นได้เริ่มซื้ออุปกรณ์ท่ีทันสมัย และใช้ค ำว่ำ ชำกังรำว เป็นหนึ่งในช่ือเมืองก ำแพงเพชรในอดีต จึงถูก
น ำมำต้ังเป็นช่ือบริษัท ต้นเฉำก๊วยท่ีน ำมำผลิตมีท้ังหมด 3 สำยพันธุ์ คือ ต้นเฉำก๊วยจำกประเทศจีน ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศเวียดนำม ควำมแตกต่ำงทำงรสชำติท่ีผลิตจำกเฉำก๊วย 3 สำยพันธุ์พบว่ำ เฉำก๊วย
ประเทศเวียดนำมมีควำมหวำน ประเทศอินโดนีเซียมีควำมเหนียวนุ่ม ส่วนเฉำก๊วยประเทศจีนจะมีรสชำติท่ี
กลมกล่อม และปัจจุบันผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว ได้น ำเฉำก๊วยประเทศอินโดนีเซียมำพัฒนำเพื่อผลิตให้เป็น
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ คือ เหนียว หนึบ นุ่ม  เพรำะได้คัดสรรค์ เป็นอย่ำงดี ท้ังนี้เพื่อเพิ่มควำม หวำนหอม
หวำน ด้วย ใบเตย และน้ ำเช่ือม ซึ่งเปรียบเทียบกับเจ้ำอื่นคือจะไม่มีควำม ไม่เหนียว หนึบ นุ่ม เหมือนของ 
เฉำก๊วยชำกังรำว เพรำะเจ้ำอื่นจะมีลักษณะท่ีแตกต่ำงกันออกไปและใน วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ พบว่ำ กำรผลิต
จำกเฉำก๊วยชำกังรำวมีวัตถุดิบ คือ หม้อต้มใหญ่ กะละมัง ถำดพักยำงเฉำก๊วย เครื่องปั่นต้นเฉำก๊วย เครื่องกรอง
ยำงเฉำก๊วย เครื่องบีบน้ ำยำงเฉำก๊วย ถุงใส่ผลิตเฉำก๊วยชำกังรำว ถุงกระสอบ ต้นเฉำก๊วย แป้งมันในอัตรำส่วน
ยำงเฉำก๊วย 8 ส่วนต่อแป้งมัน 2 ส่วน น้ ำเปล่ำ น้ ำเช่ือม และใบเตย ส่วนของ กระบวนกำรผลิต/ขั้นตอนกำรใช้
งำนของผลิตภัณฑ์  เป็นส่ิงท่ีท ำให้เฉำก๊วยชำกังรำวมีควำมอร่อย ได้แก่ เทคนิคกำรล้ำงต้นเฉำก๊วย 3 ครั้ง     
แล้วน ำไปต้มท่ีอุณหภูมิ 120 องศำ เค่ียว 2 ช่ัวโมง จำกนั้นน ำมำเทใส่ถำด ท้ิงไว้ 30 นำทีต่อมำน ำมำตัดเป็น
ลูกเต๋ำช้ินเล็ก ๆ เพื่อบรรจุใส่ถุงและใส่น้ ำเช่ือมลงไป พร้อมส่งขำยท่ัวประเทศ ประเภทกำรใช้งำน พบว่ำ 
สำมำรถน ำไปเป็นส่วนประกอบของน้ ำแข็งใสได้ ท ำให้มีรสชำติหวำนหอมละมุนเหนียวนุ่ม และส ำหรับช่องทำง 
กำรจัดจ ำหน่ำย พบว่ำ ผลิตภัณฑ์เฉำก๊วยชำกังรำว มีช่องทำงเพจ เฟสบุ๊ค, ไลน์ : มะปรำง_ริว และหมำยเลข 
Tel: 061-8849959 ซึ่งเปิดรับยอด ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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แม่ผึ้ง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ บ้านคลองแขยง ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน  
จังหวัดก าแพงเพชร 

         เทพทัต  ทองคุ้ม 
นักวิชำกำรอิสระ 
 ปรัชญำภรณ์ ตู้ที  
สโรชำ  เอี่ยมต่อ 

นักศึกษำ, โปแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บทน า 
แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ช่ือเล่น ผ้ึง หรือช่ือจริง ร ำพึง จิตรหำญ นักร้องเพลงลูกทุ่ง เจ้ำของฉำยำ 

รำชินีลูกทุ่ง ได้ช่ือว่ำมีน้ ำเสียงออดอ้อน หวำน แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ช่ืนชอบกำรร้องเพลงลูกทุ่งต้ังแต่เด็ก 
ถึงแม้ว่ำแม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ จะอ่ำนหนังสือไม่ออกแต่ก็มีควำมจ ำดีเยี่ยมและจ ำเนื้อเพลงได้แม่น แม่ผ้ึง พุ่มพวง 
ดวงจันทร์ เริ่มหัดร้องเพลงและเข้ำประกวดตำมงำนต่ำง ๆ ต้ังแต่อำยุ 8 ขวบ และเมื่ออำยุได้ 15 ปี แม่ผ้ึง      
พุ่มพวง ดวงจันทร์  ได้มีเพลงเป็นของตัวเองช่ือเพลงแก้วรอพี่ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เป็นคนแต่งให้และได้รับ
เป็นบุตรบุญธรรม หลังจำกท่ีรับเป็นบุตรบุญธรรมผลงำนของแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ เริ่มประสบควำมส ำเร็จ 
ในเวลำต่อมำ แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ มีช่ือเสียงสูงสุดจนได้รับรำงวัลจำกบทเพลงท่ีเธอขับร้องต่ำง ๆ จนกระท่ัง 
แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ป่วยและเสียชีวิตลงในเวลำต่อมำ แต่ทุกคนยกย่องให้ แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์   
เป็นรำชินีลูกทุ่งและได้มีกำรสร้ำงหุ่น แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ เพื่อร ำลึกถึง แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ซึ่งถือว่ำ 
แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ เป็นแม่แบบให้กับนักร้องรุ่นหลังในหลำย ๆ เรื่อง บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์         
เพื่อศึกษำเกี่ยวกับ 1) ควำมเป็นมำของแม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ 2) ข้อมูลเชิดชูเกียรติ 3) ผลงำนอัลบั้มเพลง 
4) ผลงำนเพลงท่ีได้รับรำงวัล 5) ผลงำนภำพยนตร์ และ 6) หุ่น แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ บ้ำนคลองแขยง 
ต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

ค าส าคัญ : พุ่มพวง  ดวงจันทร์, นักร้องรำชินีลูกทุ่ง, แม่ผ้ึง 

ความเป็นมาของแม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ 
      แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ หรือร ำพึง จิตรหำญ เกิดท่ีบ้ำนหนองนกเขำ ต ำบลไพรนกยูง อ ำเภอหัน
คำ จังหวัดชัยนำท ต่อมำเติบโตท่ีต ำบลบ่อสุพรรณ อ ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรีของส ำรำญ 
และจรัญ (เล็ก) จิตรหำญ ครอบครัวมีอำชีพรับจ้ำงท ำไร่อ้อย เกิดในครอบครัวยำกจน เป็นลูกคนท่ี 5 ของบ้ำน
ในจ ำนวน 12 คน สถำนภำพครอบครัวแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ จัดอยู่ในขั้นท่ียำกจนมำก แม่ผ้ึง พุ่มพวง  
ดวงจันทร์ เรียนท่ีโรงเรียนบ้ำนดอนต ำลึง แต่ด้วยควำมท่ีแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ มีน้องอีก 6 คน ประกอบ
กับค่ำนิยมของแม่นั้นเห็นว่ำผู้หญิงไม่จ ำเป็นต้องเรียนมำก แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ จึงเรียนไม่จบแม้แต่ช้ัน ป.2   
ในวัยเด็กพอน้องหลับหมด แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ไปหำของขำย เก็บผัก หำดอกไม้ป่ำ หำบไปขำยตำม
โรงงำน แต่เดิม แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ มีช่ือในวงกำรคือ น้ ำผ้ึง ณ ไร่อ้อย, น้ ำผ้ึง เมืองสุพรรณ โดยครูมนต์ 
เมืองเหนือ เป็นคนต้ังช่ือ "พุ่มพวง ดวงจันทร์" แสดงให้เห็นว่ำ แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ นั้นล ำบำกตั้งแต่ยังเด็ก
แถมเรียนไม่จบ ป.2 แต่ แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ เป็นคนขยันมำนะต้ังใจจนได้เป็นนักร้องในท่ีสุด แถมยังได้
ช่ือในวงกำรว่ำ น้ ำผ้ึง ณ ไร่อ้อย อีกด้วย ดังภำพท่ี 1 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87&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%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93&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%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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ภาพที่ 1 ชุดร้องเพลงอกสำวเหนือสะอื้น (ไทยรัฐออนไลน,์ 2563) 

แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ช่ืนชอบกำรร้องเพลงลูกทุ่งต้ังแต่เด็ก เดินสำยประกวดร้องเพลงลูกทุ่งใช้ช่ือว่ำ
น้ ำผ้ึง ณ ไร่อ้อย และมำอยู่กับวงดนตรี ดวง อนุชำ ต้ังแต่อำยุประมำณ 10 ขวบ เมื่อแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ 
อำยไุด้ 15 ปี พ่อได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของไวพจน์ เพชรสุพรรณ ส่ิงท่ีน่ำอัศจรรย์คือ แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์   
อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่กลับจ ำเนื้อเพลง บทหนังและบทละครได้อย่ำงแม่นย ำ มีควำมใสซื่อจริงใจ และเป็น
นักเอนเตอร์เทนแฟนเพลงอย่ำงหำคนเทียบได้ยำก เพลงแรกท่ีแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ อัดแผ่นเสียงชุดแรก 
ในเพลง แก้วรอพี่ ผลงำนของแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ เริ่มประสบควำมส ำเร็จในเวลำต่อมำหลังจำกได้รับกำร
สนับสนุนจำกประจวบ จ ำปำทอง และปรีชำ อัศวฤกษ์นันท์ ให้ต้ังวงร่วมกับเสรี รุ่งสว่ำง ในช่ือวง เสรี-พุ่มพวง 
จำกจุดนี้ก็ได้รับควำมส ำเร็จขึ้น แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ มีช่ือเสียงสูงสุดในช่วงปี พ.ศ. 2515-2534 หลังจำก
ออกจำกเสกสรรเทป-แผ่นเสียงมำอยู่ในสังกัดอโซน่ำด้วยเพลงจำกกำรแต่งของ ลพบุรีรัตน์ ท่ีพลิกแนวให้หันมำ
ร้องเพลงสนุก ๆ และได้กำรตอบรับจำกคนฟังเป็นอย่ำงมำก เพลงท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ สำวนำส่ังแฟน ซึ่งเป็น
เพลงจุดประกำยก่อนจะตำมมำด้วยเพลง นัดพบหน้ำอ ำเภอ , อื้อฮือหล่อจัง, ดำวเรืองดำโรย, คนดังลืมหลัง
ควำย, นักร้องบ้ำนนอก, บทเรียนรำคำแพง, หม้ำยขันหมำก และ อื่น ๆ อีกมำก อัลบั้มท่ีประสบควำมส ำเร็จสูง
ท่ีสุด คือ อื้อฮือหล่อจังในปี พ.ศ.2528 ท่ีมีเพลงดังอย่ำง กระแซะเข้ำมำซิ เป็นเพลงขำย สำมำรถท ำยอดขำยได้
ถึง 1 ล้ำน 5 แสนตลับ ซึ่งขณะนั้นรำคำตลับละ 70 บำท คิดเป็นเม็ดเงินสูงถึง 105 ล้ำนบำท แม่ผ้ึง พุ่มพวง     ดวง
จันทร์ ได้รับรำงวัลอันทรงเกียรติ เสำอำกำศทองค ำพระรำชทำนจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จำกเพลง “อกสำวเหนือสะอื้น” นอกจำกนี้ ยังได้เป็นผู้ร้องเพลง 
“ส้มต ำ” พระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ เข้ำสู่วงกำรภำพยนตร์ และแสดงหนังเรื่องแรก สงครำมเพลง สร้ำงโดยฉลอง      
ภักดีวิจิตร และอีกหลำยเรื่อง ในช่วงท่ีแสดงภำพยนตร์เรื่อง มนต์รักนักเพลง ได้พบกับไกรสร แสงอนันต์ ได้พำ
แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ มำเข้ำสังกัด อำจำรย์ไพจิตร ศุภวำรี และมีผลงำนอีกหลำยชุด เช่น ต๊ักแตนผูกโบว์ 
โลกของผ้ึง หลังจำกนั้นมำอยู่กับห้ำงท็อปไลน์ ก่อนจะหำยหน้ำไปจำกวงกำรเนื่องจำกป่วยด้วยโรคเอสแอลอี 
แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ มีบุตรกับไกรสร 1 คน คือ "เพชร สรภพ ลีละเมฆินทร์" แสดงให้เห็นว่ำ แม่ผ้ึง พุ่มพวง  
ดวงจันทร์ ชอบกำรร้องเพลงลูกทุ่งต้ังแต่เด็ก แถมยังประกวดหลำยเวทีอีกด้วย จนกระท่ัง  แม่ผ้ึง พุ่มพวง     
ดวงจันทร์ ได้อัดเพลงชุดแรกคือ เพลงแก้วรอพี่ เริ่มประสบณ์ควำมส ำเร็จเป็นท่ีช่ืนชอบของคนท้ังประเทศ และ
ยังได้รับรำงวัลอีกมำกมำย ดังภำพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ สำมีและลูกชำย (ไทยรัฐออนไลน,์ 2563) 

วันท่ี 13 มีนำคม 2535 มีข่ำวปรำกฏตำมหน้ำหนังสือพิมพ์ว่ำ แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์  มีปัญหำกับ
สำมี และป่วยเป็นโรคไตขั้นรุนแรง จนต้องเข้ำโรงพยำบำล แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์  เข้ำรักษำตัวท่ี
โรงพยำบำลตำกสิน จังหวัดจันทบุรี และย้ำยไปท่ีโรงพยำบำลศิริรำช แพทย์ตรวจพบว่ำแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ 
ป่วยด้วยโรคเอสแอลอี หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง อำกำรขั้นรุนแรง ลุกลำมถึงไต เวลำ 20.55 น. ของวันท่ี 13 
มิถุนำยน 2535 แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ เสียชีวิตอย่ำงสงบ รวมอำยุได้ 31 ปี วันท่ี 25 มิถุนำยน 2535 เป็นวัน 
ท่ีมีพิธีพระรำชทำนเพลิงศพของแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ จัดท่ีวัดทับกระดำน อ ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนิน
ทรงเป็นประธำนในพิธี แม้ว่ำแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ จะจำกไป แต่แฟนเพลงยังคงคิดถึง โดยบทเพลงท่ีแม่ผ้ึง 
พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ร้องไว้ท่ีมีมำกกว่ำ 500 เพลง ยังไม่นับรวมสมัยเริ่มร้องใหม่ ๆ อีกรำว 300-400 เพลง นั่น
หมำยควำมว่ำนักร้องสำวบ้ำนนำคนนี้ ร้องเพลงไว้เฉียดพันเพลงเลยทีเดียว หลังจำกท่ีรำชินีลูกทุ่งได้เสียชีวิตลง 
แฟนเพลงรวมถึงศิลปินอื่น ๆ ท่ีนับถือแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ได้สร้ำงหุ่นขี้ผ้ึงเป็นตัวแทนของแม่ผ้ึง พุ่มพวง  
ดวงจันทร์ ปัจจุบันมีหุ่นรูปเหมือนของแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ อยู่ 7 หุ่น โดยต้ังอยู่ท่ีวัดทับกระดำน จ ำนวน 
6 หุ่น และอีก 1 หุ่นอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึงมำดำมทุสโซ เรื่องรำวของแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ไม่ได้มีแค่เรื่อง
ร้องเพลงเท่ำนั้น แฟนเพลง และบรรดำคนรักกำรเส่ียงโชคเส่ียงดวงก็มักเดินทำงมำท่ีวัดทับกระดำน เพื่อขอ 
เลขเด็ดไปเส่ียงโชคเส่ียงดวง หลำยคนท่ีโชคดีก็กลับมำแก้บนด้วยของสวย ๆ  งำม  ๆเช่น เส้ือผ้ำ รองเท้ำ โต๊ะเครื่องแป้ง 
เป็นต้น (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) แสดงให้เห็นว่ำแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ นั้นเป็นคนท่ีมุ่งมำนะต้ังแต่เด็ก ท้ังท่ีฐำนะ
ทำงบ้ำนถือว่ำยำกจน แต่แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ก็ฝึกฝนร้องเพลงจนไพเรำะ และได้พ่อไวพจน์ เพชรสุพรรณ     
รับเป็นบุตรบุญธรรม ท้ังท่ีแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ อ่ำนหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ก็ไม่ละควำมพยำยำมจนท ำให้
แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ โด่งดังและเป็นแบบอย่ำงให้แกนักร้องรุ่นหลังได้ฝึกฝนตำม และท่ีส ำคัญแม่ผ้ึง พุ่มพวง  
ดวงจันทร์ เป็นคนรักครอบครัวมำก อยำกให้ทุกคนสบำยไม่ล ำบำกเหมือนท่ีผ่ำนมำ เพรำะแม่ผ้ึง พุ่มพวง    
ดวงจันทร ์เป็นคนกตัญญูมำก จึงท ำให้ประสบควำมส ำเร็จในหน้ำท่ีกำรงำน พอดังแล้วไม่ลืมพ่อแม่และญำติพี่น้อง
จึงกลับมำซื้อท่ีแถวบ้ำนคลองแขยง ต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีซื้อไว้ก็เพรำะว่ำ
อยำกให้พี่น้องได้มำอยู่ท่ีนี่ ถ้ำใครจะตำยให้กลับมำตำยท่ีบ้ำนเรำ แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ เคยบอกกับ
ครอบครัวไว้ จึงไม่มีใครขำยท่ีนี่ ดังภำพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 หุ่น แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ (ไทยรัฐออนไลน,์ 2563) 

ข้อมูลเชิดชูเกียรติ 
แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์  ช่ือเล่น ผ้ึง หรือ ช่ือจริง ร ำพึง จิตรหำญ เป็นคนท่ีมุ่งมำนะต้ังแต่เด็ก ท้ังท่ี

ฐำนะทำงบ้ำนถือว่ำยำกจน แต่แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ก็พยำยำมหำเล้ียงครอบครัวทุกทำง ท้ังรับจ้ำง ท ำไร่ 
และแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์  ชอบในกำรร้องเพลง แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์  จึงได้ไปประกวดร้องเพลงตำม
เวทีต่ำง ๆ ต้ังแต่อำยุ 8 ขวบ จนเธอได้เข้ำวงกำรจริง ๆ และได้มีผลงำนเพลงจ ำนวนมำก นักร้องเพลงลูกทุ่ง 
เจ้ำของฉำยำ รำชินีลูกทุ่ง ได้ช่ือว่ำมีน้ ำเสียงออดอ้อน หวำน จ ำเนื้อร้องได้แม่นท้ังท่ีไม่รู้หนังสือ และเป็นแม่แบบ
ให้กับนักร้องรุ่นหลัง  เพลงท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ สำวนำส่ังแฟน ซึ่งเป็นเพลงจุดประกำยก่อนจะตำมมำด้วยเพลง 
นัดพบหน้ำอ ำเภอ, อื้อฮือหล่อจัง, ดำวเรืองดำโรย, คนดังลืมหลังควำย, นักร้องบ้ำนนอก, บทเรียนรำคำแพง, 
หม้ำยขันหมำก และอื่น ๆ อีกมำก อัลบั้มท่ีประสบควำมส ำเร็จสูงท่ีสุด คือ อื้อฮือหล่อจัง และในปี พ.ศ.2528   
มีเพลงดังอย่ำง กระแซะเข้ำมำซิ เป็นเพลงขำย สำมำรถท ำยอดขำยได้ถึง 1 ล้ำน 5 แสนตลับ ซึ่งขณะนั้นรำคำ
ตลับละ 70 บำท คิดเป็นเม็ดเงินสูงถึง 105 ล้ำนบำท แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ได้รับรำงวัลอันทรงเกียรติ     
เสำอำกำศทองค ำพระรำชทำนจำก สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
จำกเพลง “อกสำวเหนือสะอื้น” นอกจำกนี้ยังได้เป็นผู้ร้องเพลง “ส้มต ำ” พระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ เข้ำสู่วงกำรภำพยนตร์   
และแสดงหนังเรื่องแรก สงครำมเพลง สร้ำงโดยฉลอง ภักดีวิจิตร และอีกหลำยเรื่อง (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) 
แสดงให้เห็นว่ำ แม่ผ้ึง  พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นแบบอย่ำงท่ีดี และมีเสียงร้องท่ีไพเรำะจนเพลงของแม่ผ้ึง พุ่มพวง  
ดวงจันทร์ นั้น ได้รับรำงวัลจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
จำกเพลง อกสำวเหนือสะอื้น และเพลงส้มต ำ ถือว่ำแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ เป็นคนท่ีขยันซ้อมและมีหัวใจรัก
ในด้ำนดนตรีแถมยังเป็นแบบอย่ำงท่ีดี ให้กับวงกำรลูกทุ่งไทย 

ผลงานอัลบั้มเพลง 
ผลงำนอัลบั้มเพลงมีท้ังหมด 33 ชุด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 - 2538 ประกอบไปด้วย 
 อัลบั้มชุดท่ี 1 แก้วรอพี่ สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ .ศ.2520 มีท้ังหมด 16 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ    
เพลงแก้วรอพี่ เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวท่ีรอชำยหนุ่มมำสู่ขอ แต่รอเท่ำไรเขำก็ไม่มำหญิงสำวอับอำยเพรำะได้พูด
ให้ชำวบ้ำนได้รู้หมดแล้ว 
 อัลบั้มชุดท่ี 2 เสียสำวเมื่ออยู่ม.ศ. สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 มีท้ังหมด 13 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้
คือ เพลงเสียสำวเมื่ออยู่ม.ศ. เพลงนี้พูดถึงหญงิสำวเสียสำวตั้งแต่ ม.2 ท ำให้พ่อแม่อับอำยและเสียใจมำก 
 อัลบั้มชุดท่ี 3 อกสำวเหนือสะอื้น สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 มีท้ังหมด 12 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้
คือ เพลงอกสำวเหนือสะอื้น เพลงนี้พูดถึงกำรไปท ำงำนต่ำงถิ่น งำนท่ีไม่ดีแต่ก็ต้องท ำเพรำะเลือกงำนไม่ได้และ
ยังมีท่ีบ้ำนท่ีต้องเล้ียงดู หลำยครั้งท่ีท้อและไม่อยำกท ำงำนแบบนี้แต่ก็ต้องท ำ 
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 อัลบั้มชุดท่ี 4 จะให้รอ พ.ศ.ไหน สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 มีท้ังหมด 10 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้
คือ เพลงจะให้รอถึง พ.ศ.ไหน เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวคนหนึ่งท่ีต้ังตำรอชำยหนุ่มมำขอแต่งงำนแต่ก็ยังไม่มีวีแวว 
รอมำนำนหลำยปีแล้วก็ยังไม่มำ 
 อัลบั้มชุดท่ี 5 ดวงตำดวงใจ สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 มีท้ังหมด 10 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ
เพลงดวงตำดวงใจ เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวพูดถึงแฟนของเขำว่ำเขำรักมำกแค่ไหน เขำเป็นท้ังแก้วตำดวงใจ 
 อัลบั้มชุดท่ี 6 สำวนำส่ังแฟน สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2526 มีท้ังหมด 10 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ
เพลง สำวนำส่ังแฟน เพลงนี้พูดถึงแฟนสำวบอกกับแฟนหนุ่มของตนเองว่ำไปท ำงำนให้ต้ังใจท ำงำน อย่ำไปหลง
แสงสีในเมือง อย่ำมีคนใหม่และอย่ำลืมกัน 
 อัลบั้มชุดท่ี 7 นัดพบหน้ำอ ำเภอ สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 มีท้ังหมด 10 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้
คือ เพลงนัดพบหน้ำอ ำเภอ เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวบังเอิญเจอชำยหนุ่มท่ีหน้ำอ ำเภอแล้วชอบอยำกเจอบ่อย ๆ 
อยำกได้เป็นแฟน  
 อัลบั้มชุดท่ี 8 ท้ิงนำลืมทุ่ง สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527  มีท้ังหมด 10 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ 
เพลงท้ิงนำลืมทุ่ง เพลงนี้พูดถึงแฟนหนุ่มลืมสัญญำท่ีให้ไว้กับแฟนสำว ลืมท้องนำท่ีเคยไปเดินดูข้ำวด้วยกัน 
 อัลบั้มชุดท่ี 9 คนดังลืมหลังควำย สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 มีท้ังหมด 10 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้
คือ เพลงคนดังลืมหลังควำย เพลงนี้พูดถึงแฟนหนุ่มท่ีไปท ำงำนท่ีเมืองกรุงจนลืมแฟนสำวที่รออยูท่ีบ้ำนไม่ติดต่อ
กลับมำเลย จนแฟนหนุ่มได้ไปมีแฟนใหม่ท่ีสวยกว่ำ  

อัลบั้มชุดท่ี 10 อื้อฮือหล่อจัง (เป็นอัลบั้มเพลงท่ีสร้ำงช่ือเสียงให้กับ แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ท ำยอดขำย
ได้ถึง 1 ล้ำน 5 แสนตลับ เป็นจ ำนวนเงิน 105 ล้ำนบำท) สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 มีท้ังหมด 10 เพลง          
ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ เพลงอื้อฮือหล่อจัง เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวไปเจอชำยหนุ่มแล้วรู้สึกชอบในควำมหล่อ
ของเขำและอยำกรู้ว่ำมีแฟนรึยังเพรำะอยำกได้เป็นแฟน 

อัลบั้มชุดท่ี 11 ห่ำงหน่อยถอยนิด สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 มีท้ังหมด 10 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้
คือ เพลงห่ำงหน่อยถอยนิด เพลงนี้เป็นเพลงประกอบภำพยนตร์ พุ่มพวง เป็นกำรบอกหนุ่มท่ีเข้ำมำจีบให้    
ถอยห่ำงเพรำะควำมเขินอำย 
 อัลบั้มชุดท่ี 12 ช่ัวเจ็ดทีดีเจ็ดหน สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 มีท้ังหมด 8 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้
คือ เพลงช่ัวเจ็ดทีดีเจ็ดหน เพลงนี้เป็นเพลงท่ีเตือนทุกคนว่ำในช่วงชีวิตของคนเรำไม่มีอะไรเป็นท่ีแน่นอน มีท้ัง
สุขและทุกข์ มีท้ังดีและร้ำย สลับกันไป   
 อัลบั้มชุดท่ี 13 รวมเพลงยอดนิยม สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2529 มีท้ังหมด 14 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้ม
นี้คือ เพลงคนดังลืมดังควำย  เพลงนี้พูดถึงแฟนหนุ่มท่ีไปท ำงำนท่ีเมืองกรุงจนลืมแฟนสำวท่ีรออยูท่ีบ้ำน         
ไม่ติดต่อกลับมำเลย จนแฟนหนุ่มได้ไปมีแฟนใหม่ท่ีสวยกว่ำ 
 อัลบั้มชุดท่ี 14 รวมเพลงยอดนิยม 2 สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2529  มีท้ังหมด 12 เพลง ซึ่งเพลงเด่นใน
อัลบั้มนี้คือ เพลง อกสำวเหนือสะอื้น เพลงนี้พูดถึงกำรไปท ำงำนต่ำงถิ่นงำนท่ีไม่ดีแต่ก็ต้องท ำเพรำะเลือกงำน
ไม่ได้และยังมีท่ีบ้ำนท่ีต้องเล้ียงดู หลำยครั้งท่ีท้อและไม่อยำกท ำงำนแบบนี้แต่ก็ต้องท ำ 
 อัลบั้มชุดท่ี 15 เพลงเศร้ำสุดรัก สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 มีท้ังหมด 16 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้
คือ เพลงแก้วรอพี่ เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวท่ีรอชำยหนุ่มมำสู่ขอ แต่รอเท่ำไรเขำก็ไม่มำ หญิงสำวอับอำยเพรำะ   
ได้พูดให้ชำวบ้ำนได้รู้หมดแล้ว 
 อัลบั้มชุดท่ี 16 ซุปเปอร์ฮิตพุ่มพวง สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530  มีท้ังหมด 17 เพลง ซึ่งเพลงเด่นใน
อัลบั้มนี้คือ เพลงอื้อฮื้อหล่อจัง เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวไปเจอชำยหนุ่มแล้วรู้สึกชอบในควำมหล่อของเขำแล้ว
หลงรัก  
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อัลบั้มชุดท่ี 17 พุ่มพวงเงินล้ำน สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 มีท้ังหมด 10 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้
คือ เพลงพุ่มพวงร ำวง เป็นเพลงเต้นร ำวงสนุก ๆ 
 อัลบั้มชุดท่ี 18 ทุ่งนำงคอย สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 มีท้ังหมด 12 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ
เพลงทุ่งนำงคอย คู่รักท่ีอยู่บ้ำนนนอกท่ีรักกันมำกแต่พอชำยหนุ่มเข้ำกรุงเพื่อจะไปท ำงำนเขำก็ลืมแฟนสำว
ตัวเองไป ไม่ติดต่อกลับมำเลย ทำงแฟนสำวก็ยังคงรอยังคงไปในสถำนท่ีท่ีเคยไปกันสองคน 
 อัลบั้มชุดท่ี 19 พุ่มพวงเท่ระเบิด สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 มีท้ังหมด 10 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้
คือ เพลงพุ่มพวงเท่ระเบิด เพลงนี้พูดถึงชำยท่ีมีควำมหล่อ เท่มำกแล้วอยำกได้มำควงเดินด้วย 
 อัลบั้มชุดท่ี 20 ท็อปฮิตลูกทุ่งมำตรฐำน สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 มีท้ังหมด 14 เพลง ซึ่งเพลงเด่นใน
อัลบั้มนี้คือเพลง วอนลมฝำกรัก เพลงนี้พูดถึงนั่งนึกถึงควำมรักของตนเองแล้ววอนลมพัดพำรักคืนมำกลับมำ 
รักกันเหมือนเดิม 
 อัลบั้มชุดท่ี 21 ทีเด็ดพุ่มพวง สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 มีท้ังหมด 14 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ
เพลงทีเด็ดพุ่มพวง เพลงนี้พูดถึงตัวแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ว่ำมีทีเด็ดตรงไหน ด้ำนไหนบ้ำงอยำกให้รู้  
 อัลบั้มชุดท่ี 22 ต๊ักแตนผูกโบ สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 มีท้ังหมด 14 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ
เพลงต๊ักแตนผูกโบ เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวท่ีแต่งตัวน่ำรักทัดดอกจ ำปำท่ีหูแล้วเดินเท่ียว หนุ่ม ๆ เห็นแล้วหลงไหล
ชอบในควำมน่ำรักของหญิงสำว  
 อัลบั้มชุดท่ี 23 หนูไม่รู้ สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 มีท้ังหมด 14 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ     
เพลงหนูไม่รู้ เพลงนี้พูดถึงว่ำหญิงสำวขอโทษท่ีไปยุ่งกะแฟนคนอื่นแต่เขำบอกว่ำไม่มีแฟนเลย และไม่รู้ว่ำเขำโกหก 
 อัลบั้มชุดท่ี 24 หนูไม่เอำ สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 มีท้ังหมด 16 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ  
เพลงหนูไม่เอำ เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวบอกไม่เอำคนมีแฟนถึงหล่อน่ำตำดีแต่มีแฟนจะไม่ยุ่ง 
 อัลบั้มชุดท่ี 25 เงินน่ะมีไหม สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 มีท้ังหมด 10 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ
เพลงเงินน่ะมีไหม เพลงนี้พูดถึงคู่รักท่ีรักกันด้วยใจไม่หวังอะไรท้ังนั้น แต่มีภำระท่ีต้องจ่ำยไม่ได้อยำกได้ต้ังแต่
ต้องจ่ำยภำระต่ำง ๆ 
 อัลบั้มชุดท่ี 26 พุ่มพวงหลำย พ.ศ. สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 มีท้ังหมด 16 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้
คือ เพลงพุ่มพวงหลำย พ.ศ. เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวคนหนึ่งท่ีต้ังตำรอชำยหนุ่มมำขอแต่งงำนแต่ก็ยังไม่มีวี่แวว 
รอมำนำนหลำยปีแล้วก็ยังไม่มำ 
 อัลบั้มชุดท่ี 27 ขอให้รวย สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 มีท้ังหมด 12 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ
เพลงขอให้รวย เพลงนี้เป็นกำรอวยพรทุกคนท่ีมำช่วยงำนบุญ 
 อัลบั้มชุดท่ี 28 โลกของผ้ึง สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 มีท้ังหมด 14 เพลง ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ
เพลงโลกของผ้ึง เพลงนี้พูดถึงอนำคตข้ำงหน้ำท่ีต้องเจอท้ังดีและไม่ดี ทุกอย่ำงต้องด้ินรนไม่มีอะไรได้มำง่ำย ๆ 
กำรร้องเพลงก็เหมือนกันมีอุปสรรคเช่นกัน 
 อัลบั้มชุดท่ี 29 ซุปเปอร์ลูกทุ่งท็อปฮิต สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 มีท้ังหมด 17 เพลง ซึ่งเพลงเด่นใน
อัลบั้มนี้ คือ เพลงคู่รักท่ีอยู่บ้ำนนนอกท่ีรักกันมำกแต่พอชำยหนุ่มเข้ำกรุงเพื่อจะไปท ำงำนเขำก็ลืมแฟนสำว
ตัวเองไป ไม่ติดต่อกลับมำเลย ทำงแฟนสำวก็ยังคงรอยังคงไปในสถำนท่ีท่ีเคยไปกันสองคน 

อัลบั้มชุดท่ี 30 มนต์เสียงเพลง สำยัณห์-พุ่มพวง สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 มีท้ังหมด 14 เพลง ซึ่งเพลง
เด่นในอัลบั้มนี้คือ เพลงมนต์เสียงเพลง สำยัณห์-พุ่มพวง เพลงนี้พูดถึงมนต์เสียงเพลง ช่วยบรรเลงกล่อมชีวี    
ดังเหมือนมีหยำดน้ ำทิพย์ ชโลมใจ 
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อัลบั้มชุดท่ี 31 พุ่มพวง ดวงจันทร์ ซุปเปอร์ลูกทุ่ง 1 สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 มีท้ังหมด 14 เพลง     
ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ เพลงอื้อฮื้อ..หล่อจัง เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวไปเจอชำยหนุ่มแล้วรู้สึกชอบในควำมหล่อ
ของเขำแล้วอยำกได้เป็นแฟน                                                                                                                                                                                                           

อัลบั้มชุดท่ี 30 พุ่มพวง ดวงจันทร์ ซุปเปอร์ลูกทุ่ง 2 สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 มีท้ังหมด 17 เพลง         
ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือเพลง นักร้องบ้ำนนอก เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวท่ีตำมหำควำมฝันของตัวเองว่ำ อยำกเป็น
นักร้อง 
 อัลบั้มชุดท่ี 31 พุ่มพวง ดวงจันทร์ ซุปเปอร์ลูกทุ่ง 3 สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 มีท้ังหมด 18 เพลง     
ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ เพลง แก้วรอพี่ เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวท่ีรอชำยหนุ่มมำสู่ขอ แต่รอเท่ำไรเขำก็ไม่มำ
หญิงสำวอับอำยเพรำะได้พูดให้ชำวบ้ำนได้รู้หมดแล้ว 
 อัลบั้มชุดท่ี 32 พุ่มพวง ดวงจันทร์ ซุปเปอร์ลูกทุ่ง 4 สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 มีท้ังหมด 18 เพลง             
ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ เพลงต๊ักแตนผูกโบว์ เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวท่ีแต่งตัวน่ำรักทัดดอกจ ำปำท่ีหูแล้ว     
เดินเท่ียวหนุ่ม ๆ เห็นแล้วหลงไหลชอบในควำมน่ำรักของหญิงสำว   
 อัลบั้มชุดท่ี 33 พุ่มพวง ดวงจันทร์ ซุปเปอร์ลูกทุ่ง 5 สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 มีท้ังหมด 16 เพลง                  
ซึ่งเพลงเด่นในอัลบั้มนี้คือ เพลงหัวใจถวำยวัด เพลงนี้พูดถึงหญิงสำวท่ีอกหักจำกควำมรักท่ีเขำรักมำก มีรักครั้งไหน
ก็โดนหลอก จึงไปบอกกล่ำวพระพุทธรูปว่ำท ำไมลูกถึงเจอรักท่ีหลอกลวงตลอด ขอรักท่ีรักจริงซื้อสัตย์บ้ำงได้ไหม
(ไทยรัฐออนไลน์, 2563) แสดงให้เห็นว่ำแม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์เป็นคนท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนกำรร้องเพลง
มำก ๆ จนท ำให้ตัวเองประสบควำมส ำเร็จและมีเพลงออกมำให้ผู้ฟังท่ัวประเทศได้รับฟังกันท่ัวหน้ำ 

ผลงานเพลงที่ได้รับรางวัล 
  แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ได้สร้ำงผลงำนเพลงและอัลบั้มเพลงไว้มำกมำย นอกจำกนี้  เมื่อปี พ.ศ. 
2521 แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ได้รับรำงวัลพระรำชทำนเสำอำกำศทองค ำพระรำชทำน จำกสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จำกเพลง "อกสาวเหนือสะอื้น" 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2563) แสดงให้เห็นว่ำ แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นท่ีรักของทุกคนท่ัวประเทศท ำให้เพลง
โด่งดัง จนกลำยเป็นนักร้องรำชินีลูกทุ่ง และประสบควำมส ำเร็จในชีวิต ดังภำพท่ี 4  

                
ภาพที่ 4 แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ กับเพลง "อกสำวเหนือสะอื้น" (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) 

ผลงานภาพยนตร์  
ผลงำนภำพยนตร์ของแม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ มีท้ังหมด 17 เรื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2526-2530 ประกอบ

ไปด้วยภำพยนตร์เรื่องท่ี 1 ผ่ำโลกบันเทิง  สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ผลงำนภำพยนตร์ ได้เข้ำสู่วงกำรโดยเริ่มเป็น
นักแสดงเล่นคู่กับ ยอดรัก สลักใจ ซึ่งก ำกับโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร และแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ได้แสดงภำพยนตร์
กับ ไกรสร แสงอนันต์ หรือ ไกรสร ลีละเมฆินทร์หรือ น้องเพชร เป็นเรื่องรำวของ สตำงค์ นักประดิษฐ์หนุ่ม     
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ท่ีต้องร่วมมือกับตระกูล ข.ไข่ ในกำรหยุดยั้งกลุ่มผู้ร้ำยท่ี นำยสิงโต พ่อของสตำงค์จ้ำงมำเพื่อพำตัวเขำกลับไป
พร้อมกับผลักดัน น้ ำผ้ึง ลูกสำวคนโตของ ตำน้ ำ ช่ำงตัดผมประจ ำ บำงยี่เก และคนรักของ ขุนพล พี่ใหญ่ของ
ตระกูล ข.ไข ่ให้เป็นนักร้องให้ได้ ในปี พ.ศ.2550 หนังเรื่องนี้ได้ถูกน ำมำสร้ำงอีกครั้ง โดยยังคงเนื้อเรื่องในฉบับ
หนังเอำไว้ แต่ได้มีกำรเพิ่มบทและเพิ่มตัวละคร เพื่อควำมเข้มข้น น ำแสดงโดย อำนัส ฬำพำนิช, ภำณุ สุวรรณโณ 
และ จีรนันท์ มะโนแจ่ม 

ภำพยนตร์เรื่องท่ี 2 รอยไม้เรียว สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 แนวไทยโปรดักช่ันโดยดำรณี ณ วังอินทร์       
แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ รำชินีลูกทุ่งสำว รับบทชีวิตนักเรียนแก่นแก้วรอยไม้เรียว ทูน หิรัญทรัพย์, นำท ภูวนัย, 
ทวนธน ค ำมีศรี, สมชำติ ประชำไทย,ไกรลำส เกรียงไกร, ปรียำ รุ่งเรือง, วีรวรรณ, จรี, หมู, ช้ำงยอด มำลำ  
เขียนบท-ก ำกับกำรแสดงอำคม เอี่ยมตำ ถ่ำยภำพ 

ภำพยนตร์เรื่องท่ี 3 หลงเสียงนำง สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2526 พูนทรัพย์โปรดักช่ัน โดย วิสิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญ 
โอ้แม่เขียวใบเตย เจ้ำมักล ำเต้ย หรือว่ำล ำลง โอ้ยอ้ำยซิ “หลงเสียงนำง” รักทะเล้น เพลงสนุก เพลงประทับใจ   
รังสี ทัศนพยัคฆ์  ก ำกับกำรแสดง หลงเสียงนำง โชคชัย โชคอนันต์  พระเอกนักร้องลูกทุ่งเสียงใสหุ่นบำดใจสำว  
พบ มนฤดี ยมำภัย นำงเอกวัยรุ่นพยัคฆ์ รำมวำทิน, นิรุตต์ิ ศิริจรรยำ, ธิติมำ สังขพิทักษ์, สมภพ เบญจำธิกุล, 
ประจวบ ฤกษ์ยำมดี, สมควร กระจ่ำงศำสตร์, บู๊ วิบูลย์นันท์, จิรศักด์ิ อิศรำงกูร, รำม, สุวิน สว่ำงรัตน์, จันตรี 
สำริกบุตร, จุ่น, ต่ิง, รัตนำวดี, ด.ช.หนึ่ง และเดอะ เซ้นท์ 
  ภำพยนตร์เรื่องท่ี 4 มนต์รักนักเพลง สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 รุ่งสุริยำภำพยนตร์ โดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ 
รักลือล่ันสนั่นฟ้ำ ฮำสนุกสุดเสนำะด้วย 13 เพลงไพเรำะในมนต์รักนักเพลง แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์, โชคชัย 
โชคอนันต์, ไกรสร แสงอนันต์, สินจัย หงส์ไทย, นิรุตต์ิ ศิริจรรยำ, สมภพ เบญจำธิกุล, สมควร กระจ่ำงศำสตร์, 
บู๊ วิบูลย์นันท์, จันตรี สำริกบุตร, สุวิน สว่ำงรัตน์, รัตนำวดี, สินำภรณ์ พิไลลักษณ์, สุรศักด์ิ ทัศนพยัคฆ์ ,        
จุ่น ทรงเล็ก, ด.ช.คณิต เขียวเซ็น, ทิดโส สุดสแนน และ นักร้องหมอล ำช่ือดัง สนธยำ กำฬสินธิ์ และคณะล้อต๊อก 

ภำพยนตร์เรื่องท่ี 5 คุณนำย ป.4 สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 สนุกขบขันสุดขีด เมื่อ แม่ผ้ึง พุ่มพวง                                  
ดวงจันทร์ ดีดตัวเองจำกเด็กขำยปลำ ขึ้นมำเป็น..คุณนำยคับฟ้ำช้ันป.4 เด่น..ดัง..ดี..แต่สุดเด๋อ คุณนำยป.4 
ก ำกับกำรแสดงโดย น.อ.เพิ่ม หงสกุล, ทูน หิรัญทรัพย์, แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์, อนุสรณ์ เดชะปัญญำ, พรพรรณ 
เกษมมัสสุ, นิภำพร นงนุช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ส.อำสนจินดำ, โสฬส อรรถศิริ, รัตนำภรณ์ อินทรก ำแหง,    
ศิรดำ ศิรวัฒน์, อ ำนวย ศิริจันทร์และดำรำรับเชิญ น.อ.เพิ่ม หงสกุล บทประพันธ์ คีรี ศรีอยุธ, บทภำพยนตร์ อนันต์ 
ชลวนิช ผู้ช่วยผู้ก ำกับ, เล็ก ดวงทองดี  ถ่ำยภำพ, ไอยรำ, ธนะพงษ์  ผู้อ ำนวยกำรสร้ำง 

ภำพยนตร์เรื่องท่ี 6 นำงสำวกะทิสด สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นนำงสำว
กะทิสด, ทูน หิรัญทรัพย์, ทวนธน ค ำมีศรี, ไกรลำศ เกรียงไกร, สมชำติ ประชำไทย, ศศิธร ปิยะกำญจน,์ 
สกรรฐ์ รำมบุตร, ดำรณี จุ่น, วำสนำ, คเชนทร์, ตุ๋ย, เป๊ียก ยอดมำลำ ก ำกับกำรแสดง อำคม เอี่ยมตำ  
ถ่ำยภำพ ดำรณี ณ วังอินทร์ อ ำนวยกำรสร้ำง 

ภำพยนตร์เรื่องท่ี 7 สำวนำส่ังแฟน สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 ยอดรัก สลักใจ พบ แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ 
เป็นครั้งแรก สร้ำงจำกเพลงยอดฮิตแห่งปีสำวนำส่ังแฟนของ ส.อำสนจินดำ, ยอดรัก สลักใจ, แม่ผ้ึง พุ่มพวง 
ดวงจันทร์, ปรัชญำ อัครพล, อนุสรณ์ เดชะปัญญำ, ส.อำสนจินดำ,ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชูศรี มีสมมนต์, 
พรพรรณ เกษมมัสสุ, รัตนำภรณ์ อินทรก ำแหง , สุวิน สว่ำงรัตน์, ศิรดำ ศิรวัฒน์, อ ำนวย ศิริจันทร์, โสฬส 
อรรถศิริ, เจริญ ไอยรำฟัง 3 เพลงเอกในเรื่อง จำก ยอดรัก-พุ่มพวง โดย วิเชียร ค ำเจริญอนันต์ ชลวนิช ก ำกับ
กำรแสดง, เล็ก ดวงทองดี ถ่ำยภำพ, ธีรยุทธ ปัญญำวนิชกุล อ ำนวยกำรสร้ำง 

ภำพยนตร์เรื่องท่ี 8 อำจำรย์เด๋อเจอพุ่มพวง สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 ฮำจนเซ่อ เมื่อ...อำจำรย์เด๋อ
เจอพุ่มพวง ฟัง 3 เพลงเอกจำกเด๋อ-พุ่มพวงฟังโกวิทร้องเพลงด้วยเสียงตัวเองเด๋อ ดอกสะเดำ, แม่ผ้ึง พุ่มพวง      
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ดวงจันทร์, นรีรัตน์ มนต์ศิริ,  ทวนธน ค ำมีศรีส, อำสนจินดำ, โกวิท วัฒนกุล, โกร่ง กำงเกงแดง, นภำพร หงสกุล, 
ผจญ ดวงขจร, ลัดดำวัลย์, เสกสิทธิ์, นที, นรำ, เป็ด เชิญยิ้ม, เหี่ยว, แดง, ศักดำ, หมวย, อำจ, ด.ช.น้องหนึ่ง, 
ด.ช.บอม 

ภำพยนตร์เรื่องท่ี 9 อีแต๋น ไอเลิฟยู สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 อีแต๋น ไอเลิฟยู ทูน หิรัญทรัพย์, ยอดรัก 
สลักใจ, เนำวรัตน์ ยุกตะนันท์, แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, เด๋อ ดอกสะเดำ, พิศมัย    
วิไลศักด์ิ, เมตตำ รุ่งรัตน์, เศรษฐำ ศิระฉำยำ,ท้วม ทรนง, พิภพ ภู่ภิญโญ, ยอดธง บุญธูป, โต เมืองใต้, ชูชำติ 
สวัสด์ิชูโต 

ภำพยนตร์เรื่องท่ี 10 ขอโทษที ท่ีรัก สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 ชุมพร เทพพิทักษ์ ก ำกับ สุรชัย สมบัติเจริญ, 
แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์, นันทิดำ แก้วบัวสำย, โกวิท วัฒนกุล, พรพรรณ เกษมมัสสุ, พยัคฆ์ รำมวำทิน, วิยะดำ 
อุมำรินทร์, ไกรลำส เกรียงไกร, จันทนำ ศิริผล, ด๋ี ดอกมะดัน, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ภูมิ พัฒนำยุทธ, มำรศรี   
ณ บำงช้ำง, อนันต์ สัมมำทรัพย์, ต่อลำภ ก ำพุศิริ, เชำว์ อภิชำติ 

ภำพยนตร์เรื่องท่ี 11 จงอำงผงำด สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 เสนอ...ผลงำนเรื่องท่ี 3 ลลนำ สุลำวัลย์  
อ ำนวยกำรสร้ำง...ผงำดกล้ำ...ท้ำโลกบันเทิงพิสูจน์!จงอำงผงำดน้อย กมลวำทิน ก ำกับกำรแสดง น ำแสดงโดย...
ทูน หิรัญทรัพย์, แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์, พยัคฆ์ รำมวำทิน, เด๋อ ดอกสะเดำ 

ภำพยนตร์เรื่องท่ี 12 ท่ีรักจ๋ำ สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 สรพงศ์ ชำตรี, นันทิดำ แก้วบัวสำย, แม่ผ้ึง พุ่มพวง 
ดวงจันทร์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ยมนำ ชำตรี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชำลี อินทรวิจิตร, วิทยำ สุขด ำรงค์, มำรศรี   
ณ บำงช้ำง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชำญ มีศรี, โชคชัย เดชำ, ยอด นครนำยก, ครรชิต ขวัญประชำ-จรินทร์   
พรหมรังสี ก ำกับกำรแสดง ครรชิต ขวัญประชำ อ ำนวยกำรสร้ำง สมชำย เล้ียงศิริประเสริฐ อุปกำระ ส.อำสนจินดำ 
บทภำพยนตร์ 

ภำพยนตร์เรื่องท่ี 13 มือปืนคนใหม ่สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2529 สรพงศ์ ชำตรี, กรุง ศรีวิไล, แม่ผ้ึง พุ่มพวง 
ดวงจันทร์, บู๊ วิบูลย์นันท์, ไกร ครรชิต, สมศักด์ิ ชัยสงครำม, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, เป้ำ ปรปักษ์, เจริญ 
คลุกลูกปืนให้เข้ำกับเสียงเพลงค้ันควำมมันให้ข้นกล่ันควำมหวำนให้สนุกทุกหยดเข้มครบเครื่องมือปืนคนใหม่
ฟัง 4 เพลงหวำนให้ปริ่มใจกับ…แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ห่ำงหน่อยถอยนิด, นอนฟังเครื่องไฟ, อื้อฮือหล่อจัง, ผู้ชำย
ในฝัน สรพงศ์ ชำตรี, แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ 

ภำพยนตร์ท่ี 14 เชลยรัก สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ขอเสนอพระเอกใหม่  
ตุลำ ปิยะรำช, วิไลลักษณ์ ดวงมีเดช, ทวนธน ค ำมีศรี, โกวิท วัฒนกุล, ไกรลำศ เกรียงไกร, จุติมำ และดำรำ              
รับเชิญ ไกรสร แสงอนันต์ “ดอกฟ้ำ” ก ำกับกำรแสดง 

ภำพยนตร์เรื่องท่ี 15 เพลงรัก เพลงปืน สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2529 
ภำพยนตร์เรื่องท่ี 16 เพชรพยัคฆรำช สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 ภำพยนต์ไทย แนวแอคช่ัน น ำแสดง

โดย สรพงษ์ ชำตรี, สมบัติ เมทะนี , แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์, อภิรดี ภวภูตำนนท์, โกวิท วัฒนกุล, ทวนธน   
ค ำมีศรี, กรุง ศรีวิไล 

ภำพยนตร์เรื่องท่ี 17 เสน่ห์นักร้อง สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 ลูกทุ่งขวัญใจชำวไทย แม่ผ้ึง พุ่มพวง  
ดวงจันทร์, สำยัณห์ สัญญำ และยอดรัก สลักใจ ได้รับข่ำวดีท่ีกลุ่มนักอนุรักษ์ภำพยนตร์ไทยในอดีต ในนำม 
"ชุมทำงหนังไทยในอดีต" น ำโดย มนัส กิ่งจันทร์ ได้รับกำกฟิล์มจำกบริษัทศิลำพันธ์ภำพยนตร์ จังหวัดตรำด 
หลังจำกหำยไปจำกวงกำรร่วม 30 ปี (Thai Movie Posters, 2556) แสดงให้เห็นว่ำ แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ นั้น
เป็นรำชินีลูกทุ่งไทยและยังมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรแสดง จำกคนท่ีไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกำรอ่ำนหรือกำรเขียนเลย 
แต่กับเป็นคนควำมจ ำดีและยังได้เล่นภำพยนตร์อีกหลำยเรื่อง และยังเป็นคนท่ีเอำชนะควำมกลัวจำกส่ิงท่ีด้อย
กว่ำคนอื่น กลับท ำใหเ้ป็นคนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังท้ังในกำรร้องเพลงหรือกำรเล่นภำพยนต์  
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หุ่น แม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร ์บ้านคลองแขยง ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
หลังจำกท่ีแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ได้ลำลับจำกโลกนี้ไป เหล่ำแฟนเพลงยังคงนึกถึงและอำลัยแด่

กำรจำกไปครั้งนี้เป็นอย่ำงมำก เป็นต ำนำนในกำรร้องเพลงของศิลปินหลำยท่ำน ผู้เป็นแบบอย่ำงให้กับนักสู้
ชีวิตหลำยคน ผู้เป็นสุดยอดลูกทุ่งหญิงของเมืองไทยท่ีฝำกผลงำนมำกมำยให้แฟนเพลงได้รับควำมสุขจนถึง    
ทุกวันนี้ จึงได้สร้ำงหุ่นแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์  ขึ้นมำเอำไว้ให้ร ำลึก จำกกำรสร้ำงหุ่นนั้นเองท ำให้มีเรื่องรำว
เหลือเช่ือล้ีลับต่ำง ๆ มำกมำย ท่ีไม่อำจจะหำข้อพิสูจน์ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมเรื่องรำวของหุ่นแม่ผ้ึง พุ่มพวง    
ดวงจันทร์ นี้ก็ไม่ได้ท ำให้บรรดำแฟนเพลงนั้นรักหรือร ำลึกถึงแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ น้อยลงเลยแม้แต่น้อย 
กลับกลำยเป็นว่ำสร้ำงหุ่นนี้เพิ่มอีกหลำยท่ีจนปัจจุบันนี้มีท้ังหมด 7 หุ่น หนึ่งในนั้นคืออยู่ท่ีบ้ำนแม่ผ้ึง พุ่มพวง  
ดวงจันทร์ ท่ีบ้ำนคลองแขยง ต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งเป็นสถำนท่ีแห่งรักแห่งควำม
กตัญญู และเป็นด่ังเรือนตำยของแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ซึ่งเมื่อก่อนพื้นท่ีตรงนี้เป็นท่ีท ำสวนมะม่วง แต่แม่ผ้ึง 
พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ซื้อท่ีดินเมื่อส่ีสิบกว่ำปีท่ีแล้วเพื่อหวังให้คุณแม่ และพี่น้องได้อยู่ร่วมกัน ณ ท่ีดินผืนนี้ จึงเป็น
ผืนดินท่ีมีต ำนำนทรงคุณค่ำ และมีควำมส ำคัญต่อหัวใจของรำชินีลูกทุ่ง ดังมีบทเพลงท่ีกล่ำวว่ำ "ผ้ึงได้กิน ใช้กิน
เพียงตัว ทำงครอบครัวก็อิ่มกัน" และชีวิตของแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ก็มีควำมผูกพันธ์กับท่ีแแห่งนี้อย่ำงมำก 
ต่อมำนำงเล็ก จิตรหำญ (แม่เล็ก) และ นำงบุศกร จิตร์หำญ (ป้ำต้อย) ได้เริ่มสร้ำงสถำนท่ีต้ังหุ่นแม่ผ้ึง พุ่มพวง  
ดวงจันทร์ เพื่อไว้ให้แฟนคลับได้มำร ำลึกถึงแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ และเมื่อปี พ.ศ.2541 มีผลงำนเพลง 
ภำพยนตร์ ภำพถ่ำยของแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ และยังมีหุ่นแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ อีกจ ำนวน 2 หุ่น 
และสถำนท่ีนี้ก็ยังเป็นท่ีบรรจุอัฐิของแม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ท่ีเป็นส่วนท่ีแม่เล็ก และพี่น้องทุกคนเชิญวิญญำณ
ของแม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ มำสถิต ณ ท่ีตรงนี้ (บุศกร จิตร์หำญ, กำรสัมภำษณ์, วันท่ี 12 สิงหำคม 2563) 
แสดงให้เห็นว่ำ แม่ผ้ึงเป็นคนท่ีรักครอบครัวห่วงครอบครัวท่ีสุดและได้ซื้อท่ีดินแปลงนี้ไว้ให้ครอบครัวก่อน
เสียชีวิต คนในครอบครัวจึงได้สร้ำงหุ่นขึ้นมำเพื่อเป็นท่ีผ้ึงทำงใจและให้แฟนเพลงของแม่ผ้ึงมำร ำลึกถึงแม่ ผ้ึง  
ณ ท่ีดินแปลงนี้จึงมีต ำนำนแม่ผ้ึงเป็นคนท่ีรักครอบครัวห่วงครอบครัวที่สุดและได้ซื้อท่ีดินแปลงนี้ไว้ให้ครอบครัว
ก่อนเสียชีวิตคนในครอบครัวจึงได้สร้ำงหุ่นขึ้นมำเพื่อเป็นท่ีผ้ึงทำงใจและให้แฟนเพลงของแม่ผ้ึงมำร ำลึกถึงแม่ผ้ึง  

 
ภาพที่ 5 หุ่น แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร ์บ้ำนคลองแขยง ต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 
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บทสรุป 
ควำมเป็นมำของแม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ พบว่ำ เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่ง เจ้ำของฉำยำ รำชินีลูกทุ่ง   

ได้ช่ือว่ำมีน้ ำเสียงออดอ้อนอ่อนหวำน แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ช่ืนชอบกำรร้องเพลงลูกทุ่งต้ังแต่เด็ก ถึงแม้ว่ำ
แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ จะอ่ำนหนังสือไม่ออกแต่ก็มีควำมจ ำดีเยี่ยมและจ ำเนื้อเพลงได้แม่น แม่ผ้ึง พุ่มพวง 
ดวงจันทร์ เริ่มหัดร้องเพลงและเข้ำประกวดตำมงำนต่ำง ๆ ต้ังแต่อำยุ 8 ขวบ และเมื่ออำยุได้ 15 ปี แม่ผ้ึง พุ่มพวง  
ดวงจันทร์ ได้มีเพลงเป็นของตัวเอง ช่ือเพลง แก้วรอพี่ ท่ีไวพจน์ เพชรสุพรรณเป็นคนแต่งให้ หลังจำกท่ีรับเป็น
บุตรบุญธรรม ผลงำนของแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์  เริ่มประสบควำมส ำเร็จในเวลำต่อมำ แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์   
มีช่ือเสียงสูงสุดจนได้รับรำงวัลจำกบทเพลงท่ีเธอขับร้องต่ำง ๆ จนกระท่ัง เธอป่วยและเสียชีวิตลงในเวลำต่อมำ 
แต่ทุกคนก็ยกย่องให้เธอเป็นรำชินีลูกทุ่งและได้มีกำรสร้ำงหุ่น แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ เพื่อร ำลึกถึง แม่ผ้ึง 
พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ข้อมูลเชิดชูเกียรติ พบว่ำ แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นแบบอย่ำงให้กับใครหลำย ๆ คน 
ในหลำยเรื่องไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของควำมกตัญญูต่อครอบครัว ควำมอดทนต่อส่ิงต่ำง ๆ จนได้ท ำในส่ิงท่ีรักและ
ท ำจนประสบควำมส ำเร็จ ผลงำนอัลบั้มเพลง พบว่ำ แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ นั้นเป็นรำชินีลูกทุ่งไทยท่ีแม้ว่ำ
เธอจะอ่ำนหนังสือไม่ออกแต่ก็มีควำมจ ำดีเยี่ยมและจ ำเนื้อเพลงได้แม่นและยังเป็นคนท่ีเอำชนะควำมกลัวจำก
ส่ิงท่ีด้อยกว่ำคนอื่นกลับท ำให้เป็นคนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังในกำรร้องเพลงจึงได้มีผลงำนอัลบั้มเพลงท้ังหมด 33 
อัลบั้ม และผลงำนเพลงท่ีได้รับรำงวัล พบว่ำ แม่ผ้ึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ นอกจำกจะมีเพลงและอัลบั้มเพลงให้
ทุกคนได้ฟังแล้ว ยังได้รับรำงวัลพระรำชทำนเสำอำกำศทองค ำ พระรำชทำนจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จำกเพลง "อกสำวเหนือสะอื้น" ในด้ำนผลงำนภำพยนตร์ 
พบว่ำ นอกจำกแม่ผ้ึงพุ่มพวง ดวงจันทร์ จะร้องเพลงได้แล้ว แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ยังมีควำมสำมำรถ   
เรื่องกำรแสดง จนมีผลงำนภำพยนตร์ จ ำนวน 17 เรื่อง ปัจจุบันมีกำรต้ังหุ่น แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ ท่ีบ้ำน
คลองแขยง ต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร ท่ีแสดงให้เห็นว่ำ แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ 
เป็นคนท่ีรักครอบครัวห่วงครอบครัวท่ีสุด และได้ซื้อท่ีดินแปลงนี้ไว้ให้ครอบครัวก่อนเสียชีวิต คนในครอบครัว
และแฟนเพลงท่ีนับถือแม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์ จึงได้สร้ำงหุ่นขึ้นมำเพื่อเป็นท่ีพึ่งทำงใจและให้แฟนเพลงของ 
แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์  ได้มำร ำลึกถึง แม่ผ้ึง พุ่มพวง  ดวงจันทร์  
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หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดก าแพงเพชร 

เทพทัต  ทองคุ้ม 
นักวิชำกำรอิสระ 

พรรณพร เทวโลก  
พันธกำนต์ ฤมิตร 

นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บทน า  
หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่ำงอำรมณ์ ต ำบลนครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร หลวงพ่ออุโมงค์เป็นพระพุทธรูป

เชียงแสน สิงห์หนึ่งขนำดใหญ่ มีหน้ำตักกว้ำง  2.87 เมตร สูงเกือบ 3 เมตร ถูกพบท่ีริมคลองสวนหมำกใน
ลักษณะคล้ำยจอมปลวกขนำดใหญ่แต่มีลักษณะประหลำดคือ มีดินท่ีหุ้มไม่มิด และมีเถำวัลย์ขนำดใหญ่รกทึบ
ปกคลุมอยู่ หลวงพ่อบุญมีเจ้ำอำวำสองค์แรกของวัดสว่ำงอำรมณ์ จึงขอให้หลำนชำยและชำวบ้ำนช่วยกันถำง
เถำวัลย์ออกจึงพบกับพระพุทธรูปเชียงแสนขนำดใหญ่ เห็นพระพักตร์เหมือนอยู่ในอุโมงค์ จึงเรียกกันว่ำหลวง
พ่ออุโมงค์  เรื่องบทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำเกี่ยวกับ 1) ประวัติควำมเป็นมำของวัดสว่ำงอำรมณ์        
2) ประวัติของหลวงพ่อบุญมี เจ้ำอำวำสองค์แรกของวัดสว่ำงอำรมณ์ 3) ควำมเป็นมำของหลวงพ่ออุโมงค์        
4) ลักษณะทำงสถำปัตยกรรมของหลวงพ่ออุโมงค์และ 5) วิธี/ขั้นตอน/กระบวนกำรในกำรสักกำระหลวงพ่อ
อุโมงค์ 

ค าส าคัญ: หลวงพ่ออุโมงค์, ก ำแพงเพชร 

ประวัติความเป็นมาวัดสว่างอารมณ์ 
วัดสว่ำงอำรมณ์ต้ังอยู่บริเวณปำกคลองสวนหมำก เป็นวัดท่ีสร้ำงขึ้นด้วยศิลปะแบบพม่ำผสมไทยโดย

พ่อค้ำชำวพม่ำ ภำยในวัดมีปูชนียวัตถุท่ีส ำคัญ คือ หลวงพ่ออุโมงค์ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ท่ีมีขนำดใหญ่
ท่ีสุดของ จังหวัดก ำแพงเพชร พุทธลักษณะงดงำม บ่งบอกถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมืองก ำแพงเพชร และ
อำณำจักรล้ำนนำในอดีต โดยประดิษฐำนอยู่ภำยในพระวิหำร จำกค ำบอกเล่ำ พบหลวงพ่ออุโมงค์ในบริเวณ
เนินดินลักษณะคล้ำยจอมปลวก ซึ่งชำวบ้ำนได้ขุดและพบโดยบังเอิญ โดยปรำกฏลักษณะเหมือนประดิษฐำน
อยู่ภำยในอุโมงค์ จึงเป็นท่ีมำของช่ือ หลวงพ่ออุโมงค์ ภำยในวัดยังมีส่วนอื่น ๆ ท่ีน่ำสนใจ เช่น ศำลำเก่ำของ            
วัดท่ำหมัน ภำยในประดิษฐำน หลวงพ่อมหำมงคลนิมิต พระพุทธรูปศิลปะพม่ำ และมณฑปแบบพม่ำ  

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ วัดสว่ำงอำรมณ์ต้ังอยู่ท่ีปำกคลองสวนหมำก รูปแบบวัดเป็นศิลปะแบบพม่ำผสมกับ
ไทย ภำยในวัดมีหลวงพ่ออุโมงค์ท่ีเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในก ำแพงเพชร และบ่งบอก
ถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมืองก ำแพงเพชรกับอำณำจักรล้ำนนำในอดีตและนอกจำกหลวงพ่ออุโมงค์ ภำยใน   
วัดสว่ำงอำรมณ์ยังมีส่ิงท่ีน่ำสนใจมำกมำย 

จำกค ำบอกเล่ำเมื่อชุมชนเจริญขึ้นส่ิงหนึ่งท่ีขำดไม่ได้ของคนไทยคือ วัด ชำวบ้ำนจึงมีกำรรวบรวมทุน
ทรัพย์สร้ำงเป็นส ำนักสงฆ์ขึ้น เรียกว่ำ วัดซึ่งอยู่กลำงหมู่บ้ำน มีบริเวณประมำณ 4 – 5 ไร่ มีท่ำน้ ำ เป็นท่ีขึ้นลง
ของล้อเกวียน เพื่อลำกเข็นข้ำวจำกนำมำเก็บไว้ยังยุ้งฉำง เผอิญท่ำน้ ำนั้นมีต้นหมันใหญ่เป็นสัญลักษณ์           
จึงเรียกว่ำ “วัดท่ำหมัน” หัวหน้ำก่อสร้ำงวัดนี้ ช่ือว่ำอำจำรย์ช่วย ได้บวชอยู่จนมรณภำพ ชำวบ้ำนเห็นคุณงำม
ควำมดีได้เก็บอัฐิก่อเป็นสถูปไว้เป็นที่ระลึก (อยู่ตรงหน้ำบ้ำน ส.รังคภูติ) เมื่อบ้ำนเมืองเจริญขึ้นจึงได้รื้อถอนท้ิงไป 
เมื่ออำจำรย์ช่วยมรณภำพ ได้มีอำจำรย์แก้ว มำเป็นอำจำรย์วัดได้บูรณะซ่อมแซมกว้ำงขวำงขึ้นกว่ำเดิม ผู้คนจึง
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มำเปล่ียนช่ือเป็นวัด “ท่ำหมันแก้วปุณณวำสน์” ซึ่งวัดเคยใช้เป็นโรงเรียนประชำบำลต ำบล คลองสวนหมำก 
(นครชุม) เป็นโรงเรียนหลังแรก โรงเรียนประชำบำลต ำบล คลองสวนหมำก 1 (วัดท่ำหมันแก้วปุณณวำสน์)   
เมื่ออำจำรย์แก้วสึกออกไป ได้มีอำจำรย์ปล่ัง วังลึก เป็นเจ้ำอำวำส ท ำควำมเจริญให้แก่วัดยิ่งขึ้น ส่วนทำงทิศเหนือ
ของล ำคลองสวนหมำก มีวัดเดิมอยู่ก่อนแล้ว อยู่บริเวณท่ีคลองสวนหมำก ไหลมำบรรจบกับแม่น้ ำปิง ไม่ทรำบ
ประวัติว่ำใครเป็นผู้สร้ำง เรียกกันว่ำ “วัดสองพี่น้อง” ปัจจุบันคือวัดสว่ำงอำรมณ์   

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ เมื่อชุมชนเจริญขึ้นชำวบ้ำนจึงรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อสร้ำงส ำนักสงฆ์ขึ้น เรียกว่ำ วัด 
มีพื้นท่ีประมำณ 4-5 ไร่ มีท่ำน้ ำท่ีมีต้นหมันขำดใหญ่จึงเรียกว่ำ วัดท่ำหมัน หัวหน้ำท่ีก่อสร้ำงวัดนี้คือ อำจำรย์ช่วย 
ซึ่งท่ำนได้บวชจนมรณภำพชำวบ้ำนจึงเก็บอัฐิก่อเป็นสถูปไว้แต่ตอนนี้ได้รื้อถอนไปแล้ว ต่อมำได้มีอำจำรย์มำเป็น
อำจำรย์วัดและซ่อมแซมวัดให้กว้ำงขวำงขึ้นกว่ำเดิม ชำวบ้ำนจึงเปล่ียนช่ือเป็นวัดท่ำหมันแก้วปุณณวำสน์  
ต่อมำอำจำรย์แก้วสึกออกไป ได้มีอำจำรย์ปล่ัง วังลึก มำเป็นเจ้ำอำวำส ส่วนทำงทิศเหนือของล ำคลองสวนหมำก
ได้มีวัดอยู่แล้วเรียกว่ำวัดสองพี่น้อง ปัจจุบันคือวัดสว่ำงอำรมณ์ 

วัดสว่ำงอำรมณ์สร้ำงอยู่ในท่ีดินเดิมของวัดร้ำงช่ือ วัดสองพี่น้อง เพรำะบริเวณบ้ำนปำกคลองเหนือเดิม 
มีวัดอยู่วัดหนึ่ง ห่ำงจำกวัดสองพี่น้องไปทำงเหนือน้ ำของคลองสวนหมำก ประมำณ 800 เมตรแต่อยู่ฝ่ังตรงข้ำม
เป็นวัดกลำงหมู่บ้ำน มีเนื้อที่ประมำณ 4 – 5 ไร่ มีท่ำน้ ำเป็นท่ีขึ้น-ลงของล้อเกวียน ท่ีลำกเข็นข้ำวจำกนำมำเก็บ
ไว้ยังยุ้งฉำง ท่ีท่ำวัดนั้นมีต้นหมันใหญ่เป็นสัญลักษณ์ จึงได้ช่ือว่ำ “วัดท่ำหมัน” 

ส่วนวัดสองพี่น้องนั้น มีควำมสัมพันธ์กับวัดท่ำหมันอย่ำงใกล้ชิด เมื่อเดิมเป็นวัดร้ำง ก็กลำยเป็นท่ีหำ
ของป่ำ ประเภทผักพื้นบ้ำนเห็ดและหน่อไม้ เป็นท่ีเผำศพและฝังศพ แล้วยังใช้เป็นท่ีผูกช้ำงช่ัวครำวของบริษัท
ท ำไม้ธัญญผลล่ ำซ ำ จ ำกัด และช้ำงของชำวบ้ำน ในเวลำท่ีน ำช้ำงเข้ำเมืองเพื่อเตรียมเสบียงอำหำรก่อนเข้ำไป
ท ำงำนในป่ำ  

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ วัดสองพี่น้องเดิมเคยเป็นวัดร้ำง จึงกลำยเป็นท่ีหำของป่ำ เป็นท่ีเผำศพและฝ่ังศพ 
แล้วยังใช้ส ำหรับผูกช้ำงไว้ช่ัวครำวของบริษัทท ำไม้ และช้ำงของชำวบ้ำนเวลำท่ีจะน ำช้ำงเข้ำเมืองเพื่อเตรียม
อำหำรก่อนเข้ำป่ำ 

ท้ังนี้ มีสตรีชำวมอญคนหนึ่งจำกจังหวัดตำกช่ือ แม่สำยทอง ได้มำเป็นสะใภ้ของบ้ำนปำกคลองเหนือ
ในสกุลโตพุ่ม ได้น ำพี่ชำยซึ่งบวชเป็นพระ มำอยู่วัดสองพี่น้องด้วยองค์หนึ่ง ช่ือหลวงพ่อบุญมี โดยมีครอบครัว
ของน้องสำวเป็นโยมอุปัฏฐำก หลวงพ่อบุญมี ได้สังเกตเห็นว่ำภำยในวัดมีจอมปลวกใหญ่มีลักษณะประหลำด 
คือดินหุ้มไม่มิด ทำงด้ำนท่ีหันหน้ำสู่คลองสวนหมำก มีเถำวัลย์ขนำดใหญ่รกทึบปกคลุมอยู่ หลวงพ่อบุญมี     
จึงขอให้หลำนชำยซึ่งขณะนั้นเป็นก ำนัน ช่ือก ำนันชิน โตพุ่ม น ำรำษฎร และควำญช้ำงช่วยกันถำงเถำวัลย์ออก 
ก็พบพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนำดใหญ่ หน้ำตักกว้ำงประมำณ 2.87 เมตร สูงประมำณ 3 เมตร มีพุทธ
ลักษณะงดงำมยิ่ง (นับว่ำเป็นหลักฐำนส ำคัญประกอบข้อเท็จจริงระหว่ำงควำมสัมพันธ์ของเมืองก ำแพงเพชรกับ
หัวเมืองฝ่ำยเหนือ) อยู่ภำยในจอมปลวกนั้น และได้ทลำยกองดินท่ีหุ้มองค์พระออกท้ังหมด ชำวบ้ำนท่ีอยู่ตรง
ข้ำมกับวัดท่ำหมันก็เริ่มมำท ำบุญที่วัดสองพี่น้องท ำให้คลำยควำมน่ำกลัวจำกกำรเป็นวัดร้ำงไปได้มำก แต่ก็ยังใช้
เป็นท่ีเผำศพและฝังศพเหมือนเดิม  

ต่อมำเมื่อปี 2490 น้ ำคลองสวนหมำกได้กัดเซำะตล่ิงบริเวณท่ำน้ ำของวัดท่ำหมันเข้ำไปเกือบถึงศำลำ 
ทำงกรรมกำรวัดเห็นว่ำเป็นอันตรำยเพรำะศำลำสร้ำงแบบต้ังเสำบนดิน ไม่ได้ฝังเสำแบบศำลำท่ัวไป จึงได้ย้ำย
ศำลำไปยังวัดสองพี่น้อง โดยมี ส่ำงหม่อง พ่อค้ำไม้อีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคุณตำของตระกูลมำกกุญชร ท่ีนครชุมใน
ปัจจุบัน เป็นคู่เขยของพะโป้ และยังมีลูกสำวคนหนึ่งแต่งงำนกับลูกชำยแม่สำยทอง เป็นแม่กองงำนคุมรำษฎร
และควำญช้ำง ท ำกำรรื้อศำลำและผู้จัดกำรบริษัทท ำไม้ธัญญะผลล่ ำซ ำ จ ำกัด ช่ือนำยจุลินทร์ ล่ ำซ ำ เป็นผู้ออก
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ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงใหม่ โดยน ำช่ำงจำกจังหวัดตำกมำสร้ำง ชำวบ้ำนปำกคลองเหนือจึงย้ำยไปท ำบุญท่ีวัดสองพี่น้อง 
โดยเดินข้ำมคลองในฤดูแล้งและใช้เรือถ่อ เรือพำยในฤดูน้ ำหลำก เปล่ียนช่ือวัดสองพี่น้องเป็นวัดสว่ำงอำรมณ์  

วัดสว่ำงอำรมณ์ มีหลวงพ่อบุญมี เป็นเจ้ำอำวำสองค์แรก เพรำะอำจำรย์ปล่ัง วังลึก ได้ลำสิกขำบท
เสียก่อนโรงเรียนวัดท่ำหมันแก้วปุณณวำสน์ ได้ย้ำยไปต้ังท่ีใหม่ ปัจจุบันคือ โรงเรียนอนุบำลเมืองก ำแพงเพชร 
(บ้ำนนครชุม) วัดท่ำหมันจึงหมดควำมส ำคัญลง ท่ีดินของวัดอยู่ในควำมดูแลของวัดสว่ำงอำรมณ์ ได้ให้เอกชน
เช่ำท ำท่ีอยู่อำศัยและสร้ำงอำคำรพำณิชย์ กลำยเปน็ส่วนหนึ่งของตลำดนครชุม (กำญจนำ จันทร์สิงห์, 2549) 

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ วัดสว่ำงอำรมณ์มีหลวงพ่อบุญมีเป็นเจ้ำอำวำสองค์แรก ส่วนโรงเรียนวัดท่ำหมัน     
แก้วปุณณวำสน์ ได้ย้ำยไปต้ังท่ีใหม่ ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบำลเมืองก ำแพงเพชร (บ้ำนนครชุม) วัดท่ำหมัน   
จึงหมดควำมส ำคัญลงท่ีดินของวัดจึงอยู่ในควำมดูแลของวัดสว่ำงอำรมณ์  

ประวัติหลวงพ่อบุญมี ธมฺมสโร  เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดสว่างอารมณ์ 
จำกประโยคท่ีว่ำ “เนื้อเหมือนเนื้อ ถ้ำไม่เอื้อก็เหมือนเนื้อกลำงป่ำ เนื้อไม่เหมือนเนื้อ ถ้ำเอื้อ ถ้ำเฝ้ีอ    

ก็เหมือนเนื้ออำตมำ” นี่คือวำทะของพระภิกษุชำวมอญ ท่ีมำธุดงค์จำกจังหวัดตำกมำจ ำพรรษำท่ีวัดสองพี่น้อง 
แห่งนี้ มีครอบครัวหนึ่ง น้องสำวชื่อ แม่สำยทอง สะใภ้ของตระกูลโตพุ่ม เปน็โยมอุปัฏฐำก ท่ำนเป็นผู้สังเกตเห็น
จอมปลวกประหลำดริมคลองสวนหมำก เมื่อถำงแล้วก็พบวิหำรคล้ำยอุโมงค์ มีพระพุทธรูปขนำดใหญ่
ประดิษฐำนอยู่ภำยในต่อมำท่ำนได้เป็นเจ้ำอำวำสองค์แรกของวัดสว่ำงงอำรมณ์ ท่ำนมีเมตตำสูง ในสมัยของ
ท่ำนนั้น โรงครัวจะมีอำหำรส ำหรับคนเดินทำงไม่เคยขำด และท่ำนมีฌำนถึงขั้นวำโยกสิณ เรื่องจริงมีว่ำ ในปี
2485 ไฟไหม้ตลำดนครชุมลำมมำตำมบ้ำนเรือนริมคลอง ถึงบ้ำนเลขท่ี 059 ท่ำนได้ไปเพ่งกสิณใกล้บริเวณนั้น
โบกพัดในมือ 3 ครั้ง ลมก็เปล่ียนทิศ ไฟก็หยุดลุกลำม ท่ำนมรณภำพในท่ำนั่งสมำธิ เมื่อมีกำรฌำปนกิจท่ำน 
เหรียญรูปเหมือนของท่ำนท่ีท ำแจกในงำน ก็มีพุทธคุณแคล้วคลำด ปลอดภัยอีกด้วย (วัดสว่ำงอำรมณ์, 2563)  

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ หลวงพ่อบุญมี คือ พระภิกษุชำวมอญ ท่ีธุดงค์มำจำกจังหวัดตำกแล้วได้มำจ ำพรรษำ
ท่ีวัดสองพี่น้อง ท่ำนได้สังเกตเห็นจอมปลวกชนำดใหญ่ท่ีริมคลองสวนหมำก จึงใช้ให้ชำวบ้ำนไปถำงและพบวิหำร
คล้ำยอุโมงค์ ดังภำพท่ี 1  

 
ภาพที่ 1 หลวงพ่อบุญมี ธมฺมสโร เจ้ำอำวำสองค์แรกของวัดสว่ำงอำรมณ์ 



90 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 4 | ฉบับท่ี 4 | ประจ ำปี 2564 | 
 

 

ความเป็นมาของหลวงพ่ออุโมงค์ 
หลวงพ่ออุโมงค์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น หลวงพ่ออุโมงค์ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนองค์มหึมำ พบท่ีวัด

สว่ำงอำรมณ์ ก ำแพงเพชร เป็นพระพุทธรูปส ำคัญท่ีสุดองค์หนึ่งในจังหวัดก ำแพงเพชร ศิลปะเชียงแสน        
สิงห์หนึ่ง แต่ท่ีมีลักษณะคล้ำยสิงห์สำมซึ่งอำจจะเกิดจำกกำรบูรณะ หลวงพ่ออุโมงค์เป็นพระพุทธรูปขนำดใหญ่
ในวิหำรริมคลองสวนหมำก  

มีข้อสันนิษฐำนมำกมำย ว่ำท่ำนเสด็จมำอยู่ในก ำแพงเพชรได้อย่ำงไร เพรำะก ำแพงเพชรมิได้อยู่ใน
สมัยเชียงแสน ข้อสันนิษฐำนท่ีพิสดำร คือเมื่อครำวพระเจ้ำชัยศิริ โอรสของพระเจ้ำพรหมมหำรำช อพยพผู้คน
มำต้ังเมืองแปบ เขตเมืองก ำแพงเพชร ในรำวพุทธศักรำช 1600 อำจจะน ำหลวงพ่ออุโมงค์มำเป็นมิ่งขวัญด้วย 
แต่พุทธลักษณะน่ำจะเป็นเชียงแสนสิงห์หนึ่ง (อำจจะบูรณปฏิสังขรณ์ภำยหลัง ท ำให้พุทธลักษณะเปล่ียนไป   
ข้อสันนิษฐำนข้อท่ีสองคือ เมื่อพระเจ้ำชัยศิริ มำสร้ำงเมืองแปบ ในเขตก ำแพงเพชร ได้สร้ำงหลวงพ่ออุโมงค์ขึ้น 
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระสมัยเชียงแสนท่ีปำกคลองสวนหมำก 

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ มีข้อสันนิษฐำนมำกมำยว่ำ หลวงพ่ออุโมงค์มำอยู่ ท่ีก ำแพงเพชรได้อย่ำงไร                   
เพรำะก ำแพงเพชรไม่ได้อยู่ในสมัยเชียงแสน ข้อสันนิษฐำนแรกคือเมื่อพระเจ้ำชัยสิริ อพยพคนมำต้ังเมืองแปบ 
ท่ีเมืองก ำแพงเพชร เมื่อพุทธศักรำช 1600 อำจจะน ำหลวงพ่ออุโมงค์มำเป็นมิ่งขวัญด้วย ข้อสันนิษฐำนข้อท่ีสอง
คือ เมื่อพระเจ้ำชัยสิริมำสร้ำงเมืองแปบ จึงได้สร้ำงหลวงพ่ออุโมงค์ขึ้น 

หลวงพ่ออุโมงค์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนำดใหญ่ หน้ำตักกว้ำง 2 เมตร สูงกว่ำ 3 เมตร ปำงมำรวิชัย 
ขัดสมำธิรำบ พระองค์อวบอ้วน พระอุระนูน ชำยสังฆำฏิ อยู่บริเวณพระนำภี พระพักตร์กลมส้ัน พระขนงโก่ง 
พระนำสิกงุ้ม พระโอษฐ์เล็ก พระหนุเป็นปม เส้นพระศกใหญ่ ฐำนมีบัวรอง ท้ังบัวคว่ ำและบัวหงำย ฐำนจมอยู่
ระดับเดียวกับพระเจ้ำตนหลวงวัดศรีโคมค ำ จังหวัดพะเยำ (ศรีศักร วัลลิโภดม) งดงำมอย่ำงท่ีสุด   

ผู้เขียนข้อมูลสรุปได้ว่ำ หลวงพ่ออุโมงค์มีหน้ำตักกว้ำง 2 เมตร สูงกว่ำ 3 เมตร เป็นปำงมำรวิชัย 
ขัดสมำธิรำบ พระองค์อวบอ้วน พระอุระนูน ชำยสังฆำฏิ อยู่บริเวณพระนำภี พระพักตร์กลมส้ัน พระขนงโก่ง 
พระนำสิกงุ้ม พระโอษฐ์เล็ก พระหนุเป็นปม เส้นพระศกใหญ่ ฐำนมีบัวรอง ท้ังบัวคว่ ำและบัวหงำย 

หลวงพ่อบุญมีและหลวงพ่อทองหล่อ อดีตเจ้ำอำวำสวัดสว่ำงอำรมณ์ ได้เล่ำให้ฟังว่ำ แต่เดิมหลวงพ่อ
อุโมงค์อยู่ริมคลองสวนหมำก พบในลักษณะคล้ำยจอมปลวกขนำดใหญ่มีลักษณะประหลำด คือมีลักษณะดิน
หุ้มไม่มิด ทำงด้ำนท่ีหันหน้ำสู่คลองสวนหมำกมีเถำวัลย์ขนำดใหญ่รกทึบปกคลุมอยู่ หลวงพ่อบุญมีจึงขอให้
หลำนชำยซึ่งขณะนั้นเป็นก ำนัน ชิน โตพุ่ม น ำรำษฎร และควำญช้ำง ช่วยกันถำงเถำวัลย์ออก จึงพบพระพุทธรูป
แบบเชียงแสนขนำดใหญ่ เห็นพระพักตร์เหมือนอยู่ในอุโมงค์ จึงเรียกกันว่ำหลวงพ่ออุโมงค์ สันนิษฐำนว่ำ      
คงหลบพวกพม่ำท่ีมำตีเมืองในสมัยนั้น หรือปำฏิหำริย์ของท่ำนก็ไม่อำจทรำบได้ หลังจำกนั้นได้ท ำวิหำรถวำย
หลวงพ่ออุโมงค์ ปิดทองหลวงพ่ออุโมงค์ใหม่ท้ังองค์  

หลวงพ่อทองหล่อเล่ำต่อไปว่ำ พระพุทธรูปหลวงพ่ออุโมงค์นี้ศักด์ิสิทธิ์นัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรท่ี
ขอในเรื่องกำรสอบบรรจุศึกษำต่อ โดยมักจะแก้บนด้วยพวงมำลัยท้ังสดและแห้ง มีผู้ประสบควำมส ำเร็จ
บ่อยครั้ง หลวงพ่ออุโมงค์เป็นพระพุทธรูปท่ีเก่ำแก่และส ำคัญท่ีสุดองค์หนึ่งในเมืองก ำแพงเพชร มีพุทธลักษณะ
ท่ีงดงำมหำท่ีเปรียบมิได้ ถ้ำมำก ำแพงเพชรควรจะได้มีโอกำสไปสักกำรบูชำหลวงพ่ออุโมงค์จะเป็นสิริมงคลต่อ
ตนเองอย่ำงท่ีสุด ชำวปำกคลองสวนหมำกเช่ือว่ำ ในองค์หลวงพ่ออุโมงค์ประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุ      
เล่ำกันว่ำวันดีคืนดีพระบรมสำรีริกธำตุจะแสดงปำฏิหำริย์เป็นดวงไฟกลมโต ลอยวนรอบวิหำรหลวงพ่ออุโมงค์ 
ปัจจุบันนี้หลวงพ่ออุโมงค์ได้รับเลือกจำกชมรมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ให้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ ำจังหวัด
ก ำแพงเพชร (สันติ อภัยรำช, 2558) ดังภำพท่ี 2  
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ภาพที่) หลวงพ่ออุโมงค์ 2 สันติ อภัยรำช(2549 , 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
มีพระเกศำเป็นก้นหอย พระเกตุมำลำเป็นดอกบัวตูม พระพักตร์ค่อนข้ำงกลม พระขนงโก่ง พระเนตรโต 

เหลือบต่ ำ พระโอษฐ์เล็ก พระหนุเป็นปม มีเส้นปล้องพระศอสำมเส้น ดังภำพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 หลวงพ่ออุโมงค์ 
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พระอุระนูน ครองจีวรห่มเฉียงไปทำงด้ำนขวำ ขัดสมำธิรำบ ฐำนมีบัวรอง ท้ังบัวคว่ ำและบัวหงำย     
ดังภำพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 หลวงพ่ออุโมงค์ 

หลวงพ่ออุโมงค์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนำดใหญ่ หน้ำตักกว้ำง 2 เมตร สูงกว่ำ 3 เมตร ขัดสมำธิรำบ
พระองค์อวบอ้วน พระอุระนูน ชำยสังฆำฏิ อยู่บริเวณพระนำภี พระพักตร์กลมส้ัน พระขนงโก่ง พระนำสิกงุ้ม 
พระโอษฐ์เล็ก พระหนุเป็นปม เส้นพระศกใหญ่ ฐำนมีบัวรอง ท้ังบัวคว่ ำและบัวหงำย ดังภำพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 หลวงพ่ออุโมงค์ 
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วิธี/ข้ันตอน/กระบวนการในการสักการะ 
เข้ำไปในวิหำรหลวงพ่ออุโมงค์ จะพบกับจุดกรำบไหว้ หน้ำหลวงพ่ออุโมงค์องค์จ ำลอง โดยกำรกรำบ

ไหว้หรือสักกำระจะใช้ธูปท้ังหมด 3 ดอก และกล่ำวคำถำบูชำหลวงพ่ออุโมงค์ จะมีคำถำบูชำหลวงพ่ออุโมงค์  
อยู่ด้ำนหน้ำของหลวงพ่ออุโมงค์ หรือ คนส่วนมำกจะกรำบไหว้ บูชำ ขอพรหลวงพ่ออุโมงค์ด้วยพวงมำลัย
ดอกไม้สด หรือพวงมำลัยดอกไม้แห้ง 

บทสรุป 
ควำมเป็นมำของวัดสว่ำงอำรมณ์ พบว่ำวัดสว่ำงอำรมณ์ต้ังอยู่ท่ีคลองสวนหมำก เป็นวัดท่ีมีศิลปะแบบ

พม่ำผสมไทย ท่ีวัดสว่ำงอำรมณ์มีหลวงพ่ออุโมงค์เป็นพระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดในก ำแพงเพชร วัดสว่ำงอำรมณ์
เดิมแล้ว คือวัดร้ำงช่ือวัด สองพี่น้อง จนมีสตรีชำวมอญคนหนึ่งมำจำกตำก ช่ือแม่สำยทอง ได้มำเป็นสะใภ้ท่ีปำก
คลองเหนือและได้น ำพี่ชำยท่ีบวชเป็นพระมำอยู่ท่ีวัดสองพี่น้อง ช่ือหลวงพ่อบุญมี เมื่อปี 2490 น้ ำได้เซำะตล่ิงของ
วัดท่ำหมัน กรรมกำรวัดจึงย้ำยศำลำวัดท่ำหมันมำไว้ท่ีวัดสองพี่น้อง ชำวบ้ำนจึงช่วยกันสร้ำงศำลำและชำวบ้ำนจึง
ย้ำยมำท ำบุญท่ีวัดสองพี่น้องและได้เปล่ียนช่ือมำเป็นวัดสว่ ำงอำรมณ์ โดยมีหลวงพ่อบุญมีเป็นเจ้ำอำวำส      
องค์แรก ประวัติหลวงพ่อบุญมี ธมฺมสโร  เจ้ำอำวำสองค์แรกของวัดสว่ำงอำรมณ์  พบว่ำ หลวงพ่อบุญคือ
พระภิกษุชำวมอญท่ีมำจำกจังหวัดตำก แล้วมำจ ำพรรษำท่ีวัดสองพี่น้อง และท่ำนได้สังเกตจอมปลวกขนำด
ใหญ่ท่ีมีลักษณะแปลก ๆ จึงให้ชำวบ้ำนถำงออกและพบกับหลวงพ่ออุโมงค์ ควำมเป็นมำของหลวงพ่ออุโมงค์
พบว่ำ หลวงพ่ออุโมงค์เป็นพระพุทธรูปเชียงแสน ถูกพบท่ีวัดสว่ำงอำรมณ์  มีสองข้อสันนิษฐำนว่ำท่ำนได้มำอยู่
ท่ีก ำแพงเพชรได้อย่ำงไร ซึ่งข้อสันนิษฐำนแรกคือ เมื่อพระเจ้ำชัยสิริอพยพผู้คนมำสร้ำงเมืองแปบ ในรำว
พุทธศักรำช 1600 อำจจะน ำหลวงพ่ออุโมงค์มำด้วย ข้อสันนิฐำนท่ีสองคือ เมื่อพระเจ้ำชัยศิริมำสร้ำงเมืองแปบ
ได้สร้ำงหลวงพ่ออุโมงค์ขึ้น ลักษณะทำงสถำปัตยกรรม พบว่ำ หลวงพ่ออุโมงค์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนำด
ใหญ่ หน้ำตักกว้ำง 2 เมตร สูงกว่ำ 3 เมตร ขัดสมำธิรำบ พระองค์อวบอ้วน พระอุระนูน ชำยสังฆำฏิ อยู่บริเวณ
พระนำภี พระพักตร์กลมส้ัน พระขนงโก่ง พระนำสิกงุ้ม พระโอษฐ์เล็ก พระหนุเป็นปม เส้นพระศกใหญ่ ฐำนมี
บัวรอง ท้ังบัวคว่ ำและบัวหงำยวิธี/ขั้นตอน/กระบวนกำรในกำรสักกำระ พบว่ำคนส่วนใหญ่จะนิยมมำกรำบไหว้
และขอพรเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ เช่น เรื่องค้ำขำย เรื่องกำรเรียน กำรบูชำขอพร ผู้คนมักจะใช้พวงมำลัยดอกไม้
สด หรือพวงมำลัยดอกไม้แห้ง มำบูชำหลวงพ่ออุโมงค์ 
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บรรณานุกรม 
กำญจนำ จันทร์สิงห์. (2549). วัดสว่างอารมณ์. เข้ำถึงได้จำก https://arit.kpru.ac.th 

/ap2/local/?nu=pages&page_id=286&code_db=610009&code_type=01 
วัดสว่ำงอำรมณ์. (2563). แผ่นผับโฆษณาและประชาสัมพันธ์วัดสว่างอารมณ์. ก ำแพงเพชร. 
สันติ อภัยรำช, (2549). หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์. เข้ำถึงได้จำก https://arit.kpru.ac.th/ 

ap2/local/?nu=pages&page_id=1423&code_db=610012&code_type=01 
----------. (2558). หนังสืออาจารย์สันติ. เข้ำถึงได้จำก http://sunti-apairach.com/ 

book/AllBookshowSec1_01.php  
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ตัวอย่างการอ้างอิง 

การอ้างอิงเอกสาร  
1. การอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้วิธีกำรอ้ำงอิงแบบนำม-ปี โดยระบุช่ือผู้เขียน ปีท่ีพิมพ์ และเลขหน้ำเอกสำร

ไว้ข้ำงหลังของข้อควำมท่ีต้องกำรอ้ำงอิง 
2. การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ระบุเอกสำรท่ีใช้อ้ำงอิงไว้ท้ำยบทควำม โดยเรียงตำมล ำดับตัวอักษรใช้

รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงตำมระบบ APA Style 6th ed. ต่อไปนี้ 

รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

หนังสือทั่วไป 

รูปแบบ /ช่ือ/นำมสกุลผู้แต่ง,/ 
(ปี พิมพ์) 
Surname (Date, 
pp.) 

/(ช่ือ/นำมสกุลผู้แต่ง,/
ปี พิมพ์,/หน้ำ/..-.. 
ระบุเลข หน้ำท่ี
อ้ำงอิง) 
/(Surname,/Date,/
pp.) 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเรื่อง. (ครั้งท่ีพิมพ์ ใส่พิมพ์ครั้งท่ี 2 
เป็นต้นไป). สถำนท่ี//////// พิมพ์: ส ำนักพิมพ์. 
Author. (Year). Title of book. (Edition). City, State 
abbreviation 
////////or Country of publication: Publisher. 
*เครื่องหมำย / Space Bar แทนกำรเว้นวรรค 1 ครั้ง 

ตัวอย่าง 
ผู้แต่ง/ 
Author 
1 คน 

จอมพงศ์ มงคลวนิช 
(2555, หน้ำ 116) 
 
 
Tracy (2014, pp. 
54-55) 

(จอมพงศ์ มงคลวนิช, 
2555, หน้ำ 116) 
 
 
(Tracy, 2014, pp. 
54-55) 

จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2555). การบริหารองค์การและ 
     บุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬำลงกรณ์  
     มหำวิทยำลัย. 
 
Tracy, B. (2014). Leadership (2nd ed.). New York:  
     American Management Association. 

2 คน ชลลดำ มงคลวนิช 
และ วัตนำภรณ์  
ชำติวงศ์ [2551, 
หน้ำ 43) 

(ชลลดำ มงคลวนิช 
และ วัตนำภรณ์ ชำติ
วงศ์, 2557, หน้ำ 43) 

ชลลดำ มงคลวนิช และ วัตนำภรณ์ ชำติวงศ์. (2557).  
     ภำพลักษณ์ขนมไทยในสำยตำของเยำวชนไทย.  
     กระแสวัฒนธรรม CULTURAL APPROACH, 15(21),  
     39-50. 

3-6 คน การอ้างอิงคร้ังแรก 
สุวำรี เจริญมุขยนันท์, 
ถำวร สกุลพำณิชย์, 
พัชนี ธรรมวันนำ, 
อนุชิต สว่ำงแจ้ง และ 
ณัฐธิดำ สุขเรืองรอง 
(2556, หน้ำ 27-29) 

การอ้างอิงคร้ังแรก 
(สุวำรี เจริญมุขยนันท์, 
ถำวร สกุลพำณิชย์, 
พัชนี ธรรมวันนำ, 
อนุชิต สว่ำง แจ้ง และ 
ณัฐธิดำ สุข เรืองรอง, 
2556, หน้ำ 27-29) 

สุวำรี เจริญมุขยนันท์, ถำวร สกุลพำณิชย์, พัชนี ธรรมวันนำ,  
     อนุชิต สว่ำงแจ้ง และ ณัฐธิดำ สุขเรืองรอง. (2556).  
     การศึกษาสถานการณ์การให้บริการ สุขภาพกับชาว 
     กัมพูชาท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา: กรณ์ศึกษา จังหวัด  
     สระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข  
     ปี 2556. นนทบุรี: ส ำนักงำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ    
     หลักประกันสุขภำพไทย. 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

3-6 คน 
(ต่อ) 

Buonora, 
Chiavarini, 
Salmasi, Giaimo, & 
Minelli (2013) 

(Buonora, 
Chiavarini, 
Salmasi, Giaimo, & 
Minelli, 2013) 

Buonora, N., Chiavarini, M., Salmasi, L., Giaimo,  
     M. D., & Minelli, L.,(2013). Impact of   
     immigration on burden of Tuberculosis in  
     Umbria: A low- incidence Italian region with  
     high immigrants rates. Journal of Preventive  
     Medicine and Hygiene, 54(1), 29-34. 

 
  

การอ้างอิงคร้ังต่อมา 
สุวำรี เจริญมุฃยน้นท์ 
และคนอื่น ๆ, 2556) 
Buonora et al. 
(2013) 

การอ้างอิงคร้ังต่อมา 
(สุวำรี เจริญมุฃยน้นท์ 
และคนอื่น ๆ, 2556) 
(Buonora et al., 
2013) 

 

มากกว่า 
6 คน 

ปรีดำ อุ่นเรือน และ
คนอื่น ๆ (2553) 
 
 
 
Crawley et al. 
(2015) 

(ปรีดำ อุ่นเรือน และ
คน อื่น ๆ, 2553) 
 
 
 
(Crawley et al., 
2015) 

ปรีดำ อุ่นเรือน, สมชำย ตระกลูกิจ, ไพบูลย์ ใจดี, วัฒนำ  
    เกียรติรัตน์, สุวรรณ เปียมไสว, วิไลพร คล่องกำรเรียน,   
    ... บังอร กนกงำม. (2553). การจัดการ ระบบ 
    สารสนเทศส าหรับ CEO (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ:  
    ซีอีโอเพรส.  
Crawley, R. B., Dockery, L. M., Branson, T. S.,   
     Carmichael, L. E., Carson, J. c., Findlay, A.   
     F.,… Smith, D. M. (2015). Manor houses of the     
      early 1900s. London, England: Taylor & Francis. 

ผู้แต่ง 
เป็นกลุ่ม 
บุคคล 
หรือ 
นิติ

บุคคล 

ส ำนักงำนกองทุน 
สนันสนุนกำรวิจัย 
(สกว., 2557, หน้ำ 
70-71) 
World Health 
Organization 
(WHO, 2013,  
pp. 37-38) 

(ส ำนักงำนกองทุน 
สนันสนุนกำรวิจัย 
[สกว.], 2557, หน้ำ 
70-71) 
(World Health 
Organization 
[WHO], 2013,  
pp. 37-38) 

ส ำนักงำนกองทุนสนันสนนุกำรวิจัย. (2557). นักวจัิย สกว.  
     คิดสูตรอัลลอยผลิต ช้ินส่วนข้อต่อเครื่องประดับเงิน.  
     Update, 29(352), 70-71. 
 
World Health Organization. (2013). World health  
     statistics 2013. Geneva, Switzerland: Author. 

 กำรอ้ำงอิงครั้งต่อมำ 
สกว. (2557, หน้ำ 
70¬71) 
WHO (2013, pp. 
118-119) 

กำรอ้ำงอิงครั้งต่อมำ
(สกว., 2557,  
หน้ำ 70-71) 
(WHO, 2013, pp. 
118-119) 

ผู้แต่งเป็นกลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงำน
รำชกำร หรือ กลุ่มบุคคล กำรอ้ำงอิงครั้งแรก ใช้ช่ือเต็มส่วน 
กำรอ้ำงอิงครั้งต่อไปใช้ช่ือ อักษรย่อ 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

ผู้แต่งมี 
ฐานันดร

ศักด์ิ, 
บรรดา 
ศักด์ิ, 
สมณ 
ศักด์ิ 

เทพรัตนรำซสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี, 
สมเด็จพระ (2557) 
ลักษณำจันทร  
เลำหพันธุ์, คุณหญิง 
(2554) 
 พระพรหมคุณำภรณ์ 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
(2556) 

(เทพรัตนรำซสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี, 
สมเด็จพระ, 2557) 
(สักษณำจันทร  
เลำหพันธุ์, คุณหญิง, 
2554)  
(พระพรหมคุณำภรณี 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 
2556) 

เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, สมเด็จพระ.  
     (2557). อันมีทิพเนตรส่องไป. กรุงเทพฯ: ไซเบอร์ 
     พริ้นท์กรุ๊ป. 
ลักษณำจันทร เลำหพันธุ, คุณหญิง. (2554).  
     มหำวิทยำลัยไทยกับกำรก้ำวเข้ำสู่ ประชำคมอำเซียน.  
     ข่าวสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล, 37(3), 6-12. 
พระพรหมคุณำภรณี (ประยุทธ์ ปยุต.โต). (2556). ปรัชญา 
     การศึกษาของไทยภาค พุทธธรรม: แกนน าการศึกษา.  
     กรุงเทพฯ: ผลิธัมม์. 

ผู้รวบ 
รวม/ 

บรรณา 
ธิการ 

ใช้รูปแบบเดียวกับ ผู้แต่ง 1 คน พงศธร พคชเสรี, ธนันดำ ตระกำรวนิช และ เกรียงศักดิ์  
     วำรีแสงทิพย์. (บ.ก.). (2557). Nephrology board  
     review 2014. กรุงเทพฯ: สมำคมโรคไตแห่ง 
     ประเทศไทย. 
Murthy, S. N. (Ed.). (2011). Dermatokinetics of  
     therapeutic agents. Boca Raton, NM: CRC Press. 

ผู้แต่งใช้
นามแฝง 

ใช้รูปแบบเดียวกับ ผู้แต่ง 1 คน ส. พลำยน้อย. (2559). ขุนนางสยาม ประวัติศาสตร์ 
"ข้าราชการ" ทหารและพลเรือน (พิมพ์ครั้งท่ี 3). 
กรุงเทพฯ: มติชน. 

หนังสือ 
ไม่ปรากฏ 
ชื่อผู้แต่ง 

อุตสำหกรรมอัญมณี 
(2553) 

(อุตสำหกรรมอัญมณี, 
2553) 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับผลกระทบ 
     จากวิกฤตหนี้สาธารณะในสหภาพยุโรป. (2553).   
     กรุงเทพฯ: สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและ  
     เครื่องประดับแห่งชำติ. (**หำกช่ือเรื่องยำวมำกไม่ต้องใส่ท้ังหมดให้ใส่ 

เต็มในบรรณำนุกรมท้ำยเล่ม) 

ชื่อผู้แต่ง 
และปีที ่
พิมพ ์

เหมือนกัน 
แต่ต่าง 
ชื่อเร่ือง 

สัญญำ สัญญำวิวัฒน ์
(2551 ก) 
สัญญำ สัญญำวิวัฒน ์
(2551 ข) 

(สัญญำ สัญญำวิวัฒน,์ 
2551 ก) 
(สัญญำ สัญญำวิวัฒน,์ 
2551 ข) 

สัญญำ สัญญำวิวัฒน์. (2551 ก). ทฤษฎีและกลยุทธ์กำร
พัฒนำสังคม. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย. 
สัญญำ สัญญำวิวัฒน์. (2551 ข). สังคมวิทยำองค์การ. 
กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

กรณีภำษำต่ำงประเทศใช้ a, b ตำมหลัง ค.ศ.  
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

หนังสือแปล 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป คอตเลอร์, พิเสิป และ เสจิตต์, ธีโอดอร์. (2557).  
     การบริหารการตลาด [Harvard business review  
     on reinventing your marketing] (ณัฐยำ  
     สินตระกำรผล, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: เอ็กซ์เปอร์เน็ท. 

การอ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ (อ้างถึงใน) 

ตัวอย่าง Bazzano (2011 
อ้ำงถึงใน วิโรจน์ 
สำรรัตนะ, 
2556, หน้ำ 47) 
Bennett (2000 as 
cited in Stone, 
2013) 

(Bazzano, 2011  
อ้ำงถึงใน วิโรจน์  
สำรรัตนะ, 
2556, หน้ำ 47) 
(Bennett, 2000 as 
cited in Stone, 
2013) 

วิโรจน์ สำรรัตนะ. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทาง 
     การศึกษา: กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษท่ี 21.  
     กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์. 
Stone, R. J. (2013). Managing human resources  
     (4th ed.). Milton, Australia: Wiley. 

บทความในหนังสือ หรือ บทในหนังสือและรายงานการประชุม 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่งบทควำมหรือบท. (ปีพิมพ์). ช่ือบทควำมหรือบท.
ใน ช่ือบรรณำธิกำร (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.), ช่ือหนังสือ
(เลขหน้ำ). สถำนท่ีพิมพ์:/ ส ำนักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ประยูร ศรีประสำธน์. (2555). แผนพัฒนำกำรศึกษำไทย.  
     ใน มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. บัณฑิตศึกษำ.  
     สำขำวิชำศึกษำศำสตร์, ประมวลสาระนโยบายและ 
     การวางแผนการศึกบา หน่วยที่ 6-9 (เล่ม 2, พิมพ์ครั้ง 
     ท่ี 8, หน้ำ 285- 392). นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัย 
     ธรรมำธิรำช. 
จันทร์เอื้อ เชำวน์ฤทธิ์. (2557). องค์ประกอบกำรส่ือสำร 
     กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงรับผิดขอบต่อสังคมของธุรกิจ 
     พลังงำนและสำธำรณูปโภค. ใน วัลลภ รัฐฉัตรำนนท์  
     (บ.ก.), รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ 
     บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 (หน้ำ 3-16 - 3-24).  
     กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

รายงานการวิจัย 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือเรื่อง (รำยงำนกำรวิจัย). สถำนท่ีพิมพ์:
ส ำนักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ชนิตำ รักษ์พลเมือง. (2551). การส่งเสริมทรัพย์สินทาง 
     ปัญญาใน สถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา  
     (รำยงำนกำรวิจัย). กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
     สภำกำรศึกษำ. 

วิทยานิพนธ ์

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ผู้แต่ง. (ปี,พิมพ์). ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์. (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำมหำบัณฑิตหรือวิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎบีัณฑิต). 
สถำนท่ีพิมพ์:/ส ำนักพิมพ์หรือช่ือมหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันกำรศึกษำ. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป สุเมธ แสงนิ่มนวล. (2556). ต้นแบบการบริหารจัดการของ. 
     องค์ปกครองส่วน ท้องถิ่นในประเทศไทย.  
     (วิทยำนิพนธ์ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ:  
     มหำวิทยำลัยสยำม. 
Bowler, N. (2010). Prisoners' mental state: A  
     psychosocial perspective (Unpublished  
     doctoral dissertation). Swansea University,  
     Swansea. 

ราชกิจจานุเบกษา 

รูปแบบ ช่ือพระรำชบัญญัติ 
(ปีพิมพ์) 

(ช่ือพระรำชบัญญัติ, 
ปีพิมพ์) 

ช่ือพระรำชบัญญัติ. (ปีพิมพ์, วันท่ี/เดือน). ราชกิจจา
นุเษกษา. เล่มท่ี... ตอนท่ี..., หน้ำ..-...  

รูปแบบ พระรำชบัญญัติ 
มำตรกำรของฝ่ำย 
บริหำรในกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร 
ทุจริต (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 (2559) 

(พระรำชบัญญัติ 
มำตรกำรของฝ่ำย 
บริหำรในกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำร 
ทุจริต (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559, 2559) 

พระรำชบัญญัติ มำตรกำรชองฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกัน  
     และปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559.  
     (2559, 29 เมษำยน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 133  
     ตอนท่ี 38 ก, หน้ำ 39-48. 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

สิทธิบัตร 

รูปแบบ ช่ือนำมสกุลผู
ประดิษฐ์ (ปีท่ีอนุมัติ 
สิทธิบัตร) 

(ช่ือนำมสกุลผู้ 
ประดิษฐ์, ปีท่ีอนุมัติ 
สิทธิบัตร) 

ช่ือผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้ำงสรรค์. (ปีท่ีอนุมัติสิทธิบัตร). 
ช่ือสิทธิบัตร. สิทธิบัตรไทย เลขท่ี.... 

ตัวอย่าง วุฒิรัตน์ คงรัตนประ 
เสริฐ (2552) 

(วุฒิรัตน์ คงรัตนประ 
เสริฐ, 2552) 

วุฒิรัตน์ คงรัตนประเสริฐ. (2552). เครื่องและวิธีการ
ตรวจหาความอ่อนแก่ของทุเรียนแบบไม่ท าลายโดยใช้การ
ส่ันสะเทือน. สิทธิบัตรไทย เลขท่ี 26476. 

บทความวารสาร/นิตยสาร 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือบทควำม. ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี),
เลขหน้ำ. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือบทควำม. ช่ือนิตยสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี),
เลขหน้ำ. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป จอมพงศ์ มงคลวนิซ. (2557). กำรพัฒนำแนวทำงกำร 
     รับรองมำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพครู.  
     วารสารครุศาสตร์, 42(2), 31-52. 

บทความที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง 

รูปแบบ “ช่ือบทควำม”  
(ปีพิมพ์, เลขหน้ำ) 

(“ช่ือบทควำม,”  
ปีพิมพ์, เลขหน้ำ) 

ช่ือบทควำม. (ปีพิมพ์). ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี), เลขหน้ำ. 

ตัวอย่าง “นวัตกรรมดิจิทัลยุค 
Thailand 4.0,” 
(2560, หน้ำ 71) 

(“นวัตกรรมดีจิทัลยุค 
Thailand 4.0,” 
2560, หน้ำ 71) 

นวัตกรรมดิจิทัลยุค Thailand 4.0 โฉมใหม่ของบริกำร 
     เหนือระดับ. (2560). วารสารยุติธรรม, 17(1), 70-71. 

หนังสือพิมพ ์

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์, วัน เดือน). ช่ือบทควำม.  
ช่ือหนังสือพิมพ์, หน้ำ. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป สมหมำย จันทร์เรือง. (2559, 21 ธันวำคม).  
กฎมนเทียรบำล. มติชน. หน้ำ 15. 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

แผ่นพับ/จุลสาร/สูจิบัตร 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือเรื่อง [แผ่นพับ/จุลสำร/สูจิบัตร].
สถำนท่ีพิมพ์: ผู้แต่ง 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์. คณะแพทยศำสตร์.  
     ภำควิชำศัลยศำสตร์. (2552). มารู้จักมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
     และล าไส้ตรง...กันเถอะ [แผ่นพับ]. สงขลำ: ผู้แต่ง. 

โสตทัศนวัสดุหรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือเรื่อง. [ประเภทส่ือ]. สถำนท่ีพิมพ์:
ส ำนักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ประสำน อิงคนันที. (ผู้จัดรำยกำร). (2551, 3, 10  
     ธันวำคม). ต้นทุนชีวิตก าไร สังคม [แผ่นดินไท].  
     กรุงเทพฯ: ทีวีไทย ทีวีสำธำรณะ (ซ่อง 11). 
ชำตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. (ผู้ก ำกับ). (2550). ต านานสมเด็จ 
     พระนเรศวรมหาราช [ภำพยนตร์]. กรุงเทพฯ:  
     พรีเมี่ยมเรคคอร์ด. 

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์/วิกิพิเดีย 

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง (ปีท่ีจัดท ำ) (ช่ือผู้แต่ง, ปีท่ีจัดท ำ) ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ีอบทความ. เข้ำถึงได้จำก http://www. 
(ใช้ค ำว่ำ เข้ำถึงได้จำกส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และค ำว่ำ 
Retrieved from ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ) 

ตัวอย่าง 
เว็บไซต์ 

กระทรวงพำณิชย์ 
(2559) 
World Health 
Organization 
(2014) 

(กระทรวงพำณิชย์, 
2559) 
(World Health 
Organization, 
2014) 

กระทรวงพำณิชย์. (2559). สถิติการค้าระหว่างประเทศ 
     ของไทย. เข้ำถึงได้จำก www2.ops3.moc.go.th 
World Health Organization. (2014). Pneumonia.  
     Retrieved from http://www.who.int/   
     mediacentre/factsheets/fs331/en/ 

ตัวอย่าง 
วิกิพีเดีย 

วิกิพีเดีย (ม.ป.ป.) 
Wikipedia (n.d.) 

(วิกิพีเดีย, ม.ป.ป.) 
 

วิกิพีเดีย. (ม.ป.ป). สยำม. วันท่ีสืบค้น 13 มิถุนำยน 2560,  
     จำก https://th.wi kipedia.org/wiki/%E0%B8%  
     AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

 Wikipedia (n.d.) (Wikipedia, n.d.) Wikipedia. (n.d.). Quality assurance. Retrieved  
     June 13, 2560, from https://en.wikipedia.org/ 
     wiki/Quality assurance 

สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจ าปี ไฟล์ประเภท PowerPoint, Blog post, Online Video,  
Audio Podcast, facebook post, Twitter post เป็นต้น 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับเว็บไซต์ ช่ือผู้เขียน. (ปี,วันท่ี/เดือน). ช่ือเรื่อง. [รูปแบบสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์]. เข้ำถึงได้จำก หรือ Retrieved 
from/URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับเว็บไซต์ ชำญณรงค์ รำชนัวน้อย. (2552, 15 มีนำคม).  
     ศัพท์บัญญัติกำรศึกษำ. [เว็บบล็อก]. เข้ำถึงได้จำก  
     http://www.sornor.org/ 

บทความที่ตีพิมพ็ในวารสารที่เผยแพร่ทั้งฉบับพมิพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้เขียนบทควำม. (ปีพิมพ์). ช่ือบทควำม [ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์]. ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี), เลขหน้ำท่ีปรำกฏ. 
(ใช้ค ำว่ำ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์] ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย 
และค ำว่ำ [Electronic version] ส ำหรับเอกสำร
ภำษำต่ำงประเทศ) 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป เจษฎำ นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพันธ์. (2552).  
     กำรตลำดทำงอินเทอร์เน็ต: โอกำส ทำงเลือกและ 
     ควำมท้ำทำย [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์].  
     วารสารบริหารธุรกิจ, 32(121), 34-52. 

บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไม่มีการจัดพิมพ์เปน็รูปเล่ม 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือบทควำม. ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี),
เลขหน้ำ-เลขหน้ำ. doi: xxxx 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป Roger L. C. & Richard, L. H. (2010). Calcium- 
     Permeable AMPA receptor dynamics mediate  
     fear, memory erasure. Science, 330(6007), 
     1108-1112. doi:10.1126/science.U95298 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

บทความที่สืบค้นได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ช่ือบทควำม. ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี)/
เลขหน้ำ-เลขหน้ำ. URL ฃองวำรสำร 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป Cadigan, J., Schmitt, p., Shupp, R., & Swope, K.  
     (2011, January). The holdout problem and  
     urban sprawl: Experimental evidence. 
     Journal of Urban Economics. 69(1), 72.  
     Retrieved from 
     http://journals.elsevier.com/00941190/journal 
     -of-urban-economics/ 

สารสนเทศประเภทสารานุกรม พจนานุกรม หนังสือคู่มือ 

รูปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป ช่ือผู้เขียนบทควำม. (ปีพิมพ์). ช่ือบทควำม. ใน ช่ือผู้แต่ง 
(บรรณำธิกำร.), ช่ือหนังสือ (ครั้งท่ีพิมพ์), เลขหน้ำท่ีปรำกฏ
บทควำมจำกหน้ำใดถึงหน้ำใด) สถำนท่ีพิมพ์: ส ำนักพิมพ์. 

ตัวอย่าง ใช้รูปแบบเดียวกับหนังสือท่ัวไป Hanegraaff, พ. (2005). New Age movement.  
    In L. Jones (Ed.), Encyclopedia of religion.  
    Retrieved from http://find.galegroup.com/gvrl/ 

เอกสำรหรือสำรสนเทศ ไม่ปรำกฏเมืองท่ีพิมพ์/ส ำนักพิมพ์ 
หรือไม่ปรำกฏปีท่ีพิมพ์ 

ให้ใส่ [ม.ป.ท.] ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และ [ท.p.] 
ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ 
ให้ใส่ [ม.ป.ป.]. ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และ [ท.d.] 
ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ 

การแสดงสด 

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง (ปีท่ีจัดท ำ) (ช่ือผู้แต่ง, ปีท่ีจัดท ำ) ช่ือผู้แต่ง. (ผู้ออกแบบหรือผู้เขียนบทหรือผู้ก ำกับ) 
(ปีพิมพ์). ช่ือเรื่อง. [ประเภทส่ือ].  
สถำนท่ีแสดง: ส ำนักพิมพ์หรือช่ือสถำนท่ีแสดง. 

ตัวอย่าง เรข์ณพัศ ภำสกรณ์ 
(2558) 

(เรข์ณพัศ ภำสกรณ์, 
2558) 

เรข์ณพัศ ภำสกรณ์. (ผู้ออกแบบและผู้ก ำกับ). (2558, 27 
พฤษภำคม). กำรแสดงต่อหน้ำ พระพักตร์ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี งำนคืนสู่เหย้ำเฝ้ำฯ 
ทูลกระหม่อมอำจำรย์. [ละครเวที]. กรุงเทพฯ: โรงเรียน
นำยร้อย จปร. 
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รูปแบบ อ้างอิงจาก 
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (ท้ายเล่ม) 

ตัวอย่าง หน้าข้อความ หลังข้อความ 

การติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล 

ตัวอย่าง ณัฐพงษ์ จำรุวรรณพงศ์ (กำรส่ือสำรส่วน
บุคคล, 9 สิงหำคม 2559) 
 
ณัฐพงษ์ จำรุวรรณพงศ์ (กำรสัมภำษณ์,  
9 สิงหำคม 2559) 
 
G. A. Smith (Interview, October 5, 
2012) 
G. A. Smith (personal communication, 
October 5, 2012) 

(ณัฐพงษ์ จำรุวรรณพงศ์, 
กำรส่ือสำรส่วนบุคคล, 
9 สิงหำคม 2559) 
(ณัฐพงษ์ จำรุวรรณพงศ์, 
กำรสัมภำษณ์, 9 
สิงหำคม 2559) 
(G. A. Smith, Interview, 
October 5, 2012) 
(G. A. Smith, personal 
communication, 
October 5, 2012) 

กำรติดต่อส่ือสำรส่วนบุคคล 
ให้ท ำกำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ
โดยไม่ต้องลงรำยกำรใน
บรรณำนุกรม 

หมำยเหตุ: 1) ผู้แต่งชำวไทยให้ใส่ช่ือและนำมสกุลโดยไม่ต้องใส่ค ำน ำหน้ำช่ือ ยกเว้นรำชทินนำม ฐำนันดรศักดิ์ 
ให้น ำไปใส่ท้ำยช่ือโดยใช้เครื่องหมำยจุลภำคค่ันระหว่ำงช่ือกับรำชทินนำมและฐำนันดรศักด์ิ ส่วนสมณศักด์ิ              
ให้คงรูปตำมเดิม 
    2) กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ช่ือท้ังสองคนตำมล ำดับท่ีปรำกฏ เช่ือมด้วยค ำว่ำ “และ” ส ำหรับเอกสำร 
ภำษำไทย และใช้เครื่องหมำยส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ ระหว่ำงคนท่ี 1 และคนท่ี 2 โดยเว้น 1 ระยะ
ก่อนและหลัง 

   3) ผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยช่ือสกุล ตำมด้วยตัวอักษรย่อช่ือต้นโดย เว้น 1 ระยะ และ 
อักษรย่อช่ือกลำง (ถ้ำมี) ท้ังนี้กำรกลับช่ือสกุลให้ใช้ตำมควำมนิยมชองคนในชำตินั้น โดยใช้เครื่องหมำยจุลภำค 
ค่ันระหว่ำงช่ือสกุลและอักษรย่อช่ือต้น อักษรย่อช่ือกลำง หำกกรณีท่ีผู้แต่งมีค ำต่อท้ำย เช่น Jr. หรือค ำอื่น ๆ ให้
ใส่ค ำดังกล่ำวต่อท้ำยอักษรย่อช่ือต้นหรืออักษรย่อช่ือต้น (ถ้ำมี) โดยค่ันด้วยเครื่องหมำยจุลภำค 

   4) ผู้แต่งท่ีเป็นสถำบัน ให้ลงรำยกำรโดยเรียงล ำดับจำกหน่วยงำนใหญ่ไปหำหน่วยงำนย่อย และ 
เว้นวรรคจำกช่ือหน่วยใหญ่ไปหำช่ือหน่วยงำนย่อย 

   5) โปรดสังเกตกำรณ์เขียนรำยกำรอ้ำงอิง ช่ือเรื่องและช่ือวำรสำร/นิตยสำร/หนังสือพิมพ์ ใช้แบบ
อักษร ตัวเอน 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 


