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กระยาสารทมอกล้วยไข่ก าแพงเพชร  

ธัญรดี  บุญปัน 
อำจำรย์, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ฐิติรัตน์  พะนะกำนำ  
ศันสนีย์  ไกรจันทร ์ 

นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บทน า 

กระยำสำรท เป็นขนมท่ีพบได้โดยท่ัวไป ถือเป็นภูมิปัญญำไทยในกำรถนอมอำหำร และท่ีก ำแพงเพชร
ได้มีกำรกวนกระยำสำรทกันมำอย่ำงยำวนำน ในอดีตมีกำรกวนกันเกือบทุกบ้ำน จะไม่มีจ ำหน่ำย แต่จะแจกกันเมื่อ
กวนแล้ว ส่วนส ำคัญจะน ำไปถวำยพระเนื่องในวันส ำคัญต่ำงๆ ปัจจุบันนิยมท ำกินกันในช่วงเทศกำลสำรทไทย
ระหว่ำงเดือนกันยำยน-ตุลำคมของทุกปท่ีีก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชรเป็นเมืองกล้วยไข่จึงมีกล้วยไข่เป็นเครื่องเคียง
ท่ีอร่อยมำก ท่ีชุมชนอนันตสิงห์ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรชุมชนอนันต์สิงห์ได้รวมตัวกันกวนกระยำสำรทเพื่อจัด
จ ำหน่ำยวันละหลำยกระทะ มีรสชำติอร่อยหวำนมัน หำท่ีเปรียบเทียบได้ยำก และได้มีกำรสำธิตกำรกวนกระยำสำรท
ด้วยอัธยำศัยไมตรีอันดียิ่ง เพรำะมีควำมภูมิใจในอำชีพนี้เป็นอย่ำงยิ่ง นับว่ำน่ำยกย่องแม่บ้ำนกลุ่มนี้ท่ีสุด
บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ประวัติควำมเป็นมำ 2) เครื่องปรุง และ 3) ขั้นตอนกำรท ำ  

ค าส าคัญ: กระยำสำรทมอกล้วยไข่, กระยำสำรทก ำแพงเพชร 

ความส าคัญของกระยาสารท 
กระยำสำรท คือ ขนมไทยจังหวัดก ำแพงเพชร พอถึงช่วงเทศกำลก็จะมีกำรท ำขนมกระยำสำรทและ

ชำวจังหวัดก ำแพงเพชรก็จัดงำนประจ ำปีคือ งำนประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก ำแพง เป็นงำน
ประจ ำปีของชำวก ำแพงเพชรและวันสำรทไทย ชำวก ำแพงเพชรก็ต่ำงพำกันเข้ำร่วมท ำบุญวันสำรทไทยกล้วยไข่
ประจ ำปี และมีของส ำคัญท่ีน ำมำท ำบุญก็คือขนมกระยำสำรทไทย กระยำสำรท (/กระยำสำด/) เป็นขนมไทย 
ท ำจำกถั่ว งำ ข้ำวค่ัว และน้ ำตำล มักท ำกันมำกในช่วงสำรทไทย แรม 15 ค่ ำ ปลำยเดือน 10 และบำงท้องถิ่น
นิยมรับประทำนกับกล้วยไข่ มีกล่ำวถึงในนิรำศเดือนว่ำ ขนมกระยำสำรทเป็นขนมโบรำณ มีควำมพิเศษตรงท่ี
เป็นขนมส ำหรับงำนบุญประเพณีของไทยเรียกได้ว่ำเป็นขนมท่ีมีประเพณีและวันเวลำเป็นของตัวเองชัดเจน           
มำกเลยทีเดียว (วิกิพีเดีย, 2549) 

ประวัติความเป็นมา 
กระยำสำรท เป็นขนมท่ีพบได้โดยท่ัวไป ถือเป็นภูมิปัญญำไทยในกำรถนอมอำหำร และท่ีก ำแพงเพชร

ได้มีกำรกวนกระยำสำรทกันมำอย่ำงยำวนำน ในอดีตมีกำรกวนกันเกือบทุกบ้ำน จะไม่มีจ ำหน่ำย แต่จะแจกกัน
เมื่อกวนแล้ว ส่วนส ำคัญจะน ำไปถวำยพระเนื่องในวันส ำคัญต่ำงๆ ปัจจุบันนิยมท ำกินกันในช่วงเทศกำลสำรทไทย
ระหว่ำงเดือนกันยำยน-ตุลำคมของทุกปท่ีีก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชรเป็นเมืองกล้วยไข่ จึงมีกล้วยไข่เป็นเครื่องเคียง
ท่ีอร่อยมำก กล้วยไข่ท่ีก ำแพงเพชรมีมำนำนแล้วมิใช่พึ่งมีเหมือนดังท่ีเข้ำใจกัน และประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่นั้น
คู่กับก ำแพงเพชรมำนับร้อยปี (ณัฐศิมำ  รอดอุนำ, ม.ป.ป.) 

สอนให้เยำวชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงควำมเป็นมำเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำงด้ำนจิตใจให้ผลิตภัณฑ์กระยำสำรท 
นอกเหนือคุณค่ำทำงโภคชนำกำรจะเป็นยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นอย่ำงมั่นคง       
ท่ีชุมชนอนันตสิงห์ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรชุมชนอนันต์สิงห์ได้รวมตัวกันกวนกระยำสำรทเพื่อจัดจ ำหน่ำยวันละ
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หลำยกระทะ มีรสชำติอร่อยหวำนมัน หำท่ีเปรียบเทียบได้ยำก นำงทองล้วน นำควังไทร ประธำนกลุ่ม ได้มีกำร
สำธิตกำรกวนกระยำสำรท ด้วยอัธยำศัย ไมตรีอันดียิ่ง ท่ำนเล่ำว่ำ ได้กวนกระยำสำรทมำหลำยสิบปีแล้ว จึงมีควำม
ภูมิใจในอำชีพนี้เป็นอย่ำงยิ่ง นับว่ำน่ำยกย่องแม่บ้ำนกลุ่มนี้ท่ีสุด (ณัฐศิมำ  รอดอุนำ, ม.ป.ป.)  

กระยำสำรท นับว่ำเป็นภูมิปัญญำท่ีคู่กับชำติไทย คู่กับก ำแพงเพชร อย่ำงไม่เส่ือมคลำย แม้กำรกวน
กระยำสำรทจะผ่ำนมำหลำยร้อยปีแล้ว ควำมทรงจ ำยังอยู่คู่ก ำแพงเพชรคู่ชำติไทยไปตลอดกำล ไม่เส่ือมคลำย
(ณัฐศิมำ  รอดอุนำ, ม.ป.ป.)  

อีกต ำนำนหนึ่งเล่ำว่ำ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้ำประทับอยู่ในกรุงรำชคฤห์ มีเปรตตนหนึ่งปลอมตัวเป็น
พระสงฆ์เข้ำเฝ้ำพระเจ้ำอชำตศัตรู เปรตตนนั้นได้เผยควำมจริงว่ำ ตนเคยเป็นพระสงฆ์แต่มีควำมโลภจึงต้อง
ชดใช้กรรมเป็นเปรต แล้วเปรตตนนั้นก็ขอให้พระองค์พระรำชทำนกระยำสำรท ซึ่งปรุงแต่งด้วยของ 7 อย่ำง 
ได้แก่ น้ ำตำล น้ ำผ้ึง ถั่ว งำ ข้ำวตอก ข้ำวเม่ำ น้ ำนมวัว เพื่อประทังควำมหิวโหย ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นตรงซึ่งกับวัน
แรม 15 ค่ ำ เดือน 10 พระเจ้ำอชำตศัตรูจึงท ำขนมกระยำสำรทแล้วกรวดน้ ำอุทิศให้แก่เปรตตำมท่ีขอไว้  
(ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดปรำจีนบุรี, 2561)  

ในพิธีสำรทมีกำรน ำอำหำรเทศกำลสำรทไปถวำยเป็นภัตตำหำรแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นกำรท ำบุญอุทิศ
ส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและผู้ล่วงลับของครอบครัว ต่อมำภำยหลังจึงได้กลำยเป็นเทศกำลท ำบุญท่ีปฏิบัติกันท่ัว
ทุกภูมิภำคในสังคมไทย เช่น ประเพณีชิงเปรตในภำคใต้ กำรท ำบุญข้ำวสำรทในภำคอีสำน เป็นต้น  ส ำหรับ
ธรรมเนียมกำรปรุงอำหำรจำกพืชพันธุ์ธัญญำหำรแรกเก็บเกี่ยวในเทศกำลสำรทนั้น ถือว่ำเป็นกำรประกอบ
อำหำรท่ีมีควำมประณีตเพื่อแสดงควำมสักกำระต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์หรือพระพุทธคุณ โดยมีควำมพิถีพิถันแตกต่ำง
กันไปตำมล ำดับช้ันของผู้ประกอบพิธีกรรมด้วย ในพระรำชพิธีสำรทของหลวงจะมีกำรปรุงอำหำรท่ีประณีตกว่ำ 
มีธรรมเนียมกำรปรุงอำหำรในวันสำรทท่ีช่ือว่ำ ข้ำวทิพย์ ซึ่งเป็นอำหำรโบรำณในพระรำชพิธีมำต้ังแต่สมัย
อยุธยำ โดยน ำพืชพันธุ์ธัญญำหำรต่ำงๆ อำทิ ข้ำว ถั่ว งำ น้ ำผ้ึง น้ ำอ้อย รวมถึงผลไม้ช้ันดีชนิดต่ำงๆ มำกวนใน
กระทะให้เป็นเนื้อเดียวกันจนได้เป็นขนมเหนียวๆ ข้ำวทิพย์มีช่ือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ มธุปำยำส ซึ่งเปรียบเป็น
อำหำรท่ีนำงสุชำดำถวำยแด่พระพุทธเจ้ำก่อนท่ีพระพุทธองค์จะตรัสรู้  ต่อมำในสมัยรัชกำลท่ี 4 โปรดให้เพิ่ม
อำหำรอีกชนิดหนึ่งในพระรำชพิธีสำรทคือ ข้ำวยำคู ท ำจำกข้ำวท่ีแตกรวงอ่อนๆ ซึ่งข้ำวยังไม่แข็งเป็นเมล็ด    
ค้ันออกมำเป็นน้ ำข้ำวที่เรียกว่ำ น้ ำนมข้ำว แล้วน ำไปผสมกวนกับแป้งให้จับตัวเป็นก้อน ได้ขนมท่ีมีลักษณะคล้ำย
แป้งเปียกรับประทำนกับน้ ำนมหรือกะทิ เนื่องจำกปัจจุบันรำชส ำนักได้ยกเลิกพระรำชพิธีสำรท จึงไม่ค่อยพบเห็น
อำหำรท้ัง 2 ชนิดนี้แล้ว ส ำหรับอำหำรในเทศกำลสำรทท่ีเป็นธรรมเนียมกำรปรุงของชำวบ้ำนโดยท่ัวไป เรียกว่ำ 
กระยำสำรท ซึ่งเป็นอำหำรประเภทเดียวกับข้ำวทิพย์ของรำชส ำนัก โดยเป็นกำรกวนพืชพันธุ์ธัญญำหำรชนิดต่ำงๆ 
รวมเข้ำด้วยกัน แต่กระยำสำรทมีส่วนประกอบน้อยกว่ำและไม่ใช้เวลำในกำรกวนส่วนประกอบนำนจนกลำยเป็น
เนื้อเดียว โดยใช้ข้ำวตอกท่ีได้จำกกำรค่ัวข้ำวเหนียวท้ังเปลือกให้แตก ถั่วลิสง งำขำว และข้ำวเม่ำ กวนรวมกับ
น้ ำอ้อยและกะทิ ได้เป็นขนมกรอบรสชำติหอมหวำน นิยมทำนคู่กับกล้วยไข่เพื่อตัดรสหวำนปัจจุบันสำมำรถ 
หำกระยำสำรทรับประทำนได้ตลอดปี เนื่องจำกท่ัวทุกภูมิภำคนิยมท ำกระยำสำรทเป็นสินค้ำจ ำหน่ำยตำม
ท้องถิ่น ซึ่งมีกำรเพิ่มเติมส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้รสชำติและจุดขำยท่ีแตกต่ำงกัน อำทิ ผลไม้แห้งต่ำงๆ 
เม็ดมะม่วงหินพำน หรือปรุงด้วยน้ ำใบเตยเพื่อเพิ่มควำมหอมของขนม  (สถำบันไทยศึกษำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2561) ส่วนต ำรำควำมเช่ือของขนมกระยำสำรทมีอยู่ 2 ต ำรำด้วยกัน ต ำรำหนึ่งกล่ำวว่ำ มีพี่น้อง
อยู่สองคนช่ือ มหำกำลผู้พี่ และจุลกำลผู้น้อง ท้ังสองท ำกำรเกษตรกรรมร่วมกันคือ ปลูกข้ำวสำลีบนท่ีผืนเดียวกัน 
จุลกำลนั้นเห็นว่ำข้ำวสำลีท่ีก ำลังท้องนั้นมีรสหวำนอร่อย ก็เลยอยำกน ำข้ำวนั้นไปถวำยแด่พระสงฆ์ จึงปรึกษำ
กับมหำกำลพี่ชำย แต่มหำกำลไม่เห็นด้วย มหำกำลจึงแบ่งท่ีดินออกเป็น 2 ส่วน เพื่อให้ต่ำงคนต่ำงน ำข้ำวไปใช้
กิจอันใดก็ได้ จุลกำลจึงน ำเมล็ดข้ำวที่ก ำลังต้ังท้องมำผ่ำ แล้วต้มกับน้ ำต้มสด ใส่เนยใส น้ ำผ้ึง น้ ำตำลทรำยกรวด 
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เมื่อเสร็จแล้วจึงน ำไปถวำยแด่พระสงฆ์ เมื่อถวำยภัตตำหำรเหล่ำนี้แด่พระสงฆ์ จุลกำลได้ทูลควำมปำรถนำ           
ของตนกับพระพุทธเจ้ำว่ำ ขอให้ตนบรรลุธรรมวิเศษก่อนใคร และเมื่อกลับบ้ำนไป ก็พบว่ำนำข้ำวสำลีของตน
นั้นออกรวงอุดมสมบูรณ์สวยงำม จนเก็บเกี่ยวไป 9 ครั้งก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่อย่ำงนั้นตลอดไป (ส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดปรำจีนบุรี, 2561)  

กระยำสำรทเป็นอำหำรหวำนท่ีเป็นสัญลักษณ์ของวันสำรทไทยตรงกับวันแรม 15 ค่ ำ เดือน 10 เป็น
เทศกำลท ำบุญเดือน 10 ของประเทศไทย ซึ่งคนไทยท่ีนับถือศำสนำพุทธจะท ำอำหำรคำวหวำนไปท ำบุญให้
บรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว 

 
ภาพที่ 1 กระยำสำรท (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจันทิมำ, 2561) 

หมู่บ้ำนได้มีประเพณีสืบทอดกำรกวนกระยำสำรทในช่วงเดือนสิบของทุกปี โดยทุกครัวเรือนจะกวน
กระยำสำรทเพื่อไปท ำบุญ ต่อมำไม่นิยมกวนกระยำสำรทกันเหมือนสมัยก่อน แต่มีควำมต้องกำรใช้ทุกครัวเรือน
เลยมีกำรต้ังกลุ่มกวนกระยำสำรทแม่บ้ำนตะเคียนงำม ขึ้นในปี พ.ศ.2539 และเข้ำสู่กำรแข่งขันกวนกระยำสำรท
ในงำนสำรทไทยกล้วยไข่เมืองก ำแพง โดยส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอลำนกระบือ ในปี พ.ศ.2550 ชนะเลิศ       
กำรกวนกระยำสำรท ประเภทรสชำด (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจันทิมำ, 2561) 

ชูเกียรต์ิ ดวงชำถม (สัมภำษณ์, 9 กันยำยน 2564) พบว่ำ กระยำสำรทถือเป็นประเพณีนิยมมำแต่
โบรำณกำลว่ำเทศกำลท ำบุญส้ินเดือน 10 คือ วัน เวลำ เดือนและปี ท่ีผ่ำนพ้นไปกึ่งปี และโดยท่ีมนุษย์ชำติ
ด ำรงอยู่ได้ด้วยเกษตรกรรมเป็นหลักส ำคัญ เมื่อถึงกึ่งปีเป็นฤดูกำลท่ีข้ำวออกรวงเป็นน้ ำนมจึงไ ด้มีกรรมวิธี   
ปรุงแต่งท่ีเรียกกันว่ำ กวนข้ำวทิพย์หรือข้ำวปำยำสข้ำวยำคูและขนมชนิดหนึ่งเรียกว่ำกระยำสำรทแล้ว
ประกอบกำรบ ำเพ็ญ กุศล ถวำยพระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้ำวในนำท้ังอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนผู้มีพระคุณ 
และแจกสมนำคุณญำติมิตรตำมคติท่ีชำวไทยเป็นพุทธศำสนิกชนแม้จะเป็นประเพณีท่ีมีส่วนมำจำกลัทธิ 
พรำหมณ์ ชำวไทยก็นิยมรับเพรำะเป็นประเพณีในส่วนท่ีมีคุณธรรมอันดีพึงยึดปฏิบติั ประเพณีวันสำรทตรงกับ 
วันแรม 15 ค่ ำ เดือน 10 อำหำรหวำนท่ีใช้ถวำยพระในวันนั้น คือกระยำสำรท ในอดีตเมื่อถึงเทศกำลสำรทไทย
จะมีกำรกวนกระยำสำรทแข่งกันเป็นท่ีสนุกสนำน และตำมธรรมเนียมแล้วคนรุ่นเก่ำจะนิยมน ำกระยำสำรท   
ซึ่งถือเป็นขนมช้ันดีไปมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีนับถือหรือแลกกันกินเป็นกำรประชันฝีมือกันอีกด้วยและถ้ำจะกิน
กระยำสำรทให้ครบเครื่องจริง ๆ จะต้องมีมะพร้ำวขูดโรยบนกระยำสำรทและกินคู่กับกล้วยไข่กำรท ำบุญ        
ในเทศกำลสำรทนี้ท่ัวทุกภูมิภำคของไทยจะท ำบุญวันสำรทไทยเหมือนกันแต่เรียกช่ือต่ำงกันไปในภำคใต้เรียก
ประเพณีชิงเปรต ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกท ำบุญข้ำวสำรท ภำคเหนือเรียก ตำลก๋วยสลำก 
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กระยำสำรท เป็นขนมไทย ท ำจำกถั่วงำ ข้ำวค่ัว และน้ ำตำล มักท ำกันมำกในช่วงกระยำสำรทไทย    
แรม 15 ค่ ำ ปลำยเดือน 10 และบำงท้องถิ่นนิยมรับประทำนกับกล้วยไข ่มีกล่ำวถึงในนิรำศเดือนว่ำ ขนมกระยำสำรท
เป็นขนมโบรำณ มีควำมพิเศษตรงท่ีเป็นขนมส ำหรับงำนบุญประเพณีของไทย เรียกได้ว่ำเป็นขนมท่ีมีประเพณี 
และวันเวลำเป็นของตัวเองชัดเจนมำกเลยทีเดียว จนอำจจะท ำให้หลำยคนนึกสงสัยขึ้นมำได้ ว่ำท ำไมขนม
กระยำสำทรหอมหวำนท่ีเป็นแพเหนียว ๆ นี้ จึงมีควำมส ำคัญมำกเสียจนต้องจัดพิธีท ำบุญด้วยขนมกระยำ
สำรท แม้ขนมกระยำสำรทจะเป็นขนมไทยท่ีมีมำต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย แต่รำกศัพท์ของค ำว่ำสำรทจริง ๆ แล้ว
เป็นค ำในภำษำอินเดีย มีควำมหมำยว่ำ ฤดูใบไม้ร่วง หรือช่วงระยะปลำยฝนต้นหนำว ซึ่งเป็นเวลำเดียวกันกับ
ฤดูกำรผลิดอกออกผลของพืชพันธุ์ โบรำณจึงถือกันวำควรจะน ำผลผลิตเหล่ำนั้นมำถวำยแด่ส่ิงศักด์ิสิทธิ์เพื่อ
เป็นกำรสักกำระ และขอพรให้พืชของตนออกดอกออกผลดกดี และประเพณีนี้ก็มีในแถบประเทศจีนและตอน
เหนือของยุโรปด้วย แต่ส ำหรับไทยแล้วประเพณีนี้มำแพร่หลำยในช่วงสมัยสุโขทัย พร้อม ๆ กับพรำหมณ์ท่ีเริ่ม
เข้ำมำมีบทบำทในไทย แต่ช่วงเวลำของประเพณีตำมอินเดีย เป็นช่วงเวลำท่ีตรงกับระยะข้ำวเริ่มออกรวงของ
ไทย ชำวบ้ำนจึงเกี่ยวข้ำวท่ียังมีเปลือกอ่อน ๆ และเมล็ดยังไม่แก่ เอำมำค่ัวแล้วต ำให้เป็นเมล็ดข้ำวแบน ๆ 
เรียกว่ำ ข้ำวเม่ำแทน (วิกิพีเดีย, ม.ป.ป.) 

 
ภาพที่ 2 ร้ำนป้ำเล่ียมก ำแพงเพชร (TH.WorldOrgs, ม.ป.ป.) 

เคร่ืองปรุงและข้ันตอนการท า 
จำกกำรสัมภำษณ์  ชูเกียรต์ิ ดวงชำถม ของกำรท ำกระยำสำรทมีขั้นตอนกำรท ำและวัตถุดิบมำกมำย 

โดยมีส่วนผสมดังนี้  
เคร่ืองปรุง 
  ข้ำวตอก 1 ½ กิโลกรัม 

ถั่วลิสง 6 กิโลกรัม 
  งำขำวค่ัว 5 กิโลกรัม 
  ข้ำวเม่ำ 12 กิโลกรัม 
  แบะแซ 8 กิโลกรัม 
  น้ ำตำลปีบบ 15 กิโลกรัม 

กะทิ 12 กิโลกรัม 
 



 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 5 | ฉบับท่ี 5 | ประจ ำปี 2565 | 5 
 

          
ภาพที ่3 น้ ำตำลปีบบ (ZZUGLife, 2561) 

 
ภาพที ่4 กะทิ (Asiatic, ม.ป.ป.) 

   
ภาพที ่5 ถั่วลิสง (ศูนย์สำรนิเทศทำงอำหำร, ม.ป.ป.)                            

 
ภาพที ่6 ข้ำวตอก (Lazada, ม.ป.ป.) 
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ภาพที ่7 ข้ำวเม่ำ (Ngoc Anh- VOV5, 2560) 

 
ภาพที ่8 แบะแซ (ISERTBLOG, 2560) 

 
ภาพที่ 9 งำขำวค่ัว (กองบรรณำธิกำร HD, 2561) 

ขั้นตอนการท า 
(เตรียมของ กระบวนการท า) 

การสัมภาษณ์ ชูเกียรต์ิ ดวงชาถม ถึงขั้นตอนการท าส่วนผสมของขนมกระยาสารท ประกอบด้วย 
กะทิ น้ ำตำลมะพร้ำว แบะแซ นมข้น นมสด เนย ข้ำวเม่ำค่ัว ถั่วลิสง งำขำว และมะนำว 
วิธีการ 

1. น ำน้ ำตำลลงกวนให้ละลำยมีกล่ินหอมก่อน 
2. จำกนั้นก็ใส่กะทิลงไปกวน พร้อมกับเติมแบะแซนมข้นนมสดและเนยลงไป ท่ีส ำคัญคือต้องบีบ

มะนำวลงไปด้วย 
3. เค่ียวนำน 1 ช่ัวโมงเศษ ๆ จนเหนียวข้น สีของส่วนผสมต้องไม่เข้มเกินไปเพรำะจะท ำให้อำหำรดูไม่สวย

ไม่น่ำรับประทำน 
4. จำกนั้นยกลงมำต้ังให้เย็น ส่วนข้ำวเม่ำค่ัว ถ่ัวลิสง ถั่วและงำขำว ทุกอย่ำงต้องค่ัวให้สุก 
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5. จำกนั้นน ำมำอบควันเทียนให้มีกล่ินหอม  
6. แล้วน ำมำเทใส่กระทะคลุกเคล้ำกับน้ ำกะทิท่ีเค่ียวจนได้ท่ีแล้ว 
7. ก็จะกลำยเป็นขนมกระยำสำรทท่ีมีรสชำติอร่อย กรอบ หอม มัน หวำนน้อย ร่วน สีสวยออกน้ ำตำล

อ่อนเหลืองนวล ๆ          
8. น ำส่วนผสมท่ีค่ัวไว้แล้ว เทลงในกระทะน้ ำกะทิ คนให้เข้ำกัน  
9. แล้วทิ้งไว้ให้อุ่น  
10. จึงตัดเป็นแผ่นๆ 
11. หรือ บรรจุใส่ถุง หรือภำชนะท่ีเหมำะสม สำมำรถเก็บไว้ได้นำน  

บทสรุป  
จำกกำรศึกษำเรื่อง กระยำสำรทมอกล้วยไข่ก ำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ 1) ควำมส ำคัญของกระยำสำรท 

พบว่ำ กระยำสำรทเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งท่ีด ำรงคงอยู่คู่พระพุทธศำสนำเกี่ยวพันกับประเพณีควำมเช่ือถือใน 
วิถีชีวิตของคนไทยมำต้ังแต่สมัยสุโขทัย กำรผลิตกระยำสำรทล้วนเป็นผลผลิตของเกษตรท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
แต่เดิมจะมีกำรกวนกระยำสำรทกันเฉพำะในเดือนสิบเพื่อเป็นกำรท ำบุญประเพณีวันสำรทอำจจะเป็นเพรำะ   
แต่เดิมมีกำรปลูกข้ำวเพียงปีละหน จึงมีวัตถุดิบท่ีเหมำะสมเพียงปีละครั้ง 2) จำกกำรสัมภำษณ์ประวัติควำมเป็นมำ
ของกระยำสำรทพบว่ำ ท่ีก ำแพงเพชรได้มีกำรกวนขนมกระยำสำรทกันมำอย่ำงยำวนำน ในอดีตมีกำรกวนกัน
เกือบทุกบ้ำน จะไม่มีจ ำหน่ำย แต่จะแจกกันเมื่อกวนแล้ว แล้วจึงน ำไปถวำยพระเนื่องในวันส ำคัญต่ำง ๆ 
ปัจจุบันกระยำสำรทนิยมท ำกินกันในช่วงเทศกำลสำรทไทย ระหว่ำงเดือนกันยำยน-ตุลำคม ของทุกปี และ
ก ำแพงเพชรเป็นเมืองกล้วยไข่ จึงมีกล้วยไข่เป็นเครื่องเคียงรับประทำนคู่กับกระยำสำรทเสมอ กล้วยไข่          
ท่ีก ำแพงเพชรมีมำนำนแล้ว มิใช่พึ่งมีเหมือนดังท่ีเข้ำใจกัน และประเพณีสำรทไทยกล้วยไข่นั้นคู่กับก ำแพงเพชร
มำนับร้อยปี นอกจำกนี้ เครื่องปรุงและขั้นตอนกำรปรุง จะมีสูตรเฉพำะร้ำนเพื่อให้มีเอกลักษณ์แปลกใหม่เป็นท่ี
น่ำจดจ ำ กระยำสำรท นับว่ำเป็นภูมิปัญญำท่ีคู่กับชำติไทย คู่กับก ำแพงเพชร อย่ำงไม่เส่ือมคลำย จำกกำรส ำรวจ
สรุปได้ว่ำ แม้กำรกวนกระยำสำรทจะผ่ำนมำหลำยร้อยปีแล้ว ควำมทรงจ ำ ยังอยู่คู่ก ำแพงเพชรคู่ชำติไทยไป    
ตลอดกำล ไม่เส่ือมคลำยอีก ในพิธีสำรทจึงมีกำรน ำอำหำรเทศกำลสำรทไปถวำยเป็นภัตตำหำรแด่พระสงฆ์       
เพื่อเป็นกำรท ำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและผู้ล่วงลับของครอบครัว ต่อมำภำยหลังจึงได้กลำยเป็น
เทศกำลท ำบุญท่ีปฏิบัติกันท่ัวทุกภูมิภำคในสังคมไทย เช่น ประเพณีชิงเปรตในภำคใต้ กำรท ำบุญข้ำวสำรท    
ในภำคอีสำนปัจจุบันสำมำรถหำกระยำสำรทรับประทำนได้ตลอดปี เนื่องจำกท่ัวทุกภูมิภำคนิยมท ำกระยำสำรท
เป็นสินค้ำจ ำหน่ำยตำมท้องถิ่น ซึ่งมีกำรเพิ่มเติมส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อให้ได้รสชำติและจุดขำยท่ีแตกต่ำงกัน 
อำทิ ผลไม้แห้งต่ำงๆ เม็ดมะม่วงหินพำน หรือปรุงด้วยน้ ำใบเตยเพื่อเพิ่มควำมหอมของขนม 
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร., ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ผดุงเกียรต ิ ยอดศรีทอง 
อภิรดำ  สวัสดี 

นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บทน า 
มอกล้วยไข่เป็นแหล่งจ ำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์จำกกล้วยไข่และพืชผักผลไม้ ตั้งอยู่ริมทำงหลวง

แผ่นดินสำยเอเชียหมำยเลข  1 สำยก ำแพงเพชร – นครสวรรค์ กิโลเมตรที่ 343 ท่ีอยู่ห่ำงจำกตัวเมือง
ก ำแพงเพชร ประมำณ 10 กิโลเมตร มีร้ำนขำยวำงเรียงรำยยำวประมำณ 200 เมตร ซึ่งสินค้ำในตลำดมอ
กล้วยไข่เป็นแหล่งภูมิปัญญำรวมสินค้ำของคนในชุมชน ประกอบไปสินค้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป ร้ำนค้ำ 
ในตลำดเปิดให้บริกำรตลอดท้ังวันแต่ปัจจุบันภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด19 ท ำให้มีกำรปรับเปล่ียนเวลำปิดเป็น
เวลำประมำณ 21.00 น . ตำมมำตรกำรของภำครัฐ ท้ังนี้กำรศึกษำเรื่อง  “ของดีของมอ กล้วยไข่จังหวัด
ก ำแพงเพชร” จึงมีควำมส ำคัญกับระบบเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่ำงยืน บทควำมนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ประวัติควำมเป็นมำ  2) ประเภทผลิตภัณฑ์และขั้นตอนกระบวนกำรผลิต 

ค าส าคัญ: ของดีเมืองกล้วยไข,่ ตลำดมอกล้วยไข,่ ของฝำกมอกล้วยไข่ 

ประวัติความเป็นมา  
ตลำดเป็นศูนย์กลำงกำรซื้อขำยแลกเปล่ียนสินค้ำท่ีส ำคัญของชุมชนมำต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                  

ตลำดส่วนใหญ่สร้ำงขึ้นตำมควำมต้องกำรของประชำชนท่ีอำศัยอยู่รอบชุมชนนั้น แม้ว่ำสภำพของชุมชนและ
กำรด ำรงชีวิตของคนในชุมชนหรือสังคมจะเปล่ียนแปลงไปมำกน้อยเพียงใดก็ตำม ตลำดยังคงมีควำมส ำคัญต่อ
กำรด ำรงชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพำะแหล่งชุมชนท่ีมีประชำชนอำศัยอยู่หนำแน่น ตำมนโยบำยของรัฐบำล  
ท่ีส่งเสริมให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข มีคุณภำพชีวิตท่ีดี อยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีดีมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงและ    
อำยุยืนยำว มีสัมมำอำชีพและรำยได้ท่ัวถึง จึงก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรขึ้นเพื่อรณรงค์และเผยแพร่
คุณภำพและมำตรฐำนอำหำรไทยให้เป็นท่ีแพร่หลำย ตลอดจนเพื่อให้คนไทยบริโภคอำหำรท่ีถูกสุขอนำมัย   
(ประพล  จิตคติ, กำรันต์  เจริญสุวรรณ, สุภำภรณ์  หมั่นหำ และยุชิตำ  กันหำมิ่ง , 2558, หน้ำ 237) สรุปได้
ว่ำ ตลำดเป็นแหล่งแลกเปล่ียนสินค้ำ ปัจจุบันตลำดส่วนใหญ่ ดูจำกควำมต้องกำรของชุมชนนั้น ตำม
สภำพแวดล้อมและกำรด ำรงชีวิตในชุมชน ส่งผลให้คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ร่วมมือตำม
นโยบำยควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรให้คนด ำรงชีวิตตำมมำตรฐำนและสุขอนำมัย 

จังหวัดก ำแพงเพชรมีชุมชนท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นชุมชนโบรำณขนำดใหญ่   
ท่ีมีผู้คนอำศัยมำต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันจึงท ำให้ชุมชนเหล่ำนั้นมีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมท่ียัง
เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นทำงศิลปะวิทยำกำรท่ีได้รับอิทธิพลจำกเมืองสุโขทัยเข้ำมำสู่ จังหวัดก ำแพงเพชร ท่ียังคง
ควำมงดงำมของโบรำณสถำนท่ีได้รับกำรยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกท้ัง ชุมชนโบรำณ ท่ียังคงเอกลักษณ์ของ
ชุมชนไว้คือ ตลำดย้อนยุคนครชุม ท่ีเป็นตลำดท่ีสะท้อนควำม เป็นวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดก ำแพงเพชร
เป็นอย่ำงดีท้ังวัฒนธรรมอำหำรคำว อำหำรหวำน  อีกท้ังจังหวัดก ำแพงเพชรยังมีช่ือเสียงเกี่ยวกับสินค้ำ
กำรเกษตร คือ กล้วยไข่ซึ่งเป็นพืช เศรษฐกิจประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชรนอกจำกนี้ยังมีตลำดริมทำงมอกล้วยไข่
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ท่ีเป็นแหล่งรวมสินค้ำแปรรูปจำกกล้วยไข่ของคนในชุมชน (ประพล  จิตคติ และคนอื่น ๆ, 2558, หน้ำ 237) 
สรุปได้ว่ำ ก ำแพงเพชรมีควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรมเป็นชุมชนโบรำณต้ังแต่สมัยสุโขทัยและมีวัฒนธรรมท่ี
โดดเด่นด้ำนศิลปะอีกท้ังยังมีชุมชนโบรำณท่ีคงเอกลักษณ์ของชุมชนและสะท้อนควำมเป็นวัฒนธรรมของชุมชน
ในจังหวัดก ำแพงเพชรได้ดี  

‘ตลำดมอกล้วยไข่’ก ำแพงเพชร – ตลำดริมทำง ‘ตลำดมอกล้วยไข่’ จ.ก ำแพงเพชร เป็นอีกหนึ่งตลำด
ส ำคัญท่ีกรมกำรค้ำภำยในกระทรวงพำณิชยเ์ลือกมำส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำให้เป็น ‘ตลำดริมทำง’ ตำมนโยบำย
ของรัฐบำลท่ีต้องกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจภำยในประเทศให้เข้มแข็งจำกชุมชนและท้องถิ่นฐำนตลำดริมทำง 
‘ตลำดมอกล้วยไข่’ จ.ก ำแพงเพชร เป็น 1 ใน 5 ตลำดริมทำง บนถนนสำยหลักของประเทศขึ้นภำคเหนือท่ีผ่ำน
แหล่งท่องเท่ียวหลำยแห่งหลำยจังหวัด นับเป็นจุดซื้อขำยสินค้ำท่ีน่ำแวะในจังหวัดก ำแพงเพชร กระท่ังช่วงปี 
พ.ศ.2516-2520 กลุ่มชำวบ้ำนได้น ำผลผลิตพืชไร่ท่ีเหลือจำกกำรบริโภค มำต้ังแผงขำยกันบริเวณริมทำงเพียง 
4-5 ร้ำน และน ำ ‘กล้วยไข่’ มำวำงขำยเป็นเครือก่อน หลังจำกนั้นจึงเริ่มน ำกล้วยมำแปรรูป แสดงให้เห็นว่ำ 
กำรน ำพืชจำกไร่จำกสวนท่ีเหลือสำมำรถน ำมำแปรรูปเพื่อจ ำหน่ำยเป็นของฝำกและสำมำรถเก็บไว้ได้นำน 
ส ำหรับตลำดริมทำง ‘ตลำดมอกล้วยไข่’ ต้ังอยู่ริมทำงหลวงแผ่นดินสำยเอเชียหมำยเลข 1 สำยก ำแพงเพชร – 
นครสวรรค์ กิโลเมตรท่ี 343 มีร้ำนขำยวำงเรียงรำยยำวประมำณ 200 เมตร จำกตลำดมอกล้วยไข่สำมำรถ
เช่ือมโยงไปยังแหล่งท่องเท่ียวส ำคัญ ๆ ใน จ.ก ำแพงเพชร ได้ง่ำย เช่น อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร       
ท่ีองค์กำรยูเนสโกประกำศขึ้นทะเบียนเป็น ‘มรดกโลก’ เมื่อปี 2534 หรือจะไปสักกำระวัดพระบรมธำตุ เจดียำรำม 
นครชุม ท่ีอยู่คู่เมืองนครชุมมำยำวนำนกว่ำ 600 ปี ปัจจุบันตลำดมอกล้วยไข่เป็นตลำดริมทำงหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของจังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกล้วยหลำยชนิด ได้แก่ กล้วยน้ ำว้ำ กล้วยไข่        
เผือก มัน ฯลฯ ร้ำนค้ำในตลำดเปิดให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง ท ำให้มีลูกค้ำหรือนักท่องเท่ียวแวะเวียนมำ       
ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (ข่ำวสดออนไลน์, 2562) สรุปได้ว่ำ ตลำดมอกล้วยไข่เป็น 1 ใน 5 ของตลำดริมทำง 
ตลำดริมทำง มอกล้วยไข่เป็นหนึ่งตลำดท่ีส ำคัญในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง 

นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ มอบนโยบำยให้กระทรวงพำณิชย์ ส่งเสริมยกระดับพัฒนำตลำดชุมชนให้
เพิ่มจ ำนวนมำกขึ้น และท ำให้เกิดควำมเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในจังหวัดนั้นๆกำรเข้ำมำส่งเสริม
พัฒนำตลำดมอกล้วยไข่ ของกรมกำรค้ำภำยใน เพื่อกระตุ้นกำรจับจ่ำยใช้สอย ช่วยให้เกิดกิจกรรมกำรค้ำขำย
และกำรท่องเท่ียวควบคู่กันไป ท ำให้เกิดกำรหมุนเวียนทำงเศรษฐกิจในชุมชน เป็นกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ 
สร้ำงโอกำส และช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำเกษตร และสินค้ำอื่นๆ แก่ผู้ค้ำของชุมชน และสร้ำงควำมมั่นใจให้
ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้ำดีมีคุณภำพ มำตรฐำน รำคำเป็นธรรมแสดงให้เห็นว่ำ นำยสมคิดเป็นตัวต้นคิดช่วยหำ
รำยได้ให้กับชุมชนและชำวบ้ำนแถวนั้นได้มีอำชีพไม่ว่ำจะเป็นกำรเกษตรหรือผู้ว่ำงงำน ได้ใช้เวลำให้เกิด
ประโยชน์และเล้ียงชีพตนและครอบครัว (ข่ำวสดออนไลน์, 2562) 

จำกผลกำรส ำรวจตลำดมอกล้วยไข่ ขอยกตัวอย่ำง 2 ร้ำน คือ 1) ร้ำนยำยเหรียญ เป็นร้ำนขำยของฝำก
ได้แก่ กล้วยอบเนยน้ ำผ้ึง เผือกอบเนย กล้วยปำปริก้ำ กล้วยเบรคแตก เผือกเส้นเค็ม รำยได้เฉล่ียต่อวันอยู่ท่ี
ประมำณ 2,000 ถึง 3,000 บำท โดยทำงร้ำนมีท้ังกำรขำยหน้ำร้ำน และทำงเพจบนเฟซบุ๊ค โดยส่วนใหญ่ 
ลูกค้ำท่ีส่ังเข้ำมำจะเป็นลูกค้ำจำกต่ำงจังหวัด จอดรถซื้อติดไม้ติดมือกลับจำกเท่ียวในเทศกำลต่ำง ๆ จำกนั้น     
ก็แชร์ ๆ ต่อ ๆ กัน ท ำให้ทำงร้ำนมีรำยได้ 2 ทำงแต่เนื่องด้วยปัจจุบันท ำให้พบปัญหำโควิด ท ำให้รำยได้ลดลง 
2) ร้ำนป้ำเล่ียม ร้ำนป้ำเล่ียมตลำดมอกล้วยไข่ ขำยของฝำก signature ของร้ำนคือ กล้วยฉำบ กล้วยปำปริก้ำ 
มันเส้นเค็ม รำยได้เฉล่ียต่อวันอยู่ท่ี 3,500 ถึง 4,000 เนื่องจำกเจอสถำนกำรณ์โควิดเข้ำมำ ท ำให้รำยได้และ
ลูกค้ำท่ีมำซื้อหน้ำร้ำนลดลงทำงร้ำนจึงปรับตัวร่วมกับขำยของออนไลน์ไม่ว่ำจะเป็นทำงเพจเฟซบุ๊ค หรือทำงช้
อปปี้ ท ำให้มีลูกค้ำส่ังเข้ำมำทำงออนไลน์และมีรำยได้เพิ่มขึ้น สรุปได้ว่ำ จำกกำรส ำรวจท้ัง  2 ร้ำน มีค่ำเฉล่ีย    



 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 5 | ฉบับท่ี 5 | ประจ ำปี 2565 | 11 
 

ต่อวัน 2,000 ถึง 4,000 เนื่องเจอสถำนกำรณ์โควิดเข้ำมำท ำให้รำยได้และลูกค้ำท่ีมำซื้อหน้ำร้ำนลดลงทำงร้ำน
จึงปรับตัวร่วมกับขำยของออนไลน์  

สินค้ำในตลำดมอกล้วยไข่เป็นแหล่งรวมสินค้ำแปรรูปของคนในชุมชนมอกล้วยไข่มีสินค้ำหลำกหลำย
และของใช้ในครัวเรือน อำทิเช่น กล้วยอบเนย, เผือกทอดเค็ม, กล้วยเบรกแตก, ไม้กวำดดอกหญ้ำ, ตะกร้ำสำน 
ฯลฯ มีรำคำประหยัดและมีคุณภำพ อีกท้ังยังเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงมำจังหวัดก ำแพงเพชรและ
จังหวัดใกล้เคียง ดังภำพ 1-4 

 
ภาพที ่1 กล้วยอบเนย 

 
ภาพที ่2 เผือกทอดเค็ม 
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ภาพที ่3 กล้วยเบรคแตก 

 
ภาพที ่4 ไม้กวำดดอกหญ้ำ 

สินค้ำและมอกล้วยไข่ สำมำรถหำซื้อได้ท่ี ตลำดมอกล้วยไข่ จังหวัดก ำแพงเพชร สถำนท่ี ต้ังอยู่ริมทำง
หลวงแผ่นดินสำยเอเชียหมำยเลข 1 สำยก ำแพงเพชร – นครสวรรค์กิโลเมตรท่ี 343 มีร้ำนขำยวำงเรียงรำยยำว
ประมำณ 200 เมตร ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร 62000 ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ ตลำดเป็น
แหล่งแลกเปล่ียนสินค้ำ ปัจจุบันตลำดส่วนใหญ่ดูจำกควำมต้องกำรของชุมชนนั้น ตำมสภำพแวดล้อมและ              
กำรด ำรงชีวิตในชุมชน ส่งผลให้คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ร่วมมือตำมนโยบำยควำม
ปลอดภัยด้ำนอำหำรให้คนด ำรงชีวิตตำมมำตรฐำนและสุขอนำมัยก ำแพงเพชรมีควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม
เป็นชุมชนโบรำณต้ังแต่สมัยสุโขทัยและมีวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นด้ำนศิลปะอีกท้ังยังมีชุมชนโบรำณท่ีคงเอกลักษณ์
ของชุมชนและสะท้อนควำมเป็นวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดก ำแพงเพชรได้ดีตลำดมอกล้วยไข่เป็น 1 ใน 5
ตลำดริมทำง ตลำดริมทำงมอกล้วยไข่เป็นหนึ่งตลำดท่ีส ำคัญในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจในชุมชนให้แข็งแรง ในปี 
2516-2520 มีกำรริเริ่มจำกำรน ำกล้วยท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จำกกำรส ำรวจท้ัง 2 ร้ำน มีค่ำเฉล่ียต่อวัน 2000-4000 
เนื่องเจอสถำนกำรณ์โควิดเข้ำมำท ำให้รำยได้และลูกค้ำท่ีมำซื้อหน้ำร้ำนลดลงทำงร้ำนจึงปรับตัวร่วมกับขำยของ
ออนไลน์ 
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ประเภทผลิตภัณฑ์และข้ันตอนกระบวนการผลิต 
จำกกำรสัมภำษณ์ เสนอ จ ำเรียง (กำรสัมภำษณ์, 26 ตุลำคม 2564) อำยุ 65 ปี เจ้ำของร้ำนมอกล้วยไข่ 

พบว่ำ ประเภทผลิตภัณฑ์ในตลำดมอกล้วยไข่ จังหวัดก ำแพงเพชรเพชร มีผลิตภัณฑ์จำกกล้วยและพืชผักผลไม้
ท่ีหลำกหลำย ประกอบด้วย 1.กล้วยอบเนย 2.กล้วยเบรกแตก (กล้วยสุกทอด) 3.กล้วยน้ ำว้ำตำก 4.เผือกเส้นเค็ม 
5.เผือกทอดเค็ม 6.ฝักทองอบเนย 7.มันสีม่วงอบเนย 8.ไม้กวำดดอกหญ้ำ ฯลฯ ดังภำพท่ี 5-14 

ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีส่วนผสมและวิธีการท า ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5 กล้วยอบเนย 

1. กล้วยอบเนย 
ส่วนผสม 

1. กล้วยน้ ำว้ำดิบ 5 กิโลกรัม 
2. น้ ำตำลปีบป 600 กรัม 
3. เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ 
4. มำกำรีน 400 กรัม 
5. น้ ำมันพืชส ำหรับทอด 

วิธีท า 
1. ล้ำงกล้วยน้ ำว้ำให้สะอำด ปอกเปลือกแช่ในน้ ำเกลือ 5 นำที จำกนั้นฝำนเป็นช้ิน ๆ ผ่ึงในตะแกรง

พอหมำด น ำใส่ถุงพลำสติกพักไว้ 10 ช่ัวโมง 
2. น ำกล้วยในถุงมำแกะออกเป็นช้ิน ๆ ไม่ให้กล้วยเกำะติดกัน 
3. ผสมน้ ำตำล มำกำรีน เกลือ ให้เข้ำกัน 
4. ต้ังกระทะเทน้ ำมันลงไปให้ร้อน 
5. ช่ังกล้วย 2.5 กิโลกรัม ส่วนผสมน้ ำตำลมำกำรีน 500 กรัม รวมกัน เทลงไปในกระทะท่ีน้ ำมันร้อน

ทอดจนกล้วยเหลือง ตักออก ใส่ตะแกรงให้สะเด็ดน้ ำมัน (คมสัน  เงินกระแชง, 2556) 
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ภาพที่ 6 กล้วยเบรกแตก 

2. กล้วยเบรกแตก 
ส่วนผสม 

กล้วยน้ ำว้ำสุกเหลืองแก่จัดและน้ ำมันพืชส ำหรับทอด 
วิธีท า 

1. ปอกกล้วย และใช้เครื่องไสแล้วลองด้วยภำชนะพลำสติก 
2. กระทะเบอร์ใหญ่และใส่น้ ำมันต้ังให้ร้อน 
3. เทกล้วยที่ไสแล้วลงในกระทะใช้ไม้ปลำยแหลมคอยคนกล้วย จนกว่ำกล้วยจะสุกเหลืองได้ท่ี 
4. ใช้ตะแกงตักกล้วยขึ้นแล้วพักท้ิงไว้ 
5. เกล่ียกล้วยให้กระจำยและท้ิงไว้เย็น 
6. บรรจุลงในถุงพลำสติกไม่ให้อำกำศเข้ำ (อภัย  นำมเพ็ง, 2560) 

 
ภาพที่ 7 กล้วยน้ ำว้ำตำก 
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3. กล้วยน้ าว้าตาก 
ส่วนผสม 

กล้วยน้ ำว้ำแก่ เกลือป่น น้ ำ 
วิธีท า 

1. เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ส ำหรับกำรท ำกล้วยตำก โดยวัตถุดิบหลักก็คือ กล้วยน้ ำว้ำสุก ปริมำณ
ตำมควำมต้องกำร ถำด หรือกระจำดส ำหรับใช้จัดเรียงวำงกล้วยตำก 

2. เตรียมกล้วย โดยกำรปอกเปลือกออก 
3. น ำกล้วยท่ีปอกแล้ววำงบนเขียงพลำสติกหรือใช้ถุงพลำสติกรอง ใช้ขวดแก้วสะดวกกล้ิงกดกล้วยให้แบน 
4. น ำกล้วยที่กดแบนแล้วเรียงใส่ถำด เมื่อเรียงจนเต็มถำดแล้ว ใช้แผ่นพลำสติกแรปอำหำร หรือ

ถุงพลำสติกใบใหญ่ๆ คลุมเพื่อกันฝุ่นและแมลง 
5. น ำไปตำกแดดจัด ๆ พอครึ่งวันให้กลับด้ำนกล้วย ตำกแดดและกลับกล้วยอย่ำงนี้ 2 วัน เมื่อกล้วย

แห้งได้ท่ีแล้วเก็บใส่ภำชนะพร้อมรับประทำนได้เลย (Peeranat, 2563) 

 
ภาพที่ 8 เผือกเส้นเค็ม 

4. เผือกเส้นเค็ม 
ส่วนผสม 

เผือก 1 หัว ( 700 g) 
เนยสดจืด 15 g 
เกลือ 1 ช้อนชำ 
น้ ำตำลทรำย 80 g 
ต้นหอมซอย 1 ช้อนโต๊ะ 
น้ ำสะอำด 100 g 
น้ ำมันพืช 1 ลิตร 

วิธีท า 
เผือกปอกเปลือกหั่นเป็นช้ินๆพยำยำมให้หนำเท่ำๆกันน ำไปทอดในน้ ำมันใช้ไฟปำนกลำงจนเหลือง

กรอบ ตักขึ้นพักไว้ ต้ังกระทะใช้ไฟอ่อนๆใส่น้ ำเปล่ำ น้ ำตำล เกลือ และวนิลำ เค่ียวจนเดือด น ำเผือกทอดลงไป
คลุกน้ ำตำลเบำ ๆ ซักพักปิดไป คลุกต่อจนน้ ำตำลเกำะเป็นเกร็ดขำว ตักขึ้นผ่ึงจนเย็นพร้อมเสริฟหรือเก็บใส่
ภำชนะท่ีปิดมิดชิด (KHANKRADI, 2563) 

https://www.blogger.com/profile/10570386202534548345
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ภาพที่ 9 เผือกทอดเค็ม 

5. เผือกทอดเค็ม 
ส่วนผสม 

1. เกลือครึ่งกิโลกรัม 
2. น้ ำ 3 ลิตร 
3. เผือกสไลด์ 

วิธีการท า 
  น ำเกลือและน้ ำมำละลำยให้เข้ำกัน 
วิธีการใช ้

1. ใช้น้ ำเกลือ 1 ทัพพี ต่อ กำรทอด 1 กระทะ โดยค่อย ๆ เติมลงไปตอนท่ีทอดเผือก-มันสุกแล้ว                 
ซึ่งสังเกตได้จำกท่ีเผือก-มันเริ่มแข็งตัวและลอยขึ้นมำ เมื่อเติมน้ ำเกลือแล้วทอดต่อไปอีกประมำณ 5 นำที                 
แล้วตักขึ้นได้เลย 

2. กำรเติมน้ ำเกลือลงไปขณะทอดจะช่วยให้เผือก-มันท่ีฉำบบรรจุถุงไว้ กรอบและไม่ช้ืน ซึ่งจะท ำให้
สำมำรถรักษำควำมกรอบไว้ได้นำนกว่ำกำรโรยเกลือเม็ดปกติ (รักบ้ำนเกิด, 2556) 

 
ภาพที่ 10 ฟักทองอบเนย 
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6. ฟักทองอบเนย 
ส่วนผสม  

ฟักทอง เกลือผง อบเชย 
วิธีท า  

1. เปิดเตำอบท่ีอุณหภูมิ 200 องศำฟำเรนไฮต์ หรือประมำณ 100 องศำเซลเซียส และวำงกระดำษ 
รองอบท่ีถำดอบ เตรียมไว้ 

2. ปอกเปลือกฟักทองแล้วสไลซ์เป็นแผ่นบำง น ำไปวำงบนถำดอบท่ีเตรียมไว้ น ำเข้ำเตำอบประมำณ 
25-30 นำที น ำออกมำโรยเกลือและผงอบเชยตำมชอบ (Chandra, 2564) 

 
ภาพที่ 11 มันม่วงอบเนย 

7. มันม่วงอบเนย 
ส่วนผสม 

1. น้ ำเปล่ำ 1 ลิตร 
2. น้ ำปูนใส 2 ช้อนโต๊ะ 
3. น้ ำมันร ำข้ำว 200 มิลลิตร 
4. มันม่วงสไลด์ 500 กรัม 

ส่วนผสมน้ าตาลเคลือบมันม่วง 
1. น้ ำเปล่ำ ¼ ส่วน 
2. น้ ำตำลทรำย ½ ถ้วย 
3. เกลือ ½ ช้อนชำ 

วิธีท า 
1. ปอกเปลือกมันม่วงแล้วน ำมำสไลค์ให้บำงแช่น้ ำเปล่ำและน้ ำปูนใสแช่ประมำณ 10 นำทีแล้วเทน้ ำท้ิง 
2. ต้ังน้ ำมันให้ร้อน เสร็จก็น ำมันม่วงฉำบลงไปทอดจนแห้งกรอบ จำกนั้นก็สะเด็ดน้ ำมันแล้วซับน้ ำมัน

ให้แห้ง 
3. ต้ังกระทะ ใส่น้ ำเปล่ำเล็กน้อยจำกนั้นก็ใส่น้ ำตำลและเกลือ กวนจนน้ ำตำลลำยเสร็จแล้วก็น ำมันม่วง

ลงไปคลุกให้เข้ำกัน (Monkeytan, 2562) 

https://voyagepvp.com/?p=1540&preview=true
https://voyagepvp.com/author/chandra/
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ภาพที่ 12 ไม้กวำดดอกหญ้ำ 

8. ไม้กวาดดอกหญ้า 

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ 
1. เตรียมดอกหญ้ำ จะเป็นดอกหญ้ำตองกง ดอกอ้อ หรือดอกแขมก็ได้ 
2. ไม้ไผ่ควำมยำวประมำณ 80-28 เซนติเมตร หรือเอำตำมท่ีเรำคิดว่ำจับแล้วถนัดมือท่ีสุด 
3. เชือกฟำงแนะน ำเกรดท่ีดี ๆ หน่อย เพื่อควำมคงทน 
4. เข็มเย็บกระสอบ 
5. ตะป ู

วิธีท าไม้กวาด 
1. ขั้นตอนแรกในกำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ คือ น ำดอกหญ้ำมำท ำควำมสะอำดและตำกให้แห้งสนิท               

ก็จะได้ไม้กวำดท่ีแข็งแรง คงทน และไม่หลุดง่ำยเมื่อน ำไปใช้งำน 
2. จำกนั้นจึงน ำดอกหญ้ำประมำณ 1 ก ำมือมำมัดรวมกันเป็นวงกลม 
3. น ำเข็มเย็บกระสอบท่ีร้อยเชือกฟำงแล้วแทงกลำงช่อดอกหญ้ำท่ีมัดรวมไว้ แล้วถักขึ้น -ลงแบบ       

หำงปลำให้ได้ 3 ช้ัน พร้อมจัดดอกหญ้ำให้แบน 
4. เมื่อได้ทรงเรียบร้อยก็ตัดโคนดอกหญ้ำให้เสมอกัน จำกนั้นน ำด้ำมไม้ไผ่เสียบลงตรงกลำงมัดดอกหญ้ำ 

แล้วน ำเชือกฟำงมำมัดไว้ด้วยกัน 
5. จำกนั้นก็ตอกตะปูยึดดอกหญ้ำกับด้ำมไม้ไผ่ให้แน่น เพื่อให้ไม้กวำดมีควำมแข็งแรงมำกขึ้น (Dot 

Property, 2560) 
ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ ภูมิปัญญำส่วนใหญ่ได้น ำกล้วยหรือพืชผักผลไม้มำแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์จนท ำให้เกิด

มูลค่ำ และสำมำรถสร้ำงอำชีพให้กับคนในพื้นท่ีได้ ท้ังยังถือว่ำเป็นแหล่งช็อปปิ้งและแหล่งท่องเท่ียวเพื่อสร้ำง
รำยได้ให้กับคนในจังหวัดก ำแพงเพชรอีกด้วย 
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บทสรุป 
กำรศึกษำเรื่อง “ของดีของมอ กล้วยไข่จังหวัดก ำแพงเพชร” วัตถุประสงค์ 1) ประวัติควำมเป็นมำ 

พบว่ำ ตลำดมอกล้วยไข’่ก ำแพงเพชร – ตลำดริมทำง ‘ตลำดมอกล้วยไข่ จ.ก ำแพงเพชร เป็น 1 ใน 5 ตลำดริมทำง 
บนถนนสำยหลักของประเทศขึ้นภำคเหนือท่ีผ่ำนแหล่งท่องเท่ียวหลำยแห่งหลำยจังหวัด นับเป็นจุดซื้อขำย
สินค้ำท่ีน่ำแวะ เป็นแหล่งแลกเปล่ียนสินค้ำของชุมชนในจังหวัดก ำแพงเพชร จุดเปล่ียนท่ีส ำคัญ คือ ช่วงประมำณ
ปี พ.ศ.2516-2520 กลุ่มชำวบ้ำนได้น ำผลผลิตพืชไร่ท่ีเหลือจำกกำรบริโภค มำต้ังแผงขำยกันบริเวณริมทำง
เพียง 4-5 ร้ำน และน ำ ‘กล้วยไข่’ มำวำงขำยเป็นเครือก่อน หลังจำกนั้นจึงเริ่มน ำกล้วยมำแปรรูป และขยำยไป
ยังผลิตภัณฑ์ท่ีหลำกหลำย จนกระท่ังเป็นพื้นท่ีส ำคัญในขับเคล่ือนเศรษฐกิจและวิถีชีวิตชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 2) ประเภทผลิตภัณฑ์และขั้นตอนกระบวนกำรผลิต พบว่ำกระบวนกำรผลิตของผลิตภัณฑ์         
มีข้ันตอนกำรท่ีซับซ้อนและภูมิปัญญำส่วนใหญ่ได้น ำกล้วยหรือพืชผักผลไม้มำแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ท ำให้เกิดมูลค่ำ และสำมำรถสร้ำงอำชีพให้กับคนในพื้นท่ีได้ 
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เพลงกล่อมเด็กนครไตรตรึงษ์ จังหวัดก าแพงเพชร 

ศุภโชคชัย นันทศรี 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร., ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ภัทรพงษ์  สุนันทิพย์  
ไวทยวิทย์  น้อยใหม่ 

นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บทน า 
          เพลงกล่อมเด็ก เป็นบทเพลงท่ีจัดอยู่ในเพลงพื้นบ้ำนโดยมีจุดประสงค์ใช้ร้องกล่อมเด็ก หรือปลอบเด็ก 
เพื่อให้เด็กนอนหลับ กำรร้องเพลงกล่อมเด็กมักสืบทอดกันด้วยวิธีกำรจดจ ำจำกรุ่นสู่รุ่น เป็นส่วนหนึ่งของ
วรรณกรรมมขุปำฐะ โดยใช้ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอดท่ีส ำคัญส่วนเนื้อหำและท่วงท ำนองจะแตกต่ำงกัน 
ตำมลักษณะท้องถิ่นนั่น ๆ เช่น เพลงกล่อมเด็กในภำคเหนือเรียก “เพลงอื่อลูก” ภำคอีสำนเรียก “เพลงนอน
สำหล่ำ” “เพลงนอนสำเดอ” ภำคกลำงเรียก “เพลงกล่อมเด็ก” “เพลงกล่อมลูก” ภำคใต้ เรียก “เพลงชำน้อง” 
“เพลงร้องเรือ” เป็นต้น ซึ่งไม่ว่ำท้องถิ่นใดล้วนมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้ำนท่ีมีบทบำทและหน้ำท่ีแสดง
เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน บทควำมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ประวัติควำมเป็นมำ 2) ฉันทลักษณ์เพลง
กล่อมเด็ก 3) วิเครำะห์เพลงกล่อมเด็กต ำบลไตรตรึงษ์ และ 4) กำรอนุรักษ์และรักษำเพลงกล่อมเด็ก 

ค าส าคัญ: เพลงกล่อมเด็ก, ต ำบลไตรตรึงษ์, เพลงกล่อมเด็กไตรตรึงษ์  

ประวัติความเป็นมาของเพลงกล่อมเด็ก 
เรื่องรำวเฉพำะเกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็กของต ำบลไตรตรึงษ์ อ ำเภอเมืองจังหวัดก ำแพงเพชร พบว่ำ      

มีมำด้ังเดิมแต่ครั้งอดีตโดยผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนมำช้ำนำน โดยเพลงท่ีร้องกล่อมนั้นสำมำรถสะท้อน
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมกำรเล้ียงลูกของคนไทยในแถบภำคกลำงสะท้อนควำมเป็นอยู่ ควำมเช่ือ วิธีคิดตลอดจน
โลกทัศน์ของชำวบ้ำนไตรตรึงษ์ ได้เป็นอย่ำงดี บทเพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงท่ีใช้ค ำง่ำย ๆ ไพเรำะ ใช้ภำษำใน
ท้องถิ่นท่ีตนอำศัยอยู่ มีเนื้อหำแสดงควำมรักและควำมผูกพันของแม่กับลูก สะท้อนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ทำง
วัฒนธรรมกำรเล้ียงลูกของคนไทยท่ีให้เด็กนอนเปลสำย โดยแม่หรือคนในครอบครัวขับร้องเพลงกล่อมมีท้ังขู ่  
ท้ังปลอบ และร้องเล่ำนิทำน เพื่อให้เด็กเพลิดเพลินนอนหลับได้เร็วขึ้น บทเพลงท่ีร้องนั้นช่วยกระตุ้นพัฒนำกำร
และช่วยอบรมกล่อมเกลำเด็กมำแต่เยำว์วัย และสำมำรถช่วยให้เกิดควำมรักควำมผูกพันระหว่ำงแม่กับลูก     
ได้เป็นอย่ำงดี อีกประกำรหนึ่งจะเห็นว่ำในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ของสังคมไทยต้ังแต่เกิด
จนตำยมักจะเกี่ยวข้องกับบทร้องท่ีเป็นกำพย์กลอนอยู่เสมอ ไม่ว่ำจะเป็นเพลงกล่อมเด็ก เพลงกำรละเล่นของเด็ก 
เพลงท ำขวัญนำค และเพลงกล่อมหอ เป็นต้น (สุวรรณี ทองรอด, 2551, หน้ำ 5) แสดงให้เห็นว่ำ เป็นประวัติท่ีมี
มำแต่เนิ่นนำนสืบทอดกันมำรุ่นสู่รุ่นจึงไม่สำมำรถระบุได้ว่ำใครเป็นคนแต่งขึ้น ฉะนั้นผู้เขียนจึงค้นคว้ำข้อมูลท่ีมี
จำกต ำบลไตรตรึงษ์ แล้วได้รู้ว่ำมีเพลงกล่อมเด็กมำกถึง 28 เพลง แล้วแต่ละเพลงมีควำมแตกต่ำงกัน โดยแต่ละ
เพลงมีท้ังกำรขู่ให้กลัวกำรเพลินเพลินแล้วแต่สถำนกำรณ์ เพื่อสอนให้รู้ถึงควำมหมำยของเพลง 

ในด้ำนเพลงกล่อมเด็กท่ีปรำกฏในภำคกลำงนั้น ถือว่ำเป็นท่ีรู้จักแพร่หลำย และมีกำรบันทึกไว้เป็ น
หลักฐำนมำกกว่ำภำคอื่น ๆ นับว่ำสะดวกและเป็นประโยชน์แก่กำรศึกษำค้นคว้ำเป็นอย่ำงยิ่ง ส ำหรับในพื้นท่ี
ภำคกลำงนั้น จะเห็นได้ว่ำวิถีชีวิตของผู้คนมีควำมเกี่ยวข้องและผูกพันกับ เพลงกล่อมเด็กมำช้ำนำนจำก
หลักฐำนท่ีปรำกฏพบว่ำในพื้นท่ีต ำบลไตรตรึงษ์  อ ำเภอเมืองจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม                      
ริมแม่น้ ำปิงท่ีมีวิถีชีวิตบทเพลงต่ำง ๆ กำรละเล่นพื้นบ้ำนควำมเช่ือวัฒนธรรม ประเพณีท่ีสืบทอดมำยำวนำน               
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รวมไปถึงบทเพลงกล่อมเด็กท่ีเคยมีผู้ศึกษำและเก็บข้อมูล ไปแล้วจ ำนวนหนึ่งต้ังแต่ปี  พ.ศ.2524 (พูนพงษ์               
งำมเกษม, ม.ป.ป. อ้ำงถึงใน สุวรรณี ทองรอด, 2551 หน้ำ 2) หำกแต่สภำพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตำมกระแส
โลกำภิวัตน์และกำรไหล่บ่ำของข้อมูลสำรสนเทศยุคปัจจุบัน ท ำให้เพลงกล่อมเด็กด้ังเดิมซึ่งเป็นภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นค่อย ๆ เล่ือนหำยไปจำกสังคมไทย จำกงำนวิจัยเรื่อง “ควำมเช่ือและค่ำนิยมในกำรอบรมเล้ียงดู                     
เด็กไทยพื้นท่ี 4 ภำค ของประเทศไทย” พบว่ำเพลงกล่อมเด็กได้หำยไปจำกกระบวนกำรเล้ียงดูเด็กไทย                 
โดยอำจพบหลงเหลือบ้ำงในบำงภูมิภำคแต่เนื้อร้องก็ผิดเพี้ยนไปมำก ส่วนในกรุงเทพมหำนครแทบจะไม่พบ 
กำรกล่อมเด็กด้วยเพลงด้ังเดิมเลย จำกสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นอำจกล่ำวได้ว่ำ แนวโน้มของผู้ท่ีร้องเพลงกล่อมเด็ก 
หรือใช้เพลงกล่อมเด็กเป็นเครื่องมือในกำรเล้ียงดูบุตรมีอัตรำลดลงกว่ำในสมัยก่อนมำก ท้ังนี้อำจมำจำกปัจจัย
ภำยนอก เช่น พ่อแม่ไม่มีเวลำเล้ียงดูบุตรคนรุ่นปัจจุบันไม่คุ้นเคยกับเนื้อร้องเพลิงกล่อมเด็กแบบด้ังเดิม 
ตลอดจนควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและสำรสนเทศ เป็นต้น จึงท ำให้น่ำวิตกว่ำหำกไม่มีกำรสืบทอด
เพลงกล่อมเด็กไปสู่คนรุ่นหนุ่มสำวในปัจจุบัน แล้วคนในรุ่นลูกหลำนต่อไปอำจไม่รู้จักเพลงกล่อมเด็กแบบ      
ด้ังเดิมเลยก็เป็นได้ และอำจส่งผลกระทบต่อระบบควำมคิด ควำมเช่ือ และโลกทัศน์ของคนในชุมชนท้องถิ่น 
(สุวรรณี ทองรอด, 2551, หน้ำ 2) ผู้เขียนได้เลือกเพลงกล่อมเด็กของต ำบลไตรตรึงษ์มำ เพรำะเป็นเพลงท่ี
เข้ำใจง่ำยฟังสบำยเพลิดเพลิน มีท่วงท ำนองไพเรำะและท่ีส ำคัญเหมำะกับกำรกล่อมเด็ก ท่ีผมเลือกท ำงำนวิจัยนี้
เพรำะอยำกรักษำวัฒนธรรมของเพลงกล่อมเด็กเอำไว้ ด้วยเนื้อหำเพลงกล่อมเด็กมีให้ฟังท่ัวประเทศไทย 

กำรศึกษำเพลงกล่อมเด็กของต ำบลไตรตรึงษ์ จำกกำรเก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวำคม พ.ศ.2551 
พบว่ำ มีเพลงกล่อมเด็กจ ำนวนท้ังส้ิน 28 เพลง ผลกำรศึกษำวิเครำะห์พบว่ำ เพลงกล่อมเด็กท่ีปรำกฏนั้นไม่มี
รูปแบบค ำประพันธ์ตำยตัว มีสัมผัสคล้องจองมำกบ้ำงน้อยบ้ำง ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ำยกับกลอนท่ัวไป          
มีสัมผัสระหว่ำงวรรค ใช้ถ้อยค ำเรียบง่ำย ไม่มีท ำนอง ตำยตัว ในส่วนควำมยำวของเพลงแต่ละเพลงมีไม่เท่ำกัน 
ก ำหนดแน่นอนไม่ได้ ผู้ร้องอำจขยำยออกไป ได้เรื่อยๆ หรือตัดให้ส้ันเข้ำก็ได้ โดยมีค ำเห่กล่อมแทรกเป็นระยะ 
เช่น เอย เอ๊ย เอเอ้ โอละเห่ เป็นต้น (สุวรรณี ทองรอด , 2551, ออนไลน์) ท้ังนี้เพลงกล่อมเด็กไตรตรึงษ์นั้น                
มีท ำนองท่ีไพเรำะ ไม่มีรูปแบบค ำประพันธ์ตำยตัว ใช้ถ้อยค ำท่ีเรียบง่ำย มีสัมผัสคล้องจอง เหมำะสมกับเด็ก 
เพื่อท ำให้นอนหลับ สมกับเป็นเพลงกล่อมเด็ก เพลงกล่อมเด็กนั้นท ำให้ได้รู้ถึงของบทเพลงท่ีมีมำแต่เนิ่นนำน  
ท ำให้เหมำะสมแก่กำรรักษำต่อไป 

กำรศึกษำประวัติควำมเป็นมำของต ำบลไตรตรึงษ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร พบวำ่เมืองไตรตรึงษ์
เป็นท้องถิ่นท่ีต้ังของเมืองโบรำณท่ีมีอยู่จริงและเป็นเมืองส ำคัญมำต้ังแต่สมัยทวำรวดี  คือ เมื่อประมำณพุทธ
ศตวรรษท่ี 15 และมีร่องรอยของควำมเจริญท้ังในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยำ จวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
มีกำรปรำกฏหลักฐำนจำกโบรำณสถำนอย่ำงชัดเจน เช่น เจดีย์วัดพระธำตุ เจดีย์วัดเจ็ดยอด ซึ่งพระบำทสมเด็จ     
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลท่ี 5) ได้เสด็จประพำสเมื่อ พ.ศ.2449 และมีพระรำชวินิจฉัยถึงประวัติ       
ควำมเป็นมำและลักษณะของศิลปกรรมไว้ในจดหมำยเหตุเสด็จประพำสต้นครั้งท่ี 2 ในครั้งนั้น (สันติ อภัยรำช, 
2551, หน้ำ 26) ไตรตรึงษ์นั้นเป็นเมืองเก่ำ เป็นท่ีต้ังถิ่นฐำนส ำคัญของเมืองโบรำณ จึงได้รู้ประวัติอย่ำงเห็นได้
ชัด มีท้ังร่องรอยกำรค้นพบต่ำง ๆ เพรำะฉะนั้นผู้เขียนจึงได้รวบรวมและศึกษำข้อมูลของเพลงกล่อมเด็กต ำบล
ไตรตรึงษ์นี้ ว่ำมีเรื่องรำวของเพลงกล่อมเด็กท่ีส ำคัญต่อตัวผู้เขียนและคนอื่น  
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ฉันทลักษณ์และเพลงกล่อมเด็กไตรตรึงษ์ 
สุวรรณี  ทองรอด (2551) เพลงบทเพลงกล่อมเด็กท้ัง 28 เพลง  
1. เพลงลิ้นทอง 

เอ.. เฮ.. เฮย แม่จะกล่ำวถึงเรื่องรำวล้ิน ทองเอย 
                           ชำยมีเมียสอง รักเมียเอย ไม่เท่ำกัน 
        เมียหลวงจะตีด้วยท่อนอ้อย.. เอย 
                                    เมียน้อยจะตีด้วยท่อนจันทร์.. เอย 
                                    รักเมียไม่เท่ำกัน .. เอย 
                                    บำปนั้น เอย.. มำถึงตัว 
 2. เพลงนางประทุม 
            แม่จะขอกล่ำวเรื่องรำวเอย.. นำงประทุมรูปสวยรวยละลุ่มเอย.. 
  เจ้ำเกิดในพุ่มบุษบำ    ฤๅษีเล้ียงไว้เติบใหญ่ขึ้นมำ 

ฤๅษีไปป่ำนำงก็ร้อยพวงมำลัย   ลอยแก้ว..ลอยแก้ว.. 
นำงแก้วก็พิษฐำนไปเนื้อคู่อยู่ท่ีไหน  ให้พวงมำลัยสวมคอ..เอย 
ให้มำร่วมฟูกร่วมหมอน   มำร่วมที่นอนกับนำง 

3. เพลงนางชะนี 
โอ้ชะนีมือเหนียวเอย ..มือเหนี่ยวกิ่งพฤกษำ   พบเพื่อนแล้วก็พำกันมำกินผล.. เอ่ย 

บ้ำงก็ห้อยโหนโยนรำวแสวงหำลูกไม้    ฤำเอำมำต้องกินลูกไม้ป่ำเอย 
ไม่ได้ท ำไร่ท ำนำก็เป็นเหมือนคน     บ้ำงก็ขึ้นต้นไทรไกวตัวเอิง..เอย 
ร้องเรียกหำผัวอยู่อลวน ฮือ     มุนีฤำษีท่ำนประทำน อือ เอย 
ให้เยำวมำลย์มำกับผัวตน     นำงได้มำกับผัว... เอิงเอย 
นำงมำคิดช่ัวชำติท่ีแสนกล     คิดฆ่ำผัวตัวเสียเอิงเอย 
หล่อนจะยอมเป็นเมียพวกโจร     พอผัวส้ินชีวิต คิดแล้วทำงนี้เอย 
ไอ้โจรมันก็หนีท้ิงไปกลำงหน     เลยเขำสำปตัวแม่นำงโมรำ 
เศร้ำโศกำอยู่กระสับกระสน     เห็นพระอำทิตย์ระบำยสี...เอย 
ส ำคัญว่ำเลือดสำมี      นำงก็ร ่ำบ่นตัวของแม่ชะนีเอย 
ว่ำเดิมทีเอ๋ยเป็นคน 
4. เพลงวัดโบสถ์ (1) 

         เอ เฮ้ย ฮำ วัดเอ๋ยวัดโบสถ์..เอย  มีต้นโตนดอยู่เจ็ดต้น ฮือ 
พ่อขุนทองไปปล้น..เอย    ป่ำนฉะนี้แล้วไม่เห็นมำ 
เขำร ่ำลือมำ..เอย    ว่ำขุนทองเอย..ตำยแล้ว 
เหลือแต่กระดูกให้ลูกแก้ว..เอย   เมียรักเอยจะไปปลง ฮือ 
ศพเอ๋ยพ่อขุนทอง    คดข้ำวใส่ห่อ เอย ถ่อเอ๋ยเรือมำ ฮือ 
ลุงอินนี้ถือถำด..เอย    ยกกระบัตรเอยท่ำนถือธง 
ถือท้ำยเรือหงส์..เอย    ปลงศพเอ๋ยพ่อขุนทอง 
เรือไปล่มท่ีท่ำสิงห์..เอย    ไปปีนขึ้นได้เอ๋ยท่ีท่ำทอง 
เสียข้ำวเสียของ..เอย    เสียเงินเสียทอง เอ๋ยก็ไม่คิด 
เสียปลำสลิด.. เอย    ติดท้ำยเรือไป 
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5. เพลงเจ้างามประเสริฐ 
           งำมเอ๋ย เจ้ำงำม นะประเสริฐเอย  ขวัญเจ้ำแม่เถิดนะแม่ยำมยำก 

น้ ำอ้อยหรือน้ ำ ตำล เอย    แม่มิได้พำน ฮือ หนอพบปะ.. เอย 
ควำมยำกนะ แม่คุณ ..เอย 

6. เพลงเนือ้เย็น (1) 
          เนื้อเอ๋ยเนื้อเย็นเอย   ไม่ไม่ให้ไปเล่นเอ๋ยในน้ ำ 

จระเข้เหรำ มันจะพำเข้ำถ้ ำ ..เอย   มันจะพำระก ำ เอ๋ย แม่คุณ 
7. เพลงเนือ้เย็น (2) 

เอยหนอ เจ้ำเนื้อ เย็นเอย   แม่มิให้ลูกไปเล่น.. เอย 
ในท้องคลองน้ ำ มันมำกนะ   มันจะพำเจ้ำลอยล่อง.. เอย 
ท้องคลองนะแม่คุณ    เอ เฮ้ เอ๋ย โอ เห่ 

8. เพลงแม่เนือ้อุ่น (1) 
         เนื้อ เอย หนอ เนื้อ อุ่น.. เอย  เมื่อไรเจ้ำจะมีบุญหนอ แม่จะได้พึ่ง ฮือ 

เมื่อเจ้ำตกยำก ฮือ    ลงไป ไม่มีใครจะครวญถึง..เอย 
เอวกลึงนะแม่คุณ เอ เฮ่ เอย โอ เห่ 

9. เพลงแม่เนือ้อุ่น (2) 
        แม่เนื้ออุ่นเอย..    เนื้อเจ้ำละมุนเหมือนส ำลี 

แม่ไม่ให้ใครมำแตะต้อง    กลัวจะหมองศรีเอย 
คนดีนะแม่คุณ 

10. เพลงแม่เนื้ออ่อน (1) 
          เนื้อเอยเนื้ออ่อนเอย   ไม่หลับไม่นอนหรือจะคอยใคร 

ญำติวงศ์หรือพงศำเอย.... ของแม่  จะมำหนอทำงไหน เอย ..คอยใครเล่ำแม่คุณ 
11. เพลงแม่เนื้ออ่อน (2) 

          แม่เนื้ออ่อน เอย อ้อนแม่  เธอจะนอน ฮือ วันฮอื นอนหลับนอนไหล เอย 
นอนไปหนอนำน ๆ ต่ืนขึ้นมำ  แม่จะรับขวัญ เอิง เอย นอนวัน ฮือ นะ แม่คุณ 

 12. เพลงเจ้าร้อยชั่ง 
           เจ้ำร้อยช่ัง..เอย    แม่จะช่ังเจ้ำด้วยน้ ำรัก..เอย 

ช่ังเอย.. เงินหนอช่ังทอง    มำสักสองสำมรับ..เอย 
ยังไม่เท่ำลูกรักเอย    ของแม่คนเดียว เอ ..เฮ..เฮ้ 

13. เพลงบุญชู 
          โอละเห่ เอย เห่ เจ้ำร้อยช่ัง  หนอบุญชูเอย 

บุญแม่ยังอยู่ลูกเอย    จะครื้น เครง ฮือ 
ส้ินบุญน้อยของแม่หนอหำไม่   เด็กเล้ียงควำยมันจะหนอ กุมเหง เอย 
จะครื้นเครงเอย.. ก็ไม่ม ี

 
 
 
 



 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 5 | ฉบับท่ี 5 | ประจ ำปี 2565 | 25 
 

 14. เพลงวัดนอก 
          วัดเอยวัดนอก.. เอย   มีแต่ดอกเอ๋ยแคแดง 

ตกต ่ำก็ยิ่งแพง.. เอย    สำวน้อยจะห่ม.. เอย สีชมพู 
เจ้ำก็มีผัวแล้ว.. เอย    จะแต่งไปให้เอย..หนอ.. ใครดู 
แต่งตัวไปล่อชู้.. เอย    เขำรู้กันเสียเต็มใจ ..เอย 

15. เพลงระลอก 
         เอ.. ระลอกเอยพัดมำ   ดังจ๊อก..เอย ระลอกก็ซัดเอย ให้แรง 

พัดพ่อ พัดแม่ เอย ยังจะไว้..เอย   เอำบุญใหญ่หน้ำถ้ำแข็ง เอย 
มีเรี่ยว มีแรง.. เอย จะแทนคุณ   ยังไม่ไว้เอำบุญเอย.. แทนคุณเอย 
แม่เอย .. เอ เฮ้ 

16. เพลงแมวเหมียว 
          เอ.. เอ้.. เอ้ .. แมวเอ๋ยแมวเหมียว   แยกเขี้ยวยิงฟัน 

เสือปลำหน้ำส้ัน      กัดกันเอย เอ.. เอ้ 
17. เพลงค้างคาว 

         โยนยำวเอ๊ย    ค้ำงคำวกินกล้วย 
มำรับน้องไปด้วย    ไปช่วยกันโยนยำวเอ๋ย เอ เฮ้ 

18. เพลงตุ๊กแก 
          ตุ๊กแกเอย..    นอนไม่หลับ 

ตุ๊กแกกินตับ     เสียทีหวำ เอ เอ.. เอ้ 
19. เพลงคล้องช้าง 

          เอ.. เฮ้ย วันเอ๋ยวันนี้เอย   แม่ว่ำเอย..จะไปคล้องช้ำง 
  ข้ำมห้วยบึงบำง     ข้ำมเขำพนมทอง 

คล้องช้ำงนี่มำได้เอย    แม่ใส่ไว้เอย...ท่ีในซอง 
เกี่ยวหญ้ำนี่มำกองเอย     ช้ำงน้อยเอ๋ย..ก็ไม่กิน 
ยกเอยงวงขึ้นพำดงำเอย    น้ ำตำก็ไหลเอ๋ย..อยู่ริน..ริน 
ช้ำงน้อยก็ไม่กินเอย    เพรำะคิดถึงถิ่นเอย..มำรดำ 

20. เพลงวัดโบสถ์ (2) 
         วัดเอ๋ยนะวัดโบสถ์.. เอย   มีแต่ข้ำวโพด เอย สำลี 

เห็นลูกเขยตกยำก.. เอย    แม่ยำยก็พรำกลูกสำวหนี 
เหลือแต่ข้ำวโพดสำลี.. เอย   ต้ังแต่วันนี้ก็โรย ฮือ รำ 

21. เพลงนกกาเหว่า 
         นกเอ๋ยนกกำเหว่ำเอย   ไข่ให้เอ๋ยแม่กำฟัก 

แม่เอ๋ยกำหลงรักเอย    ฟักไข่เอ๋ยในอุทร 
คำบเอ๋ยเอำข้ำวมำเผ่ือเอย   แม่คำบเอำเหยื่อเอ๋ยมำป้อน 
ช้อนน้ ำมำให้ลูกกินเอย    สอนบินเอยนะแม่คุณ 
ปีกหำงเจ้ำก็ไม่กล้ำแข็งเอย   อย่ำเพิ่งท้อแม่จะสอนบิน 
พำลูกไปหำกินเอย    ตำมฝ่ังเอ๋ยแม่คงคำ 
ปีกบินก็เหยียบแต่ปลำยไร่เอย   ปำกเจ้ำก็ไซร้เอ๋ยจะหำปลำ 
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นำยพรำนก็ยกปืนขึ้นส่องเอย   ด้อมมองเอ๋ยจะยิงแม่กำ 
ยิงโป้งก็ตำยคว่ ำเอย    มำตำยตรงน้ ำเสียแล้วนะแม่กำ 

22. เพลงนกเขา (1) 
         นกเขำ เอย ขันตะเช้ำ เอ๋ยจนเย็น  ขันให้มันหนอดัง ดัง เอย 

แม่จะฟังแต่เสียงเล่น เอย    เสียงเย็นนะ แม่ (พ่อ) คุณ 
23. เพลงนกเขา (2) 

          นกเขำฝอยเอย    ข้ำมมำหย่อย เอ๋ยนำหลัง 
นกเขำครั่งเอย     แม่จะขังเจ้ำเข้ำไว้ หนอในกรง 
เก็บแต่ดอกจ ำปี หนอจ ำปำ   กำหลงเอ๋ยมำแซมผม เอย เจ้ำนอน เอเฮ้ 

24. เพลงนกขม้ิน 
          นกขมิ้นเหลืองอ่อนเอย   ค่ ำแล้วเจ้ำจะนอนท่ีไหนเอย 

นอนไหนก็นอนได้    สุมทุมพุ่มไม้ก็เคยนอน 
25. เพลงนกขม้ิน 

โยน โย้น โย้น  ขนมลูกโยน  โยนเข้ำกอไผ่ 
      ช้ำงงำเล็ก        เจ็กงำใหญ่            เก็บดอกไม้ 
      บูชำบำล                   ผัวท ำงำน             เมียเล่นชู้ 
      จับไม้กระทู้               ไปล้อมรำงเป็ด            ไปล้อมรำงไก่ 
      แม่อีโหลง            แม่อีไหล            ตะพำยข้ำวแช่ 
      ไม่บอกกับแม่            ว่ำจะไปเมืองไหน           ไปเมืองพลับ 
      ลูกเขยเลยจับ           ไปรับพ่อตำ             พ่อตำกูมำแล้วเหวย 
      ลูกเขยกูมำแล้ววำ          อ้ำยแก้วกำงกำ             กอดเมียกลำงวัน 
      ลุกขึ้นไก่ขัน            ตะวันแดงแจ๋ 

26. เพลงโยทิง 
           โยทิง โยนช้ำ ท ำนำหนองไหน  ท ำนำหนองไอ้เข้โอ้ 

ขี่ช้ำงงำโตไปซดหญ้ำก่อง    ลูกโด่เต็มท้องออกลูกเป็นพัน 
ขนมทอดมันขำยอันละสิบเบี้ย   ไปซื้อไก่เต้ียมำแลกตุ่นโพ 
ขโมยโอ๊กโอ๊กลักโถกูไป    กูจับตัวได้เสียเมืองพริกที 
หน้ำแข็งเป็นฝีจมูกเป็นไฝ    ไปตัดห่อไม้ หน่อไม้ไม่กลัว 
ไปหักสำยบัวเป็นหัวระประกำย   ไอ้เชิงมันลำย จมูกมันงอน 
ไอ้เมื่อมันนอนมันนอนใต้ไม้   ไอ้เมื่อมันไปไมรู่้ใต้ไม่รู้เหนือ 

27. เพลงสู้ควาย 
           เล..เล่..เล อ้ำยเลขุนปลัด   ขนทรำยเข้ำวัด 

นัดกันเล่นควำย     ควำยมึงควำยกู 
เข้ำสู้ด้วยกัน     ควำยใครแพ้ 
ด่ำแม่เจ้ำของมัน     เล..เล่..เล 
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28. เพลงโอ้ละทึก 
           โอ้ละเห่ เอ๋ยเห่ โอละทึก ฮือ  ลุกแต่ดึก ฮือ เอย.. ท ำขนมหม้อแกง 

ไอ้ผัวก็ด่ำ นำงเมียก็แช่ง                   เอิงเอย ขนมก็คำหม้อแกง 

พบว่ำฉันทลักษณ์แบ่งเป็น กลอนแปด 14 เพลง กลอนดอกสร้อย 3 เพลง กลอนหก 1 เพลง กลอนส่ี 
4 เพลง กลอนสุภำพ 6 เพลง รวมทั้งหมด28เพลง 

การศึกษาวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กไตรตรึงษ์ 
จำกกำรสัมภำษณ์ คุณแม่สุขศรี สิทธิ พบว่ำ เพลงกล่อมเด็กของต ำบลไตรตรึงษ์จ ำนวน 28 เพลง มีเนื้อหำ

ใกล้เคียงกับเพลงกล่อมเด็กของภำคกลำง ท้ังนี้คุณแม่สุขศรี สิทธิ ได้แบ่งประเภทเนื้อหำตำมลักษณะและมุมมอง
หลำกหลำยกันออกไป และได้จ ำแนกประเภทเนื้อหำตำมลักษณะของเพลงกล่อมเด็กท่ีปรำกฏดังต่อไปนี้ 

เรื่องรำวเกี่ยวกับวรรณกรรมนิทำน ในบำงบทเพลงนั้นได้เค้ำโครงเรื่องมำจำก เรื่องรำวจักร ๆ วงศ์ ๆ 
หรือเรื่องเล่ำ - นิทำนพื้นบ้ำน โดยเนื้อหำดังกล่ำว พบว่ำมีจ ำนวน 4 เพลง ได้แก่   

1) เพลงล้ินทอง  
2) เพลงนำงประทุม  
3) เพลงนำงชะนี 
4) เพลงวัดโบสถ์ (1) 

นอกจำก 4 เพลง นี้แล้ว ยังมีเพลงเกี่ยวกับกำรแสดงควำมรักของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก เป็นกำรแสดงถึง
ควำมเอื้ออำทร กำรเอำอกเอำใจ กำรดูแลเอำใจใส่ รวมถึงกำรปลอบใจเด็กเพื่อให้รู้สึกอุ่นใจ สังเกตค ำท่ีใช้เรียก
แทนตัวลูกในบทกล่อม มักจะใช้ค ำว่ำ เจ้ำเนื้ออ่อน เจ้ำเนื้อนิ่ม เจ้ำเนื้อเย็น แม่เนื้ออุ่น เจ้ำงำมเจ้ำร้อยช่ัง      
เจ้ำ ประเสริฐ เป็นกำรบ่งบอกถึงควำมเอ็นดูรักใคร่และทะนุถนอม โดยเนื้อหำดังกล่ำว พบว่ำมีจ ำนวน 8 เพลง 
ได้แก่  

1) เพลงเจ้ำงำมประเสริฐ  
2) เพลงเนื้อเย็น (1)  
3) เพลงเนื้อเย็น (2)  
4) เพลงแม่เนื้ออุ่น (1)  
5) เพลงแม่เนื้ออุ่น (2)  
6) เพลงแม่เนื้ออ่อน (1) 
7) เพลงแม่เนื้ออ่อน (2)  
8) เพลงเจ้ำร้อยช่ัง 

เพลงกล่อมเด็กเกี่ยวกับกำรขู่เพื่อให้เด็กเกิดควำมกลัว เป็นกำรอบรมหรือส่ังสอนเด็กในทำงอ้อมท่ีใช้
จิตวิทยำกำรบอกถึงสัตว์ท่ีน่ำกลัว ดุร้ำย มีเขี้ยวเล็บ เช่น แมวเหมียว ค้ำงคำว ตุ๊กแก เป็นต้น เพื่อขู่ให้เด็กเช่ือฟัง
และนอนหลับในท่ีสุด โดยเนื้อหำดังกล่ำว พบว่ำมีจ ำนวน 3 เพลง ได้แก่  

1) เพลงแมวเหมียว 
2) เพลงค้ำงคำว  
3) เพลงตุ๊กแก 

นอกจำกกำรปลอบขวัญแล้วยังมีเพลงท่ีท ำให้เกิดควำมเพลิดเพลิน เป็นกำรใช้ท่วงท ำนองและเนื้อหำ  
ท่ีเป็นกำรปลอบประโลม ในขณะเดียวกันก็เกิดควำมสนุกสนำน เมื่อฟังแล้วเกิดควำมเพลิดเพลิน โดยหยิบยก
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ส่ิงท่ีเห็นได้ท่ัวไปในธรรมชำติหรือในชีวิตประจ ำวัน เช่น กำรละเล่นพื้นบ้ำน ช้ำงน้อย นก กำเหว่ำ นกเขำ นกขมิ้น 
เป็นต้น โดยเนื้อหำดังกล่ำว พบว่ำมีจ ำนวน 8 เพลง ได้แก่  

1) เพลงคล้องช้ำง  
2) เพลงวัดโบสถ์ (2)  
3) เพลงนกกำเหว่ำ  
4) เพลงนกเขำ (1)  
5) เพลงนกเขำ (2)   
6) เพลงนกขมิ้น  
7) เพลงสู้ควำย  
8) เพลงโยท้ิง (สุวรรณี ทองรอด, 2551, ออนไลน์) 

ดังนั้นผู้เขียนจึงได้รู้ว่ำบทเพลงกล่อมเด็กนั้น หำกเป็นกำรร้องกล่อมในเวลำกลำงคืนจะแตกต่ำงจำก
กำรร้องกล่อมท่ัวไปในเวลำกลำงวัน นั่นคือ กำรร้องกล่อมในเวลำกลำงคืนจะไม่นิยมใช้เพลงท่ีจังหวะช้ำเนิบ 
เสียงเย็น ๆ เสียงโหยหวนและเสียงนุ่มนวล โดยมำจำกควำมเช่ือเกี่ยวกับกำรห้ำมร้องเพลงในเวลำกลำงคืน               
ซึ่งบำงถิ่นเช่ือว่ำเป็นกำรเรียกส่ิงช่ัวร้ำย ภูตผีปีศำจเข้ำบ้ำน 

การรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมเพลวกล่อมเด็กไตรตรึงษ์ 
          จำกกำรสัมภำษณ์ คุณแม่สุขศรี สิทธิ พบว่ำ ด้วยเรื่องรำวของเพลงกล่อมเด็กท่ีมีมำแต่ช้ำนำนเป็นท่ีสืบทอด
ต่อมำกันเป็นรุ่น ๆ ซึ่งมีกำรใช้กันน้อยมำกแตกต่ำงจำกเมื่อก่อนท่ีร้องกันทุกบ้ำน ในตอนนี้มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์
เข้ำมำไม่ว่ำจะเป็นยูทูป อื่นๆ เป็นต้น ได้ท ำให้คนในยุคนี้ได้ลืมเพลงกล่อมเด็กลงไปผู้เขียนจึงอยำกให้มีกำรใช้
เพลงกล่อมเด็กกันมำกขึ้นจึงท ำบทควำมนี้ขึ้นมำเพื่อรักษำและอนุรักษ์เพลงกล่อมเด็กไตรตรึงษ์นี้ไว้ ดังนั้ผู้เขียน
จะน ำข้อมูลท่ีหำมำได้ท้ังหมดไปสืบทอดไปยังรุ่นสู่รุ่นเพื่อรักษำวัฒณธรรมของเพลงพื้นบ้ำนให้สืบทอดต่อไป 

บทสรุป 
จำกกำรศึกษำเรื่องเพลงกล่อมเด็กนครไตรตรึงษ์ จังหวัดก ำแพงเพชร บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์      

เพื่อศึกษำ 1) ประวัติควำมเป็นมำ พบว่ำ เรื่องรำวเฉพำะเกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็กของต ำบลไตรตรึงษ์ อ ำเภอ
เมืองจังหวัดก ำแพงเพชร มีมำด้ังเดิมแต่ครั้งอดีตโดยผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนมำช้ำนำน โดยเพลงท่ี  
ร้องกล่อมนั้นสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมกำรเล้ียงลูกของคนไทยในแถบภำคกลำงสะท้อนควำมเป็นอยู่ 
ควำมเช่ือ 2) ฉันทลักษณ์เพลงกล่อมเด็ก พบว่ำ ฉันทลักษณ์แบ่งเป็นกลอนแปด 14 เพลง กลอนดอกสร้อย      
3 เพลง กลอนหก 1 เพลง กลอนส่ี 4 เพลง กลอนสุภำพ 6 เพลง รวมท้ังหมด 28 เพลง 3) วิเครำะห์เพลงกล่อมเด็ก
ต ำบลไตรตรึงษ์ พบว่ำ เนื้อหำมีควำมใกล้เคียงกันกับเพลงกล่อมเด็กของภำคกลำงท้ังนี้ได้แบ่งประเภทเนื้อหำ
ตำมลักษณะและมุมมองอันหลำกหลำยกันออกไป และได้จ ำแนกประเภทเนื้อหำตำมลักษณะของเพลงกล่อมเด็ก 
และ 4) กำรอนุรักษ์และรักษำเพลงกล่อมเด็ก พบว่ำ จำกกำรสัมภำษณ์ ครูสุขศรี สิทธิ ว่ำด้วยเรื่องรำวของ
เพลงกล่อมเด็กท่ีมีมำแต่ช้ำนำนเป็นท่ีสืบทอดต่อมำกันเป็นรุ่น ๆ ซึ่งมีกำรใช้กันน้อยมำกแตกต่ำงจำกเมื่อก่อน  
ท่ีร้องกันทุกบ้ำน ในตอนนี้มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้ำมำไม่ว่ำจะเป็นยูทูป อื่นๆ เป็นต้น ดังนั้นชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม
ริมแม่น้ ำปิงท่ีมีวิถีชีวิตบทเพลงต่ำง ๆ และปรำกฏนั้น ไม่มีรูปแบบค ำประพันธ์ตำยตัว มีสัมผัสคล้องจองมำกบ้ำง
น้อยบ้ำง ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ำยกับกลอนท่ัวไป มีสัมผัสระหว่ำงวรรค ใช้ถ้อยค ำเรียบง่ำย ไม่มีท ำนองตำยตัว 
ในส่วนควำมยำวของเพลงแต่ละเพลงมีไม่เท่ำกัน ก ำหนดแน่นอนไม่ได้ ผู้ร้องอำจขยำยออกไปได้เรื่อย ๆ ท้ังนี้ 
ได้รู้และเข้ำใจในเนื้อหำเพื่อน ำมำศึกษำและอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไป 
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                                               ภาพที่ 1 คุณแม่สุขศรี  สิทธิ  

 
ภาพที่ 2 หนังสืออ่ำนเพิ่มเติม 
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บะหมี่เซี้ยงชำกังรำวก ำแพงเพชร เป็นร้ำนก๋วยเต๋ียวช่ือดังในจังหวัดก ำแพงเพชร สืบทอดสูตรก๋วยเต๋ียวกัน

มำจำกรุ่นสู่รุ่น ยึดอำชีพขำยก๋วยเต๋ียวมำตลอด สมัยสงครำมโลกครั้งท่ี 2 สืบทอดกันมำนับ 70 ปี ร้ำนบะหมี่
เซี้ยงชำกังรำวก ำแพงเพชรจึงเป็นอีกหนึง่ร้ำนดังและอยู่กับจังหวัดก ำแพงเพชรมำนำน บทควำมนี้มี
วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษำเกี่ยวกับ 1) ประวัติควำมเป็นมำบะหมี่เซี้ยงชำกังรำว  2) เครื่องปรุง ขั้นตอนกำรปรุง
และกำรจัดเสิร์ฟ  

ค าส าคัญ: บะหมี่เซี้ยงชำกังรำว, บะหมี่ก ำแพงเพชร  

ประวัติความเป็นมาบะหม่ีเซ้ียงชากังราว 
ก๋วยเต๋ียวเป็นอำหำรท่ีได้รับควำมนิยม บริโภคได้ต้ังแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอำยุ สำมำรถเลือกใช้ของดี

มีประโยชน์ท้ังเครื่องเคียงรูปแบบหลำกหลำย อำทิ ผัก เครื่องเทศ สมุนไพร เนื้อสัตว์ จะมำในรูปแบบต้ม ตุ๋น 
หรือของสดๆ ลวกให้สุกพอดี ก็ได้รับควำมอร่อยแตกต่ำงกันไปตำมควำมชอบ ได้คุณค่ำทำงสำรอำหำรครบท้ัง 
5 หมู่ แถมด้วยน้ ำซุปร้อน ๆ เค่ียวด้วยน้ ำต้มกระดูกกับสมุนไพรหลำกหลำยชนิด จนได้รสท่ีหอมหวำนกลมกล่อม 
ซดคล่องคอ จำกนั้นก็เลือกปรุงรสได้ตำมใจ จะให้รสจัดหรือส ำหรับผู้ท่ีรักสุขภำพ เลือกปรุงรสชำติอ่อน ๆ 
รับประทำนแล้วสบำยท้อง ดีต่อสุขภำพไม่น้อย ก๋วยเต๋ียวจึงเป็นเมนูท่ีเหมำะส ำหรับคนทุกเพศทุกวัยเป็นอย่ำงดี 

ก๋วยเต๋ียวมำกับคนจีนท่ีอพยพเข้ำมำอยู่ในประเทศไทย แต่จะเริ่มมีครั้งแรกสมัยไหนนั้น เป็นเรื่องยำก
ท่ีจะบอกชัด คนจีนเริ่มอพยพเข้ำมำจริงจังต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำตอนกลำงถึงสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
แต่จ ำนวนผู้อพยพจะมำกเป็นพิเศษในช่วงสมัยรัชกำลท่ี 4 และรัชกำลท่ี 5 ซึ่ง สัมพันธ์กับกำรเติบโตของย่ำน
คนจีนท่ีส ำเพ็ง และเยำวรำชในสมัยนี้ก็มีรำยงำนว่ำมีเรือเจ็กขำย ก๋วยเต๋ียวให้เห็นแล้วแม้ก๋วยเต๋ียวจะมำกับ    
คนจีน แต่เมื่อกำลเวลำหมุนผ่ำนไปคนไทยได้หันมำ รับประทำนก๋วยเต๋ียวและท ำก๋วยเต๋ียวขำยมำกขึ้นเรื่อย ๆ 
ก๋วยเต๋ียวรสชำติไทยจึงพัฒนำขึ้น ประจักษ์พยำนท่ีดีท่ีสุด คือ ผัดไทย ซึ่งถือเป็นก๋วยเต๋ียวผัดแบบไทย                    
(ศิริลักษณ์ รอตยันต,์ 2550, หน้ำ 91) 

สมัยสุโขทัย มีหลักฐำนว่ำมีกำรค้ำขำยกับประเทศจีน กำรเจริญสัมพันธไมตรีระหว่ำงพระเจ้ำหงวนสีโจ๊ว
ฮ่องเต้ กับพ่อขุนรำมค ำแหง อิทธิพลของจีนเข้ำสู่ทุกประเทศในแหลมทอง ก๋วยเต๋ียวอำจเข้ำมำในสมัยนั้น แต่ไม่มี
หลักฐำนท่ีจะสืบคนได้ และอำหำรหลักของไทยคือ ข้ำว ดังนั้นก๋วยเต๋ียวน่ำจะเป็นอำหำรยุคหลังสมัยรัตนโกสินทร์ 
ซึ่งคนจีนท่ีเข้ำมำท ำมำหำกินในไทย ได้ท ำก๋วยเต๋ียวขำยด้วยกำรหำบ หรือพำยเรือขำยก่อนจะมำต้ังร้ำน (มำลี 
เพชรพิพัฒน์, 2552) 
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ภาพที่ 1 รูปบะหมี่เซี้ยงชำกังรำว (มติชนออนไลน,์ 2562) 

บะหมี่เซี้ยงชำกังรำวจังหวัดก ำแพงเพชรได้พัฒนำมำจำกสมัย จอมพล ป. พิบูลสงครำม เพรำะว่ำ      
มีกำรสนับสนุนให้คนไทยกินก๋วยเต๋ียวโดยร้ำนท่ีมีช่ือเสียงในสมัยสงครำมโลกครั้งท่ี 2 มีร้ำนท่ีมีช่ือเสียง คือ 
ร้ำนเจ็กเท่ง ร้ำนเจ็กฮ้อ ร้ำนเจ็กเซี้ยง จำกค ำบอกเล่ำของ อำจำรย์สุมำลี หรั่งประเสริฐ บุตรนำยต้ังหยงเซี้ยง    
(ร้ำนเจ๊กเซี้ยง) มำจำกเมืองซัวเถำต้ังแต่ปี 2475 ได้ยึดอำชีพขำยก๋วยเต๋ียวมำตลอด สมัยสงครำมโลกครั้งท่ี 2 
กิจกำรขำยก๋วยเต๋ียวร่ ำรวยมำกเพรำะขำยให้ทหำรญี่ปุ่นท่ีเข้ำมำในก ำแพงเพชร ต่อมำบรรดำลูก ๆ ได้สืบทอด
ขำยก๋วยเต๋ียวบะหมี่ถึง 4 ร้ำนคือ ร้ำนบะหมี่ชำกังรำว, ร้ำนบะหมี่เซี้ยง, ร้ำนเซี้ยงบะหมี่, ร้ำนอู๊ด รสเด็ด ซึ่งท้ัง     
4 ร้ำนได้ท ำกิจกำรขำยก๋วยเต๋ียวสืบกันมำนับ 70 ปี (มำลี เพชรพิพัฒน์, 2552)  

จำกบทสัมภำษณ์ มติชนออนไลน์ เรื่องถวิลหำ ‘บะหมี่ชำกังรำว’ บะหมี่ช้ันหนึ่งคู่เมืองก ำแพง ได้กล่ำว
ไว้ว่ำ ร้ำนบะหมี่เซี้ยงชำกังรำวมีกำรบริหำรกิจกำรร่วมกันระหว่ำง มณฑำ รักษ์ชน และ อ ำนำจ รักษ์ชน ซึ่ง
เป็นต้นต ำรับบะหมี่ชำกังรำวมำจำก นำยเซี๊ยง ท่ีอพยพมำจำกเมืองจีน ท ำบะหมี่เข็นรถขำย ถือเป็นเจ้ำแรก ๆ      
ในจังหวัดก ำแพงเพชร ต่อมำพ่อของสำมี คือ นำยคิดคะเน รักษ์ชน ซึ่งเป็นลูกชำยคนโตของนำยเซี๊ยงได้แตกออก 
มำเปิดร้ำนของตัวเอง ต้ังช่ือว่ำบะหมี่ชำกังรำวที่ลำนโพธิ์ตั้งแต่ปี 2503 ขำยต้ังแต่ชำมละ 2 บำท จนถึงปัจจุบัน
ชำมละ 30 บำท ด้วยควำมอร่อยและพิถีพิถัน ท ำให้ลูกค้ำพูดกันปำกต่อปำกจนเป็นท่ีรู้จักโด่งดัง 

สูตรลับกำรท ำบะหมี่ท่ีตกทอดกันมำถึง 3 ช่ัวอำยุคน ไม่ท ำให้รสชำติควำมอร่อยตกหล่นไปกับกำลเวลำ
แม้แต่น้อย ด้วยฝีมือกำรท ำบะหมี่ไข่เส้นสด และกำรปรุงรสชำติท่ีคงเส้นคงวำ ท ำให้ร้ำน  “บะหมี่ชำกังรำว” 
(เจ้ำเก่ำ) ท่ีต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร ได้รับควำมนิยมจำกคนเมืองก ำแพงไม่เส่ือมคลำย  

บะหมี่ชำกังรำว เดิมเรียกว่ำบะหมี่เซี้ยง เล่ำกันว่ำนำยเซี้ยง รักชนม์ (แซ่แต้) เป็นผู้ริเริ่มปรุงสูตรขึ้น 
นำยเซี้ยงเป็นชำวจีนท่ีอพยพมำอำศัยอยู่ในก ำแพงเพชรโดยยึดอำชีพท ำก๋วยเต๋ียวขำย ด้วยกำรปรุงน้ ำก๋วยเต๋ียว
ได้อร่อยเข้มข้น ท้ังเส้นบะหมี่ก็ท ำเอง ต่อมำจึงแพร่หลำยกลำยเป็นท่ีนิยมของชำวก ำแพงเพชร เส้นบะหมี่นั้น  
ใช้แป้งสำลีนวดกับไข่แดง น้ ำเปล่ำ และเช้ือท ำบะหมี่ จนเหนียวนุ่มเข้ำกันดี หลังจำกนั้นก็น ำแป้งมำคล่ีเป็น
แผ่นบำง ๆ แล้วหั่นเป็นเส้น ร้ำนไหนท่ีอร่อย ๆ จะท ำเส้นเองวันต่อวัน เส้นจะสดใหม่ เอกลักษณ์ของเส้นท ำเอง
แบบนี้คือค่อนขำ้งแข็งกว่ำเส้นโรงงำน จึงเค้ียวเพลินกว่ำ ยิ่งส่ังแบบแห้งมำยิ่งอร่อย ส่วนน้ ำก๋วยเต๋ียวเป็นน้ ำต้ม
กระดูกหมูท่ีเค่ียวจนได้รสหวำน แล้วปรุงรสด้วยน้ ำตำลปีบบ ส่วนเครื่องท่ีใส่ในก๋วยเต๋ียวมีหลำยอย่ำงได้แก่     
หมูสับ หมูแดง หนังหมู ตับหมูต้ม หอมเจียว กระเทียมเจียว พริกป่น ถั่วงอก และถั่วฝักยำว ท่ีต่ำงกับก๋วยเต๋ียว
สุโขทัย ชัด ๆ คงจะเป็นกำรไม่ใส่ถั่วลิสงค่ัว ท้ัง 4 ร้ำนเป็นสูตรเดียวกันหมด เพรำะทุกร้ำนเป็นพี่น้องกัน ต่ำงกัน   
แค่ร้ำนนึงมีหมูสะเต๊ะ แต่อีกร้ำนนึงไม่มีแต่มีต่ิมซ ำ (อ ำนำจ รักษ์ชน, กำรสัมภำษณ์, 15 ตุลำคม 2564) ผู้เขียน
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ได้มีกำรส ำรวจพื้นท่ี ร้ำนบะหมี่เซี้ยงชำกังรำว และได้สัมภำษณ์ เมื่อวันท่ี 15 ตุลำคม 2564 แล้วสรุปเมนูและ
ภำพร้ำนของบะหมี่เซี้ยงชำกังรำว ดังภำพท่ี 2-6 

 
ภาพที่ 2 สถำนท่ีต้ังร้ำนบะหมี่เซี้ยงชำกังรำว 

 
ภาพที่ 3 ป้ำยหน้ำร้ำนบะหมี่เซี้ยงชำกังรำว 

 
ภาพที่ 4 หมูสะเต๊ะ อำหำรเรียกน้ ำย่อยของทำงร้ำน 
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ภาพที่ 5 บะหมี่แห้ง ร้ำนบะหมี่เซี้ยงชำกังรำว 

 
ภาพที่ 6 บะหมี่ต้มย ำ ร้ำนบะหมี่เซี้ยงชำกังรำว 

จำกกำรสัมภำษณ์อ ำนำจ รักศ์ชน เจ้ำของร้ำน เครื่องปรุงของทำงร้ำนจะมีเยอะแยะมำกมำยแต่
บำงอย่ำงไม่สำมำรถบอกได้ เครื่องปรุงหลักๆคือดังนี ้

เครื่องปรุง 
บะหมี่ เกี๊ยว หมูสับ หมูแดง ต้ังฉ่ำย ผักชีฝรั่งหั่นฝอย แผ่นเกี๊ยว เนื้อหมูสับบด (ปรุงรสด้วยสำมเกลอ 

พริกไทยป่น และซอสปรุงรส) ผักกวำงตุ้งกระเทียมเจียว ต้ังฉ่ำย ถั่วฝักยำวลวก 

 
ภาพที่ 7 เส้นบะหมี่เซี้ยง (มติชนออนไลน์, 2562) 
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ภาพที่ 8 หมูสับ (มติชนออนไลน์, 2562) 

 
ภาพที่ 9 หมูแดง (มติชนออนไลน,์ 2562) 

 
ภาพที่ 10 ผักชีฝรั่ง (มติชนออนไลน์, 2562) 
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ภาพที่ 11 ถั่วฝักยำวลวก (มติชนออนไลน์, 2562) 

 
ภาพที่ 12 ต้ังฉ่ำย (มติชนออนไลน,์ 2562)  

จำกกำรสัมภำษณ์อ ำนำจ รักษ์ชน ถึงขึ้นตอนกำรปรุงหรือวิธีกำรท ำของบะหมี่เซี้ยงชำกังรำว ขั้นตอน
ตอนปรุงไม่ได้ซับซ้อนมำกแต่จะมีสูตรของทำงร้ำนท่ีสือทอดกันมำรุ่นสู่รุ่น มีดังนี้ 

ขั้นตอนการปรุง 
1. หมักหมูแดง : น ำสันนอกหมูมำท ำกำรหมักด้วยเกลือ พริกไทย น้ ำตำลทรำย ซอสหอยนำงรม ซอสพริก 

และสีผสมอำหำรเล็กน้อยค่ะ คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน หมักท้ิงไว้ 1-2 ช่ัวโมง ท ำน้ ำซุปบะหมี่เกี๊ยว 
2. ต้ังน้ ำให้เดือด : จำกนั้นใส่รำกผักชีและกระดูกเล้งลงไป ตำมด้วยกระเทียม หอมใหญ่ แล้วต้มจนเดือด 

เค่ียวไฟอ่อน ๆ ไปเรื่อย ๆ 
3. ห่อเกี๊ยว น ำแผ่นเกี๊ยวมำห่อหมูบดปรุงรสท่ีเตรียมไว้   
4. ต้มและอบ หมูแดง น ำหมูท่ีหมักได้ท่ีแล้ว ต้มลงในน้ ำเดือดใส่น้ ำให้ท่วมช้ินหมูนะคะ ปิดฝำท้ิงไว้  

จนหมูสุกดี หลังจำกนั้นน ำขึ้น แล้วไปอบต่อด้วยอุณหภูมิ 200 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 นำที เมื่อได้หมูแดง
แล้วน ำมำหั่นเฉียง ๆ ให้ได้ช้ินท่ีพอค ำ  

5. ลวกส่วนผสม ต้ังน้ ำโดยใช้ไฟกลำง น ำผักกวำงตุ้ง เกี๊ยว เส้นบะหมี่ ลงลวกได้เลยค่ะ ใช้เวลำประมำณ 
10-30 วินำที  

จัดเสิร์ฟ 
น ำผักกวำงตุ้ง เกี๊ยว และเส้นบะหมี่จัดใส่ชำม วำงด้วยหมูแดงหั่นช้ิน โรยต้นหอมผักชี กระเทียมเจียว 

แล้วเติมน้ ำซุป น ำบะหมี่เกี๊ยวท่ีได้ตกแต่งด้วยผักชี และกระเทียมเจียว ปรุงรสชำติตำมชอบ ก็จัดขึ้นเสิร์ฟได้ 
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บทสรุป 
จำกกำรศึกษำบะหมี่เซี้ยงชำกังรำวก ำแพงเพชร วัตถุประสงค์ท่ี 1) ประวัติควำมเป็นมำบะหมี่เซี้ยง     

ชำกังรำว พบว่ำ มีมำต้ังแต่สมัยสมัยสงครำมโลกครั้งท่ี 2 และคนท่ีคิดค้นและปรุงสูตรคือ นำยเซี้ยง รักษ์ชน 
(แซ่แต้) เป็นผู้เริ่มปรุงสูตร นำยเซี้ยงเป็นคนจีนท่ีเข้ำมำอยู่ในจังหวัดก ำแพงเพชร และได้ยึดอำชีพท ำก๋วยเต๋ียว
มำหลำยปี และกิจกำรก๋วยเต๋ียวก็ร่ ำรวยมำกขึ้นเพรำะขำยให้กับทหำรญี่ปุ่นท่ีเข้ำมำในก ำแพงเพชรต่อมำก็ได้
สืบทอดกันมำกหลำยต่อหลำยรุ่น จึงท ำให้คนสมัยก่อนและสมัยนี่รู้จักและเรียกติดปำกกันว่ำ  บะหมี่เซี้ยง
วัตถุประสงค์ท่ี 2) ขั้นตอนกำรปรุงและกำรจัดเสิร์ฟ พบว่ำ เป็นขั้นตอนท่ีส ำคัญมีควำมพิถีพิถันกันออกไปกัน 
แต่ละร้ำน ดูภำยนอกอำจจะเหมือนธรรมดำแต่ถ้ำเรำมำศึกษำลงไปในแต่ละขั้นตอนทำงร้ำนจะใส่ใจทุก
รำยละเอียด เพรำะท ำทุกอย่ำงตำมสูตรท่ีสืบทอดกันมำหลำยต่อหลำยรุ่นเพื่อจะให้รสชำติคงเดิม กำรใช้เครื่องปรุง
มีมำกมำยหลำยชนิดเช่น บะหมี่ เกี๊ยว หมูสับ และยังมีผักกวำงตุ้งกระเทียมเจียว ต้ังฉ่ำย ถั่วฝักยำวลวก และยังมี
อีกหลำยข้ันตอน คือ ขั้นตอนกำรปรุงมีดังนี้ กำรหมักหมูแดง น ำสันนอกหมูเอำไปหมักพอหมักเสร็จแล้วท้ิงไว้ 
1-2 ช่ัวโมง หลังจำกนั้น น ำไปต้มในน้ ำท่ีเดือดและต่อไปให้น ำไปอบด้วยอุณหภูมิ 200 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 
10 นำที เมื่อเสร็จแล้วน ำหมูแดงมำหั่นเป็นช้ินเฉียง ๆ กำรท ำน้ ำซุปต้องใช้เวลำหน่อยถ้ำไฟแรงมำกรสชำติน้ ำซุป
ก็จะเปล่ียนต้องไม่รีบ ขั้นตอนกำรท ำน้ ำซุป ต้ังน้ ำให้เดือด หลังจำกนั้นใส่รำกผักชีและกระดูกเล้งลงไปในหม้อ 
ตำมด้วยกระเทียม หอมใหญ่ แล้วต้มจนเดือด เค่ียวไฟอ่อน ๆ ขั้นตอนห่อเกี๊ยว น ำแผ่นเกี๊ยวออกมำแล้วน ำมำ
ห่อหมูบดท่ีปรุงรสจำกทำงร้ำน กำรลวกส่วนผสม โดยต้องต้ังน้ ำให้ใช้ไฟกลำง น ำผักกวำงตุ้ง เกี๊ยว เส้นบะหมี่
เอำลงเข้ำไปลวกพร้อมกัน ใช้เวลำประมำณ 10-30 วินำที หลังจำกนั้นน ำของท่ีลวกเสร็จแล้ว ลงใส่ในชำม และ
ตกแต่งด้วยหมูแดงท่ีหั่นเป็นชิ้นและโรยด้วยต้นหอมผักชีและกระเทียมเจียมแล้วเติบน้ ำซุปลงในชำม หลังจำกนั้น
ก็น ำไปเสิร์ฟและปรุงรสได้ตำมชอบรับรองอร่อย 
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เพลงพวงมาลัยจังหวัดก าแพงเพชร 

อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล 

อำจำรย์, โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
บริพัทร  ภู่เขียว 

พงศกรณ์  วงษ์อ่อง 
นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บทน า 
 เพลงพวงมำลัย เป็นเพลงเก่ำแก่เพลงหนึ่งเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป เพรำะเคยเป็นเพลงท่ีนิยมเล่นใน
ภำคกลำง หลำยท้องถิ่นมักน ำไปประกอบกำรละเล่นพื้นบ้ำน หรือใช้ปรับเป็นเพลงในกำรเล่นกีฬำพื้นบ้ำน
หลำยชนิด และบำงพื้นท่ีใช้เป็นเพลงร้องโต้ตอบเกี้ยวพำรำสีกันในกลุ่มหนุ่มสำว เพลงพวงมำลัย ไม่มีหลักฐำน
ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำ มีก ำเนิดเมื่อใด แต่รู้กันว่ำเป็นเพลงท่ีร้องเล่นได้ทุกโอกำส ทุกเวลำ มักเล่นในงำนเทศกำล 
เช่น สงกรำนต์ งำนลอยกระทง งำนขึ้นบ้ำนใหม่ งำนนบพระเล่นเพลง เป็นต้น บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์             
เพื่อกำรศึกษำ 1) ประวัติควำมเป็นมำของเพลงพวงมำลัย 2) โอกำสท่ีใช้ในกำรแสดง 3) อุปกรณ์ประกอบ         
4) ขั้นตอนวิธีกำรเล่น 5) ข้อมูลผู้แสดง 6) กำรแต่งกำย/เครื่องประดับ 7) ข้อมูลเพลง/ดนตรี 

ค าส าคัญ: เพลงพวงมำลัย, ควำมเป็นมำของเพลงพวงมำลัย, เพลงพวงมำลัยจังหวัดก ำแพงเพชร 

ประวัติความเป็นมาของเพลงพวงมาลัย 

เพลงพวงมำลัยเริ่มเล่นมำต้ังแต่เมื่อใดไม่ปรำกฏหลักฐำนแน่ชัด ปรำกฏแต่หลักฐำนจำกค ำบอกเล่ำ  
ต่อ ๆ กันมำว่ำ ได้รับกำรสืบทอดกันมำต้ังแต่ครั้งปู่ย่ำตำยำย ดังท่ีหลำยท่ำนท่ีสืบค้นเรื่องเพลงพวงมำลัย       
ได้กล่ำวไว้เช่น เอนก นำวิกมูล ได้สัมภำษณ์แม่เพลงพ่อเพลงชำวสุพรรณบุรี ถึงกำรละเล่นในงำนวัดป่ำเลไลยก์
เมื่อ 50 ปีก่อนว่ำ นอกจำกเพลงฉ่อยเพลงอีแซวท่ีเล่นกันแล้ว ก็มีเพลงพวงมำลัยและเพลงระบ ำบ้ำนไร่ ซึ่งเพลง
ท้ังสองชนิดนี้ดูจะเกยิ่งกว่ำเพลงฉ่อย เพลงอีแซว และเป็นเพลงท่ีเล่นกันแพร่หลำยมำก ในบริเวณภำคกลำงมัก
ร้องเล่นยำมตรุษสงกรำนต์เป็นต้น แต่ไม่ค่อยมีใครน ำมำร้องเป็นอำชีพ (เอนก นำวิกมูล, 2527, หน้ำ 330)    

ผู้เขียนได้ลงพื้นท่ีสัมภำษณ์ ล ำไย เทพสุวรรณ (กำรสัมภำษณ์, 14 ตุลำคม 2564) พบว่ำ เพลงพวงมำลัย
มีควำมเหมือนกันตรงท่ีไม่ทรำบถึงแหล่งท่ีมำอย่ำงชัดเจน และต่ำงกันตรงท่ีก ำแพงเพชรไม่ใช่ต้นก ำเนิดของ
เพลงพวงมำลัย แต่มีประวัติอยู่ในก ำแพงเพชรมำนำนมำกกว่ำ 10 ปีแล้ว ซึ่งเป็นกำรน ำมำจำกครูพักลักจ ำ   
และสืบทอดมำจำกพ่อเพลงแม่เพลงในพื้นท่ีภำคกลำง 

นอกจำกนี้เพลงพวงมำลัย ค ำนวณตำมอำยุ ของพ่อเพลง แม่เพลง ตำมหลักแบบเพลงพื้นบ้ำนโบรำณ
จำกกำรศึกษำของ เอนก นำวิกมูล เรื่อง เพลงนอกศตวรรษ ได้ค ำนวณตำมอำยุของ แม่เพลง พ่อเพลงผู้ให้
ข้อมูล ได้อนุมำนอำยุของเพลงชนิดนี้ว่ำน่ำจะเป็นเพลงเก่ำท่ีมีอำยุนับร้อยปีซึ่งก็ตรงกับท่ีบันทึกไว้ในหนังสือ 
"วัฒนธรรมไทย" ท่ีกล่ำวถึงประวัติของเพลงพวงมำลัยว่ำ "เป็นกำรละเล่นพื้นเมืองอย่ำงหนึ่งท่ีมีมำแต่โบรำณ  
ตำมทำงสืบค้นได้ควำมว่ำมีกำรเล่นกันมำกกว่ำ 100 ปี" และสุกัญญำ สุจฉำยำ ได้กล่ำวไว้ในประวัติของเพลง   
อีแซวว่ำ “เพลงอีแซวมีก ำเนิดในสมัยเดียวกับเพลงเหย่ยของกำญจนบุรีคือรำว ๆ 60 ปี โดยมีเพลงพวงมำลัย
เป็นต้นแบบของเพลงท้ังสอง เพลงพวงมำลัยจึงน่ำจะมีอำยุร่วมร้อยปีหรือมำกกว่ำนั้น และจำกกำรท่ีผู้วิจัยได้สืบ
สำวถึงประวัติควำมเป็นมำของเพลงพวงมำลัย ในพื้นท่ีท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำมพบว่ำ ส่วนใหญ่ต้น
ตระกูล  รุ่นปู่ย่ำตำยำยของพ่อเพลงแม่เพลงจะเล่นเพลงเป็น และได้รับกำรสืบทอดต่อ ๆ กันมำถึงรุ่นพ่อเพลง
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แม่เพลงซึ่งมีอำยุต้ังแต่ 50-80 ปีบำงท่ำนจดจ ำมำจำก พ่อเพลง แม่เพลง ในหมู่บ้ำนหรือหมู่บ้ำนใกล้เคียง มำฝึก
ร้องเล่นจนมีควำมช ำนำญกำรสืบทอดต่อ ๆ กันมำนี้จึงเป็นกำรยืนยัน "ควำมเก่ำ" ของเพลงพวงมำลัยได้เป็น
อย่ำงดี ซึ่งประวัติของเพลงพวงมำลัยนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในเนื้อร้องของเพลงพวงมำลัยหลำยส ำนวนดังนี้  

เอ่อระเหยลอยมำ   ลอยมำก็ลอยไป (ลูกคู่รับ 1 ครั้ง) 
มันกรุดมันกรำนต์มันเป็นงำนของหลวง  ก็เล่นกัน แต่พวงมำลัยมำ  
แต่ปู่ย่ำตำยำย     มีกันมำหลำยปีเอย (ลูกคู่รับ 2 ครั้ง)  

(เพลงพวงมำลัยส ำนวนท่ี 5/1 ทวี พรหมชนะ อ้ำงถึงใน วิบูลย์ ศรีค ำจันทร์, 2537) 

เรื่องรำวทั้งหลำยแม่สมัยโบรำณ  มันก็มีมำนำนแล้วพี่น้องไทย 
ยำมกรุดสงกรำนต์ แต่เป็นงำนปี  แต่พอส้ินเดือนส่ีเรียกว่ำมีใหม่ 
ยำมกรุดสงกรำนต์มันเป็นงำนหลวง  เขำก็เล่นกัน แต่พวงมำลัย ..  

(เพลงพวงมำลัยส ำนวนท่ี 3/78 ขวัญเมือง สังข์ทอง อ้ำงถึงใน วิบูลย์ ศรีค ำจันทร์, 2537) 

จำกเนื้อร้องของเพลงพวงมำลัยท่ียกมำเป็นตัวอย่ำงนั้น จะเห็นได้ว่ำกำรเล่นเพลงชนิดนี้ได้รับกำรสืบทอด
มำแต่โบรำณ และเป็นเพลงท่ีนิยมเล่นกันในช่วงเทศกำลตรุษสงกรำนต์ ซึ่งถือว่ำเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบรำณ 
มีเทศกำลเฉลิมฉลองดังปรำกฏอยู่ในพระรำชก ำหนดกฎมณเฑียรบำลครั้งกรุงศรีอยุธยำ เป็นโบรำณมงคล
รำชพิธี ซึ่งพระมหำกษัตริย์ได้ทรงกระท ำเป็นพิธีกำรประจ ำพระนคร ท ำเพื่อจะให้เป็นสิริมงคลแก่พระนคร และ
พระเจ้ำแผ่นดินพระบรมวงศำนุวงศ์ข้ำรำชกำรตลอดจนประชำรำษฎรท้ังปวงและได้รับกำรสืบทอดมำจนถึง
กรุงรัตนโกสินทร์เพิ่งมำเปล่ียนใช้วันท่ี 1 มกรำคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เมื่อสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครำมเป็น
นำยกรัฐมนตรี ส่วนประเพณีสงกรำนต์ยังคงไว้ตำมเดิม และได้รับกำรสืบทอดจนมำถึงปัจจุบัน โดยประชำชน
ส่วนใหญ่ยังถือว่ำตรุษสงกรำนต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยอยู่ ชำวบ้ำนยังถือว่ำเป็น “งำนหลวง” ซึ่ง “เขำก็เล่น
กัน แต่พวงมำลัย” ดังท่ีกล่ำวไว้ในเพลงซึ่งถ้ำนับจำกประเพณีตรุษสงกรำนต์ท่ีได้รับกำรสืบทอดมำต้ังแต่ครั้งกรุงศรี
อยุธยำเป็นรำชธำนี และเพลงพวงมำลัยเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยำ หรือ กรุงรัตนโกสินทร์ 
เพลงชนิดนี้ก็เป็นเพลงที่เก่ำแก่เพลงหนึ่ง แต่แปลกที่ไม่มีกำรกล่ำวถึงหรือมีกำรบันทึกถึงเพลงชนิดนี้เลยใน
วรรณคดีลำยลักษณ์อักษร ท้ังในสมัยกรุงศรีอยุธยำ และ กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือ ในหนังสือเพลง
พื้นเมือง (วิบูลย์ ศรีค ำจันทร์, 2537, หน้ำ 19) 

จำกข้อมูลข้ำงต้นผู้เขียนสรุปได้ว่ำ เพลงพวงมำลัยมีกำรเล่นกันมำกกว่ำ 100 ปี ซึ่งมักสืบทอดกันมำ
จำกต้นตระกูลท่ีเคยมีปู่ย่ำตำยำยเป็นพ่อเพลง แม่เพลงมำก่อน จนมำถึ งรุ่นพ่อเพลงแม่เพลงท่ีมีอำยุต้ังแต่            
50-80 ปี บำงคนจ ำมำจำก พ่อเพลง แม่เพลง ในหมู่บ้ำนหรือหมู่บ้ำนใกล้เคียง และน ำมำฝึกร้องเล่นจนมีควำม
ช ำนำญกำรสืบทอดต่อ ๆ กันมำ โดยคำดว่ำถูกบันทึกไว้ในเนื้อร้องของเพลงพวงมำลัย  

โอกาสที่ใช้ในการแสดง 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลกำรสัมภำษณ์ เพลงพวงมำลัยเป็นเพลงท่ีร้องเล่นได้ทุกโอกำส ทุกเวลำ มักเล่นใน
งำนเทศกำล หรืองำนประเพณีต่ำง ๆ ได้แก่ สงกรำนต์ งำนขึ้นบ้ำนใหม่ งำนลอยกระทง งำนนบพระเล่นเพลง 
งำนแต่ง งำนทอดผ้ำป่ำ ท ำบุญร้อยวัน ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้ำว และแก้บน  

สถำนท่ีริเริ่ม จำกกำรรวบรวมข้อมูลพบว่ำเพลงพวงมำลัยท่ีใช้ ร้องโต้ตอบ มีแพร่กระจำยอยู่ลุ่มแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ ฝ่ังตะวันตกในเขตภำคกลำงด้ำนตะวันตก และตอนล่ำง พบในจังหวัดอ่ำงทอง สุพรรณบุรี กำญจนบุรี 
นครปฐม รำชบุรี และ เพชรบุรี จำกถิ่นท่ีปรำกฏของเพลงพวงมำลัยนี้เมื่อส ำรวจดูพบว่ำเป็นชุมชนไทยด้ังเดิม 
ท่ีมีมำก่อนกรุงศรีอยุธยำเป็นรำชธำนี อยู่ในระหว่ำง พ.ศ. 1600-2000 ซึ่งโบรำณคดีและผู้เช่ียวชำญทำงศิลปะ
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ไทยสันนิษฐำนจำกหลักฐำนทำงศิลปะด้ำนต่ำง ๆ ท่ีพบในบริเวณ นี้ท่ีเรียกว่ำ  "ศิลปะอู่ทอง"  ยืนยันได้ว่ำ
ชุมชนแถบลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำและบริเวณต้ังแต่สุโขทัยลงมำจนถึงเพชรบุรีมีศิลปะ สกุลช่ำงอู่ทองปรำกฏอยู่
ท่ัวไป สกุลช่ำงอู่ทองนี้มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ ศิลปะอยุธยำ  เกิดขึ้นก่อนกำรสถำปนำกรุงศรีอยุธยำเป็นรำชธำนี    
อันเป็นหลักฐำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำมีชุมชนบริเวณนี้เป็นชุมชนไทยด้ังเดิม 

 
ภาพที่ 1 กำรแสดงเพลงพวงมำลัย (suwanna48, 2551) 

อุปกรณ์ประกอบ 

จำกกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ อุปกรณ์ในกำรเล่นเพลงพวงมำลัยไม่มี ยกเว้นมีกำรมีกำรไหว้ครูจะมีอยู่      
2 องค์ประกอบ คือ 

1. กำรไหว้ครูต้องใช้พำน ประกอบด้วยธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกไม้ 3 สี บุหรี่ 1 ซอง เหล้ำขำว      
1 ขวด และเงินค่ำยกครู 12 บำท  

2. ในงำนประเพณีท่ัวไปจะร้องยกครูด้วยปำกเปล่ำ ในลักษณะบอกเล่ำหรือระลึกถึงพระคุณ ส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ท่ีนับถือให้มำช่วยคุ้มครอง ดังภำพท่ี 2  

 
ภาพที่ 2 กำรไหว้ครู (วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี, 2559) 
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ขั้นตอน/วิธี/กระบวนการ  

วิธีเล่นกำรเล่นเพลงพวงมำลัยนั้น นิยมต้ังเป็นวงแบ่งเป็น ฝ่ำยชำย และฝ่ำยหญิง อยู่กันฝ่ำยละครึ่ง
วงกลม แต่ละฝ่ำยจะมีพ่อเพลงแม่เพลง ข้ำงละ 1 คนและมีลูกคู่เท่ำไรก็ได้แล้วแต่วงเล็กหรือวงใหญ่ แต่ต้อง    
ไม่ต่ ำกว่ำ 3 คนเป็นอย่ำงน้อย กำรเล่นมีวิธีเล่นดังนี้เริ่มเล่นถ้ำมีกำรไหว้ครูท้ังฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิง จะนั่งลง
เป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วฝ่ำยชำยจะร้องไหว้ครูก่อน เมื่อฝ่ำยชำยร้องไหว้ครูจบฝ่ำยหญิงจะร้องไหว้ครูจนจบ     
กำรร้องไหว้ครูจะร้องเช่นเดียวเหมือนกับบทท่ัวไป มีลูกคู่คอยปรบมือให้จังหวะ และรองรับเมื่อไหว้ครูเสร็จ      
ผู้เล่นท้ังสองฝ่ำยจะลุกขึ้นยืน ต้ังวงเป็นรูปวงกลมตำมเดิมแล้วร้องเพลงพวงมำลัย ไปตำมล ำดับขั้นท่ีเล่น                
ดังภำพท่ี 3                     

 
ภาพที่ 3 รูปต้ังวงร้องเพลงพวงมำลัย (ฐำนข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดก ำแพงเพชร-ตำก, 2561) 

ถ้ำเป็นกำรไหว้ครูปำกเปล่ำโดยไม่มีอุปกรณ์ผู้เล่นท้ังสองฝ่ำยจะยืนในท่ีของตนแล้วฝ่ำยชำยจะขึ้นเพลง
ไหว้ครูก่อนแล้วฝ่ำยหญิงจึงร้องไหว้ครู เมื่อท้ังสองฝ่ำยร้องไหว้ครูเสร็จก็จะร้องเล่นเพลงเลยหรือในกรณีท่ีฝ่ำยหนึ่ง
ฝ่ำยใดมีครูแต่อีกฝ่ำยหนึ่งไม่มีครูก็จะให้ฝ่ำยท่ีมีครูร้องไหว้ครูก่อนจึงเริ่มเล่นเรื่อง แต่ปกติกำรเล่นเพลงพวงมำลัย
มักเริ่มท่ีบทเกริ่นก่อนเพรำะผู้เล่นไม่นิยมไหว้ครู  กำรเกริ่นฝ่ำยชำยจะร้องเกริ่นเรียกหรือเชิญให้ฝ่ำยหญิง
ออกมำเล่นกำรร้องเกริ่นจะร้องจนกว่ำฝ่ำยหญิงจะออกมำเล่นหรือออกมำร้องแก้ ฝ่ำยใดร้องก็ต้องออกมำรออยู่
กลำงวง เมื่อฝ่ำยชำยร้องจบลงก็จะกลับมำยืนท่ีฝ่ำยตนและลูกคู่ร้องรับจนลงเพลงเรียบร้อยแล้วฝ่ำยหญิงจึง
ร้องแก้ กำรร้องจะผลัดกันร้องฝ่ำยละครั้งท้ังฝ่ำยหญิงและฝ่ำยชำยจะร้องแก้กันไปมำตำมล ำดับข้ันจนเลิกเล่น
ส่วนลูกคู่จะเป็นผู้คอยปรบมือให้จังหวะขณะท่ีท้ังสองฝ่ำยร้องเล่นกันอยู่นั้นลูกคู่หรือผู้ฟังสำมำรถเข้ำไปร่ำยร ำ
ในวงได้ปกติจะมีผู้เล่น”ครั้งละ 1 คู่สลับกันไปตลอดจนเลิกเส้น แต่ปัจจุบันลูกคู่จะออกไปร ำกลำงวงครั้งละ
หลำยคู่คล้ำยรวงผู้ร้องหรือพ่อเพลงแม่เพลงเดิมจะมีหลำยคนและคอยผลัดเปล่ียนร้องแก้กันและร้องรับบำท 
ขึ้นกับบำทลง 

พ่อเพลงแม่เพลงคนใดมีควำมสำมำรถก็ร้องแก้กันไปหำกร้องแก้ไม่ได้ก็จะถอยออกมำให้ผู้อื่นท่ีมี
ควำมสำมำรถกว่ำเข้ำไปร้องแทนซึ่งเนื้อเรื่องจะยังคงต่อเนื่องกัน แต่ปัจจุบันผู้เล่นส่วนใหญ่มักร้องคนเดียวยืน
พื้นหำกมีพ่อเพลงแม่เพลงคนอื่นเข้ำมำช่วยร้องเนื้อหำก็จะไม่ต่อเนื่องกันหรือเปล่ียนเรื่องไปเลยเช่นเพลง
พวงมำลัยส ำนวนท่ี 4 ในกำรร้องแก้กันนั้นผู้เล่นจะต้องร้องตำมเพลงของอีกฝ่ำยหนึ่งก่อนแล้วจึงร้องแก้เนื้อหำ
ของเพลงท่ีตำมนั้นเมื่อร้องแก้เนื้อหำท่ีอีกฝ่ำยหนึ่งร้องเอำไว้แล้วก็จะร้องเนื้อหำใหม่ต่อเพื่อให้อีกฝ่ำยหนึ่งใช้
ร้องแก้กำรตำมเรำลงนั้นก็คือกำรเนื้อหำส ำคัญท่ีฝ่ำยหนึ่งร้องไว้และตนจะต้องร้องแก้เพื่อให้เนื้อหำต่อเนื่องกัน 
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ภาพที่ 4 ผู้แสดงร้องแก้กันตำมเพลงของอีกฝ่ำย (มูลนิธิโครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ, ม.ป.ป.) 

ข้อมูลผู้แสดง 

 จำกำรศึกษำของ วิบูลย์ ศรีค ำจันทร์ (2537, หน้ำ 36) เรื่องเพลงพวงมำลัย พบว่ำ ข้อมูลผู้แสดง                 
เพลงพวงมำลัยประกอบไปด้วย เพศผู้แสดง จ ำนวนนักแสดง และลักษณะผู้แสดง 

1. เพศผู้แสดง เป็นกำรแสดงในโอกำสส ำคัญต่ำง ๆ มีผู้แสดงท้ังชำย และหญิง ออกมำร้องร ำท ำเพลง
กันเป็นคู่  

2. จ ำนวนนักแสดง ประกอบด้วยผู้เล่น 2 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยชำย และฝ่ำยหญิง แต่ละฝ่ำยจะมีผู้ร้องน ำ
เรียกว่ำ พ่อเพลง แม่เพลง (พ่อพวง แม่พวง) ฝ่ำยละ 1 คนและมีลูกคู่คอยช่วยร้องรับ ร้องกระทุ่งพร้อมท้ัง
ปรบมือให้จังหวะฝ่ำยละเท่ำไรก็ได้ไม่ จ ำกัดจ ำนวน แต่อย่ำงน้อยต้องไม่ต่ ำกว่ำฝ่ำยละ 5 คน  

3. ลักษณะผู้แสดง ผู้เล่นจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรจ ำเนื้อร้อง และเป็นผู้เล่นท่ีมำด้วยควำมสมัครใจ
ของแต่ละฝ่ำย ส่วนผู้เล่นท่ีเป็นลูกคู่นั้นจะต้องปรบมือให้จังหวะเพื่อให้ผู้ร้อง ร้องได้ถูกต้องตำมจังหวะและ
ท ำนอง ถ้ำหำกปรบมือไม่เป็น หรือ ไม่ถูกจังหวะผู้ร้องน ำก็ไม่สำมำรถร้องต่อได้ กำรเล่นเพลงพวงมำลัยกจ็ะล่ม 

 
ภาพที่ 5 ลักษณะผู้แสดง (วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี, 2559) 

การแต่งกายผู้แสดง/เคร่ืองประดับ 
 เนื่องจำกเพลงพวงมำลัยไม่ใช่เพลงอำชีพ กำรเล่นเป็นไปด้วยควำมสมัครใจของผู้เล่นแต่ละฝ่ำย        
ซึ่งมักจะไม่ได้มีกำรเตรียมตัวล่วงหน้ำ ดังนั้นกำรแต่งกำยจึงเป็นไปตำมสมัยนิยม และเป็นไปตำมสถำนกำรณ์
หรือโอกำสท่ีเล่นนั้น ๆ เช่น ถ้ำเล่นในทุ่งนำในกำรเก็บเกี่ยวข้ำว ก็จะใช้ชุดท ำงำนอยู่นั้นเล่น แต่ถ้ำเล่นยำม
เทศกำลหรือประเพณีต่ำง ๆ ผู้เล่นจะแต่งกำยตำมควำมนิยมของแต่ละถิ่นแต่ละสมัย   
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เดิมทีนั้นกำรแต่งกำยนั้นจะมีกำรเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบท่ีไม่ต่ำงจำกเดิมมำกนัก แต่ยังคงมี
เอกลักษณ์เฉพำะตัวอยู่ คือจะแต่งกำยตำมควำมนิยมของ แต่ละถิ่น แต่ละสมัย  หรือตำมฐำนะของผู้แสดง       

โดยส่วนใหญ่กำรแต่งกำยจะอยู่ตำมโอกำสท่ีไปแสดง เช่น ถ้ำร้องตอนเกี่ยวข้ำวก็จะใส่ชุดท่ีท ำงำนมำร้องเลย 
ถ้ำตอนงำนรื่นเริงท่ัวไปก็จะตำมชุดท่ีไปเข้ำร่วมงำน เป็นต้น 

ผู้แสดงฝ่ำยชำย จะนุ่งโจงกระเบนด้วยผ้ำไหม หรือผ้ำม่วง แล้วแต่ฐำนะของผู้เล่น สวมเส้ือมิสกรีคอกลม 
สีขำว มีผ้ำขำวม้ำคำดพุง และใส่เครื่องประดับ ได้แก่ สร้อยคอ แหวน สร้อยข้อมือ ตุ้มหูระย้ำ 1 ข้ำง และถ้ำผู้เล่น
มีฐำนะดีจะใส่สังวำลไขว้แบบลิเก ซึ่งปัจจุบันถ้ำมีกำรหำไปเล่นในงำนท่ีเป็นพิธีรีตองผู้ร้องน ำฝ่ำยชำย ก็จะนุ่ง
โจงกระเบนชนิดชำยธงและสวมเส้ือ "มิสกรี" คอกลมสีขำว และทับด้วยผ้ำขำวม้ำ เครื่องประดับแล้วแต่ฐำนะ
ของผู้เล่น แต่ถ้ำเล่นในงำนประเพณีท่ัวไปจะแต่งกำยตำมสมัยนิยม คือนุ่งกำงเกงขำก๊วยและสวมเส้ือคอกลม  

 ผู้แสดงฝ่ำยหญิง ท้ังในอดีต และปัจจุบันจะแต่งกำยคล้ำยคลึงกันไม่มำก คือ สวมเส้ือแขนสำมส่วน 
หรือเส้ือแขนทรงกระบอก นุ่งโจงกระเบนผ้ำไหม ทับเส้ือแล้วคำดด้วยเข็มขัดมีผ้ำสไบเฉียง เครื่องประดับมี   
ต่ำงหูระย้ำ แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ และก ำไลข้อเท้ำ ถ้ำเล่นในงำนท่ีเป็นพิธี ผู้เล่นจะแต่งกำยเหมือนกัน
ทุกคน  

ข้อมูลเพลง/ดนตรี 

 เพลงพวงมำลัย มีรูปแบบท่ีเฉพำะตัว คือจะขึ้นด้วย “เอ่อกระเลยลอยไป ลอยมำ” และลงท้ำยด้วย 
“เอย” โดยในกำรแสดงส่วนใหญ่จะใช้กำรปรบมือจำกผู้แสดงคนอื่นๆ เพี่อให้ดูมีควำมครึกครื้นมำกยิ่งขึ้น       
แต่ในบำงครั้งจะมีกำรใช้เครื่องดนตรีบำงชนิดมำช่วยให้จังหวะ เช่น กลองยำว เป็นต้น  

ผู้แต่งเพลง/เนื้อร้อง/ท านอง 
จำกกำรสัมภำษณ์ ล ำไย เทพสุวรรณ (กำรสัมภำษณ์, 14 ตุลำคม 2564) พบว่ำ เพลงพวงมำลัยท่ี

จังหวัดก ำแพงเพชร ไม่มีผู้แต่งท่ีแน่ชัด โดยส่วนใหญ่จะจ ำมำจำกกำรครูพักลักจ ำหรือสืบทอดกันมำจำกปู่ย่ำ   
ตำยำย ท่ีเป็นพ่อเพลงแม่เพลงภำยในหมู่บ้ำน  

เคร่ืองดนตรีประกอบ 
จำกกำรสัมภำษณ์ ล ำไย เทพสุวรรณ (กำรสัมภำษณ์, 14 ตุลำคม 2564) พบว่ำ ในกำรแสดงเพลง

พวงมำลัยในแต่ละครั้ง มักใช้กำรปรบมือเพื่อให้จังหวะ แต่ในบำงพื้นจะมกีลองยำวเป็นเครื่องดนตรีเข้ำมำร่วมด้วย 
เพลงที่ใช้ในการแสดง 
ฐำนข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดก ำแพงเพชร-ตำก (2561) 

ท่อนที่ 1         
คู่ท่ี 1 ชำยร้อง   
(สร้อย) ชำย เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อกระเลยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัย   

ใจพี่จะขำด แล้วเอย  
ชำย เจ้ำฉุยฉำยเอย เจ้ำเย้ืองย่ำงกรำยกระเดียดกระทำย กระทัดรัด มือหนึ่งก็เด็ดใบบอน มือหนึ่งก็

ช้อนปลำกัด แม่อุ่นเรือนเพื่อนรัก   รักเสมอในเอย........ 
(สร้อย) ลูกคู่ เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัย                

ใจพี่จะขำดแล้วเอย  
คู่ท่ี 2 หญิงร้อง   
(สร้อย) หญิง เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เ จ้ำพวงมำลัย    

ใจน้องจะขำดแล้วเอย 



 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 5 | ฉบับท่ี 5 | ประจ ำปี 2565 | 45 
 

หญิง พ่อพวงมำลัย พี่อย่ำโศกีว่ำน้องไม่รัก ถ้ำแขนพี่ตก น้องจะยกใส่ตัก พ่ออุ่นเรือนเพื่อนรัก รักเสมอ
ในเอย (ซ้ ำ) 

(สร้อย) ลูกคู่ เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัย    
ใจน้องจะขำดแล้วเอย  
ท่อนที่ 2 
      (สร้อย) หญิง เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เ จ้ำพวงมำลัย    
ใจน้องจะขำดแล้วเอย 

หญิง เจ้ำพวงมะโหดเอย พี่อย่ำถือโกรธว่ำน้องไม่รัก ไม่ใช่ลูกอ่อนจะมำนอนหนุนตัก (ซ้ ำ) พ่ออุ่นเรือน
เพื่อนรัก รักเสมอใจเอย 

(สร้อย) ลูกคู่ เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัย     
ใจน้องจะขำดแล้วเอย 

(สร้อย) ชำย เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อกระเลยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัย   
ใจพี่จะขำดแล้วเอย 

ชำย เจ้ำแขนอ่อนเอย เอำแขนไปซ่อนเอย ไว้ที่นอนของใครเอย  เวลำกลำงคืน เจ้ำสะอื้อร้องไห้ ร ำพึง
ร ำพลอยร ำเสียหน่อยเดียวเอย (ซ้ ำ)  

(สร้อย) ลูกคู่ เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัยใจพี่
จะขำดแล้วเอย 
ท่อนที่ 3 

(สร้อย) ชำย เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อกระเลยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัยใจพี่
จะขำดแล้วเอย  

ชำย เจ้ำดอกมณฑำเอย แม่หน้ำมน รับรักพี่สักคน จะเป็นไร เอยน้องจะให้พี่ฉุด หรือให้มำขอเอย     
ให้รับบอกพี่มำไว ๆ เอย (ซ้ ำ) 

(สร้อย) ลูกคู่ เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัยใจพี่
จะขำดแล้วเอย 

(สร้อย) หญิง เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เ จ้ำพวงมำลัย    
ใจน้องจะขำดแล้วเอย 

หญิง เจ้ำดอกมะลิลำเอย ค ำว่ำรักน้องขอพักไว้ก่อนเอย จะว่ำแสนงอนเอยนั่นไม่ได้ ถ้ำพี่จะฉุดก็มำฉุด 
ระวังสะดุดตอเอย (ซ้ ำ) 

(สร้อย) หญิง เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัย    
ใจน้องจะขำดแล้วเอย 
ท่อนที่ 4 

(สร้อย) ชำย เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อกระเลยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัยใจพี่
จะขำดแล้วเอย 

ชำย เจ้ำดอกรักเอย เอ่อระเหยลอยมำ พี่รักจริงเอย พี่จึงได้มำ ไม่ว่ำแดดกล้ำเอย ทำงไกลเอย (ซ้ ำ) 
(สร้อย) ลูกคู่ เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัยใจพี่

จะขำดแล้วเอย 
(สร้อย) หญิง เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัยใจน้อง

จะขำดแล้วเอย 
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หญิง เจ้ำดอกปีบเอย อย่ำมำรักน้องเลยเอย นะพ่อเตยต้นเต้ีย ถ้ำพี่มีเมียเอย แล้วน้องจะท ำอย่ำงไรเอย 
หรือพี่มีแกลบ มีร ำ พี่จะเอำน้องไปเล้ียงเอย ขอรับไว้เพียงน้องชำยเอย (ซ้ ำ) 

(สร้อย) ลูกคู่ เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัยใจน้อง
จะขำดแล้วเอย 
ท่อน 5 

(สร้อย) ชำย เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อกระเลยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัยใจพี่
จะขำดแล้วเอย 

ชำย เจ้ำดอกรักเร่เอย เอยลุยหล่มมำหำ จระเข้วำงคลอง เสือนอนขวำงหน้ำ พี่ยังอุตส่ำห์มำหำจนได้เอย 
(ซ้ ำ)  

(สร้อย) ลูกคู่ เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัยใจพี่
จะขำดแล้วเอย  

(สร้อย) หญิง เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัยใจน้อง
จะขำดแล้วเอย 

หญิง เจ้ำกำระเกดเอย พี่ขี่ม้ำเทศ จะไปท้ำยวัด ชักกริชแดงๆ จะออกมำแทงฝรั่ง เมียห้ำมก็ไม่ฟัง 
สุดก ำลังของเมียเอย (ซ้ ำ) 

(สร้อย) ลูกคู่ เจ้ำพวงมำลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมำ สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ำ เจ้ำพวงมำลัยใจน้อง
จะขำดแล้วเอย  

จำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ เพลงพวงมำลัยเป็นเพลงเก่ำแก่เพลงหนึ่งและเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 
เนื่องจำกเป็นเพลงท่ีนิยมเล่นในภำคกลำง ใช้เป็นเพลงร้องโต้ตอบเกี้ยวพำรำสีกันในกลุ่มหนุ่มสำว เพลงพวงมำลัย 
ไม่มีหลักฐำนปรำกฏอย่ำงชัดเจน  ซึ่งเพลงพวงมำลัยเป็นเพลงท่ีร้องเล่นได้ทุกโอกำส ทุกเวลำมักเล่นในงำนเทศกำล 
เช่น งำนสงกรำนต์ งำนลอยกระทง งำนขึ้นบ้ำนใหม่ งำนนบพระเล่นเพลง เป็นต้น และไม่มีใครน ำเพลง
พวงมำลัยมำร้องเป็นอำชีพ เพลงพวงมำลัยแต่ละแห่งมีควำมเหมือนกัน คือไม่ทรำบถึงแหล่งท่ีมำอย่ำงชัดเจน 
และต่ำงกันตรงท่ีก ำแพงเพชรไม่ใช่ต้นก ำเนิดของเพลงพวงมำลัย แต่มีประวัติอยู่ในจังหวัดก ำแพงเพชรมำนำน
มำกกว่ำ 10 ปี ซึ่งเป็นกำรครูพักลักจ ำ และสืบทอดมำจำกพ่อเพลงแม่เพลงในพื้นท่ีภำคกลำง และน ำมำฝึก          
ร้องเล่นจนมีควำมช ำนำญกำรสืบทอดต่อๆกันมำ 

บทสรุป  
  จำกกำรศึกษำเรื่อง เพลงพวงมำลัยในจังหวัดก ำแพงเพชร วัตถุประสงค์ท่ี 1) ประวัติควำมเป็นมำของ
เพลงพวงมำลัย พบว่ำ เพลงพวงมำลัยไม่ปรำกฏหลักฐำนท่ีชัดเจน ซึ่งจังหวัดก ำแพงเพชรไม่ใช่ต้นก ำเนิดเพลง
พวงมำลัย แต่เป็นกำรครูพักลักจ ำมำจำกพ่อเพลงและแม่เพลงในภำคกลำง วัตถุประสงค์ท่ี 2) โอกำสท่ีใช้ใน
กำรแสดง พบว่ำมักจะร้องเล่นในวำระโอกำสท่ีต่ำงกันคือ ร้องเมื่อเข้ำสู่ฤดูกำลในกำรประกอบอำชีพ เช่น 
ฤดูกำลเก็บเกี่ยว เป็นต้น เทศกำลงำนรื่นเริง หรืองำนมงคลต่ำงๆ วัตถุประสงค์ท่ี 3) อุปกรณ์ประกอบ พบว่ำ 
ก่อนท่ีจะเล่นเพลงพวงมำลัยจะมีกำรไหว้ครูทุกครั้ง เพื่อขอให้ตัวเองร้องเพลงได้อย่ำงไม่มีสะดุด และล่ืนไหล 
โดยจะประกอบด้วยธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกไม้ 3 สี บุหรี่ 1 ซอง เหล้ำขำว 1 ขวด และเงินค่ำยกครู      
12 บำท วัตถุประสงค์ท่ี 4) ขั้นตอนวิธีกำรเล่นพบว่ำขั้นตอนกำรเล่นเพลงพวงมำลัย จะแบ่งผู้แสดงชำยหญิง
ออกเป็น 2 ฝ่ำย แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3 คนเป็นอย่ำงน้อย จะเริ่มโดยกำรนั่งลงเป็นรูปครึ่งวงกลม แล้วฝ่ำยชำยจะร้อง
ไหว้ครูก่อน เมื่อไหว้ครูเสร็จผู้เล่นท้ังสองฝ่ำยจะลุกขึ้นยืน ต้ังวงเป็นรูปวงกลมตำมเดิมแล้วร้องเพลงพวงมำลัย 
ไปตำมล ำดับขั้นท่ีเล่น วัตถุประสงค์ท่ี 5) ข้อมูลผู้แสดง พบว่ำ ผู้เล่นจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรจ ำเนื้ อร้อง 
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และเป็นผู้เล่นท่ีมำด้วยควำมสมัครใจของแต่ละฝ่ำย ส่วนผู้เล่นท่ีเป็นลูกคู่นั้นจะต้องปรบมือให้จังหวะเพื่อให้ผู้
ร้อง ร้องได้ถูกต้องตำมจังหวะและท ำนอง วัตถุประสงค์ท่ี 6) กำรแต่งกำย/เครื่องประดับ พบว่ำกำรแต่งกำยจะ
มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวอยู่ คือจะแต่งกำยตำมควำมนิยมของ แต่ละถิ่น แต่ละสมัย หรือตำมฐำนะของผู้แสดง 
วัตถุประสงค์ท่ี 7) ข้อมูลเพลง/ดนตรี พบว่ำเพลงพวงมำลัยมีกำรปรบมือเพื่อให้จังหวะกันเป็นหลัก แต่ในกำร
แสดงบำงครั้งหรือกำรแสดงจำกถิ่นอื่นจะมีเครื่องดนตรีเข้ำมำด้วย  
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ภูชิชย์  จ ำปำเทศ  
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นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงงเพชร  

บทน า 
 ศำลเจ้ำพ่อเสือเป็นศำลเจ้ำท่ีคนไทยเช้ือสำยจีนในจังหวัดมีควำมเคำรพนับถือเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ
และศรัทธำเป็นอย่ำงมำก โดยมีควำมเช่ือว่ำเทพเจ้ำทุกองค์จะดลบันดำลประทำนพรเพื่อควำมเป็นสิริมงคล     
มีควำมสุขในชีวิตและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในกำรประกอบอำชีพกำรงำน ธุรกิจกำรค้ำ ปกป้องคุ้มครอง
บ้ำนเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข ท่ีถือปฏิบัติติดต่อกันมำอย่ำงเป็นยำวนำน โดยต ำนำนของศำลเจ้ำพ่อเสือเริ่มขึ้น 
เมื่อในอดีตกำลประมำณ 150 ปี ต้นสมัยแผ่นดินพระนั่งเกล้ำฯ รัชกำลท่ี 3 จำกต ำนำนนั้นกลำยมำเป็นท่ี
เคำรพศรัทธำเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจส ำหรับใครหลำยคน ควำมเช่ือเกี่ยวกับเสือสัตว์ในต ำนำนจีนท่ีคล้ำยคลึงกับ
ควำมเช่ือไทย เจำะลึกศำลเจ้ำพ่อเสือใหญ่ในกรุงเทพฯ ศำลเจ้ำพ่อเสือปึงเถ่ำกง -ม่ำของจังหวัดก ำแพงเพชรท่ี
ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศรัทธำกันมีควำมเป็นมำและก ำเนิดข้ึนได้อย่ำงไร บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 
1) ต ำนำนของศำลเจ้ำพ่อเสือ 2) ควำมเช่ือเกี่ยวกับเสือ 3) ศำลเจ้ำพ่อเสือใหญ่ในกรุงเทพฯ 4) ควำมเป็นมำของ  
ศำลเจ้ำพ่อเสือปึงเถ่ำกง-ม่ำ จังหวัดก ำแพงเพชร 5) กำรสักกำระบูชำเจ้ำพ่อเสือปึงเถ่ำกง -ม่ำ จังหวัด
ก ำแพงเพชร 

ค าส าคัญ: เจ้ำพ่อเสือ, ศำลเจ้ำพ่อเสือ ปึงเถ่ำกง-ม่ำ, ศำลเจ้ำพ่อเสือ จังหวัดก ำแพงเพชร 

ต านานของศาลเจ้าพ่อเสือ 
ในอดีตกำลประมำณ 150 ปี ต้นสมัยแผ่นดินพระนั่งเกล้ำ ฯ รัชกำลท่ี 3 กล่ำวถึงวัดมหรรณพำรำม 

เพรำะเกี่ยวโยงกับประวัติเจ้ำพ่อเสือ วัดมหรรณพ์ สร้ำงเมื่อสมัยรัชกำลท่ี 3 พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำฯ 
ผู้สร้ำงคือ กรมหมื่นอุดมรัตนรำษี (พระองค์เจ้ำอรรณพพระรำชโอรสในสมเด็จพระนั่งเกล้ำ) สถำนท่ีสร้ำงวัด   
ยังเป็นป่ำ บริเวณหลังวัดมหรรณพ์ยังมีสัตว์อำศัยอยู่คือ เสือปลำ เสือบอง อีเห็น กระต่ำย งูเหลือม งูหลำม เป็นต้น 
มีหมู่บ้ำนเล็ก ๆ อยู่แห่งหนึ่ง โดยมำกมีฐำนะยำกจน ยำยผ่องกับนำยสอนลูกชำย อยู่ด้วยกันเพียงสองคนแม่ลูก
เท่ำนั้น นำยสอนเป็นลูกท่ีมีควำมกตัญญูต่อแม่บังเกิดเกล้ำยิ่งนัก สองชีวิตต้องทนอยู่กับควำมยำกล ำบำก            
ต้องผจญชีวิตกับอำชีพท่ีไม่เป็นแก่นสำรแบบหำเช้ำกินค่ ำ นำยสอนลูกชำยยำยผ่องเป็นไข้มำ 6-7 วัน เมื่ออำกำร
ค่อนข้ำงทุเลำบ้ำงแล้วก็เตรียมตัวจะเข้ำป่ำเพื่อหำหน่อไม้ เก็บผักหักฟืนตำมเคย ถึงตัวจะล ำบำกยำกเข็ญอย่ำงไร 
ก็ไม่ท้อถอย ตนก็เอำหำบขึ้นบ่ำพร้อมท้ังมีดกับเสียมออกจำกเรือนเข้ำป่ำทันที ชะตำร้ำยก ำลังเดินตำมหลังนำยสอน
มำทุกย่ำงก้ำว สถำนท่ีเคยมีผักมีหน่อไม้มีฟืนก็ไม่มีเลย คิดว่ำพรุ่งนี้จะต้องตัดไม้เผำถ่ำน เมื่อเดินกลับมำเห็น   
กวำงตัวหนึ่งนอตำยอยู่ เพิ่งตำยใหม่ ๆ ยังไม่เน่ำ แกคิดด้วยเชำว์ไวว่ำ ก ำลังตกอยู่ในระหว่ำงอันตรำยแล้ว 
เพรำะกวำงนี้ถูกเสือกัดตำยกินเนื้อยังไม่หมด มันต้องพักอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ เจ้ำกวำงตัวนี้แน่ แต่อยำกจะได้เนื้อ
เอำไปฝำกแม่สักก้อนหนึ่ง เมื่อคิดดังนั้นแล้วก็ตัดควำมกลัวออกไป ตรงเข้ำไปเอำมีดเฉือนเนื้อโคนขำไปสองก้อน 
เอำใบบอนห่อแล้วเอำผ้ำขำวม้ำห่ออีกช้ันแล้วเอำคำดสะเอว รีบฉวยหำบข้ึนบ่ำเดินเลำะไปตำมริมหนองเพื่อเก็บ
สำยบัว ทันใดนั้นนำยสอนต้องสะดุ้งสุดตัว เพรำะเจอเข้ำกับเสือใหญ่อย่ำงจัง เมื่อมันเห็นนำยสอนยืนอยู่ใกล้
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หนองน้ ำ นำยสอนเห็นดังนั้น ก็ชักมีดเหน็บปลำยแหลมออกเตรียมป้องกันตัว จะหนีก็ไม่พ้น จ ำใจต้องสู้แม้จะตำย
ก็ไม่เสียดำยชีวิต เป็นห่วงแต่แม่คนเดียวเท่ำนั้น   

เจ้ำเสือเห็นได้จังหวะก็เผ่นเข้ำกัดทันที นำยสอนก็เอี้ยวตัวเอำมีดแทงถูกท่ีต้นคอ เจ้ำเสือยิ่งโกรธจัด
เพรำะถูกแทงจนเลือดสำด มันเผ่นเข้ำใส่อย่ำงบ้ำเลือด นำยสอนหลบไม่ทัน จึงจ้วงแทงไปตรงหน้ำเสือ ถูกท่ี
แสกหน้ำอย่ำงจัง เจ้ำเสือถูกแทงถึงสองแผลแล้ว มันก็แผดเสียงล่ันด้วยโทสะของมัน แล้วก็เผ่นเข้ำใส่นำยสอน
อย่ำงรวดเร็ว ไหนจะทำนก ำลังของมันได้ จึงเสียทีถูกมันฟัดอย่ำงเต็มท่ี แล้วก็ฟัดเหวี่ยงเต็มท่ี จนแขนขำดติด
อยู่ท่ีปำกของมัน นำยสอนเห็นเช่นนั้นก็ลุกวิ่งโดดลงไปในหนองแล้วด ำน้ ำหนีไปอยู่กลำงหนอง เจ้ำเสือก็ออกวิ่ง
ตำมไป เมื่อมันเห็นว่ำจะท ำอะไรนำยสอนไม่ได้ มันก็กลับเอำแขนของนำยสอนกินจนเกล้ียง แล้วก็บ่ำยหน้ำเดิน
ตรงไปท่ีซำกกวำงของมันอีกครั้ง เมื่อนำยสอนเห็นเสือไปนำนแล้ว แน่ใจว่ำมันคงไม่กลับมำอีก จึงขึ้นจำกหนอง
น้ ำหำทำงลัดรีบกลับบ้ำน ประมำณสองยำมก็ถึงบ้ำนแต่อำกำรหนักมำก นำยสอนนอนสลบอยู่แถว ๆ รั้วบ้ำน
ของตนเองยำยแผ้วเป็นน้องของยำยผ่องเป็นห่วงพี่สำวของตน เพรำะยำยผ่องร้องไห้ไม่หยุดเป็นลมหลำยครั้ง  

วันรุ่งขึ้นเช้ำมืด ยำยแผ้วเตรียมต้มข้ำวต้มเสร็จแล้วก็ออกจำกบ้ำนเอำไปให้พี่สำวของตนกิน เมื่อจวน
จะถึงประตูรั้ว เห็นคนนอนตะแคง มีเลือดเกรอะกรังไปท้ังตัวก้มลงมองดูหน้ำ จ ำได้ว่ำเป็นนำยสอนหลำนของ
แก จึงรีบเข้ำรั้วขึ้นเรือน ตะโกนบอกยำยผ่องว่ำ สอนกลับมำแล้วแต่นอนสลบอยู่นอกรั้ว ยำยผ่องได้ยินว่ำ     
ลูกกลับมำแล้ว แกก็ลุกจำกท่ีนอนรีบเดินไปหำลูกทันที ยำยแผ้วก็เรียกชำวบ้ำนให้ช่วยกันหำมนำยสอนขึ้น     
บนเรือนแล้วให้หลำนชำยไปตำมหมอคล้ำยมำบ ำบัดปัดรังควำนโดยเร็ว ประมำณครึ่งช่ัวโมงนำยสอนก็ฟื้น 
เบ้ืองต้นนำยสอนก็แก้ผ้ำขำวม้ำออกจำกสะเอวแล้วส่งให้ยำยผ่อง บอกให้แม่เอำเนื้อกวำงไป แม่เฒ่ำถำมว่ำ    
ได้เนื้อมำจำกไหน นำยสอนก็เล่ำเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนจนละเอียด อีกสองช่ัวโมงต่อมำนำยสอนก็    
ถึงแก่ควำมตำยยำยผ่องเป็นหญิงชรำอนำถำไร้ท่ีพึ่ง แกก็ต้องด้ินรนหำทำงช่วยชีวิต ตำมแบบและสติปัญญำของแก 

คุณยำยได้ไปท่ีว่ำกำรอ ำเภอขอร้องนำยอ ำเภอให้จับเสือมำลงโทษให้ได้ นำยอ ำเภอแสงผู้พิทักษ์มวลชน
ได้ยินยำยผ่องขอให้จับเสือมำท ำโทษแทนลูกของแกก็นึกแปลกใจ ต้ังแต่เป็นนำยอ ำเภอมำหลำยปี ยังไม่เคยเจอ
กับคดีเช่นนี้ เมื่อนำยอ ำเภอเห็นว่ำ แกพูดถูกและสงสำรแกมำก จึงรับปำกว่ำจะจับเสือมำท ำโทษให้ตำมควำม
ประสงค์ แล้วให้คนไปตำมปลัดโต ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถและปฏิบัติหน้ำท่ีดีท่ีสุดมำหำทันที เมื่อปลัดโตไปหำ
นำยอ ำเภอก็แจ้งเรื่องให้ทรำบ ปลัดโตก็รับปำกทันที สำมวันผ่ำนไป ขบวนล่ำเสือของนำยปลัดโตออกตะลุยป่ำ
หลำยทิศหลำยทำงถึงจะมีคนมำกก็ตำม เมื่อปลัดโตประกำศว่ำจะล่ำเสือ ก็ขันอำสำเข้ำร่วมขบวนตะลุยพยัคฆ์ร้ำย
กันมำก เริ่มวันท่ีส่ีก็ยังไม่ได้วี่แววหรือร่องรอยเลย เป็นอันว่ำปลัดโตต้องประชุมพรรคพวกกันอีกครั้ง ตกลงท่ีประชุม
ให้ยกขบวนกลับเสียก่อน เมื่อพรรคพวกพำกันกลับแล้ว ปลัดโตเท่ำนั้นท่ียังไม่ยอมกลับบ้ำน ได้แวะไปนมัสกำร
หลวงพ่อบุญฤทธิ์ในพระอุโบสถ และนมัสกำรหลวงพ่อพระร่วงในพระวิหำร วัดมหรรณพำรำม อ้อนวอนหลวงพ่อ
ท้ังสองพระองค์ ขอให้ทรงช่วยดลบันดำลจับเสือร้ำยให้ได้ กำรจับก็ขอรับรองว่ำจะไม่ฆ่ำเสือเป็นอันขำด ถึงแม้
เสือจะท ำร้ำยก็ตำม ขอให้หลวงพ่อพระร่วงทรงช่วยกล่อมใจเสือร้ำย ให้กลำยเป็นเสือเล้ียงให้ได้ ถ้ำจับลูกเสือ
ไม่ได้ครำวนี้ลูกต้องลำออกจำกต ำแหน่งรำชกำรทันที เมื่อนำยปลัดโตได้กล่ำวค ำพรรณนำให้หลวงพ่อฟังจน
หมดส้ินแล้ว ก็กรำบนมัสกำรลำหลวงพ่อออกจำกพระวิหำร แทนท่ีจะกลับไปอ ำเภอเพื่อรำยงำนเสียก่อนแต่กลับ
เดินอ้อมไปทำงหลังวัด ถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็นั่งพักนั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งก็หลับไปครั้นลืมตำต่ืนขึ้นต้องสะดุ้งตกใจ
แทบขำดใจ เห็นเสือนอนหมอบอยู่ตรงหน้ำ คิดจะหนีก็หนีไม่พ้นคิดจะสู้ก็สู้ไม่ไหว เพรำะเอำปืนพิงไว้กับต้นไม้ 
มีดก็วำงไว้ห่ำงตัว จะลุกขึ้นเอำปืนยิงก็กลัวไม่ทันเสือ ได้แต่นั่งนึกภำวนำถึงหลวงพ่อพระร่วงขอให้ช่วยชีวิต  
และขอให้ทรงช่วยเปล่ียนใจเสือให้กลับเป็นใจคน ให้รู้สึกผิดชอบช่ัวดีให้จับเสือได้ง่ำย ๆ เหมือนจับลูกแมว 
เสร็จอธิษฐำนแล้วเห็นอำกำรของเสือไม่มีร่องรอยแห่งควำมดุร้ำยเหลืออยู่เลย มันท ำตำริบหรี่คล้ำยกลับยอม  
ให้จับโดยดี 
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ปลัดแกล้งขู่ส ำทับว่ำ เจ้ำเสือร้ำยเจ้ำฆ่ำนำยสอนใช่หรือไม่? เสือพยักหน้ำรับว่ำจริงปลัดโตก็ว่ำ เจ้ำเป็น
ตัวจริงแน่หรือ? เสือก็ก้มหัวให้ดูแผลท่ีถูกนำยสอนแทงท่ีหน้ำผำกแผลยังไม่หำยมีรอยเลือดเกรอะกรังติดอยู่ท่ีหน้ำ 
ท่ีต้นคอ ปลัดก็แน่ใจว่ำเป็นตัวจริง เพรำะรู้ว่ำนำยสอนแทงเสือถูกท่ีหน้ำผำกกับต้นคอ ปลัดก็เอำเชือกผูกคอ
เสือแล้วจูงเสือไปท่ีว่ำกำรอ ำเภอ เมื่อถึงอ ำเภอก็ผูกเสือไว้กับเสำ แล้วเข้ำไปบอกนำยอ ำเภอ นำยอ ำเภอแสง
ตกใจร้องบอกให้ช่วยกันปิดประตูอย่ำให้มันเข้ำมำได้ ปลัดบอกว่ำมันไม่ดุ ไม่กัดใคร ๆ ท้ังนั้น เมื่อนำยอ ำเภอ
แน่ใจแล้วปลัดก็จูงเข้ำไปท่ีว่ำกำร แล้วส่ังให้ไปตำมยำยผ่องทันที นำยอ ำเภอก็เริ่มพิจำรณำคดี พูดเสียงดังถำม
เสือว่ำเจ้ำฆ่ำนำยสอนตำย แล้วเอำแขนไปกินข้ำงหนึ่งจริงหรือไม่ เสือก็พยักหน้ำรับว่ำจริง เจ้ำรู้ไหมว่ำอำญำ
แผ่นดินตรำเป็นกฎมำยไว้ส ำหรับลงโทษผู้กระท ำผิด เสือก็ก้มหัวรับรู้ นำยอ ำเภอบอกว่ำ เจ้ำจงฟังค ำตัดสิน
เด๋ียวนี้ เมื่อตัดสินต้องยอมรับโทษทันที เสือก้มหัวยอมรับ นำยอ ำเภอก็แจ้งโทษให้ฟัง แล้วตัดสินประหำรชีวิต
ทันที เสือก็ก้มหัวยอมรับโทษตำมค ำตัดสิน ลงนอนหมอบรำบกับพื้นหลับตำเฉย แต่มีน้ ำตำไหลซึม นำยอ ำเภอ 
ปลัดโต และใคร ๆ ท่ียืนมุงดูอยู่แน่นอ ำเภอ เมื่อเห็นอำกำรของเสือเช่นนั้น ต่ำงก็สงสำรบำงคนน้ ำตำไหล ไม่มี
ใครสักคนท่ีจะโกรธแค้นเสือ มีแต่สงสำรไม่อยำกให้นำยอ ำเภอฆ่ำ เพรำะมันแสดงอำกำรแสนท่ีจะสงสำร 

ฝ่ำยยำยผ่องเมื่อฟังค ำพิพำกษำตัดสินประหำรชีวิตเสือ ได้เห็นอำกำรของมันทุกอย่ำง และเห็นมั น
หมอบลงรับค ำตัดสิน พร้อมกับเห็นน้ ำตำไหลซึม อำกำรท่ีเคยโกรธเสือมำก่อน ก็พลันหำยไปจนหมดส้ิน ยำยผ่อง
ร้องไห้แล้วพูดกับนำยอ ำเภอว่ำ ขอชีวิตเสือไว้เถิดอย่ำได้ฆ่ำมันเลย ฉันไม่ขอเอำเรื่องโกรธแค้นกับมันอีกต่อไปแล้ว 
และขอให้นำยอ ำเภอยกเสือตัวนี้ให้เป็นลูกของฉัน แทนลูกท่ีตำยไปแล้ว นำยอ ำเภอแสงกับปลัดโต ซึ่งมีควำม
สงสำรมันเหมือนกับคนอื่น ๆ  เมื่อได้ฟังค ำขอร้องของยำยผ่องเช่นนั้นก็รีบฉวยโอกำสตัดสินใหม่ทันที บอกกับ
เสือว่ำ จงฟังค ำตัดสินใหม่ เสือก็ผงกหัวยอมรับฟัง นำยอ ำเภอตัดสินว่ำ เมื่อเจ้ำยอมรับผิดโดนดีแล้ว ก็ยกโทษ
ประหำรให้ แต่เจ้ำต้องเป็นลูกของยำยผ่อง และต้องรับเล้ียงดูแกแทนลูกชำยท่ีตำยไป เสือก็ลุกขึ้นยืน พร้อมกับ
พยักหน้ำอยู่หลำยครั้ง เมื่อเสร็จส้ินกำรช ำระคดีแปลกประหลำดแล้ว นำยอ ำเภอก็ส่ังปิดศำลทันที ต้ังแต่ยำยผ่อง
ได้เสือมำเป็นลูกแทนนำยสอนแล้ว ก็มีควำมสุขยิ่งกว่ำเดิมหลำยเท่ำ เพรำะเสือมิได้อยู่เฉย ๆ เข้ำป่ำหำอำหำร 
กัดเอำหมูบ้ำง เอำเก้งบ้ำง กวำงบ้ำง และจับสัตว์อื่น ๆ บ้ำง เอำมำให้ท่ีรักของมันอยู่เป็นนิจ แกก็แล่เนื้อกินบ้ำง 
เอำเนื้อสดเนื้อแห้งขำยชำวบ้ำนร้ำนค้ำบ้ำงมิได้ขำด ยำยผ่องต้ังช่ือเสือว่ำสอนแทนลูกท่ีตำย ในละแวกบ้ำนย่ำน
นั้นไม่มีขโมยเลย แต่ก่อนหน้ำเสือมำอยู่ ข้ำวของเป็ดไก่ ไร่ผักมักจะหำยกันบ่อย ๆ ถ้ำวันไหนคืนไหนเสือไม่เข้ำป่ำ 
มันจะส่งเสียงร้องค ำรำมดังไปไกล ท ำให้เกิดควำมหวำดกลัวแก่เจ้ำพวกหัวขโมยไม่กล้ำย่ำงกรำยเข้ำไป 
ชำวบ้ำนร้ำนตลำดพลอยอยู่เย็นเป็นสุขไปด้วย วันหนึ่งเสือเข้ำป่ำแล้วหำยไปถึงสำมวันยังไม่กลับ ท ำให้ยำย
ร้องไห้คิดถึงไม่เป็นอันกินอันนอน ควำมทรำบไปถึงนำยอ ำเภอกับปลัด ท้ังสองคนรีบมำเย่ียมทันที นำยอ ำเภอ
ขอให้ปลัดช่วยตำมเสืออีกครั้งเพื่อช่วยชีวิตยำย ปลัดโตก็ออกเดินทำงไปเพียงคนเดียว เพรำะถือว่ำไม่มีอันตรำย
ใด ๆ จำกสัตว์ แล้วไปพบคนกลุ่มหนึ่งก ำลังล่ำสัตว์อยู่ในป่ำ ปลัดโตเห็นคนกลุ่มนั้นก็จ ำได้ว่ำเป็นพวกเดียวกัน
ท้ังนั้น ต่ำงก็สนทนำกันอยู่สักพักหนึ่ง ชำยกลุ่มนั้นถำมปลัดโตว่ำมำท ำไมในป่ำคนเดียว ปลัดตอบว่ำมำตำมเสือ 
ชำยกลุ่มนั้นบอกว่ำพวกเขำก ำลังไล่ล้อมยิงเสืออยู่เหมือนกัน ปลัดถำมว่ำเสือมีลักษณะอย่ำงไร เมื่อได้รับ
ค ำตอบแล้ว ปลัดบอกว่ำเป็นเสือตัวเดียวกันกับท่ีตนก ำลังตำมหำและขอร้องมิให้ยิง ชำยกลุ่มนั้นบอกว่ำตำมล่ำ
มันมำสำมวันแล้ว เพรำะเสือตัวนี้ดุร้ำยมำก เป็นอันว่ำชำยกลุ่มนั้นรับค ำว่ำไม่ล่ำเสือตัวนี้อีก อีกสักครู่หนึ่งเขำ
เหล่ำนั้นเห็นเสือวิ่งลัดพุ่มไม้อยู่ข้ำงหน้ำ ปลัดก็ออกตำมตะโกนเรียกช่ือมันอย่ำงดัง บอกกับเสือว่ำให้รีบกลับ
บ้ำนโดยเร็ว เพรำะยำยผ่องเสียใจมำกก ำลังรออยู่ท่ีบ้ำนไม่ต้องกลัวใครยิงอีกแล้ว สักครู่ใหญ่เสือก็มำถึงตรงไป
หำยำยเห็นแกเป็นลม มันก็หมอบเอำคำงเชยท่ีเท้ำ ยำยผ่องได้สติฟื้นขึ้นมองเห็นเสือก็ดีใจเอำมือลูบหัวแล้วถำมมัน 
ปลัดก็เล่ำเรื่องท่ีโดนนักล่ำสัตว์คอยดักยิงมันต้องหนีเตลิดเข้ำป่ำลึกเพื่อเอำตัวรอด มิเช่นนั้นก็ถูกยิงตำยแน่   
เสืออยู่กับยำยผ่องประมำณเจ็ดปี ยำยก็ถึงแก่กรรม เมื่อมันเห็นยำยแม่ของมันเป็นลมตำยเสียแล้ว มันก็ส่งเสียง
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ร้องไม่หยุด เมื่อครบสำมวันแล้วจึงช่วยกันเผำ จัดท ำเชิงตะกอนเต้ีย ๆ ขนเอำฟืนมำมำก เผำศพเป็นกองไฟใหญ่ 
เผำกันจริง ๆ ใครมีฟืนเท่ำไรก็เผำจนหมดในระหว่ำงไฟก ำลังโหมลุกเต็มท่ีอยู่นั้น เสือซึ่งมีอำกำรหงอยเหงำ 
เศร้ำซึมมำหลำยวันแล้ว น้ ำตำไหลเป็นทำงมันจะนึกอย่ำงไรไม่ทรำบ ก็ออกวิ่งวนไปรอบ ๆ กองไฟ ไม่รู้ว่ำกี่รอบ 
ส่งเสียงร้องอยู่เรื่อย วิ่งไปร้องไป และขณะร้องคร่ ำครวญอยู่นั้น ได้กระโจนเข้ำกองไฟท่ีก ำลังลุกโชติช่วง ถูกไฟเผำ
ด้ินทุรนทุรำยอยู่ครู่หนึ่งก็ตำยตำมแม่ท่ีรักไป ยอมพลีชีพบูชำแม่ด้วยชีวิต ซึ่งอำจมีมนุษย์จ ำนวนน้อยนิดเท่ำนั้น 
จะกล้ำเสียสละอย่ำงนี้ได้ ท ำให้คนตกใจส่งเสียงร้องด้วยควำมหวำดเสียว 

เจ็ดวันผ่ำนไป กำรเผำศพระหว่ำงแม่ผู้เป็นมนุษย์กับลูกผู้เป็นสัตว์ ชำวบ้ำนรวมท้ังนำยอ ำเภอแสงกับ
ปลัดโตปรึกษำกันว่ำจะสร้ำงศำลให้เสือ ผู้มีควำมจงรักภักดีต่อแม่เฒ่ำผ่อง ถือว่ำเป็นสัตว์พิเศษกว่ำสัตว์ท้ังหลำย 
เพรำะร่ำงกำยกับชีวิตเท่ำนั้นท่ีเป็นเสือ แต่ดวงจิตสูงส่งเป็นอัจฉริยจิต สถิตด้วยแสงธรรม  กำรสร้ำงศำล
ประดิษฐำนรูปเสือ ผู้คนสละทรัพย์สละแรงงำน ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นจ ำนวนมำก สร้ำงใกล้ ๆ บริเวณหน้ำ   
วัดมหรรณพำรำม เอำกระดูกเสือบรรจุในแท่นปั้นรูปประดิษฐำนบนแท่นอย่ำงสง่ำน่ำเกรงขำม อัญเชิญดวง
วิญญำณเสือ ขอให้เป็นเทพเจ้ำสิงสถิต ณ ศำลวิมำนทองแห่งนี้ตลอดกัลป์เป็นนิรันดร ขอให้ปกปักรักษำ
ประชำรำษฎร์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ท ำมำหำกินซื้อง่ำยขำยคล่อง เจริญสุขทุกทิวำรำตรี เมื่อฉลองเสร็จแล้ว      
ติดแผ่นป้ำยไว้ที่หน้ำศำลจำรึกช่ือว่ำ ศำลเจ้ำพ่อเสือ (เสำวนีย์ หอมจันทร์, ม.ป.ป.) แสดงให้เห็นว่ำ เป็นศำลเจ้ำ
ท่ีคนไทยเช้ือสำยจีนมีควำมเคำรพนับถือเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและศรัทธำเป็นอย่ำงมำก โดยมีควำมเช่ือว่ำ      
เทพเจ้ำทุกองค์จะดลบันดำลประทำนพรเพื่อควำมเป็นสิริมงคลมีควำมสุขในชีวิตและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ    
ในกำรประกอบอำชีพกำรงำน ธุรกิจกำรค้ำ ปกป้องคุ้มครองบ้ำนเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข ท่ีถือปฏิบัติติดต่อกันมำ
อย่ำงเป็นยำวนำน โดยต ำนำนของศำลเจ้ำพ่อเสือเริ่มขึ้นเมื่อในอดีตกำลประมำณ 150 ปี ต้นสมัยแผ่นดิน    
พระนั่งเกล้ำฯ รัชกำลท่ี 3 ต ำนำนศำลเจ้ำพ่อเสือก ำเนิดจำกกำรท่ีเสือฆ่ำลูกชำยของยำยผ่องตำย ท ำให้เสือต้อง
รับโทษมำคอยดูแลยำย และด้วยควำมผูกพันด่ังแม่ลูก พอยำยผ่องส้ินใจลง เสือตัวนั้นก็ร้องไห้และเดินเข้ำไปใน
กองไฟเผำศพของยำยผ่อง เสือตัวนั้นได้ถูกเผำไปพร้อมกับยำยผ่อง ท ำให้ชำวบ้ำนเห็นถึงควำมกตัญญูจึงสร้ำง
ศำลเจ้ำพ่อเสือ โดยเอำกระดูกเสือบรรจุในแท่นปั้นรูปประดิษฐำนบนแท่นอย่ำงสง่ำน่ำเกรงขำม อัญเชิญดวง
วิญญำณเสือ ขอให้เป็นเทพเจ้ำสิงสถิต ณ ศำลวิมำนทองแห่งนี้ตลอดกัลป์เป็นนิรันดร ขอให้ปกปักรักษำ
ประชำรำษฎร์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพื่อไว้เป็นท่ีเคำรพกรำบไหว้ปกปักรักษำชำวบ้ำนทุกคน จำกต ำนำกลำยมำ
เป็นท่ีเคำรพศรัทธำเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชนในปัจจุบัน   

ความเชื่อเก่ียวกับเสือ 
ท ำไมถึงต้องเป็น “เสือ” เนื่องจำกช่วงปีใหม่และตรุษจีนท่ีศำลเจ้ำพ่อเสือจะมีบุคคลหลำกหลำย                     

ไปกรำบไหว้ขอพรจ ำนวนมำก เพรำะ "เสือ" เป็นสัตว์ท่ีคนจีนเช่ือว่ำมีฤทธิ์เดชมำกสำมำรถปรำบผีหรือส่ิงเลวร้ำย
ของชีวิตได้ หำกบ้ำนหรือส ำนักงำนใครต้ังอยู่บริเวณทำงสำมแพร่งหรือจุดท่ีถือกันว่ำจะมีวิญญำณเลวร้ำย      
พุ่งเข้ำบ้ำนจะนิยมเอำเสือคำบดำบไปแขวนไว้ที่หน้ำบ้ำนหรือส ำนักงำนเพื่อขจัดส่ิงเลวร้ำยเครำะห์ร้ำยท่ีจะมำ  
กล้ ำกรำยให้อยู่รอดปลอดภัยหรือว่ำบรรเทำลงได้ ซึ่งพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันอย่ำงหนึ่งท่ีเกิดขึ้นกับ
ควำมเช่ือของคนไทยในยุคปัจจุบันคือกำรไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพมหำนคร วัด 9 วัดท่ีนิยมไปไหว้พระนั้น    
ไม่มีหลักฐำนอะไรท่ีระบุไว้แน่นอนชัดเจนเป็นเพียงกระแสควำมเช่ือของคนไทยในยุคปัจจุบันเท่ำท่ีได้ยินได้ฟังมำ 
เป็นวัด 7 วัด ส่วนอีก 2 แห่งไม่ใช่วัดแต่เป็นศำลเทพรักษ์ ต่อมำมีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของกำรท่องเท่ียว
แห่งประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ศำลเจ้ำพ่อเสือก็เป็นหนึ่งสถำนท่ีในกำรท่องเท่ียวท่ีได้มีกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์จำกกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในส่วนของเรื่องส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีผู้คนได้เข้ำมำเคำรพ
กรำบไหว้ตำมควำมเช่ือกำรมีอ ำนำจบำรมีและกำรเสริมอ ำนำจบำรมีซึ่งเป็นทัศนคติของบุคคลท่ีมีควำมเช่ือใน
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ศำลเจ้ำพ่อเสือ (กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2554 อ้ำงถึงใน วรวิทย์ คุณเจริญ และคนอื่น ๆ, 2554,       
หน้ำ 300) อย่ำงท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น เสือ เป็นควำมเช่ือควำมศรัทธำส่วนบุคคล แต่ศำลจีนนั้นไม่ได้มีแค่เทพเจ้ำ
อย่ำงเดียว บำงคนอำจจะมีส่ิงท่ีตัวเองศรัทธำต่ำงออกไป แต่ส่ิงหนึ่งเลยท่ีมนุษย์จะเลือก เพื่อตัวเองนั้นก็คือ
ควำมสบำยใจ สบำยใจเวลำนึกถึงส่ิงนั้น เป็นส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจส ำหรับบำงคนเป็นเกรำะป้องกันส ำหรับบำงคน 
ควำมเช่ือเกี่ยวกับสัตว์ในต ำนำนอย่ำงเสือ กลำยมำเป็นหนึ่งตัวเลือกของใคร หลำย ๆ คนท่ีมีควำมศรัทธำ  

ศาลเจ้าพ่อเสือใหญ่ในกรุงเทพฯ 
ศำลเจ้ำจีนแต้จ๋ิวท่ีถือว่ำเก่ำแก่และมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดแห่งหนึ่ง คนจีนเรียกว่ำ "ต่ัวเล่ำเอี้ย" เป็นศำลเจ้ำ

ท่ีประดิษฐำน เฮี้ยงเทียนเซียงต่ี, รูปเจ้ำพ่อเสือ, เจ้ำพ่อกวนอู และ เจ้ำแม่ทับทิม ซึ่งเป็นที่เคำรพนับถือท้ังคนไทย
และจีนเป็นอย่ำงมำก ศำลเจ้ำพ่อเสือมีประวัติควำมเป็นมำต้ังแต่สมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลท่ี 3 เดิมต้ังอยู่ริมถนนบ ำรุงเมือง ต่อมำในสมัยรัชกำลท่ี 5 ทรงโปรดให้ขยำยถนนบ ำรุงเมือง และให้พระยำ
โชฎีกรำชเศรษฐีย้ำยศำลมำไว้ที่ทำงสำมแพร่ง ถนนตะนำว จนถึงปัจจุบัน ตัวอำคำรของศำลเจ้ำพ่อเสือ สร้ำงตำม
รูปแบบศำลเจ้ำท่ีนิยมทำงภำคใต้ของจีน เทพเจ้ำประจ ำศำล คือ เสียนเทียนซั่งต้ีหรือเจ้ำพ่อเสือ ซึ่งเป็นท่ีเล่ืองช่ือ
ในเรื่องควำมศักด์ิสิทธิ์เป็นอย่ำงมำก ส ำหรับกำรสร้ำงศำลประดิษฐำนรูปเสือนั้น เป็นกำรน ำเอำกระดูกเสือ
บรรจุในแท่นปั้นรูปประดิษฐำนบนแท่น อัญเชิญดวงวิญญำณเสือขอให้ปกปักรักษำประชำชนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข 
ต ำนำนของเจ้ำพ่อเสือท่ีชำวบำ้นย่ำนนี้ เล่ำขำนมีควำมเช่ือมโยงกับหลวงพ่อพระร่วง วัดมหรรณพำรำ (วัดมหรรณพ์) 
ซึ่งสะท้อนถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพี่น้องชำวไทยและชำวจีนในละแวกนี้ท่ีมีมำช้ำนำน ในแต่ละวันศำลเจ้ำพ่อเสือ
จะคับค่ังไปด้วยผู้คนท่ีพำกันมำกรำบไหว้ เพื่อ "เสริมอ ำนำจบำรมี" โดยใช้ธูป 18 ดอก และเทียนแดงคู่        
เป็นเครื่องสักกำระ วิธีสักกำระ คือไหว้ด้วยธูป 18 ดอก ปัก 6 กระถำง เทียนแดง 1 คู่ และพวงมำลัย 1 พวง 
ส่วนกำรสักกำระเจ้ำพ่อเสือ จะต้องซื้อเครื่องเซ่น ประกอบด้วย หมูสำมช้ัน ไข่สด และข้ำวเหนียวหวำน 
นอกจำกนี้ ภำยในศำลเจ้ำพ่อเสือ ยังตกแต่งด้วยโบรำณวัตถุ ซึ่งบำงช้ินมีอำยุกว่ำ 100 ปี (กำรท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, ม.ป.ป.) แสดงให้เห็นว่ำเป็นศำลเจ้ำจีนแต้จ๋ิวท่ีถือว่ำเก่ำแก่และมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดแห่งหนึ่งท่ีมี
ประวัติควำมเป็นมำต้ังแต่สมัยรัชกำลท่ี 3 และมีกำรสร้ำงศำลประดิษฐำนรูปเสือ เป็นกำรน ำเอำกระดูกเสือ
บรรจุในแท่นปั้นรูปประดิษฐำนบนแท่น อัญเชิญดวงวิญญำณเสือขอให้ปกปักรักษำประชำชนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข  

ประวัติข้อมูลของศาลเจ้าพ่อเสือปึงเถ่ากง-ม่า จังหวัดก าแพงเพชร 
ศำลเจ้ำพ่อเสือในก ำแพงเพชร เป็นศำลเจ้ำท่ีคนไทยเช้ือสำยจีนในจังหวัดมีควำมเคำรพนับถือและ

ศรัทธำเป็นอย่ำงมำก โดยมีควำมเช่ือว่ำเทพเจ้ำทุกองค์จะดลบันดำลประทำนพร และเพื่อควำมเป็นสิริมงคล      
มีควำมสุขในชีวิต และมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในกำรประกอบอำชีพกำรงำน ธุรกิจกำรค้ำ ปกป้องคุ้มครอ ง
บ้ำนเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข ถือปฏิบัติติดต่อกันมำอย่ำงยำวนำน (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) นอกจำกนี้ยังมี      
ศำลเทพเจ้ำจีนท่ีคนไทยเช้ือสำยจีนในจังหวัดก ำแพงเพชรเคำรพนับถืออีกเป็นจ ำนวนมำก เทพเจ้ำปึงเถ่ำกงม่ำ      
มีควำมส ำคัญต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของชนชำวไทยเช้ือสำยจีนอย่ำงยิ่ง เพรำะช่วยดูแลทุกข์สุขของผู้คนและ
ชุมชน เป็นเทพเจ้ำท่ีคุ้มครองปกป้องรักษำชุมชน หรือเจ้ำท่ี ของท้องถิ่น 

ปึงเถ่ำกง-ม่ำ เป็นเทพเจ้ำศักด์ิสิทธิ์ ท่ีเช่ือว่ำถ้ำได้กรำบไหว้จะได้รับผลบันดำลให้ครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข 
ประกอบกิจกำรงำนส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี มีควำมเจริญรุ่งเรือง ศำลเจ้ำปึงเถ่ำกง -ม่ำ เป็นศำลเทพเจ้ำท่ีคนไทย
เช้ือสำยจีน เคำรพนับถือและมีควำมศรัทธำอย่ำงยิ่ง เป็นศูนย์รวมแห่งควำมรัก ควำมสำมัคคี แสดงออกถึงน้ ำใจ
ไมตรีอันดีต่อกันตลอดมำ 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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ภาพที่ 1 ศำลเจ้ำปึงเถ่ำกง-ม่ำ จังหวัดก ำแพงเพชร 

ศำลเจ้ำปึงเถ่ำกง-ม่ำ จังหวัดก ำแพงเพชร สถิตอยู่คู่เมืองก ำแพงเพชร นับร้อยปีมำแล้ว เป็นสถำนท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ที่เคำรพสักกำระของชำวไทยเช้ือสำยจีน และประชำชนท่ัวไป มำกรำบไหว้ขอพร ให้ปกป้องคุ้มครอง 
และขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญรุ่งเรืองมำช้ำนำน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชำวก ำแพงเพชร กำรเซ่นไหว้ศำลเจ้ำ
ปึงเถ่ำกงม่ำ มีคติควำมเช่ือกันว่ำ ณ ปีนั้นเมื่อท่ำนได้ดูแลปกปักรักษำ ให้ท ำมำหำกินและเป็นสุขแล้ว ครั้งถึง
ปลำยปีก่อนท่ีจะเข้ำเทศกำลส้ินปี ในฐำนะท่ีเป็นเทพำรักษ์ ปกปักรักษำเขตเมือง ท ำหน้ำท่ีคุ้มครองและป้องกัน
ภยัอันตรำยให้แก่ประชำชน ชุมชนแล้ว ก็เดินทำงสู่สวรรค์เพื่อถวำยรำยงำนต่อเง็กเซียนฮ่องเต้ ให้ได้ทรำบว่ำ
ประชำชนมีควำมเป็นอยู่อย่ำงไร จึงเป็นท่ีมำของกำรจัดงำนเซ่นไหว้และแสดงงิ้ว (อุปรำกรจีน) ตำมประเพณี
ท้องถิ่น เพื่อสักกำระต่อเทพเจ้ำปึงเถ่ำกง-ม่ำ รวมถึงได้มีกำรบวงสรวงบนบำนศำลกล่ำว ขอให้ปกป้อง รักษำ
และขอให้ท ำมำหำกิน อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป ก่อให้เกิดประเพณีอันดีงำมเป็นวัฒนธรรม สืบเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน
ศำลเจ้ำปึงเถ่ำกงม่ำมีควำมช ำรุดทรุดโทรมตำมกำลเวลำ ชุมชนจังหวัดใกล้เคียง และประชำชนชำวก ำแพงเพชร 
จึงร่วมสมำนฉันท์พร้อมใจกันบูรณปฏิสังขรณ์ศำลเจ้ำปึงเถ่ำกงม่ำ ให้มีควำมสง่ำงำมสมเป็น “ศรัทธำสถำน”     
ท่ีศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชำวไทยเช้ือสำยจีน และประชำชนชำวจังหวัดก ำแพงเพชร แสดงให้เห็นว่ำ
ศำลเจ้ำปึงเถ่ำกง-ม่ำ จังหวัดก ำแพงเพชร สถิตอยู่คู่เมืองก ำแพงเพชร นับร้อยปีมำแล้ว มีกำรไหว้สักกำระกันมำ
อย่ำงยำวนำน ก่อให้เกิดประเพณีอันดีงำมเป็นวัฒนธรรมสืบเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน ท่ีประดิษสถำนเดิมคือ    
ตรงโรงแรมนวรัตน์และได้บูรณปฏิสังขรณ์ศำลเจ้ำปึงเถ่ำกงม่ำ โดยยอดค่ำก่อสร้ำงศำลเจ้ำพ่อเสืออยู่ ท่ี 
25,999,999 บำท และเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรในวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2556 เป็นกำรรวมตัวกันของผู้คนท่ี
ศรัทธำในศำลเจ้ำพ่อเสือปึงเถ่ำกงม่ำจังหวัดก ำแพงเพชร  

ในส่วนของลักษณะอำคำรของศำลเจ้ำพ่อเสือสร้ำงตำมรูปแบบศำลเจ้ำท่ีนิยมทำงภำคใต้ของจีน    
โดยลักษณะทำงสถำปัตยกรรมของศำลเจ้ำพ่อเสือในจังหวัดก ำแพงเพชร มีกำรแบ่งรูปแบบตำมลักษณะควำมเช่ือ
ท่ีสะท้อนผ่ำนงำนสถำปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมำกรรม ด้ำนหน้ำทำงเข้ำศำลเจ้ำพ่อเสือจะมีสิงโต     
หินอ่อนยักษ์ 1 คู่ คู่เล็ก 1 คู่ ลวดลำยตำมเสำและซุ้มประตูจะตกแต่งด้วยมังกรตำมควำมเช่ือของจีน ด้ำนในรั้ว
จะมีศำลใหญ่ 1 ศำลและศำลเล็กรอบ ๆ อีก 4 ศำล บนผนังหรือเพดำนจะประกอบไปด้วยมังกร เสือ และ
ต ำนำนเทพเจ้ำจีนหลำย ๆ องค์ มีกระถำงธูปใหญ่ท่ีเห็นได้ชัดเจนอยู่บริเวณลำนกว้ำงหน้ำศำลใหญ่  

ศำลเจ้ำปึงเถ่ำกงม่ำ เจ้ำพ่อเสือ จังหวัดก ำแพงเพชร ต้ังอยู่ท่ี 115 วิจิตร 2 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
ก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 62000 อยู่ใกล้กับตลำดไนท์พลำซ่ำ อยู่ติดกับโรงแรมนวรัตน์ เปิดทุกวัน 
เวลำ 08:00 น. - 17:00 น. ควรสวมเส้ือผ้ำท่ีเหมำะสมในกำรเข้ำสักกำระ 
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การสักการะบูชาเจ้าพ่อเสือปึงเถ่ากง-ม่า จังหวัดก าแพงเพชร 
วิธีกำรสักกำระศำลเจ้ำพ่อเสือปึงเถ่ำกงม่ำจังหวัดก ำแพงเพชร จะแบ่งเป็นขั้นเป็นตอน โดยกำรก ำหนด

จุดกำรไหว้มีท้ังหมด 10 จุดด้วยกัน ในแต่ละจุดจะใช้จ ำนวนธูปในกำรไหว้เทพเจ้ำองค์นั้น ๆ ไม่เหมือนกัน     
รวมแล้วถ้ำไหว้ครบท้ัง 10 จุดจะใช้ธูป 28 ดอก ล ำดับข้ันตอนในกำรสักกำระมีดังนี้ 

เริ่มแรกเลยต้องจุดเทียน เติมน้ ำมันตะเกียงด้ำนหน้ำศำล 

จุดท่ี 1  จะเป็นกำรไหว้เทพยดำฟ้ำดินใช้ธูป 3 ดอก  
จุดท่ี 2 – 4 จะเป็นกำรไหว้ปึงเถ่ำกงม่ำและเทพเจ้ำทุกองค์ในศำลเจ้ำใหญ่ โดยจะใช้ธูป 9 ดอก 

ปักลงไปท่ีกระถำงธูปใหญ่ท้ัง 3 กระถำง กระถำงละ 3 ดอก  
จุดท่ี 5         จะเป็นกำรไหว้เจ้ำแม่กวนอิม ใช้ธูป 3 ดอก  
จุดท่ี 6        จะเป็นกำรไหว้เทพมังกร ใช้ธูป 3 ดอก  
จุดท่ี 7         จะเป็นกำรไหว้พระสังกัจจำยน์ ใช้ธูป 3 ดอก 

จุดท่ี 8         จะเป็นกำรไหว้แปะกงแปะม่ำ จะใช้ธูป 5 ดอก 

จุดท่ี 9 - 10     จะเป็นกำรไหว้หมึ่งซิง้เทพรักษำประตู ใช้ธูป 2 ดอก โดยปกัข้ำงซ้ำย1ดอกข้ำงขวำ  
1 ดอก  

ดังภำพท่ี 2 ถึง ภำพท่ี 9  

 
ภาพที่ 2 จุดสักกำระจุดท่ี 1 ไหว้เทพยดำฟ้ำดิน 

ภาพที่ 3 จุดสักกำระจุดท่ี 2 ถึงจุดท่ี 4 ไหว้ปึงเถ่ำกงม่ำและเทพเจ้ำทุกองค์ในศำลเจ้ำใหญ่ 
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ภาพที่ 4 จุดสักกำระจุดท่ี 5 ไหว้เจ้ำแม่กวนอิม 

ภาพที่ 5 จุดสักกำระจุดท่ี 6 ไหว้เทพมังกร 

 
ภาพที่ 6 จุดสักกำระจุดท่ี 7 ไหว้พระสังกัจจำยน์ 
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ภาพที่ 7 จุดสักกำระจุดท่ี 8 ไหว้แปะกงแปะม่ำ 

 
ภาพที่ 8 จุดสักกำระจุดท่ี 9 ไหว้หมึ่งซิ้งเทพรักษำประตู 

 
ภาพที่ 9 จุดสักกำระจุดท่ี 10 ไหว้หมึ่งซิ้งเทพรักษำประตู 
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หลังจำกท่ีไหว้ครบ 10 จุดแล้ว ให้เข้ำไปด้ำนในศำลได้ โดยวิธีกำรสักกำระศำลองค์เทพเจ้ำด้ำนใน    
จะเริ่มจำกเทพปึงเถ่ำกงม่ำท่ีอยู่ตรงกลำงศำลและวนขวำทวนเข็มนำฬิกำตำมล ำดับ เทพแต่ละองค์จะมีค ำ      
อธิฐำนท่ีไม่เหมือนกัน บำงองค์จะมีส่ิงของท่ีต้องถวำยเพิ่ม ดังตัวอย่ำงท่ียกมำนี้จะเป็นค ำอธิฐำนขอพรจำก     
ต๋ัวเหล่ำเอี๊ยกง (เจ้ำพ่อเสือ) 

ขอองค์เจ้ำต๋ัวเหล่ำเอี๊ย ได้ช่วยปกป้องคุ้มครอง ข้ำพเจ้ำ... ช่ือ... อยู่บ้ำนเลขท่ี............................. ใหคิ้ด
ส่ิงใดหวังส่ิงใดขอให้ได้ดังหวังทุกประกำร ขอได้โปรดช่วยโอบอุ้ม ดวงชะตำของข้ำพเจ้ำให้ปรำศจำกภัยท้ังปวง 
ขอให้ข้ำพเจ้ำและ ครอบครัวพบแต่ส่ิงดี ๆ ขอให้สุขภำพแข็งแรง สมบูรณ์ ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ ดังภำพท่ี 10 

 
ภาพที่ 10 ต๋ัวเหล่ำเอี๊ยกง (เจ้ำพ่อเสือ) 

ส ำหรับผู้ท่ีมำแก้ปีชงท่ีศำลเจ้ำพ่อเสือ ส่ิงท่ีต้องเตรียมมำเองมีดังนี้ 
1. หมูสำมช้ันดิบ 1 ช้ิน 
2. ไข่ไก่ดิบ 3 ฟอง 
3. ส้ม 4 ลูก 
4. ข้ำวเหนียวแดง 2 ห่อ 
5. พวงมำลัย (ดอกดำวเรือง) 1 พวง 
6. เหรียญบำทเท่ำจ ำนวนปีนักษัตรท่ีเกิด 
หำกมำแก้ปีชงแทนผู้อื่นให้เตรียมเส้ือเจ้ำของปีชงมำด้วย (ซักท ำควำมสะอำดเรียบร้อยแล้ว) ในวันแก้

ปีชงไม่สวมชุดสีด ำ 
 
 
 
 
 



 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 5 | ฉบับท่ี 5 | ประจ ำปี 2565 | 59 
 

บทสรุป 
 จำกกำรศึกษำเรื่องศำลเจ้ำพ่อเสือปึงเถ่ำกง-ม่ำจังหวัดก ำแพงเพชร วัตถุประสงค์ 1) ต ำนำนของศำล
เจ้ำพ่อเสือ พบว่ำ เป็นศำลเจ้ำท่ีคนไทยเช้ือสำยจีนมีควำมเคำรพนับถือเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและศรัทธำเป็น
อย่ำงมำก โดยมีควำมเช่ือว่ำเทพเจ้ำทุกองค์จะดลบันดำลประทำนพรเพื่อควำมเป็นสิริมงคลมีควำมสุขในชีวิต
และมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในกำรประกอบอำชีพกำรงำน ธุรกิจกำรค้ำ ปกป้องคุ้มครองบ้ำนเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข 
ถือปฏิบัติติดต่อกันมำอย่ำงยำวนำน โดยต ำนำนของศำลเจ้ำพ่อเสือเริ่มขึ้นเมื่อในอดีตกำลประมำณ 150 ปี     
ต้นสมัยแผ่นดินพระนั่งเกล้ำฯ รัชกำลท่ี 3 ต ำนำนศำลเจ้ำพ่อเสือก ำเนิดจำกกำรท่ีเสือฆ่ำลูกชำยของยำยผ่องตำย 
ท ำให้เสือต้องรับโทษมำคอยดูแลยำย และด้วยควำมผูกพันด่ังแม่ลูก พอยำยผ่องส้ินใจลง เสือตัวนั้นก็ร้องไห้
และเดินเข้ำไปในกองไฟเผำศพของยำยผ่อง เสือตัวนั้นได้ถูกเผำไปพร้อมกับยำยผ่อง ท ำให้ชำวบ้ำนเห็นถึง  
ควำมกตัญญูจึงสร้ำงศำลเจ้ำพ่อเสือ โดยเอำกระดูกเสือบรรจุในแท่นปั้นรูปประดิษฐำนบนแท่นอย่ำงสง่ำน่ำเกรงขำม 
อัญเชิญดวงวิญญำณเสือ ขอให้เป็นเทพเจ้ำสิงสถิต ณ ศำลวิมำนทองแห่งนี้ตลอดกัลป์เป็นนิรันดร ขอให้ปกปัก
รักษำประชำรำษฎร์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพื่อไว้เป็นท่ีเคำรพกรำบไหว้ของชำวบ้ำนทุกคน จำกต ำนำนกลำยมำ
เป็นท่ีเคำรพศรัทธำ เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชนในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ 2) ควำมเช่ือเกี่ยวกับเสือ 
พบว่ำ ควำมเช่ือเกี่ยวกับเสือเป็นควำมเช่ือท่ีเช่ือว่ำ เสือมีฤทธิ์เดชสำมำรถปรำบส่ิงช่ัวร้ำยหรือของไม่ดีหรือ
เครำะห์ร้ำยท่ีจะมำกล้ ำกรำยให้อยู่รอดปลอดภัยหรือว่ำบรรเทำลง ซึ่งพฤติกรรมควำมเช่ือของคนไทยใน
ปัจจุบันคือกำรไหว้พระ 9 วัด ทุกศำสนำล้วนมีควำมเช่ือเป็นของตัวเอง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องสัตว์ในต ำนำนจีน
อย่ำงเสือหรือมังกร ถ้ำเปรียบเทียบของไทยก็คือพญำนำค ทุกควำมเช่ือควำมศรัทธำมันเป็นส่ิงท่ียึดเหนี่ ยว
จิตใจเป็นเกรำะป้องกันและควำมสบำยใจของเรำ วัตถุประสงค์ 3) ศำลเจ้ำพ่อเสือใหญ่ในกรุงเทพฯ พบว่ำ   
ศำลเจ้ำพ่อเสือในกรุงเทพฯ นั้น เป็นศำลใหญ่ท่ีเก่ำแก่ คุ้มค่ำกับกำรท่ีจะไปเคำรพกรำบไหว้ ซึ่งสะท้อนถึง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพี่น้องชำวไทยและชำวจีนในละแวกนี้ท่ีมีมำช้ำนำน ส ำหรับกำรสร้ำงศำลประดิษฐำน   
รูปเสือนั้น เป็นกำรน ำเอำกระดูกเสือบรรจุในแท่นปั้นรูปประดิษฐำนบนแท่น อัญเชิญดวงวิญญำณเสือขอให้   
ปกปักรักษำประชำชนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข และนอกจำกนี้ภำยในศำลเจ้ำยังมีโบรำณวัตถุ ซึ่งบำงช้ินมีอำยุกว่ำ 
100 ปี เป็นศำลเจ้ำใหญ่ท่ีไม่ควรพลำดส ำหรับคนท่ีมีควำมเช่ือควำมศรัทธำในสำยของเทพจีน ไม่ว่ำคุณจะไป
สักกำระไหว้บูชำท่ีศำลไหนเทพทุกองค์ล้วนส่ือถึงกัน วัตถุประสงค์ 4) ควำมเป็นมำของศำลเจ้ำพ่อเสือ      
ปึงเถ่ำกงม่ำ จังหวัดก ำแพงเพชร พบว่ำ ศำลเจ้ำพ่อเสือปึงเถ่ำกงม่ำในจังหวัดก ำแพงเพชรสถิตอยู่คู่เมืองนับร้อยปี
มำแล้ว เป็นสถำนท่ีศักด์ิสิทธิ์ที่เคำรพสักกำระของชำวไทยเช้ือสำยจีน และประชำชนท่ัวไป ท่ีประดิษฐำนเดิม
คือตรงโรงแรมนวรัตน์และได้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมำใหม่โดยกลุ่มคนท่ีมีควำมศรัทธำต่อเจ้ำพ่อเสือ ถึงแม้ว่ำจะ
มีกำรทรุดโทรมตำมกำลเวลำ ก็มีประชำชนชำวก ำแพงเพชรท่ีร่วมใจกันบูรณะปฏิสังขรณ์ศำลเจ้ำปึงเถ่ำกงม่ำ 
ให้มีควำมสง่ำงำมสมเป็นศรัทธำสถำน วัตถุประสงค์ 5) กำรสักกำระบูชำเจ้ำพ่อเสือปึงเถ่ำกงม่ำ จังหวัด
ก ำแพงเพชร พบว่ำ วิธีกำรสักกำระศำลเจ้ำพ่อเสือปึงเถ่ำกงม่ำของจังหวัดก ำแพงเพชรจะแบ่งเป็นขั้นตอน     
โดยมีกำรก ำหนดจุดกำรไหว้เทพเจ้ำต่ำงๆภำยในศำลเจ้ำ ก่อให้เกิดควำมสะดวกและควำมเข้ำใจกับผู้ท่ีมำ
สักกำระ  
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บทน า 

งำนประเพณีบุญบั้งไฟถือเป็นประเพณีของชำวอีสำนได้จัดสืบทอดกันมำแต่โบรำณเพื่อเป็นกำรขอฝน
ให้ตกตำมฤดูกำลและให้กำรเกษตรได้ผลอุดมสมบูรณ์ โดยท่ัวไปชำวอีสำนนิยมท ำบุญตำมควำมคติค ำส่ังสอน
ของโบรำณท่ีได้ถือปฏิบัติสืบทอดมำจนถึงปัจจุบัน คือ ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบส่ี ซึ่งเป็นแบบแผน
ขนบธรรมเนียมประเพณีตำมหลักค ำสอนในพระพุทธศำสนำ ท ำให้คนอีสำนยึดมั่นในกำรท ำบุญตำมจำรีต
ประเพณี ฮีตสิบสองคลองสิบส่ี มำเป็นเวลำนำน คือท ำบุญทุกเดือนในรอบ 1 ปี ส ำหรับเดือนหก (พฤษภำคม) 
ฤดูฝนก็จะเริ่มและวันเพ็ญเดือนหก ก็เป็นวันวิสำขบูชำ ชำวบ้ำนจึงท ำบุญระลึกถึงพระพุทธเจ้ำ พร้อมกันนั้นก็มี 
ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภำคอีสำนของไทยรวมไปถึงลำว บทควำมนี้มีวั ตถุประสงค์เพื่อ
กำรศึกษำ 1) ประวัติควำมเป็นมำของประเพณีบุญบั้งไฟ 2) ประเภทของบั้งไฟ 3) ควำมส ำคัญของประเพณี
บุญบั้งไฟ 4) กำรท ำบั้งไฟ 

 
ภาพที่ 1 ขบวนแห่งำนบุญบั้งไฟ (vsportkamphaeng, 2562) 

ค าส าคัญ: ประเพณีบุญบั้งไฟ, ทุ่งโพธิ์ทะเล, บั้งไฟล้ำน, ตะไลยักษ์ 

ประวัติความเป็นมา 
 ต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลมีหมู่บ้ำนจ ำนวน 16 หมู่บ้ำนมีจ ำนวนประชำกรประมำณ 4,384 คน ประชำกร

ส่วนใหญ่อพยพมำจำกภำคอีสำนประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ท ำนำ ท ำสวน ทอผ้ำ จึงมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟตำมแบบของภำคอีสำนติดตำมมำด้วย โดยมีควำมเช่ือว่ำ ประเพณีบุญบั้งไฟนี้
จะท ำให้กำรเกษตรอุดมสมบูรณ์ฝนฟ้ำตกต้องตำมฤดูกำลพอเริ่มเข้ำเดือนหกต่อเดือนเจ็ดซึ่งอยู่ระหว่ำงเดือน
พฤษภำคมไปจนถึงเดือนมิถุนำยนของทุกป ีชำวบ้ำนจะมีกำรเตรียมงำนใหญ่ คือ ประเพณีบุญบั้งไฟค ำว่ำ “บุญ” 
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ของชำวอีสำนหมำยถึงกำรจัดงำนต่ำง ๆ ขึ้น โดยมีวัดพระสงฆ์และชำวบ้ำนมำจัดกิจกรรมร่วมกัน กำรจัดงำน
ประเพณีบุญบั้งไฟจึงมักเริ่มขึ้นท่ีวัดก่อนโดยมีชำวบ้ำนมำประชุมเพื่อหำวันจัดงำน เมื่อได้ก ำหนดวันแล้วมีกำร
บอกบุญไปยังหมู่บ้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้มำร่วมงำน โดยน ำบั้งไฟมำจุดแข่งขันกันและมีกิจกรรมกำรประกวดขบวนแห่
สวยงำม  

สรุปได้ว่ำ ชำวบ้ำนต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ส่วนใหญ่อพยพมำจำกภำคอีสำนประกอบอำชีพเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ เช่น ท ำนำ ท ำสวน ทอผ้ำ จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีควำมเช่ือว่ำจะท ำให้
กำรเกษตรอุดมสมบูรณ์ฝนฟ้ำตกต้องตำมฤดูกำล 

 
ภาพที่ 2 ขบวนแห่งำนบุญบั้งไฟ (vsportkamphaeng, 2562) 

บุญบั้งไฟของต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร เริ่มจัดงำนต้ังแต่ปี 
2513 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมในกำรจัดงำนเทศบำลต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลจะเชิญประชุมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
และกลุ่มแกนน ำประชำชน คณะครูอำจำรย์และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกหน่วยงำนในต ำบล เข้ำร่วมประชุมร่วมกัน
เพื่อก ำหนดวันด ำเนินกำรประธำนจัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟ แต่งต้ังคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อประชำสัมพันธ์
กำรจัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟให้ชำวบ้ำนได้รับรู้ โดยผู้น ำและชำวบ้ำนได้มีกำรประชุมเพื่อจัดงำนประเพณี    
บุญบั้งไฟ และกิจกรรมต่ำงๆในงำนบุญบั้งไฟ และมีกำรประกวดบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้ำน ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ ำ 
เดือนหก (6) ของทุกปี กำรจัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟ จะแบ่งออกเป็น 2 วันดังนี้  

วันแรกของงำน ณ สนำมกีฬำเทศบำลต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล หมู่ท่ี 5 ต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ ำเภอ
เมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร พิธีเปิดงำนประเพณีบุญบั้งไฟจะมีกำรแสดงสำธิตขบวนแห่บั้งไฟจำก
เครือข่ำยต้นต ำหรับจำกภำคอีสำน มีกำรร ำถวำยพญำแถน โดยใช้เพลง ลำยเซิ้งบั้งไฟ เป็นดนตรีอีสำนให้แต่ละ
หมู่บ้ำนคัดนำงร ำมำร ำถวำยโดยในขบวนจะมีนำงร ำและขบวนรถบั้งไฟเอ้จำกเครือข่ำยและท่ีชำวบ้ำนช่วยกันท ำ
ในแต่ละหมู่บ้ำนส่งเข้ำประกวดเพื่อชิงถ้วยรำงวัลและเงินรำงวัล 

 
ภาพที่ 3 ขบวนแห่งำนบุญบั้งไฟ (vsportkamphaeng, 2562) 
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ภาพที่ 4 ขบวนแห่งำนบุญบั้งไฟ (vsportkamphaeng, 2562) 

ในขบวนแห่จะประกอบไปด้วย 
1. ตัวพระนำง เป็นรูปลักษณ์ส่ือถึงผำแดงนำงไอ่ หรือตัวละครในเรื่องรำมเกียรติ์ พระลักษณ์ พระรำม 

เป็นต้น 
2. กระรอกเผือก (กระรอกด่อน) ท้ำวพังคี แปลงร่ำงมำเพื่อให้นำงไอ่หลงใหล 
3. ปล้องคำด ลำยรักร้อย ลำยลูกพัดใบเทศ ลำยลูกพัดขอสร้อย เป็นต้น 
4. เกริน เป็นส่วนท่ียื่นออกสองข้ำงของบุษบก เป็นรูปรอนเบ็ดลำยกนก ส ำหรับต้ังฉัตรท้ำยเกริน    

รำชรถประดับส่วนท้ำยของหำงบั้งไฟ 
5. บุษบก เป็นองค์ประกอบไว้บนรำชรถ เพื่อสมมุติให้เป็นปรำสำทผำแดงนำงไอ่ 
6. ต้ำงบั้งไฟ ลำยกระจังปฏิญำณ ลำยก้ำนขด ลำยพุ่มข้ำวบิณฑ์ 
7. ลำยประกอบตกแต่งอื่น ๆ ลำยกระจังต้ัง กระจังรวน กระจังตำอ้อย ลำยน่องสิงห์ บัวร่วน กลีบขนุน 

(รัตนพร สุขประดิษฐ์ และ ภัททิยำ ทองไทย, 2561) 

 
ภาพที่ 5 กำรแข่งขันจัดบั้งไฟ (weerapong worranam, 2564) 

วันท่ีสองของงำน ณ ฐำนจุดบั้งไฟหมู่ท่ี 5 ต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร ภำยในงำนจะมีร้ำนค้ำต่ำงๆ มีกำรแสดงมหรสพสมโภชน์ (หมอล ำพื้นบ้ำนอีสำน) และกำรแข่งขัน
บั้งไฟของแต่ละหมู่บ้ำนเพื่อชิงรำงวัลพิธีปิดจะมีกำรจุดบั้งไฟแสนจ ำนวน 5 บ้ัง กำรจุดบั้งไฟล้ำนจ ำนวน 1 บั้ง  
กำรจุดตะไลแสนจ ำนวน 3 บั้ง เพื่อเป็นสัญญำณในกำรปิดกำรแข่งขันท่ีมำ (สะอำด หลักชัย, กำรสัมภำษณ์,         
6 กันยำยน 2564)  
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จำกหลักกำรข้ำงต้นเทศบำลต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลจึงจัดท ำโครงกำรงำนประเพณีบุญบั้งไฟประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2513 ขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นประเพณีหนึ่งของภำคอีสำนของไทยรวมไปถึงลำว โดยมีต ำนำน 
มำจำกนิทำนพื้นบ้ำนของภำคอีสำนเรื่องพญำคันคำก เรื่องผำแดงนำงไอ่ ซึ่งในนิทำงพื้นบ้ำนดังกล่ำวได้กล่ำวถึง 
กำรท่ีชำวบ้ำนได้จัดงำนบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นกำรบูชำ พระยำแถน หรือเทพวัสสกำลเทพบุตร ซึ่งชำวบ้ำนมี
ควำมเช่ือว่ำ พระยำแถนมีหน้ำท่ีคอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตำมฤดูกำล และมีควำมช่ืนชอบไฟเป็นอย่ำงมำก 
หำกหมู่บ้ำนใดไม่จัดงำนบุญบั้งไฟบูชำ ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตำมฤดูกำล อำจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้ำนได้ 
ช่วงเวลำของประเพณีบุญบั้งไฟคือเดือนหกหรือพฤษภำคมของทุกปี (อนุวัฒน์ จันเทพำ, 2556) 

ประเภทบั้งไฟ  

 
ภาพที่ 6 บั้งไฟล้ำน (อีสำนร้อยแปด, ม.ป.ป.) 

บั้งไฟล้าน  
บั้งไฟล้ำนใหญ่กว่ำบั้งไฟแสน ใช้ท่อขนำด 8 นิ้ว ใช้ดินปืน 1 ,200 กิโลกรัม เรียกอีกช่ือว่ำ บั้งไฟ 10 

แสน เพรำะใช้ดินปืน มำกกว่ำกัน 10 เท่ำ 

 
ภาพที่ 7 บั้งไฟแสน (mtvkhonkaen, 2555) 

 บั้งไฟแสน  
บั้งไฟชนิดนี้เป็นบั้งไฟขนำดใหญ่ท่ีสุด บรรจุดินปืนหนัก 120 กิโลกรัมขึ้นไป บั้งไฟขนำดนี้ท ำยำกท่ีสุด

จะต้องอำศัยควำมช ำนำญเป็นพิเศษ เพรำะบั้งไฟขนำดนี้หำกแตกแล้วจะเป็นอันตรำยมำก เพรำะฉะนั้นก่อน
ท ำบั้งไฟจะต้องมีพิธีกรรมบวงสรวงให้ถูกต้องตำมหลักกำรท ำบั้งไฟแสนเสียก่อนจึงจะลงมือท ำ เมื่อตกบั้งไฟ
เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีกำรตกแต่งประดับประดำบั้งไฟ 
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ภาพที่ 8 ตะไลแสน (suchaya.t, 2562) 

ตะไลแสน 
ตะไลแสนเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4 เมตร มี 4 รู บั้งไฟชนิดนี้ก็คือ บั้งไฟจินำยขนำดใหญ่นั่นเอง มีควำมยำว

ประมำณ 9-12 นิ้ว รูปร่ำงกลมมีไม้บำงๆ แบนๆ เป็นวงกลมครอบหัวท้ำยบั้งไฟเมื่อพุ่งขึ้นสู่ฟ้ำไปโดยทำงขวำง 
และใช้ตะไลเพื่อส่งสัญญำณในกำรเปิด-ปิดพิธีงำนประเพณีบุญบั้งไฟ ต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (พิภพ สอนพลงำน, 
สัมภำษณ์, 2564)  

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประกวดร ำบั้งไฟ 
1. จ ำนวนคนท่ีต้องร ำมีจ ำนวน 20 คนขึ้นไป ต่อ 1 ทีม 
2. ควำมพร้อมเพียงในกำรร ำและขบวน 
3. ควำมสวยงำมของรถบ้ังไฟเอ้ 

เกณฑ์กำรตัดสินกำรแข่งขันจุดบั้งไฟ 
 เทศบำลต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ได้ต้ังเกณฑ์ตัดสินโดยใช้เวลำเป็นกำรตัดสิน โดยเริ่มต้นต้ังแต่จุดบั้งไฟ 
จนกว่ำบั้งไฟจะตกลงพื้น (สะอำด หลักชัย, กำรสัมภำษณ์, 6 กันยำยน 2564)  

ความส าคัญ 
จุดมุ่งหมำยส ำคัญในกำรขอฝน ชำวบ้ำนในภำคอีสำนถือว่ำบุญบั้งไฟ เป็นพิธีกรรมท่ีมีควำมส ำคัญมำก 

เพรำะเช่ือว่ำหำกหมู่บ้ำนใดไม่จัดงำนบั้งไฟก็อำจเกิดภัยพิบัติ โรคภัย ไข้เจ็บ ทุพภิกขภัย แก่ชุมชนได้ 
กำรจัดงำนบุญบั้งไฟจัดขึ้นเพื่อบ ำรุงรักษำศิลปะจำรีตประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่นและกำรละเล่นพื้นบ้ำนของคนอีสำน (มหรสพสมโภชน์หมอล ำพื้นบ้ำนอีสำน) อันดีของท้องถิ่นและ  
ของคนอีสำน และส่งเสริมและจัดกำรแข่งขันกำรจุดบั้งไฟขึ้นสูงซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้ำนของกลุ่มชนในท้องถิ่น
ก่อให้เกิดควำมรักควำมหวงแหนและควำมสมัครสมำนสำมัคคีของวัฒนธรรมไทยมำกยิ่งขึ้น สุดท้ำยเพื่อ
เผยแพร่และส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่นให้คงสืบไป  

ประชำชนได้บ ำรุงรักษำและอนุรักษ์วัฒนธรรมกำรละเล่นศิลปะจำรีตประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่นอันดี
ของท้องถิ่นให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจเห็นคุณค่ำและยอมรับวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิด
ควำมรักควำมหวงแหนและควำมสมัครสมำนสำมัคคีของวัฒนธรรมไทยมำกยิ่งขึ้นและได้เผยแพร่ ส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมให้คงสืบไป 
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ภาพที่ 9 จุดบั้งไฟ (vsportkamphaeng, 2562) 

กำรจัดกำรละเล่นในประเพณี บุญบั้งไฟ ในวันสุกดิบชำวบ้ำนจะจัดขบวนแห่บ้ังไฟ ไปยังศำลปู่ตำของ
หมู่บ้ำน ท ำพิธีเซ่นสรวง มีกำรจุดบั้งไฟในกำรเส่ียงทำย เพื่อเส่ียงทำย ดูควำมอุดมสมบูรณ์ และควำมส ำเร็จ    
ในกำรท ำนำในปีนั้น จำกนั้นก็จะด่ืมเหล้ำกัน ฟ้อนร ำรอบศำลปู่ตำ อย่ำงสนุกสนำน จำกนั้นก็พำกันแห่บั้งไฟ 
เพื่อจุดแข่งกัน ประกวดประชันกัน มีขบวนเซิ้งบั้งไฟน ำขวนแห่บั้งไฟอย่ำงตระกำ 
           บั้งไฟท่ีมำตรฐำน มีอยู่ 3 ขนำด คือ 

- บั้งไฟธรรมดำ บรรจุดินด ำไม่เกิน 12 กิโลกรัม 
- บัง้ไฟหมื่น บรรจุดินด ำ 12 กิโลกรัมขึ้นไป 
- บั้งไฟแสน บรรจุดิน 120 กิโลกรัมข้ึนไป 
กำรจัดงำนบุญบั้งไฟจัดขึ้นเพื่อบ ำรุงรักษำศิลปะจำรีตประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรละเล่นพื้นบ้ำน

ของคนอีสำนอันดีของท้องถิ่นและของคนอีสำน และส่งเสริมและจัดกำรแข่งขันกำรจุดบั้งไฟขึ้นสูง  ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมพื้นบ้ำนของกลุ่มชนในท้องถิ่นก่อให้เกิดควำมรักควำมหวงแหนและควำมสมัครสมำนสำมัคคีของ
วัฒนธรรมไทยมำกยิ่งขึ้น กำรจุดบั้งไฟนั้นเป็นกำรเส่ียงทำย ถ้ำบั้งไฟขึ้นสูง ก็ท ำนำยว่ำฝนจะตกดี ข้ำวปลำอำหำร
อุดมสมบูรณ์ ประเพณีบุญบั้งไฟ ในจังหวัดก ำแพงเพชร มีอยู่หลำยหมู่บ้ำน เพรำะมีชำวอีสำนอพยพมำอยู่ใน
จังหวัดก ำแพงเพชรจ ำนวนมำก ท่ีมีช่ือเสียงมำกคือ ต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ท่ีจัดเป็นงำนใหญ่ เพื่อประสำน
สำมัคคี ประชำชนให้รักกัน ท ำงำนร่วมกัน งำนบุญบั้งไฟจึงกลำยเป็นงำนประเพณีส ำคัญของชำวก ำแพงเพชร
อีกงำนหนึ่ง (สันติ  อภัยรำช, ม.ป.ป.) 

ส่วนประกอบของบั้งไฟ 

 
ภาพที่ 10 องค์ประกอบบ้ังไฟ (รัตนพร สุขประดิษฐ์ และ ภัททิยำ ทองไทย, 2561) 

  1. เลำบั้งไฟ เลำบั้งไฟคือส่วนประกอบท่ีท ำหน้ำท่ีบรรจุดินปืน มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลมยำว 
มีควำมยำวประมำณ 1.5-7 เมตร ท ำด้วยล ำไม้ไผ่เเล้วใช้รั้วไม้ไผ่ (ตอก) ปิดเป็นเกลียวเชือกพันรอบเลำบั้งไฟ  
อีกครั้งหนึ่งให้แน่น และใช้ดินปืนท่ีชำวบ้ำนเรียกว่ำ "หมื่อ" อัดให้แน่นลงไปในเลำบั้งไฟ ด้วยวิธีใช้สำกต ำแล้ว
เจำะรูสำยชนวน เสร็จแล้วน ำเลำบั้งไฟไปมัดเข้ำกับส่วนหำงบั้งไฟ ในสมัยต่อมำนิยมน ำวัสดุอื่นมำใช้เป็นเลำ  
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บั้งไฟแทนไม้ไผ่ ได้แก่ ท่อเหล็ก ท่อพลำสติก เป็นต้น เรียกว่ำเลำเหล็กซึ่งสำมำรถอัดดินปืนได้แน่นและ           
มีประสิทธิภำพในกำรยิงได้สูงกว่ำ 

2. หำงบั้งไฟ หำงบั้งไฟถือเป็นส่วนส ำคัญท ำหน้ำท่ีคล้ำยหำงเสือ ของเรือคือสร้ำงควำมสมดุลให้กับบ้ังไฟ
คอยบังคับทิศทำงบั้งไฟให้ยิงขึ้นไปในทิศทำงตรงและสูง บั้งไฟแบบเดิมนั้น ท ำจำกไม้ไผ่ท้ังล ำ ต่อมำพัฒนำเป็น
หำงท่อนเหล็กและหำงท่อนไม้ไผ่ติดกันหำงท่อนเหล็กมีลักษณะเป็นท่อนกลม ทรงกระบอกมีควำมยำว
ประมำณ 8-12 เมตร ท ำหน้ำท่ีเป็นคำนงัดยกล ำตัวบั้งไฟชูโด่งช้ีเอียงไปข้ำงหน้ำท ำมุมประมำณ 30-40 องศำ
กับพื้นดิน โดยบั้งไฟจะยื่นไปข้ำงหน้ำยำวประมำณ 7-8 เมตร ปลำยหำงด้ำนหนึ่งต้ังอยู่บนฐำนท่ีต้ังบั้งไฟ 

3. ลูกบั้งไฟ เป็นล ำไม้ไผ่ท่ีน ำมำประกอบเลำบั้งไฟโดยมัดรอบล ำบั้งไฟ บั้งไฟล ำหนึ่งจะประกอบด้วย
ลูกบั้งไฟประมำณ 8-15 ลูก ขึ้นอยู่กับขนำดของบั้งไฟ เดิมลูกบั้งไฟมีแปดลูกมีช่ือเรียกเรียงตำมล ำดับคู่ขนำดใหญ่
ไปหำคู่ท่ีมีขนำดเล็กกว่ำได้แก่ ลูกโอ้ ลูกกลำง ลูกนำงและลูกก้อย ลูกบั้งไฟช่วยให้รูปทรงของบั้งไฟกลมเรียว
สวยงำม นอกจำกนี้ลูกบั้งไฟยังเป็นพื้นผิวรองรับกำรเอ้หรือกำรตกแต่งลวดลำยปะติดกระดำษ 

4. ลำยบั้งไฟ ใช้ลำยศิลป์ไทย คือ ลำยกนก อันเป็นลำยพื้นฐำนในกำรลับลำยบั้งไฟ โดยช่ำงจะนิยมใช้
กระดำษดังโกทองด้ำนเป็นพื้นและสีเม็ดมะขำมเป็นตัวสับลำย เพื่อให้ลำยเด่นชัดในกำรตกแต่งเพื่อให้ควำม
สวยงำม 

5. ตัวบั้งไฟ มีลูกโอ้จะใช้ลำยประจ ำยำม ลำยหน้ำเทพพนม ลำยหน้ำกำล ลูกเอ้ใช้ลำยประจ ำยำม 
ก้ำมปูเปลว และลำยหน้ำกระดำน 

6. กรวยเชิง เป็นลวดลำยไทยท่ีเขียนอยู่เชิงยำบท่ีประดับพริ้วลงมำจำกช่วงตัวบั้งไฟ 
7. ยำบ เป็นผ้ำประดับใต้เลำบั้งไฟ จะสับลำยใดขึ้นอยู่กับช่ำงบั้งไฟนั้น เช่น ลำยก้ำนขูดลำยก้ำน      

ดอกใบเทศ (dmc.tv, 2556) 

การท าบั้งไฟ 
จำกกำรสัมภำษณ์ บุญช่วย เนตรโสภำ (สัมภำษณ์, 15 กันยำยน 2564) ได้พูดถึงกำรท ำบั้งไฟในส่วน

ต่ำง ๆ ให้ออกมำมีลักษณะท่ีถูกต้องตรงควำมต้องกำร ดังนี้ 
อุปกรณ์      

1. ดินปะสิวตำกให้แห้ง 
2. ถ่ำนตำกให้แห้ง 
3. ท่อ PVC 2.5" ยำว 130 เซนติเมตร 
4. หำงไม้ไผ่ 

วิธีท าดินล าตัว 
1. เอำดินปะสิวไปบดแต่ไม่ให้ละเอียดใช้กับตะแกรงเบอร์ 9 ประมำณ 8 กิโลกรัม 
2. เอำถ่ำนไปบดให้ละเอียดละเอียดเท่ำไรยิ่งดีตำมอัตรำส่วนดินปะสิว 1 กิโลกรัม ใช้ถ่ำน 2.3 ขีด แต่ถ้ำใช้

ดินปะสิว 8 กิโลกรัม ก็ให้ค ำนวณเอำเอง  
3. แล้วเอำดินปะสิวกับถ่ำนท่ีเตรียมไว้มำผสมกันใส่น้ ำเปล่ำพอชุ่มๆผสมให้เข้ำกันท่ีสุด 
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ภาพที่ 11 กำรท ำบั้งไฟ (ISEKI, ม.ป.ป.) 

 
ภาพที่ 12 กำรท ำบั้งไฟ (ISEKI, ม.ป.ป.) 

วิธีการท าบั้งไฟดินคอ  
ให้เอำดินล ำตัวท่ีผสมไว้มำให้พอดีผสมกับดินเหยียบน้ ำ 1:1 ดินเหยียบน้ ำคือดินท่ีอัดเข้ำบั้งแล้วผ่ำ   

หรือเจำะออกจำกรูน ำมำผสมให้เข้ำกันกำรอัด ต้องอัดให้เกิน 300 ขึ้นไปถึง 400 ให้ดูท่ีเข็มไฮดอลิคล ำดับแรก
ใส่ดินหัวก่อนแล้วอัดต่อไปเป็นดินคอใช้แค่ 4 สัดสัดละ 2 ขีดมิล พอหมดคอแล้วอัดล ำตัวยำวตลอดจนเต็ม 

 
ภาพที่ 13 กำรท ำบั้งไฟ (ISEKI, ม.ป.ป.) 

 
ภาพที่ 14 กำรท ำบั้งไฟ (ISEKI, ม.ป.ป.) 
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การเจาะรู อัดแล้วทิ้งไว้ 1 คืนแล้วเจำะใช้ 4 เหล็กคอยำว 20 เซนติเมตรไฟกิน 25 เซนติเมตร ท่ีเหลือ
แบ่งครึ่ง 

การท าหาง ใช้ไม้ไผ่ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงยำว 3 เซนติเมตรยำว ขอเปล่ียนจำก 300 เป็น 290 เซนติเมตร 
หนัก 8 ขีดห้ำมเกิน 8 ขีดครึ่งวัดกึ่งกลำงเล่ือนหน้ำ 27 เซนติเมตร ถ่วงเสมอแล้วมัดเข้ำบั้ง 37 เซนติเมตร    
(บุญช่วย เนตรโสภำ, กำรสัมภำษณ์, 15 กันยำยน 2564) 

 
ภาพที่ 15 กำรท ำบั้งไฟ (ISEKI, ม.ป.ป.) 

 
ภาพที่ 16 กำรท ำบั้งไฟ (ISEKI, ม.ป.ป.) 

บทสรุป 
งำนประเพณีบุญบั้งไฟถือเป็นประเพณีของชำวอีสำนได้จัดสืบทอดกันมำแต่โบรำณเป็นกำรขอฝนให้

ตกต้องตำมฤดูกำลและให้กำรเกษตรได้ผลอุดมสมบูรณ์ โดยท่ัวไปชำวอีสำนนิยมท ำบุญตำมควำมคติค ำส่ังสอน
ของโบรำณท่ีได้ถือปฏิบัติสืบทอดมำจนถึงปัจจุบัน คือประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบส่ี ซึ่งเป็นแบบแผน
ขนบธรรมเนียมประเพณีตำมหลักค ำสอนในพระพุทธศำสนำ ท ำให้คนอีสำนยึดมั่นในกำรท ำบุญตำมจำรีต
ประเพณี ฮีตสิบสองคลองสิบส่ี มำเป็นเวลำนำน คือท ำบุญทุกเดือนในรอบ 1 ปี ส ำหรับเดือนหก (พฤษภำคม) 
ฤดูฝนก็จะเริ่มในวันเพ็ญเดือนหก ก็เป็นวันวิสำขบูชำ ชำวบ้ำนจึงท ำบุญระลึกถึงพระพุทธเจ้ำ พร้อมกันนั้นก็มี
ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภำคอีสำนของไทยรวมไปถึงลำว พบว่ำ กำรจัดงำนบุญบั้งไฟจัดขึ้นเพื่อ
บ ำรุงรักษำศิลปะจำรีตประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรละเล่นพื้นบ้ำนของคนอีสำน อันดีของท้องถิ่นและ
ของคนอีสำน และส่งเสริมและจัดกำรแข่งขันกำรจุดบั้งไฟขึ้นสูงซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้ำนของกลุ่มชนในท้องถิ่น
ก่อให้เกิดควำมรักควำมหวงแหนและควำมสมัครสมำนสำมัคคีของวัฒนธรรมไทยมำกยิ่งขึ้น กำรจุดบั้งไฟนั้น
เป็นกำรเส่ียงทำย ถ้ำบั้งไฟขึ้นสูงก็ท ำนำยว่ำฝนจะตกดี ข้ำวปลำอำหำรอุดมสมบูรณ์ ประเพณีบุญบั้งไฟใน
จังหวัดก ำแพงเพชร มีอยู่หลำยหมู่บ้ำน เพรำะมีชำวอีสำนอพยพมำอยู่ในจังหวัดก ำแพงเพชรจ ำนวนมำก ท่ีมี
ช่ือเสียงมำกคือ ต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ท่ีจัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อประสำนควำมสำมัคคีประชำชนให้รัก
กัน ท ำงำนร่วมกัน งำนบุญบั้งไฟจึงกลำยเป็นงำนประเพณีส ำคัญของชำวก ำแพงเพชรอีกงำนหนึ่ง  
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กล้วยกวนลานดอกไม้ 

วนัสนันท์  นุชนำรถ 
อำจำรย์, ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

พีรณัส  พูลเขียว 
สุทีรพล  พรมศรี 

นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

บทน า  
กล้วยกวนเป็นผลไม้แปรรูปชนิดหนึ่งท่ีน ำกล้วยมำแปรรูปเพื่อคงสภำพกล้วยไม่ให้เกิดเน่ำเสียและ

สำมำรถเก็บไว้ได้นำน กล้วยกวนลำนดอกไม้เป็นกล้วยกวนแปรรูปของก ำแพงเพชร โดยเริ่มจำกนำงสำวรุ่งนภำ 
ไหววิจิตร ประธำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคี ท่ีได้อบรมกับสมำชิกและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เพื่อคิดค้นท ำผลิตภัณฑ์กล้วยกวน จนได้รับเป็นสินค้ำ OTOP 5 ดำว ของก ำแพงเพชร บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อกำรศึกษำ 1) ประวัติควำมเป็นมำของกล้วย 2) ลักษณะและรสชำติของกล้วยกวน 3) วัสดุผลิตภัณฑ์         
4) กระบวนกำรผลิต/ขั้นตอนกำรใช้งำน 5) รำงวัลและเกียรติบัตรท่ีได้รับ 

ค าส าคัญ: กล้วยกวน ก ำแพงเพชร, กล้วยกวนตองแก้ว, กล้วยกวนลำนดอกไม้  

ประวัติความเป็นมาของกล้วย 
กล้วยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งท่ีมีผู้คนนิยมปลูกตำมบ้ำนและบริโภคมำกท่ีสุด มีถิ่นก ำเนิดในเอเชียใต้และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบมำกท่ีสุดในประเทศอินเดีย มีหมอของกรุงโรมมีนำมว่ำ แอนโตนิอุส มูซำ ได้น ำ
หน่อกล้วยจำกประเทศอินเดียมำปลูกในอียิปต์เมื่อประมำณ 2 ,000 ปี จนมีกำรแพร่ขยำยพันธุ์ไปในดินแดน
แอฟริกำและชำวอำหรับ ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15 พ่อค้ำชำวโปรตุเกสได้เดินเรือไปยังทวีปแอฟริกำและได้น ำ
กล้วยไปขำยตำมหมู่เกำะคะแนรี ซึ่งต้ังอยู่นอกชำยฝ่ังตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป หลังจำกนั้น ชำวสเปนจึงได้
น ำกล้วยจำกหมู่เกำะคะแนรีเข้ำไปปลูกในหมู่เกำะอินดีสตะวันตกในอเมริกำกลำง ส่งผลให้ดินแดนในอเมริกำ
กลำงมีกำรปลูกกล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจกันอย่ำงแพร่หลำย และนับต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมำ         
ได้กลำยเป็นแหล่งปลูกกล้วยส่งเป็นสินค้ำออกมำกท่ีสุดของโลก (มูลนิธิโครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับ
เยำวชนฯ, ม.ป.ป.) แสดงให้เห็นว่ำกล้วยมีต้นก ำเนิดจำกประเทศอินเดีย และได้มีพ่อค้ำได้น ำกล้วยไปเร่ขำย
ตำมพื้นท่ีต่ำงๆจนเกิดได้รับควำมนิยมของชำวอำหรับ มีกำรน ำกล้วยไปประกอบอำหำรจนเป็นท่ีเล่ืองช่ือ ต่อมำ
มีกำรขยำยแพร่พันธุ์กล้วยจำกอินเดียไปยังพื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งพื้นท่ีในประเทศไทยด้วย  

พันธุ์กล้วยท่ีปลูกในประเทศไทยมำต้ังแต่สมัยโบรำณนั้น มีท้ังพันธุ์พื้นเมืองด้ังเดิม และน ำเข้ำมำจำก
ประเทศใกล้เคียง โดยสำยพันธุ์กล้วยยอดนิยมท่ีพบเห็นได้บ่อยในเมืองไทย ดังเช่น กล้วยไข่ กล้วยหอม     
กล้วยน้ ำว้ำ กล้วยเล็บมือนำง และกล้วยน้ ำว้ำเป็นกล้วยที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมรับประทำน เนื่องจำกกล้วยน้ ำว้ำ
สำมำรถน ำส่วนต่ำง ๆ มำใช้ประโยชน์ท้ังผล ใบตอง และหยวก ออกผลผลิตได้ง่ำย สำมำรถน ำมำประกอบ
อำหำรได้หลำกหลำย เช่น กล้วยบวชชี กล้วยปิ้ง กล้วยเช่ือม กล้วยกวน เป็นต้น และกล้วยน้ ำว้ำยังเป็นกล้วยท่ี
ทนต่อสภำพอำกำศของประเทศไทยอย่ำงยิ่งโดยเฉพำะฤดูร้อนท่ีกล้วยน้ ำว้ำนั้นทนต่อสภำพอำกำศได้ดีท่ีสุด
กล้วยน้ ำว้ำในประเทศไทยเป็นกล้วยที่เกิดจำกกำรผสมข้ำมพันธุ์ของกล้วยป่ำ 2 ชนิด ได้แก่ Musa acuminate 
และ Musa balbisaina มีถ่ินก ำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยมีกำรปลูกกล้วยน้ ำว้ำแบ่งออกเป็น  
3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มกล้วยน้ ำว้ำไส้ขำว กลุ่มกล้วยน้ ำว้ำไส้เหลือง และกลุ่มกล้วยน้ ำว้ำไส้แดง โดยกล้วยน้ ำว้ำใน
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แต่ละกลุ่มก็มีลักษณะกำรใช้งำนท่ีเหมำะสมท่ีแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ เช่น กล้วยน้ ำว้ำไส้ขำว 
ท่ีรู้จักกันดีคือ “กล้วยน้ ำว้ำมะลิอ่อง” เป็นกล้วยน้ ำว้ำไส้ขำว เมื่อน ำไปท ำ “กล้วยตำก” จะได้กล้วยตำกที่มี     
สีเหลืองสวย ไม่ด ำคล้ ำ หรือเอำไปท ำกล้วยแผ่นอบก็จะมีสีเหลืองสวยพอดี ไม่เหลืองมำกเหมือนกลุ่มกล้วย
น้ ำว้ำเหลือง ส่วนกล้วยน้ ำว้ำกลุ่มไส้เหลืองเหมำะส ำหรับกำรกินผลสด ท ำกล้วยเช่ือม กล้วยทอด กล้วยบวชชี     
เป็นกล้วยท่ีเหมำะส ำหรับกำรแปรรูปท ำขนมใช้งำนได้หลำกหลำยท่ีสุด สุดท้ำยคือ กล้วยน้ ำว้ำกลุ่มไส้แดง เป็นกล้วย
ท่ีติดผลค่อนข้ำงดก ไส้กลำงค่อนข้ำงแข็ง มีควำมฝำด จะเหมำะน ำไปท ำกล้วยเช่ือมหรือท ำไส้ข้ำวต้มมัด เพรำะไส้
ของกล้วยมีควำมแข็งไม่เละ กล้วยน้ ำว้ำกลุ่มไส้แดงนั้น ไม่เหมำะท่ีจะน ำไปท ำกล้วยตำก เพรำะกล้วยตำกท่ีมีสีคล้ ำ
ด ำ สีไม่สวย ดูเหมือนกล้วยตำกเก่ำ (กองบรรณำธิกำรเทคโนโลยีชำวบ้ำน, 2563) แสดงให้เห็นว่ำกล้วยน้ ำว้ำใน
ไทยมี 3 ชนิดคือ กล้วยน้ ำว้ำขำว กล้วยน้ ำว้ำเหลือง และกล้วยน้ ำว้ำแดง โดยกล้วยท้ัง 3 ชนิดนี้ กล้วยท่ีเหมำะ
แก่กำรน ำไปประกอบอำหำร กำรแปรรูปมำกท่ีสุดคือกล้วยน้ ำว้ำเหลือง เพรำะกล้วยน้ ำว้ำขำวจะมีรสชำติท่ีหวำน
จัด จึงอำจไม่เหมำะน ำไปท ำอำหำรหรือแปรรูปในเรื่องของรสชำติท่ีหวำนจัด ส่วนกล้วยน้ ำว้ำแดงจะค่อนข้ำง
แข็ง    มีรสฝำด ไม่เหมำะต่อกำรท ำอำหำรหรือท ำผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ดังนั้นกล้วยน้ ำว้ำเหลืองจึงนิยมใน
กำรท ำอำหำรและท ำผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ ำว้ำมำกท่ีสุดนั่นเอง  

กล้วยน้ ำว้ำสำมำรถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น กล้วยตำก กล้วยเช่ือม กล้วยฉำบ
เคลือบคำรำเมล เป็นต้น ส ำหรับในพื้นท่ีชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคี ได้น ำกล้วยน้ ำว้ำ      
มำแปรรูปท ำเป็นกล้วยกวนและต่อยอดมำเป็นผลิตภัณฑ์ประจ ำอ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร เนื่องจำก
กล้วยน้ ำว้ำมีผลผลิตเป็นจ ำนวนมำก ปลูกง่ำย ทนต่อสภำพอำกำศในประเทศไทย ดังนั้นวิธีกำรแก้ไขของชุมชน
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคีท่ีดีท่ีสุดคือกำรน ำกล้วยมำแปรรูปเป็นกล้วยกวนเพื่อขำยและเก็บรักษำ
ให้ได้นำนยิ่งขึ้น  

จำกกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคกล้วยกวนของผู้บริโภค กลุ่มเป้ำหมำยซึ่ งเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียว 
พบว่ำ ผู้บริโภคต้องกำรให้กล้วยกวนมีรสชำติ ไม่หวำนมำกนัก เนื้อสัมผัสไม่เหนียวเกินไป สีของกล้วยกวน    
ไม่ด ำ และให้มีกล่ินรสของกล้วยมำกขึ้น ในกำรศึกษำเปรียบเทียบองค์ประกอบทำงเคมีของกล้วยน้ ำว้ำ 3 ชนิด
คือ กล้วยน้ ำว้ำไส้ขำว กล้วยน้ ำว้ำไส้เหลือง และกล้วยน้ ำว้ำไส้แดง พบว่ำปริมำณควำมช้ืน (74.88-75.21), 
โปรตีน (2.24-2.40), ไขมัน (0.12-0.13), คำร์โบไฮเดรท (19.56-19.86), เถ้ำ (2.11-2.68) และเย่ือใย (74.88-
75.00) ค่ำควำมเป็นกรด ด่ำง (4.55-4.61) และปริมำณน้ ำตำลรีดิวซ์ (22.81-23.03) ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ    
ท่ีระดับควำมเช่ือมั่น ร้อยละ 95 เมื่อน ำกล้วยท้ัง 3 ชนิด มำทดลองท ำกล้วยกวน พบว่ำ กล้วยกวนท่ีท ำจำก
กล้วยน้ ำว้ำไส้เหลืองได้คะแนนควำมชอบทำงด้ำนสี เนื้อสัมผัสและควำมชอบโดยรวมเฉล่ียสูงสุด (สุพร ชุ่มจิตต์, 
2544) แสดงให้เห็นว่ำ ในกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคกล้วยกวนของผู้บริโภคนั้น ส่วนใหญ่ผู้บริโภคชอบ  
กล้วยกวนท่ีท ำมำจำกกล้วยน้ ำว้ำไส้เหลืองมำกท่ีสุด เนื่องจำกสีสวย รสชำติหวำนพอดี ส่วนกล้วยน้ ำว้ำไส้ขำว  
ท่ีท ำกล้วยกวนจะมีรสชำติท่ีหวำนท่ีสุด ซึ่งแตกต่ำงจำกจำกกล้วยน้ ำว้ำไส้แดงมีรสฝำดและมีสีด ำเข้มดูไม่น่ำทำน 
ดังนั้นกล้วยน้ ำว้ำไส้เหลืองจึงเป็นท่ีนิยมในกำรท ำกล้วยกวนและตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคมำกท่ีสุด ดังภำพ 1-3 

 

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C
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ภาพที่ 1 กล้วยน้ ำว้ำพันธุ์ปำกช่อง 50 ไส้เหลืองท่ีก ำลังให้ผลผลิต (มนตรี ตรีชำรี, 2559)  

 
ภาพที่ 2 กล้วยน้ ำว้ำมะลิอ่องไส้ขำว (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) 

 
ภาพที่ 3 กล้วยน้ ำว้ำแดง (พอร์ทัลมือสมัครเล่นท ำอำหำร, ม.ป.ป.)  
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กล้วยกวนลำนดอกไม้ของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคี ซึ่งจัดต้ังกลุ่มขึ้นเมื่อ วันท่ี 23 
ธันวำคม 2543 นำงสำวรุ่งนภำ ไหววิจิตร ประธำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคี ได้มีกำรอบรมกัน
ในจ ำนวนสมำชิก 25 คน โดยกำรอบรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้ังต ำบล เพื่อคิดค้นท ำผลิตภัณฑ์ผลไม้
แปรรูปจนเป็นของขึ้นช่ือของอ ำเภอลำนดอกไม้ ท่ีได้รับรำงวัลมำกมำย ซึ่งกล้วยกวนลำนดอกไม้เป็นหนึ่งใน
ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปมำจำกกล้วยน้ ำว้ำเนื่องจำกกล้วยน้ ำว้ำมีต้นทุนต่ ำ ปลูกง่ำย ทนต่อสภำพอำกำศในประเทศไทย 
ซึ่งแตกต่ำงจำกกล้วยไข่ท่ีมีต้นทุนสูงและปริมำณน้อย จนได้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP ระดับห้ำดำว 

จำกกำรสัมภำษณ์ รุ่งนภำ ไหววิจิตร (สัมภำษณ์, 14 ตุลำคม 2564) ประธำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
เกำะน้ ำโจนสำมัคคี พบว่ำ รุ่งนภำ ไหววิจิตร ได้ท ำส้มโอกวนมำก่อน หลังจำกนั้นได้นัดอบรมกันในสมำชิก     
25 คน กับทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลว่ำจะท ำผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปเพิ่มเติม จึงได้คิดค้นในกำรท ำ
ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนและจัดออกจ ำหน่ำยตำมตลำดมอกล้วยไข่ แต่แรกกล้วยกวนนั้นได้ห่อกล้วยกวนด้วย
กระดำษแก้วแต่ไม่เป็นจุดท่ีสนใจของลูกค้ำ จนได้เห็นแม่ค้ำขำยสับปะรดท่ีห่อสับปะรดรูปแบบคล้ำยข้ำวต้มมัด 
จึงได้ฉุดคิดไอเดียในกำรห่อกล้วยกวนในรูปแบบของข้ำวต้มมัด และได้มีกำรน ำผลิตภัณฑ์กล้วยกวนลำนดอกไม้
บรรจุในชะลอมเป็นทรงช่อ ท ำให้เป็นท่ีจุดสนใจของลูกค้ำท่ีตลำดมอกล้วยไข่เป็นอย่ำงมำก จนมีผู้ติดตำมและ
สนใจในกำรท ำกล้วยกวนท่ีมำกขึ้นจนมีสมำชิกท่ีท ำกล้วยกวนปัจจุบันทั้งหมด 30 คน  

ลักษณะและรสชาติของกล้วยกวน 
จำกกำรสัมภำษณ์ รุ่งนภำ ไหววิจิตร (สัมภำษณ์, 14 ตุลำคม 2564) ประธำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร

เกำะน้ ำโจนสำมัคคี มีท่ีอยู่จัดต้ังท่ีบ้ำนเลขท่ี 3 หมู่ท่ี 11 ถนน - ต ำบลลำนดอกไม้ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร พบว่ำ กล้วยกวนลำนดอกไม้มีรสชำติ หวำน มัน อร่อยถูกสุขลักษณะ มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำร บ่มโดยธรรมชำติไม่ใช้แก๊สและไม่ใช้วัตถุกันเสีย ลักษณะของกล้วยกวนเป็นช้ินเล็กสีด ำพอดีค ำ   
บรรจุภัณฑ์ห่อด้วยกระดำษแก้วสำมำรถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ง่ำยสะดุดตำ มีกำรห่อเป็นมัดเหมือนข้ำวต้ม     
โดยใช้ใบตองห่อและมัดรวมเป็นช่อสวยงำม เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีรักษำส่ิงแวดล้อม ดังภำพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 กล้วยกวนลำนดอกไม้ (กล้วยกวนตองแก้ว, 2563) 

 



 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 5 | ฉบับท่ี 5 | ประจ ำปี 2565 | 75 
 

วัสดุผลิตภัณฑ์ 
จำกกำรสัมภำษณ์ รุ่งนภำ ไหววิจิตร (สัมภำษณ์, 14 ตุลำคม 2564) ประธำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร

เกำะน้ ำโจนสำมัคคี ในเรื่องของส่วนผสมท่ีผลิตกล้วยกวนลำนดอกไม้นั้นไม่มีส่วนผสมท่ีใช้วัตถุกันเสีย กล้วยท่ี
น ำมำใช้นั้นมำจำกสวนท่ีปลูกเองท้ังหมด ส่วนผสมในกำรท ำกล้วยกวนลำนดอกไม้มี  1.กล้วยน้ ำว้ำสุก 2.กะทิ    
3.น้ ำตำลทรำย 4.แบะแซ 5.เกลือ และ 6.นมข้นหวำน ดังภำพ 5-10 

1. กล้วยน้ ำว้ำสุก 10 กิโลกรัม 

 
  ภาพท่ี 5 กล้วยน้ ำว้ำสุก (ไทยรัฐออนไลน์, 2563)  

2. กะทิ  2 กิโลกรัม 

 
ภาพท่ี 6 กะทิ 

3. น้ ำตำลทรำย 500 กรัม 

 
ภาพท่ี 7 น้ ำตำลทรำย  
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4. แบะแซ 1 กิโลกรัม 

 
ภาพท่ี 8 แบะแซ (แบะแซหอนำฬิกำ, 2561) 

5. เกลือ 2 ช้อนชำ 

 
ภาพท่ี 9 เกลือ  

6. นมข้นหวำน 1 กระป๋อง 

 
ภาพท่ี 10 นมข้นหวำน  

ส่วนผสมท่ีผลิตกล้วยกวนลำนดอกไม้ของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคีจะไม่มีส่วนผสม   
ในเรื่องของสำรกันเสีย ปรำศจำกสำรพิษ ไม่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค สำมำรถทำนได้ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ 
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กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการใช้งาน 
จำกกำรสัมภำษณ์ รุ่งนภำ ไหววิจิตร (กำรสัมภำษณ์, 14 ตุลำคม 2564) ประธำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร

เกำะน้ ำโจนสำมัคคีในเรื่องของกระบวนกำรผลิตกล้วยกวนลำนดอกไม้ของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจน   
ได้ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ถูกสุขอนำมัย ไม่ใส่สำรกันเสีย มีพนักงำนสวมเครื่องแต่งกำยและถุงมือ
ก่อนเริ่มกำรผลิตกล้วยกวน ขั้นตอนกำรท ำกล้วยกวนของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคีมีดังนี้ 

1. น ำกล้วยน้ ำว้ำท่ีสุกแล้วไปบดให้ละเอียด 
2. น ำกล้วยที่บดละเอียดแล้วไปกวนกับกะทิจนสุก 
3. เมื่อกวนกล้วยจนสุกแล้วจึงใส่ น้ ำตำลปีบบ น้ ำตำลทรำย แบะแซและเกลือแล้วกวนต่อไปเรื่อยจนเหนียว

และกะทิแตกมัน (จะสังเกตได้จำกกระทะจะเล่ือมกล้วยเริ่มจะไม่ติดกระทะ) 
4. เมื่อกวนจนเหนียวแล้วและกะทิแตกมันแล้วจึงใส่นมข้นหวำนเป็นล ำดับสุดท้ำยและกวนต่อไปเรื่อย ๆ 

โดยใช้ไฟอ่อน ๆ โดยกวนต่อไปประมำณ 8 ช่ัวโมงจึงใช้ได้ 

 
ภาพที่ 11 กล้วยท่ีผสมวัสดุผลิตภัณฑ์ก ำลังกวน (OTOP ก ำแพงเพชร, 2564) 

5. เมื่อกวนเสร็จแล้วจึงตักออกใส่ถุงประมำณ 3 กิโลครึ่ง ใส่แบบรีดให้เรียบเป็นแผ่น พักท้ิงไว้ให้เย็น 1 คืน 

 
ภาพที่ 12 กล้วยที่กวนเสร็จแล้วน ำมำใส่ถุงและรีดให้เรียบเป็นแผ่น (OTOP ก ำแพงเพชร, 2564) 

6. ตัดเป็นช้ินเล็กตำมขนำดท่ีต้องกำรแล้วน ำไปห่อด้วยกระดำษแก้วหรือใบตองแห้งแล้วจึงบรรจุใส่ถุง
หรือกล่อง 

 
ภาพที่ 13 กล้วยที่ตัดเป็นช้ิน (OTOP ก ำแพงเพชร, 2564) 
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ภาพที่ 14 กล้วยกวนท่ีห่อบรรจุภัณฑ์ (OTOP ก ำแพงเพชร, 2564,) 

แสดงให้เห็นว่ำกระบวนกำรผลิตกล้วยกวนลำนดอกไม้ของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจน ได้ใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ถูกสุขอนำมัย พนักงำนสวมเครื่องแต่งกำยและถุงมือก่อนเริ่มปฏิบัติงำน ซึ่งได้
มำตรฐำนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด และมีใบรับรองยืนยัน 

รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ 
 จำกกำรสัมภำษณ์ รุ่งนภำ ไหววิจิตร ประธำนกลุ่มแม่บ้ ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคี ได้ท ำ               
กล้วยกวนลำนดอกไม้จนประสบควำมส ำเร็จ มีกำรประกวดกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคีดีเด่นใน
ระดับภำคและระดับเขตล ำดับท่ี 1 เป็นผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP ระดับห้ำดำวมำ 4 ปีซ้อน และได้ล ำดับท่ี 4    
ในรอบประเทศ รำงวัลและเกียรติบัตรท่ีได้รับของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคีมี 28 รำยกำรดังนี้ 

1. ได้รับประกำศนียบัตร เพื่อแสดงว่ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจน ได้รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร ระดับจังหวัด ประจ ำปี 2546 

2. ได้รับกำรคัดสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสำมดำว ประจ ำปี 2547 (กล้วยกวน) 
3. ได้รับเกียรติบัตรแห่งภูมิปัญญำเกษตรไทย เพื่อแสดงว่ำ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนเป็น      

ผู้อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนแปรรูป ดีเด่น รำงวัลท่ี 2 จังหวัดก ำแพงเพชร (22 ก.ย. 2547) 
4. ได้รับประกำศนียบัตร เพื่อแสดงว่ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนได้รับรำงวัลท่ี 1 กำรประกวด

แข่งขันกำรห่อกล้วยไข่กวน (14 ต.ค. 2547) 
5. ได้รับใบอนุญำตกำรใช้เครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนระบบกำรผลิตสินค้ำเกษตรชุมชนแปรรูป 

(กล้วยกวน เลขท่ีรหัส กษ 04389900-0004-052) (16 ก.พ. 2548) 
6. ได้รับใบอนุญำตกำรใช้เครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนระบบกำรผลิตสินค้ำเกษตรชุมชนแปรรูป (ส้มโอทิพย์

ชำกังรำว เลขท่ีรหัส กษ 04389900-0004-782) (16 ก.พ. 2548) 
7. ได้รับหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน (รหัสทะเบียน 6-62-01-07/1-002)  

(18 พ.ย. 2548) 
8. ได้รับกำรคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสำมดำว ประจ ำปี 2549 (กล้วยกวน) 
9. ได้รับโล่เกียรติบัตร รำงวัลท่ี 1 ในกำรประกวดกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ ำปี 

2549 
10. ได้รับวุฒิบัตร เพื่อแสดงว่ำ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจน ได้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรอบรม

กำรจัดท ำบัญชีวิเครำะห์ต้นทุน และแผนธุรกิจ ภำยใต้โครงกำรหนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2549      
(11 ตุลำคม 2549) 
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11. ได้รับประกำศนียบัตร เพื่อแสดงว่ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจน ได้รับกำรรับรองว่ำกล้วยกวน 
และส้มโอทิพย์ชำกังรำว มีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์สินค้ำมำตรฐำนสหกรณ์ (10 เม.ย. 2551) 

12. ได้รับกำรคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสองดำว ประจ ำปี พ.ศ.2552 (กล้วยกวน) (23 ธันวำคม 2551) 
13. ได้รับประกำศนียบัตร เพื่อแสดงว่ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจน ได้รำงวัลท่ี 1 ในกำรประกวด

กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรดีเด่น ประจ ำปี 2552 (14 กันยำยน 2552) 
14. ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจน ได้รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด

กำรจัดร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอำหำรและเครื่องด่ืม ในงำนประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง” 
และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี 2553 (8 มีนำคม 2553) 

15. ได้รับกำรคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้ำดำว ประจ ำปี 2553 (กล้วยกวน) (16 กันยำยน 2553) 
16. ได้รับกำรคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้ำดำว ประเภทอำหำร (กล้วยกวน) (1 มีนำคม 2556) 
17. ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจน ได้รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดบูธ

จ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP ในงำนประเพณี “สำรทไทยกล้วยไข่เมืองก ำแพง” ประจ ำปี 2556 (10 ตุลำคม 2556) 
18. ได้รับประกำศนียบัตร เพื่อแสดงว่ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจน ได้รำงวัลท่ี 1 กำรประกวด

กล้วยไข่รังนก ในงำนประเพณี “สำรทไทยกล้วยไข่เมืองก ำแพง” ประจ ำปี 2557 (25 กันยำยน 2557) 
19. ได้รับอนุญำตให้แสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.35/2546) (4 ธันวำคม 2557) 
20. ได้รับกำรคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้ำดำว ประจ ำปี 2559 (กล้วยกวน) (15 กรกฎำคม 2559) 
21. ได้รับประกำศนียบัตร เพื่อแสดงว่ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจน ได้รำงวัลท่ี 1 กำรประกวด

แข่งขันกำรท ำกล้วยไข่ชุบช็อกโกแลต ในงำนประเพณี “สำรทไทยกล้วยไข่เมืองก ำแพง” ประจ ำปี 2559        
(4 ตุลำคม 2559) 

22. ได้รับกำรคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับส่ีดำว ประเภทอำหำร (มะม่วงกวน) (25 ตุลำคม 2559) 
23. ได้รับกำรคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับส่ีดำว ประเภทอำหำร (ประเภทอำหำร) (25 ตุลำคม 2559) 
24. ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจน ได้ร่วมกิจกรรมและสนับสนุน

ทุนกำรศึกษำเนื่องในวันเด็กแห่งชำติปีงบประมำณ 2560 (14 มกรำคม 2560) 
25. ได้รับประกำศนียบัตร เพื่อแสดงว่ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจน ไดรำงวัลท่ี 1 กำรประกวด

แข่งขันกำรท ำกล้วยไข่ฉำบสอดไส้ ในงำนประเพณี “สำรทไทยกล้วยไข่เมืองก ำแพง” ประจ ำปี 2560  
(25 กันยำยน 2560) 

26. ได้รับเครื่องหมำยผลิตภัณฑ์ OTOP กรมกำรพัฒนำชุมชน “Premium” รหัสเครื่องหมำย 
S/62/0012 (26 กันยำยน 2560) 

27. ได้รับเครื่องหมำยผลิตภัณฑ์ OTOP กรมกำรพัฒนำชุมชน “Standard” รหัสเครื่องหมำย 
S/62/0100 (26 กันยำยน 2560) 

28. ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคี ได้เข้ำร่วมในกิจกรรม 
“ตลำดนัดกำรศึกษำและอำชีพ” ปีกำรศึกษำ 2560 (3 ธันวำคม 2560) 

29. ได้รับอนุญำตให้แสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.35/2558) (28 มีนำคม 2561) 
 
 
 
 

 



80 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 5 | ฉบับท่ี 5 | ประจ ำปี 2565 | 
 

ภำพรำงวัลและเกียรติบัตรท่ีได้รับของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคี มีดังนี้ 

 
ภาพที่ 15 เกียรติบัตรผลิตภัณฑ์ระดับห้ำดำวประเภทอำหำร 

 
ภาพที่ 16 รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 
ภาพที่ 17 โล่รำงวัลท่ี 1 ของกำรประกวดกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 
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ภาพที่ 18 โล่รำงวัลได้รับกำรคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP SELECT 

แสดงให้เห็นว่ำ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคีได้รับรำงวัลท้ังหมด 28 รำงวัล โดยรำงวัล   
ท่ีได้รับนั้นมีท้ังโล่รำงวัล เกียรติบัตร และใบอนุญำตทะเบียนเครื่องหมำยรองรับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำ       
ซึ่งสำมำรถกำรันตีได้ว่ำผลิตภัณฑ์กล้วยกวนลำนดอกไม้นั้นได้มำตรฐำน มีเครื่องหมำยสินค้ำรองรับ และรำงวัล
ท่ีเช่ือถือได้ 

บทสรุป 

จำกกำรศึกษำเรื่อง กล้วยกวนลำนดอกไม้มีวัตถุประสงค์ 1) ประวัติควำมเป็นมำของกล้วย พบว่ำ 
กล้วยเป็นผลไม้ท่ีมีคนนิยมปลูกและบริโภค โดยมีถิ่นก ำเนิดมำจำกประเทศอินเดีย มีกำรขยำยแพร่พันธุ์กล้วย
ตำมทวีปต่ำง ๆ โดยเฉพำะทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเป็นอีกประเทศท่ีได้รับควำมนิยมในกำร
ปลูกกล้วยเพื่อน ำมำบริโภคและประกอบอำหำร กล้วยท่ีใช้ส่วนใหญ่จะใช้กล้วยน้ ำว้ำเนื่องจำกกล้วยน้ ำว้ำสำมำรถ
ใช้ประโยชน์ได้ท้ังผล ล ำต้น ใบ กล้วยน้ ำว้ำจะแบ่งได้ออกเป็น  3 ชนิดได้แก่ กล้วยน้ ำว้ำไส้ขำว กล้วยน้ ำว้ำ     
ไส้เหลืองและกล้วยน้ ำว้ำไส้แดง กล้วยท่ีสำมำรถประกอบอำหำรและแปรรูปได้ดีท่ีสุดคือกล้วยน้ ำว้ำไส้เหลือง 
เพรำะมีรสชำติหวำน กล่ินหอม จึงได้รับควำมนิยมน ำมำประกอบอำหำร ในจังหวัดก ำแพงเพชร อ ำเภอเมือง  
มีกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคีได้น ำกล้วยน้ ำว้ำไส้เหลืองมำแปรรูปเป็นกล้วยกวนลำนดอกไม้ โดยมี
แกนน ำ นำงสำวรุ่งนภำ ไหววิจิตร ประธำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคีเป็นคนริเริ่มท ำกล้วยกวน
ลำนดอกไม้เพื่อรักษำคงสภำพของกล้วยไม่ให้เกิดกำรเน่ำเสีย เป็นผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP ของจังหวัด
ก ำแพงเพชร วัตถุประสงค์ 2) ลักษณะและรสชำติของกล้วยกวน พบว่ำ กล้วยกวนลำนดอกไม้มีลักษณะเป็นช่อ
คล้ำยข้ำวต้มมัด บรรจุภัณฑ์ใช้ใบตอง ช้ินเล็กพอดีค ำ เหมำะน ำมำเป็นของฝำกหรือน ำมำบริโภค กล้วยกวน
ลำนดอกไม้มีรสชำติท่ีหวำนมัน มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร ไม่ใช้วัตถุกันเสีย บ่มโดยใช้แก๊สธรรมชำติ วัตถุประสงค์ 
3) วัสดุผลิตภัณฑ์ พบว่ำ วัสดุในกำรผลิตกล้วยกวนลำนดอกไม้ไม่ใช้วัตถุดิบท่ีมีส่วนผสมสำรกันเสียลงไป 
สำมำรถบริโภคได้ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ วัตถุประสงค์ 4) กระบวนกำรผลิต/ขั้นตอนกำรใช้งำน พบว่ำ มีกำรใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย สะอำด ถูกหลักอนำมัย มีพนักงำนสวมใส่ชุดและถุงมือทุกครั้งในกำรท ำงำน 
วัตถุประสงค์ 5) รำงวัลและเกียรติบัตรท่ีได้รับ พบว่ำ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเกำะน้ ำโจนสำมัคคีท ำกล้วยกวน
ลำนดอกไม้จนประสบควำมส ำเร็จได้รับรำงวัลต่ำง ๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นรำงวัลด้ำนเกษตรกรดีเด่นล ำดับท่ี 1 
ของระดับภำคและเขต รำงวัลผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP ระดับห้ำดำว  
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บทน า 
เมืองก ำแพงเพชรในประวัติศำสตร์ขึ้นช่ือว่ำ เป็นเมืองหน้ำด่ำนท่ีมีกำรก่อสงครำมอยู่ไม่ขำดสำย    

และมีป้อมปรำกำรรำยล้อมพร้อมคูเมือง เนื่องจำกมีสงครำมและเพื่อปกป้องบ้ำนเมือง จึงจ ำเป็นต้องมีศำสตรำวุธ    
คู่กำยเพื่อน ำมำป้องกันตัวและต่อสู้ ในขณะเดียวกันก็เป็นยุคสมัยท่ีดำบสำมำรถน ำมำใช้กันอย่ำงแพร่หลำย
เนื่องจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำย ท้ังนี้ดำบท่ีผู้ถือครองนั้นก็มีควำมแตกต่ำงออกไปตำมบทบำทและหน้ำท่ี อำทิ 
ทหำรศึกท่ีมีไว้เพื่อรบศึกสงครำมโดยเฉพำะ หรือชำวบ้ำนท่ีมีไว้เพื่อป้องกันตัว แต่ยังมีดำบอีกประเภทท่ีสำมำรถ
บ่งบอกถึงชนช้ัน ควำมสำมำรถ ไปจนถึงควำมยิ่งใหญ่ซึ่งถือได้ว่ำกำรจะได้ดำบเล่มนี้มำย่อมจะต้องมีควำม 
สำมำรถสูงและแลกมำกับควำมพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถดังเช่นควำมเป็นมำของดำบโบรำณของจังหวัด
ก ำแพงเพชรท่ีมีประวัติท่ีแสนวิเศษโดยมีเรื่องรำวกล่ำวกันว่ำดำบเล่มนี้เคยเป็นดำบประจ ำตระกูลของพระยำก ำแพง
ผู้ปกครองเมืองก ำแพงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และถูกเปล่ียนมือมำรุ่นสู่รุ่นจนหมดวำระกำรถือครอง
และได้ถูกเปล่ียนไปเป็นดำบประจ ำเมือง โดยมีช่ือเรียกว่ำ พระแสงรำชศัสตรำ โดยบทควำมนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำ 1) ประวัติและควำมเป็นมำของดำบประจ ำเมือง 2) ประเภทของดำบโบรำณ 3) วิธีกำรตีดำบ 

ค าส าคัญ : ดำบพระแสง,ดำบโบรำณ,พระแสงรำชศัสตรำ 

ประวัติและความเป็นมาของดาบประจ าเมือง 

 จังหวัดก ำแพงเพชร เป็นเมืองเก่ำท่ีนับว่ำมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และเจริญรุ่งเรืองมำต้ังแต่
สมัยทวำรวดี เป็นท่ีต้ังของเมืองโบรำณหลำยเมืองเช่น เมืองชำกังรำว เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร 
และเมืองคณฑี นอกจำกนี้เมืองก ำแพงเพชรยังเป็นเมืองท่ีสองท่ีสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชได้ครองเมือง    
มีบรรดำศักด์ิเป็น "พระยำวชิรปรำกำร" ต่อมำในปี พ.ศ.2459 ได้เปล่ียนเมืองก ำแพงเพชรเป็นจังหวัดก ำแพงเพชร 
ตำมประวัติศำสตร์ กล่ำวว่ำ ก ำแพงเพชรเป็นเมืองหน้ำด่ำนของสุโขทัยมีฐำนะเป็นเมืองลูกหลวงเดิมเรียกช่ือว่ำ 
"เมืองชำกังรำว" และมีเมืองบริวำรรำยล้อมอยู่เป็นจ ำนวนมำก เช่น ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ กำรท่ีก ำแพงเพชร
เป็นเมืองหน้ำด่ำนรับศึกสงครำมในอดีตอยู่เสมอ จึงมีหลักฐำนปรำกฎอยู่มำกมำย เช่น ก ำแพงเมือง คูเมือง 
ป้อมปรำกำร จำกหลักฐำนดังกล่ำวจึงสันนิษฐำนว่ำ จังหวัดก ำแพงเพชรเดิมเคยเป็นท่ีต้ังของเมือง 2 เมืองคือ 
เมืองชำกังรำว และเมืองนครชุม เนื่องจำกเป็นเมืองหน้ำด่ำนในฐำนะเมืองลูกหลวงและมีกำรรับศึกสงครำม    
อยู่เสมอ ในกำรสงครำมย่อมจะต้องมีอำวุธคู่กำย โดยอำวุธก็จะมีควำมแตกต่ำงในกำรใช้งำนหลำยรูปแบบตำม
ควำมถนัดและกำรฝึกฝนของทหำรแต่ละคน อำทิ ทวน หอก ดำบ ธนู หลำว เป็นต้น แต่อำวุธท่ีเห็นในสนำมรบ 
ได้บ่อยท่ีสุดนั้นก็คือ ดำบ กำรใช้ดำบเป็นอีกหนึ่งอำวุธที่เป็นส่วนส ำคัญในกำรท ำศึกสงครำม เนื่องจำกเป็นอำวุธ
ท่ีมีควำมคล่องตัวและพกพำสะดวก ท้ังนี้ดำบต่อสู้นั้นเรียกได้ว่ำมีหลำกหลำยประเภท หลำกหลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรม ควำมเช่ือ แนวคิดของแต่ละเมือง นอกจำกนี้ดำบไม่ใช่เพียงเป็นส่ิงท่ีน ำมำต่อสู้เพียงอย่ำงเดียว แต่ยัง
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สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในทำงด้ำนอื่น ๆ ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในกำรใช้แตกต่ำงกันอย่ำงส้ินเชิงเมื่อเทียบจำก
ดำบท่ัวไป ดำบท่ีกล่ำวถึงนั้นจะมีแสงญำนุภำพมำกกว่ำกำรรบในสงครำม น ำมำซึ่งเกียรติยศ เป็นดำบ
คู่บ้ำนคู่เมือง ซึ่งเรียกขำนกันในนำม พระแสงรำชศัสตรำ ประจ ำเมืองก ำแพงเพชร ซึ่งดำบเล่มนี้เป็นดำบฝักทอง
ลงยำท่ีงดงำม มีควำมเช่ือกันว่ำเป็นดำบวิเศษ แสดงถึงพระรำชอ ำนำจสูงสุดของพระมหำกษัตริย์ ในกำร
ปกครองบ้ำนเมือง 

 
ภาพที ่1 พระแสงรำชศัสตรำเมืองก ำแพงเพชร (พระยำก ำแพงเพชร, 2557) 

ในสมัยนั้น รวมท้ังเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ในกรณีย์ท่ีทรงพระรำชทำนสิทธิ์แก่ขุนนำง ข้ำรำชกำร
ท่ีใช้อ ำนำจแทนพระองค์ ในกำรปฏิบัติรำชกำรแทนพระองค์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงท่ีมีศึกสงครำมหลวงพิพิธอภัย 
(หวล) ผู้ถวำยพระแสงรำชศัสตรำ แด่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในวันท่ี 26 สิงหำคม        
พ.ศ.2449 เดิมเป็นดำบประจ ำตระกูลเจ้ำเมืองก ำแพงเพชร ซึ่งพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
มหำรำช พระรำชทำนแก่พระยำก ำแพงเพชร(นุช) เป็นบ ำเหน็จเมื่อครั้งไปรำชกำรทัพ หลวงพิพิธอภัย(หวล) 
บุตรพระยำก ำแพงเพชร(อ้น) น ำฝักดำบทองประจ ำตระกูลทูลเกล้ำฯ ถวำยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวก ำแพงเพชร เมื่อวันท่ี 26 สิงหำคม พ.ศ.2449 พระองค์ทรงรับและพระรำชทำนให้เป็นพระแสง    
รำชศัสตรำประจ ำเมืองก ำแพงเพชร โดยพระยำวิเชียรปรำกำร ผู้ว่ำรำชกำรเมืองก ำแพงเพชร เป็นผู้รับ
พระรำชทำน นับเป็นควำมโชคดีของชำวก ำแพงเพชร รวมถึงทำยำทพระยำก ำแพงเพชรตลอดจนชำวไทย     
ทุกคนท่ี เรื่องรำวของพระแสงรำชศัสตรำองค์นี้มีกำรบันทึกไว้อย่ำงดีในพระนิพนธ์ “เสด็จประพำสต้น” ของ
สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพดังนี้ 
 “วันท่ี 26 หมำยจะยังไม่ต่ืนแต่หมำเข้ำไปปลุก 2 โมงเศษกินข้ำวแล้วออกไปแจกของ ให้ผู้ท่ีมำเล้ียงดู
และรับผู้หญิงผู้ชำย หลวงพิพิธอภัยผู้ช่วย ซึ่งเป็นบุตรพระยำก ำแพง(อ้น) น ำดำบฝักทอง ซึ่งพระพุทธยอดฟ้ำ
พระรำชทำนพระยำก ำแพง(นุช) เป็นบ ำเหน็จมือ เมื่อไปทัพแขก แล้วตกมำแก่พระยำก ำแพง(นำค) ซึ่งเป็นสำมี
แพง บุตรีพระยำก ำแพง(นุช) และแพงภรรยำได้เป็นผู้ว่ำรำชกำรเมืองก ำแพงต่อมำ 4 คน คือพระยำก ำแพง(บัว) 
พระยำก ำแพง(เถ่ือน) พระยำก ำแพง(น้อย) พระยำก ำแพง(เกิด) ได้รับดำบเล่มนี้ต่อ ๆ กันมำ ครั้งพระยำก ำแพง
(เกิด) ถึงอนิจกรรม ผู้อื่นนอกจำกตระกูลนี้มำเป็นพระยำก ำแพงหลำยคน ดำบตกอยู่แก่นำยอ้นบุตรพระยำก ำแพง
(เกิด) ซึ่งเป็นบิดำหลวงพิพิธอภัย ภำยหลังนำยอ้นได้เป็นพระยำก ำแพง ครั้นพระยำก ำแพง อ้นถึงแก่กรรม   
ดำบจึงตกอยู่กับหลวงพิพิธอภัยบุตรผู้น ำมำให้นี้ พิเครำะห์ดูก็เห็นจะเป็นดำบพระรำชทำนจริง เห็นว่ำเมือง
ก ำแพงเพชร ยังไม่มีพระแสงส ำหรับเมืองเช่นแควใหญ่ ไม่ได้เตรียมมำ จึงได้มอบดำบเล่มนี้เป็นพระแสงส ำหรับเมือง
ให้ผู้ว่ำรำชกำรรักษำไว้ส ำหรับใช้ในกำรพระรำชพิธี แล้วถ่ำยรูปพวกตระกูลเมืองก ำแพงท่ีมำหำต้ังต้นคือท่ำน
ผู้หญิงทรัพย์ ภรรยำพระยำก ำแพง(เกิด) อำยุ 93 ปีจอ เห็นจะเป็นปีจอ ฉอศก จุลศักรำช 1176 ยังสบำยแจ่มใส 
พูดจำไม่หลง เดินได้เป็นต้น กับลูกท่ีมำ 2 คนคือผ้ึง ซึ่งเป็นภรรยำพระพล(เหล่ียม) อำยุ 73 ปี ลูกคนสุดช่ือ ภู่ 
เคยไปท ำรำชกำรในวังครั้งรัชกำลท่ี 4 แล้วมำเป็นภรรยำพระยำรำมรณรงค์(หรุ่น)อำยุ 64 ปี หลำนหญิงช่ือ
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หลำบเป็นภรรยำหลวงแพ่ง อำยุ 64 ปี หลำนหญิงช่ือเพื่อนเป็นภรรยำพระพล อำยุ 46 ปี หลำนหญิงช่ือพัน 
ภรรยำหลวงพิพิธ อำยุ 44 ปี 

จำกวิทยำนิพนธ์เรื่อง เสด็จประพำสต้น ของสมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ ท่ีได้มีกำรกล่ำวถึง
ดำบพระแรงรำชศัสตรำไว้ ได้มีกำรบรรยำยถึงเหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับดำบเล่มนี้โดยตรงอีกท้ังยัง
มีกำรบรรยำยถึงควำมเป็นมำของดำบอย่ำงชัดเจน ซึ่งได้กล่ำวไว้ว่ำพระแสงรำชศัสตรำประจ ำเมืองก ำแพงเพชร
ส ำหรับใช้ในพระรำชพิธีส ำคัญพระแสงรำชศัสตรำประจ ำเมืองนี้มีธรรมเนียมออกใช้ในวโรกำสท่ีส ำคัญดังนี้  

1. อัญเชิญพระแสงรำชศัสตรำในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ต้ังแต่ใน
มณฑลพิธีเมื่อเสร็จพิธีอัญเชิญไปประดิษฐำนดังเดิม 

2. เมื่อพระเจ้ำอยู่หัวทรงประทับแรม ณ เมืองนั้นถวำยพระแสงรำชศัสตรำทรงรับรักษำไว้และพระรำชทำน
คืนเมื่อเสด็จกลับ  

3. ทูลเกล้ำฯ ถวำยพระแสงรำชศัสตรำประจ ำเมืองเมื่อครำเสด็จเยี่ยมรำษฎรเมื่อเสด็จกลับจะ
พระรำชทำนคืนตำมธรรมเนียมน่ำเสียดำยท่ีพระแสงรำชศัสตรำประจ ำเมืองก ำแพงเพชรท่ีหำค่ำมิได้นี้มิได้มี
บทบำทดังกล่ำวในพระรำชพิธีเลยแต่เรำชำวก ำแพงเพชรก็ภูมิใจในดำบฟักทองพระรำชทำนเล่มนี้เป็นท่ีสุดและ
ให้ประชำชนได้รับรู้ท่ัวกันว่ำดำบฟักทองเล่มนี้เป็นสมบัติแห่งแผ่นดินก ำแพงเพชรท่ีได้รับพระรำชทำนจำกสอง
มหำรำชผู้ยิ่งใหญ่ขอให้ชำวก ำแพงเพชรทุกผู้ช่วยกันพิทักษ์ให้ดำบวิเศษนี้อยู่คู่แผ่นดินก ำแพงเพชรตลอดไป 

 
ภาพที ่2 พระยำรำมณรงค์สงครำมและหลวงพิพิธอภัย (สันติ  อภัยรำช, 2544) 
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เมื่อพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช (รัชกำลท่ี 1) ขึ้นครองรำชย์ ประสงค์จะไปตี
ปัตตำนี ส่งรำชวังบวรไปพร้อมกับมหำดเล็ก พระยำก ำแพงนุชหรือนำยนุชไปปัตตำนีไปรบชนะพระบำทสมเด็จ-
พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช (รัชกำลท่ี 1) พระรำชทำนพระแสงรำชศัสตรำดำบฝักทองให้ และเมือง
ก ำแพงเพชรให้พร้อมภรรยำ 1 คน ดำบด้ำมทองค ำ ใบเป็นเหล็กกล้ำ ตำมประวัติสำมำรถท ำคนท่ีมีศัสตรำคม
ฟันได้ แทงได้ คำดเดำว่ำอำจจะเป็นดำบทำงลำวทำงเหนือทำงล้ำนนำ โดยท่ีพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ-
จุฬำโลกมหำรำช (รัชกำลท่ี 1) ไปตีได้มำ เมื่อเจ้ำเมืองก ำแพงเพชรเป็นเจ้ำของดำบมำเรื่อย ๆ พระยำรำมไม่ได้
เป็นเจ้ำเมืองก ำแพงเพชรแล้ว ดำบจึงตกเป็นของลูกหลำนของเจ้ำเมืองตระกูลพระยำก ำแพงเก่ำไม่ได้เป็น
ผู้ปกครองเมืองก ำแพงแล้ว พระยำก ำแพงองค์ใหม่ก็ไม่ได้เป็นเจ้ำของดำบ จึงถวำยคืนแก่พระมหำกษัตริย์ 
รัชกำลท่ี 5 และทรงพิจำรณำแล้วว่ำเป็นดำบแท้จริง จึงพระทำนคืนเป็นดำบพระแสงประจ ำเมืองก ำแพง    
ดำบเล่มนี้เป็นเพียงดำบพระแสงประจ ำตระกูล ดำบมีหน้ำท่ีแสดงอำญำสิทธิ์เหนือเมือง เป็นกุญแจเพื่อถวำย 
แก่กษัตริย์ยำมเสด็จมำเยี่ยมเยือนเมือง พอเสด็จกลับจึงคืนเพื่อเป็นดำบประจ ำเมืองก ำแพง (สันติ อภัยรำช,     
กำรสัมภำษณ์, 3 กันยำยน 2564) 
          สรุปได้ว่ำดำบเป็นอีกหนึ่งอำวุธท่ีเป็นส่วนส ำคัญในกำรศึกสงครำมเนื่องจำก เป็นอำวุธ ท่ีมีควำม
คล่องตัว และพกพำสะดวก ดำบส ำหรับต่อสู้นั้น เรียกได้ว่ำมีหลำกหลำยประเภท หลำกหลำยรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรมควำมเช่ือแนวคิดของแต่ละเมืองนอกจำกนี้ดำบไม่ใช่เพียงเป็นส่ิงท่ีน ำมำต่อสู้ได้เพียงอย่ำงเดียวแต่ยังมี
ดำบท่ีใช้ประโยชน์ในทำงด้ำนอื่นๆซึ่งในกำรใช้แตกต่ำงกันอย่ำงส้ินเชิงเมื่อเปรียบเทียบจำกดำบท่ัวไป ดำบท่ี
กล่ำวถึงนั้น มีแสงญำนุภำพมำกกว่ำกำรรบในสงครำม น ำมำซึ่งเกียรติยศ เป็นดำบคู่บ้ำนคู่เมือง ซึ่งเรียกขำนกัน
ในนำม พระแสงรำชศัสตรำประจ ำเมืองก ำแพงเพชร มีควำมเช่ือกันว่ำ เป็นดำบวิเศษแสดงถึงพระรำชอ ำนำจ
สูงสุดของพระมหำกษัตริย์ในกำรปกครองบ้ำนเมือง ในสมัยนั้น  

ประเภทของดาบโบราณ 

ดำบไทยในอดีตท่ีผ่ำนมำถูกสร้ำงขึ้นมำร่วมกับศำสตรำวุธอื่นๆ เช่น หอก ทวน เป็นต้น เพื่อใช้ในกำรรบ
ป้องกันชำติบ้ำนเมืองจำกศัตรูผู้รุกรำน ใช้ในกำรรบเพื่อขยำยอำณำเขตดินแดน กระท่ังใช้ในกำรรบเพื่อกอบกู้
เอกรำชของชำติ หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัวเอง นับต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย ลพบุรี อยุธยำเรื่อยมำจนถึงยุค
รัตนโกสินทร์ มีช่ำงตีดำบฝีมือดีเกิดขึ้นทุกยุคสมัย รูปแบบของดำบในแต่ละยุคจึงแตกต่ำงกันไปตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือกองทัพเพื่อใช้ในกำรรบและรองลงมำคือ คนชำวบ้ำนท่ัวไปท่ีมีไว้เพื่อป้องกันตัว   
ดำบพระแสงรำชศัสตรำนั้นมีกำรพิจำรณำจำกรูปพรรณของตัวดำบว่ำมีลักษณะเป็นดำบของล้ำนนำ คนล้ำนนำ 
มักมีดำบประจ ำกำย เพื่อใช้ในโอกำศต่ำงๆ ดำบล้ำนนำมีหลำยชนิดแบ่งแยกตำมลักษณะปลำยดำบ เช่น ปลำยบัว 
ปลำยใบข้ำวใบคำ ซึ่งเป็นลักษณะของดำบทำงภำคเหนือตอนบน จึงไปสอดคล้องกับหนังสือวิถีศำสตรำและ
กำรให้สัมภำษณ์ของ อำจำรย์สันติ อภัยรำช (กำรสัมภำษณ์, 3 กันยำยน 2564) ท่ีมีกำรกล่ำวถึงลักษณะของ
ดำบว่ำมีองค์ประกอบเหมือนดำบทำงภำคเหนือซึ่งรวมไปถึงจังหวัดก ำแพงเพชร โดยมีลักษณะท่ีกล่ำวถึงคือ     
มีฝักเป็นทองค ำ ด้ำมจับเป็นไม้หอม ส่วนเล่มดำบเป็นเหล็กกล้ำหรือเหล็กน้ ำพี้ ท้ังนี้กำรรวบรวมข้อมูลจึงเป็น    
ส่วนของดำบล้ำนนำ โดยดำบล้ำนนำหรือท่ีเรียกว่ำดำบเมืองนั้นมีลักษณะเฉพำะแตกต่ำงไปจำกดำบไทย      
ดำบญี่ปุ่น หรือดำบของชนชำติอื่น ๆ ไม่ว่ำจะเป็นลักษณะของใบดำบก็ดี ลักษณะของฝักดำบก็ดี ลักษณะของ
เหล็กท่ีใช้ตีเป็นใบดำบก็ดี ท้ังหมดนั้นจะส่งผลต่อกำรใช้งำน ซึ่งหำกได้ศึกษำให้ละเอียดลึกซึ้งแล้ว เรำอำจจะได้
องค์ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ชำติพันธุ์จำกกำรศึกษำดำบก็เป็นได้ 
   เนื่องจำกในอดีตกำล ผู้คนในดินแดนล้ำนนำตลอดจนดินแดนท่ีอยู่เหนือขึ้นไป เช่น เชียงตุง สิบสองปันนำ 
ล้วนแต่มีกำรไปมำติดต่อกันเป็นประจ ำ แต่ละพื้นท่ีมีลักษณะทำงภูมิศำสตร์และธรณีวิทยำท่ีแตกต่ำงกันไป     
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จึงท ำให้มีของดีของงำมไม่เหมือนกัน เหมือนกับวัสดุท่ีใช้ท ำดำบก็เช่นกัน ดังมีค ำกล่ำวว่ำ “เหล็กดี เหล็กเมือง
หนอง” หมำยถึง เหล็กท่ีดีมีคุณภำพส ำหรับตีเป็นใบดำบ ต้องเป็นเหล็กจำกเมืองหนองหรือหนองอินเล 
ประเทศพม่ำ ซึ่งก็คือพื้นท่ีของกลุ่มชำวไทใหญ่หรือรัฐฉำนในปัจจุบันนั่นเอง  

ดำบล้ำนนำมีเอกลักษณ์ ลักษณะกำรใช้งำน และสำมำรถแบ่งประเภทดำบได้ดังนี้ 
1. ประเภทของดำบ ครูธนชัย  มณีวรรณ์ แบ่งประเภทของดำบตำมยุคสมัยได้ ดังนี้ 
1) ดำบสู้ศึกสงครำม คือ ดำบท่ีใช้สู้รบในศึกสงครำม มีควำมแข็งแรง ทนทำน แต่ไม่ยำวใหญ่มำก

เหมือนในปัจจุบัน เพรำะต้องกำรควำมแข็งแรงในกำรเข้ำปะทะ 
2) ดำบใช้งำน คือดำบท่ีน ำมำใช้งำนจริงๆ นอกเหนือจำกกำรใช้งำนในศึกสงครำม ดำบประเภทนี้     

พบได้ท่ัวไปในอดีต ไม่ว่ำจะเป็นดำบท่ีพ่อค้ำวัวต่ำง ม้ำต่ำงใช้พกพำเวลำเดินทำงไปค้ำขำยก็จะมีไว้เพื่อป้องกันตัว 
หรือมีไว้กับบ้ำนเรือนเพื่อใช้ป้องกันตัว ข่มขวัญให้โจรผู้ร้ำยครั่นคร้ำม หรือจะเป็นดำบชะตำท่ีเป็นดำบประจ ำตัว
ของผู้ชำยในอดีต รวมไปถึงกำรใช้งำนสำรพัดประโยชน์ เช่น ใช้ไปดำยหญ้ำ ฟันต้นไม้ ฯลฯ 

ดำบท่ีเป็นท่ีรู้จักและสนใจกันมำกในกลุ่มของดำบใช้งำนคือ ดำบชะตำ เป็นดำบประจ ำตัวของชำยหนุ่ม
ชำวล้ำนนำในอดีต ผู้ชำยชำวล้ำนนำมักจะมีดำบประจ ำตัวเพื่อเป็นส่ิงเสริมมงคลชีวิต 

ดำบชะตำนั้นจะมีลักษณะปลำยดำบ ควำมยำว สี ของเชือกดำบแตกต่ำงกันไป ตำมแต่ดวงชะตำของ
เจ้ำของ ซึ่งจะมีโฉลกดำบก ำกับไว้เพื่อเลือกควำมยำวดำบท่ีดีต่อคนเป็นเจ้ำของ 

3) ดำบของท่ีระลึก เมื่อถึงยุคท่ีกำรท่องเท่ียวเริ่มได้รับควำมนิยม ดำบจริงนั้นไม่สำมำรถพกพำไปไหน
มำไหนได้เพรำะถือเป็นอำวุธ อีกท้ังควำมนิยมในกำรสร้ำงดำบชะตำก็แทบจะหมดไปแล้ว จึงเกิดกำรสร้ำงดำบ
ของท่ีระลึกขึ้นมำ 
 ดำบท่ีระลึกนี้ท ำจำกเหล็กและไม้เหมือนดำบจริง แต่ฝีมือในกำรสร้ำงดำบนั้นค่อนข้ำงหยำบ ไม่ประณีต 
อย่ำงไรก็ตำม ดำบในกลุ่มนี้ก็ยังมีควำมส ำคัญต่อกลุ่มของคนทรงเจ้ำหรือท่ีเรียกว่ำ ม้ำขี่ ในพิธีฟ้อนผี กลุ่มคนทรง
ก็จะใช้ดำบเหล่ำนี้ในกำรฟ้อน 
 ส่วนทัศนะของครูพรชัย ตุ้ยดงนั้นเห็นว่ำสำมำรถแบ่งประเภทดำบเป็น 3 ประเภท คล้ำยๆ กับทัศนะ
ของครูธนชัย คือ 

1. ดำบยศ คือ ดำบท่ีใช้ประกอบบรรดำศักดิ์ของชนช้ันปกครอง มีท้ังใช้ออกรบได้และประกอบฐำนะ
เจ้ำผู้ปกครองแคว้นและอำณำจักรนั้น ๆ ดำบยศมักประดับด้วยเงิน ทอง นำค อัญมณี งำ และของมีค่ำต่ำง ๆ 
ด้วยฝีมืออันประณีตสวยงำม มักพบใช้ในงำนรำชำภิเษกและโองกำรแช่งน้ ำ (พิธีด่ืมน้ ำสำบำนของเสนำอ ำมำตย์) 
กำรบวงสรวงเทวดำอำรักษ์เมือง เป็นต้น 

2. ดำบชะตำ คือ ดำบท่ีพลเรือนใช้ท่ัวไปมีท้ังหวำยล้วนและประกอบปลอกเงิน ปลอกทองแดง ส ำริด 
เขำ งำ ใช้ในศึกสงครำมและในพิธีต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม เช่น พิธีขึ้นบ้ำนใหม่  แต่งงำน งำนศพ เป็นต้น 

3. ดำบใช้ คือ ดำบท่ีเหมำะส ำหรับใช้งำนเฉพำะ เช่น เดินทำงไกล ค้ำขำย ใส่ขันครู หรือใช้ฟ้อน มีท้ัง
ดำบจ ำลองและดำบใช้จริง อำจไม่ต้องอิงโฉลก แต่ให้เหมำะกับงำน มักจะมีขนำดเท่ำกับดำบท่ีใช้ในกำรรบจริง ๆ 
(เทศบำลต ำบลน้ ำแพร่พัฒนำ, 2556) 
 อำวุธสกุลช่ำงล้ำนนำหรือดินแดนภำคเหนือของไทยในปัจจุบัน ในอดีตชำวสยำมหมำยรวมดินแดน
แห่งนี้เป็นหัวเมืองลำวเช่นเดียวกับล้ำนช้ำงล้ำนนำมีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำกว่ำ 700 ปี เคยมีควำมรุ่งเรือง
มำกในช่วงสมัยรำชวงศ์มังรำย (พ.ศ. 2439-2303) ก่อนท่ีจะตกเป็นประเทศรำชของพม่ำเป็นเวลำกว่ำ 200 ปี
ต่อมำช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ล้ำนนำได้เข้ำมำเป็นประเทศรำชของสยำมจนกระท่ังสมัยรัชกำลท่ี 5 ผลจำก
กำรปฏิรูปกำรปกครองท ำให้ล้ำนนำกลำยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยำมโดยสมบูรณ์สืบเนื่องมำจนถึงยุคปัจจุบัน
เนื่องจำกล้ำนนำเคยอยู่ในสภำพ“เมืองร้ำง” ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 จำกศึกสงครำมกับพม่ำปรำกฏกำรณ์
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“เก็บผักใส่ซ้ำ เก็บข้ำใส่เมือง” หรือกำรท ำสงครำมกวำดต้อนไพร่พลจำกดินแดนใกล้เคียงอำทิ เชียงตุง       
เมืองยองสิบสองปันนำหัวเมืองไทใหญ่ ฯลฯ โดยผู้น ำล้ำนนำยุคนั้นนับเป็นกำรฟื้นฟูบ้ำนเมืองขึ้นมำอีกครั้ง
มูลเหตุดังกล่ำวท ำให้ล้ำนนำเต็มไปด้วยผู้คนหลำกหลำยต่ำงชำติพันธุ์ไม่ว่ำจะเป็นไทใหญ่ ล้ือยอง ภำยใต้
ปฏิสัมพันธ์ท่ีผู้คนเหล่ำนี้มีต่อกันกระบวนกำรหลอมหลวมจนกลำยมำเป็น“คนเมือง”นับเป็นปรำกฏกำรณ์ทำง
ประวัติศำสตร์ร่วมท่ีส ำคัญของผู้คนและสังคมในดินแดนแห่งนี้  ดังท่ีกล่ำวมำ ศำสตรำวุธอันเป็นวัตถุทำง
วัฒนธรรมท่ีปรำกฏอยู่ในล้ำนนำจึงแตกต่ำงหลำกหลำยไปตำมชำติพันธุ์ต่ำงๆท้ังในเขตพื้นรำบและกลุ่มชำติ
พันธุ์บนที่สูงบ่อยครั้งท่ีอำวุธปรำกฏลักษณะแบบสกุลช่ำงล้ำนช้ำงและสกุลช่ำงภำคกลำงรวมอยู่ด้วยกระท่ังอำจ
กล่ำวได้ว่ำกรณีของล้ำนนำเป็นเรื่องยำกท่ีจะหำเอกลักษณ์อันแท้จริงของอำวุธในดินแดนแห่งนี้  

 
ภาพที ่3 ดำบล้ำนนำสกุลช่ำงไท [1] (ปริญญำ  สัญญะเดช, 2554) 

ดาบล้านนาสกุลช่างไท [1] สกุลช่ำงไทหรือเรียกกันอีกช่ือหนึ่งว่ำสกุลช่ำงไตใช้เรียกขำนงำนช่ำงแถบ
ภำคเหนือของไทย (ปริญญำ  สัญญะเดช, 2554, หน้ำ 95) ดำบล้ำนนำบำงเล่มมีลักษณะผสมผสำนระหว่ำง  
ดำบของคนไทในเขตพื้นรำบกับกลุ่มชำติพันธุ์บนท่ีสูง ดังเช่นดำบเล่มนี้ท่ีมีใบแบบดำบเมืองซึ่งเป็นท่ีนิยมในแถบ
เมืองเชียงรำย เชียงแสน และดินแดนสำมเหล่ียมทองค ำ ในส่วนของด้ำมดำบหุ้มด้วยแผ่นเงินและทองแดง   
ปลำยด้ำมเป็นหัวบัวขนำดใหญ่ ฝักดำบเป็นหลูบเงินรัดด้วยวงแหวนเงินจ ำนวนมำก ต่ำงไปจำกดำบลำวที่มัก 
หลูบเงินแบบเกล้ียงท้ังเล่ม ท้ังนี้จ ำนวนวงแหวนเป็นตัวเลขมงคลท่ีถูกโฉลกกับผู้ใช้ ปลำยฝักดำบมีกำรประดับ
ประดำด้วยลวดลำยเส้นเงินขด ซึ่งเป็นลักษณะควำมนิยมของเย้ำและมูเซอ  

นอกจำกนี้ข้อสังเกตประกำรหนึ่งของดำบท่ีได้รับอิทธิพลจำกกลุ่มชำติพันธุ์บนที่สูงคือ เมื่อเก็บดำบเข้ำ
ฝักแล้วมักเหลือพื้นท่ีควำมยำวระหว่ำงใบดำบกับตัวฟัก กล่ำวคือ ฝักดำบมักจะมีควำมยำวกว่ำใบดำบ ดังจะ
เห็นได้จำกดำบเล่มนี้ด้วยเช่นกัน ส่ิงนี้จึงอำจแสดงถึงค่ำนิยมเรื่องกำรประดับดำบให้สวยงำมของผู้ใช้มำกกว่ำให้
คุณค่ำในเรื่องรูปทรง และโครงสร้ำงของใบดำบซึ่งเป็นส่ิงท่ีถูกเก็บอยู่ในฝัก  
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ภาพที ่4 ดำบล้ำนนำสกุลช่ำงไท [2]  (ปริญญำ  สัญญะเดช, 2554) 

 ดาบล้านนาสกุลช่างไท [2] ดำบลักษณะนี้พบแถบเมืองเชียงรำย เชียงแสน รวมไปถึงลำวตอนบน      
โดยภำพรวมมีควำมคล้ำยคลึงกับดำบล้ำนนำสกุลช่ำงไท [1] กล่ำวคือ เป็นดำบท่ีผสมผสำนระหว่ำงดำบของคนไท
ในเขตพื้นรำบกับกลุ่มชำติพันธุ์บนท่ีสูง นอกจำกนี้ท่ีใบดำบยังปรำกฏลักษณะเฉพำะแบบดำบสกุลช่ำงล้ำนช้ำง
นั่นคือ แนวกระดูกดำบบริเวณสันดำป ด้ำมดำบถูกหุ้มด้วยแผ่นเงินมีหัวบัวขนำดใหญ่ท่ีท้ำยด้ำม ฝักดำบเป็น  
หลูบเงินรัดด้วยวงแหวนเงินและลวดลำยประดับประดำด้วยเส้นเงินขด ซึ่งเป็นลักษณะท่ีนิมยมของเย้ำและมูเซอ 
(ปริญญำ  สัญญะเดช, 2554, หน้ำ 97)  

  
ภาพที ่5 ดำบล้ำนนำสกุลช่ำงล้ือ (ปริญญำ  สัญญะเดช, 2554) 

 ดาบล้านนาสกุลช่างลื้อ ดำบลักษณะนี้พบมำกแถบเมืองล ำปำง เป็นดำบสกุลช่ำงล้ือซึ่งมีจุดสังเกตอยู่
ท่ีบริเวณหน้ำบ่ำของดำบท่ีมักจะเก็บงำนได้ไม่ละเอียดนัก ท้ังนี้เนื่องจำกคนล้ือมักใช้ดำบในกำรหั่น ตัด และ
ประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันตลอดเวลำ กั่นดำบ จึงต้องมีขนำดใหญ่เพื่อควำมแข็งแรง ด้วยเหตุนี้
ท่ีหน้ำบ่ำของดำบจึงมักพบรอยกระเดิดจำกกำรใช้งำนอยู่ เสมอ ดำบเล่มนี้เป็นกำรหลูบเงินท้ังเล่ม ท้ังนี้หำกมี
กำรขัดท ำควำมสะอำดแล้วจะได้สีออกแดงเหมือนนำก ด้ำมดำบมีกำรประดับวงแหวนเงิน ใช้เชือกหรือหวำยมัด
เพื่อให้จับถือได้ถนัดมือ เป็นดำบท่ีสำมัญชนใช้กันท่ัวไป (ปริญญำ  สัญญะเดช, 2554, หน้ำ 99) 
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ภาพที ่6 ดำบล้ำนนำสกุลช่ำงล้ำนนำตอนล่ำง (ปริญญำ  สัญญะเดช, 2554) 

 ดาบล้านนาสกุลช่างล้านนาตอนล่าง เป็นดำบท่ีมีควำมยำวเป็นพิเศษ พบกำรกระจำยตัวตั้งแต่เมือง
ล ำปำงลงมำจนถึงเมืองตำก สุโขทัย พิษณุโลก ก ำแพงเพชร อันเป็นเขตวงปริมณฑลทำงอ ำนำจของกรุงเทพฯ 
ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ บำงครั้งยังพบดำบลักษณะนี้กระจำยตัวไปถึงชำยขอบดินแดนล้ำนนำต่อเนื่องกับ     
ล้ำนช้ำงด้วย 

ลักษณะส ำคัญคือ ใบคำบท่ีเป็นรูปทรงแบบดำบไทยภำคกลำง สะท้อนกำรได้รับอิทธิพลดำบสกุล          
ช่ำงอยุธยำ ใบดำบเล่มนี้ยังมีปรำกฏลำยหยักคล่ืนบริเวณใกล้ปลำยคมและคอของสันดำบ สันนิษฐำนว่ำ               
เป็นสัญลักษณ์ของ “นำค” สัตว์มงคลของคนล้ำนนำ ท้ังนี้หำกเป็นในเขตวัฒนธรรมฮินดู-พุทธท่ีเคร่งครัด    
กว่ำเช่นลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง สัญลักษณ์นี้อำจตีควำมได้เป็น “วัชระ” อำวุธของพระอินทร์  

ในส่วนของด้ำมดำบเป็นกำรหุ้มเงินประดับวงแหวนเงิน ฝักดำบเป็นหลูบเงินเกล้ียงท้ังฝัก บำงครั้ง
พบว่ำ มีกำรหลูบค ำ (หุ้มทองค ำ) ด้วย เนื่องจำกเป็นดำบท่ีมีควำมยำว รูปทรงสง่ำงำม ตำมลักษณะนี้จึงมักใช้
เป็นเครื่องประดับยศเจ้ำนำย โดยเฉพำะกลุ่มเจ้ำนำยล้ำนนำในช่วงรำวต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ส ำหรับดำบเล่มนี้
สันนิษฐำนว่ำมีอำยุรำว 150 ปี (ปริญญำ  สัญญะเดช, 2554, หน้ำ 101) 

 
ภาพที ่7 ดำบล้ำนนำสกุลช่ำงไทใหญ่ (ปริญญำ  สัญญะเดช, 2554) 
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 ดาบล้านนาสกุลช่างไทใหญ่ เป็นดำบสกุลช่ำงไทใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีกำรกระจำยตัวอยู่ในดินแดนล้ำนนำ
อย่ำงกว้ำงขวำงและอำจมีลักษณะแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละพื้นท่ี อย่ำงไรก็ตำมเอกลักษณ์ร่วมของคำบสกุลช่ำงนี้
อยู่ท่ีใบดำบท่ีมีปลำยโค้งมนเรียกกันว่ำ“ ปลำยบัว” อำจเป็นเพรำะรูปทรงละม้ำยดอกบัว ซึ่งบำงทฤษฎีท่ีกล่ำวว่ำ
“ปลำยบัว” เป็นค ำท่ีเพี้ยนเสียงมำจำกค ำว่ำ “ปลำยปัว” และค ำว่ำ“ บัว” หมำยถึง งูใหญ่ หรือพญำนำค       
จึงน่ำจะหมำยถึง ดำบท่ีมีลักษณะคล้ำยงู  

ลักษณะสันดำบของกลุ่มไทใหญ่มีหลำยรูปแบบท้ังแบบท่ีผำยออกเป็นหน้ำจ่ัว สันโค้งมนเล็กน้อยหรือ
แบบเรียบ ๆ ก็มี ส ำหรับดำบเล่มนี้มีสันดำปแบบโค้งมน ด้ำมดำบประกอบขึ้นจำกงำช้ำง รูปทรงหน้ำตัด มีกำร
หุ้มเงินประดับด้วยวงแหวนเงินในรูปแบบท่ีเรียบง่ำย ในส่วนของฝักเป็นหลูบเงินรัดด้วยวงแหวน ประดับประดำ
ด้วยลวดลำยเฉพำะซึ่งอำจเป็นลวดลำยมงคล ลำยยันต์ หรือท ำขึ้นตำมจินตนำกำรของช่ำงก็เป็นได้ 

ดำบเล่มนี้มีอำยุรำว 50 ปี แม้จะไม่เก่ำแก่นัก หำกแต่ก็สะท้อนวัฒนธรรมกำรใช้ดำบในวิถีชีวิตของ
กลุ่มคนไทในล้ำนนำและดินแดนใกล้เคียงเช่นรัฐฉำนของพม่ำท่ีสูญหำยไปช้ำกว่ำพื้นท่ีอื่น ๆ (ปริญญำ  สัญญะเดช, 
2554, หน้ำ 103) 

 
ภาพที ่8 ดำบล้ำนนำทรงหน้ำจรด (ปริญญำ  สัญญะเดช, 2554) 

ดาบล้านนาทรงหน้าจรด ดำบล้ำนนำบำงเล่มมีลักษณะผสมผสำนกันจนไม่สำมำรถระบุสกุลช่ำง     
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดได้อย่ำงชัดเจน ดังเช่นดำบท่ีพบท่ีเชียงใหม่เล่มนี้ ลักษณะใบดำบเป็นทรง “หน้ำจรต” หรือ   
“หัวปลำหลด” ตำมขนบดำบไทยภำคกลำงท่ีใบดำบปรำกฏลำยหยักคล่ืน หรือลำยนำค ซึ่งอำจตีควำมได้ถึง
สัญลักษณ์ “วัชระ” ด้ำมดำบเป็นงำช้ำงประดับเงินหำกพิจำรณำอย่ำงเผิน ๆ ดูคล้ำยคลึงกับ “ด้ำมพริก”                
แบบล้ำนช้ำงสกุลช่ำงจ ำปำสัก โดยท่ีอำจมีควำมเกี่ยวข้องกันทำงใดทำงหนึ่งหรือเป็นเรื่องบังเอิญก็เป็นได้  

ดำบลักษณะนี้เป็นดำบท่ีพบท่ัวไปท้ังในเชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง แพร่ น่ำน ถือเป็นดำบท่ีใช้กันท่ัวไป
ของคนล้ำนนำ กำรท่ีดำบมีกำรกระจำยตัวอย่ำงกว้ำงขวำงอำจเป็นเพรำะดำบได้เดินทำงตำมเส้นทำงกำรค้ำ
ของผู้คนสมัยโบรำณ (ปริญญำ  สัญญะเดช, 2554, หน้ำ 105)    
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ดาบล้านนาที่นิยมในหมู่พ่อค้ามาจนถึงช่วงทศวรรษ 2500  

 
ภาพที ่9 ดำบล้ำนนำท่ีนิยมในหมู่พ่อค้ำมำจนถึงช่วงทศวรรษ 2500 (ปริญญำ  สัญญะเดช, 2554) 

ดำบลักษณะนี้เช่ือว่ำดีโดยกลุ่มช่ำงไทใหญ่เมืองเชียงใหม่ เป็นดำบท่ีพบเห็นได้ท่ัวไป มีขนำดกะทัดรัด
ไม่ยำวนัก ถือเป็นดำบท่ีนิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในดินแดนล้ำนนำต่อเนื่องเข้ำมำจนถึงภำคกลำงตอนบน  
แถบเมืองนครสวรรค์ ชัยนำท สำเหตุท่ีกำรกระจำยตัวของดำบลักษณะนี้เป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำง โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งตำมแนวทิศเหนือ-ใต้ นั้น สันนิษฐำนว่ำ เป็นผลจำกเส้นทำงกำรค้ำทำงน้ ำตำมสำยน้ ำปิง-แม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ ในยุคก่อนท่ีทำงรถไฟจะตัดขึ้นไปถึงเชียงใหม่ (พ.ศ. 2464) นอกจำกนี้ยังรวมไปถึงกำรค้ำระหว่ำง
ล้ำนนำกับเมำะละแหม่งของพม่ำในยุคท่ีกำรท ำไม้สักยังรุ่งเรือง ด้วยขนำดของดำบท่ีกะทัดรัดพกพำสะดวก
เหมำะกับกำรเป็นอำวุธติดกำย ดำบจึงเดินทำงมำพร้อมกับกำรค้ำ พบกำรใช้งำนของดำบลักษณะนี้ต่อเนื่องมำ
จนกระท่ังทศวรรษ 2480-2500  

ดำบเล่มนี้มีปรำกฏตัวเลข 1938 อยู่ท่ีท้ำยด้ำมดำบ ซึ่งอำจตีควำมได้ว่ำเป็นเลขมงคลของผู้เป็นเจ้ำของ
หรืออำจเกี่ยวข้องกับปีคริสตศักรำช เนื่องจำกดำบลักษณะนี้เคยใช้กันอยู่ในกลุ่มพ่อค้ำข้ำมพรมแดนในช่วงสมัย
อำณำนิคม (ปริญญำ สัญญะเดช, 2554, หน้ำ 107)    

สรุปได้ว่ำ ดำบไทยในอดีตท่ีผ่ำนมำถูกสร้ำงขึ้นมำร่วมกับศำสตรำวุธอื่น ๆ เช่น หอก ทวน เพื่อใช้ใน
กำรรบป้องกันชำติบ้ำนเมืองจำกศัตรูผู้รุกรำน ใช้ในกำรรบเพื่อขยำยอำณำเขตดินแดน กระท่ังใช้ในกำรรบ   
เพื่อกอบกู้เอกรำชของชำติ หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัวเอง นับต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย ลพบุรี อยุธยำ เรื่อยมำจนถึง
ยุครัตนโกสินทร์ นอกจำกนี้ดำบแต่ละชนิดแต่ละประเภทก็มีลักษณะแตกต่ำงกันไปแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่ละ
พื้นท่ีในสมัยก่อนจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกัน ดำบส่วนใหญ่ก็เอำไว้ใช้รบ และรองลงมำก็คือ  ดำบของชำวบ้ำน      
ซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันตัวเอง 

วิธีการตีดาบ 
กำรตีดำบของไทยก็ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกมำต้ังแต่สมัยโบรำณ เพรำะไทยเป็นประเทศแรกท่ีท ำกำร

ตีดำบ ซึ่งกำรตีดำบนั้นก็จะแตกต่ำงกันออกไป เพรำะในสมัยก่อนประเทศไทยตีดำบเพื่อเป็นอำวุธในกำรปกป้อง
ประเทศ รบกับข้ำศึก และยังใช้เพื่อกำรท ำอำชีพอีกด้วย เพรำะในสมัยก่อนนั้นเรำใช้ดำบในกำรเอำไว้ตัดผักต่ำง ๆ 
และยังได้ใช้ประโยชน์ต่ำง ๆ จำกดำบอีกด้วย และยังมีกำรรับจ้ำงตีดำบเป็นอำชีพในสมัยก่อนอย่ำงมำกด้วย 
(Yearoftheblacksmith, 2560)  
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ซึ่งดำบในสมัยก่อนนั้นได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก เพรำะว่ำดำบของแต่ละเมืองนั้นจะมีรูปทรงกำร
ออกแบบท่ีต่ำงกันออกไป ซึ่งถือว่ำเป็นอำชีพหลักๆของคนในสมัยนั้นเลยก็ว่ำได้ นอกจำกนั้นแล้วเรำยังสำมำรถ
น ำมำใช้ประโยชน์ได้หลำยอย่ำงอีกด้วยในสมัยนั้น เพรำะถ้ำบ้ำนใครมีดำบนั้นถือว่ำตัดอะไรก็ได้และยังสำมำรถ
ป้องกันตัวอริรำชศัตรูได่ ในสมัยก่อนกำรตีดำบให้มีควำมคมและออกมำเงำงำมได้นั้น ต้องมีเหล็กท่ีดีและ
สำมำรถทนทำนกับกำรตีได้ในแต่ละครั้ง และต้องมีช่ำงตีดำบท่ีเก่งเพรำะถ้ำได้ช่ำงตีดำบท่ีเก่งแล้ว ไม่ว่ำดำบจะ
เป็นอะไรหรือวัสดุจะดีแค่ไหนก็จะได้ดำบท่ีดีออกมำ แต่ถ้ำได้ช่ำงท่ีไม่มีฝีมือมำตี ดำบนั้นก็เหมือนดำบท่ีไม่มี
คุณภำพนั้นเอง  

กระบวนกำรท ำดำบเป็นส่วนส ำคัญท่ีจะรังสรรค์อำวุธออกมำเพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ โดยต้องมีวัตถุดิบ
ในกำรประกอบแต่ละส่วนให้เกิดเป็นรูปร่ำงของดำบข้ึนมำได้ ตำมประวัติท่ีมีกำรกล่ำวถึงวัสดุของดำบพระแสง
รำชศัสตรำ ท่ีมีส่วนประกอบแต่ละส่วนดังนี้ ฝักดำบเป็นทองค ำแท้ ส่วนด้ำมดำบเป็นเหล็กกล้ำหรือเหล็กน้ ำพี้ 
ซึ่งเหล็กน้ ำพี้ เป็นบ่อแร่ท่ีข้ำงในเป็นแร่เหล็กกล้ำท่ีมีโครงสร้ำงระดับโมเลกุลท่ีประกอบด้วยธำตุคำร์บอน
หลำกหลำย ท ำให้เมื่อน ำมำเผำและตีท ำมีดจะได้มีดท่ีแข็งแกร่งทนทำนกว่ำท่ีท ำจำกแร่เหล็กท่ัว ๆ ไป ภำควิชำ
วิศวกรรมโลหกำร คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกรมวิทยำศำสตร์ทหำรบก ได้เคยน ำตัวอย่ำงสินแร่จำกจำกบ่อพระแสง
และบ่อพระขรรค์ไปท ำกำรทดลองเพื่อวิเครำะห์หำคุณสมบัติต่ำง ๆ ด้วยเครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ พบว่ำ      
(เทศบำลต ำบลน้ ำแร่พัฒนำ, 2564) แร่เหล็กน้ ำพี้มีองค์ประกอบของแร่ธำตุท่ีหำได้ยำก เป็นแร่เหล็กท่ีมี
คุณสมบัติพิเศษเฉพำะตัว มีควำมแข็งและเหนียวเป็นพิเศษ มีคุณลักษณะอ่อนในแข็งนอก  

วิธีกำรท ำดำบเหล็กน้ ำพี้นั้น มีขั้นตอนค่อนข้ำงซับซ้อน แต่ก็น่ำศึกษำไว้เพรำะเป็นส่ิงท่ีน่ำสนใจและ
เป็นกำรสืบทอดภูมิปัญญำชนรุ่นก่อนไว้ด้วย ข้ันตอนกำรท ำดำบเหล็กน้ ำพี้มีดังนี้คือ 
          1. น ำแร่เหล็กน้ ำพี้ไปท ำเป็นรูปร่ำงท่ีต้องกำรเสียก่อนด้วยวิธีกำรเรียกกันว่ำผนึกดำบน้ ำพี้ โดยช่ำงเอง
จะเป็นผู้ก ำหนดรูปทรงและน้ ำหนักว่ำควรจะมีรูปทรงและน้ ำหนักประมำณเท่ำไหร่ ซึ่งต้องใช้ควำมช ำนำญและ
กำรค ำนวณจำกประสบกำรณ์ของช่ำง แต่ส ำหรับบำงเล่มท่ีผู้มำส่ังท ำอำจจะก ำหนดน้ ำหนักตำมต้องกำรให้ท ำ  
ก็ได้ ขั้นตอนนี้ใช้เวลำประมำณ 1 ช่ัวโมง 
          2. เมื่อได้เหล็กน้ ำพี้ผนึกเป็นรูปทรงตำมต้องกำรแล้วก็จะน ำไปเผำให้เหล็กแดงและร้อนด้วยเตำเผำ 
จำกนั้นก็จะน ำออกมำตีขณะท่ียังร้อนและแดงอยู่ ในขั้นตอนของกำรตีใช้เวลำประมำณ 2 ช่ัวโมงและใช้ช่ำงใน
กำรท ำดำบน้ ำพี้แต่ละเล่ม 2 ถึง 3 คน 
          3. ขั้นตอนต่อมำคือกำรตกแต่งให้สวยงำมด้วยกำรขัดด้วยตะไบหรือเครื่องเจียร ให้เกิดควำมคมแวววำว
และสวยงำม ขั้นตอนนี้ใช้เวลำประมำณครึ่งช่ัวโมง 
          4. ขั้นตอนต่อมำคือกำรลงลำยตัวดำบเหล็กน้ ำพี้และอำจจะเป็นกำรลงอัคระคำถำต่ำงๆ ให้เกิดควำม
ขลังตำมควำมเช่ือด้วย แต่ถ้ำลูกค้ำต้องกำรให้ใส่ลำยท่ียำกขึ้นก็ย่อมได้ โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลำอย่ำงต่ ำครึ่ง
ช่ัวโมงขึ้นกับควำมยำกง่ำยของลวดลำย 
          5. ขั้นตอนสุดท้ำยจะเป็นกำรขัดเพื่อให้เกิดควำมเรียบร้อยสวยงำมอีกครั้ง แล้วจึงน ำไปรมด ำก็จะได้
ดำบเหล็กน้ ำพี้ท่ีเป็นเอกลักษณ์สวยงำมและมีคุณค่ำตำมท่ีได้ท ำกันมำแต่โบรำณ 

ดำบเหล็กน้ ำพี้นั้นมีแหล่งกำรท ำอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีแหล่งแร่น้ ำพี้อยู่ท่ีนี่เพียงแห่งเดียวในประเทศ
ไทย ท ำจำกเหล็กน้ ำพี้ 100% บริสุทธิ์ ซึ่งมีขนำดและรำคำแตกต่ำงออกไป อีกท้ังยังมีมีดเหล็กน้ ำพี้เป็นสินค้ำ
อีกอย่ำงท่ีท ำขำยด้วย (Yearoftheblacksmith, 2560) 

 

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
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สรุปได้ว่ำ กำรตีดำบเป็นท่ีนิยมสมัยโบรำณ เพรำะด้วยวัสดุอุปกรณ์ท่ีสะดวกและหำง่ำยในยุคสมัยก่อน
นั้น ประเทศไทยเป็นประเทศแรกท่ีตีดำบเอง ซึ่งกำรตีดำบจะแตกต่ำงกันออกไป เพรำะประเทศไทยตีดำบ   
เพื่อมำเป็นอำวุธรบและมำปกป้องประเทศ และยังมำใช้ในกำรประกอบอำชีพ เพรำะในสมัยก่อนนั้นเรำใช้ดำบ
ในกำรเอำไว้ตัดผักต่ำง ๆ และยังได้ใช้ประโยชน์ต่ำงๆจำกดำบอีกด้วย และยังมีกำรรับจ้ำงตีดำบเป็นอำชีพใน
สมัยก่อนอย่ำงมำกด้วย ซึ่งดำบในสมัยก่อนนั้นได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก เพรำะว่ำดำบของแต่ละเมืองนั้นจะมี
รูปทรงกำรออกแบบท่ีต่ำงกันออกไป ซึ่งถือว่ำเป็นอำชีพหลักๆของคนในสมัยนั้นเลยก็ว่ำได้ เพรำะเรำยัง
สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้หลำยอย่ำงอีกด้วยในสมัยนั้น 

บทสรุป 
 ในยุครัชสมัยกรุงรัตนโกสิทร์ท่ีมีกำรก่อสงครำมอยู่บ่อยครั้ง โดยมีก ำแพงเพชรเป็น เมืองหน้ำด่ำนใน
กำรออกศึก ซึ่งกำรท ำศึกจะต้องมีกำรใช้ศำสตรำวุธในกำรป้องกันตัว และท่ีเห็นได้ชัดและพบได้ง่ำยคือดำบ
เนื่องจำกมีกำรสร้ำงขึ้นอย่ำงแพร่หลำยและหำวัสดุได้ง่ำย อีกท้ังดำบเป็นประโยชน์หลำยด้ำน เช่นกำรท ำครัว 
ป้องกันตัว แสดงยศ หรือเป็นของท่ีระลึก ดำบท่ีแสดงถึงอำญำสิทธิ์ท่ีอยู่เป็นดำบคู่บ้ำนคู่เมืองประจ ำจังหวัด
ก ำแพงเพชร นั่นก็คือดำบพระแสงรำชศัสตรำ โดยมีพื้นเพจำกดำบประจ ำตระกูลพระยำก ำแพงท่ีตกทอดรุ่น    
สู่รุ่นจนถูกแต่งต้ังเป็นดำบประจ ำเมือง โดยตัวดำบนั้นมีลักษณะเป็นฝักทองท้ังเล่ม ด้ำมจับเป็นไม้หอม ปลำยดำบ
เป็นเหล็กกล้ำ ซึ่งยังบอกอีกว่ำเป็นดำบท่ีมีลักษณะของดำบล้ำนนำ โดยมีกำรแยกประเภทของดำบเป็นดำบ
ของท่ีระลึก ดำบยศ ดำบสงครำม ดำบชะตำ ดำบใช้โดยดำบแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะท่ีแตกต่ำงกันอย่ำง
ส้ินเชิงทำงรูปลักษณ์ แต่ด้วยวิธีกำรตีดำบนั้นมีมำแต่โบรำณท้ังยังแสดงถึงควำมแตกต่ำงของควำมสำมำรถของ
ช่ำงตีโดยขั้นตอนจะมีกำรน ำแร่น้ ำพี้มำเปล่ียนรูปร่ำง และก ำหนดลวดลำย แล้วลงน้ ำหนักกำรตีอย่ำงพอเหมำะ 
ต่อมำก็ถึงครำวของกำรท ำลวดลำยให้สวยงำม พร้อมลงอัครอำคมแสดงถึงควำมศักด์ิสิทธิ์สุดท้ำยน ำดำบไป     
รมด ำเพื่อให้ตัวดำบมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว 
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ในวงกว้ำงอย่ำงรวดเร็ว ในแต่ละวันจะมีญำติโยมจำกท่ัวสำรทิศเดินทำงมำกรำบนมัสกำร รับฟังธรรมและ
ประพรมน้ ำพุทธมนต์ท่ีเข้มขลัง รวมท้ังปรำรถนำวัตถุมงคลท่ีของขลังอย่ำงล้นหลำม จัดสร้ำงเหรียญปลอดภัย 
และเหรียญท่ีระลึกรูปเหมือนขนำดต่ำง ๆ นอกจำกเหรียญวัตถุมงคล ยังมีผ้ำยันต์ เป็นต้น หลวงพ่อสว่ำงมรณภำพ
อย่ำงสงบในวันอังคำรท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2520 รวมสิริอำยุ 93 ปี 8 เดือน บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 
1) ควำมเป็นมำของหลวงพ่อสว่ำง (หลวงพ่อวิบูลวชิรธรรม) 2) ควำมช ำนำญและควำมสนใจของหลวงพ่อสว่ำง 
3) ผลงำนท่ีสร้ำงช่ือเสียงของหลวงพ่อสว่ำง 4) ผลงำนเกียรติคุณของหลวงพ่อสว่ำง 5) ปำฏิหำริย์ของหลวงพ่อสว่ำง 
วัดท่ำพุทรำ 6) แนวทำงกำรปฏิบัติกำรด ำเนินชีวิต 

ค าส าคัญ: หลวงพ่อสว่ำง, หลวงพ่อวิบูลวชิรธรรม, พระอุตฺตโร, เหรียญปลอดภัย, ยันต์หนังหน้ำผำกเสือ 

ความเป็นมาของหลวงพ่อสว่าง (หลวงพ่อวิบูลวชิรธรรม) 
เมื่อหลวงพ่อพระวิบูลวชิรธรรม เกิดได้เพียง 5 วัน โยมมำรดำของท่ำนก็ถึงแก่อนิจกรรม ได้มีแม่น้ำ

เล้ียงดูท่ำนจนเติบใหญ่ (แม่น้ำก็คือภรรยำคนท่ี 1 ของขุนเจริญสวัสด์ินั่นเอง) พอท่ำนมีอำยุพอสมควรท่ีจะเล่ำเรียน
ศึกษำได้ ท่ำนก็เริ่มศึกษำเล่ำเรียนอักขระสมัย และหนังสืออักขระขอมเบื้องต้น จำกขุนเจริญสวัสด์ิบิดำของท่ำน 
พอท่ำนอำยุได้ 13 ขวบ ขุนเจริญสวัสด์ิบิดำก็ถึงแก่อนิจกรรม พระวิบูลวชิรธรรมจึงเป็นผู้ก ำพร้ำ บิดำ-มำรดำ 
แต่เยำว์วัย แต่ท่ำนก็พยำยำมประคองตัวประคองใจเช่ือฟังค ำตักเตือนส่ังสอนของมำรดำเล้ียงเป็นอย่ำงดี 
เนื่องจำกท่ำนอยู่กับมำรดำเล้ียงของท่ำนมำโดยตลอด มำรดำเล้ียงของท่ำนก็เอ็นดูรักใคร่สงสำรปรำณีท่ำน
เสมือนเป็นบุตรท่ีแท้จริง มีควำมประสงค์อยำกจะให้หลวงพ่อพระวิบูลวชิรธรรมได้รับกำรศึกษำช้ันสูง ๆ ขึ้นไป
อีก  เพื่อจะได้มีควำมรู้เฉลียวฉลำด จะได้ด ำเนินวิถีชีวิตตำมเย่ียงขุนเจริญสวัสด์ิผู้บิดำ เนื่องจำกบิดำของท่ำน
เป็นผู้มีควำมสำมำรถเฉลียวฉลำด มีคนเคำรพนับถือท้ังในหมู่บ้ำน ต ำบลท่ีมีภูมิล ำเนำอยู่และต ำบล อ ำเภอ
ใกล้เคียงท่ัวไป มำรดำเล้ียงจึงได้น ำพระวิบูลวชิรธรรมไปฝำกกับหลวงพ่อเผือกหรือพระครูบรรพโตปมญำณ   
วัดหัวดงเหนือ ต ำบลหัวดง อ ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สมัยนั้นนับว่ำวัดหัวดงเหนือ เป็นส ำนักเรียน
อักขระสมัยมูลกัจจำยน์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังส ำนักหนึ่ง หลวงพ่อฯท่ำนได้ศึกษำเล่ำเรียนมูลกัจจำยน์ และหนังสือ
อักขระขอมอยู่ท่ีวัดหัวดงเหนือ เป็นเวลำนำนประมำณ 7 ปี มีพระอำจำรย์สด (ต่อมำได้เล่ือนฐำนะเป็นพระครู
สวรรค์วิถี) เป็นครูสอน พอหลวงพ่อพระวิบูลวชิรธรรมมีอำยุ 20 ปีบริบูรณ์ มำรดำเล้ียงได้อนุญำตให้ไปศึกษำ
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ต่อท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยมอบให้พระครูบรรพโตปมญำณ (หรือหลวงพ่อเผือก) วัดหัวดงเหนื อ      
พระอำจำรย์ของท่ำนเป็นผู้น ำไป ท้ังได้มอบปัจจัยส่ีไปพอสมควรให้แก่พระครูบรรพโตปมญำณ (หรือหลวงพ่อเผือก) 
ไปเป็นจ ำนวนครบถ้วน เพื่อจับจ่ำยใช้สอย เพื่อด ำเนินกำรอุปสมบทหลวงพ่อพระวิบูลวชิรธรรมด้วย  (ชมรม
พระเครื่องเมืองก ำแพงเพชร, ม.ป.ป.) 

 
ภาพที่ 1 พระครูวิบูลวชิรธรรม (หลวงพ่อสว่ำง อุตตโร) 

(ชมรมพระเครื่องเมืองก ำแพงเพชร, ม.ป.ป.) 

การอุปสมบท 
หลวงพ่อพระวิบูลวชิรธรรม อุปสมบทเมื่อวันพุธท่ี 3 ธันวำคม พ.ศ.2445 ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ ำ เดือนอ้ำย 

ปีขำล ณ พัทธสีมำวัดขุนญำณ ต ำบลคลองเมือง อ ำเภอกรุงเก่ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ พระญำณไตรโลกย์ 
(สะอำด) วัดศำลำปูน อ ำเภอกรุงเก่ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นพระอุปัชฌำย์ พระวินัยธรศรี วัดศำลำปูน 
อ ำเภอกรุงเก่ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นพระกรรมวำจำจำรย์ พระปลัดแพ วัดศำลำปูน อ ำเภอกรุงเก่ำ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นพระอนุสำวนำจำรย์พระอุปัชฌำย์ ให้นำมฉำยำว่ำ “อุตตโร”  

เมื่อพระวิบูลวชิรธรรมอุปสมบทแล้ว ก็ได้ศึกษำเล่ำเรียนพระธรรมวินัยและบำลีอยู่ ท่ีส ำนักเรียน            
วัดศำลำปูน เป็นเวลำ 2 ปี และได้กลับมำอยู่กับพระครูบรรพโตปมญำณ (หลวงพ่อเผือก) ท่ีวัดหัวดงเหนือ 
ต ำบลหัวดง อ ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ตำมเดิม จำกนั้นจึงได้ศึกษำเล่ำเรียนพระธรรมวินัย จำก     
พระอำจำรย์สด (พระครูสวรรค์วิถี) ซึ่งเป็นอำจำรย์เดิมอีกเป็นเวลำ 2 พรรษำ แล้วได้ย้ำยมำจ ำพรรษำอยู่ท่ี     
วัดท่ำงิ้ว อ ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์เป็นเวลำ 2 พรรษำ จำกนั้นได้ย้ำยไปจ ำพรรษำท่ีวัดเขำแก้ว 
(วัดมณีบรรพตวรวิหำร) จังหวัดตำก อีก 2 พรรษำ แล้วได้ย้ำยกลับมำอยู่ท่ีวัดท่ำงิ้วตำมเดิมอีก ต่อมำเมื่อ
อำจำรย์ปั้น เจ้ำอำวำสวัดท่ำงิ้วได้มรณภำพลง หลวงพ่อพระครูน้อย ขณะนั้นยังเป็นประทวนสมณะศักด์ิอยู่     
ได้ต้ังให้เป็นเจ้ำอำวำสวัดท่ำงิ้ว เมื่อได้เป็นเจ้ำอำวำสแล้ว ได้ทรำบข่ำวว่ำจังหวัดอุทัยธำนีต้ังส ำนักศำสนศึกษำขึ้น 
จึงได้ย้ำยไปจ ำพรรษำอยู่ท่ีวัดสังกัดคีรีวงศ์อุดมมงคลเขต อ ำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธำนี ซึ่งมีอำจำรย์ลพเป็น      
เจ้ำอำวำส มีอำจำรย์จ่อยเป็นครูสอน ได้ศึกษำพระธรรมวินัยอยู่ท่ีวัดสังกัดคีรีวง ศ์ 1 พรรษำ เมื่อเห็นว่ำมี
ควำมรู้พอสมควรแล้วได้กลับมำอยู่ท่ีวัดท่ำงิ้วตำมเดิม เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดท่ำงิ้ว และเพื่อจัดต้ังส ำนักเรียน
ขึ้นที ่  วัดท่ำงิ้วต่อไป  

 



 | วำรสำรก ำแพงเพชรศึกษำ | ปีท่ี 5 | ฉบับท่ี 5 | ประจ ำปี 2565 | 97 
 

เมื่อหลวงพ่อพระครูน้อยกลับมำอยู่ท่ีวัดท่ำงิ้วแล้ว ได้จัดข้อระเบียบปฏิบัติส ำหรับพระภิกษุสำมเณร
ภำยในวัดให้เป็นท่ีเรียบร้อย แล้วจึงได้จัดกำรบูรณะซ่อมแซมกุฏิ ศำลำกำรเปรียญ พระอุโบสถให้เรียบร้อยดี   
ได้ต้ังศำลำศึกษำขึ้นท่ีวัดท่ำงิ้ว ได้ท ำกำรสอนเอง มีพระภิกษุ สำมเณร ศึกษำมำกพอสมควร คือประมำณปีละ 
20 กว่ำรูป ส ำหรับนักเรียนบ้ำนนอกในสมัยนั้น มีนักเรียนปีละ 20 กว่ำรูป ก็นับว่ำมำกพอสมควรส ำหรับ      
กำรสอบสนำม บำงปีก็มีไปสอบท่ีนครสวรรค์ บำงปีก็มีสอบท่ีวัดเขำแก้ว อ ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
เมื่อมีกำรก่อสร้ำงมำกขึ้น กำรสอนในโรงเรียนก็ท ำไม่ได้สะดวก จึงได้ฝึกอำจำรย์แฉล้มให้เป็นผู้ช่วยสอนอีก    
รูปหนึ่ง นับว่ำส ำนักเรียนวัดท่ำงิ้ว เป็นส ำนักเรียนแห่งแรกของ อ ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  

ต่อมำในปี พ.ศ.2468 ได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้รั้งต ำแหน่งเจ้ำคณะอ ำเภอขำณุวรลักษณ์บุรี กิ่งอ ำเภอแสนตอ 
จังหวัดก ำแพงเพชร (สมัยนั้นอ ำเภอคลองขลุงยังเป็นอ ำเภอขำณุอยู่ อ ำเภอขำณุยังเป็นกิ่งอ ำเภอแสนตอ ต่อมำ
รำวปี พ.ศ.2493 จึงเปล่ียนอ ำเภอแสนตอเป็นอ ำเภอขำณุวรลักษบุรีมำจนถึงทุกวันนี้) แต่ก็ยังด ำรงต ำแหน่ง  
เจ้ำคณะต ำบลท่ำงิ้วอยู่อีกด้วย และยังอยู่ท่ีวัดท่ำงิ้วตำมเดิม กำรขึ้นมำรำชกำรคณะสงฆ์ท่ีอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
ในสมัยนั้นมีควำมล ำบำกมำก เพรำะกำรคมนำคมไม่สะดวกเช่นทุกวันนี้ โดยมำกก็จ้ำงเรือแจวบ้ำง เรือถ่อบ้ำง 
บำงครั้งก็มำรถงำน บำงครั้งก็เดินเท้ำ ถ้ำเป็นหน้ำพรรษำก็มำค้ำงครำวละ 5-6 คืนแล้วก็กลับ ถ้ำขึ้นหน้ำแล้ง   
ก็มำค้ำงมำกคืนหน่อย ส่วนมำกค้ำงคืนท่ีวัดศรีภิรมณ์ อ ำเภอคลองขลุง ท่ำนได้ปฏิบัติดังนี้ตลอดมำ  

 
ภาพที่ 2 พระครูวิบูลวชิรธรรม (หลวงพ่อสว่ำง อุตตโร) 

(ชมรมพระเครื่องเมืองก ำแพงเพชร, ม.ป.ป.) 

ต่อมำหลวงพ่อพระครูน้อยก็ได้รับตรำต้ังให้เป็นพระอุปัชฌำย์ ใน พ.ศ.2468 ครั้นถึงปี พ.ศ.2470 
ได้รับตรำต้ังเป็นเจ้ำคณะอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี และกิ่งอ ำเภอแสนตอ จังหวัดก ำแพงเพชร ได้รับพระรำชทำน
สมณะศักด์ิเป็นพระครูสัญญำบัตรท่ี “พระครูวิบูลวชิรธรรม” ได้รับตรำต้ังให้เป็นกรรมกำรตรวจประโยค
นักธรรมช้ันตรีในสนำมหลวง ได้รับเล่ือนฐำนะเป็นพระครูช้ันเอกแล้วก็ได้ขยำยส ำนักเรียนให้มีมำกขึ้น ได้อบรม
ส่ังสอนพระภิกษุสำมเณรให้มีข้อวัตรปฏิบัติดีขึ้น ได้เทศนำส่ังสอนประชำชนให้ประพฤติดีมีศีลธรรมประจ ำใจ 
เอำใจใส่ในกำรก่อสร้ำงเสนำสนะต่ำง ๆ มำกมำย ได้ขออนุญำตเปิดสนำมสอบธรรม ขึ้น ท่ีวัดสว่ำงอำรมณ์              
กิ่งอ ำเภอแสนตอ ครั้นทำงรำชกำรได้แยกอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี เป็นอ ำเภอคลองขลุง กิ่งอ ำเภอแสนตอเป็นอ ำเภอ
ขำณุวรลักษบุรีแล้ว โดยมีเจ้ำคณะอ ำเภอท้ังสองอ ำเภอแล้ว ได้แยกสนำมสอบธรรม มำสอบท่ีวัดศรีภิรมณ์
อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร ต่อมำในปี พ.ศ.2490 ได้รับใบตรำต้ังให้เป็นกรรมกำรศึกษำประจ ำต ำบล
คลองขลุง 
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เมื่อ พ.ศ.2500 คณะสงฆ์อ ำเภอคลองขลุงและประชำชนชำวต ำบลท่ำพุทรำ ได้พร้อมกันไปอำรำธนำ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิบูลวชิรธรรม ให้ขึ้นมำประจ ำอยู่ท่ีวัดคฤหบดีสงฆ์ต ำบลท่ำพุทรำ อ ำเภอคลองขลุง 
จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อจะได้บูรณะวัดให้ดีขึ้น เพรำะว่ำวัดคฤหบดีสงฆ์ได้ช ำรุดทรุดโทรมลงอย่ำงหนัก ดังนั้น
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิบูลวชิรธรรมจึงได้มำประจ ำอยู่ ท่ีวัดคฤหบดีสงฆ์ จนมรณภำพ เมื่อได้ขึ้นมำอยู่ท่ี
วัดคฤหบดีสงฆ์แล้วก็ได้ก่อสร้ำง กุฏิ ของท่ำนก่อน แล้วก็สร้ำงโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้นหนึ่งหลัง สร้ำงศำลำ     
กำรเปรียญ สร้ำงก ำแพงวัดด้ำนตะวันออก สร้ำงมณฑป สร้ำงก ำแพงวัดรอบหมดท้ัง 4 ด้ำน สร้ำงพระอุโบสถ 
สร้ำงน้ ำประปำ สร้ำงถนนภำยในวัด (สร้ำงเป็นคอนกรีต) สร้ำงเมรุ (ท่ีเผำศพ) สร้ำงศำลำธรรมสังเวช สร้ำงซุ้ม
ประตู และซ่อมพระวิหำร ซ่อมพระพุทธรูปในพระวิหำร พูดได้ว่ำส่ิงก่อสร้ำงภำยในวัดคฤหบดีสงฆ์ท่ีเห็นอยู่               
ทุกวันนี้ เป็นส่ิงท่ีหลวงพ่อพระวิบูลวชิรธรรมได้สร้ำงขึ้นใหม่ท้ังนั้น 

พูดถึงด้ำนพระภิกษุสำมเณร ได้วำงระเบียบ กำรท ำวัตรเช้ำ ท ำวัตรเย็น กำรท ำอุโบสถสังฆกรรมให้มี
ตลอดปีมิได้ขำด ได้ต้ังส ำนักศึกษำขึ้นภำยในวัด เพื่อให้พระภิกษุสำมเณรได้ศึกษำเล่ำเรียนกัน ได้ย้ำยส ำนัก
สอบธรรมสนำมหลวงจำกวัดศรีภิรมณ์ มำสอบท่ีวัดคฤหบดีสงฆ์ตลอดมำจนทุกวันนี้ พระภิกษุสำมเณรภำยในวัด
มีควำมประพฤติปฏิบัติเรียบร้อย เป็นท่ีเล่ือมใสของประชำชนท่ีได้พบเห็นท่ัวไป เมื่อ พ.ศ.2501 ได้รับพระรำชทำน
สมณศักด์ิเป็นพระรำชำคณะช้ันสำมัญท่ี “พระครูวิบูลวชิรธรรม”  

ต่อมำเมื่อวันท่ี 15 มกรำคม 2520 ท่ำนก็ได้เริ่มป่วยมีอำกำรไอมำกผิดปกติ ท่ำนจึงได้เรียกหมอชำวบ้ำน
มำฉีดยำให้ และหลวงพ่อท่ำนมีควำมรู้ทำงกำรแพทย์โบรำณเป็นอย่ำงดี ท่ำนก็ได้ใช้มัคนำยกไปน ำเครื่องยำ
สมุนไพรมำต้มยำฉันเอง อำกำรไอก็ทุเลำลงเท่ำท่ีควร พอวันท่ี 19 มกรำคม 2520 เวลำบ่ำย นำยแพทย์ปรีชำ 
มุสิกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข และอดีตสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดก ำแพงเพชร 
ได้มำเย่ียมนมัสกำรหลวงพ่อท่ีวัดคฤหบดีสงฆ์ ต ำบลท่ำพุทรำ ก็มำพบอำกำรไอของหลวงพ่อท่ำน ไอมำก
ผิดปกติจึงได้อำรำธนำนิมนต์หลวงพ่อไปตรวจฉำยเอ๊กซ์เรย์ท่ีโรงพยำบำลก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร ใน
วันท่ี 19 มกรำคม 2520 เวลำ 15.00 น. หลวงพ่อก็ออกเดินทำงจำกวัดคฤหบดีสงฆ์โดยรถยนต์ของนำยแพทย์
ปรีชำ มุสิกุล ดังกล่ำว พอถึงโรงพยำบำลก ำแพงเพชร แพทย์ก็เริ่มฉำยเอ๊กซ์เรย์ตรวจพบว่ำปอดข้ำงขวำเป็น
แผล แพทย์ลงควำมเห็นว่ำให้พักรักษำตัวอยู่ท่ีโรงพยำบำล หลวงพ่อก็อยู่รักษำตัวตำมควำมเห็นของแพทย์ ใน
กำรรักษำตัวอยู่ท่ีโรงพยำบำลก ำแพงเพชรนั้นก็ได้มีพระภิกษุวัดคฤหบดีสงฆ์ผลัดเปล่ียนกันไปเป็นเวรรับใช้วัน
ละ 2-3 องค์ และมัคนำยกอีก 1-2 คน พระท่ีอยู่ประจ ำมำกกว่ำทุกองค์ ก็มีพระสำคร พระประสงค์ มัคนำยก   
ท่ีประจ ำอยู่กับหลวงพ่อก็มี นำยจอง บุญงำม ส่วนนำยแพทย์ปรีชำ มุสิกุล ก็มำเยี่ยมเสมอ ๆ เกือบทุกวัน     
ขณะหลวงพ่อรักษำตัวอยู่ท่ีโรงพยำบำลนั้น อำกำรไอทุเลำลงบ้ำง แต่ท่ำนฉันอำหำรไม่ได้ มีอำกำรอ่อนเพลีย 
แต่หลวงพ่อไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยว่ำท่ำนหนักใจ มีประชำชนชำวอ ำเภอคลองขลุงทุกต ำบลไปเยี่ยมกรำบ
นมัสกำร ท่ำนก็ให้ศีลให้พรทุกคน รวมท้ังประชำชนต่ำงอ ำเภอ ต่ำงจังหวัดใกล้ไกลไปกรำบนมัสกำรเยี่ยมท่ำน  
ก็สอบถำมว่ำมำจำกไหน เขำก็บอกว่ำอยู่นครสวรรค์บ้ำง ชัยนำทบ้ำง อุทัยบ้ำง ท่ำนก็บอกว่ำขอบใจ ขอให้ทุกคน
เจริญ ๆ เถอะ เจ็บป่วย ตำย เป็นของธรรมดำ มนุษย์ทุกรูป ทุกนำม ก็ต้องเจอ ต้องพบ ไม่เลือกช้ันวรรณะ    
ทุกคนจะหลีกเล่ียงควำมตำย หำได้ไม่ หลวงพ่อมีสติดีอยู่ตลอดเวลำ แม้ท่ำนนอนรักษำตัวอยู่ก็ให้พระภิกษุท่ีเฝ้ำ
ปฐมพยำบำลรับใช้อยู่จุดธูปเทียนบูชำพระทุกคืนมิได้ขำด 

แต่ควำมจริงตำมท่ีหลวงพ่อพูดว่ำ ควำมตำยทุกรูป ทุกนำม ทุกช้ันวรรณะหนีไม่พ้น ต้องประสพ       
ช้ำหรือเร็วเท่ำนั้น แม้แต่อำตมำเองก็ต้องเจอ แต่จะเจอวันไหนเท่ำนั้น เมื่อผู้ไปเย่ียมถำมว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง
หลวงพ่อท่ำนก็ตอบว่ำ “วันนี้ดีขึ้น” “เบำแล้ว” ก ำลังใจแข็ง ครั้นถึงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2520 เวลำเช้ำพอตื่นขึ้น
ท่ำนบอกว่ำวันนี้ดีกว่ำทุกวัน รู้สึกสบำยใจ ขอน้ ำล้ำงหน้ำ พระหยิบให้ท่ำนก็รับเอำไปเสกแล้วก็ล้ำงหน้ำ แล้วพูดว่ำ
อยำกฉันน้ ำมนต์ร้อยปีท่ีวัดคฤหบดีสงฆ์ จึงใช้ให้นำยจ ำนงค์ คชวำรี ไปเอำ คนไปเอำน้ ำมนต์ยังไม่กลับเลย 
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ขณะนั้นเป็นเวลำ 14.00 น. เศษ ท่ำนพูดว่ำใจคอไม่ดี บอกให้พระสำครกับพระประสงค์จุดธูปเทียนแล้วตัวข้ำพเจ้ำ 
(จ.ส.ต.สังคม คชฤทธิ์) ก็วิ่งไปตำมหมอ หมอก็รีบมำกันเป็นจ ำนวนหลำยนำยท่ีจ ำได้มีหมอสมำน หมอไพโรจน์ 
และผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเองฯ และมีนำยแพทย์อีก 2 นำย พยำบำลอีก 3 คนไม่ทรำบช่ือ ได้มำช่วยกัน    
ปฐมพยำบำลและฉีดยำตลอด ท้ังหลวงพ่อพระครูนิยุติธรรมศำสตร์ เจ้ำคณะอ ำเภอบรรพตพิสัย อยู่ในห้องนั้นด้วย 
พระสมุห์เสำร์ วัดคลองเจริญก็อยู่ด้วย ครั้นเวลำ 14.30 น. ท่ำนก็ส้ินลมหำยใจ ขณะท่ีท่ำนนอนตะแคงพนมมือ
ด้วยอำกำรอันสงบ มิได้ด้ินรนกระวนกระวำยแต่ประกำรใด ฉะนั้นในวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2520 เวลำ 14.30 น. 
ตรงกับวันอังคำรขึ้น 11 ค่ ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง เป็นวันเวลำท่ีท่ำนศิษยำนุศิษย์และประชำชนท่ีเคำรพนับถือ
สักกำระบูชำในพระครูวิบูลวชิรธรรม เฉพำะพระภิกษุสงฆ์ประชำชนในเขตอ ำเภอคลองขลุง ต้องเศร้ำโศกอำดูร
อย่ำงยิ่ง เพรำะขำดท่ีพึ่งทำงใจอันใหญ่หลวง (ชมรมพระเครื่องเมืองก ำแพงเพชร, ม.ป.ป.) 

 
ภาพที่ 3 พระครูวิบูลวชิรธรรม (หลวงพ่อสว่ำง อุตตโร) 

(ชมรมพระเครื่องเมืองก ำแพงเพชร, ม.ป.ป.) 

ความช านาญและความสนใจของหลวงพ่อสว่าง 
 คาถา 

คำถำแคล้วคลำดของหลวงพ่อสว่ำง วัดคฤหบดีสงฆ์ ซึ่งเป็นคำถำอีกบทหนึ่งท่ีท่ำนจะใช้ประสิทธิลงใน
วัตถุมงคลของท่ำนทุกรุ่น ซึ่งพระคำถำนี้หลวงพ่อสว่ำงท่ำนได้ถ่ำยทอดให้หลวงพ่อเล็ก สีลำฑฺฒโณ หรือพระครู
นิรันดร์ หลวงพ่อเล็กได้กล่ำวว่ำ ให้น ำไปท่องภำวนำกัน ถึงไม่มีเหรียญปลอดภัยก็ไม่เป็นไร ท่องคำถำนี้ใช้ได้
เหมือนกัน โดยก่อนจะเดินทำงใกล้ไกลหรือต่ืนตอนเช้ำก่อนออกจำกบ้ำนหรือก่อนจะหลับนอน ให้ยกมือขึ้นพนม
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดำ มำรดำ คุณครูบำอำจำรย์ อันมีหลวงพ่อสว่ำง วัดคฤหบดีสงฆ์   
เป็นท่ีสุดจำกนั้นว่ำนะโม 3 จบ แล้วท่องว่ำ 

พุทธังคลำดแคล้ว 
ธัมมังคลำดแคล้ว 
สังฆังคลำดแคล้ว 

พระพุทธเจ้ำจะย่ำงบำท คลำดแคล้วด้วย นะโมพทุธำยะ 
(พระอริยสงฆ์เมืองก ำแพงเพชร, 2560) 
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ความสนใจในเร่ืองวิชาอาคม 
วัตถุมงคลท่ีท ำให้แคล้วคลำดจำกปวงภัย มีควำมคงกระพัน ชำตรี บังเกิดเมตตำ มหำนิยม มหำเสน่ห์ 

อุดมโชคลำภ แก่กล้ำบำรมีเป็นท่ีครั่นคร้ำมแก่ผู้เป็นศัตรูผู้มุ่งร้ำย ล้วนเป็นควำมเช่ือ และยึดมั่นสืบทอดนับกว่ำ
พันปีจนถึงในปัจจุบัน กำรสร้ำงมงคลวัตถุของหลวงพ่อสว่ำง จะน ำหน้ำในด้ำนคงกระพัน ชำตรี แคล้วคลำด
มหำอุด ซึ่งตัวหลวงพ่อสว่ำงเอง เมื่อสมัยหนุ่มก่อนวัยครบบวช มีควำมคงกระพันชำตรีเป็นเย่ียม ฟันแทงไม่เข้ำ 
ในฐำนะศิษย์เอกของหลวงพ่อเผือก (พระครูบรรพโตมญำณ) แห่งวัดหัวดง อ.บรรพตพิสัย ประกอบกับเป็น   
ลูกชำยคนเดียวในลูกท้ังห้ำคนและเป็นคนสุดท้อง ย่อมเป็นท่ีรักและตำมใจของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัว อีกท้ัง
โยมบิดำเป็นก ำนันต ำบลท่ำงิ้ว เลยท ำให้เหลิงวำงตัวเป็นนักเลง อันธพำลในย่ำนตลำดส้มเส้ียว ท่ำต้ัวเกำ ระรำน 
กล่ันแกล้ง สร้ำงควำมเดือดร้อน ฝำกควำมเจ็บแค้น ผูกอำฆำตให้แก่ผู้อื่นท่ีต้องช ำระล้ำง ในยุคนั้นเป็นยุคของ 
ผู้แก่กล้ำทำงคำถำอำคม แขวนเครื่องรำง ส่ิงวิเศษประจ ำกำย กำรกลัวเกรงกัน ก็เฉพำะแก่ผู้ท่ีเหนือกว่ำในทำง
เดียวกัน เนื่องจำกมีคู่อริจ ำนวนมำก โยมบิดำจึงฝำกหลวงพ่อเผือกวัดหัวดง พำหลวงพ่อสว่ำง ซ่อนลงในเรือ  
ไปออกบวชท่ีวัดศำลำปูน จังหวัดอยุธยำ ซึ่งลงโบสถ์เป็นลูกศิษย์พระญำณไตรโลก (ลป. สอำด) พระอุปัชฌำย์
พร้อมกับพระเกจิผู้ขมังเวทย์แห่งจังหวัดอุทัยธำนี คือ พระอุทัยกวีอดีตเจ้ำคณะจังหวัด นอกจำกสร้ำงมงคลวัตถุ
ทำงด้ำนคงกระพันชำตรีแล้ว ทำงด้ำนโชคลำภ มหำเสน่ห์ เมตตำ หมำนิยม ท่ำนก็ท ำไว้ เช่น เหรียญขวัญถุง 
นำงกวักมหำลำภ ค้ำขำยร่ ำรวยท่ีท ำขึ้นจำกผงยันต์มหำรำช ตรีนิสิงเห ว่ำนมหำลำภ ว่ำนมหำเสน่ห์ ว่ำนสำว
หลง ท ำจำกงำแกะในลักษณะนำงกวักคล้ำยกับนำงกวักของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ หลวงพ่อสว่ำงเป็นพระนัก
แหล่ด้วยมีส ำเนียงไพเรำะเป็นท่ีช่ืนชอบของญำติโยม ท่ำนจึงรับนิมนต์ไปเทศแหล่ในจังหวัดต่ำง ๆ ทำงภำค
กลำง เช่น อยุธยำ ปทุมธำนี กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี ชัยนำท นครสวรรค์ เป็นต้น และไปเรียนวิชำกับพระ
อำจำรย์ท่ี  แก่กล้ำในวิทยำอำคมขลังในจังหวัดเหล่ำนั้น เช่น วิชำหินเบำให้ร่ำงกำยเป็นชำตรีกับ หลวงปู่กล่ัน
วัดพระญำติ เป็นวิชำท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหำรำชเจ้ำใช้ในกำรตีค่ำยพม่ำทรงพระแสงดำบคำบ ค่ำยน ำปืนตี
พม่ำ ถูกตัดท่อนซุงท้ิงต้องพระองค์ตกค่ำยลงไปไม่เป็นไร และตีค่ำยพม่ำจนส ำเร็จกอบกู้เอกรำชให้แก่ชำติไทย 
วิชำนี้ของหลวงพ่อสว่ำง ใช้กับวัตถุมงคลผู้ประสบอุบัติเหตุรถคว่ ำทุกรำยรถจะพังยับเยิน แต่ผู้มีวัตถุมงคลของ
หลวงพ่อสว่ำงไม่เป็นไร วิชำฝังตะกรุดเช่นเดียวกับ อำจำรย์เฮง ไพรวัลย์ วิชำฝังเข็มอำจำรย์ฟ้อน ดีเสมอ ผู้มี
วัตถุมงคลของหลวงพ่อสว่ำงถูกยิงด้วยกระสุนปืน เหรียญวัตถุมงคลของหลวงพ่อสว่ำงแสดงปฎิหำรย์ เข้ำรับ
กระสุนปืนแทนท ำให้ผู้ถูกยิงปลอดภัยอย่ำงเหลือเช่ือ ถูกคนร้ำยขโมยรถวิ่งผ่ำนหน้ำท่ำพุทรำ รถยนต์วิ่งกลับและ
เครื่องดับ คนร้ำยขโมยรถเรำไปไม่ได้ เรียนวิชำมหำอุดเช่นเดียวกับหลวงปู่ศุข วัดมะขำมเฒ่ำ ท ำให้กระสุนปืน
ด้ำน ล่ันไกกระสุนไม่ออกจำกล ำกล้อง วิชำแคล้วคลำด ท ำให้ผู้มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อสว่ำง ถูกยิงด้วยปืนใน
ระยะประชิดตัว  ลูกกระสุนออกจำกล ำกล้อง แต่กระสุนโค้ง ยิงหมดกระสุนในรังเพลิงแต่ไม่ถูกตัวผู้ยิง เป็นต้น 
(ท่ีนี่ "ก ำแพงเพชร", 2559)  

จึงสรุปได้ว่ำ หลวงพ่อสว่ำงมีควำมสนใจในเรื่องของวัตถุมงคลและวิชำอำคมท่ำนจึงได้มีกำรไปเรียน
วิชำอำคมกับพระอำจำรย์ท่ีหลวงพ่อสว่ำงนับถือในจังหวัดต่ำงๆและได้สร้ำงวัตถุมงคลแคล้วคลำดจำกปวงภัย 
มีควำมคงกระพัน ชำตรี บังเกิดเมตตำ มหำนิยม มหำเสน่ห์ อุดมโชคลำภ แก่กล้ำบำรมีเป็นท่ีครั่นคร้ำมแก่       
ผู้เป็นศัตรูผู้มุ่งร้ำยไว้มำกมำย หลวงพ่อสว่ำงได้ให้คำถำไว้ท่องภำวนำเวลำเดินทำงไกลหรือเวลำก่อนออกจำกบ้ำน
เป็นคำถำของหลวงพ่อสว่ำงเอง 
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ผลงานที่สร้างชื่อเสียงของหลวงพ่อสว่าง 
 หลวงพ่อพระวิบูลวชิรธรรม ท่ำนมีควำมเมตตำ กรุณำ อำรีย์ต่อศิษย์และต่อบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ทุกช้ัน 

จึงมีประชำชนท้ังในจังหวัดก ำแพงเพชร และจังหวัดอื่น ๆ ท้ังใกล้ท้ังไกลมำเยี่ยมเยียนกรำบนมัสกำรท่ำนอยู่
มิได้ขำด บุคคลท่ีมำส่วนมำกก็มำให้ท่ำนอำบน้ ำมนต์ ประพรหมน้ ำมนต์ให้บ้ำง ขอส่ิงของท่ีระลึกบ้ำง บำงคน  
ก็อยำกได้เหรียญ อยำกได้ธงทิว อยำกได้ผ้ำยันต์ อยำกได้พระว่ำน อยำกได้ตะกรุด ดังนี้เป็นต้น หลวงพ่อ     
พระวิบูลวชิรธรรมท่ำนจึงได้สร้ำงเหรียญปลอดภัย และเหรียญท่ีระลึกรูปเหมืององค์ท่ำนขนำดต่ำงๆ ตำมควำม
ประสงค์ของศิษยำนุศิษย์ และประชำชนท่ัวไป นอกจำกเหรียญ ยังมีผ้ำยันต์ ธงทิว และยันต์หนังเสือ ดังนี้เป็นต้น 
ส่ิงของท่ีระลึกดังกล่ำว หลวงพ่อได้แจกให้แก่ศิษยำนุศิษย์ และประชำชนท่ัวไปท่ีต้องกำร เพื่อน ำไปใช้ทำง
เมตตำบ้ำง ทำงแคล้วคลำดบ้ำง ทำงมหำอ ำนำจบ้ำง ทำงมหำอุดบ้ำง ทำงคงกระพันชำตรีบ้ำง เมื่อน ำไปใช้แล้ว
ได้ผลตำมควำมต้องกำรเป็นเหตุให้ผู้ท่ีไม่มีของๆหลวงพ่อฯกรำบนมัสกำรขอของท่ีระลึกดังกล่ำวมำก โดยเฉพำะ   
ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังมำกคือ ยันต์หนังหน้ำผำกเสือนี้ กับเหรียญปลอดภัย (ชมรมพระเครื่องเมืองก ำแพงเพชร , 
ม.ป.ป.) วัตถุมงคลท้ัง 2 ส่ิงนี้เป็นวัตถุซึ่งมีประสบกำรณ์จำกผู้ท่ีน ำไปบูชำแล้วรอดปลอดภัยจำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  

เครื่องรำงของขลัง หลวงพ่อสว่ำงสร้ำงรวมเป็น 2 ยุค คือ ยุคท่ีครองวัดคฤหัสบดีสงฆ์ ต.ท่ำพุทรำ       
อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร ต้ังแต่ปี 2501-2519 จ ำนวน 19 ปี เป็นเหรียญรูปหล่อเล็ก-หล่อใหญ่ พระเนื้อผง
เนื้อดินผสมว่ำนร้อยแปด หนังหน้ำผำกเสือตระกรุด ผ้ำยันตร์ ธงกันภัย และยุคก่อนสมัยครองวัดท่ำงิ้วต้ัวเกำ 
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ประมำณปี 2470-2500 รวม 30 ปี เป็นประเภท พระเนื้อผงเนื้อดินผสมผงวิเศษ
สูตรสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) พรหมรังสี 5 ประกำรผสมว่ำนร้อย (ท่ีนี่ "ก ำแพงเพชร", 2559) 

เครื่องรำงของขลังประเภท ตะกรุดหน้ำผำกเสือ หรือ แผ่นหนังเสือลงอักขระยันต์ นับเป็นเครื่องรำง
ชนิดหนึ่งท่ีได้รับควำมนิยม เปน็ท่ีเช่ือถือมำนำนด้วยมีพระเกจิอำจำรย์เก่งๆ หลำยๆ องค์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังได้สร้ำง
เอำไว้ให้ศิษย์ติดตัวเพื่อป้องกันภัย ดังเช่น หนังเสือของท่ำนเจ้ำคุณพระวิบูลวชิรธรรม (สว่ำง) วัดคฤหัสบดีสงฆ์ 
(วัดท่ำพุทรำ) พระอำจำรย์ช่ือดังเพียงไม่กี่องค์แห่งเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดอันเป็นต้นก ำเนิดของพระกรุลำน
ทุ่งเศรษฐี เช่นพระก ำแพงซุ้มกอ พระลีลำเม็ดขนุน ฯลฯ ซึ่งได้รับควำมนิยมเป็นหนึ่งในชุดพระเครื่องเบญจภำคี
ของเมืองไทย ส ำหรับ หลวงพ่อสว่ำง ท่ำนไม่เพียงแต่โด่งดังทำงเครื่องรำงหนังเสือเท่ำนั้นเหรียญรุ่นนิยมท่ี
เรียกว่ำ “เหรียญปลอดภัย” ยังถูกจัดให้เป็นเหรียญรำคำหลักแสนของเมืองก ำแพงเพชร ท่ีนับวันจะได้รับควำม
นิยมมีสนนรำคำสูงขึ้นตลอดมำ (ศำล มรดกไทย, 2563) 

แสดงให้เห็นว่ำ จำกผลงำนของหลวงพ่อสว่ำงท้ังสองยุคมีวัตถุมงคลมีช่ือเสียงโด่งดังมำกคือ ยันต์หนัง
หน้ำผำกเสือนี้ กับเหรียญปลอดภัย วัตถุมงคลท้ัง 2 ส่ิงนี้ เป็นวัตถุซึ่งมีประสบกำรณ์จำกผู้ท่ีน ำไปบูชำแล้วรอด
ปลอดภัยจำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท ำให้มีสำนุศิษย์จ ำนวนมำกต้องกำรครอบครองบูชำ ท ำให้วัตถุมงคลของ   
หลวงพ่อสว่ำงท่ีได้รับควำมนิยมมีรำคำสูงขึ้นเรื่อย ๆ มำโดยตลอด 

ผลงานเกียรติคุณของหลวงพ่อสว่าง 
พัศยศ 
พ.ศ.2457 เป็นต้นไป ได้เล่ือนช้ันเป็นพระใบฎีกำ พระสมุห์ พระปลัด 
พ.ศ.2467 ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำคณะต ำบลท่ำงิ้วและพระอุชปัชฌำย์  
พ.ศ.2470 ได้รับพระรำชทำนสมณะศักดิ์เป็นพระครูสัญญำบัตร ด ำรงต ำแหน่ง “พระครูวิบูลวชิรธรรม” 

เจ้ำคณะอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี และกิ่งอ ำเภอจังหวัดก ำแพงเพชร 
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พ.ศ.2501 ได้รับพระรำชทำนเล่ือนสมณศักดิ์เป็นพระรำชำคณะช้ันสำมัญ 
พ.ศ.2506 ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำคณะอ ำเภอคลองขลุง, ท่ีปรึกษำเจ้ำคณะจังหวัดก ำแพงเพชร  

(กำญจนำ จันทร์สิงห์, 2563) 
วัตถุมงคล 
หลวงพ่อสว่ำงได้สร้ำงวัตถุมงคลเป็นจ ำนวนมำกหลำกหลำยแบบตลอดช่วงท่ีหลวงพ่อสว่ำงมีชีวิต                 

มีวัตถุมงคลท่ีได้รับควำมนิยมและกำรจัดกำรประกวดพระบูชำพระเครื่อง ดังนี้ 
เหรียญเสำร์ 5 เจริญศรี เนื้อทองค ำ ปี 2516  
เหรียญเสำร์ 5 เจริญศรี เนื้อเงิน ปี 2516  
เหรียญเสำร์ 5 เจริญศรี เนื้ออัลปำก้ำชุบนิเกิ้ล ปี 2516 
เหรียญเสำร์ 5 เจริญศรี เนื้ออัลปำก้ำไม่ชุบ ปี 2516  
เหรียญท่ีระลึกหล่อรูปเหมือน ปี 2516  
สมเด็จเนื้อผง หลังวิบูล ปี 2515 
สมเด็จเนื้อผงน้ ำมันหลังยันต์ ปี 2517 
เหรียญวำงศิลำฤกษ์ วัดคฤหบดีสงฆ์ ปี 2517 
เหรียญกลมใหญ่ ลพ.วิบูล วัดส่ิงคำรำม ปี 2517 ไม่จ ำกัดเนื้อ 
เหรียญเล็ก ลพ.วิบูล วัดสิงคำรำม ปี 2517 กะไหล่ทอง  
เหรียญเสมำ ลพ.วิบูล วัดโค้งวิไล เนื้ออัลปำก้ำ ปี 2513  
เหรียญเสมำ ลพ.วิบูล วัดโค้งวิไล เนื้อทองแดง ปี 2517 
เหรียญท่ีระลึกปลอดภัย ว.บ. เนื้ออัลปำก้ำ ปี 2518 
เหรียญฉลองโรงเรียนพระปริยัติธรรม กะหถ่ัยทอง ปี 2518 
เหรียญฉลองโรงเรียนพระปริยัติธรรม กะหล่ัยเงิน ปี 2518  
รูปเหมือนปับมปำกจู๋ เนื้อทองเหลืองรมด ำ ปี 2515 
รูปเหมือนปับมปำกสู้ เนื้อทองเหลืองไม่รมด ำ ปี 251 
รูปหล่อฉีดอุดกริ่ง กะไหล่ทอง ปี 2519 
รูปหล่อฉีดอุดกริ่ง รมด ำ ปี 2519  
เหรียญรูปคู่ วัดสันติวนำรำม เนื้อเงิน ปี 2519 
เหรียญรูปคู่ วัดสันติวนำรำม เนื้อนวโลหะ ปี 2518  
เหรียญรูปค่ วัดสันติวนำรำม เนื้อทองแคงรมค ำ ปี 2519  
พระเนื้อดิน ปี 2507 ไม่จ ำกัดพิมพั  
พระขุนแผนเนื้อดิน ปี 2508 
พระรูปเหมือนพิมพ์เล็บมือ หลังวิบูล เนื้อดิน-ผง  
พระสมเด็จเนื้อผงฐำน 5 ช้ัน รุ่นอินโดจีน ไม่จ ำกัดพิมพั 
พระสมเด็จเนื้อผง รุ่นอินโดจีน ไม่จ ำกัดพิมพ์  
พระสมเด็จขำโต๊ะ ไม่จ ำกัดพิมพ์  
พระสมเด็จเล็บมือ ฐำน 2 ช้ัน ไม่จ ำกัดเนื้อ ไม่จ ำกัดหลัง  
พระเม็ดน้อยหน่ำเนื้อผงน้ ำมัน รุ่นอินโดจีน 
พระเนื้อผงน้ ำมัน รุ่นอินโดจีน ไม่จ ำกัดพิมพ์  
ล็อคเก็ตภำพสีส่ีเหล่ียมหลังยันต์ ปี 2508  
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ล็อคเก็ตภำพสีออก วัดโค้งวิไล ปี 17  
ล็อคเก็ตหลวงพ่อวิบูล ไม่จ ำกัดพิมพ์ (กำรประกวดกำรอนุรักษ์ พระบูชำ พระเครื่อง และเหรียญคณำจำรย์

จังหวัดก ำแพงเพชร, 2553, หน้ำท่ี 16) 
เหรียญพระพุทธชินรำช วัดท่ำงิ้ว ปี 2568  
เหรียญใบเสมำท่ีระฤกฉลองศำลำ ปี 2452  
เหรียญพระพุทธที่ระลึกกึ่งพุทธกำล พ.ศ. 2500 
เหรียญเงินลงยำ ปี 2501 ไม่จ ำกัดสี 
เหรียญหลวงพ่อสว่ำง ปี 2501 ไม่จ ำกัดเนื้อ  
รูปถ่ำยอัดกระจกห่มคลุมภำพขำวด ำ  
รูปถ่ำยอัดกระจกขำว-ด ำ ฉลองพัดยศ ปี 2501  
เหรียญกลมนั่งเต็มองค์ ปี 2506 เนื้ออัลปำก้ำ 
เหรียญกลมอำยุ 80 ปี ไม่มีรัศมี ปี 2506 เนื้ออัลปำก้ำ  
เหรียญกลมอำยุ 80 ปี มีรัศมี ปี 2506 เนื้อเงิน 
เหรียญกลมอำยุ 80 ปี มีรัศมี ปี 2506 เนื้อทองแดงรมค ำ 
เหรียญกลมอำยุ 80 ปี มีรัศมี ปี 2506 เนื้อทองแคงไม่รมค ำ 
รูปเหมือนใหญ่ปับมเนื้อโลหะ พิมพ์มีหำงน้ ำ  
รูปเหมือนใหญ่ปับมเนื้อโลหะ พิมพ์ไม่มีทำงน้ ำ ปี 22508  
รูปเหมือนเล็กปับม เนื้อโลหะ พิมพ์ตำเท่ำกัน ปี 2508  
รูปเหมือนเล็กปับม เนื้อโลทะ พิมพ์ตำไม่เท่ำกัน ปี 2508 
เหรียญปลอดภัย พิมพ์นิยม พิมพ์ท่ี 1 ปี 2510 เนื้ออัลปำก้ำ  
เหรียญปลอดภัย พิมพ์นิยม พิมพ์ท่ี 2 ปี 2510 
เหรียญปลอดภัย พิมพ์นิยม พิมพ์ท่ี 3 ปี 2510 เนื้ออัลปำก้ำ 
เหรียญปลอดภัย พิมพ์บ่ำแตกยำว ปี 2510 
เหรียญปลอดภัย พิมพ์บ่ำแตกส้ัน ปี 2510 
เหรียญปลอดภัย พิมพ์เศียรโล้น ปี 2510 
เหรียญปลอดภัย พิมพ์สำยฝน ปี 2510  
เหรียญปลอดภัย พิมพ์ทรงผม ปี 2510  
เหรียญปลอดภัย พิมพ์หน้ำผำกกว้ำง ปี 2510  
เหรียญหลวงพ่อจุล-หลวงพ่อสว่ำง ปี 2510 
เหรียญขวัญถุง เสำร์ 5 ปี 12 เนื้ออัลปำก้ำชุบ  
เหรียญดำวเท่ียม เนื้อทองค ำ ปี 2515 
เหรียญดำวเทียม เนื้อเงิน ปี 2515  
เหรียญดำวเทียม เนื้อนวะ ปี 2515 
เหรียญดำวเทียม เนื้ออัลปำก้ำ ปี 2515  
เหรียญฉลองอำยุ 5- ปี พิมพ์นิยมกะหล่ัยทอง ปี 2515 
เหรียญฉลองอำยุ 40 ปี พิมพ์หูขีด ปี 2515 (กำรประกวดกำรอนุรักษ์ พระบูชำ พระเครื่อง และเหรียญ

คณำจำรยจั์งหวัดก ำแพงเพชร, 2553, หน้ำท่ี 17) 
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หลวงพ่อสว่ำง เป็นพระนักแหล่ด้วยมีส ำเนียงไพเรำะเป็นท่ีช่ืนชอบของญำติโยม ท่ำนจึงรับนิมนต์ไป
เทศแหล่ในจังหวัดต่ำง ๆ ทำงภำคกลำง เช่น อยุธยำ ปทุมธำนี กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี ชัยนำท นครสวรรค์ เป็นต้น 

(ท่ีนี่ "ก ำแพงเพชร", 2559) 
แสดงให้เห็นว่ำ หลวงพ่อสว่ำงตลอดช่วงเวลำท่ีหลวงพ่อสว่ำงบวชเป็นพระมีควำมสนใจในเรื่องคำถำอำคม

จึงได้ศึกษำศำสตร์ต่ำงๆและได้รับพัศยศต่ำงๆและเป็นท่ีเคำรพนับถือจึงได้สร้ำงวัตถุมงคลหลำกหลำยรูปแบบ
ขึ้นมำเรื่อย ๆ เพื่อมอบให้ญำติโยมท่ีนับถือน ำไปบูชำกรำบไหว้และจำกกำรแหล่อันไพเรำะหลวงพ่อสว่ำงจึง
ได้รับนิมนต์ไปเทศในหลำย ๆ จังหวัด นอกจำกนั้นวัตถุมงคลก็ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกด้วย 

ปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 

ครูธวัชชัย พิลำทอง (กำรสัมภำษณ์, 2564) นักสะสมพระเครื่อง อ.โกสัมพีนคร จ.ก ำแพงเพชร กล่ำวว่ำ 
หลวงพ่อล ำใย เจ้ำอำวำสวัดท่ำพุทรำ องค์ปัจจุบัน ท่ำนเมตตำเล่ำเรื่องปำฏิหำริย์ของหลวงพ่อสว่ำง วัดท่ำพุทรำ 
ท่ีท่ำนเคยเห็นในงำนพุทธำภิเษกงำนหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ ท่ำนเล่ำว่ำ งำนนั้นได้นิมนต์พระเกจิช่ือดังของ
ยุคนั้น ในแถบภำคกลำง มำร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลประมำณ 10 กว่ำรูป ซึ่งในงำนนั้นต่ำงก็มีพระเกจิท่ีมีวิชำอำคม
แก่กล้ำมำอยู่ร่วมกัน ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเหล่ำพระเกจิยุคก่อน เมื่อมำเจอกันถ้ำไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนม
กันแล้ว ท่ำนเหล่ำนั้นก็มักจะลองภูมิและคุณธรรมของกันและกันอยู่เสมอ (ลองวิชำและก ำลังจิต) หลวงพ่อล ำใย
เล่ำว่ำถ้ำใครไม่แน่จริง อำจจะโดนลองวิชำจนถึงขั้นเจ็บไข้ได้ป่วย จนถึงล้มหมอนนอนเส่ือไปเลย แต่หลวงพ่อสว่ำง
ท่ำนเป็นคนท่ีไม่ประมำทในชีวิต เพรำะท่ำนย่อมรู้อยู่แล้วว่ำภำยในงำนนี้จะต้องมีกำรประลองพระเวทย์และ
อำคมใส่กัน หลวงพ่อสว่ำงท่ำนจึงลงอำคมล้อมตัวท่ำนไว้ก่อนแล้วเพื่อเป็นกำรป้องกันไว้ก่อน ดีกว่ำต้องมำตำม
แก้ในภำยหลัง (หลวงพ่อล ำใยเมตตำท่องคำถำให้ฟังด้วย พร้อมกับใช้นิ้วขีดท่ีพื้นวนรอบตัวให้ดู) และเมื่อเหล่ำ
พระคณำจำรย์องค์ต่ำง ๆ ลองวิชำกันเสร็จแล้ว พอถึงคิวของหลวงพ่อสว่ำง หลวงพ่อท่ำนก็เข้ำสมำธิและ     
อธิฐำนฤทธิ์ให้ร่ำงกำยท่ำนลอยขึ้นจำกอำสนะท่ีท่ำนนั่งปลุกเสก ต่อหน้ำต่อตำของพระคณำจำรย์เหล่ำนั้น    
ให้ตะลึงไปตำม ๆ กัน ซึ่งในงำนนั้นท ำให้ช่ือเสียงและคุณธรรมของหลวงพ่อสว่ำงได้เป็นท่ีรู้จักแก่บรรดำเหล่ำ
พระคณำจำรย์เหล่ำนั้นเป็นอย่ำงดี เพรำะในงำนนั้นไม่มีพระคณำจำรย์องค์ไหนท่ีจะสำมำรถแสดงฤทธิ์ได้อย่ำง
หลวงพ่อสว่ำงเลยแม้แต่องค์เดียว 

ณัฐพล แสงสุด (กำรสัมภำษณ์, 12 ตุลำคม 2564) เจ้ำของร้ำนพระเครื่อง “พล ทรำยทอง” อ.คลองคลุง 
จ.ก ำแพงเพชร เล่ำเรื่องยันต์หนังหน้ำผำกเสือ ประสบกำรณ์ควำมศักดิ์สิทธิ์วิเศษในหนังหน้ำผำกเสือ ลพ.วิบูลฯ 
(สว่ำงศิษย์หลวงพ่อวิบูล อดีตครูสอนพระนักธรรมแห่งวัดท่ำงิ้ว (วัดท่ำต้ัวเกำ)) ต.ท่ำงิ้ว อ.บรรพตพิสัย          
จ.นครสวรรค์ สมัยท่ีลพ.วิบูลฯ ครองวัดนี้สมัยเดิม ต้ังแต่ พ.ศ.2500 ลงไป (ลพ.วิบูลฯ ครองวัดคฤหบดีสงฆ์-ท่ำพุทธำ 
ระหว่ำงปี 2501 - 1 ก.พ. 2520) ในสมัยก่อนปี 2500 อำจำรย์ท่ำนนี้ได้มอบแผ่นยันต์หนังหน้ำผำกเสือให้แก่
หลำนชำย ซึ่งผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้วและก ำลังติดพันสำวสวยประจ ำหมู่บ้ำนท่ำงิ้ว ซึ่งมีคู่แข่งเป็นหนุ่มและ  
ไม่หนุ่มจ ำนวนมำก ในบรรดำเหล่ำนี้มีลูกชำยผู้ใหญ่บ้ำนท่ำงิ้วรวมอยู่ด้วย วันท่ีเกิดเรื่องเป็นวันหนึ่งตอนพลบค่ ำ
ขณะท่ีหลำนชำยอำจำรย์ท่ำนนี้ก ำลังพูดคุยอยู่กับสำวงำม ท่ีบ้ำนของสำวสวย ลูกชำยผู้ใหญ่บ้ำนได้ไปเท่ียวบ้ำน
สำยสวยในเวลำเดียวกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดควำมไม่พอใจกันขึ้น ถึงกับชกต่อยกันพัลวัน ซึ่งลูกผู้ใหญ่บ้ำนสู้ไม่ได้ 
เกิดบันดำลโทสะลืมตัว ชักปืนท่ีเหน็บสะเอวไปด้วยเป็นปืนคอลท์ลูกโม่ กระหน่ ำยิงหลำนชำยอำจำรย์ท่ำนนี้   
ในระยะกระช้ันชิดหลำยนัด ชนิดยิง " เผำขน " หลำยนัดจนหมดลูกโม่ ควำมจริงแล้วหลำนชำยอำจำรย์ท่ำนนี้
ต้องเน่ำแน่ แต่เกิดเหตุกำรณ์มหัศจรรย์ หลำนชำยอำจำรย์ท่ำนนี้ไม่ได้ถูกกระสุนเลยแม้แต่เพียงเส้นขนแมว   
ไม่ทรำบว่ำลูกกระสุนละลำยหำยไปได้อย่ำงไร เมื่อหำยตกตลึง หลำนชำยอำจำรย์ท่ำนนี้ ชักมีดท่ีพกไว้ออกมำ 
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ท ำให้ลูกผู้ใหญ่เผ่นอ้ำวชนิดไม่ยอมเหลียวหลัง กำรท่ีรอดจำกกำรถูกกระสุนยิงเพรำะแผ่นยันต์หนังหน้ำผำกเสือ
หลวงพ่อวิบูลฯ แผ่นเดียวที่พกไป  

 
ภาพที่ 4 ยันต์หนังหน้ำผำกเสือ 

(พระพันธ์ทิพย์, 2561) 

เหรียญปลอดภัย ประสบกำรณ์ศักดิ์สิทธิ์ คุณลุงชำญ นักสะสมพระเครื่อง ชำว ต.ไทรงำม จ.ก ำแพงเพชร  
เล่ำว่ำ เมื่อเดือนเมษำยน พ.ศ.2535 คุณลุงชำนได้มำนั่งพบปะกินอำหำรกันกับกลุ่มเพื่อนเก่ำ รุ่นน้อง ในระหว่ำง
ท่ีด่ืมกินกันอยู่ก็ได้มีกำรสนทนำพูดคุย ถึงเรื่องพระเครื่องต่ำงๆและต่อมำก็ได้มีกำรขอดูพระเครื่อง ท่ีคุณลุงชำน
ได้แขวนไว้ในคอ ซึ่งก็คือเหรียญปลอดภัยบล็อค 2 ของหลวงพ่อสว่ำง วัดท่ำพุทรำ หลังจำกนั้นผู้ท่ีขอชมพระเครื่อง
ของลุงชำญ จึงได้พูดคุยขอเช่ำพระเครื่ององค์นี้ แต่กำรตกลงพูดคุยซื้อขำยนั้น เป็นเรื่องบำนปลำยใหญ่โตจึงได้
มีกำรชกต่อยกันเกิดขึ้น คู่กรณีจึงได้มีกำรชักปืนออกมำขู่ ต่อมำดูเหมือนว่ำเรื่องรำวท้ังหมดจะยุติลงเท่ำนี้ 
เพรำะคุณลุงชำนได้ยุติเรื่องรำวท้ังหมดโดยกำรเดินทำงกลับไปท่ีพัก แต่ในขณะนั้นเอง ก็ได้มีกลุ่มชำยฉกรรจ์ 
กลุ่มนึงมำตะโกนเรียกลุงชำญให้ออกจำกท่ีพัก และเมื่อคุณลงชำญออกจำกท่ีพัก กลุ่มคนดังกล่ำวได้มีกำรชักปืน
ออกมำยิงคุณลุงชำญ จ ำนวน 1 นัด เข้ำท่ีหน้ำอกซ้ำยของลุงชำญ จนรู้สึกเจ็บและล้มลงไป คนกลุ่มนั่นได้
หลบหนีไป เพรำะเข้ำใจว่ำลุงชำญได้เสียชีวิตแล้ว ในเวลำต่อมำคุณลุงชำญท่ีก ำลังนอนอยู่กลับฟื้นแต่ยังคงมีสติ
สมบูรณ์อยู่ จึงได้ส ำรวจตัวเองว่ำได้รับบำดเจ็บอะไรตรงไหนหรือเปล่ำ และได้พบว่ำเหรียญปลอดภัยมีร่องรอย
กระสุนอย่ำงเห็นได้ชัด และเนื้อหนังท่ีมีรอยแดงของเหรียญท่ีกระทบหน้ำอกด้ำนซ้ำยจนเป็นเหตุให้ลุงชำญรอด
ควำมตำยในครั้งนี้ได้อย่ำงปำฏิหำริย์ (ชำญ  ข ำรอด, กำรสัมภำษณ์, 17 ตุลำคม 2564) 

 
ภาพที่ 5 เหรียญปลอดภัย บล็อคสอง เนื้ออัลปำกำ 

(ชมรมพระเครื่องเมืองก ำแพงเพชร, 2553) 

https://www.prapantip.com/amulet/detail/307994/101421/หน้าผากเสือ+หลวงพ่อสว่าง+วัดท่าพุทรา
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  คุณไวพจน์ ฤมิตร (กำรสัมภำษณ์, 11 ตุลำคม 2564) นักธุรกิจชำว ต.วังยำง อ.คลองขลุง จ.ก ำแพงเพชร 
ได้กล่ำวว่ำ ลูกศิษย์ท่ีเคำรพนับถือหลวงพ่อสว่ำงคล้องเหรียญปลอดภัย บล็อกสอง ปี พ.ศ.2510 เกิดอุบัติเหตุ
รถคว่ ำแต่คนไม่เป็นไรเลย รถเครื่องไปชนกับรถกระบะแต่ไม่เป็นไรเป็นแค่แผลทะลอกนิดหน่อย แล้วก็คน 
คล้องเหรียญปลอดภัยนั่งบนเครื่องบินแต่เครื่องบินมีเหตุกำรณ์ท่ีเครื่องบินท ำท่ำจะตก ลูกศิษย์คนนั้นจึงท่องคำถำ
แคล้วคลำดของหลวงพ่อสว่ำง ด้วยอภินิหำรของเหรียญปลอดภัยของหลวงพ่อสว่ำงเลยท ำให้เครื่องบินไม่ตก  
 ดังนั้นจำกบทสัมภำษณ์จะเห็นได้ถึงควำมศักด์ิสิทธิ์และควำมเช่ือของผู้คนท่ีมีต่อหลวงพ่อสว่ำงและ
วัตถุมงคลของหลวงพ่อสว่ำงท่ีจะท ำให้วัตถุมงคลท่ีท ำให้แคล้วคลำดจำกปวงภัย มีควำมคงกระพัน ชำตรี 
บังเกิดเมตตำ มหำนิยม มหำเสน่ห์ อุดมโชคลำภ แก่กล้ำบำรมีเป็นท่ีครั่นคร้ำมแก่ผู้เป็นศัตรูผู้มุ่งร้ำย จึงท ำให้
ต่ำงอยำกได้มำไว้ครอบครอง 

แนวทางการปฏิบัติการด าเนินชีวิต 
หลวงพ่อสว่ำง (หลวงพ่อวิบูลวชิรธรรม) ท่ำนมีควำมเมตตำ กรุณำ อำรีย์ต่อศิษย์และต่อบุคคล ทุกเพศ 

ทุกวัย ทุกช้ัน จึงมีประชำชนท้ังในจังหวัดก ำแพงเพชร และจังหวัดอื่นๆท้ังใกล้ท้ังไกลมำเยี่ยมเยียนกรำบ
นมัสกำรท่ำนอยู่มิได้ขำด บุคคลท่ีมำส่วนมำกก็มำให้ท่ำนอำบน้ ำมนต์ ประพรหมน้ ำมนต์ให้บ้ำง ขอส่ิงของท่ี
ระลึกบ้ำง บำงคนก็อยำกได้เหรียญ อยำกได้ธงทิว อยำกได้ผ้ำยันต์ อยำกได้พระว่ำน อยำกได้ตะกรุด เป็นต้น 
หลวงพ่อพระวิบูลวชิรธรรมท่ำนจึงได้สร้ำงเหรียญปลอดภัย และเหรียญท่ีระลึกรูปเหมืององค์ท่ำนขนำดต่ำง ๆ 
ตำมควำมประสงค์ของศิษยำนุศิษย์ และประชำชนท่ัวไป นอกจำกเหรียญ ยังมีผ้ำยันต์ ธงทิว และยันต์หนังเสือ
เป็นวัตถุมงคลท่ีท ำให้แคล้วคลำดจำกปวงภัย มีควำมคงกระพัน ชำตรี บังเกิดเมตตำ มหำนิยม มหำเสน่ห์     
อุดมโชคลำภ แก่กล้ำบำรมีเป็นท่ีครั่นคร้ำมแก่ผู้เป็นศัตรูผู้มุ่งร้ำย ล้วนเป็นควำมเช่ือ และยึดมั่นสืบทอดนับกว่ำ
พันปีจนถึงในปัจจุบัน (ชมรมพระเครื่องเมืองก ำแพงเพชร, ม.ป.ป.) 

บทสรุป 
 ควำมเป็นมำของหลวงพ่อสว่ำง หรือ หลวงพ่อวิบูลวชิรธรรม พบว่ำ จำกควำมเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
ท่ำนได้รับพระรำชทำนเล่ือนสมณศักด์ิเป็นพระรำชำคณะช้ันสำมัญท่ี พระวิบูลวชิรธรรม ท ำให้มีช่ือเสียงโด่งดัง
เป็นท่ีรู้จักในวงกว้ำงอย่ำงรวดเร็ว ในแต่ละวันจะมีญำติโยมจำกท่ัวสำรทิศเดินทำงมำกรำบนมัสกำร รับฟังธรรม
และประพรมน้ ำพุทธมนต์ รวมท้ังปรำรถนำวัตถุมงคลอย่ำงล้นหลำม นับจำกท่ีท่ำนอุปสมบท เมื่อวันพุธท่ี 3 
ธันวำคม พ.ศ.2445 วัดศำลำปูน อ ำเภอกรุงเก่ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ก็ได้ศึกษำเล่ำเรียนพระธรรมวินัย
และบำลี วัดหัวดงเหนือ ต ำบลหัวดง อ ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ได้ศึกษำเล่ำเรียนพระธรรมวินัย 
เป็นเวลำ 2 พรรษำ แล้วได้ย้ำยมำจ ำพรรษำอยู่ท่ีวัดท่ำงิ้ว อ ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเวลำ 2 พรรษำ 
จำกนั้นได้ย้ำยไปจ ำพรรษำท่ีวัดเขำแก้ว (วัดมณีบรรพตวรวิหำร) จังหวัดตำก อีก 2 พรรษำ แล้วได้ย้ำยกลับมำ
อยู่ท่ีวัดท่ำงิ้วตำมเดิมอีกและได้ขึ้นเป็นเจ้ำอำวำส ระหว่ำงนั้นได้ทรำบข่ำวว่ำ จังหวัดอุทัยธำนีต้ังส ำนักศำสน-
ศึกษำขึ้น จึงได้ย้ำยไปจ ำพรรษำอยู่ท่ีวัดสังกัดคีรีวงศ์อุดมมงคลเขต อ ำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธำนี ได้ศึกษำ     
พระธรรมวินัยอยู่ท่ีวัดสังกัดคีรีวงศ์ 1 พรรษำ เมื่อเห็นว่ำมีควำมรู้พอสมควรแล้วได้กลับมำอยู่ท่ีวัดท่ำงิ้วตำมเดิม 
เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดท่ำงิ้ว และเพื่อจัดต้ังส ำนักเรียนขึ้นท่ีวัดท่ำงิ้ว  ใน พ.ศ.2468 ครั้นถึงปี พ.ศ.2470   
หลวงพ่อสว่ำงได้รับตรำต้ังเป็นเจ้ำคณะอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี และกิ่งอ ำเภอแสนตอ จังหวัดก ำแพงเพชร ได้รับ
พระรำชทำนสมณะศักดิ์เป็นพระครูสัญญำบัตรท่ี “พระครูวิบูลวชิรธรรม” ได้รับตรำต้ังให้เป็นกรรมกำรตรวจ
ประโยคนักธรรมช้ันตรีในสนำมหลวง ได้รับเล่ือนฐำนะเป็นพระคูช้ันเอก เมื่อ พ.ศ.2500 คณะสงฆ์อ ำเภอคลองขลุง
และประชำชนชำวต ำบลท่ำพุทรำ ได้พร้อมกันไปอำรำธนำพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิบูลวชิรธรรม ให้ขึ้นมำ
ประจ ำอยู่ท่ีวัดคฤหบดีสงฆ์ต ำบลท่ำพุทรำ อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อจะได้บูรณะวัดให้ดีขึ้น 
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เพรำะว่ำวัดคฤหบดีสงฆ์ได้ช ำรุดทรุดโทรมลงอย่ำงหนัก ดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิบูลวชิรธรรมจึง
ได้มำประจ ำอยู่ท่ีวัดคฤหบดีสงฆ์ จนตรำบเท่ำถึงอวสำนแห่งชีวิตของท่ำน หลวงพ่อสว่ำงมีควำมสนใจในเรื่อง
ของวัตถุมงคลและวิชำอำคมท่ำนจึงได้มีกำรไปเรียนวิชำอำคมกับพระอำจำรย์ท่ีหลวงพ่อสว่ำงนับถือในจังหวัด
ต่ำง ๆ และได้สร้ำงวัตถุมงคลแคล้วคลำดจำกปวงภัย หลวงพ่อสว่ำงได้ให้คำถำไว้ท่องภำวนำเวลำเดินทำงไกล
หรือเวลำก่อนออกจำกบ้ำนเป็นคำถำของหลวงพ่อสว่ำงเอง หลวงพ่อสว่ำงได้สร้ำงวัตถุมงคลหลำกหลำย
รูปแบบขึ้นมำเรื่อย ๆ และจ ำนวนมำกเพื่อมอบให้ญำติโยมท่ีนับถือได้ท ำไปบูชำกรำบไหว้และได้เป็นท่ีรู้อย่ำง
กว้ำงขว้ำงและได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังมำก คือ ยันต์หนังหน้ำผำกเสือนี้      
กับเหรียญปลอดภัย วัตถุมงคลท้ัง 2 ส่ิงนี้เป็นวัตถุซึ่งมีประสบกำรณ์จำกผู้ท่ีน ำไปบูชำแล้วรอดปลอดภัยจำก
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จะเห็นได้ถึงควำมศักด์ิสิทธิ์และควำมเช่ือของผู้คนท่ีมีต่อหลวงพ่อสว่ำงและวัตถุมงคลของ
หลวงพ่อสว่ำงท่ีจะท ำให้วัตถุมงคลท่ีท ำให้แคล้วคลำดจำกปวงภัยจึงท ำให้ ผู้คนท่ีเล่ือมใสอยำกได้มำไว้
ครอบครอง 
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ธนธรณ์  แจ้งโม้ 
อำจำรย์, ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

สุดำพร  แทนสมบัติ  
คมกริช  ทองทิน  

อรพรรณ  ศรีวิลัย 
นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงงเพชร 

บทน า 
 พระมหำอภิชำต กิตฺติวรญฺญู เจ้ำอำวำสวัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม เป็นนักพัฒนำในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม
ของชำวอีสำนล้ำนช้ำง ท่ีรื้อฟื้นประเพณีเก่ำแก่ท่ีหำยไปกลับมำบูรณะใหม่ให้กับเยำวชนรุ่นหลังท่ีก ำลังหลงลืม
ประเพณีวัฒนธรรมของตนเองได้รู้จักสืบทอดต่อไป และเป็นผู้ท่ีริเริ่มโครงกำรต่ำงๆให้กับวัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม
จนเป็นท่ีรู้จักในนำมวัดทุ่งสนุ่น วัดของคนมีบุญ บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ประวัติควำมเป็นมำ
ของพระมหำอภิชำติ 2) ผลงำนท่ีสร้ำงช่ือเสียงของพระมหำอภิชำติ 3) ผลงำนเกียรติคุณของพระมหำอภิชำติ
และ 4) แนวทำงกำรปฏิบัติของพระมหำอภิชำติ 

ค าส าคัญ: พระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญู, พระมหำอภิชำติ, วัดทุ่งสนุ่น, วัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม, บุญผะเหวดวัดทุ่งสนุ่น 

ประวัติความเป็นมาของพระมหาอภิชาติ 
พระมหำอภิชำตมีช่ือเดิม คือ อภิชำติ นำมสกุล ลำดพันนำ ท่ำนเกิดเมื่อวันท่ี 7 มกรำคม พ.ศ.2523         

ท่ีบ้ำนท่ำมะเด่ือ ต.ท่ำกระเสริม อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น ในวัยเด็กเป็นผู้มีควำมศรัทธำในพระพุทธศำสนำมำก 
คือ ปรำรถนำจะบวชมำโดยตลอด มีควำมพิเศษกว่ำเด็กรุ่นรำวครำวเดียวกัน คือ สนใจพระพุทธศำสนำมำก 
ชอบวำดรูปพระพุทธเจ้ำ ชอบปั้นพระพุทธรูปดินเหนียวเมื่อเวลำไปเล้ียงควำยตำมท้องนำบ้ำง สวดมนต์ท ำวัตร
เช้ำ-เยน็ แปลได้ต้ังแต่อำยุ 9 ขวบ เมื่อจบช้ัน ป.6 แล้ว เลยบวชสำมเณรภำคฤดูร้อน ณ วัดอุทุมพร บ้ำนท่ำมะเด่ือ 
ภำยหลังเมื่อทรำบผลสอบว่ำ ท่ำนสอบติดโรงเรียนมัธยมประจ ำจังหวัด โยมแม่จึงจะให้ลำสิกขำ แต่ท่ำนก็ยัง   
ไม่ยอมลำสิกขำ ด้วยปณิธำนอันแน่วแน่ท่ีจะบวชเรียน โยมพ่อก็เลยพำไปฝำกเรียนท่ี วัดตำลเรียง บ้ำนผือ      
ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น บวชเณรได้ 2 ปี ก็สอบเป็น “มหำ” ได้ต้ังแต่อำยุ 14 ปี เมื่ออำยุได้ 17 ปี จึงย้ำย
ส ำนักเรียนไปศึกษำต่อท่ี จ.แพร่ ในสังกัดวัดทุ่งกวำว เป็นระยะเวลำ 4 ปี เมื่อมีอำยุครบ 21 ปี  จึงกลับมำ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุท่ี จ.ขอนแก่น บ้ำนเกิดของท่ำน 

อุปสมบทเมื่อวันท่ี 1 เมษำยน 2543 ขณะมีอำยุได้ 21 ปี ณ วัดบ้ำนหนองกุง อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น   
มีพระรำชปริยัติโสภณ (ถนอม ชินว โส ป.ธ.6) รองเจ้ำคณะจังหวัดขอนแก่น (ในขณะนั้น) เป็นพระอุปัชฌำย์ 
ปัจจุบันท่ำนเล่ือนสมณศักด์ิเป็น พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้ำคณะจังหวัดขอนแก่น ภำยหลังจำกอุปสมบทแล้ว        
ก็กลับไปศึกษำต่อท่ี จ.แพร่ จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจำก มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย 
สำขำรัฐศำสตร์ (กำรเมืองกำรปกครอง) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพครู จำกสถำบันเดียวกัน 

เมื่อ พ.ศ.2547 ท่ำนเดินทำงมำศึกษำต่อในระดับปริญญำโท ท่ีมหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก   
ญำติโยมท่ีเป็นเครือญำติของท่ำน ท่ีอพยพมำอยู่บ้ำนทุ่งสนุ่น ก ำแพงเพชร เมื่อหลำยสิบปีมำแล้ว ได้ทรำบข่ำว
ว่ำท่ำนมีควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปกลับระหว่ำง แพร่-พิษณุโลก ประกอบกับเจ้ำอำวำสวัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม
ขณะนั้น อำพำธด้วยโรคประจ ำตัว ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีเจ้ำอำวำสได้เต็มท่ี จึงพร้อมใจกันไปนิมนต์ท่ำนมำพัก
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จ ำพรรษำท่ีวัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม พร้อมกับเรียน ปริญญำโท ท่ี ม.นเรศวรไปด้วย หลังจำกมำอยู่ท่ีนี่ได้ 2 เดือน
กว่ำเจ้ำอำวำสรูปเดิมซึ่งป่วยมำนำนแล้ว ก็ถึงแก่มรณภำพ ท่ำนเลยได้เป็นรักษำกำรเจ้ำอำวำสวัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม 
ต้ังแต่กลำงพรรษำปี 2547 และในปี 2548 จึงด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม และนับว่ำเป็นสถิติ
เจ้ำอำวำสท่ีอำยุน้อยท่ีสุด (26 ปี) ของจังหวัดก ำแพงเพชร ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ 

ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ.2545    เปรียญธรรม7 ประโยค 
          พ.ศ.2545    พุทธศำสตร์บัณฑิต (พธ.บ) สำขำ รัฐศำสตร์ (เกียรตินิยม)   
                          จำก มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย 
 พ.ศ.2546    ประกำศนียบัตรวิชำชีพครู (ปวค.) จำก มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย 

พ.ศ.2549    ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (ศศ.ม.) สำขำ พัฒนำสังคม จำก มหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
(พระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญู, กำรสัมภำษณ์, 23 สิงหำคม 2564)  

สรุปได้ว่ำ พระมหำอภิชำติ มีช่ือเดิมว่ำอภิชำติ ลำพันนำ เกิดวันท่ี 7 มกรำคม 2564 บ้ำนท่ำมะเด่ือ 
ต ำบลท่ำกระเสริม อ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นคนชอบในพระพุทธศำสนำ เริ่มบวชเณรและได้เป็นมหำ
ต้ังแต่อำยุ 14 ปี พออำยุ 17 ปี ได้ไปเรียนท่ีจังหวัดแพร่ พออำยุครบ 21 ปี ในวันท่ี 1 เมษำยน 2543 ได้อุปสมบท
เป็นพระ โดยพระมหำอภิชำติ จบปริญญำตรีจำก มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย สำขำรัฐศำสตร์ 
และระดับประกำศนียบัตร วิชำชีพครู พ.ศ.2547 เรียนปริญญำโท จำกมหำวิทยำลัยนเรศวร และได้เป็นเจ้ำอำวำส
วัดทุ่งสนุ่น ในปี 2548 เนื่องจำกเจ้ำอำวำสรูปเดิมมรณภำพ ท ำให้พระมหำอภิชำตเป็นพระท่ีมีอำยุน้อยท่ีสุด     
ในกำรเป็นเจ้ำอำวำส ดังภำพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 พระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญู (วัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม, 2563) 

ผลงานที่สร้างชื่อเสียงของพระมหาอภิชาติ 
ผลงำนท่ีเป็นท่ีรู้จักจำกคนภำยนอกคือฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดจำกกำรจัดรำยกำรวิทยุ จุดเริ่มต้น

บุญผะเหวดวัดทุ่งสนุ่น ในตอนแรกวัดมีบุญเดือน 3 ของวัดมำนำนแล้วแต่ถูกยกเลิกไปไม่ให้ท ำ พอปี พ.ศ.2552 
ได้ต้ังสถำนีวิทยุ ได้จัดรำยกำรพูดเป็นภำษำอีสำน เพรำะชำวบ้ำนแถวนั้นเป็นคนลำว แล้วมีคนโทรศัพท์เข้ำมำ 
ว่ำต ำหนิ ท ำไมต้องพูดอีสำนท ำไมต้องพูดลำวด้วย วัดทุ่งสนุ่นอยู่ก ำแพงเพชรท ำไมต้องพูดภำษำอีสำนด้วย   
พูดภำษำภำคกลำงสิครับ และได้เกิดกระแสสังคมขึ้นมำว่ำ เขำไม่ฟังก็เรื่องของเขำไม่ต้องสนใจให้จัดรำยกำร
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ภำษำอีสำนแบบเดิมดีแล้ว ทำงวัดจึงได้ตำมหำเบอร์คนท่ีโทรเข้ำมำว่ำเด็กคนนี้เป็นใครจึงโทรไป แต่เป็นแม่ท่ี
รับสำยของเด็กคนนั้น แม่ได้พูดภำษำลำวกับพระอำจำรย์ จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีว่ำ ลูกหลำนบ้ำนทุ่งสนุ่นลืมวัฒนธรรม
หมดแล้ว ก็เลยจุดประกำยจะปล่อยปะละเลยให้ประเพณีวัฒนธรรมอีสำนหำยไปไม่ได้พวกชนเผ่ำท่ีอยู่ท่ีนี้ต้องมี
ตัวตน พระอำจำรย์ต้องสืบหำประเพณีงำนบุญท่ีวัดเคยด ำเนินกำรมำก่อน จึงได้เจอประเพณีเดือน 3 พระอำจำรย์
ได้ล้ือบุญท้ัง 12 เดือน ท่ีบ้ำนทุ่งสนุ่นเคยท ำ ท้ัง 12 เดือน เดือน 1 ท ำอะไรบ้ำง เดือนยี่ท ำอะไรบ้ำง เดือน 3-4 
มีนำคม เขำมีบุญประจ ำปีของเขำตรงกับ บุญผะเหวด พอดีก็เลยล้ือขึ้นมำให้หมดท้ัง 12 เดือน และได้จัดเป็นงำน
บุญผะเหวดวัดทุ่งสนุ่นขึ้นมำ และวัดทุ่งสนุ่นจะจัดขบวนบุญผะเหวดจะไม่มีตำยตัวว่ำในขบวนนั้นจะมีอะไรบ้ำง   
จะปรับเปล่ียนไปทุกป ีว่ำปีนี้มีเหตุส ำคัญอะไรเกิดขึ้น แล้วจะปรับขบวนไปตำมปีนั้น ๆ จะแตกต่ำงกับบุญผะเหวด
ในจังหวัดร้อยเอ็ด บุญผะเหวดท่ีร้อยเอ็ดจะเป็นขบวนตำมเรื่อง แต่บุญผะเหวดก ำแพงเพชรวัดทุ่งสนุ่นจะเป็นไปตำม 
แต่ละปีท่ีส ำคัญ อย่ำงปีนี้เกี่ยวกับโควิด จะต้องเปล่ียนรูปขบวนแห่ท้ังหมดให้เป็นปัจจุบันไปด้วย แต่ว่ำจะมี    
กี่ขบวน อย่ำงปกติจะมีประมำณ 12-13 ขบวน แต่ถ้ำเป็นช่วงนี้ก็ขบวนจะน้อยลง” (พระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญู, 
กำรสัมภำษณ์, 23 สิงหำคม 2564)  

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ เดิมทีวัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำมมีประเพณีท่ีท ำมำแต่โบรำณแต่ถูกยกเลิกไป จนกระท่ัง
พระมหำอภิชำติได้มำเป็นเจ้ำอำวำสท่ีวัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำมและได้เริ่มท ำสถำนีวิทยุ จำกกำรจัดรำยกำรนั้นท ำให้
ได้รู้ว่ำเยำวชนได้หลงลืมประเพณีของตนเองไป จึงได้ฟื้นฟูประเพณีท่ีเลิกท ำไปแล้วนั้นกลับมำท ำใหม่  อำทิ
ประเพณีบุญผะเหวด ท ำให้พระมหำอิชำติจึงเป็นผู้ท่ีริเริ่มประเผณีบุญผะเหวดของวัดทุ่งสนุ่นกลับมำอีกครั้ง  
ดังภำพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 งำนบุญผะเหวดวัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม (วัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม, 2563) 

สร้ำงพระธำตุข้ำวเปลือกในวัดทุ่งสนุ่นจะมีพระธำตุท่ีท ำจำกข้ำวเปลือกเกิดจำกชำวบ้ำนท่ีน ำข้ำวเปลือก
มำถวำยในทุกปีเป็นกำรท ำบุญช่ือว่ำคูณลำนเป็นบุญท่ีชำวบ้ำนจะเอำข้ำวเปลือกมำถวำยวัดโดยเอำข้ำวเปลือก
มำกอง ๆ เหมือนเรำก่อเจดีย์ทรำย ของเลยเรียกว่ำข้ำวทรำยหรือเจดีข้ำวเปลือก ช่วง กุมภำพันธ์-มีนำคม แต่ตำม
ประเพณีก็จะจัดในเดือน 2 ต้น ๆ กลำง ๆ กุมภำพันธ์ เอำข้ำวเปลือกมำกองเหมือนท่ีเขำเอำข้ำวไปขำยตำมโรงสี
ตำมลำนข้ำวต่ำง ๆ พระอำจำรย์เลยเอำมำแปลงกองข้ำวเปลือกธรรมดำมำแปลงดูว่ำ ถ้ำจริง ๆ เรำจะท ำอย่ำงไร
ให้มันเป็นเจดีย์จริง ๆ เลยก็เลยออกแบบคิดค้นวิธีกำรท ำจนกลำยเป็นข้ำวเปลือกธรรมดำจนกลำยมำเป็นรูป
สำมเหล่ียมกลำยเป็นเจดีย์หรือพระธำตุข้ำวเปลือกแท้ ๆ จริงขึ้นมำอย่ำงท่ีเห็นในส่ือ (พระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญู, 
กำรสัมภำษณ์, 23 สิงหำคม 2564)  

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ จำกท่ีชำวบ้ำนได้น ำข้ำวมำถวำยวัดในบุญคูณลำนน ำมำกองกันไว้พระมหำอภิชำติ  
ซึ่งเกิดควำมคิดท่ีจะน ำข้ำวมำท ำพระธำตุข้ำวเปลือกให้สวยงำม ดังภำพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 พระธำตุข้ำวเปลือก (วัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม, 2564) 

สร้ำงนำบุญ วัดมีท่ีนำเก่ำอยู่แล้วท่ีท ำนำ แต่ให้ชำวบ้ำนเช่ำ เมื่อพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 9 สวรรคต จึงมี
กำรสวดอภิธรรมทุกคืน ๆ และได้เงินจำกท่ีชำวบ้ำนร่วมกันถวำยได้มำประมำณ 1 แสนกว่ำบำท จึงน ำเงิน   
ส่วนนี้ไปพัฒนำนำของวัดเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโคกหนองนำโมเดล พอได้ออกส่ือท่ีนำจึงดังกลำยเป็น
แหล่งท่องเท่ียว เป็นจุดเช็คอิน และเป็นแลนมำร์ค ท่ีบึงสำมัคคีเป็นเมืองไม่มีป่ำเขำหรือน้ ำตกอะไรอย่ำงเรำมีแต่
ทุ่งนำ ท่ีเป็นทุ่งนำท่ีท ำได้ท้ังปี ถ้ำเป็นจังหวัดอื่นจะมีข้ำวแค่ฤดูเดียวเท่ำนั้นท่ีจะได้เห็น ถ้ำไปหน้ำแล้งจะไม่มีข้ำว
ให้คนดูแล้วก็จะเป็นสะพำนธรรมดำแต่นำบุญจะมีข้ำวให้ดูท้ังปีเพรำะท่ีนี้ท ำนำได้ปีละ 3 ครั้ง เพรำะฉะนั้น    
กำรท ำบุญ เอำจุดด้อยมำเป็นจุดเด่น ท่ีอื่นไม่มีแบบเรำเพรำะเรำอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ ำตลอด ท้ัง 3 ฤดูกำลตลอด
ท้ังปี ก็เลยกลำยเป็นท่ีท่องเท่ียวท่ีเช็คอินท่ีสวยงำมขึ้นมำ (พระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญู, กำรสัมภำษณ์, 23 
สิงหำคม 2564)  

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ วัดมีพื้นท่ีนำและอยำกท ำโคกหนองนำโมเดล และเป็นช่วงท่ีพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 9 
สวรรคต จึงมีกำรสวดอภิธรรมทุกคืน ๆ และได้เงินจำกท่ีชำวบ้ำนร่วมกันถวำยได้มำประมำณ 1 แสนกว่ำบำท 
ก็เลยเอำเงินส่วนนี้ไปพัฒนำ และกลำยเป็นข่ำวจึงกลำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวของวัดทุ่งสนุ่น ดังภำพท่ี 4-5 

 
ภาพที่ 4 นำบุญ (นำบุญวัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม, 2561)  
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ภาพที่ 5 นำบุญ (วัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม, 2563) 

โครงกำรต้นกล้ำศำสน์ศิลป์ พระอำจำรย์ได้ต้ังมำ ในปีพ.ศ.2560 โดยขอควำมร่วมมือจำกนักเรียน
โรงเรียนระหำนส่งครูหรือนักเรียนมำสอนเด็กก็เลยพัฒนำมำเรื่อย ๆ จนมำในปี พ.ศ.2561-2562 ประมำณ     
3 ปีท่ีแล้วก็เลยไปคุยกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรกับ ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ก็เลยไปประชุมกับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชภัฏก ำแพงเพชรและส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดก ำแพงเพชร ว่ำมีเด็กท่ีเรียนพิเศษท่ีวัด
อยู่แล้ว อยำกให้ทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชภัฏก ำแพงเพชรได้มำสอนพื้นฐำน ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร     
ก็ได้พำอำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้ ได้สอนพื้นฐำนได้หนึ่งเทอมทุกวันอำทิตย์ เด็กก็ได้เรียนภำษำจีน จะมีน้อง ๆ 
จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชรมำสอนและก็จะได้เรียนโปงลำงดนตรีพื้นบ้ำน กลองยำวพอปูพื้นฐำน     
ได้แล้ว ในปีถัดมำไม่มีงบประมำณมำ ชำวบ้ำนเลยหำงบประมำณมำสอนกลองยำวโปงลำงของจังหวัดกำฬสินธุ์
มำสอน จึงกลำยเป็นวงโปงลำงเยำวชน อำยุไม่เกิน 15 ปี มีวงเดียวในจังหวัดก ำแพงเพชร ตอนนี้มีโรคโควิด    
ยังคิดอะไรไม่ออก ท่ีต้ังเป้ำหมำยไว้คือ ทำงวัดท ำตลำดวัฒนธรรมหรือถนนคนเดินวัดทุ่งสนุ่น (แต่ติดท่ีมีโรคโควิด
เปิดไม่ได้) ท ำแบบมีบูธสินค้ำมำออกงำนของดีแต่ละอ ำเภอหรือของแต่ละหมู่บ้ำน วันศุกร์-เสำร์ โดยท่ีวัดทุ่งสนุ่น
มีจุดขำยบริเวณวัดและก็มีจุดตรงถนนตอนกลำงคืนจะมีคนมำกรำบพระ มีของกินเทศกำลและจะมีกำรแสดง
วัฒนธรรมประเพณีให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมำงำน (พระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญู, กำรสัมภำษณ์, 23 สิงหำคม 2564)  

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ โครงกำรต้นกล้ำศำสน์ศิลป์ กำรน ำเด็กและเยำวชนจำกโรงเรียนระหำนมำเรียนท่ีวัด 
ท่ีมีท้ังกำรเรียนธรรมและกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมท่ีทำงจัดขึ้นให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมประเพณีต่ำง ๆ เช่น    
กำรเรียนคนตรีเกี่ยวกับโปงรำง จนกลำยเป็นวงโปงรำงในจังหวัดก ำแพงเพชรท่ีมีอำยุน้อยท่ีสุด ดังภำพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 เด็กโครงกำรต้นกล้ำศำสน์ศิลป ์(วัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม, 2563) 
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สร้ำงรูปปั้นพญำนำครำชแห่งลุ่มแม่น้ ำปิง คือ พญำวิรูปักโขนำคำธิรำช และ พญำนพเกตุนำคินีเทวี     
ท่ีงดงำม (พระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญู, กำรสัมภำษณ์, 23 สิงหำคม 2564)  

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ พระมหำอภิชำติได้สร้ำงรูปปั้นพญำวิรูปักโขนำคำธิรำช และ พญำนพเกตุนำคินีไว้ท่ี
ข้ำงโบสถ์ ไว้เป็นจุดท่องเท่ียวภำยในวัด และให้ชำวบ้ำนได้บูชำ ดังภำพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 รูปป้ันพญำนำครำชแห่งลุ่มแม่น้ ำปิง (วัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม, 2562) 

สร้ำงโรงพยำบำลสนำม พัฒนำพื้นท่ี “นำบุญ” บนเนื้อท่ีท้ังส้ิน 13 ไร่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
จุดแลนด์มำร์กของ อ.บึงสำมัคคี จ.ก ำแพงเพชร และเป็นจุดท่ีพระสงฆ์จะใช้จ ำวัด-ปฏิบัติธรรม ท่ีเคยมีผู้เดินทำง
มำท่องเท่ียวและปฏิบัติธรรมต่อปีนับหมื่นคน กระท่ังเกิดโควิด-19 ระบำดก็งดให้นักท่องเท่ียวเข้ำใช้บริกำร มีเพียง
กำรท ำภำรกิจของพระสงฆ์เท่ำนั้น พระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญู เจ้ำอำวำสวัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำม อ.บึงสำมัคคี 
กล่ำวต่ออีกว่ำ “อำตมำมีควำมประสงค์ท่ีจะยกพื้นท่ีนำบุญให้กับทำงเทศบำลต ำบลระหำน และอ ำเภอบึงสำมัคคี 
ใช้เป็นสถำนท่ีส ำหรับกักตัวผู้สัมผัสเส่ียงสูงท่ีเดินทำงมำจำกกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตำมมำตรกำรรับผู้ป่วย
กลับภูมิล ำเนำรักษำโรคโควิด-19 ท้ังนี้ ได้ให้พระสงฆ์เตรียมเครื่องนอน พัดลม และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำง ๆ ท ำควำมสะอำดบริเวณพื้นท่ี ท้ังห้องพัก ห้องน้ ำ ไว้รองรับกำรกักตัว ซึ่งหำกผู้ติดเช้ือเดินทำงมำพักและ
กักตัวก็จะได้อยู่ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีเป็นธรรมชำติกลำงทุ่งนำห่ำงไกลชุมชน เหมำะสมแก่กำรกักตัวจนครบ 
14 วัน นอกจำกนี้ อำตมำจะมอบอำหำรเช้ำและอำหำรเพลท่ีได้ไปบิณฑบำตมำแก่ญำติโยมท่ีมำกักตัวด้วย ได้ให้
หน่วยงำนรัฐในพื้นท่ีใช้อำคำรหลังเก่ำของเทศบำลต ำบลระหำน ใกล้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในชุมชนเป็นสถำนท่ี
กักตัวผู้ติดเช้ือ หำกมำใช้พื้นท่ีนำบุญนี้แทนก็จะท ำให้ผู้ปกครองและคนในพื้นท่ีคลำยกังวลลงไปได้ เพรำะไม่ได้
อยู่ใกล้ชุมชนและเด็ก ๆ ท ำให้ลดควำมเส่ียงด้วย “ทำงเทศบำลต ำบลระหำนและเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขฯ ได้เข้ำ
มำขอใช้พื้นท่ีนำบุญ ซึ่งอำตมำก็เห็นด้วย เพรำะคิดว่ำสถำนกำรณ์แบบนี้พระไม่ท้ิงโยมแน่นอน” (ผู้จัดกำร
ออนไลน์, 2564)  

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ พระมหำอภิชำตได้สร้ำงโรงพยำบำลสนำมท่ีนำบุญ เพื่อเป็นท่ีกักตัวโควิด-19 ของคน
ท่ีกลับบ้ำน โดยให้พระสงฆ์เตรียมเครื่องนอน พัดลม และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ท ำควำมสะอำด
บริเวณพื้นท่ี ท้ังห้องพัก ห้องน้ ำ ไว้รองรับกำรกักตัว ซึ่งหำกผู้ติดเช้ือเดินทำงมำพักและกักตัวก็จะได้อยู่ท่ำมกลำง
บรรยำกำศท่ีเป็นธรรมชำติกลำงทุ่งนำห่ำงไกลชุมชน ดังภำพท่ี 8 
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ภาพที่ 8 โรงพยำบำลสนำม (ผู้จัดกำรออนไลน์, 2564) 

ผลงานเกียรติคุณของพระมหาอภิชาติ 
 พระมหำอภิชำติ เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ช่ือเสียง เป็นท่ีเคำรพของชำวบ้ำนทุ่งสนุ่นและชำวบ้ำนหมู่บ้ำนอื่น
ห่ำงออกไปและมีผลงำนมำกมำยท้ังผลงำนท่ีไม่มีรำงวัลยืนยันและผลงำนท่ีมีรำงวัลยืนยัน ดังนี้  

พ.ศ.2552  
- สมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์ เจ้ำคณะใหญ่หนเหนือ มอบรำงวัลหน่วยอบรมประชำชนประจ ำ

ต ำบลดีเด่น ระดับอ ำเภอ 
พ.ศ.2553  
- กระทรวงสำธำรณสุข ถวำยโล่ วัดส่งเสริมสุขภำพดีเด่นระดับประเทศ 
- ส ำนักงำนสำธำรณะสุขจังหวัดก ำแพงเพชร สุดยอดส้วมแห่งปีระดับจังหวัด   
- สภำผู้แทนรำษฎร ถวำยรำงวัล พุทธคุณูปกำร ประเภท รัชตะเกียรติคุณ  
พ.ศ.2555  
- สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ถวำยรำงวัลผู้ท ำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศำสนำ 

เสำเสมำธรรมจักร สำขำ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในประเทศ 
พ.ศ.2556  
- สมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์ เจ้ำคณะใหญ่หนเหนือ มอบ พัดเชิดชูเกียรติ หน่วยอบรมประชำชน

ประจ ำต ำบลดีเด่น ระดับอ ำเภอ รำงวัลรำยกำรวิทยุวัฒนธรรมดีเด่น จำก กระทรวงวัฒนธรรม 
พ.ศ.2557  
- สมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์ เจ้ำคณะใหญ่หนเหนือ มอบ พัดเชิดชูเกียรติ หน่วยอบรมประชำชน

ประจ ำต ำบลดีเด่นระดับประเทศ จัดโดย ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  
- สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี ถวำยรำงวัลผู้ท ำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศำสนำ

เสำเสมำธรรมจักร สำขำ องค์กร สมำคม มูลนิธิ หน่วยงำนท่ีส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศำสนำ (สถำนีวิทยุคนมีบุญ) 
พ.ศ.2558  
- ชนะเลิศ หมู่บ้ำนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองระดับจังหวัด จำก แม่ทัพภำคท่ี 3 
พ.ศ.2562  
- หมู่บ้ำนรักษำศีลห้ำดีเด่นระดับประเทศ จำก ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (พระมหำอภิชำติ 

กิตฺติวรญฺญู, กำรสัมภำษณ์, 23 สิงหำคม 2564)  
ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ รำงวัลท่ีพระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญูได้รับมำมีท้ังหมด 7 ปี ท้ังรำงวัลระดับอ ำเภอ 

รำงวัลระดับจังหวัด จนกระท้ังรำงวัลระดับประเทศ 
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แนวทางการปฏิบัติของพระมหาอภิชาติ 
 พระมหำอภิชำต กิตฺติวรญฺญู เป็นพระมีวิสัยทัศน์ท่ีทันสมัย เข้ำถึงโลกเข้ำถึงธรรม หมำยควำมว่ำ    
เป็นพระท่ีเข้ำใจหลักธรรมค ำสอนของพระพุทธศำสนำอย่ำงแตกฉำน  มีปฏิภำณในกำรเผยแผ่แสดงธรรม 
เข้ำถึงได้ทุกเพศทุกวัย เอำใจใส่เข้มงวดในข้อวัตรปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และยังสำมำรถน ำหลักธรรมค ำสอน
เหล่ำนั้นมำประยุกต์สอดแทรกเข้ำในควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ ขนบธรรมเนียมจำรีตประเพณี 
รวมถึงวิทยำกำรสมัยใหม่ในโลกปัจจุบัน จนท ำให้อ ำเภอบึงสำมัคคี จั งหวัดก ำแพงเพชร เป็นท่ีรู้จักมำกขึ้น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพื้นฟูประเพณีท่ีดีงำมของชำวบ้ำน อนุรักษ์ไว้คู่ขนำนกับโลกสมัยใหม่ รวมท้ังถ่ำยทอดไปยัง
เด็กและเยำวชนในท้องถิ่นหมู่บ้ำนของตน จำกเดิมท่ีคนไทยหลำยล้ำนคนรู้จักจังหวัดก ำแพงเพชรในควำมเป็น
เมืองมรดกโลกมีประวัติศำสตร์ยำวนำนหลำยร้อยปี มีทรัพยำกรป่ำไม้ น้ ำตกท่ีสวยงำมยิ่งใหญ่ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
แต่ปัจจุบันนี้คนไทยเริ่มรู้จักจังหวัดก ำแพงเพชรในด้ำนควำมเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมมำกขึ้น ๆ แทบไม่น่ำเช่ือเลยว่ำ 
ทุกอ ำเภอของจังหวัดก ำแพงเพชรมีชำวล้ำนช้ำงอำศัยอยู่ท่ีนี่ ยังคงมีกำรพูดภำษำลำว ฟังหมอล ำ ชอบเสียงแคน
แห่แคนวง และยังคงมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่ีคอยประคับประคองฟื้นฟู อนุรักษ์ และถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรมของ
ชำวล้ำนช้ำงจังหวัดก ำแพงเพชรเหล่ำนี้เอำไว้เป็นอย่ำงดี ส่งเสริมให้โดดเด่นเป็นที่รู้จักมำกขึ้น ท้ังนี้ เพื่อด ำเนิน
ตำมพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 9 ว่ำ “กำรรักษำวัฒนธรรมคือกำรรักษำชำติ” 
(พระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญู, กำรสัมภำษณ์, 23 สิงหำคม 2564)  

ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ พระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญู เป็นพระท่ีทันสมัย เข้ำใจในพระธรรมค ำสอนของ
พระพุทธศำสนำมีควำมรู้ในด้ำนประเพณีวัฒนธรรม ปฏิบั ติตนตำมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำและด ำเนินตำม   
พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลท่ี 9 ว่ำ “กำรรักษำวัฒนธรรมคือกำรรักษำชำติ” 

บทสรุป 
ประวัติควำมเป็นมำของพระมหำอภิชำติ พบว่ำ พระมหำอภิชำติ มีช่ือเดิมว่ำอภิชำติ ลำพันนำ เกิดวันท่ี 

7 มกรำคม 2523 บ้ำนท่ำมะเด่ือ ต ำบลท่ำกระเสริม อ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นคนชอบในพระพุทธศำสนำ 
เริ่มบวชเณรและได้เป็นมหำต้ังแต่อำยุ 14 ปี พออำยุ 17 ปี ได้ไปเรียนท่ีจังหวัดแพร่ พออำยุครบ 21 ปี ในวันท่ี 
1 เมษำยน 2543 ได้อุปสมบทเป็นพระและได้เป็นรองเจ้ำคณะจังหวัดขอนแก่น โดยพระมหำอภิชำติ จบปริญญำตรี
จำก มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย สำขำรัฐศำสตร์ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพครู พ.ศ.2547 
เรียนปริญญำโท จำกมหำวิทยำลัยนเรศวร และได้เป็น เจ้ำอำวำสวัดทุ่งสนุ่น ในปี 2548 ผลงำนท่ีสร้ำงช่ือเสียง
ของพระมหำอภิชำติ คือกำรฟื้นฟูประเพณีบุญโบรำณของชำวอีสำน โดยเฉพำะประเพณีบุญผะเหวด ซึ่งเดิมที
วัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำมมีประเพณีโบรำณท่ีท ำมำแต่โบรำณแต่ถูกยกเลิกไป จนกระท้ังพระมหำอภิชำติได้มำเป็น
เจ้ำอำวำสท่ีวัดทุ่งสนุ่นรัตนำรำมและได้เริ่มท ำสถำนีวิทยุ จำกกำรจัดรำยกำรวิทยุท ำให้พระมหำอภิชำต ิได้รู้ว่ำ
เยำวชนได้หลงลืมประเพณีของตนเองไป จึงได้ฟื้นฟูประเพณีโบรำณท่ีเลิกท ำไปแล้วนั้นกลับมำท ำใหม่และได้มี
ประเพณีบุญผะเหวดอยู่ด้วยพระมหำอภิชำติได้ริเริ่มประเพณีบุญผะเหวดและท ำโคกหนองนำโมเดลเพรำะมี
พื้นท่ีนำอยู่ในบริเวณวัด และเป็นช่วงท่ีพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 9 สวรรคต จึงมีกำรสวดอภิธรรมทุกคืน ๆ จึงได้
เงินจำกท่ีชำวบ้ำนร่วมกันถวำยได้มำประมำณ 1 แสนกว่ำบำท ก็เลยเอำเงินส่วนนี้ไปพัฒนำวัดจนกลำยเป็นข่ำว
ท ำให้เกิดเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว นอกจำกนั้นพระมหำอภิชำติยังท ำโครงกำรต้นกล้ำศำสน์ศิลป์ คือ กำรน ำเด็ก
และเยำวชนจำกโรงเรียนระหำนมำเรียนท่ีวัด ท้ังกำรเรียนธรรมและกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ รวมไปถึงประเพณี
ต่ำง ๆ เช่น กำรเรียนดนตรีเกี่ยวกับโปงลำง จนกลำยเป็นวงโปงลำงท่ีมีอำยุน้อยท่ีสุดในจังหวัดก ำแพงเพชร 
พระมหำอภิชำติได้สร้ำงรูปปั้นพญำวิรูปักโขนำคำธิรำช และ พญำนพเกตุนำคินีไว้ท่ีข้ำงโบสถ์ ไว้เป็นจุด
ท่องเท่ียวภำยในวัด และให้ชำวบ้ำนได้บูชำ สร้ำงโรงพยำบำลสนำมท่ีนำบุญ เพื่อเป็นท่ีกักตัวโควิด-19 ของคน
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ท่ีกลับบ้ำน โดยให้พระสงฆ์เตรียมเครื่องนอน พัดลม และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ท ำควำมสะอำด
บริเวณพื้นท่ี ท้ังห้องพัก ห้องน้ ำ ไว้รองรับกำรกักตัว ซึ่งหำกผู้ติดเช้ือเดินทำงมำพักและกักตัวก็จะได้อยู่ท่ำมกลำง
บรรยำกำศท่ีเป็นธรรมชำติกลำงทุ่งนำห่ำงไกลชุมชน ผลงำนเกียรติคุณของพระมหำอภิชำต พบว่ำรำงวัลท่ี 
พระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญู ได้รับมำมีท้ังรำงวัลระดับอ ำเภอ รำงวัลระดับจังหวัด จนกระท่ังรำงวัลระดับประเทศ 
และแนวทำงกำรปฏิบัติของพระมหำอภิชำติ พบว่ำ พระมหำอภิชำติ กิตฺติวรญฺญูเป็นพระท่ีทันสมัย เข้ำใจใน 
พระธรรมค ำสอนของพระพุทธศำสนำมีควำมรู้ในด้ำนประเพณีวัฒนธรรม ปฏิบั ติตน ตำมค ำสอนของ
พระพุทธเจ้ำและด ำเนินตำมพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลท่ี 9 ว่ำ “กำรรักษำ
วัฒนธรรมคือกำรรักษำชำติ”  
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     เข้ำถึงได้จำก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3411647538872213&type=3 
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ศาลหลักเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

วุฒิชัย  ตรุษลักษณ์ 
เจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

พรรณพร  เทวโลก  
อพัฒชรำ  เรืองวงษ ์

สหรัฐ  บุญยืด 
นักศึกษำ, โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงงเพชร 

บทน า 
 ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรเป็นศำลท่ีเก่ำแก่ถูกสร้ำงขึ้นมำต้ังแต่สมัยโบรำญแต่ไม่ทรำบเป็นท่ีแน่ชัดว่ำ
ถูกสร้ำงขึ้นเมื่อปีใด มีข้อสันนิษฐำนว่ำสร้ำงในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนี ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรสร้ำงขึ้น
จำกหินศิลำแลงและมีรูปเศียรเทพำรักษ์ (เจ้ำหมื่นขุนศรีวรจักร) ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรได้ถูกท้ิงร้ำงผุพัง
ตำมกำลเวลำ ในปัจจุบันศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรถือเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมืองของชำวจังหวัดก ำแพงเพชร
ท่ีชำวจังหวัดก ำแพงเพชรให้ควำมนับถือเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจมำหลำยช่ัวอำยุคน บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์    
เพื่อศึกษำเกี่ยวกับ 1) ประวัติข้อมูลของศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร 2) กำรบูรณะและปรับปรุงศำลหลักเมือง
ก ำแพงเพชร 3) กำรสักกำระบูชำศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร และ 4) กำรบนบำน, แก้บน และขอขมำต่อ
ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร 

ค าส าคัญ: ศำลหลักเมือง, ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง, ก ำแพงเพชร, กำรสักกำระศำลหลักเมือง 

ประวัติข้อมูลของศาลหลักเมืองก าแพงเพชร 
 ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรต้ังอยู่ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 101 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง ก ำแพงเพชร 
62000 บริเวณวัดพระแก้วมรกตกับพระรำชวังเดิม (สระมน) ทำงออกไปประตูสะพำนโคม เส้นทำงไปอ ำเภอ
พรำนกระต่ำย และจังหวัดสุโขทัย (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร, ม.ป.ป.) 

 
ภาพที่ 1 ศำลหลักเมืองก ำพงเพชร 

 ก ำแพงเพชรเป็นเมืองท่ีมีควำมรุ่งเรืองเจริญก้ำวหน้ำมำแต่โบรำณกำล เท่ำท่ีปรำกฏหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ต่ำง ๆ ก็ปรำกฏควำมรุ่งเรืองมำในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนี ซึ่งสมเด็จพระเจ้ำลิไท เคยเสด็จ
มำปกครองเมืองก ำแพงเพชร และยังคงมีร่องรอยทำงประวัติศำสตร์เหลืออยู่คือ อุทยำนประวัติศำสตร์ในปัจจุบัน 
(สันติ  อภัยรำช, 2544, หน้ำ 91) สรุปได้ว่ำ ก ำแพงเพชร มีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำแต่โบรำณกำล ในสมัย     
กรุงสุโขทัยมีสมเด็จพระเจ้ำลิไท ปกครองเมืองก ำแพงเพชร 
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 ตำมต ำนำนกำรสร้ำงหลักเมือง เล่ำต่อ ๆ มำว่ำ ก่อนสร้ำงหลักเมืองได้ขุดหลุมกลำงเมืองและป่ำวประกำศ
หำคนช่ือ นำยอินทร์ นำยจันทร์ นำยมั่น นำยคง เมื่อหำได้แล้วก็น ำมำไว้ท่ีก้นหลุม และฝังเสำลงไปทับร่ำง
บุคคลท้ังส่ี เพื่อให้เป็นผีเฝ้ำหลักเมือง เป็นเทพำรักษ์ประจ ำเมือง เป็นปีศำจคุ้มครองเมือง เป็นประเพณีสืบมำ
นับได้ว่ำบุคคลท้ังส่ีเป็นผู้เสียสละอย่ำงสูงในกำรเสียสละชีวิต เพื่อพิทักษ์ปกป้องบ้ำนเมือง เป็นท่ีพึ่งทำงใจมำตลอด
แม้กระท่ังป้อมเมืองก ำแพงเพชรยังมีช่ือว่ำ ป้อมเจ้ำอินทร์ ป้อมเจ้ำจันทร์ ปรำกฏอยู่จนทุกวันนี้ นับว่ำเป็น
ควำมเช่ือมำต้ังแต่สมัยโบรำณ 
 ศำลหลักเมืองจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นศำลท่ีเก่ำแก่มำนำนกว่ำ 700 ปี สันนิษฐำนว่ำสร้ำงสมัยพระ
มหำธรรมรำชำท่ี 1 (ลิไท) เช่ือกันว่ำพระเจ้ำวรมันต์ (เหม่) ผู้เรืองอ ำนำจเป็นผู้ก่อสร้ำงขึ้น ท ำด้วยศิลำแลงรูป
กลมยำวประมำณ 2 เมตร ฝังโผล่พ้นดินขึ้นมำประมำณ 1 เมตร มีรูปเศียรเทพำรักษ์อยู่บนยอดศิลำแลง 
(ส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร, ม.ป.ป.) จำกหลักฐำนดังกล่ำว ท ำให้เช่ือว่ำ ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรเก่ำแก่      
มำนำน 700 ปี และเช่ือกันว่ำพระเจ้ำวรมันต์เป็นผู้ก่อสร้ำงขึ้นด้วยศิลำแลงและมีเศียรเทพำรักษ์อยู่บนยอดศิลำแลง 
 ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นศำลเจ้ำตำมกฎเสนำบดีว่ำด้วยท่ีกุศลสถำนชนิด
ศำลเจ้ำ พ.ศ.2463 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภำคม 2528 โดยมีนำยกเทศมนตรีเมืองก ำแพงเพชรเป็นผู้จัดกำร
ปกครองศำลเจ้ำ โดยต ำแหน่งมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรจัดกำรกิจกำรท่ัวไป และแต่งต้ังผู้ตรวจตรำสอดส่องศำลเจ้ำ 
ให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตรวจตรำกิจกำรอันเกี่ยวกับศำลเจ้ำทุกประกำร (ส ำนักงำนเทศบำลเมืองก ำแพงเพชร, 2555) 
สรุปได้ว่ำ ปัจจุบันศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรขึ้นทะเบียนเป็นศำลเจ้ำเมื่อ พ.ศ.2463 วันท่ี 29 พฤษภำคม 2528 
โดยมีนำยกเทศมนตรีเมืองก ำแพงเพชรเป็นผู้จัดกำรปกครองศำลเจ้ำ และมีอ ำนำจหน้ำท่ีตรวจตรำเกี่ยวกับ 
ศำลเจ้ำทุกประกำร 
 ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร เป็นสถำนท่ีท่ีนักท่องเท่ียวนิยมแวะสักกำระขอพรเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่อำศัย 
ของหำยอยำกได้คืน รวมทั้งเสริมสิริมงคลในเรื่องควำมมั่นคงของชีวิต ด้วยเช่ือกันว่ำศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร
นั้นเป็นส่ิงท่ีพ้องกับควำมมั่นคงไม่หวั่นไหวเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง  (ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัด
ก ำแพงเพชร, 2561) สรุปได้ว่ำ ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวท่ีแวะมำสักกำระขอพร
เสริมสิริมงคลกับชีวิต และส่วนใหญ่ใครท่ีมำขอพรท่ีนี่ก็จะสมปรำรถนำ 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำจังหวัดก ำแพงเพชรในสมัยกรุงสุโขทัยมีควำมเจริญมำกและได้รับควำมสนใจจำก
เมืองหลวงสุโขทัยท่ีส่ังกำรให้สมเด็จพระเจ้ำลิไทมำท ำกำรปกครองเมืองในสมัยนั้น แต่ไม่สำมำรถระบุวันท่ีท ำ
กำรสร้ำงศำลหลักเมืองและอำยุจริงของศำลหลักเมืองได้ มีเพียงวันกำรประมำณกำรจำกขอสันนิษฐำนทำง
ประวัติศำสตร์เท่ำนั้นว่ำได้ท ำกำรสร้ำงในยุคสมัยสมเด็จของพระเจ้ำลิไท ภำยในศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร
พบว่ำมีเสำหลักเมืองท่ีสร้ำงจำกศิลำแลงและรูปเศียรเทพำรักษ์อยู่บนเสำหลักเมือง ในยุคปัจจุบันศำลหลักเมือง
อยู่ในกำรดูแลของนำยกเทศมนตรีจังหวัดก ำแพงเพชรและได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นศำลเจ้ำเรียบร้อยและได้เป็น
ท่ีเคำรพนับถือของชำวเมืองจังหวัดก ำแพงเพชรเรื่อยมำต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

การบูรณะและปรับปรุงศาลหลักเมืองก าแพงเพชร 
 ศำลหลักเมืองแห่งนี้มีร่องรอยปรับปรุงหลำยครั้ง แต่เดิมไม่ปรำกฏแน่ชัดว่ำ อำคำรศำลหลักเมือง     
ท ำด้วยอะไรแต่เขตปริมณฑลฝังด้วยศิลำแลง 4 เหล่ียมจัตุรัสแต่ละด้ำนหันเกือบจะตรงกับทิศท้ังส่ี ก่อนมีกำร
ปรับปรุงขึ้นใหม่ เท่ำท่ีปรำกฏหลักฐำน คือ เมื่อ พ.ศ.2472 หลวงมนตรีรำชได้สร้ำงศำลขึ้นใหม่เป็นรูปศำล   
ทรงไทย หันหน้ำขนำนไปกับถนนสำยก ำแพงเพชร-พรำนกระต่ำย (ซึ่งไม่ตรงกับทิศท้ังส่ี) ต่อมำปรำกฏว่ำ    
เศียรเทพำรักษ์เดิมได้สูญหำยไป ในปี พ.ศ.2488 หลวงปริวรรต วรวิจิตร (จันทร์ เจริญชัย) ข้ำหลวงประจ ำ
จังหวัดสมัยนั้น ได้มอบหมำยให้ นำยฉกำจ กุลสุ (ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่) ปั้นเศียรเทพำรักษ์ข้ึนใหม่ ด้วยดินจำก
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ยอดสูงสุดของเขำหลวง ดินจำกใจกลำงโบสถ์กลำงเจดีย์เก่ำท้ังในจังหวัดก ำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนำลัย 
พิษณุโลกและตำก มำปั้นเป็นเศียรท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบัน (ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดก ำแพงเพชร, 
2561) สรุปได้ว่ำ เมื่อ ปี พ.ศ.2472 หลวงมนตรีได้สร้ำงศำลขึ้นใหม่เป็นรูปศำลทรงไทย ต่อมำปรำกฏว่ ำ     
เศียรเทพำรักษ์เดิมได้สูญหำยไป ในปี พ.ศ.2488 และหลวงปริวรรต วรจิตร (จันทร์ เจริญชัย) ข้ำหลวงประจ ำ
จังหวัดสมัยนั้น ได้มอบหมำยให้ นำยฉกำจ กุลสุ  (ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่) จึงได้ปั้นเศียรเทพำรักษ์ขึ้นใหม่ 
 ต่อมำปรำกฏว่ำ กรมทำงหลวงได้ปรับปรุงขยำยถนนสำยก ำแพงเพชร-พรำนกระต่ำย ให้มีระดับสูงกว่ำ
ศำลหลักเมืองเดิมเป็นอันมำก ประกอบกับตัวอำคำร ศำลหลักเมืองเดิมคับแคบ ทรุดโทรมวำงทิศไม่ตรงตำม
หลักโหรำศำสตร์ คือไม่ตรงตำมทิศท้ังส่ี นำยเชำวน์วัด สุดลำภำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชรในสมัยนั้น    
จึงได้มีกำรปรับปรุงศำลหลักเมืองขึ้นใหม่ (สันติ อภัยรำช, 2544, หน้ำ 93)  
 ต่อมำในปี พ.ศ.2526 ได้มีกำรบูรณปฏิสังขรณ์ศำลหลักเมือง เนื่องจำกศำลหลักเมืองฯ ทรุดโทรมมำก 
ขำดควำมเป็นสง่ำรำศี โดย นำยเชำวน์วัศ สุลดำภำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร จึงมอบหมำยให้          
นำยประมวล รุจนเสรี รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร ปรับปรุงเป็นอำคำรจัตุรมุข พร้อมเขตปริมณฑล
กว้ำง 17.5 x 17.5 เมตร สูงจำกระดับเดิมประมำณ 19 เมตร หันหน้ำเข้ำหำทิศท้ังส่ีถูกต้องตำมหลัก
โหรำศำสตร์ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นหินอ่อนทรำยล้ำงสีศิลำแลง โดยใช้เงินบริจำคของชำวเมือง
ก ำแพงเพชรท้ังส้ิน (สันติ อภัยรำช, 2544, หน้ำ 93)  
 เมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและประกอบพิธีเชิญหลักเมืองและเศียรเทพำรักษ์ขึ้นในวันท่ี 5 พฤษภำคม 
2527 ตรงวันฉัตรมงคล พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช-
สยำมมกุฎรำชกุมำร เสด็จพระรำชด ำเนินแทนพระองค์ในกำรทรงเจิมเสำหลักเมือง เมื่อวันท่ี 16 เมษำยน 2527 
(ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดก ำแพงเพชร, 2561)  

 
ภาพที่ 2 สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช สยำมมกุฎรำชกุมำร ประกอบพิธีเจิมเสำหลักเมือง 

(Suthat Thapkoet, 2564) 
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ภาพที่ 3 รำชกิจจำนุเบกษำ (ข่ำวในพระรำชส ำนัก, 2527) 

ในปี พ.ศ.2550 นำยเกียรติชัย ติรณศักด์ิกุล นำยกเทศมนตรีเมืองก ำแพงเพชร ซึ่งเป็นผู้จัดกำรศำล
ปกครองศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร ได้ประสำนกรมศิลปำกรบูรณะเสำหลักเมืองต้นเดิมและจัดสร้ำงเสำหลัก
เมืองจ ำลอง เพื่อให้ประชำชนได้ปิดทองและสรงน้ ำแทนเสำหลักเมืองต้นเดิม ซึ้งรักษำไว้อยู่ในศำลหลักเมืองท่ี
เห็นอยู่ปัจจุบัน พร้อมท้ังปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อให้กลมกลืนไปกับเมืองเก่ำและวัดพระแก้ว
(ส ำนักงำนเทศบำลเมืองก ำแพงเพชร, 2555)  

 
ภาพที่ 4 เสำหลักเมือง 
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ภาพที่ 5 รูปเคำรพของศำลเจ้ำหมื่นขุนศรีรวรจักร (เจ้ำพ่อหลักเมือง) 

 เสำหลักเมืองเดิม และรูปเคำรพของศำลเจ้ำหมื่นขุนศรีรวรจักร (เจ้ำพ่อหลักเมือง) ถูกน ำมำเก็บรักษำ
ไว้ภำยในเช่นเดิม แต่มิได้เปิดให้ประชำชนเข้ำมำปิดทองหรือสรงน้ ำพระในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ท้ังนี้เพื่ออนุรักษ์
และรักษำเสำหลักเมืองเดิมให้มีสภำพสมบูรณ์และอยู่คู่เมืองก ำแพงเพชรต่อไป  (ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
ก ำแพงเพชร, 2555)  

 
ภาพที่ 6 เสำหลักเมืองจ ำลอง 

 
ภาพท่ี 7 ศำลำสักกำระ 
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 พ.ศ.2556 นำยชัยวัฒน์ ศุภอรรถพำนิช นำยกเทศมนตรีเมืองก ำแพงเพชร ได้บูรณะเสำหลักเมืองและ
ศำลหลักเมืองใหม่อีกครั้ง และกลุ่มพ่อค้ำ ประชำชนได้ร่วมกันบริจำคก่อสร้ำงศำลำสักกำระและระบบกระจำยเสียง
ถวำยศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร (ส ำนักงำนเทศบำลเมืองก ำแพงเพชร, 2555) อำคำรศำลหลักเมืองท่ีปรับปรุง
ขึ้นใหม่นี้ เป็นอำคำรจตุรมุขพร้อมเขตปริมณฑล กว้ำง 17.5*17.5 เมตร สูงจำกระดับเดิมประมำณ 19 เมตร 
หันหน้ำเข้ำหำทิศท้ังส่ี ถูกต้องตำมหลักโหรำศำสตร์ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นหินอ่อน ทรำยล้ำงสี
ศิลำแลงส้ินค่ำก่อสร้ำงเฉพำะตัวอำคำร เป็นเงิน 960,000 บำท (สันติ  อภัยรำช, 2544, หน้ำ 93) 
 จำกหลักฐำนดังกล่ำว แสดงให้เห็นว่ำถึงศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรจะเป็นท่ีเคำรพบูชำของชำว
ก ำแพงเพชรมำอย่ำงยำวนำนแต่ก็ขำดกำรดูแล จึงเกิดเหตุกำรณ์เศียรเทพำรักษ์สูญหำยและท ำให้ศำลหลักเมือง
ก ำแพงเพชรมีควำมทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ จนกระท่ังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชรในสมัยนั้นเห็นถึงควำม   
ทรุดโทรมจึงส่ังบูรณะปรับปรุงรวมถึงจัดต้ังให้มีหน่วยงำนในจังหวัดดูแลศำลหลักเมืองร่วมถึงชำวเมือง
ก ำแพงเพชรต่ำงก็ให้ควำมช่วยเหลือในกำรดูแลรักษำศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรกันด้วยควำมยินดีเพรำะเป็น 
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีชำวเมืองก ำแพงเพชรให้ควำมเคำรพส่งผลให้ปัจจุบันศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรเป็นสถำนท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ที่ท้ังชำวเมืองก ำแพงเพชรและจังหวัดอื่น ๆ ให้ควำมเคำรพกลำยเป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียว 

การสักการะบูชาศาลหลักเมืองก าแพงเพชร 
 กำรสักกำระบูชำศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรนั้นมีวิธีกำรและขั้นตอนกำรสักกำระเหมือนกับกำรสักกำระ
ศำลหลักเมืองของจังหวัดอื่น ๆ แต่ท่ีศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรจะไม่มีกำรก ำหนดตำยตัวในกำรน ำส่ิงต่ำง ๆ   
มำสักกำระ ใครอยำกอธิษฐำนอะไร แก้ไขปัญหำด้ำนไหน ให้น ำส่ิงของท่ีมีควำมหมำยในกำรช่วยเรื่องนั้น  ๆ  
มำท ำกำรสักกำระบูชำศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร เช่น ถ้ำต้องกำรให้กำรงำนรำบรื่น ไม่ติดขัดส่ิงใด ให้น ำน้ ำมัน
ตะเกียงมำถวำยสักกำระ ส่วนกำรบนบำนต่ำง ๆ ก็สำมำรถแก้บนด้วยส่ิงใดก็ได้ตำมแต่ผู้บนบำนนั้น ๆ พึงจะแก้บน
ตำมท่ีตนได้บนบำนเอำไว้ ของแก้บนท่ีเป็นท่ีนิยมของศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรจะมีดังนี้ ได้แก่ หัวหมู ไข่ต้ม
ผลไม้มงคลต่ำง ๆ เหล้ำขำวโบรำญ เหล้ำแดง ส่วนผู้ท่ีท ำกำรบนบำนส่ิงท่ีมีค่ำมำก หรือขอต ำแหน่งกำรงำนใหญ ่ๆ 
มักจะแก้บนด้วยกำรจ้ำงลิเกแก้บน หรือ นำงร ำมำร ำแก้บนแก่ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรแทนกำรถวำยส่ิงของ
ตำมบนปกติ (ธพัญชนก วงษ์ประดิษฐ์, กำรสัมภำษณ์, 26 สิงหำคม 2563)  

 
ภาพท่ี 8 ศำลำจ ำหน่ำย ดอกไม้ ธูป เทียน 
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ค ำบูชำเจ้ำพ่อหลักเมืองก ำแพงเพชรในศำลช่ือผู้จัดสร้ำงศำลหลักเมือง 
 นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมำ  สัมพุทธัสสะ  ( 3 จบ ) 
 ศรีโรเมเทพเทวำนัง  พระหลักเมืองเทวำนัง  ทีปะธูปะจะปุบผัง  สักกำระวันทนัง 
 สูปะพยัญชนะ  สัมปันนัง  โภชะนำนัง  สำลีนัง  อุทะกังวะรัง  เตปิตุมะเห  อนุรักขันตุ 
 อำโรคะเยนะ  สุเขนะจะ 
 ข้ำพเจ้ำขอน้อมถวำย ดอกไม้ธูปเทียนบำยศรี เครื่องต้ังสังเวยตำมท่ีมีเพื่อกำรสักกำระวันทำ เจ้ำพ่อ
หลักเมืองเจ้ำขุนหมื่นศรีวรจักรและพระเทพเทวำท้ังหลำย ขอจงรับเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวข้ำพเจ้ำและครอบครัว 
ให้อยู่เย็นเป็นสุข ร่ ำรวย มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ มั่นคงประสบควำมส ำเร็จในหน้ำท่ีกำรงำน อุดมด้วยลำภยศ
สรรเสริญมีชัยชนะเหนือหมู่มำรปลอดภัยอันตรำยท้ังปวง สำธุ สำธุ สำธุ 

 
ภาพท่ี 9 ค ำบูชำเจ้ำพ่อหลักเมือง 

ค ำบูชำเจ้ำพ่อหลักเมืองก ำแพงเพชรในศำลช่ือผู้จัดสร้ำงศำลหลักเมือง 
 นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมำ  สัมพุทธัสสะ  ( 3 จบ ) 
 ศรีโรเมเทพเทวำนัง  พระหลักเมืองเทวำนัง  ทีปะธูปะจะปุบผัง  สักกำระวันทนัง 
 สูปะพยัญชนะ  สัมปันนัง  โภชะนำนัง  สำลีนัง  อุทะกังวะรัง  เตปิตุมะเห  อนุรักขันตุ 
 อำโรคะเยนะ  สุเขนะจะ 
 ข้ำพเจ้ำขอน้อมถวำย ดอกไม้ธูปเทียน บำยศรี เครื่องต้ังเสวยตำมท่ีมี เพื่อเป็นกำรสักกำระวันทำ    
พระหลักเมืองและเทพเทวำท้ังหลำย จงรับส่ิงท่ีข้ำพเจ้ำได้ถวำย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวข้ำพเจ้ำและครอบครัว 
เทอญ 

 
ภาพท่ี 10 ค ำบูชำเจ้ำพ่อหลักเมือง 2 
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 จะเห็นได้ว่ำ จำกกำรสัมภำษณ์ท ำให้ทรำบได้ว่ำขั้นตอนและบทสวดสักกำระบูชำศำลหลักเมือง
ก ำแพงเพชรและศำลหลักเมืองท่ีอื่นนั้นเหมือนกันต่ำงกันท่ีส่ิงของต่ำงท่ีใช้ถวำยต่อศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร
จะไม่มีก ำหนดตำยตัว แต่จะถวำยส่ิงของท่ีมีควำมหมำยส่ือถึงส่ิงหรือพรท่ีผู้ถวำยสักกำระนั้นต้องกำร และ     
ค ำอธิษฐำนจะต่ำงกันไปตำมแต่ผู้ถวำยสักกำระแต่บทสวดบูชำยังคงเหมือนกัน 

การบนบาน แก้บน และขอขมาต่อศาลหลักเมืองก าแพงเพชร 
 ประชำชนจ ำนวนมำกนิยมมำบนบำนศำลกล่ำวต่อเจ้ำพ่อหลักเมืองเพื่อขอในส่ิงท่ีตนต้องกำร เมื่อได้
ตำมเจตนำจึงน ำ หัวหมู ไก่ต้ม ไก่นึ่ง สุรำ น้ ำด่ืม ข้ำวสุก มำแก้บน กลำยเป็นประเพณีและส่ิงยึดเหนี่ยวที่ส ำคัญ
ของชำวก ำแพงเพชร (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร, ม.ป.ป.) กำรบนบำนต่ำง ๆ ก็สำมำรถแก้บนด้วย
ส่ิงใดก็ได้ตำมแต่ผู้บนบำนนั้น ๆ พึงจะแก้บนตำมท่ีตนได้บนบำนเอำไว้ ของแก้บนท่ีเป็นท่ีนิยมของศำลหลักเมือง
ก ำแพงเพชร ได้แก่ หัวหมู ไข่ต้ม ผลไม้มงคลต่ำง ๆ เหล้ำขำวโบรำญ เหล้ำแดง ส่วนผู้ท่ีท ำกำรบนบำนส่ิงท่ีมีค่ำ
มำก หรือขอต ำแหน่งกำรงำนใหญ่ ๆ มักจะแก้บนด้วยกำรจ้ำงลิเก หรือ นำงร ำมำร ำแก้บนแก่ศำลหลักเมือง
ก ำแพงเพชรแทนกำรถวำยส่ิงของตำมปกติ ค ำกล่ำวแก้บนนั้นไม่มีคำถำหรือบทพูดตำยตัวเพียบแค่เรำน ำส่ิงของ
ท่ีเรำได้บนเอำไว้มำถวำยแล้วพูดต่อศำลหลักเมืองว่ำตนได้มำแก้บนตำมค ำบนบำนท่ีได้ขอต่อศำลหลักเมืองไว้  
ก็เป็นกำรเรียบร้อย (ธพัญชนก วงษ์ประดิษฐ์, กำรสัมภำษณ์, 26 สิงหำคม 2563) 
 ผู้เฒ่ำผู้แก่ยืนยันถึงควำมศักด์ิสิทธิ์ของเจ้ำพ่อหลักเมืองก ำแพงเพชรว่ำ เจ้ำพ่อหลักเมืองมีนำมว่ำ      
ขุนศรีวรจักร มีทหำรเอกช่ือ ทหำรใจ เมื่อมีผู้มำแก้บน (ใช้บน) นอกจำกจะแก้บนด้วยหัวหมู น้ ำพริกด ำ ข้ำวสุก 
เหล้ำและน้ ำ แล้วยังนิยมแก้บนด้วยลิเก ซึ่งเรื่องท่ีแสดงไม่ได้คือ เรื่องเกี่ยวกับกองทัพพม่ำเข้ำตีเมืองก ำแพงเพชร 
ผู้แสดงท่ีแสดงเป็นแม่ทัพพม่ำขณะเข้ำตีเมืองก ำแพงเพชร จะเป็นลมล้มท้ังยืนแน่นิ่ง ท ำอย่ำงไรก็ไม่ฟื้น 
จนกระท่ังมีผู้จุดธูปขอขมำต่อเจ้ำพ่อหลักเมืองจะไม่แสดงเรื่องนี้อีก นักแสดงผู้เป็นแม่ทัพพม่ำเข้ำตีเมือง
ก ำแพงเพชร จึงฟื้นหำยเป็นปกติ 
 ทุกวันนี้มีผู้นิยมน ำหัวหมู ไก่ต้มหรือนึ่ง น้ ำพริกหรือน้ ำจ้ิม เหล้ำ (เดิมต้องเป็นเหล้ำขำว) น้ ำด่ืม ข้ำวสุก 
มำแก้บนเป็นจ ำนวนมำก เมื่อวำงส่ิงของท่ีต้องกำรแก้บนต่อหน้ำเจ้ำพ่อหลักเมืองเรียบร้อยแล้ว ผู้บนจะจุด    
ธูปเทียนบอกควำมเช่ือ เดิมต้องแก้บนก่อน 11.00 น. เพรำะเจ้ำพ่อจะต้องไปเฝ้ำพระอิศวร ปัจจุบันมีควำมเช่ือใหม่ว่ำ
ควรจะเป็นเวลำเท่ียงวัน (สันติ อภัยรำช, กำรสัมภำษณ์, 1 ตุลำคม 2564) 

ในวันท่ี 15 เมษำยนของทุกปี เรียนว่ำ “วันพญำวัน” ซึ่งประชำชนจ ำนวนมำกมำชุมนุมพร้อมกัน       
ท่ีศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรมักเรียกประชำชนท่ีมำร่วมกันว่ำ “ลูกช้ำง” ทุกคนท่ีมำชุมนุมจะบนบำนศำลกล่ำว
ขอพรต่ำง ๆ และประชำชนท่ียังไม่ได้แก้บนต้องแก้บนให้เสร็จส้ินในวันนี้ นอกจำกนี้ พรำหมณ์จะท ำพิธี
บวงสรวงประจ ำปีเสร็จแล้วท ำพิธีสรงน้ ำเจ้ำพ่อหลักเมือง และนิมนต์พระสงฆ์มำถวำยภัตตำหำรเพลด้วย
(ส ำนักงำนเทศบำลเมืองก ำแพงเพชร, 2555) ดังนั้นวันท่ี 15 เมษำยนของทุกปีจะเป็นวันพิธีบวงสรวงประจ ำปี   
มีกำรสรงน้ ำเสำหลักเมืองและถวำยภัตตำหำรเพลตำมศำสนำพุทธ รวมถึงนิยมมำแก้บนกับศำลหลักเมือง
ก ำแพงเพชรให้เสร็จภำยในวันนี้ของปี 
 กำรขอขมำองค์ศำลหลักเมืองหำกใครท ำกำรล่วงเกินศำลหลักเมือง ลืมแก้บนท่ีตนท ำกำรบนบำนไว้ 
หรือรู้สึกว่ำชีวิตไม่สมหวังมีอุปสรรค ต้องมำท ำกำรขอขมำกับศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร โดยกำรน ำบำยศรี     
มำถวำยขอขมำต่อศำลหลักเมือง เพื่อเป็นกำรขออภัยต่อองค์ศำลหลักเมืองและเพื่อปัดเป่ำอุปสรรคต่ำง  ๆ      
ท่ีเกิดขึ้น (ธพัญชนก วงษ์ประดิษฐ์, กำรสัมภำษณ์, 26 สิงหำคม 2563) 
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ภาพที่ 11 ค ำขอขมำองค์หลักเมือง 

ค ำขอขมำองค์หลักเมืองก ำแพงเพชร 
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ ) 
 อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธำยะ 
 พระเส้ือบ้ำน ทรงเมือง พระเส้ือบ้ำน ทรงเมืององค์พระหลักเมือง นำยอิน นำยจัน นำยมั่น นำยคง 
ดวงวิญญำณบรรพบุรุษ ขมำมิหัง ลูกกรำบขอขมำลำโทษ ท่ีเคยสบประมำทพลำดพล้ังล่วงเกินต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ต้ังแต่อดีตชำติจนถึงปัจจุบันในวันนี้ด้วยกำย วำจำ ใจ ก็ดี รู้หรือไม่รู้ ก็ดี ต้ังใจหรือไม่ต้ังใจ ก็ดี ระลึกได้หรือ
ระลึกไม่ได้ ก็ดีโปรดอภัยโทษ อโหสิกรรมให้ลูก ขอให้ปรำศจำกทุกข์ โศก โรคภัยคิดท ำกิจกำรงำนใด ขออย่ำได้ขัด 
ได้คล่อง ขอให้สัมฤทธิ์ผลดังใจปรำรถนำเทอญ 
 ผู้เขียนจึงสรุปได้ว่ำกำรแก้บนต่อส่ิงท่ีบนบำนต่อศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรนั้นจะใช้ส่ิงของมีค่ำ 
จ ำนวนและกำรแสดงท่ีมำกขึ้นตำมส่ิงท่ีขอต่อศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร แล้วถ้ำส่ิงท่ีขอต่อศำลหลักเมือง
ก ำแพงเพชรสัมฤทธิ์ผลแต่ผู้ท ำกำรบนบำนลืมมำแก้บน มำแก้บนไม่ทันตำมท่ีให้ค ำหมั่นกับศำลหลักเมือง
ก ำแพงเพชรไว้หรือกระท ำล่วงเกินต่อศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรจะมีบทสวดค ำขอขมำต่อศำลหลักเมือ ง
ก ำแพงเพชร และต้องมำท ำกำรแก้บนให้แล้วเสร็จก่อน วันพญำวัน ซึ่งตรงกับวันท่ี 15 เมษำยนของทุกปี 

บทสรุป 
 ควำมเป็นมำของศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร พบหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ว่ำสร้ำงขึ้นเมื่อประมำณ 
700 ปีก่อน ในสมัยกรุงสุโขทัยตอนพระมหำธรรมรำชำท่ี 1 (พญำลิไท) เคยเสด็จมำปกครองเมืองก ำแพงเพชร 
กำรสร้ำงหลักเมืองได้ขุดหลุมกลำงเมืองและหำคนช่ือ นำยอินทร์ นำยจันทร์ นำยมั่น นำยคง เมื่อหำได้แล้วก็
น ำมำไว้ท่ีก้นหลุม และฝังเสำลงไปทับร่ำงบุคคลท้ังส่ี เพื่อให้เป็นผีเฝ้ำหลักเมือง เป็นเทพำรักษ์ประจ ำเมือง 
ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรขึ้นจำกหินศิลำแลงและมีรูปเศียรเทพำรักษ์  (เจ้ำหมื่นขุนศรีวรจักร) ปัจจุบัน
ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรได้ขึ้นทะเบียนเป็นศำลเจ้ำโดยมีนำยกเทศมนตรีเมืองก ำแพงเพชรเป็นผู้จัดกำร
ปกครองศำลเจ้ำ ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรปัจจุบันเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวและประชำชนชำวก ำแพงเพชร
เข้ำไปสักกำระบูชำจ ำนวนมำก กำรบูรณะและปรับปรุงศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร พบว่ำ มีกำรบูรณะหลำยครั้ง
ตำมหลักฐำนท่ีปรำกฏเมื่อ พ.ศ.2472 ได้สร้ำงศำลขึ้นใหม่เป็นรูปศำลทรงไทย เพรำะศำลหลักเมืองเดิมคับแคบ 
ทรุดโทรมและวำงทิศไม่ตรงตำมหลักโหรำศำสตร์ ในปี พ.ศ.2488 ปรำกฏว่ำเศียรเทพำรักษ์เดิมได้สูญหำยไป   
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จึงได้ปั้นเศียรเทพำรักษ์ขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ.2526 ได้มีกำรปรับปรุงเป็นอำคำรจัตุรมุขโดยได้ใช้เงินบริจำคของ
ชำวเมืองก ำแพงเพชรและในปี พ.ศ.2527 สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช สยำมมกุฎรำชกุมำร เสด็จพระรำชด ำเนิน
แทนพระองค์ ประกอบพิธีเจิมเสำหลักเมือง ในปี พ.ศ.2550 กรมศิลปำกรได้บูรณะเสำหลักเมืองต้นเดิมและ
จัดสร้ำงเสำหลักเมืองจ ำลอง เพื่อให้ประชำชนได้ปิดทองและสรงน้ ำแทนเสำหลักเมืองต้นเดิม เสำหลักเมืองจ ำลอง
ต้ังให้สักกำระปิดทองในศำลำรำยช่ือ ในปี พ.ศ.2556 นำยกเทศมนตรีเมืองก ำแพงเพชรและชำวเมืองก ำแพงเพชร 
ได้ร่วมกันปรับปรุงให้เป็นอำคำรจัตุรมุขมีควำมถูกต้องตำมโหรำศำสตร์ตำมท่ีควรเป็นและมีควำมแข็งแรงและ
สวยงำมมำกขึ้น ในส่วนกำรสักกำระบูชำศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร พบว่ำ หลักเมืองก ำแพงเพชรจะใช้ส่ิงของ  
ท่ีใช้ในกำรถวำยต่อศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรจะไม่มีก ำหนดตำยตัวแต่จะถวำยส่ิงของท่ีมีควำมหมำยส่ือถึงส่ิง
หรือพรท่ีผู้ถวำยสักกำระนั้นต้องกำร และค ำอธิษฐำนจะต่ำงกันไปตำมแต่ผู้ถวำยสักกำระ กำรบนบำน แก้บน 
และขอขมำต่อศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร พบว่ำ ตำมควำมเช่ือของชำวก ำแพงเพชรท่ีมำบนบำนกับ
ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร แล้วเกิดผลท ำส ำเร็จมักจะมีผู้มำแก้บน (ใช้บน) นอกจำกจะแก้บนด้วยหัวหมู 
น้ ำพริกด ำ ข้ำวสุก เหล้ำและน้ ำ แล้วยังนิยมแก้บนด้วยลิเก ซึ่งเรื่องท่ีแสดงท่ีเล่นไม่ได้คือ เรื่องกองทัพพม่ำเข้ำตี
เมืองก ำแพงเพชร และชำวก ำแพงเพชรจะมี “วันพญำวัน” เป็นวันพิธีบวงสรวงประจ ำปีมีกำรสรงน้ ำเสำหลักเมือง
และถวำยภัตตำหำรเพลตำมศำสนำพุทธ รวมถึงนิยมมำแก้บนกับศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรให้เสร็จภำยในวันนี้
ของปีส่วนวิธีกำรและส่ิงของท่ีใช้ในกำรแก้บน จะใช้ส่ิงของมีค่ำ จ ำนวนและกำรแสดงท่ีมำกขึ้นตำมส่ิงท่ีขอต่อ
ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชร ท ำให้ศำลหลักเมืองก ำแพงเพชรเป็นท่ีนิยมในกำรมำสักกำรบูชำและบนบำน    
เพรำะง่ำยต่อกำรสักกำรระบูชำ บนบำน และแก้บน 
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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 หรือนิติบคุคล 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 
     จากวิกฤตหนี สาธารณะในสหภาพยุโรป. (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 ครั งท่ี 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 ฐำนันดรศักด์ิ 
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
อักษรตัวเอน 
 
 
 
 
 
 



 

 


