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พระราชพิธีจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญ

ณ ทองสนามหลวง 

ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย / สํานักพิมพบัวสรวง

เก็บสี
ดวยแสง

พระราชพิธีจรดพระนังคัล หรือที่เรียกกันวา “พระราชพิธีแรกนาขวัญ” 
กระทําในเดือนหก (โดยมากมักตรงกับชวงตนเดือนพฤษภาคม) 
“นังคัล” เปนคําบาลีแปลวาไถ พระราชพิธีนี้เปนการจําลองการทํานา 
พรอมกับการขอพระพุทธคุณและเทพเจาดลบันดาลใหพืชพันธุ
ธัญญาหาร
ในพระราชอาณาจักรอุดมสมบูรณ นัยหนึ่งคือเปรียบเสมือนวา
พระเจาแผนดินทรงประกอบการกสิกรรมดวยพระองคเอง 
ทั้งยังเปนนิมิตหมายวาฤดูกาลเพาะปลูกไดเริ่มขึ้นแลว

ฉบบัหนา
กับขาวกับปลา

 

ความอุดมของแผนดิน
❖

ยอนรอย
ตํานานแมนาคพระโขนง

❖
 

กริช
มหาศาสตราแหงคาบสมุทร

❖

หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช
นักคิด ศิลปน และนักเขียน

❖

cover inside.indd   1 25/5/2012   18:33



เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๕   1

บทบรรณาธิการ 

เจ้าของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ด�าเนินการโดย ส�านักนวัตกรรมทางวัฒนธรรม
บรรณาธิการ นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล  
  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม           
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร  
  ผู้อ�านวยการส�านักนวัตกรรมทางวัฒนธรรม 
กองบรรณาธิการ นางสาวกิ่งทอง มหาพรไพศาล 
  นางสาวเยาวนิศ  เต็งไตรรัตน์
  นายชุมศักดิ์  หรั่งฉายา
  นายมณฑล  ยิ่งยวด
  นางสาวสิริวิภา  ขุนเอม
  นางสาวธนพร  สิงห์นวล
  นายศาตนันท์  จันทร์วิบูล
  นายสุวิจักขณ์  บวรธรรมทัศน์
ฝ่ายจัดพิมพ ์ นางพิมพ์รวี  วัฒนวรางกูร
  นางปนัดดา  น้อยฉายา
ฝ่ายกฎหมาย นางสาวสดใส  จ�าเนียรกุล
ผู้จัดท�า บริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ากัด

พิมพ์ที ่    โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

       

 ท่านที่ประสงค์จะน�าข้อเขยีนหรอืบทความใด ๆ  ในวารสารวฒันธรรม
ไปเผยแพร่ กรณุาตดิต่อประสานกบับรรณาธิการหรอืนกัเขยีนท่านนั้น ๆ   
โดยตรง   ข้อเขียนหรือบทความใด ๆ  ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
วัฒนธรรม ฉบับนี ้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัวของผู้เขียน คณะผู้จัดท�า
ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีข้อผูกพันกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแต่
อย่างใด   หากท่านมีความประสงค์จะส่งบทความ เรื่องสั้น สารคดี 
บทกวี ทรรศนะ ปกิณกะ ภาพข่าว หรือกิจกรรมอื่นใดเกี่ยวกับงาน 
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  รวมทั้งท่านที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะหรือส่ง
ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรุณาส่งถึง 

 กองบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรม
	 ส�านักนวัตกรรมทางวัฒนธรรม	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
	 เลขที่	๑๔		ถนนเทียมร่วมมิตร	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	๑๐๓๑๐

 โทรศัพท ์  ๐-๒๒๔๗-๐๐๒๘ ต่อ ๑๒๐๘-๙
 E-mail:  dcp_journal@hotmail.com 
 Facebook:  DCP กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 Website:  www.culture.go.th

สวสัดค่ีะ... วารสาร “วฒันธรรม” ท่ีท่านถอือ่านอยูน้ี่ เป็นวารสาร ราย ๓ เดือนฉบบัแรก ท่ีกรมส่งเสรมิ

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้หยิบยกในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในแต่ละด้าน 

มาน�าเสนอให้ได้อ่านสบาย ๆ  แต่เข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระ และคุณค่าทางวัฒนธรรม ที่ไม่หนักหรือเบา 

จนเกินไป  ซึ่งทีมงานมีความตั้งใจที่จะน�าเสนอสิ่งดี ๆ  มาให้กับท่านผู้อ่าน  นอกจากนี ้ เรายังเปิดพื้นที ่

ในวารสาร ให้ทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน�าเสนอเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรม การสะท้อนมุมมอง 

เพื่อการพฒันาและสร้างสรรค์ ตลอดจนการฝากข่าวประชาสัมพนัธ์กจิกรรมทางวฒันธรรม  และยนิดรีบั

ข้อเสนอแนะ ติชม เพื่อให้วารสารมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น   

ส�าหรบัหน่วยงานหรอืบคุคล ที่สนใจจะขอรบัวารสาร “วฒันธรรม” สามารถแจ้งชื่อ ที่อยูม่าได้ที ่

email : dcp_journal@hotmail.com หรือช่องทางติดต่อต่าง ๆ  ที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้ค่ะ

วัฒนธ รม

วารสารวัฒนธรรม จัดพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ ห้ามจ�าหน่าย
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๙๖

มรดกภูมิปัญญา

๒๐ บันเทิงศิลป์   เรื่องของ “หนังใหญ่” 

๒๘ ชั้นเชิงช่าง  วันนี้ของเครื่องทองเพชรบุรี 

๓๖ สืบสาวเล่าเรื่อง ศรีธนญชัย “ช่างประเสริฐ 
   เป็นเลิศกว่าใครในแผ่นดิน”  

๔๔ กีฬา-การละเล่น  ตะกร้อไทย...เส้นทางการกลับสู่  
   วัฒนธรรม (ลูก) หวาย ? 

๕๒ เทศกาลงานประเพณี	 สงกรานต์ ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน 

๖๐ ครอบจักรวาล  นวดแผนไทย 
   ศาสตร์โบราณในโลกสมัยใหม่ 

๖๘ มรดกวัฒนธรรม ๙ สิ่งควรรู้กับ “มรดกภูมิปัญญา” 

สยามศิลปิน

๗๐ ศิลปินแห่งชาติ จักรพันธุ์ โปษยกฤต 
   ศิลปินและศิลปะสมัยรัชกาลที่ ๙ 

๘๒ บรมครู   กรุงเทพฯ ของ “สมเด็จครู” 

๘๖ พื้นบ้านพื้นเมือง  ช่างแทงหยวกวัดจ�าปา  

โลกวัฒนธรรม

๙๔ โลกสองสี  คลองรังสิต

๙๖ แผ่นดินเดียว  นาคาคติ ตัวแทนการเกี่ยวกระหวัด
   ทางวัฒนธรรมของอุษาคเนย์ 

๑๐๔ วัฒนธรรมวิพากษ์	 ไพโรจน์ พิทยเมธี : (มุม) มองงาน 
   กราฟิกดีไซน์ “อย่างไทย” 
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พระเต้าทักษิโณทกทองค�า
มีกลีบดอกไม้ประดับสองข้าง

ยอดฝาปิดท�าเป็นรูปพรหมพักตร์
จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ
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ใ นเชิงคุณค่า ทองค�าดูจะเป็นสิ ่งหนึ ่งที ่ไม่เคยเสื ่อมค่า  สมดัง

คุณสมบัติของโลหะธาตุชนิดนี้ที่มีความสุกใสเหลืองอร่ามอยู่เป็น 

นิรันดร์  ทองไม่หมองแม้ถูกฝังอยู่ในดินโคลนนับร้อยนับพันปี   

มันจึงถูกให้ค่าและเป็นเครื่องประกอบการแสดงความเชิดชูบูชา 

มาแต่โบราณ

ในทุกวันนี้ทองค�ายังเป็นที่แพร่หลายกว้างขวาง ในฐานะเครื่องประดับระดับ

บนที่นิยมกันทั่วไป  และเป็นสิ่งส�าคัญที่ถือว่าขาดไม่ได้ส�าหรับพิธีสมรสคู่บ่าวสาว 

ที่มักต้องมีทองเป็นสินสอดด้วย

ในมิติเศรษฐกิจระดับมหภาค ปริมาณทองค�าส�ารอง สะท้อนถึงความมั่งคั่ง 

และถือเป็นหลักประกันเงินตราของชาติ

เช่นเดียวกับในแง่อารยธรรม ที่ถือว่าทองค�าอยู่คู ่กับสังคมไทยมาแต่ครั ้ง

โบราณกาล

เรื ่องนี ้อาจเป็นเพียงค�ากล่าวอ้างเลื ่อนลอย หากเราไม่มีหลักฐานอย่าง 

เครื ่องทองกรุงศรีอยุธยาจากกรุวัดราชบูรณะ  ปรากฏเป็นที่รับรู ้กันมาตั้งแต่ปี  

พ.ศ. ๒๕๐๐

“ทองค�ำ”
ในอำรยธรรมและสังคมไทย

เรื ่องจากปก

วีระศักร จันทร์ส่งแสง
ภาพ : สกล เกษมพันธุ์, ประเวช ตันตราภิรมย์, บัณสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
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กริชปัตตานีได้รับการยอมรับว่าขลัง สง่าสมเกียรติยศ 
หมดจดงดงาม จุดเด่นอยู่ที่ด้ามหรือ “หัวกริช” สลักเสลา
เป็นรูปสัญลักษณ์หัวนกพังกะ บางคนว่าคล้ายตัวตลกหนัง
ตะลุงชื่อยอดทอง เช่นเดียวกับที่ชาวชวาเรียกหัวกริชแบบนี้
ว่า แบบวายัง อันเป็นศิลปะการเล่นเงาแบบชวา-มลายู 

พระปรางค์วัดราชบูรณะ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารรีกิธาตุพร้อมเคร่ืองบูชา 
อันได้แก่ทรัพย์สมบัติจ�านวนมหาศาล
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ดราชบูรณะ เป็นวัดเก่าแก่ 

สมัยสมเด็จพระบรมราชา- 

ธิราชที่ ๒ (ครองราชย์ พ.ศ. 

๑๙๖๗-๑๙๙๑)  ตั้งอยูแ่ถว

เชิงสะพานป่าถ่าน  ใกล้กับ

วัดมหาธาตุซึ่งมีการขุดพบกรุเครื่องทองด้วยเช่นกัน

เครื่องทองกรวุดัราชบรูณะเป็นที่รบัรูข้ึ้นมาครั้งแรก

เพราะพวกหัวขโมย

ช่วงปลายเดอืนกนัยายนของปีกึ่งพทุธกาล ภายใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคงไม่มีเหตุการณ์บ้านเมือง

เรื ่องใดเกรียวกราวเท่ากับข่าวคนร้ายลักลอบขุดกร ุ

พระปรางคว์ดัราชบรูณะ แลว้เจอขมุทองขนาดมโหฬาร

หนงัสอืพมิพ์ เดลเิมล์  ฉบบัวนัจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน  

๒๕๐๐  ลงข่าว “คนร้ายขดุกรลุกัสมบตักิษตัรย์ิกรงุศรฯี  

มหาศาล ล้วนแล้วด้วยทองค�ามหึมา ได้พระแสง

อาญาสิทธิ์ทอง”

กล่าวกันว่าเรื่องนี้อาจมีความสืบเนื่องมาจากในปี

ก่อนนั้น เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๔๙๙  กรมศิลปากร

ขุดพบเครื ่องทองใต้ฐานพระปรางค์องค์ใหญ่ของวัด

มหาธาตุที่สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ 

(ขุนหลวงพะงั่ว) จ�านวน ๒๐ รายการ ก่อนพบผอบเจ็ด 

ชั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเวลาต่อมา  ข่าวนี้ได้ก่อ

กระแสตื่นทองขึ้นในพืน้ทีอ่ย่างใหญ่หลวง เพราะผู้คน 

พากันเชื่อว่าในวัดอื่น ๆ  ทุกแห่งที่กษัตริย์เป็นผู้สร้างจะ

ต้องมีทรัพย์สมบัติฝังอยู่เป็นจ�านวนมากอย่างแน่นอน

โดยท่ีวดัราชบรูณะน้ัน กรมศิลปากรกไ็ด้เริ่มด�าเนนิ

การขดุค้นไปบ้างแล้ว แต่พอรูว่้ามกีรสุมบตักิก็ลบไว้  รอ

ให้กระแสข่าวเงยีบค่อยด�าเนนิการขดุต่อ โดยมอบหมาย

ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจเฝ้าดูแลรักษา

แต่แล้วต�ารวจที่เฝ้ากรุอยู่นั่นเองที่สมคบกับพรรค

พวกลักขุดกรุในคืนวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๐๐  

ลิ เกษมสังข์  หนึ่งในกลุ่มคนร้ายที่ร่วมลักลอบ 

ขดุกรวุดัราชบรูณะเมื่อ ๕๐ กว่าปีก่อน เล่าว่า “พื้นเป็น 

หนิศลิาแลงสลบัฟันปลา ใช้ชะแลงแงะลงไปตรง ๆ  เลย  

งดัออกทลีะแผ่น เจอหนิแผ่นใหญ่ทบักรอุยู ่ เอาค้อนทบุ”

จนในคืนที่ ๓  ตอนราวสัก ๕ ทุ่ม จึงทะลุถึงกรุ

“พอโดนแสงเทยีนเข้า  โอ้โห ไอค้นที่โหนเชอืกโรย

ตัวลงไปอยูใ่นกร ุตัวเหลืองไปหมดเลย  คนท่ีชะโงกหน้า

มองลงไปก็หน้าเหลืองไปด้วย” 

อดีตคนร้ายที่กลายมาเป็นชายชราแล้วในวันนี ้  

เล่าต่อว่า เมื่อล�าเลยีงสมบตัขิึ้นมาจากกรไุด้แล้วกห็ยบิเอา  

มือใครมือมัน  ใครมีแรงเท่าใดก็เอาไป  สมบัติมีมาก 

จนเอาขึ ้นจากกรุไม่หมด  เครื ่องทองที ่เป็นรูปสัตว์  

รูปดอกไม้ เขากับเพื่อนท�าลายหลักฐานด้วยการเอามา

บี้ไม่ให้เหลอืรปูทรงเดมิ ส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่ ๆ  ที่เขายนืยนั

ว่าได้เห็น คือพระแสงกับมหามงกุฎ เพราะเขาได้จับมา

กับมือ

พระปรางค์ทองค�า
ที่ขาดหายคือส่วนที่คนร้าย

เลาะฉีกเอาทองไป
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ภาชนะรูปหงส์ ท�าด้วยทองค�า
ใช้ใส่ของเหลวเช่นน�้าอบ หรือน�้ามันหอม

ส่วนปากมีรูส�าหรับเทน�้า

(ล่าง) พระคชาธารทองค�า ประดับสัปคับ
ชูงวงจับช่อดอกไม้
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เครื่องทองที่ยึดคืนมำได้คำดว่ำมีไม่ถึง        ๑ ใน ๑๐ ส่วนของเครื่องทองทั้งหมด 
ที่เชื่อว่ำน่ำจะมีอยู่กว่ำ ๑๐๐ กิโลกรัม        เฉพำะที่ถูกยักยอกไปหลอมขำยประมำณว่ำไม่ต�่ำกว่ำ ๑๐ กิโลกรัม

เครื่องราชกกุธภัณฑ์
และเครื่องสูงจ�าลองย่อส่วน
คงท�าถวายเป็นพุทธบูชา

พระแสง (ดาบ) ยาว ๑๑๕ เซนติเมตร 
ใบท�าด้วยเหล็ก ด้ามเป็นแก้วผลึกแปดเหลี่ยมหุ้มทอง

ฝักเป็นทองค�าจ�าหลักลายประดับอัญมณี
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แบ่งของกันแล้วหัวขโมยก็แยกย้ายกันหลบหนี

แต่รุ่งเช้าหลังคืนกรุแตก ความก็แตก

ตอนหนึ่งในหนังสือ เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา ของ

ประทมุ ชุ่มเพง็พนัธุ ์กล่าวว่า ต�ารวจคนที่เฝ้าพระปรางค์

ผูก้ลบักลายเป็นคนร้ายเสยีเอง ได้สมบตัส่ิวนหนึ่งไปแล้ว

จะเอาไปแบ่งให้เจ้านายด้วย จึงถูกจับ

ในบนัทกึการสอบปากค�าคนร้ายของต�ารวจ ระบวุ่า 

คนร้ายได้พระมหามงกุฎเอาไปสวมใส่แล้วถือพระแสง

ดาบออกมาร�าเล่นอยู่หน้าตลาดหัวรอ  ต�ารวจเที่ยวไล่

จับ ข้าวของตกเรี่ยรายตามถนน ชาวบ้านเก็บกันได้

มากมาย

แต่ ล ิเกษมสงัข์ แย้งว่าเรื่องคนใส่มงกฎุร�าดาบนั้น

เป็นลเิกเมาเหล้า และเกดิหลงักรแุตกหลายสบิปี แต่คน

จับไปปะปนเป็นเรื่องเดียวกัน ความจริงที่ความแตก  

เป็นเพราะโจรคนหนึ ่งหอบห่อสมบัติเดินไปสวนกับ

ต�ารวจ แล้วคงลนลาน ท�ากระโถนทองค�าร่วง จึงถูก 

รวบตัว

ต�ารวจขยายผลตามจับกุมได้แปดคน และหนี 

หลุดรอดไปบางส่วน  เครื่องทองที่ยึดคืนมาได้คาดว่ามี

ไม่ถึง ๑ ใน ๑๐ ส่วนของเครื่องทองทั้งหมดที่เชื ่อว่า 

น่าจะมีอยู่กว่า ๑๐๐ กิโลกรัม

เฉพาะที่ถกูยกัยอกไปหลอมขายประมาณว่าไม่ต�่า

กว่า ๑๐ กิโลกรัม

ภายหลังกรมศิลปากรเข้าขุดค้นต่อจากคนร้าย ได้

สมบัติที่ท�าด้วยนาก ทอง เงิน และเพชรนิลจินดา อีก

กว่า ๑๐ กิโลกรัม พร้อมพระพิมพ์อีกนับแสนองค์

พระพิมพ์บางส่วนถูกแบ่งน�าออกให้ประชาชน 

เช่าบูชา ได้เงิน ๓ ล้านกว่าบาทมาเป็นทุนในการสร้าง

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิเจ้าสามพระยา  ตามพระนาม

ของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาผู้สร้างกรุวัดราชบูรณะ

ตามประวัติศาสตร์ใน พระราชพงศาวดารกรุงเก่า 

ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ์ว่า สมเด็จพระบรมราชา- 

ธิราชที่ ๒ ทรงสถาปนาวัดราชบูรณะขึ้นบริเวณที่ถวาย

พระเพลิงพระบรมศพของพระราชบิดา และสร้างเจดีย์ 

สององค์ทับจุดที่พระเชษฐาทั้งสองชนช้างกันถึงแก่

พิราลัย

โดยก่อนนั้นเมื่อสมเด็จพระนครินทราธิราช (พระ

อนิทราชาธริาชที ่๑) กษตัรย์ิผูท้รงมีบทบาทอย่างส�าคญั

ในการสถาปนากรุงศรีอยุธยาให้รุ ่งเรืองมั่งคั่งในด้าน

เศรษฐกจิและมอี�านาจยิ่งใหญ่ในทางการเมอืง จนได้ชื่อ

ว่า “ราชอาณาจักรสยาม” มาแต่นั้น  ได้เสด็จสวรรคต

ในปี พ.ศ. ๑๙๖๗  เจ้าอ้ายพระยา โอรสองค์ใหญ่ที่ไป

ครองเมืองสุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี)  กับเจ้ายี่พระยา 

โอรสองค์รองที่ไปครองเมืองแพรกศรีราชา (ชัยนาท)  

ต่างก็ยกทัพเข้ากรุงหวังราชสมบัติ  ทั้งสองพระองค์ทรง

กระท�ายุทธหัตถีบริเวณเชิงสะพานป่าถ่านที่อยู่ระหว่าง

วัดมหาธาตุกับวัดราชบูรณะ ต่างต้องพระแสงของ้าว 

ถึงแก่พิราลัยทั้งคู่

เจ้าสามพระยาจึงได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทรง

พระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่๒  และทรง

สร้างวัดขึ ้นบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของ 

พระราชบิดา และสร้างเจดีย์เป็นอนุสรณ์แด่พระเชษฐา

กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะอันเป็นขุมสมบัติแห่ง

ความมั่งคั่งในอดีตที่คนยุคนี้ได้รู ้จัก ก็คงถูกสร้างขึ ้น 

ในคราวนั้น  เพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรม-

สารีริกธาตุ อันถือเป็นกุศลยิ่งใหญ่เสมือนการบูชาองค์

พระพุทธเจ้า  หวังให้กิริยาบุญนั้นช่วยเกือ้หนุนให้คนที่

ท�าและบรรพบุรุษญาติพี่น้องได้ประสบความสุขสมหวัง

ดงัปรารถนา มโีอกาสได้เกดิในยคุพระศรอีารยิเมตไตรย 

เป็นผลบุญหนุนน�าสู่การบรรลุนิพพาน และแสดงถึง

ความมุ่งมั่นและศรัทธาอันแรงกล้าของพุทธศาสนิกชน 

ที่จะร่วมกนัสืบอายพุระพุทธศาสนาให้บรรลุถงึ ๕,๐๐๐ 

ปีตามพุทธท�านาย

เครื่องทองที่ยึดคืนมำได้คำดว่ำมีไม่ถึง        ๑ ใน ๑๐ ส่วนของเครื่องทองทั้งหมด 
ที่เชื่อว่ำน่ำจะมีอยู่กว่ำ ๑๐๐ กิโลกรัม        เฉพำะที่ถูกยักยอกไปหลอมขำยประมำณว่ำไม่ต�่ำกว่ำ ๑๐ กิโลกรัม
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ม.ร.ว. คกึฤทธิ์ ปราโมช ได้ให้ภาพในเชิงสมมตุฐิาน 

ถึงการบรรจุสมบัติลงกรุเมื่อครั้งกระโน้นเอาไว้ว่า  

“...เมื่อเจ้าพนักงานน�าพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิลง

บรรจุพร้อมด้วยเคร่ืองราชกกุธภัณฑ ์และของหลวงทั้ง

ปวงเสรจ็แล้ว  พระเจ้าแผ่นดนิกค็งเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปยังปากกรุ เพื่อทรงหลั่งน�้าทักษิโณทก...คร้ันน�้า

ทกัษโิณทกหมดพระเต้าแล้ว จะทรงพระราชศรทัธาตืน้ตนั 

ขึ้นมาอย่างไรก็สุดที่จะเดา  แทนที่จะพระราชทานพระ

เต้าทักษิโณทกอันมีจุกเป็นรูปพรหมพักตร์นั้นคืนให้แก่

พนกังาน กลบัทรงเหวีย่งพระเต้านัน้ลงไปในกร ุ  เมือ่ได้

เห็นพระราชศรัทธาแก่กล้าดังนี้แล้ว บรรดาพระบรม-

วงศานวุงศ์ ข้าราชการผูใ้หญ่ ตลอดจนขุนหมืน่พนัทนาย

และมหาดเลก็ข้าหลวง คนทัง้ปวงทีไ่ปในงานนัน้ เมือ่ถงึ

คราวที่ตนจะต้องขึ้นไปถวายบังคมพระอัฐิธาตุเป็นครั้ง

สุดท้าย ต่างก็เหว่ียงเคร่ืองทองหยองที่ติดตัวมา ลงไป

อทุศิถวายเป็นการโดยเสดจ็  ประเพณเีอาของมค่ีาใส่ลง

ไปในที่บรรจุอัฐิแทนพวงหรีดนั้นคงมีมาก่อนแล้ว...ของ

ที่บรรจุในลักษณะเช่นนี้ จึงเป็นของที่ผู้ไปในงานแต่ละ

คนอุทิศถวาย มีค่ามากบ้างน้อยบ้างตามฐานะของผู้

อุทิศ มิใช่สมบัติกษัตริย์ไปทั้งสิ้น ดังเช่นที่เข้าใจกัน...”

สะท้อนว่าความมั่งคั่งเรื่องทองค�าในราชอาณาจกัร

สยามย่อมมีมาก่อนนั้นแล้ว ดังที่ปรากฏในวรรณคดี

อินเดียที่เรียกขานดินแดนแถบนี้ว่า สุวรรณภูมิ อันมี

ความหมายว่า แดนทอง  แม้จะยงัไม่เป็นที่แน่ชดัว่าอยู่

ตรงไหน แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าอยู่ในแถบอุษาคเนย์

เมื่อครั้งโบราณทองค�าถือเป็นเครื่องก�าหนดชนชั้น

ทางสังคม ซึ่งจ�ากัดอยู ่เฉพาะในหมู่ชนชั ้นสูงเท่านั้น   

ชาวบ้านสามญัชนแม้จะมฐีานะพอจะซื้อหาทองได้กไ็ม่มี

สทิธจิะครอบครอง  ดงัมกีฎมณเทยีรบาลที่ช�าระในสมยั

รัชกาลที ่๑ โดยใช้กฎหมายสมัยอยุธยาเป็นแม่แบบ 

ห้ามไม่ให้ช่างทองท�าเครื่องทองต้องห้ามให้ผู้อื่น ตลอด

จนห้ามการซื้อขายอย่างเด็ดขาด  ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษ

หนัก ๑๐ สถาน ตามบัญญัติพระไอยการอาญาหลวง

เมื่อมกีารพบแหล่งทองค�าที่ไหนจงึต้องน�าถวายแด่

พระมหากษตัรย์ิ ผูเ้ปรยีบเสมอืนสมมตุเิทพ  อย่างคราว

ที่มีการพบแหล่งแร่ทองที่ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อปีเถาะ 

พ.ศ. ๒๒๙๐  พระกุยบุรีก็ได้มีหนังสือบอกมายังกรุง

ศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ตาม

ที่มีบันทึกใน พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา 

เล่ม ๒ ว่า  

เต่าทองค�า 
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แผ่นทองฉลุ รูปช้าง พญานาค ช้างมีปีกหาง และม้า 
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“พระเจ้ำแผ่นดินทรงมีพระรำชทรัพย์อยู่   แปดหรือสิบท้องพระคลัง 
ที่มีทรัพย์สินอันล�้ำค่ำยิ่งกว่ำท้องพระคลัง   อื่น ๆ   ในห้องหรือท้องพระคลังแห่งหนึ่งมีไหเป็นอันมำก 
ตั้งเรียงสลับซับซ้อนอยู่จนถึงหลังคำ เต็ม   ไปด้วยเงินเหรียญและทองค�ำแท่ง”

เจดีย์ทองค�าประดับอัญมณี 
กับแก้วผลึกที่บรรจุอยู่ภายใน
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“...ทองค�าบงัเกดิขึน้ต�าบลบางสะพาน แขวงกยุบรุี  

ได้ส่งทองค�าหนัก ๓ ต�าลึงเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวายเป็น

ทองข่าว  โกษาธิบดีกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทราบ  

ครั้นถึงเดือน ๑๒ จึงมีพระราชด�ารัสให้ข้าหลวงคุมไพร่

สองพนัออกไปตัง้ร่อนทองค�าต�าบลบางสะพาน  ครัน้ถงึ 

ณ เดือน ๕ ปีมะโรง สัมฤทธิศก ศักราช ๑๑๑๐ ปี  ได้

เนือ้ทองมาทลูเกล้าฯ ถวาย ๙๐ ชัง่เศษ  จงึโปรดตัง้พระ

กยุบรุเีป็นพระยาวเิศษสมบตั ิสมควรแก่ความชอบ แล้ว

ทรงพระราชศรัทธาให้แผ่ทองร่อนมาเป็นประทากล้อง 

ขึ้นไปปิดพระมณฑปพระพุทธบาท แต่ยอดและเหมกับ

นาคนั้นแผ่หุ้มทั้งสิ้น”

ในยุคนั้นทองค�ามักถูกน�าไปใช้ในงานด้านศาสนา 

ถวายเป็นพุทธบูชาในฐานะตัวแทนกิริยาบุญที่แสดงถึง

ความศรัทธาสูงสุด และสื่อถึงความมั่งคั่งของพระนคร 

พระเกียรติยศ และบุญญาบารมีแห่งองค์พระมหา

กษัตริย์

ดังปรากฏในบันทึกของบาทหลวงเดอชัวสี ผู้ช่วย

ราชทูตจากราชส�านักพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส 

ที ่เดินทางมาเจริญพระราชไมตรีในสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช  บรรยายถึงพระศรีสรรเพชญ์ พระ 

พุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์ใหญ่ที่สุดของกรุงศรีอยุธยา  

สงู ๖ วา ๒ ศอก (๔๒ ฟตุ)  กว้าง ๘-๙ ศอก (๑๓-๑๔ ฟตุ)  

ที่ประดษิฐานอยูใ่นพระวหิารหลวง วดัพระศรสีรรเพชญ์ 

พระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวัง ว่าพระพุทธรูป

องค์นี ้หุ ้มทองหนาถึง ๓ นิ ้วทั ้งองค์ คิดตามน� ้าหนัก

ทองค�าตกราว ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ ปอนด์ฝรั่งเศส

ส่วนพระบรมมหาราชวัง อันประกอบไปด้วย

พระที่นั่งและพระต�าหนกั ใน ค�าให้การขนุหลวงวดัประดู-่ 

ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง ก็ระบุว่า ในมุขโถงของ

พระที่นั่ง มีพระแท่นมณฑปบุษบกทองค�าตั้งอยู่ ใช้เป็น

ที่เสด็จออกรับแขกเมือง ที่กลางพระที่นั่งยังมีพระแท่น

ปัญญงคกาญจนเนาวรัตน์ตั้งอยู่ มีมหาเศวตฉัตรปักที่

หลังพระแท่นซึ่งท�าด้วยทองค�านพคุณน�้าเก้า ประดับ

เพชรและพลอยมค่ีา สงู ๓ ศอก ทองค�าหุม้หนกัถงึ ๙๐ 

ชั่ง

โยส เชาเต็น ผู้อ�านวยการบริษัทอินเดียตะวันออก

แห่งฮอลนัดา (VOC) ประจ�ากรงุศรอียธุยา บนัทกึว่า ไม่

มพีระมหากษตัรย์ิองค์ใดในแถบนี้ที่จะมเีมอืงหลวงใหญ่

โตมโหฬาร วิจิตรพิสดาร และสมบูรณ์พูนสุขเหมือนกับ

พระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรอยุธยา  

“เห็นได้ชัดว่าพระมหากษัตริย์สยาม เป็นบุคคลที่

ร�่ารวยที่สุดคนหนึ่งในภาคตะวันออกนี้”

ท้องพระคลังของพระองค์ ได้รับการบรรยายภาพ

ไว้โดย นิโคลาส์ แชรแวส ชาวฝรั่งเศสที่ได้เข้ามาพ�านัก

อยู่ในกรุงศรีอยุธยา ๔ ปี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช  

“พระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระราชทรัพย์อยู ่แปด 

หรือสิบท้องพระคลัง ที่มีทรัพย์สินอันล�้าค่ายิ่งกว่าท้อง 

พระคลังอื่น ๆ  ในห้องหรือท้องพระคลังแห่งหนึ่งมีไห 

เป็นอนัมาก ตั้งเรยีงสลบัซบัซ้อนอยูจ่นถงึหลงัคา เตม็ไป 

ด้วยเงินเหรียญและทองค�าแท่ง”

ทองค�ายังถูกน�าไปรังสรรค์ด้วยฝีมืออันประณีต 

ของช่างทอง เป็นเครื่องประดับอันวิจิตร  ตามสมบัติ

เฉพาะอนัโดดเด่นของโลหะธาตชุนดินี้ที่มคีวามแวววาว

อยู่เสมอ ไม่ท�าปฏิกิริยากับออกซิเจน เมื่อสัมผัสอากาศ

จึงไม่หมองและไม่เกิดสนิม และมีความอ่อนตัวที่สุด  

ทองค�าบรสุิทธิ์ ๑ ออนซ์ สามารถดงึเป็นเส้นลวดยาวได้

ถงึ ๘๐ กโิลเมตร  และมกีารค�านวณกนัว่าหากใช้ทองค�า 

๒๒ กิโลกรัม ก็สามารถดึงเป็นเส้นได้รอบโลก  ด้วย

สมบัติดังกล่าวนี ้ งานทองจึงสามารถขึน้รูปยืดขยายได้

ทุกทิศทางโดยไม่เกิดการปริแตก  ทองค�าเพียง ๑ กรัม 

สามารถตีเป็นทองค�าเปลวแผ่นบางได้ถึง ๑๘๐ ตาราง

เซนติเมตร

“พระเจ้ำแผ่นดินทรงมีพระรำชทรัพย์อยู่   แปดหรือสิบท้องพระคลัง 
ที่มีทรัพย์สินอันล�้ำค่ำยิ่งกว่ำท้องพระคลัง   อื่น ๆ   ในห้องหรือท้องพระคลังแห่งหนึ่งมีไหเป็นอันมำก 
ตั้งเรียงสลับซับซ้อนอยู่จนถึงหลังคำ เต็ม   ไปด้วยเงินเหรียญและทองค�ำแท่ง”
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16 วัฒนธ รม

อกจากเป็นเครื ่องประดับ

แสดงพระอิสริยยศ อาทิ 

ฉตัร วาลวชิน ีและพระแสง 

ศาสตราวธุต่าง ๆ  ทองค�า

ยังถูกน�ามาท�าเป็นเครื ่อง

ประกอบต้น อันประกอบด้วยฉลองพระองค์และ 

เครื ่องประดับ อาทิ กรองศอ สังวาล และทับทรวง  

สร ้อยพาหุรัด ทองพระกร ก�าไล ธ�ามรงค์ มงกุฎ   

เครื ่องราชูปโภค อาทิ  ตลับ ผอบ กระปุก  ถาด  

พาน ชุดเชี ่ยนหมาก หีบ สุพรรณศรี (กระโถนเล็ก) 

สุวรรณภิงคาร (เต ้าคนโท)  เหล่านี ้ล ้วนเป็นงาน 

ประณีตศิลป์ เป ็นเครื ่องประดับประดาที ่แสดงถึง 

ความมั่งคั่ง

และนอกจากนี้ทองค�ายงัถกูน�ามาเป็นบ�าเหนจ็และ

เครื่องยศ ตอบแทนผู้กระท�าความดีความชอบในงาน

ราชการส�าคัญ หรือใช้เป็นเครื่องแสดงยศต�าแหน่งบอก

ฐานันดรศักดิ์ของผู้ครอบครอง

แผ่นทองดุนรูปพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยเรียงเข้าแถวกัน

พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ
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เครื่องประดับทองค�าจากกรุวัดราชบูรณะ
เช่น พาหุรัด (ก�าไลต้นแขน) และกรองศอ

ท�าเป็นแผ่นแยกชิ้น
เพื่อประกอบกันเป็นวงโค้ง

สวมรอบคอ 
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วงมาจนถึงสมัยกรุงรัตน-

โกสนิทร์  ในสมยัรชักาลที ่

๕ มีช่างทองจากต่างชาติ

เข้ามาเป็นช่างทองอยู่ใน

ราชส�านักสยาม ในฐานะ

ช่างทองหลวงผู้ออกแบบเครื่องประดับถวายอย่างนาย

แกรเลิร์ต (F. Grahlert) ชาวเยอรมัน ซึ่งต่อมาเขาได ้

เปิดร้านขายทองรูปพรรณของตัวเองที ่ถนนตะนาว  

ใกล้สี่กั๊กเสาชิงช้า  เป็นร้านทองร้านแรกของกรุงเทพฯ  

ที่เป็นของชาวต่างชาติ  โดยในยุคนั้นทองค�าเป็นอิสระ

จากการผูกขาดในหมู่ชนชั้นสูงแล้ว  ทองค�ากระจายสู่

ชนชั้นกลางและชนชั้นล่าง คนทุกระดับสามารถเข้าถึง

ทองค�าได้ง่ายขึ้น โดยทางเงนิตราแทนยศถาบรรดาศกัดิ์

หรือความดีความชอบเช่นในอดีต

ในยุคทุนนิยมเช ่นทุกวันนี  ้ ทองค�ายังมีมูลค่า 

แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกจิที่มสีภาพคล่องสงู  การมทีอง

อยู่ในความครอบครองถือเป็นการเตรียมความพร้อม

และลดความเสี ่ยง  ทั ้งยังเป็นช่องทางการลงทุนที ่

ค่อนข้างแน่ใจได้ว่าราคาไม่มีลดลง

แต่ล่าสดุเมื่อต้นเดอืนเมษายนที่ผ่านมา หนงัสอืพมิพ์ 

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ รายงาน 

สถานการณ์ว ่า ราคาทองค�าทั ่วโลกเริ ่มดิ ่งลง จน 

นักวิเคราะห์ตลาดโลกคาดว่าทองค�าก�าลังเสื ่อมสิ ้น 

มนต์ขลัง ปริมาณความต้องการทองค�าในฐานะ

สินทรัพย์ปลอดภัยก�าลังลดลง จากแนวโน้มเงินเฟ้อ 

ในตลาด และเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที ่เริ ่มดีขึ ้น 

ท�าให้นักลงทุนหันไปลงทุนในค่าเงินสหรัฐฯ แทนการ

ลงทุนกับทองค�า

แต่จะอย่างไรคุณค่าของทองค�า ในฐานะ 

เครื ่องประดับเลอค่า ยังคงไม่มีวันเสื ่อมคลาย 

ความนิยมในยุคนี้  

อ้างอิง
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ชุดเชี่ยนหมากทองค�า

�����������.indd   18 25/5/2012   18:39



�����������.indd   19 25/5/2012   18:39



20 วัฒนธ รม

เรือ่งของ     “หนังใหญ่” 

บันเทิงศิลป์

อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
ภาพ : นิตยสาร สารคดี
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เรือ่งของ     “หนังใหญ่” 

คุณรู้ไหมว่า “หนังใหญ่” คืออะไร ?
หลายคนคงตอบได้เหมอืนหนังสือเรียนว่า “หนงัใหญ่

เป็นมหรสพโบราณของไทย แสดงโดยใช้แผ่นหนงัฉลลุาย

รปูตวัละครทาบบนจอผ้าขาวที่มแีสงไฟส่องจากด้านหลงั 

ลกัษณะคล้ายหนงัตะลงุแต่มขีนาดตวัหนงัใหญ่กว่า ฯลฯ”

คณะหนังใหญ่วัดบ้านดอน
กับลีลาการเชิดที่เคลื่อนไหว 
อย่างรวดเร็วทะมัดทะแมง
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แต่หากถามต่อว่า แล้วเคยดูหนังใหญ่หรือไม่ ? 

ค�าตอบที่ได้รับอาจเป็นค�าปฏิเสธ

หนังใหญ่กลายเป็นสิ่งไกลตัว ห่างออกจากวิถีชีวิต พ้นไป

จากความรบัรูค้วามเข้าใจ ทั้งด้วยเหตทุี่เหลอืคณะแสดงหนงัใหญ่

อยูเ่พยีงสามคณะทั้งประเทศ โอกาสที่จะได้ชมมแีค่ในงานสมโภช

ส�าคัญหรือเทศกาลอันเกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมไทยเท่านั้น  

มิหน�าซ�้าการด�าเนินเรื่องก็ดูเนิบช้า ไม่สนุก และไม่ทันใจคนไทย 

ยุคดิจิทัลเอาเสียเลย 

สภาพการณ์ปัจจุบันของหนังใหญ่จึงแตกต่างจากในอดีต

มาก บทความเรื่อง “หนังที่เล่นในงานมหรสพ” ในนิตยสาร วชิร-

ญาณวเิศษ ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) เล่าถงึความนยิมหนงัใหญ่

ในอดีตว่า

“บัดนี้จะได้อธิบายด้วยเร่ืองหนังซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นอย่างหนึ่ง

ของชาวเรา   ก็หนังนี้มีงานมหรสพเม่ือใด ก็จ�าเป็นที่จะต้องต้ังจอ

ขึ้นเล่นเมื่อนั้น

เพราะเหตุใดเล่า ?  เหตุที่ท�าให้ครึกครื้นเอิกเกริกในงานได้

อย่างหน่ึง ท�าให้เหิมเกริมในประชุมชนท่ีจะมาดูงานได้อย่างหนึ่ง 

ด้วยการเล่นนั้นอาศัยเรื่อง  ‘นารายณ์สิบปาง ปางที่สิบ’ ที่เรียกว่า 

เรื่องรามเกียรติ์ เอามาจับเล่นเป็นตอน ๆ   ไป...  เอาขึ้นเชิดช ู

ทาบเข้ากบัจอให้แสงไฟขาวส่องสว่างออกมาเห็นรปูภาพนัน้ แล้ว

พากย์เจรจากนัและตดิตลก พลางตพีณิพาทย์ ระนาด ฆ้อง กลอง 

ตะโพนบันลือลั่น สนั่นเสียงกรับโกร่งโหม่ง ม้าล่อแซ่เซ้งไป   การ

ทีเ่ล่นดงันีจ้ึง่ได้ครกึครืน้สนกุสนาน ชกัให้คนเป็นอนัมากมาประชมุ

ดู  เพราะเช่นน้ันงานมหรสพจึ่งได้เล่นหนังแทบทุก ๆ  งาน จะเว้น

บ้างก็น้อย ด้วยการที่เล่นหนังนี้เป็นเครื่องท�าให้ครึกครื้นในงาน

อย่างยิ่ง”

ความดังกล่าวคงไม่เกินจริงไปนัก   หากลองนึกถึงภาพลาน

วัดกว้างที่มีจอผ้าขาวขนาดยาวกว่า ๑๕ เมตร กางขึงตึงโดดเด่น

สะดุดตา ข้าง ๆ  มีวงปี่พาทย์บรรเลงดนตรีเสียงดังกระจายทั่ว

หมู่บ้านประหนึ่งเครื่องขยายเสียงในปัจจุบัน   ดึงดูดให้ชาวบ้าน 

บรรยากาศพิธีไหว้ครูประจ�าปีของคณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 
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เล่นหนังนี้สุดแล้วแต่งานจะชุกชุมหรือไม่ชุกชุม ถ้างานศพชุกชุม 

หรือเขามีการฉลองพระ ฉลองวัด และแก้สินบนอะไร ๆ  ชุมแล้ว 

เขาก็หาหนังไปเล่นบ่อย ๆ  ตามซึ่งมีงานนั้น...”

ความนยิมหนงัใหญ่ในอดตีดงักล่าวจงึสอดคล้องกบัการพบ

ตัวหนังจ�านวนมากที่ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ตามพิพิธภัณฑ์และวัด 

(ไม่นับรวมอีกหลายร้อยตัวที่ถูกชาวต่างประเทศกว้านซื้อน�าออก

จากประเทศไทยไป)    หนังใหญ่เหล่านี้ส่วนมากมีอายุในราว

รัชกาลที่ ๔-๕ แต่ที่เก่าแก่สุดคือ “หนังใหญ่ชุดพระนครไหว” อัน

เลื่องลอืที่สร้างในสมยัรชักาลที่ ๒ น่าเสยีดายว่าหนงัใหญ่ที่งาม ๆ  

ได้สูญไปในคราวที ่โรงละครแห่งชาติถูกเพลิงไหม้เมื ่อ  พ.ศ.  

๒๕๐๓ แม้จะเหลือตัวอื่นอีกแต่ก็ช�ารุดไปมากเช่นกัน แต่ตัวหนัง

ที่เหลืออยู่ตามที่ต่าง ๆ   ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณภาคกลางนั้น  

กลับถูกทิ้งไว้ที่วัด ขาดคนดูแล และขาดผู้สืบทอดการแสดง

หากจะวิเคราะห์ว่าเหตุใดหนังใหญ่จึงเป็นที่นิยม ส่วนหนึ่ง

น่าจะเป็นความรู้ของผู้คนในอดีตที่สั่งสมผ่านค่านิยมในการเสพ

(ในยคุที่โทรทศัน์ยงัมใิช่เครื่องเรอืนส�าคญั) ออกจากเหย้าเรอืนมา

จบัจองพื้นที่หน้าจอ เพื่อชมการแสดงหนงัใหญ่ให้เพลินใจในยาม

ค�่าหลังมื้อเย็น   

โอกาสที่จะได้ชมหนงัใหญ่กม็ไิด้หายากอย่างปัจจบุนั  เพราะ

เป็นมหรสพที่นยิมว่าจ้างแสดงทั้งในงานศพ งานบญุ งานสมโภช

ระดบัรฐั   และเป็นอาชีพที่ท�าเงนิไม่น้อย ดงัที่ในบทความเดยีวกนั

มหีวัข้อ “ว่าด้วยผลประโยชน์ของผูท้ี่เล่นหนงั” ที่ให้รายละเอยีดถงึ

เรื่องค่าจ้าง การเสียภาษี และก�าไรของนายคณะหนังใหญ่ว่า

“เงนิงานทีเ่ล่นได้ในการหนงันี ้ ถ้าเหลอืจากเสียภาษแีละแจก

คนบรรดาทีเ่ล่นแล้ว กเ็ป็นผลประโยชน์ของท่านเจ้าของหนังท้ังส้ิน 

แต่ถ้าเจ้าของมีผู้คนของตัวเอง คือ คนเจรจา ตลก พิณพาทย์  

และตัวโขนเป็นบ่าวทาส ไม่ต้องหาผู้อื่นเขามาแล้ว ผลประโยชน์

กไ็ด้มากออกไป  ผลประโยชน์ของผูซ้ึง่มหีนงัแล้วออกเล่นงานนัน้  

ถ้าจะกะประมาณรายหนึง่ ๆ  ในปีหนึง่คงอยูใ่น ๓๐ ชัง่หรอืกว่าข้ึน

ไป แต่จะก�าหนดเอาเป็นแน่ทเีดยีวกไ็ม่ได้ ด้วยผลประโยชน์ในการ

การแสดงของคณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เนื่องในงานไหว้ครู
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เอกชนรายหนึ่งในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ว่าจ้างคณะหนังใหญ่ทั้งสามคือ 
คณะวัดขนอน วัดสว่างอารมณ์ 
และวัดบ้านดอน มาแสดง 
โอกาสเช่นนี้มิใช่เรื่องที่เกิดขึ้น
บ่อยนัก
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ความบันเทิง ทั ้งความรู้ในเรื่อง รามเกียรติ์  วรรณกรรมที่นิยม 

ใช้แสดงมหรสพหลายแขนง ทั้งหนงัใหญ่ โขน หนงัตะลุง เป็นต้น  

ความรู้สึกร่วมไปกับดนตรีที่ประกอบการแสดง และความชื่นชม

ในความงามขององค์ประกอบการแสดง  เช่น  เครื่องแต่งกายอัน

อลงัการของโขน ความงามของฝีมอืการแกะตวัหนงัใหญ่ เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของหนังใหญ่ น่าทึ่งว่ามหรสพนี้

ประกอบด้วยศิลปะถึงห้าประเภท คือ

หัตถศิลป์  สื่อด้วยฝีมือการแกะตัวหนังที่ผู่้แกะต้องรู้จักเส้น

สายลายไทยและรูจ้กัเรื่อง รามเกยีรติ ์ เป็นอย่างด ีจงึสามารถเลือก

ใช้แผ่นหนงัมาแกะเป็นตวัละคร เป็นฉากต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม

นาฏศิลป์  ผู ้เชิดหนังนับว่าเป็นผู้สร้างชีวิตให้กับตัวหนัง  

ดังนั้นทักษะของผู้เชิดจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ต้องรู้จักดนตรีไทย และ

ผ่านการฝึกฝนท่าทางทั้งท่าเดิน ท่าเต้น การโยกตัว  เชิดตัวหนัง 

ให้เข้ากับจังหวะของดนตรีและเรื่องราวตามบทพากย์   บางฉาก

เช่น ฉากต่อสู ้ผูเ้ชดิถงึกบัเหยยีบขาขึ้นลอย เร้าอารมณ์ผูช้มไปกบั

การต่อสูข้องตวัละครเบื้องหน้า หรอืตอนสดีาลยุไฟซึ่งเป็นตอนเด่น

ของคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอน ผู้เชิดหนังตัวนางสีดาถึงกับต้อง

เดินลุยไฟเพื่อให้สมจริง  เป็นต้น

วรรณศิลป์ คือบทพากย์ประกอบการแสดง ที่สื่อภาพของ

ตัวหนังที่เห็นเบื้องหน้าให้ก่อเกิดจินตนาการแก่ผู้ชมในการเข้าใจ

เรื่องราว แม้เรื่องหลักที่แสดงหนังใหญ่จะเป็น รามเกียรต์ิ แต่มี

หลักฐานที่บอกว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้พระมหา 

ราชครแูต่ง สมทุรโฆษค�าฉนัท์  เพื่อใช้แสดงหนงัใหญ่   นอกจากนี้

ยังมีวรรณกรรมอีกเรื่องที่เชื่อว่าแต่งขึ้นเพื่อการแสดงมหรสพนี ้

คือ อนิรุทธ์ค�าฉันท ์

วาทศิลป์ คอืน�า้เสยีงของผูพ้ากย์ที่ต้องกงัวาน สร้างอารมณ์

ให้ผู้ชม รวมทั้งมีไหวพริบในการพากย์ให้สนุก และรู้จักท�านอง

ดนตรีเพื่อบอกจังหวะให้ปี่พาทย์เล่น
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ดรุยิางคศิลป์ คอืดนตรปีระกอบการแสดง มกัเป็นวงป่ีพาทย์ 

เครื่องห้า  เครื่องคู่ และเครื่องใหญ่ และมีเครื่องดนตรีอื่นอีก  เช่น 

ปี่กลางที่ให้เสียงกลางตลอดการแสดง   กลองติ๋ง และโกร่งที่ให้

เสียงคล้ายเกราะ

แม้คุณค่าทั้งห้าประการจะส่งเสริมให้หนังใหญ่ควรค่าแก่ 

การเป็นมรดกทางวฒันธรรมของไทย  หากแต่การคงอยูข่องศลิปะ

การแสดงแขนงนี้มปัีจจยัส�าคญัที่พงึพจิารณาคอื การเปล่ียนแปลง

ค่านยิมและองค์ความรูข้องคนไทย ท�าให้ความรบัรูข้องคนปัจจบุนั

ที ่มีต่อหนังใหญ่ดูจะผิวเผินจนน่าตระหนกในการขาดความ

ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะที ่บรรพชนได้สรรค์สร ้างและ 

สั่งสมมา  

คณะแสดงหนังใหญ่ปัจจุบันมีเหลือเพียงสามคณะ คือ 

หนังใหญ่วัดขนอน อ�าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   หนังใหญ่ 

วัดสว่างอารมณ์  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  และหนังใหญ่ 

ความเป็นมาของหนงัใหญ่ในสงัคมไทยไม่มหีลกัฐานแน่ชดั สนันษิฐาน
ว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย  มีหลักฐานสมัยอยุธยากล่าวถึง
การแสดงหนังและสืบทอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์  หากแต่ในยุคที่
ความบันเทิงจากต่างประเทศเข้ามา ท�าให้ความนิยมหนังใหญ่ลดลง
มากจนปัจจุบันมีหนังใหญ่จัดแสดงสามคณะคือ 

หนงัใหญ่วดัขนอน อ�าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุร ี มปีระวติั
ว่าในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระครูศรัทธาสุนทร เจ้าอาวาส ร่วมกับครูอั๋ง 
สร้างตัวหนงัข้ึน เช่น รามเกยีรติ ์ตอนหนมุานถวายแหวน ศึกสหสักุมาร  
ศึกประลัยกัลป์ เป็นต้น หนังชุดเดิมนี้เหลืออยู่ ๓๑๓ ตัว ได้มีการ
อนุรักษ์และจัดสร้างชุดใหม่ส�าหรับใช้ในการแสดงแทนของเดิม โดย
ทางวดัได้ตั้งพิพิธภณัฑ์หนังใหญ่ให้เป็นแหล่งศึกษา และจัดแสดงหนงั
ใหญ่ตอนสั้นๆ ทุกวันเสาร์

หนงัใหญ่วดัสว่างอารมณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงิห์บุร ี ตาม
ประวัติว่าครูเปีย คณะหนังใหญ่จากอยุธยาได้ถวายตัวหนังชุดหนึ่งให้
หลวงพ่อเรือง เจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ รวมทั้งหัดการแสดงหนัง
ให้คนในชุมชนด้วย  หนังใหญ่ของที่นี่มีหนังเจ้า ชุดเบิกโรงคือ ลิงจับ
หวัค�า่ รามเกยีรติ ์ ตอนศึกอนิทรชติ (นาคบาศ) ศึกวิรณุจ�าบัง ศึกใหญ่ 
(มตัีวละครครบและใช้แสดงบ่อย) และศึกพระมงกุฎ-พระลบ จ�านวน
ประมาณ ๒๗๐ ตัว ปัจจุบันมีการฝึกการแสดงและสร้างตัวหนังใหม่
โดยคนในชุมชน

หนงัใหญ่วดับ้านดอน อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง  เมื่อ พ.ศ. 
๒๔๓๑ พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม เจ้าเมืองระยอง ได้ซื้อ
ตัวหนงัชดุหนึ่งมาจากพทัลงุ มหีนงัเจ้า ชดุเบิกโรง รามเกยีรติ ์ ตอนศึก
พรหมาศ ทศกัณฐ์สั ่งเมือง สีดาลุยไฟ ก�าเนิดสองกุมาร ปล่อยม้า
อุปการ และพระพรตและพระสัตรุตรบพระมงกุฎ-พระลบ  ทางวัด 
จัดตัง้พิพิธภัณฑ์เก็บรักษาหนังชุดเก่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับ 
คนทั่วไปด้วย

นอกจากนี้มีตัวหนังใหญ่จากที่ต่างๆ ได้แก่ วัดพลับพลาชัย 
จังหวัดเพชรบุรี  วัดประศกุ จังหวัดสิงห์บุรี  วัดบางน้อย จังหวัด
สมทุรสงคราม  วดัตะเคยีน จงัหวดัลพบุร ี(ปัจจบัุนเก็บรกัษาทีพ่พิธิ-
ภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์)  และหนังใหญ่บางส่วน 
เก็บรกัษาทีพ่พิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร นครศรีธรรมราช ไชยา 
โรงละครแห่งชาติ และคลังโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

ที่น่าสนใจคอื การจดัท�าหนงัใหญ่ชดุรชักาลที่ ๙ โดยใช้ต้นแบบ
จากหนงัใหญ่ชุดพระนครไหว  สร้างจ�านวน ๑๓๐ ตวั เพื่อเป็นมหรสพ
ประจ�ารัชกาลปัจจุบัน หลังจากที่สร้างเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ออก
แสดงในงานสมโภชครั้งส�าคัญเป็นครั้งคราว

วดับ้านดอน อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง  กว่าจะมาถงึวนันี้ แต่ละ

คณะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ  ในการที่จะฟื้นฟูและธ�ารงมหรสพ

การแสดงแขนงนี้ให้คงอยู่สืบมา แต่ก็ใช่ว่าล�าพังการคงอยู่ของ

คณะหนังใหญ่จะแสดงถึงการด�ารงอยู่อย่างราบรื่นและมั่นคง 

ของศลิปะการแสดงหนงัใหญ่ในสงัคมไทย โดยเฉพาะปัญหาการ

ขาดคนที่มีใจรักสืบสานการแสดงหนังใหญ่   ส่วนหนึ่งก็คงต้อง

ย้อนกลับมาพิจารณาถึงความเข้าใจและเห็นความส�าคัญของ 

หนังใหญ่ของคนปัจจุบัน    รวมทั้งค�าถามถึงเราทุกคนว่า จะท�า

อย่างไรให้คนไทยมีจิตส�านึกต่อศิลปะและวัฒนธรรมไทยทั้งที ่

เป็นรูปธรรมและนามธรรม มิใช่เพียงแค่ยกย่องเชิดชูเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์  แสดงตัวตนว่ามีรากเหง้า ทว่ากลับปราศจาก 

ความเข้าใจอย่างแท้จริง  

ความเป็นมาของหนังใหญ่
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วันนี้ของ
เครือ่งทอง
เพชรบุรี
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ชั ้นเชิงช่าง

นิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว
ภาพ : มงคลสวัสดิ์  เหลืองวรพันธ์, ประเวช ตันตราภิรมย์

วันนี้ของ
เครือ่งทอง
เพชรบุรี

สร้อยข้อมือลูกสน
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งานท�าทองรูปพรรณลวดลายโบราณของเมืองเพชรบุรี  

ทั้งสร้อยคอ แหวน ก�าไล ต่างหู ฯลฯ ถือเป็นศิลปหัตถ-

กรรมคู่เมืองที่มีชื ่อเสียงอย่างยิ่ง    ได้รับยกย่องให้เป็น 

“สกลุช่างทองเมอืงเพชร”  ที่มหีลกัฐานว่ารุง่เรอืงมาตั้งแต่

สมัยรัชกาลที่ ๕   

ก่อนหน้านั้นในยุคต้นรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑  

มีกฎหมายระบุห้ามชาวบ้าน ประชาชนสามัญ ประดับร่างกาย

ด้วยสร้อยทอง แหวนทอง จับปิ้งทอง ก�าไลทอง สรรพนานาทอง

รูปพรรณทั้งหลาย  เนื่องจากมีการปล้นฆ่าแย่งชิงทองค�ากันมาก 

เพราะเป็นช่วงหลังสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ มาไม่นาน 

ผู้คนยากแค้นอดอยาก เกิดปล้นสะดมรุนแรงไปทั่วทุกหย่อมย่าน 

จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงมีการผ่อนผันให้ประชาชนสามารถ 

ถอืครองทองค�าได้ตามก�าลงัทรพัย์   การท�าทองรปูพรรณจงึกลาย

เป็นงานอาชีพที่รุ่งเรืองขึ้นในเมืองเพชรบุรีมาตั้งแต่บัดนั้น

ครูช่างทองเมืองเพชรฯ คนแรกที่ปรากฏนามชัดเจนคือ  

ครูหวน ตาลวันนา  (พ.ศ. ๒๔๐๔ - ๒๔๙๕) ครูหวนท�าทอง 

อยู่ร่วม ๓๐ ปี มาเลิกไปเมื่อแก่เฒ่าตามองไม่เห็น ฝังเพชรพลอย

ในเครื่องทองไม่ได้   

ครูหวนมีชื่อเสียงว่าเป็นช่างทองที่สุจริต กลัวเกรงบาปกรรม 

เช่นเมื่อมีคนมาบอกขายทองในราคาถูก หากท่านสงสัยว่าเป็น 

ของขโมยมา    ถูกลอกจากองค์พระพุทธรูป   หรือแม้เป็นตะกรุด

ทองค�าเอามาหลอม   ท่านจะไม่ยอมแตะต้อง  ไม่ยอมรับมา

ประดิษฐ์เป็นเครื่องทอง ท่านจึงเป็นที่เคารพนับถือ ไว้เนื้อเชื่อใจ

ของคนทั่วไป แต่เมื่อครูหวนสิ้นชีวิตไปแล้ว  ไม่มีลูกหลานคนใด

สืบทอดอาชีพช่างท�าทองต่อมา

ป้าเนื่อง แฝงสีค�า สมัยเมื่อเกือบ ๒๐ ปีก่อนตอนที่ยังท�าทอง
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ยังมีช่างทองเมืองเพชรฯ สองตระกูลใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่

ละแวกถนนพานิชเจริญ  ในเขตตัวเมืองเลียบล�าน�้าเพชรบุรี 

ฟากตะวันออก คือตระกูล  “สุวรรณช่าง” และ  “ทองสัมฤทธิ์” 

ช่างทองทั้งสองสายนี้เริ ่มท�าทองมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  เช่นกัน 

ตระกลู “สวุรรณช่าง”   มต้ีนตระกลูคอื นายโช สวุรรณช่าง 

(พ.ศ. ๒๔๑๖ - ๒๔๙๐) ฝึกวิชาช่างทองมาจากนายต่าย  เทศศิริ  

ชาวบ้านท่าช่อง ต�าบลท่าราบ อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อ

ฝึกท�าทองคล่องดีแล้ว ก็เริ ่มอาชีพท�าทองโดยรับงานอยู่ที่บ้าน  

เปิดร้าน “พ่อโช” รบัท�าสร้อย  ป่ิน แหวน และเครื่องประดับต่าง ๆ   

ตามความต้องการของลูกค้า  

ร้านพ่อโชนี้นอกจากจะเป็นเรอืนพ�านกักบัสถานท่ีรบังานแล้ว 

ยังเป็นโรงเรียนฝึกช่างทองเมืองเพชรฯ รุ่นใหม่ให้กับญาติพี่น้อง 

บตุรหลาน   ร้านพ่อโชเปิดรบังานมายาวนาน จนกระทั่งป้าทองค�า 

(สุวรรณช่าง)  เกษนรา  ลูกสาวพ่อโชถึงแก่กรรมไปในปี พ.ศ. 

๒๕๑๕ หลังจากนั้นก็ไม่มีใครในสายสกุลนี้สืบต่องานช่างทองอีก

ส่วนตระกูล  “ทองสัมฤทธิ์”  แต่เดิมเป็นช่างท�าเครื่องทอง

เหลือง อยู่ข้างวัดป่าแป้น อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี    เมื่อ

ลูกหลานย้ายจากบ้านวัดป่าแป้นมาอยู่ที่ถนนพานิชเจริญ ในตัว

เมืองเพชรฯ จึงได้เริ่มท�าทองและเปิดร้าน  “ทองสัมฤทธิ์”  รับท�า

เครื่องทอง ซื้อขายแลกเปลี่ยนทองรปูพรรณ และฝึกสอนลกูหลาน

ให้เป็นช่างทอง 

สตรีลูกหลานของตระกูลนี้สองท่านได้เป็นช่างทองมีชื่อของ

เมอืงเพชรฯ คอื คณุยายฉวิ บญุศิร ิและคณุยายเนื่อง แฝงสคี�า  

ทั้งสองท่านเป็นศษิย์ของนางพบั (ทองสมัฤทธิ์) ชบูดนิทร์ โดยคณุ

ยายเนื่องนั้นเคยได้รบัเกยีรตจิากส�านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม 

แห่งชาติ ให้เป็นผู้มผีลงานดีเด่นทางวฒันธรรม สาขาการช่างฝีมอื 

(ช่างทอง) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑

ช่างทองรุ่นใหม่ที่เป็นชาวอีสาน
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ต่างหูและแหวน
ที่น�าเอารูปแบบงานกระดุมเสื้อ

เดิมมาปรับใช้

กรรมวิธีท�าทองแบบโบราณ
ที่ต้องใช้ทั้งฝีมือและความ

อุตสาหะอย่างมาก
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ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ คณุยายเนื่องมอีายไุด้ ๙๘ ปี  เพิ่งเลกิ

ท�าทองไปได้ ๒ ปีเพราะแก่มาก ทุกวันนี้ลูกสาวของคุณยาย คือ

คณุป้ามณฑา แฝงสคี�า อาย ุ๖๘ ปี ยงัรบัท�าสร้อย แหวน จี้  ต่างหู 

อยู่บ้างตามก�าลัง   ส่วนทางสายคุณยายฉิวนั้น  ทั้งคุณยายเอง 

และลูกสาวต่างเลิกท�าทองไปนานแล้ว มีเพียงหลานสาวที่ยังรับ

ท�าแหวนและก�าไลทองอยู่บ้าง

การท�าทองรปูพรรณจะเริ่มจากน�าทองค�าแท่งเนื้อบรสิทุธิ์มา

หลอมเทลงในพิมพ์หรือตีแผ่เป็นเส้น  เมื่อขึ้นรูปทองเป็นชิ้นส่วน

แล้วจะประกอบเป็นรปูพรรณในลกัษณะของสร้อย จี้ แหวน ก�าไล 

ตามแบบที่ลกูค้าต้องการ  ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความละเอยีดประณตี

อย่างยิ่ง ในการตดั ต่อ แกะ ฉล ุฝังเพชรพลอย งานช่างทองแบบ

โบราณจึงต้องอาศัยความประณีตและสมาธิในการท�างานอย่าง

ที่สุด ต้องใช้เวลาและความอุตสาหะพยายามค่อนข้างมาก  เพือ่

ให้ได้คุณค่าทางศิลปะ นอกเหนือไปจากคุณค่าของเนื้อทองค�า

วัตถุ 

งานเครื่องทองรูปพรรณเด่น ๆ  ของเพชรบุรีมีดังเช่น สร้อย 

หกเสา สร้อยแปดเสา สร้อยปะวะหล�า่ สร้อยข้อมอืลกูสน จี้ลกูสน 

ต่างหูเต่าร้าง ต่างหูลูกสน แหวนกระดุม ฯลฯ 

ปัจจุบันนี้แม้ยังมีคนเพชรบุรีและคนในเขตจังหวัดอื ่น ๆ  

เข้ามาจ้างช่างทองเมืองเพชรฯ ผลิตงานอยู่เป็นจ�านวนมาก แต่

ช่างทองที่เป็นสายเลือดคนเพชรบุรีแท้ ๆ  กลับแทบไม่มีเหลืออีก

แล้ว ลกูหลานล้วนไปท�าอาชพีอื่นหมดสิ้น ช่างที่รบัท�าทองโบราณ

ในเมืองเพชรฯ ปัจจุบัน นอกจากช่างเชื ้อสายจีนของร้านเจ๊จ ู

ในตลาดเมืองเพชรฯ  ที่มีบรรพบุรุษเป็นช่างทองมาจากเมืองจีน 

และรุ่นลูกหลานปัจจุบันหันมาจับงานทองโบราณแล้ว ยังมีช่าง

ท่ีมาจากภาคอสีานอกีหลายสิบคน มาสืบต่องานช่างทองเพชรบรุี

โบราณไว้ 

เริ่มแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๙ นายสถิตย์ นาใจดี 

หรือ  “ช่างอ้วน” ชาวขอนแก่น มาฝึกท�าทองที่จังหวัดระยองอยู ่ 

๖ ปี    เมื่อเพื่อนที่เป็นลูกจ้างท�าทองในเมืองเพชรฯ ชวนให้มา

ท�างานด้วยกัน ช่างอ้วนจึงมีโอกาสเห็นการท�าทองแบบโบราณ 

ของคนเพชรฯ และได้ใช้วิชา “ครูพักลักจ�า” อยู่หลายปีจนมีฝีมือ  

แม่พับ ชูบดินทร์
ครูช่างทองในสายตระกูลทองสัมฤทธิ์

พ่อโช สุวรรณช่าง
หนึ่งในช่างรุ่นครูของช่างทองเมืองเพชรฯ
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เมื่อเกบ็สะสมเงนิทนุได้จงึมาเปิดร้านรบัท�าทองโบราณของตวัเอง 

เป็นที ่เล่าลือว่าฝีมืองดงาม ละเอียดประณีต  ทั้งยังประยุกต์

ดัดแปลงงานทองรูปพรรณแบบโบราณให้ทันสมัยขึ้น  เป็นที่นิยม

ของลูกค้ามาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาช่างอ้วนจึงเปิดสอนการท�าทองโบราณ มีญาติพี่น้อง

พรรคพวกจากภาคอีสาน ทั้งจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนอง- 

บัวล�าภู  รวมทั้งนครสวรรค์  เป็นเครือข่ายมาฝึกท�าทองและเปิด 

ร้านท�าทองโบราณในเมอืงเพชรบรุอียูอ่กีไม่ต�า่กว่า ๕๐ คน เฉพาะ

ที่บ้านช่างอ้วนที่เดียวก็มีช่างทองมากกว่า ๑๐ คนแล้ว 

ปัจจุบันในซอยสงวนดี  ข้างศาลเจ้าวัดลาด  เมืองเพชรบุรี  

ถอืเป็นย่านช่างทองแบบเพชรบรุโีบราณ มช่ีางอสีานกว่า ๒๐ คน

พ�านักอยู่ในห้องแถวละแวกนี้ร่วม ๑๐ ห้อง และยังมีช่างทอง

อีสานรับงานอยู่ตามห้องแถวต่าง ๆ   ในเขตตัวเมืองอีกหลายแห่ง  

หนึ่งในนั้นคอื “ช่างเขยีว” หรอืนายสทิธคิณุ ทูลพทุธา อาย ุ๔๖ ปี 

ชาวหนองบัวล�าภู ญาติห่าง ๆ  ของช่างอ้วน   ช่างเขียวมาฝึกท�า

ทองเมืองเพชรฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จนช�านาญ และเปิดร้าน

รับท�าทองของตัวเองมา ๑๐ กว่าปีแล้ว   ช่างเขียวเล่าว่า  เมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ค่าเงินบาทลอยตัว  เคยเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ของ 

ช่างทองเมืองเพชรฯ  เนื่องจากงานท�าทองไม่มี  ช่างที่ฝึกกันไว้ 

หนีกลับอีสานไปท�าอย่างอื่นหมด แต่ช่างเขียวก็อดทนฟันฝ่ามา 

จนได้ 

แต่ช่างเขียวก็กล่าวด้วยว่า หากหมดรุ่นของตนแล้ว คงยาก 

ที่จะหาคนอีสานรุ่นใหม่มาสืบต่อการท�าทองโบราณของเพชรบุรี 

ได้อีก  เพราะงานท�าทองโบราณเป็นงานหนัก ต้องใช้ความอดทน

สูง ยิ่งในช่วงเริ่มหัดท�าทองระยะ ๓-๔  เดือนแรกที่กินอยู่กับครู 

นั้นจะแทบไม่ได้เงินเดือนกันเลย นอกจากครูหยิบยื่นให้บ้างทีละ 

๑๐๐-๒๐๐ บาท  เด็กรุ ่นใหม่จะอดทนกันไม่ไหว สู ้ไปท�างาน

โรงงาน หรือขายของตามห้างสรรพสินค้ายังจะได้เงินมากกว่า

แต่ก็ยังมีเรื ่องน่ายินดี  ที ่ช่างอ้วน - สถิตย์  นาใจดี  ครูช่าง 

อีสานคนแรกที ่มาบุกเบิกท�าทองโบราณในเมืองเพชรบุรียัง

พยายามขยายเครือข่ายชาวอีสานให้มาฝึกหัดงานท�าทองโบราณ

แบบเพชรบุรีอยู่ตลอด ส่วนตัวช่างอ้วนเองก็ได้รับเชิญให้ไปเป็น

อาจารย์สอนงานทองโบราณให้แก่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

ช่างทองหลวง ในพระบรมมหาราชวงั  ต่อเนื่องมา ๑๐ กว่าปีแล้ว 

จึงน่าจะพอมั ่นใจและเชื ่อมั ่นได้ว ่างานช่างทองโบราณของ 

เมืองเพชรบุรีจะยังไม่สิ้นสูญ และน่าจะสืบเนื ่องพัฒนาต่อไป 

อย่างรุ่งเรืองยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้า  

งานทองรูปพรรณประดับอัญมณี
ฝีมือช่างรุ่นใหม่ในความดูแลของช่างอ้วน
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สืบสาวเล่าเรื่อง

วิชญดา ทองแดง

ศรีธนญชัย  
“ช่างประเสริฐ 
เป็นเลิศกว่าใคร
ในแผ่นดิน” 

ความรุ่มรวยทางภูมิปัญญาในสังคมไทยอย่างหนึ่งคือการใช้สติปัญญา

คลี่คลายปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ผ่านพ้นอย่างแยบยล  

โดยไม่เป็นที่โกรธเคืองหรือเกลียดชัง หากกลับได้รับการยกย่องว่ามี 

เชาวน์ไวไหวพริบด ี  ยิ่งถ้าเป็นผู้มวีาทศลิป์โดดเด่น ใช้ค�าพดูหรอืนยัของ

ภาษาโอภาปราศรัยพลิกแพลงสถานการณ์ต่าง ๆ   ได้เป็นอย่างดีแล้ว  

ยิ ่งเป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบ   แม้หลายครั้งกลวิธีที ่ใช้อาจเรียกได้ว่า 

“ฉลาดแกมโกง” ไปบ้างก็ตาม  

        บุคคลลักษณะเช่นนี้ปรากฏชัดในนิทานพื้นบ้านเรื่อง ศรีธนญชัย

“...พระเจ้าแผ่นดินรับสั่งว่าจะเสด็จไป 
สรงน�้าที่แม่น�้า ทรงบอกให้ทุกคนตามเสด็จ
ไปเล่นน�้าด้วย...ทรงมีบัญชาว่าให้ทุกคน
เป็นไก่ร้องกระต๊าก ! กระต๊าก ! แล้ววิ่งขึ้น
ไปบนฝั่งพร้อมกับชูไข่คนละฟอง... 
ฝ่ายศรีธนญไชยไม่รู้ในกลอุบาย แต่
เนื่องจากเป็นคนมีสติปัญญาและปฏิภาณ
ไหวพริบเฉียบไว ก็รีบวิ่งขึ้นมาร้อง 
กระโต๊ก ! กระโต๊ก ! บอกว่าตนเป็นไก่ตัวผู้ 
ออกไข่ไม่ได้ ...ก็พากันสรรเสริญว่าสติ
ปัญญาของศรีธนญไชยนั้นช่างประเสริฐ 
เป็นเลิศกว่าใครในแผ่นดิน และต่างก็รู้สึก
ขบขันท่าทางของศรีธนญไชยที่ไล่กวดไก่
ตัวเมียยิ่งนัก จึงพากันหัวเราะเฮฮา
สนุกสนานไปด้วย...”
 
 

แบบเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมปีที่ ๓

         หลักสูตรปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ 

<
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ต้นก�าเนิดเรื่อง ศรีธนญชัย และผู้แต่งยังคงเป็นปริศนา ด้วย

นิทานพื้นบ้านเรื ่อง ศรีธนญชัย มีหลายส�านวนทั้งในภาคเหนือ  

กลาง ตะวนัออกเฉยีงเหนอื และใต้ กลวธิใีนการแต่งยงัมทีั้งกาพย์ 

(หลายส�านวนเขยีนว่า “ศรทีะนนไชย”) กลอน ร้อยแก้ว ค่าวซอ ฯลฯ  

ดงัเคยมผีูศ้กึษาเปรยีบเทยีบ ศรธีนญชยั ไว้ ๑๗ ส�านวน ซึ่งพบว่า

มีความยาวและรายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน แม้การด�าเนินเรื่อง

จะว่าด้วยชีวิตของบุคคลผู้หนึ่งตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ก็แบ่งวิธี 

การเล่าเรื่องเป็นตอนต่าง ๆ   (บางส�านวนมีมากถึงราว ๘๐ ตอน)  

แต่ละตอนสร้างความขบขันสนุกสนานชวนติดตาม ซึ่งแยกอ่าน 

หรือหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังได้ตามกาลเทศะ

โครงเรื่อง ศรีธนญชัย ส่วนที่คล้ายคลึงและมักคุ้นกันมีอยู่พอ

สังเขปว่า ในสมัยอยุธยา นางเหรากับนายนันทาปรารถนามีบุตร

จึงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาได้บุตรชายสองคน คนโตให้ชื่อว่า

ศรีธนญชัย 

ในวัยเด็กมีแม่ค้าแบ่งขนมให้ศรีธนญชัยและน้องไม่เท่ากัน 

เป็นปมส�าคัญท�าให้ศรีธนญชัยเริ่มคิดใช้ปัญญาเพื่อไม่ให้ตัวเอง

เสียเปรียบ หรือเอาตัวรอด   เมื่อแม่ให้พาน้องไปอาบน�้าพร้อมสั่ง

ว่า “ล้างให้สะอาด” ศรธีนญชยัจงึเอามดีผ่าท้องน้อง อ้างว่า “ล้าง

ทั้งนอกและใน” ท�าให้ถูกไล่ไปอยู่วัด  (บ้างว่าบวชเป็นสามเณร) 

ศรธีนญชยัก่อคดีกบัสมภารหลายเรื่องรวมท้ังปล�า้หลานสาว

สมภาร ท�าให้ถูกไล่ออกจากวัด พ่อแม่เลยขายให้แม่ค้า แม่ค้า

ขายต่อ (บ้างว่าฝาก) ไปอยูก่บั “หลวงนาย” ขนุนางในวงั ซึ่งกย็งั

ไม่วายก่อกวนและสร้างความปั่นป่วนให้อีก  (เช่นตอนไฟไหม้

เรอืน) จากนั้นศรธีนญชยัถวายตวัเป็นตลกหลวงในแผ่นดนิพระเจ้า

เจษฎา (บ้างว่าพระเจ้าแผ่นดินขอไปเป็นบตุรบญุธรรมตั้งแต่เดก็) 

ถูกพระเจ้าแผ่นดินหยอกล้อและทดลองปัญญาในสถานการณ ์

ต่าง ๆ  มากมาย (เช่น ตอนไก่ตัวผู้ ขอที่เท่าแมวดิ้นตาย มาก่อน

ไก่  ฯลฯ)  บางส�านวนศรีธนญชัยมีบทบาทชิงไหวชิงพริบกับ 

“ข้าพเจ้าเข้าใจว่า เห็นจะเป็นหนังสือแต่งในสมัยรัชกาลที่ ๔  
...ด้วยปรากฏว่า โปรดให้เขียนเรื่องศรีธนญไชยที่ในพระวิหารวัดปทุมวัน  
เมื่อในรัชกาลที่ ๔ จึงสันนิษฐานต่อไปว่าเสภานี้เห็นจะเป็นหนังสือ
แต่งส�าหรับขับถวายเวลาทรงเครื่องใหญ่”
   

 
ค�ำน�ำหนังสือเสภำเรื่อง ศรีธนญไชยเชียงเมี่ยง (ส�ำนวนกลอน) พ.ศ. ๒๔๖๓ 

 
พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ

 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ 
เขียนเรื่อง ศรีธนญชัย ตอนนี้เป็นตอนที่
มีแขกเมืองไทรบุรีมาท้าพนันชนไก่ 
ศรีธนญชัยให้จับเอาแร้งมาถอนขน 
ขังให้อดโซ เมื่อน�าออกมาตีกับไก่เมืองไทรบุรี 
จึงจับไก่คู่ต่อสู้กินเป็นอาหาร

<
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...ด้วยปรากฏว่า โปรดให้เขียนเรื่องศรีธนญไชยที่ในพระวิหารวัดปทุมวัน  
เมื่อในรัชกาลที่ ๔ จึงสันนิษฐานต่อไปว่าเสภานี้เห็นจะเป็นหนังสือ
แต่งส�าหรับขับถวายเวลาทรงเครื่องใหญ่”
   

 
ค�ำน�ำหนังสือเสภำเรื่อง ศรีธนญไชยเชียงเมี่ยง (ส�ำนวนกลอน) พ.ศ. ๒๔๖๓ 

 
พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ
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อีกตอนหนึ่งของเรื่อง ศรีธนญชัย 
เมื่อพระเจ้าแผ่นดินท้าให้ศรีธนญชัย
หลอกพระองค์ลงสระให้ได้ 
แต่ศรีธนญชัยต่อรองว่ายากเกินไป 
หลอกให้พระองค์ขึ้นจากน�้าง่ายกว่า

ชาวต่างชาติที ่เข้ามาท้าพนัน  (เช่น  ชนไก่  ชนหัวล้าน ด�าน�้า  

วาดรูปสัตว์ ฯลฯ) 

บั้นปลายชีวติของศรธีนญชยัมเีรื่องเล่าต่างกนัออกไป หลาย

ส�านวนเล่าไว้แค่ช่วงเป็นตลกหลวง (บ้างว่าต่อมาบวชพระกม็)ี แต่

ที่มักนิยมกล่าวถึงคือการเสียรู้แก่เณร (มีที่เชื่อกันว่าเป็นน้องชาย

กลบัชาตมิาเกดิเพื่อแก้แค้น) เมื่อครั้งร้องขอเณรท่ีพายเรอืผ่านมา

ว่า  “พ่อเณรเอ็นดูข้านี้  ข้ามเรือสักที  เอ็นดูโยมนี้เถิดนา”  เณรจึง

จอดเรอืแล้วเดนิข้ามเรอืไปมา จนศรธีนญชยัต้องออกปากใหม่ว่า

ขอให้เอาเรือมารับ  เมื่อเณรถามว่าจะขึ้นที่ไหน ศรีธนญชัยบอก

ว่า  “ตามใจ ที่ไหนก็จอดเถิดหนา”  เณรจึงเทียบเรือตรงกอไผ่ที่มี

หนามหนา ศรีธนญชัยเสียรู้เณรต้องใช้เวลาบุกฝ่ากอไผ่อยู่เกือบ

ครึ่งวัน จากนั้นศรีธนญชัยก็เริ่มตรอมใจ “ด้วยไม่เคยแพ้ แก่ใคร

เลยนา ให้ละอายหน้าตา ใจมาทกุข์ตรอม” ในที่สดุจงึเกดิล้มป่วย

จนสิ้นชีวิตลง

ตัวละครที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายคลึงกับศรีธนญชัย มีอยู่ใน

เรื ่องเล่าของหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

กมัพชูามธีนญัชัย ลาวมเีชียงเมี่ยง พม่ามงีะแลด็โต่ งะโหญ่ และ

สะก๊าต่าวซ้า  (กล่าวถึงเด็กวัดเจ้าปัญญาสามคน คนที่คล้าย 

ศรีธนญชัยคือสะก๊าต่าวซ้า)  อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์มี

เรื่องเล่าถึงอาบูนาวัส และฟิลิปปินส์มี ฮวน ปูซอง เป็นต้น

ศรีธนญชัยและเรื่องราวของผู้มีปัญญาที่เล่าขานกันอยู่ใน

อุษาคเนย์แสดงให้เห็นความนิยมบุคคลที่มีปัญญาเฉียบแหลม  

แม้บางครั ้งจะมีลักษณะฉลาดแกมโกงอยู่บ้าง แต่กลับเป็นที ่

ชื ่นชอบทุกคราวครั้งที่เอาตัวรอดได้จากการชิงไหวชิงพริบเมื่อ 

ถูกกลั่นแกล้ง หรือเผชิญสถานการณ์ไม่คาดฝัน

หากมองโดยผิวเผิน  เรื่อง ศรีธนญชัย ก็คือเรื่องเล่าประเภท

ตลกขบขนั  เป็นเรื่องของบคุคลที่ใช้ปัญญาเอาตัวรอดเมื่อต้องพบ

เจอสถานการณ์วกิฤต แต่กม็นีกัวชิาการหลายท่านวเิคราะห์นทิาน

พื้นบ้าน ศรีธนญชัย ไว้ว่าเป็นตัวอย่างของเรื่องที่มีทั้งความเป็น

สากลและลักษณะเฉพาะในสังคมเอเชียอาคเนย์   ลักษณะความ

เจ้าปัญญาเกดิข้ึนจากการท่ีไม่สามารถทนอยูใ่นความควบคมุด้วย

กลไกของสังคมตลอดเวลา จึงตอ้งหาทางออกหรือตอบโต้อย่างที่

ตนเองยังอยู่รอดปลอดภัยได้ 

กล่าวคือในสังคมที่มีเจ้าแผ่นดิน  ขุนนาง และนักบวชนั้น  

ชาวบ้านมักมีกลไกใช้ปัญญา “แก้เกม” หรือ “ต่อรอง” กับชนชั้น

ที่มีสถานภาพสูงกว่า ด้วยการขัดค�าสั่งพระเจ้าแผ่นดิน แกล้ง

ขุนนาง หลอกพระ ฯลฯ  เป็นการ  “เอาคืน” จากอ�านาจที่บีบคั้น

และกดขี่  และอาจจะตีความเลื่อนเลยไปถึงประเด็นเรื่องความ 

ขัดแย้งต่อค่านิยมในสังคมได้อีกมาก 

<
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ศรีธนญชัยเอาชนะการ
แข่งขันวาดภาพกับจิตรกรต่างชาติ 
ด้วยการใช้มือจุ่มหมึก 
แล้วกระโดดขึ้นเอานิ้วลากลงมาข้างฝา 
ได้เป็นงูห้าตัวในคราวเดียว

<

ในวงการบันเทงิไทย ศรีธนญชัย ได้รบัการสร้างเป็นภาพยนตร์ 

และละครหลายครั้ง บคุคลที่เคยได้รบับทศรธีนญชัยมอีาท ิปัญญา  

นรินัดร์กลุ (ละครโทรทศัน์ ๒๕๒๑)  นริตุติ์ ศริจิรรยา (ภาพยนตร์ 

๒๕๒๔)   สันติสุข พรหมศิริ  (๒๕๓๘ ละครโทรทัศน์ ดัดแปลงใน

ชื่อ ศรีธนญชาย) นอกจากนี้ยังมี ศรีธนญชัย ฉบับการ์ตูนโทรทัศน์

ต่อเนื่องมาอีกหลายสมัย 

ช่วงหนึ่งหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑  เคย

บรรจุเรื่อง ศรีธนญชัย ตอนไก่ตัวผู้ไว้ในแบบเรียนวิชาภาษาไทย  

(ชุดมานี มานะ) ชั้นประถมปีที่ ๓  เช่นเดียวกับการปรากฏเรื่อง

ธนัญชัยในแบบเรียนกัมพูชา ตามกรรมวิธีศึกษาใหม่พุทธศักราช 

๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ หลงัจากนั้นเริ่มมผีูต้ั้งค�าถามว่าตวัละครลกัษณะ  

“ฉลาดแกมโกง”  เช่นนี้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูและเป็นแบบ

อย่างแก่เยาวชนมากน้อยเพียงใด

อย่างไรกต็ามคณุค่าของนทิาน ศรธีนญชัย กย็งัเป็นที่ยอมรบั

กันว่าเป็นนิทานคนเจ้าปัญญาที่โดดเด่น  รู้จักแพร่หลายทั้งใน

ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน แสดงถงึภมูปัิญญาในการแก้

ปัญหา การใช้กลอุบาย และการใช้ภาษาในลักษณะที่คาดไม่ถึง

หรอืพลกิความคาดหมาย สร้างความขบขนัสนกุสนานชวนตดิตาม

ในนทิานพื้นบ้านนั้นศรธีนญชยัมทีั้งคนรกัและคนชงั  ด้วยว่า

มีแง่มุมทั้งดีและร้าย  นับเป็นภาพสะท้อนความเป็นมนุษย์ในทุก

ยุคสมัยอย่างแท้จริง  

อ้างอิง
กัญญรัตน์  เวชชศาสตร์. ศรีธนญชัยในอุษาคเนย์. บรรณาธิการ :  ชาญวิทย์  
  เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี. กรุงเทพฯ: ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
  การวิจัย และมูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,  
  ๒๕๔๑.
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ตะกร้อไทย...
       เส้นทางการกลับสู่	 	วัฒนธรรม	(ลูก)	หวาย	?

วงตะกร้อที่ต้อง
รวมใจร่วมมือกัน “เตะ”
ไม่ให้ลูกตกพื้น

กีฬา-การละเล่น

กฤช เหลือลมัย
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
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ถึงแม้  “ตะกร้อ”  (Rattan ball) ที่คนไทยรู้จักในฐานะกีฬาพื้นบ้านอย่างหนึ่งนั้นจะมีเล่นกันทั่วไปในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้  ทั้งภาคพืน้แผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะ  เช่น ชิงลง  (พม่า)  ซีปักรากา  (มาเลเซีย)  เซปัก  (ฟิลิปปินส์)  เตกโก  

(ลูกหนังปักขนไก่ –จีนกวางตุ้ง) แต่หากจะระบุต้นก�าเนิดแรกเริ่มว่าอยู่ที่ใด คงมิใช่เรื่องง่ายนัก และว่าที่จริงแต่ละชาติ

ต่างก็คงมีค�าตอบของตัวเองอยู่แล้ว  เช่น คนไทยเชื่อว่า  “ไทยนิยมเล่นตะกร้อมายาวนาน สามารถประยุกต์เข้ากับ 

ประเพณีของชนชาติไทยอย่างกลมกลืนและสวยงามท้ังด้านทักษะและความคิด”   หรือ “ตะกร้อลอดบ่วงเป็นของไทย

อย่างแท้จริง  เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัย  ใครท�าผิดกฎหมายจะถูกจับยัดใส่ลูกตะกร้อให้ช้างเตะ ไทยเราจึงดัดแปลงโดย 

การศึกษาจากท่าเตะแต่ละท่าของช้างมาประยุกต์เป็นท่าเตะตะกร้อในปัจจุบัน”   หรือ  “สมัยเสียกรุงครั้งที่  ๒  

พม่ามาเห็นคนไทยท�าตะกร้อ พม่าจึงเลียนแบบไทยโดยบังเอิญ”   

       เหล่านี้เป็นความเชื่อฝ่ายไทยที่ได้ยินกันโดยทั่วไป

นักตะกร้อไทยสามารถ
รับส่งลูกด้วยแข้ง เท้า เข่า ศอก 
ไหล่ ศีรษะ ด้วยลีลาสารพัด
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แต่บางทีนิยามของชาวตะวันตกก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน มีฝรั่ง

เคยบอกว่า  ตะกร้อไทยนั ้น  “เป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลก  

ใกล้เคียงวอลเลย์บอล และยังผสมลีลากังฟู  ศิลปะการต่อสู ้

ของจีนอีกด้วย...”

ในเมอืงไทยแต่ก่อนมาจนถงึปัจจบุนันั้น “ตะกร้อ” ถกูใช้เป็น

นามของสิ่งของหลายชนดิ เช่นที่ครอบปากหมา (Muzzle) กเ็รยีก 

ตะกร้อ ไม้สอยผลไม้  (Long-hand  fruit picker) ก็เรียกตะกร้อ 

ตวัหุม้เหยื่อตกปลาส่วนที่ต่อกบัหางเบด็ เครื่องตไีข่  ท่ีเกบ็หญ้าให้

กระต่ายกนิ ลกูอมมหาอาคม เครื่องดบัไฟแบบโบราณ จนถงึโครง

พลาสติกที่รัดฝ่าเท้าเข้ากับบันไดจักรยานฟิกซ์เกียร์ หรือทรงผม

เกล้าสงูเป็นมวยกลมของคณุน้าคนสวย ล้วนแต่เรยีกตะกร้อท้ังส้ิน 

กระนั้นตะกร้อแต่ละชนิดก็ยังมีลักษณะร่วม คือเป็นโครงสานไขว้

สอดซ้อนกัน ด้านในเว้นกลวงไว้ส�าหรับใช้ประโยชน์ต่าง ๆ  กันไป

ผู้ใหญ่หลายคนคงยังจ�าได้ว่า ตอนเด็ก ๆ  ครูมักสั่งให้ไปตัด

ใบมะพร้าวสด แถบริบบิ้น หรือหาหลอดพลาสติกขนาดยาว  

(อย่างหลอดดดูหรอืหลอดกาแฟ) มารดีให้แบน สานเป็น “ตะกร้อ”  

สวย ๆ  ลกูเลก็ ๆ  ในชั่วโมงเรยีนงานฝีมอื แล้วกไ็ม่ได้เอาไปเตะเล่น

กันแต่อย่างใด

การที่ตะกร้อมีที่เล่นกันทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คง

เพราะมนัสานขึ้นด้วยวธิง่ีาย ๆ  จากวสัดทุ้องถิ่นที่มทีั่วไปในป่าเขต

ร้อนชื้น นั่นคอืหวาย (Rattan) พชืตระกลูปาล์มที่เป็นฐานวสัดุหลัก 

ของชุมชนแถบนี้   หวายที่นิยมสานลูกตะกร้อส่วนใหญ่เป็นหวาย

ตะค้าและหวายกาหลง   ถ้าเราลองหยิบลูกตะกร้อของไทย พม่า 

มาเลเซียแบบเดิม ๆ  มาเทียบกันดูก็จะเห็นว่าล้วนแต่สานด้วยวิธี

เดียวกันทั้งสิ้น  เพียงแต่ตะกร้อมาเลเซียสานซ้อนกันหลายชั้น ใน

ขณะท่ีตะกร้อพม่าลูกใหญ่แต่เบากว่า โดยท่ีขนาดจะใกล้เคยีงกนั 

คอืเส้นรอบวงราว ๑๕ - ๑๗ นิ้ว หนกั ๑๕๐ - ๑๘๐ กรมั มรี ู๑๒ รู 

จ�านวนหวายที่สานมักใช้ ๙ - ๑๑ เส้นเป็นพื้น

ขนาดที่เริ่ม  “มาตรฐาน”  ขึ้นของลูกตะกร้อหวายในช่วงครึ่ง

ศตวรรษที่ผ่านมา คงเป็นผลมาจากการก�าหนดขนาดเพื่อแข่งขัน

ระดับสากล โดยองค์กรกีฬาอย่างเช่น สหพันธ์ตะกร้ออาเซียน 

(ASTAF) อย่างไรก็ดีเด็ก ๆ  สมัย ๓๐ - ๔๐ ปีก่อนคงยังจ�าได้ดีถึง

ตะกร้อลูกเบา ๆ  สีอ่อน ๆ  ราคาถูก  เตะเล่นได้ไม่กี ่ทีก็พังลุ ่ย  

หวายหลุดกระจุยออกมาแทบจะทิ ่มตาเวลาโหม่งแต่ละครั ้ง  

จนต้องลงขันรวมเงินกันซื้อชนิดอย่างดีหน่อย  เช่นแบบที่เรียก 

กันว่า  “หวายสิบ” ลูกโต สานแน่น  เส้นขอบขลิบสีแดงสวย ทา 

น�า้มนัรกัษาเส้นหวายเงาวบั และเกบ็บรรจอุย่างดใีนกล่องกระดาษ 

แข็งที่มีลายกระหนกประกอบยืนยันความเป็นไทยอย่างงดงาม

เมื่อนกึถงึการแข่งขนัตะกร้อ เราคงนกึถงึ “ตะกร้อลอดห่วง” 

ที่มีแข่งตามเทศกาลส�าคัญ ๆ   เช่น  งานวัด กับ  “เซปักตะกร้อ”  

ที ่ทีมชาติไทยนับเป็นชุดผู้เล่นแถวหน้าของโลกที่ต้องขับเคี่ยว 

ชิงความเป็นหนึ ่งกับคู ่ปรับอย่างมาเลเซียชนิดที ่ว่าอัฒจันทร์ 

แทบถล่มทุกครั้งในกีฬาซีเกมส์และเอเชียนเกมส์   

ตะกร้อลอดห่วงนั้นผูเ้ล่นต้องแข่งกบัตวัเอง ใช้ความแม่นย�า

ในการส่งลูกเข้าห่วงด้วยจังหวะการเล่นท่ายากที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ตามเวลาที่ก�าหนด ในขณะที่เซปักตะกร้อเป็นการผสมผสานกติกา

ล้อมวงเตะตะกร้อ 
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
วิหารวัดประดู่ทรงธรรม 
พระนครศรีอยุธยา 
ราวสมัยรัชกาลที่ ๔

เมื่อนึกถึงการแข่งขันตะกร้อ เราคงนึก  ถึง “ตะกร้อลอดห่วง” ที่มีแข่งตามเทศกาลส�าคัญๆ เช่น งานวัด 
กับ “เซปักตะกร้อ” ที ่ทีมชาติไทยนับ  เป็นชุดผู้เล่นแถวหน้าของโลกที่ต้องขับเคี่ยวชิงความเป็นหนึ่งกับคู่ปรับ
อย่างมาเลเซียชนิดที่ว่าอัฒจันทร์แทบ  ถล่มทุกครั้งในกีฬาซีเกมส์และเอเชียนเกมส์
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ล้อมวงเตะตะกร้อ 
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
วิหารวัดประดู่ทรงธรรม 
พระนครศรีอยุธยา 
ราวสมัยรัชกาลที่ ๔

เมื่อนึกถึงการแข่งขันตะกร้อ เราคงนึก  ถึง “ตะกร้อลอดห่วง” ที่มีแข่งตามเทศกาลส�าคัญๆ เช่น งานวัด 
กับ “เซปักตะกร้อ” ที ่ทีมชาติไทยนับ  เป็นชุดผู้เล่นแถวหน้าของโลกที่ต้องขับเคี่ยวชิงความเป็นหนึ่งกับคู่ปรับ
อย่างมาเลเซียชนิดที่ว่าอัฒจันทร์แทบ  ถล่มทุกครั้งในกีฬาซีเกมส์และเอเชียนเกมส์
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ตะกร้อช้างเตะ 
เครื่องมือลงโทษแบบไทยโบราณ 
ด้วยการจับคนเข้าไปไว้ในลูกตะกร้อ
ซึ่งเสียบเหล็กแหลมไว้ด้านใน 
แล้วเอาให้ช้างเตะไปมา  
บางคนเชื่อว่านี่คือต้นก�าเนิด
ของตะกร้อไทย  

แหล่งผลิตตะกร้อหวายคุณภาพดีของ  ไทยแห่งหนึ่งคือที่อ�าเภอล�าลูกกา ปทุมธานี 
เคยผลิตได้ครัวเรือนละนับพันลูกต่อ  เดือน นับเป็นอาชีพหลักของแทบทุกบ้าน ทว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลง
ครั้งส�าคัญ “ช่างฝีมือ” ทั้งหมดก็ตก  งาน ต้องออกตระเวนรับจ้างบ้าง ท�างานในโรงแรมบ้าง โรงงานบ้าง  
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การเล่นตะกร้อข้ามตาข่ายแบบโบราณของไทยและมาเลเซียเข้า

ด้วยกัน มีความดุดันเร้าใจตรงจังหวะเข้าท�า  (ภาษาตะกร้อเรียก 

“ฟาด”) อย่างรุนแรงบริเวณหน้าตาข่ายเพื่อตบลูกให้ลงยังแดน

ของฝั่งตรงข้าม

และเรื่องนี้กถ็งึกบัมผีูเ้กบ็สถติกิารแข่งขนั จดัเป็น ๑๐ อนัดบั

ทีมเซปักตะกร้อยอดเยี่ยมของโลก อันประกอบด้วย (ไล่จากท้าย

ตาราง) สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ บรูไน พม่า ญี่ปุ ่น สิงคโปร์ 

เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และแน่นอนว่าไทยเราย่อมครอง

อนัดบั ๑ เป็น  “เจ้ายทุธจกัรแห่งวงการลกูหวาย” ไปตามความ

คาดหมาย

อนึ่งแม้การแข่งขันระดับสากลได้มีการเปลี่ยนลูกตะกร้อ

หวายเป็นลูกพลาสติกนานนับ ๑๐ ปีมาแล้ว  เนื่องจากเหตุผล 

ด้านความคงทนและน�้าหนกัที่อ้างว่าได้มาตรฐานกว่า แต่ไทยเรา

ก็ยังเรียก  “เกมลูกหวาย”  “ทัพหวายไทย”  “นักเตะลูกหวาย”  

ทุกครั้งที่กล่าวถึงกีฬาเซปักตะกร้อ

และยิ่งน่าสนใจว่า ขณะที่ทีมเซปักตะกร้อไทยประสบความ

ส�าเร็จกับเทคนิคการเล่นใหม่ ๆ   เช่นการส่งลูกด้วยหลังเท้ากับ

ตะกร้อพลาสติกที่ผลิตและจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว 

โดยบริษัทของคนไทยที่เริ่มบุกตลาดการค้าตะกร้อเชิงพาณิชย์ใน

อาเซยีน  ในอกีด้านหนึ่งการสญูพนัธุข์องตะกร้อ “หวาย” กก่็อให้

เกิดผลกระทบต่อคนจ�านวนหนึ่งอย่างที่อาจไม่เคยมีใครคาดคิด

มาก่อน

แต่เดิมแหล่งผลิตตะกร้อหวายคุณภาพดีของไทยแห่งหนึ่ง

คือที่อ�าเภอล�าลูกกา ปทุมธานี  เคยผลิตได้ครัวเรือนละนับพันลูก

ต่อเดือน นับเป็นอาชีพหลักของแทบทุกบ้าน ทว่าหลังจากหมด 

ยุคของตะกร้อหวาย  “ช่างฝีมือ”  ทั ้งหมดก็ตกงาน ต้องออก 

ตระเวนรับจ้างบ้าง ท�างานในโรงแรมบ้าง  โรงงานบ้าง จนเมื่อ

หลายปีก่อน มีอดีตนักตะกร้อทีมชาติผู้หนึ่งมาว่าจ้างให้ช่างเหล่า

นี ้กลับมารื ้อฟื ้นฝีมืออีกครั ้ง  เนื ่องจากตะกร้อหวายลูกเล็ก ๆ  

น่ารกั ๆ  ในวนันี้กลายเป็นของที่ระลกึ  เป็นพวงกญุแจที่ “ขายดใีน

กฬีาคงิส์คปั, ซเีกมส์,  เอเชยีนเกมส์  ต่างชาตสิัง่เยอะมาก” ดังนั้น 

ก็ดูเหมือนว่าเส้นหวายตะค้าจะกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งโดยมือที่

จับมีด คีม  ไม้วัด และเครื่องชักหวายแบบเดิม ๆ   ของช่างชาว

ล�าลูกกา ผ่านอารมณ์ถวิลหาอดีตของบรรดากองเชียร์ชาติต่าง ๆ  

ในเกมระดับนานาชาติ ถึงแม้จะไม่รุ่งเรืองเฟื่องฟูเหมือนแต่ก่อน 

ทว่าก็อาจเป็นความหวังที่ส่องประกายวาบขึ้นมา และน�าไปสู่

ค�าถามต่อเรื่องที่ใหญ่กว่านั้น  เช่นเรา-ประชาคมตะกร้ออาเซียน 

จะฟื้นฟู  “วัฒนธรรมการใช้หวาย”  ที่เคยเป็นฐานหลักร่วมกัน 

ของบ้านเมืองและชุมชนแถบนี้ขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่ อย่างไร

เรื่องเล่าเก่าแก่ของพัทลุงส�านวนหนึ่งเล่าต่อ ๆ  กันมาว่า มีผี

ในถ�้าโบราณแห่งหนึ่งชอบแปลงร่างเป็น “เณรทอง” ออกมาเตะ

ตะกร้อกบัเดก็วดัและเหล่าสามเณร ส่วนในทางสบิุนนมิติ  ถ้าใคร

นอนฝันเห็นเด็กเตะตะกร้อวิ่งไปวิ่งมา  โบราณท่านท�านายว่าจะ

ต้องเสียของรัก ของมีค่า หรือไม่ก็เกิดแตกร้าวในครอบครัว 

เมื ่อเราได้รับรู ้ข่าวสารในวงการตะกร้อ  และได้ฟังเรื ่อง

ปรมัปราเหล่านี้ไปพร้อม ๆ  กบัอ่านข่าวการประกวดแข่งขนัประดษิฐ์  

หุ่นยนต์ตะกร้อลอดห่วง  (TPA Robo’s Hoop Takraw Com-

petition 2011) ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปีที่แล้ว มันก็คง 

ท�าให้เราเหน็ว่า อนาคตของเส้นหวาย แถบพลาสตกิ และทศิทาง

ของตะกร้อไทยนั้นเกี่ยวพันกับผู้คน  สังคม การเมือง ความเชื่อ 

และ “วัฒนธรรม” ซึ่งทั้งแยกจากกันไม่ออก และขณะเดียวกันก็

หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยั้ง  

แหล่งผลิตตะกร้อหวายคุณภาพดีของ  ไทยแห่งหนึ่งคือที่อ�าเภอล�าลูกกา ปทุมธานี 
เคยผลิตได้ครัวเรือนละนับพันลูกต่อ  เดือน นับเป็นอาชีพหลักของแทบทุกบ้าน ทว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลง
ครั้งส�าคัญ “ช่างฝีมือ” ทั้งหมดก็ตก  งาน ต้องออกตระเวนรับจ้างบ้าง ท�างานในโรงแรมบ้าง โรงงานบ้าง  
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 สงกรานต์ 
ช่วงเวลาแห่งการ
    เปลีย่นผ่าน

เมื่อเอ่ยถึงเทศกาลสงกรานต์  เราเห็นอะไรบ้าง...
หลายคนนึกถึงวันหยุดยาวและการตระเตรียมโปรแกรมท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงเวลานี ้

กันอย่างคึกคัก    เช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่เข้ามาท�างานในเมืองต่างถือโอกาสกลับบ้านไปหาครอบครัวที ่

ต่างจังหวัด   ส่วนชาวกรุงเทพฯ มีไม่น้อยที่ต่างชื่นบานกับการจราจรคล่องตัว  เดินทางสะดวก ขณะ

เดียวกันก็อดไม่ได้ที่จะร�าคาญกลุ่มคนที่เล่นสาดน�้ากันอย่างเอาเป็นเอาตาย โดยไม่สนใจว่าใครจะยินดี

เล่นน�้าด้วยหรือไม่   ด้านหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ต่างรายงานตัวเลขอุบัติเหตุ จ�านวนผู้บาดเจ็บ

และเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี แม้จะมีการรณรงค์ให้ลดอุบัติเหตุมากเพียงใดก็ตาม  

ตามสถานที่จดังานใหญ่ ๆ  โดยเฉพาะที่ขึ้นชื่ออย่างถนนข้าวสาร แน่นอนว่าแทบทกุตารางเมตร

ล้วนเต็มไปด้วยคน คน คน เนื้อตัวเปียกปอน ในมือถืออุปกรณ์เล่นน�้า ใบหน้าผมเผ้ามีแป้งประจนขาว

โพลน และแววตาที่บ่งบอกถึงความสนุกสุดขีดกับการเล่นสาดน�้า ท่ามกลางบรรยากาศเสียงเพลงดัง

กระหึ่ม   ยังไม่นับรวมถึงการเล่นสาดน�้าตามชุมชน ตรอกซอย ริมถนนที่ตั้งกลุ่มและเต้นไปตามเสียง 

เพลงพร้อม ๆ  ไปกับการดักรถทุกชนิดที่ผ่านเพื่อสาดน�้าหรือประแป้ง   แม้กระทั่งบนท้องถนนทั่วเมืองก็มี

กองทพัรถกระบะบรรทกุถงัน�้าพร้อมเหล่าพลพรรคกบัอาวธุประจ�ากายท่ีพร้อมจะสาดน�้าใส่เพื่อนร่วมทาง

ในภาพที่เกิดขึ้นซ�้า ๆ   กันทุกปีเช่นนี้ จะมีใครหยุดคิด หรือรู้ว่าแท้จริงแล้วเทศกาลสงกรานต์มี

ความหมายอย่างไร   นางสงกรานต์เป็นใคร  มีค�าท�านายอย่างไร   และการเล่นสงกรานต์ในอดีตนั้น 

เหมือนหรือต่างกับในปัจจุบันอย่างไร

เทศกาลงานประเพณี

กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง 
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ค�าว่า  “สงกรานต์”  เป็นค�าภาษาสันสกฤต แปลว่า  “ผ่าน” 

หรอื “เคลื่อนย้ายเข้าไป” หมายความว่า การที่พระอาทติย์เคลื่อน

ย้ายจากราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่ง  กินเวลา ๑  เดือน  เรียกสงกรานต์

เช่นนี้ว่า  “สงกรานต์เดือน”    เมื่อครบ ๑๒ เดือนแล้วย่างเข้าราศี

เมษอีกครั้ง  จัดเป็น “สงกรานต์ปี” หรือ “มหาสงกรานต์”  นับเป็น

วันเริ่มต้นปีใหม่ทางสุริยคติในทางโหราศาสตร์

การนบัช่วงเวลาดงักล่าวไม่ได้มเีพยีงประเทศไทยเท่านัน้ แต่

ในประเทศลาว  กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนาม

และมณฑลยูนนานของจีน  ศรีลังกา และทางตะวันออกของ

ประเทศอนิเดยี กย็งันบัสงกรานต์เป็นประเพณปีีใหม่ด้วยเช่นกนั 

อาจารย์ศรศีกัร วลัลโิภดม นกัมานษุยวทิยาอาวโุส กล่าวถงึ

ช่วงสงกรานต์นี้ว่า  เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากเวลาหน่ึง

ไปอีกเวลาหนึ่ง ประเพณีนี้มีขึ้นเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้มั่นคง 

โดยต้องท�าสิ่งมงคล  สงกรานต์จึงม ี๓ วนั เพราะเป็นสามขั้นตอน

ในการเตรยีมใจให้พร้อม ได้แก่ วนัมหาสงกรานต์ วนัเนา และวนั

เถลิงศก

วันสงกรานต์มีตั้งแต่วันที่  ๑๓-๑๕  เมษายน    วันแรกคือ 

วันที่ ๑๓  เป็นวันมหาสงกรานต์  ซึ่งเป็นวันที่พระอาทิตย์ย่างสู ่

ราศตีั้งต้นปีใหม่   ถดัจากวนัมหาสงกรานต์มา ๑ วนั คอืวนัที่ ๑๔ 

เมษายน เรยีกว่า วนัเนา เป็นวนัว่าง พกัจากการงาน ช�าระจิตใจ

ให้บรสิทุธิ์ สงบจติสงบใจ  และวนัที ่๑๕ เมษายน คือ วนัเถลงิศก  

ถือเป็นวันฉลองปีใหม่ 

หากย้อนเวลากลับไปดูประเพณีสงกรานต์ในอดีต   การเล่น

สงกรานต์เป็นกิจกรรมเฉพาะในหมู่สมาชิกครอบครัว หรือชุมชน

บ้านใกล้เรอืนเคียง และไม่ได้มเีพยีงการเล่นสาดน�า้เป็นจรงิเป็นจงั 

อย่างในปัจจุบัน หากแต่มีการสรงน�า้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล 

เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ที่มคีวามสขุ มกีารไปรดน�า้ขอพรจากผูห้ลกัผูใ้หญ่ 

รวมถงึการท�าบญุอทิุศส่วนกศุล เพื่อร�าลึกและแสดงความกตญัญู

ต่อบรรพบรุษุผู้ล่วงลับ  ขณะเดียวกนักเ็ป็นโอกาสอนัดทีี่หนุม่สาว

จะได้พบปะ และได้เล่นสาดน�้ากันอย่างชุ่มชื่นสนุกสนาน

ภาพ : กรมส่งเสริมวัฒ
นธรรม
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้  วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๓ 

เมษายน ปีมะโรง หรือปีงูใหญ่   นางสงกรานต์คือกิมิทาเทวี ทรง

พาหรุดั ทดัดอกจงกลน ีเครื่องประดบับษุราคมั ภกัษาหารกล้วยน�้า 

หตัถ์ขวาทรงขรรค์ หตัถ์ซ้ายทรงพณิ เสดจ็ไสยาสน์ลมืเนตร (นอน

ลืมตา) ประทับบนหลังมหิงส์  (กระบือ) 

ตามต�าราพรหมชาตฉิบบัหลวง ให้ค�าท�านายไว้ว่าถ้าวนัมหา

สงกรานต์เป็นวนัศกุร์  ข้าวน�้า ลกูหมากรากไม้ทั้งหลายจะอดุม ฝน

ชกุและพายจุดั ผูค้นจะเป็นโรคตากนัมาก  วนัหลงัมหาสงกรานต์

ที่เรียกว่าวันเนา ตรงกับวันเสาร์ ตามต�าราว่าข้าวปลาจะแพง จะ

เกดิเพลงิกลางใจเมอืง  ขุนนางจะต้องโทษ ข้าวจะตายฝอย น�า้จะ

น้อยกว่าทกุปี สมณชพีราหมณ์จะร้อนใจนกั ผกัปลาจะแพง  ส่วน

วันเถลิงศก ขึ้นจุลศักราชใหม่ คือวันถัดจากวันเนาเป็นวันอาทิตย์ 

ท�านายว่าพระมหากษัตริย์จะรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพ จะมี

ชัยชนะแก่ศัตรูทั่วทุกทิศ

ปีนี้นาคให้น�า้สามตวั ท�านายว่าฝนต้นปีมาก กลางปีงาม แต่

ปลายปีน้อย

นั่นคือค�าพยากรณ์จากลักษณะของนางสงกรานต์ปี พ.ศ. 

๒๕๕๕ ซึ่งคนทั่วไปอาจไม่สนใจ เพราะไม่รูห้รอืไม่เหน็ว่าจะเกี่ยว 

ข้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวันตรงไหน   อย่างไรก็ตามทุกปีจะ 

มีประกาศเกี่ยวกับนางสงกรานต์และค�าพยากรณ์ออกมา

นางสงกรานต์เป็นคติความเชื่ออยู่ในต�านานสงกรานต์ อัน

เป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าว และเป็นอุบาย

เพื่อให้รูว่้าวนัมหาสงกรานต์ คอืวนัที่พระอาทติย์ย่างเข้าสู่ราศีเมษ 

ซึ่งสมัยก่อนถือเป็นการเถลิงศกใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติ

ว่าตรงกบัวนัใด โดยสมมตุผ่ิานนางสงกรานต์ทั้งเจด็เทยีบกบัแต่ละ

วันในสัปดาห์ ปีไหนตรงกับวันใด นางสงกรานต์ที่มีชื่อสมมุติเข้า

กบัวนันัน้ ๆ  กจ็ะเป็นผูอ้ญัเชญิพระเศยีรท้าวกบลิพรหมออกแห่ไป

สรงน�า้  ซึ่งนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดนี้เป็นเทพธิดาลูกสาวท้าวกบิล

พรหม และเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์

ถ้าวันมหาสงกรานต์เป็นวันอาทิตย์ นางสงกรานต์คือนาง

ทงุษะ วนัจนัทร์คอืนางโคราคะ วนัองัคารคอืนางรากษส วนัพธุคอื

นางมณฑา วันพฤหัสบดีคือนางกิริณี วันศุกร์คือนางกิมิทา และ

วันเสาร์คือนางมโหธร   นอกจากนี้นางสงกรานต์แต่ละคนจะ 

ทรงพาหนะไม่เหมือนกัน และท่าทางที่ทรงพาหนะก็แตกต่างกัน 

บางปีอาจนั่ง บางปีอาจยืน หรือของปีนี้ นางสงกรานต์ก็มาใน 

ท่านอน (ไสยาสน์)

สาเหตทุี่นางสงกรานต์ต้องอญัเชญิพระเศยีรท้าวกบิลพรหม

นั้น ในต�านานสงกรานต์เล่าว่าเป็นเพราะท้าวกบิลพรหมแพ้พนัน

ธรรมบาลกุมาร จึงต้องตัดเศียรออกบูชาธรรมบาลกุมารตาม

สัญญา แต่เนื่องจากพระเศียรของพระองค์ตกไปอยู่ที่ใดก็จะเป็น

อันตรายต่อที่นั้น   ธิดาทั้งเจ็ดจึงต้องน�าพานมารองรับ และน�าไป

ประดิษฐานไว้ในถ�้าคนัธชลุ ีณ เขาไกรลาส ครั้นถงึก�าหนด ๓๖๕ 

วัน  ซึ ่งโลกสมมุติว ่าเป็นปีหนึ ่งเวียนมาถึงวันมหาสงกรานต์ 

เทพธดิาทั้งเจด็กจ็ะทรงพาหนะต่าง ๆ  ผลดัเวรกนัมาเชญิพระเศยีร

ของบดิาออกแห่ โดยที่เทพธดิาทั้งเจด็นี้ปรากฏในวนัมหาสงกรานต์ 

เป็นประจ�า จึงได้ชื่อว่า  “นางสงกรานต์”   ส่วนท้าวกบิลพรหม 

โดยนัยก็คือพระอาทิตย์นั่นเอง  เพราะกบิลหมายถึงสีแดง 
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คงจะไม่กล่าวเกินจริงไปนัก  ว่านับวันความหมายดั้งเดิม 

ของวันสงกรานต์ยิ่งถูกกลบกลืนด้วย  “กิจกรรมการเล่นสาดน�า้” 

เป็นหลกั จนแทบจะกลายเป็นประเพณไีปเสยีแล้ว  นอกจากนี้ยงั

ให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ท�าให้สถานที่แต่ละแห่ง แต่ละอ�าเภอ แต่ละจังหวัด ต่างต้อง

แข่งขันจัดงานประชันกันเต็มที่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ

ต่างประเทศ  โดยมีกิจกรรมอื่น ๆ  ประกอบเพียงผิวเผินเท่านั้น  

ดูได้จากการประชาสัมพันธ์การจัดงานสงกรานต์ในกรุงเทพฯ  

ปีนี้ มงีานใหญ่หลายแห่ง เช่น ห้างใหญ่ย่านราชประสงค์ จดังาน

อศัจรรย์สงกรานต์กลางกรงุ มโีซน Water World เปิดลานเล่นน�า้

สงกรานต์บวกปาร์ตี้โฟม และจะสร้างสถติโิลกครั้งใหม่  ร่วมฉดีน�้า 

๑ หมื่นคนพร้อมกนันาน ๑๐ นาท ีเพื่อบนัทกึลงหนังสือ กนิเนสส์-

บุ ๊ก    ขณะที่ถนนข้าวสารก็ไม่น้อยหน้า  จัดแคมเปญ  “Water 

Festival”  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหน้าใหม่ให้เข้ามา 

ฉลองร่วมกับคนไทย

ส�าหรบับางคน วนัสงกรานต์ในปัจจบุนัจงึเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ  

ส�าหรบัการเปลี่ยนผ่านจากชีวติปกตใินวนัแสนจะธรรมดา ไปเป็น

วันปลดปล่อยอย่างสุดฤทธิ์สุดเดช   และส�าหรับสังคมไทย ในวัน

ที่พระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีเมษนี้ กลับกลายเป็นวันที่ต้องบันทึก

เพื่อปรบัปรงุในครั้งต่อไป ว่าจะท�าอย่างไรให้การจราจรไม่จลาจล 

มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดน้อยลง  

< นางสงกรานต์พระประแดง 
พร้อมเศียรกบิลพรหม 
ตามต�านานสงกรานต์

(ภาพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

ภา
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สงกรานต์...สายน�้าแห่งคุณค่า 
มรดก...แห่งวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
จับมือภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

สารในนามรัฐบาลถึงประชาชน
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ�าปี ๒๕๕๕

นายกรัฐมนตรี  (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร)  ได้อ่านสารใน

นามรัฐบาลถึงประชาชนเนื ่องในเทศกาลสงกรานต์  ประจ�าปี 

๒๕๕๕   ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  

ในวันที ่  ๑๓  เมษายน ๒๕๕๕  ซึ ่งถือเป็นวันมหาสงกรานต์ 

นอกจากนี้ กรมส่งเสรมิวฒันธรรมยงัได้ประสานไปยงัผูว่้าราชการ

จงัหวดัทกุจงัหวดัให้มกีารอ่านสารดงักล่าวในการจดังานประเพณี

สงกรานต์ 

งาน สืบสาน สร้างสรรค์ 
ประเพณีปีใหม่ไทย ๒๕๕๕   

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรม สภาผู้แทนราษฎร จดังาน “สืบสานประเพณี

วันสงกรานต์  ปีใหม่ไทย พ.ศ.  ๒๕๕๕”  ระหว่างวันที ่  ๓-๕ 

เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องโถง อาคารรฐัสภา ประกอบด้วยกจิกรรม 

-  นิทรรศการ  “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๔ ภาค  เพื ่อ 

น�าเสนอคุณค่า สาระ ประเพณีสงกรานต์   ๔ ภาค พร้อมสาธิต 

ชุดรดน�้าขอพร ระหว่างวันที่ ๓–๕ เมษายน ๒๕๕๕ 

- พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙  รูป  และรดน� ้าขอพร 

ผู้อาวุโสเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์ในการเถลิงศกใหม่  

โดยนายวิทสุทธิ์  ไชยณอรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่

สอง  เป็นประธานในพิธี และนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดี 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม  

ร่วมในงานดังกล่าว

เรื่องและภาพ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
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เพือ่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู ้มีคุณูปการในวงการ 

ศลิปวฒันธรรม และสบืทอดประเพณวีฒันธรรมอนัทรงคณุค่าของ

ชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดพิธีรดน�้าขอพรศิลปินแห่งชาติ  

ผูม้ผีลงานดเีด่นทางวฒันธรรม และผูบ้รหิารงานวฒันธรรม ซึ่งถอื

เป็นการแสดงมุทิตาจิต สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที  

ซึ ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  โดยพรที่ได้รับจากผู้ใหญ่  

ช่วยสร้างขวัญก�าลังใจ และเป็นสิริมงคลในการด�าเนินชีวิตใน

โอกาสปีใหม่ไทย เมื่อวนัที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอประชมุเล็ก  

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วฒันธรรม นางสกุมุล  คณุปลื้ม ให้เกยีรตมิาเป็นประธานในพธิ ี  

สงกรานต์...สายน�้าแห่งคุณค่า 
มรดก...แห่งวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
จับมือภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

นอกจากนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังได้จัดนิทรรศการคุณค่า 

สาระ ประเพณีสงกรานต์ ๔ ภาค    การสาธิตชุดรดน� ้าขอพร  

๔ ภาค   การสาธิตการก่อเจดีย์ทราย   การสาธิตการท�าอาหาร 

และขนมในเทศกาลสงกรานต์  อาทิ  ข้าวแช่  ขนมจีนซาวน� ้า 

ขนมจีนโบราณ การกวนกาละแม ข้าวเหนียวแดง และการแสดง

ทางวัฒนธรรม อันได้แก่  การแสดงเพลงพื้นบ้าน ล�าตัด และ 

ร�าโทน 

งาน “รดน�้าขอพรศิลปินแห่งชาติ 
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม  
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๕๕

เรื่องและภาพ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

������������.indd   57 25/5/2012   18:53



58 วัฒนธ รม

งาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าครองโลก 
ประจ�าปี ๒๕๕๕” วันที่ ๑๓–๑๕ เมษายน  
ณ สยามสแควร์ 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับส�านักงานจัดการทรัพย์สิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดงาน  “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้า 

ครองโลก ประจ�าปี  ๒๕๕๕”  ระหว่างวันที่  ๑๓–๑๕  เมษายน  

๒๕๕๕   ณ สยามสแควร์    โดยปิดพื ้นที ่เพื ่อบอกเล่าเรื ่องราว  

คุณค่า สาระของประเพณีวันสงกรานต์ และกิจกรรมนันทนาการ

ในเทศกาลสงกรานต์     

ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายคือ  เด็ก  เยาวชน ครอบครัว และนัก

ท่องเที่ยว 

กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการผ้าขาวม้าไทย  

๔ ภาค    การท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์  ๕๕  รูป    การสรงน� ้า

พระพุทธรูปประจ�าวันเกิด  เพื ่อความเป็นสิริมงคล   การรดน�า้ 

ขอพรผู้ใหญ่    การก่อเจดีย์ทรายตามแนวคิดของศิลปิน   การ

ท�าบุญปล่อยนกปล่อยปลา   การละเล่นพื้นบ้าน    อีกทั้งยังสร้าง

กระแสการใช้  “ผ้าขาวม้า” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเพณ ี 

มาพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์  โดยการแสดงแบบเครื่องแต่งกายที่

ตดัเยบ็จากผ้าขาวม้า จดัขบวนแห่ผ้าขาวม้าพาเหรด  การเล่นน�้า

สงกรานต์และกจิกรรมนนัทนาการจากบรรดาศลิปินมากมาย อาท ิ

วงสามบาทห้าสิบ  โมเดิร์นด็อก  ตุ๊กกี้  เท่ง  เถิดเทิง ๓ ช่าปาร์ตี ้ 

และ โจอี้ บอย  ซึ่งในงานดงักล่าวได้รบัความสนใจจากประชาชน

เป็นจ�านวนมากทั ้งคนไทยและชาวต่างชาติ  และโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งหลาย ๆ  ครอบครัวต่างพากันมาร่วมงาน และเรียกร้อง 

ให้มีการจัดในปีต่อ ๆ   ไป  เนื่องจากมองว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความ

ปลอดภัยที่จะให้ลูกหลานมาร่วมเล่นน�้าสงกรานต์ และยังได้มี 

ส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีสงกรานต์อันเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมที่งดงามของคนไทย และยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คน 

ต่างชาติอีกด้วย   
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งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน 
ประจ�าปี ๒๕๕๕ 
ณ บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ร ่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข  

จังหวัดชลบุรี  จัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน  

ประจ�าปี ๒๕๕๕ เพื่อสบืสานความงดงามของประเพณสีงกรานต์  

และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ให้คน 

รุ่นปัจจุบันมีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สายตานักท่องเที่ยว  

ระหว่างวนัที่ ๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บรเิวณชายหาดบางแสน  

โดยน�ากิจกรรมทางวัฒนธรรมไปร่วมสืบสานประเพณีไทย 

และมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ประกอบด้วย  นิทรรศการ

ประเพณีสงกรานต์วันไหล    การสาธิตชุดรดน�้าขอพร ๔ ภาค   

การแสดงทางวัฒนธรรม    การแสดงละครหุ่นคณะโจหลุยส์   

การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง  (ล�าตัด/เพลงฉ่อย) การแสดง 

พื้นบ้าน พณิ แคน โปงลาง และการแสดงของวงลกูทุง่ปัญญาไทย  

และ การสาธิตการท�าอาหาร และขนมในเทศกาลสงกรานต์ 

นอกจากนี้ กรมส่งเสรมิวฒันธรรม ยงัได้ด�าเนนิการจดัท�าสือ่

ต่าง ๆ   เพื่อเชญิชวนประชาชนให้ร่วมกนัสบืสานประเพณีสงกรานต์

ของไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านสื่อต่าง ๆ  อาทิ

สปอตโฆษณา  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตส�านึกที่ดี  

และน�าเสนอคุณค่าความงดงามของประเพณีสงกรานต์ 

บตัรอวยพรออนไลน์ (E-card) ทางเวบ็ไซต์ www.culture.

go.th 

การประกวดคลิปสงกรานต์ ทางเว็บไซต์ www.culture.
go.th ชิงเงินรางวัล ๓๐.๐๐๐ บาท

การด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ   ที่กล่าวมา  เป็นเพียงส่วนหนึ่งใน

การสร้างการรับรู้และก่อให้เกดิแบบอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสม

กับยุคสมัย   แต่ก็ไม่ท�าลายรากเหง้า และความงดงามที่เคยมีมา

แต่อดีต    เราคนไทยทุกคนควรที่จะช่วยกันปกป้องคุ้มครองมรดก

ทางวัฒนธรรมของไทยเรา    ให้คงอยู่เป็นมรดกสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน 

ต่อไป 
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นวดแผนไทย 

รูปหล่อฤๅษีดัดตน ในวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) 

(ขวา) การนวดเป็นกิจกรรมที่ท�าได้ในครัวเรือนทั่วไป เช่นหญิงที่นวดให้แก่ชายผู้นอนอยู่บนเรือน
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง อ�าเภอเมือง อุบลราชธานี เขียนราวสมัยรัชกาลที่ ๓-๔
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ครอบจักรวาล

จักรพันธุ์ กังวาฬ
ภาพ : บุญกิจ สุทธิญาณานนท์

นวดแผนไทย ศาสตร์ประจ�าชาตอิายเุก่าแก่หลายร้อยปีก�าลงักลบัมาได้รบัความนยิมอย่างยิ่งในยคุน้ี  ท้ังในหมูค่นไทย

และชาวต่างชาติ  เห็นได้จากร้านนวดแผนไทยและสปาที่มีบริการนวดแผนไทยเกิดขึ้นจ�านวนมากทั้งในกรุงเทพฯ  

และต่างจังหวัด  ไม่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหรือย่านธุรกิจ  รวมทั้งตามโรงแรมหรูหรือศูนย์การค้า แม้แต่ตามตรอก 

ซอกซอยจะสามารถสังเกตเห็นป้าย “บริการนวดแผนไทย” ได้ไม่ยาก

ปรากฏการณ์เช่นนี้พอจะบอกได้ว่านวดแผนไทยนั้นเป็นศาสตร์ที่มีคุณค่า จึงไม่สูญหายไปกับกาลเวลา แต ่

มีผู้เรียนรู้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ตอบสนองต่อคนรุ่นใหม่ที่เข้ามารับบริการ ทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อย 

และนวดเพื่อรักษาโรค

ศาสตร์โบราณในโลกสมัยใหม่
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ย้อนกลับไปในอดีตคงไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าการนวด 
แผนไทยเกิดขึน้ครั ้งแรกเมื ่อใด แต่หลักฐานเอกสารที่ชัดเจน 

เกี่ยวกบัหมอนวดและการนวดแผนไทย พบในสมยักรงุศรอียธุยา  

ตั ้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ในพระไอยการนา

ต�าแหน่งนาพลเรอืน คอืต�าแหน่งข้าราชการต่าง ๆ  ในฝ่ายพลเรอืน 

ออกนามกรมหมอนวดและขุนนางที่เป็นเจ้ากรมไว้ว่า กรมหมอ

นวดขวา มีหลวงราชรักษาเป็นเจ้ากรม และกรมหมอนวดซ้าย มี

หลวงราโชเป็นเจ้ากรม  

ทว่าเมื่อกรงุศรอียธุยาเสยีแก่พม่า พ.ศ. ๒๓๑๐ ต�าราแพทย์

แผนไทยได้ถูกท�าลายและสูญหายไปเป็นอันมาก

กระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

รัชกาลที่ ๑ ได้ย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนคร และทรง

ปฏิสังขรณ์วัดโพธารามหรือวัดโพธิ์ ขึ้นเป็นอารามหลวง ให้ชื่อว่า 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงมีรับสั่งให้สืบเสาะรวบรวม

ต�ารายา ฤๅษีดัดตน และต�ารานวด น�ามาแสดงไว้ตามศาลาราย

ของวัดโพธิ์  เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้

ต ่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๓๗๕ พระบาทสมเด็จพระนั ่งเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ ์

วัดโพธิ์อีกครั้ง ทรงให้หล่อรูปฤๅษีดัดตนโลหะ ๘๐ ตน รวบรวม

ต�าราการแพทย์และต�ารานวด รวมทั้งให้จารึกสรรพวิชาต่าง ๆ   

ลงบนแผ่นศลิา บ้างอยูใ่นรปูจติรกรรมฝาผนงั ประดบัตามศาลาราย  

เสาระเบยีงและพระอโุบสถภายในวดัโพธิ์ รวมทั้ง “ต�าราหมอนวด

จ�านวน ๖๐ ภาพ” ซึ่งจารึกไว้ ณ ศาลาหน้าพระมหาเจดีย์ด้าน

เหนือ  เท่ากับเป็นการช่วยอนุรักษ์ศาสตร์การนวดแผนไทยให้ชน

รุ่นหลังได้ศึกษาสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

การนวดแผนไทยซึ่งประกอบด้วย การกด การบีบ การคลึง

เค้น การดดั การประคบ และการอบตวั นบัเป็นการรกัษาโรคด้วย

วธิกีารธรรมชาต ิเพราะการนวดจะช่วยให้ระบบไหลเวยีนเลือดใน

ร่างกายคนเราท�างานได้ดีขึ ้น  กล้ามเนื ้อที ่ตึงหรือแข็งเกร็งจะ 

ผ่อนคลาย และช่วยกระตุ้นระบบประสาทต่าง ๆ   ให้ท�างานดีขึ้น 

ยังช่วยให้ระบบข้อต่อและเส้นเอ็นเกิดความยืดหยุ่น

หลักการส�าคัญของการนวดแผนไทย ก็คือแนวเส้นประธาน 

๑๐ ซึ่งมจีดุเริ่มต้นบรเิวณรอบสะดอื แล้วแยกออกไปตามทศิทาง

ต่างกัน  เพื่อควบคุมส่วนต่าง ๆ   ของร่างกาย หากเส้นประธาน  

๑๐ มีความผิดปกติ จะท�าให้เกิดโรคในลักษณะต่างกันไป 

เส้นประธานทั้ง ๑๐ เส้น ได้แก่ อทิา ปิงคลา สมุะนา กาลทารี 

หสัรงัษ ีทวาร ีจนัทภสูงั รชุ�า สกิขิณ ีและ สขุมุงั โดยเส้นประธาน

แต่ละเส้นมีความสัมพันธ์กับอาการเฉพาะของเส้นนั้น ๆ  
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บรรยากาศในศาลานวด
ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 
แต่ละวันมีลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติ
มารับบริการนวดแผนไทยอย่างเนืองแน่น
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เส้นอิทาและปิงคลา  เกี่ยวข้องกับอาการบริเวณศีรษะ  เช่น 

ปวดศีรษะ

เส้นสุมะนา  เกี่ยวข้องกับอาการของอวัยวะแนวกลางล�าตัว 

เช่น ลิ้น คาง อก

เส้นกาลทารี  เกี่ยวข้องกับอาการของแขนและขา 

เส้นหัสรังษีและทวารี  เกี่ยวข้องกับอาการทางตา

เส้นจันทภูสังและรุช�า  เกี่ยวข้องกับอาการของหู

เส้นสิกขิณี  เกี่ยวข้องกับอาการของทวารเบา

เส้นสุขุมัง  เกี่ยวข้องกับอาการของทวารหนัก 

ดังนั ้นหมอนวดจึงต้องเรียนรู ้และจดจ�าทางเดินของเส้น

ประธาน  ๑๐  ให้แม่นย�า  เพราะตลอดแนวของแต่ละเส ้น  

ล้วนประกอบด้วย  “จุดแก้” ส�าหรับบ�าบัดรักษาอาการเจ็บป่วย 

ที่ต่างกัน

นอกจากนั้นแนวทางการนวดแผนไทยในปัจจบุนัยงัแบ่งออก 

เป็นสองกลุม่หลกั กลุม่แรกคอืการนวดแบบเชลยศกัดิ์ อกีกลุม่คอื

การนวดแบบราชส�านัก

(ขวา) นวดแผนไทยเป็นอาชีพที่คนตาบอดท�าได้ดี  
ช่วยให้พวกเขาสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ 
ในภาพ นักเรียนนวดของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพ 
คนตาบอดฝึกก�าลังนิ้วของตนด้วยการยกตัวขึ้นจากพื้น
ในท่านั่งขัดสมาธิ

(ขวาล่าง) นักเรียนนวดคร�่าเคร่งฝึกซ้อม
ตามค�าแนะน�าของอาจารย์  
หลายคนมาเรียนนวดแผนไทยด้วยความหวัง
จะไปท�างานต่างประเทศ 

(ล่าง) ภาพจารึกต�าราหมอนวดที่วัดพระเชตุพน-
วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แสดงให้เห็นแนวเส้นประธาน ๑๐ 
และจุดกดนวดแก้โรคต่างๆ เป็นความรู้
ที่สืบทอดมาแต่โบราณ
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การนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์  เป็นการนวดแบบพื้นบ้าน 

ที่ให้ความรูส้กึเป็นกนัเอง คอืใช้ทั้ง มอื  เท้า  เข่า ศอก ในการนวด 

ทั้งยังมีท่ายืดดัดร่างกายที่อาจดูแล้วพลิกแพลงหรือผาดโผน

ปัจจุบันรูปแบบการนวดต�ารับวัดโพธิ ์  ซึ ่งเป็นต้นแบบที ่

แพร่หลายสู่ร้านนวดและสปาทั่วประเทศไทยจนถึงต่างประเทศ 

ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้

นอกจากนั้นกลุ ่มหมอนวดพื้นบ้านที่มีอยู่ทั ่วทุกภาคของ

ประเทศ และมีวิธีการนวดอันแตกต่างหลากหลาย  เช่น นวด

เหยยีบเหลก็แดง นวดตอกเส้น ฯลฯ กถ็กูจดัให้อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั

นี้

ส่วนการนวดแผนไทยแบบราชส�านัก ใช้เพียงมือและนิ้วใน

การนวดกดจุดเท่านั้น กล่าวกันว่าเป็นรูปแบบการนวดส�าหรับ

กษตัรย์ิและเจ้านายผูใ้หญ่ในราชส�านกัมาแต่โบราณ จงึมลีกัษณะ

เรียบร้อยส�ารวม

ทว่าจุดเริ่มต้นของการนวดแผนไทยแบบราชส�านักในสังคม

ไทยยคุนี้  เกดิจากเมื่อครั้งที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตสุงิห์ 

ได้ก่อตั้งโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อผลิต

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ท่านได้พบกับอาจารย์ณรงค์สักข์ บุญ-

รัตนหิรัญ ผู้เชี่ยวชาญการนวดแผนไทยแบบราชส�านัก ด้วยเห็น

ว่าเป็นศาสตร์ทรงคุณค่า จึงเชิญอาจารย์ณรงค์สักข์มาสอนวิชา

นวดให้แก่โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัยตั้งแต่ยุคเริ่มต้น 

กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๕  โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัยถูกน�า

เข้าไปอยู่ในการดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ

ปรบัปรงุหลกัสตูรจากระดบัอนปุรญิญาไปเป็นปรญิญาตร ี“สาขา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์”  มีการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิทยา 

ศาสตร์การแพทย์ร่วมกับวิชาด้านแพทย์แผนไทย  รวมทั้งวิชา 

นวดแผนไทยแบบราชส�านัก  (หัตถเวชกรรม) ด้วย

อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมให้การนวดแผนไทย

แพร่หลายสู่ประชาชน ส่วนหนึ่งเกิดจากการส่งเสริมของภาครัฐ 

โดยกระทรวงสาธารณสขุมนีโยบายผลกัดนัให้โรงพยาบาลของรฐั

ทกุระดบัมบีรกิารแพทย์แผนไทย ได้แก่ การใช้สมนุไพรไทย นวด

แผนไทย  รวมถึงการอบประคบ  เพื ่อเป็นทางเลือกส�าหรับ

ประชาชน  โดยก�าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนว่า  โรงพยาบาลศูนย์ 

(โรงพยาบาลจังหวัด) ทุกแห่งทั่วประเทศจะต้องมีบริการนวด 

แผนไทย

ส�าหรับภาคเอกชน สังเกตได้ไม่ยากว่ามีร้านให้บริการนวด

แผนไทยเกิดขึ้นแพร่หลายทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

เมื่อตลาดขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง คนทั่วไปจ�านวนมากจึง

สนใจจะประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทย

ข้อมูลระบุว่า แต่ละปีมีนักเรียนจบหลักสูตรการนวดของ

โรงเรยีนแพทย์แผนโบราณวดัพระเชตุพนฯ (วดัโพธิ์)  ร่วมหมื่นคน 

นับตั้งแต่ช่วงเศรษฐกิจตกต�า่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีคนหันมาเรียน

และยึดอาชีพหมอนวดแผนไทยจ�านวนมาก  ตั้งแต่ผู้ที่เรียนจบ  

ป. ๔ จนถึงจบปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้ง

ชาวต่างประเทศ  เช่น ญี่ปุ่น จีน และชาวยุโรป ก็มาสมัครเรียน

นวดแผนไทยด้วย
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ร้านให้บริการนวดตั้งเรียงรายอยู่ในซอยแห่งหนึ่งย่านถนนสุขุมวิท 
สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการนวดของคนยุคนี้  
ตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมักมีร้านนวด 
แผนไทยเปิดบริการเป็นจ�านวนมาก

กลุ ่มนักเรียนไทยส่วนหนึ ่งมาเรียนเพื ่อหวังไปท�างาน 

ต่างประเทศ เนื่องจากการนวดแผนไทยกลายเป็นท่ีรูจ้กัไปท่ัวโลก  

และกจิการสปาในหลายประเทศต้องการพนกังานนวดบ�าบดัชาว

ไทย ไม่ว่าจะเป็นทางยโุรป เช่น ออสเตรยี อติาล ีฝรั่งเศส องักฤษ 

เยอรมนี  หรือทางตะวันออกกลาง  เช่น  ดูไบ บาห์เรน  คูเวต 

ซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งประเทศจีนและญี่ปุ่น

อาจเป็นดั่งที่ผูรู้ใ้นวงการนวดแผนไทยท่านหนึ่งให้ความเหน็

ไว้ว่า เพราะโลกยคุนี้มคีวามเรว็สงู มกีารแข่งขนัสูง ต่างคนต่างอยู่ 

ผู้คนจึงมีความเครียดสูง ขณะที่การนวดเป็นสัมผัสที่ท�าให้รู้สึก

อบอุ่น ผ่อนคลาย  ศาสตร์โบราณอย่างการนวดแผนไทยจึงกลับ

มาได้รับความนิยม  
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“มาท�าความรู้จัก
กันสักหน่อย”

๑
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” กับ 
“มรดกโลก”  ไม่เหมือนกัน

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 
เน้นแนวทางปฏบิตั ิการแสดงออก ทกัษะ 
องค์ความรู ้  ความเชื ่อ  ฯลฯ  ของชุมชน 
กลุม่คน หรอืในบางกรณ ีปัจเจกบคุคล  ท่ี
ส่งผ่านและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ ่น หรืออีก
นัยหนึ่ง  คือ  วัฒนธรรมที่ยังมีชีวิต ส่วน 
“มรดกโลก” เน้นโบราณสถานหรอือทุยาน
แห่งชาติ ที่ทรงคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล 
ในแง่มุมของประวัติศาสตร์  ศิลปะ หรือ
วิทยาศาสตร์  เป็นส�าคัญ 

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” กับ 
“มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้”  
เหมือนกันไหม

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 
เป็นศัพท์ที ่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแปล
และนิยามขึ้นจากอนุสัญญาว่าด้วยการ
สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้  (Intangible Cultural Heritage) 
ของยูเนสโก ที ่มุ ่งส่งเสริมการตระหนัก
ถึงคุณค่าอันโดดเด่น ยกย่ององค์ความรู้ 

และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ส่งเสริม
ศักดิ ์ศรีทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์
ของกลุ่มชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ   แต่ศัพท์
ค�าว่า  “มรดกทางวัฒนธรรมที ่จับต้อง
ไม่ได้” อาจจะเข้าใจยากและไม่คุน้เคยใน
ประเทศไทย คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติจึงมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ให้ใช้ค�าว่า “มรดกภมูปัิญญาทาง
วัฒนธรรม”

ไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่า
ด้วยการสงวนรกัษามรดกทางวฒันธรรม
ที่จับต้องไม่ได้

ประเทศไทยอยู่ระหว่างเตรียมการ
เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการ
สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้   จงึท�าให้ประเทศไทยยงัไม่สามารถ
เสนอมรดกทางวฒันธรรมของไทยเพือ่ขึ้น
บญัชรีายการมรดกวฒันธรรมท่ีจับต้องไม่ได้
ของยูเนสโกได้ในขณะนี้   อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยได้พฒันากลไกและมาตรการ
ต่าง ๆ  เพื ่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุ
สญัญาฯ แล้ว ได้แก่ การจดัท�าคลงัข้อมลู 
การขึ้นทะเบยีน และการพฒันากฎหมาย

๙ สิ่งควรรู้กับ
“มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม”

68

๑

๒

๓

มรดกวัฒนธรรม

กองบรรณาธิการ
และส�านักมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วัฒนธ รม
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หาความรู้เรื่อง “มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม”

กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือ 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  เมื ่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่ง
มอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและห้อง
สมุดทั่วประเทศ   นอกจากนี้ข้อมูลมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม   รายชื่อมรดก
ภมูปัิญญาทางวฒันธรรมของชาติ  เกณฑ์
การขึ ้นทะเบียน    ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
สามารถสืบค้นได้ท่ี   www.culture.go.th/
ichthailand หรือ  เฟสบุ๊ก  “มรดกภูมิ-
ปัญญาทางวัฒนธรรม”

วีดิทัศน์ “มรดกภูมิปัญญา” 

มีสารคดีชุด  “บันทึกวัฒนธรรม” 
กล่าวถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
รวม ๓๐  ตอน  อาทิ  หนังใหญ่  เครื ่อง
จักสานย่านลิเภา ต�านานพระแก้วมรกต 
มวยไทย ฤๅษีดัดตน ฯลฯ    ติดต่อขอรับ
ได้ที่ กลุม่ปกป้องคุม้ครองมรดกภมูปัิญญา 
ส�านักมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เลขที่ ๑๔ ถนน
เทียมร ่วมมิตร  ห ้วยขวาง  กรุงเทพฯ 
๑๐๓๑๐  โทร.  ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓  ต่อ 
๑๓๑๒-๑๓๑๔

กรณียูเนสโกประกาศรับรอง Royal 
ballet of Cambodia และ Sbek 
Thom, Khmer shadow theatre 
ของกัมพูชา ที่คล้ายกับ “โขน” และ 
“หนังใหญ่” ของไทย ในบัญชีรายการ
ตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ของมนุษยชาติ 

การประกาศบัญชีรายการตัวแทน
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
มนุษยชาติ ตามที่ก�าหนดในอนุสัญญาฯ 
ไม่ได้เป็นการประกาศความเป็นลิขสิทธิ์
หรือการเป ็นเจ ้าของแต่เพียงผู ้ เดียว 
วัฒนธรรมของไทยกับเขมรมีความคล้าย
กนั แต่กย็งัมลีกัษณะเฉพาะแยกกนั  โดย
ในกรณขีอง Royal ballet of Cambodia 
และ  Sbek  Thom,  Khmer  shadow 
theatre ของกมัพชูา ได้รบัการประกาศเป็น
ผลงานชิ้นเอกมรดกวัฒนธรรมมุขปาฐะ
หรือจับต้องไม่ได้   ก่อนที่อนุสัญญาจะมี
ผลใช้บังคับ  ซึ่งต่อมายูเนสโกได้น�ามา
ประกาศอยู่ในบัญชีรายการตัวแทนฯ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมกับรายการจาก
ประเทศต่าง ๆ   รวมทั้งสิ ้น ๙๐  รายการ 
ทั ้งนี ้หากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุ
สัญญาฯ  ก็สามารถเสนอ  “โขน”  และ 
“หนังใหญ่” ขอขึ้นบัญชีรายการตัวแทน
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
มนุษยชาติได้เช่นกัน

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีเจ็ด 
สาขา

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จ�าแนก
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมออกเป็น

เจ็ดสาขา  คือ ๑. ภาษา   ๒. วรรณกรรม
พื ้นบ้าน   ๓. ศิลปะการแสดง   ๔. แนว
ทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงาน
เทศกาล  ๕. งานช่างฝีมอืดั้งเดมิ  ๖. ความรู้
และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับธรรมชาติและ
จักรวาล และ  ๗. กีฬาภูมิปัญญาไทย

ไทยม ี“มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม” 
๘๐ รายการ

     
กระทรวงวัฒนธรรมประกาศขึ ้น

ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติไว้  ๘๐  รายการ  (เริ ่มปี  พ.ศ. 
๒๕๕๒ มี ๒๕  รายการ ปีต่อ ๆ มาคือ 
๒๕ และ ๓๐ รายการตามล�าดับ) และ
จะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ  ประจ�าปี  พ.ศ. 
๒๕๕๕ ในเดือนสิงหาคมนี้

การปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมท�าได้อย่างไร

กระบวนการปกป้องคุ้มครองมรดก
ภมูปัิญญาทางวฒันธรรมจะต้องให้ชมุชน 
กลุ่มคน หรือปัจเจกบุคคล ซึ ่งถือครอง 
หรือที่มีส่วนเกีย่วข้องทั้งทางตรงและทาง
อ้อมเข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินการ ตั้งแต่
การจ�าแนก การบันทึกหลักฐาน การวิจัย 
การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการสืบสาน 
การถ ่ายทอด  การอนุรักษ ์   และการ
สร ้างสรรค ์   อย ่างยั ่งยืนตามสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสม

๙ สิง่ควรรู้กับ
“มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม”
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จักรพันธุ์ โปษยกฤต  ศิลปินและศิลปะสมัยรัชกาลที่ ๙ 

เมื ่อมีการประกาศรายชื ่อศิลปินแห่งชาติในปีพุทธศักราช 
๒๕๔๓ นาม  “จักรพันธุ ์  โปษยกฤต”  ได้รับเกียรตินั ้นในฐานะ 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศลิป์ พร้อมวงเลบ็ต่อท้ายว่า (จติรกรรม) 

โดยการฝึกฝน  เขาเคยได้รับค�าแนะน�าด้านการวาดภาพจาก  

ศ. ศิลป์  พีระศรี หรือ คอราโด  เฟโรจี ครูชาวอิตาลีผู้บุกเบิกศิลปะ

สมัยใหม่ในประเทศไทย และ “บิดา” แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส่วนในทางการศกึษา จกัรพนัธุเ์ป็นศษิย์เก่าของคณะจติรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได ้รับ

พระราชทานปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มาตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๕๑๑ 

ว่าถึงฝีไม้ลายมือ ภาพวาดของเขาเคยได้รับรางวัลในงาน 

แสดงศิลปกรรมแห่งชาติติดต่อกันมาหลายปี ผลงานภาพวาดที่มี

ลายเซ็น  “จักรพันธุ ์   โปษยกฤต”  ตรงมุม  คือสิ ่ง ที ่นักสะสม 

ต่างแสวงหา ทว่ากลับมีน้อยคนจะมีโอกาสเป็นเจ้าของ 

แน่นอนว่าเขาสมควรแก่เกียรติยศของ  “ศิลปินแห่งชาติ”  

ทุกประการ    กระนั ้นสิ ่งที ่เขาสนใจและลงแรงมาอย่างต่อเนื ่อง

ยาวนานหลายสบิปี  ย่อมมอิาจจ�ากดัอยูเ่พยีงด้วยค�าว่า “จติรกรรม” 

ในวงเล็บที่ต่อท้าย

จักรพันธุ์ โปษยกฤต  เกิดที่กรุงเทพฯ ช่วงปลายสงครามโลก 

ครั้งที่ ๒ ความสนใจศิลปะของเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่เยาว์วัย  เขาเล่า

ว่า “ผมนี่เขียนรูปมาตั้งแต่ก่อนผมเขียน ก ไก่  เป็นเสียอีก...”   

นอกจากจะชอบวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจแล้ว  ราวปี พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เมื ่อแรกมีโทรทัศน์ในเมืองไทย    เด็กชายจักรพันธุ ์   นักเรียน 

วชิราวุธวิทยาลัย ได้ดูหุ่นกระบอกเป็นครั้งแรกจากโทรทัศน์ขาวด�า

ของครูผู ้ก�ากับคณะ  (ผู้ดูแลนักเรียนประจ�า)    เขาจ�าได้ติดตาว่า 

เป็นหุ่นคณะนายเปียก ประเสริฐกุล  เล่นเรื่อง พระอภัยมณี ความ 

ประทับใจท�าให้เด็กมัธยมต้นคนนี้สร้างโรงหุ่นกระบอกโรงเล็ก ๆ   

ของตัวเองขึ้นมา พร้อมหุ่นตัวจิ๋ว ๆ  ที่ท�าจากวัสดุใกล้ตัว   

> ขณะสเก็ตช์ภาพทิวทัศน์ป่าเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี

ศ ิลปินแห่งชาติ

ศรัณย์ ทองปาน
ภาพ : มูลนิธิจักรพันธุ์  โปษยกฤต

�������������� indd   70 25/5/2012   18:58



เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๕   71

จักรพันธุ์ โปษยกฤต  ศิลปินและศิลปะสมัยรัชกาลที่ ๙ 

�������������� indd   71 28/5/2012   12:03



72 วัฒนธ รม

เม่ือเขาได้ไปดลูะครกรมศลิปากรมากก็ลายเปน็แรงบนัดาลใจ

ให้สร้างโรงละครขึ้นจากกล่องขนมปังอกี ภายในเขียนฉากตามอย่าง

ที่ได้ดูของจริง พร้อมจัดวางตุ๊กตาตัวจ้อยที่ตกแต่งกระดาษสีเงิน 

สีทอง  โรยกากเพชร  เป็นเรื่องเป็นราวต่าง ๆ   “ท�าเองเล่นเอง สนุก

เหลือหลาย”  เขาหวนร�าลึก

จนเมื่อจักรพันธุ ์จบจากคณะจิตรกรรมฯ มารับหน้าที ่เป็น

อาจารย์พิเศษในคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมี

โอกาสรูจ้กักบัคณุป้าชื้น สกลุแก้ว บตุรสาวของนายเปียก ประเสรฐิ-

กลุ จนได้เรยีนรูว้ชิาการเชดิหุ่น รวมท้ังยงัได้สบืต่อมรดกหุน่กระบอก

รุ่นเก่ามาแทบทั้งโรง   ด้วยฝีไม้ลายมือทางศิลปะจึงกลายเป็นที่มา

ของการสร้างสรรค์ใหม่ ในนามหุน่กระบอกคณะจกัรพนัธุ ์ โปษยกฤต 

ออกโรงครั้งแรกที่โรงละครแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ แสดงเรื่อง 

พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร อันเป็นเหตุให้ได้วิชาเชิดหุ่น

จากคุณครูวงษ์ รวมสุข แห่งอัมพวา สมุทรสงคราม อีกท่านหนึ่ง 

อีก ๒ ปีต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ หุ่นกระบอกคณะจักรพันธุ ์

โปษยกฤต ออกโรงอีกครั้งกับ รามเกียรติ์ ตอนนางลอย ณ วังสวน-

ผักกาด ช่วงเวลาเดียวกันนั้น  จักรพันธุ ์ได้เรียนวิชาปักดิ ้นเลื่อม 

จากปรมาจารย์เยื้อน ภาณทุตั ซึ่งส่งผลสบืเนื่องต่องานประณตีศลิป์

ของเขาในยุคหลัง

ด้วยวัยยังไม่ถึง ๔๐ ปี ความมุ่งมั่นและผลงานของจักรพันธุ์

เป็นที่ประจักษ์โดยเด่นชัด ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ รศ. โชต ิ กัลยาณมติร  

“ครูใหญ่” ทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม  เขียนบทความยกย่อง

ให้เขาเป็นหนึ่งในบรรดา  “นายช่างเอก”  ในรอบ ๒๐๐ ปีของกรุง

รัตนโกสินทร์   แม้จักรพันธุ์จะมีอาวุโสน้อยที่สุดในเหล่านายช่างเอก

ที่อาจารย์โชตอิอกนาม กระนั้น “กเ็ป็นผูท้ี่ควรจะนบัได้ว่าเป็นช่างเอก

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ด้วยท่านหนึ่ง  เพราะเหตุที่เป็นผู้ที่มองเห็น

ความงามอันอ่อนหวานในศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างลึกซึ ้ง... 

เป็นบุคคลส�าคัญอีกผู้หนึ่งที่ทุ ่มเทการปฏิบัติงานในชีวิตเพื่อการ

ภาพลายเส้นแนวเสียดสีสังคม
ที่จักรพันธุ์วาดประกอบคอลัมน์ของ “ศศิวิมล” ใน ลลนา
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อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดังจะเห็นว่าท่านผู้นีไ้ด้ส่งเสริมการสร้าง 

และแสดงหุน่กระบอกไทยให้ประชาชนสนใจมากขึ้น  เป็นที่คาดหวงั

ว่าในช่วงเวลาต่อไปในชีวิต ท่านคงจะเป็นผู้ผลิตผลงานศิลปะให ้

กับประเทศชาติได้มากยิ่งขึ้น”

ความใฝ่ใจในเรื ่องหุ่นไทยของจักรพันธุ์ยังต่อเนื่องไปสู่การ

ตัดสินใจรับหน้าที่ซ่อมหุ่นหลวงในปี พ.ศ. ๒๕๒๖   หุ่นหลวงเป็น 

หุ่นขนาดใหญ่ สูงเกือบ ๑  เมตร มีสายใยอันซับซ้อนส�าหรับการ 

ขยับเขยื้อนมือไม้แขนขา ทว่าต้องกลายเป็นเพียงวัตถุจัดแสดงผุพัง 

ฝุ่นจับอยู่ในตู้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   ไม่มีใครที่ยังมี

ชีวิตอยู่เคยชมมหรสพดึกด�าบรรพ์ชนิดนี้   ยิ่งไปกว่านั้นไม่มีใครรู้จัก

วิธีการชักเชิดหุ่นหลวงอีกต่อไป   จักรพันธุ์และคณะต้องใช้เวลา  

ใช้ความอุตสาหะ ค่อย ๆ  เรียนรู ้การท�างานของกลไก พร้อม ๆ  

กับการสอดใส่ชีวิตใหม่ให้แก่หุ่นหลวง ผ่านการบูรณะตัวหุ่นห้าตัว

และจัดสร้างเสื้อผ้าเคร่ืองประดบัอย่างประณีตจนแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 

๒๕๒๙  ไล่เลี ่ยกับที ่  หุ ่นไทย ผลงานค้นคว้าประวัติศาสตร์ของ 

หุ่นนานาชนิดในเมืองไทยของเขาตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือ

หมุดหมายส�าคัญต่อมาในวงการหุ ่น  คือการจัดแสดงหุ ่น

กระบอก สามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรือ  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑  หุ่นชุด

นี้จักรพันธุ์สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดกว่า ๑๐๐ ตัว พร้อมกับสร้างฉาก 

บรรจุเพลงที่จะใช้ในเรื่อง รวมทั้งยงัแต่งบทร้องและบทเจรจาขึ้นใหม่

ทั้งหมด   แม้แสดงอยู่เพียงชั่วระยะเวลาไม่นาน ปรากฏว่าประสบ

ความส�าเร็จอย่างสูง  ได้รับเสียงชื่นชมท่วมท้น ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์

ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีและปราชญ์คนส�าคัญของเมืองไทย 

บรรยายความรูส้กึหลงัชม “โจโฉแตกทพัเรอื” ไว้ในหน้าหนงัสอืพมิพ์ 
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สยามรฐั  ว่า “ผมไม่เคยดหูุน่อะไรที่มคีวามประเสริฐเช่นเดยีวกบัหุน่

ของคุณจักรพันธุ์ที่ได้น�ามาแสดงคราวนี้... หุ่นเรื่องนี้กินเวลาถึง ๓ 

ชั่วโมง แต่เวลา ๓ ชั่วโมงนี้ ผมมไิด้เหน็ว่าเสยีเปล่าไปเลย เพราะผม

ได้รบัความชื่นใจ ได้รับความบนัเทิงใจ และได้รบัการจรงุใจมากกว่า

ครั้งไหน ๆ  ทั้งหมดในระยะเวลาหลายสิบปีในชีวิตผมนี้” 

ต่อมาระหว่างปี  พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐  จักรพันธุ ์ยังได้รับ 

หน้าที่ให้ดูแลซ่อมแซม “หุ่นวังหน้า” หรือตัวหุ่นไทยชุด รามเกียรติ์ 

ของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญในรัชกาลที่ ๕ จากเศษชิ้นส่วนที่

เก็บง�าอยู่ในห้องคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   ตาม

ค�าของผูอ้นรัุกษ์ ซากหุน่เหล่านั้น “ดไูม่ผดิกบัซากผูโ้ดยสารที่เรอืบนิ

ตก” จึง  “ไม่เคยมีใครได้เห็น ไม่เคยน�าออกมาตั้งแสดงเพราะช�ารุด

มาก”   สิ่งที่ต้องกระท�าคือหาหนทางน�าเอาหัวหุ่น ล�าตัว แขนขาที่

กระจัดกระจาย กลับมาประกอบให้เป็นตัว พร้อมกับซ่อมแซมสาย

ชักและเสื ้อผ้าที ่ช�ารุดยับเยินมาแต่เดิม กระทั่งกลายเป็นชุดหุ่น 

วังหน้าอนังดงามกว่า ๑๐๐ ตวั  จัดแสดง ณ พระที่นั่งทกัษณิาภมิขุ

อยู่ในบัดนี้ 

ย้อนมากล่าวถึงเรื่องจิตรกรรม   ต้องถือว่าจักรพันธุ์เป็นช่าง

เขยีนมชีื่อเสยีงมากที่สดุคนหนึ่งของบ้านเมอืง หลงัจากผลงานระดบั

ส่งประกวดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติดังกล่าวข้างต้นแล้ว    สิ่งที่

ท�าให้ช่ือของจักรพนัธุเ์ป็นท่ีรู้จักกนัอย่างกว้างขวาง คอืภาพวาดแนว

ไทยประยุกต์ซึ่งมีจ�านวนมหาศาล  เขาเคยพูดถึงการวาดภาพของ

ตนเองไว้ว่า “รู้สึกเราท�าได้เหมือนไก่ออกไข่ไง...ออกไข่อยู่เรื่อย” 

ผู้หญิงในภาพเขียนของจักรพันธุ์เป็นที่เลื่องลือในความงดงาม

บอบบาง อ่อนหวาน น่าทะนุถนอม ไม่ว่าจะเป็นนางในวรรณคดี   

หุ่นชุด สามก๊ก อันเลื่องชื่อในยุคทศวรรษ ๒๕๓๐ 

< พระพิราพ (ซ้าย) และพระพรต (ขวา)
หุ่นหลวงสองในห้าตัวที่จักรพันธุ์และคณะซ่อมแซมจนกลับมามีสภาพสมบูรณ์อีกครั้ง
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นางละคร กินรี หรือเทวนารี   ภาพเหล่านี้โดยมากจัดพิมพ์จ�าหน่าย

เป็น ส.ค.ส. ขององค์กรการกุศลในช่วงปีใหม่ และกลายเป็นของ

สะสมของผู้หลงใหลในงานประณีตศิลป์

เขายงัมผีลงานภาพเหมอืนบคุคล (portrait) มากมาย  มภีาพ 

วาดประกอบเรื ่อง  (illustration)  วรรณคดีไทย  เช่นเรื ่อง อิเหนา  

ท่ีเขยีนให้แก่ทางส�านกัพมิพ์ไทยวฒันาพานชิ ในยคุทศวรรษ ๒๕๑๐ 

และภาพประกอบนทิานพื้นบ้านพื้นเมอืงส�าหรบัวารสาร เมืองโบราณ  

ในช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ 

แม้จนงานเขียนภาพบนฝาผนังอุโบสถตามขนบของช่างเขียน

ไทยโบราณ จักรพันธุ์และบรรดาศิษย์ก็ยังได้ฝากผลงานไว้ให้เป็น

ตัวแทนของช่างไทยยุครัชกาลที่ ๙ ทั้งที่พระอุโบสถหลังใหม่ของวัด

ตรทีศเทพวรวหิาร กรุงเทพฯ และวดัเขาสกุมิ อ�าเภอท่าใหม่  จังหวดั

จันทบุรี

ผลงานที่แพร่หลายมากที่สุดของเขาคือภาพวาดนางละคร
จัดพิมพ์เป็นบัตรอวยพรปีใหม่ 

> จิตรกรรมฝาผนังภาพเทพกัญญา (นางฟ้า)
พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพฯ

�������������� indd   77 25/5/2012   18:58



78 วัฒนธ รม

�������������� indd   78 25/5/2012   18:58



เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๕    79

< จักรพันธุ์เชิดหุ่นพระสุพรรณกัลยาด้วยตัวเอง
ในระหว่างการซ้อม ตะเลงพ่าย
(ภาพ : บุญกิจ สุทธิญาณานนท์)  

< มือของหุ่นชุด ตะเลงพ่าย พัฒนาขึ้นในแนวทางเดียวกับหุ่นหลวง
จนสามารถกระดกข้อมือได้อย่างสมจริง 
(ภาพ : บุญกิจ สุทธิญาณานนท์)

ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของชาติ    โครงการนี้เริ ่ม 

ต้นขึ ้นไม่นานหลังจากหุ่นชุด สามก๊ก คือตั ้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๓๓  

หากแต่ต้องใช้เวลาก่อรูปขึ้นร่างถึง ๒๐ ปี 

แม้จะมีเค้าโครงเรือ่งจาก ลิลิตตะเลงพ่าย วรรณคดีชิ้นส�าคัญ

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระนิพนธ์ในกรมสมเด็จพระปรมานุชิต-

ชิโนรส แต่เพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงหุ่นกระบอก บทร้องและ

เจรจาจึงต้องประพันธ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด   จากต้นฉบับเดิมที่เป็นลิลิต 

คอืโคลงสลบักบัร่าย ตะเลงพ่าย มีบทร้องที่เขยีนใหม่ให้เป็นบทกลอน 

ทั้งยังต้องค้นคว้าสร้างเรื่องราวเพิ่มเติมโดยอาศัยหลักฐานเอกสาร

ต่าง ๆ  อีกสารพัด ทั้งพระราชพงศาวดาร และหนังสือ ไทยรบพม่า 

พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ  

ในการนี้ม ีวลัลภศิร์ สดประเสรฐิ ศษิย์ผูร่้วมงานคนส�าคญั เป็น

ผู้รับภาระประพันธ์บทเหมือนเมื่อครั้ง สามก๊ก โดยมีศิลปินแห่งชาติ

สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยสามท่าน คือ คุณครูบุญยงค์  เกตุคง  

คุณครูบุญยัง  เกตุคง และคุณครูจ�าเนียร ศรีไทยพันธุ์ บรรจุเพลง

และให้ทางร้อง  เช่นเดียวกับหุ่นทุกเรื่องของ จักรพันธุ์  โปษยกฤต  

และคณะ

ตะเลงพ่าย พรรณนาถึงพระราชกรณียกิจกอบกู้บ้านเมืองของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสรรเสริญบรรพบุรุษที่ได้อุทิศชีวิต

เลอืดเนื้อรกัษาบ้านเมอืงไว้    เม่ือเป็นเรื่องศกึสงครามเช่นนี้ท�าให้ต้อง

มีตัวละครถึงกว่า ๒๐๐ ตัว ทั้งสมเด็จพระนเรศวรฯ พระเอกาทศรถ 

พระสุพรรณกัลยา พระมหาอุปราชา แม่ทัพนายกอง และไพร่พล

ฝ่ายพม่าและไทย ตลอดจนสารพัดสัตว์ ตั้งแต่ช้างศึก ม้าศึก  ไป

จนถึงไก่ชนและจระเข้ 

ส่วนงานประยุกต์ศิลป์  หรือมัณฑนศิลป์  คือการออกแบบ

ตกแต่ง   ผลงานชิ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจักรพันธุ์คือม่าน ณ เวที

หอประชมุใหญ่ ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย เม่ือปลายทศวรรษ 

๒๕๒๐ เขาออกแบบม่านเป็นภาพชดุโหมโรงเยน็ มพีระพทุธเจ้าเป็น

ประธาน แวดล้อมด้วยเหล่าเทพยดาที่เป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายขบัร้อง

ฟ้อนร�า ม่านผืนนี้หลังจากที่ออกแบบแล้วต้องส่งไปทอเป็นผืนที่

ประเทศญี่ปุน่  ก่อนจะน�ากลบัมาติดต้ังและยงัคงใช้งานมาจนทกุวนั

นี้   ล่าสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ จักรพันธุ์ยังได้ออกแบบม่านหน้าชุด 

ไหว้ครูของโรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ อีกผืนหนึ่งด้วย

อีกด้านหนึ่งจักรพันธุ์เป็นคนรักหนังสือ อ่านหนังสือมากมาย 

มาตั้งแต่ยงัเดก็ ยามรับบทเป็นผูเ้ขยีน ตวัอกัษรของเขาถอืเป็นภาษา

ไทยชั้นดี มีวิธีการเล่าเรื่องที่น่าติดตาม รวมทั้งยามที่เขาต้องการก็

สามารถสร้างความขบขันได้อย่างน่าทึ่ง    งานเขียนยุคแรกของเขา

คือคอลมัน์ในนติยสาร ลลนา ใช้นามปากกา “ศศวิิมล” ตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๕๑๖ บ้างเป็นการเขียนตอบปัญหาชีวิตอย่างแสบ ๆ  คัน ๆ  บ้าง

เป็นเรื่องท่องเที่ยว และยงัมเีร่ืองเบด็เตลด็อกีสารพดั  ภายหลงัได้รบั

การตพีมิพ์รวมเล่มเป็นหนงัสอืพอ็กเกต็บุก๊ และได้รับรางวัลจากงาน

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วย   คอลัมน์ที่ใช้นามปากกา  “ศศิวิมล”  

ยังปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษของนิตยสาร พลอยแกมเพชร มาจน 

ถึงปัจจุบัน

ในระยะราว ๑๐ ปีมานี้  งานชิ้นส�าคัญที่จักรพันธุ์ทุ่มเทเวลา 

แรงกาย และแรงใจให้จนกลายเป็นส่วนส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน  

คือการหวนคืนสู่เวทีหุ ่นอีกครั ้ง  กับ ตะเลงพ่าย  หุ่นชุดส�าคัญใน
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 สารคด.ี ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒๙๓ (กรกฎาคม ๒๕๕๒)

นอกจากการจัดสร้างตัวหุ่น  เสื้อผ้าอาภรณ์และอาวุธซึ่งท�าไป

ได้ทีละเล็กละน้อย ด้วยเป็นงานฝีมือเย็บปักวาดเขียนอย่างประณีต

ละเอียดแล้ว   สิ่งส�าคัญที่ควบคู่กับการสร้างหุ่นก็คือการฝึกหัดคน

เชิดหุ่น ซึ่งต้องใช้แรงงานของผู้คนมากมายเช่นกัน ที่น่าอัศจรรย์ 

คือแต่ละคนล้วนมีที่มาอันแตกต่างหลากหลาย  เรียกได้ว่ามาจาก

คนละทิศละทาง แต่ทุกคนล้วนมาร่วมมือกันท�าให้อย่างเต็มใจ  

ด้วยความรัก และความศรัทธา 

ทุก ๆ   เดอืนตลอดช่วง ๔-๕ ปีมาน้ี  ท่ีบ้านของจกัรพนัธุใ์นซอย

เอกมัย สขุมุวิท ๖๓ จะมกีารซ้อมใหญ่ครั้งหนึง่ แต่ละรอบที่ผ่านไป

จะมีฉากใหม่ ๆ   เพ่ิมเตมิเข้ามา มตีวัหุน่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเข้ามาสมทบ 

พร้อมกันนั้นยิ ่งนานไปการซ้อมแต่ละรอบยิ่งมีผู ้ชมล้นหลามขึ้น 

ทุกที   ปากต่อปากต่างเล่าลือถึงความวิจิตรงดงามของหุ่น ความ

อัศจรรย์ของการเชิด ความไพเราะของบทเพลง รวมถึงความชื่นอก

ชื่นใจที่ได้รับ

แต่ในระหว่างนั้นเองข่าวร้ายก็มาเยือน กลางปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มีเค้าว่าบ้านไม้สองชั ้นหลังเก่าของเขา  ซึ ่งเป็นที ่ตั ้งของมูลนิธิ 

จกัรพันธุ ์ โปษยกฤต และมฐีานะเหมอืนพพิธิภณัฑ์ของศลิปิน ก�าลงั

จะกลายเป็นหุบเหว  เพราะที่ดินผืนข้างเคียงขึ้นป้ายว่าจะเป็นที่ตั้ง

ของคอนโดมิเนียม อาคารพักอาศัย ๓๒ ชั้น ซ�้าร้ายระหว่างการ 

ก่อสร้างท่ีจะกนิเวลาราว ๓ ปีย่อมน�ามาซึ่งฝุน่  เสยีง แรงสั่นสะเทอืน 

การเลื่อนไหลของพื้นดนิ กระทั่งการทรดุพงัทลายของอาคารใกล้เคยีง 

เหล่านี้ล้วนส่งผลร้ายแรงทั้งต่อสุขภาพของจักรพันธุ์เอง ตัวบ้าน  

และศิลปสมบัติที ่สะสมไว้    บรรดาศิลปินไทย  ลูกศิษย์ลูกหา  

และกลุ่มนักอนุรักษ์ต่างออกโรงมาร่วมคัดค้านโครงการดังกล่าว  

รวมทั้งมีการระดมทุนจากภาคประชาสังคมมาเพื่อให้ทางมูลนิธ ิ

จัดซื้อที่ดินบริเวณนั้นไว้เสียเอง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ 

แม้ต่อมาโครงการก่อสร้างคอนโดมเินยีมดงักล่าวจะระงบัยบัยั้ง

ไป และจนถึงขณะนี้ก็ยังมิได้มีการก่อสร้างใด ๆ   ในบริเวณนัน้ แต่

สุดท้ายจักรพันธุ์ตัดสินใจเป็นฝ่าย  “ถอย”  เสียเอง ด้วยการจัดหา

ที่ดินผืนใหม่ย่านเขตสายไหม ชานเมืองกรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ท�าการ

ถาวรของมูลนิธิจักรพันธุ์  โปษยกฤต    เรื่องนี้อยู่ในใจของเขามา 

เนิ่นนาน ดังที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่เมื่อ ๑๐ กว่าปีมาแล้วว่า  

“ผมอยากมีโรงละครไว้เล่นหุ่นโดยเฉพาะ ไว้เล่นได้ตามอ�าเภอใจ...

แล้วผมกอ็ยากมีท่ีเกบ็ผลงาน เพราะผมมีงานเกบ็ไว้เยอะ แต่กไ็ม่ม ี

เป็นแค่ความฝัน”

ภารกจิส�าคญัของจกัรพนัธุใ์นวนันี้ คอืการส่งต่อมรดกวฒันธรรม 

ที่สั่งสมกันมายาวนานให้แก่คนรุ่นหลัง  ในฐานะของ  “ศิลปะสมัย

รัชกาลที ่  ๙”    ศิลปะอันมีลักษณะเป็น  “ของใหม่ที ่ได้ขัดเกลา 

ปูพื้นฐาน มีแม่บทมาจากของเก่า อย่างที่เรียกว่าประสิทธิ มิใช่ 

ของใหม่ที่เกิดขึ้นมาส่งเดชดิบ ๆ   ไม่มีครู  ไม่มีทาง” ดังที่เขาเคย

อธิบายถึงงานของตนเองไว้ในหนังสือ หุ่นวังหน้า 

ความมุ่งหวังของอาคารมูลนิธิแห่งใหม่นีค้ือจะเป็นพิพิธภัณฑ์

ที่เก็บรวบรวมผลงานที่ จักรพันธุ์  โปษยกฤต สร้างสมมาทั้งชีวิต ทั้ง

ภาพวาดต้นฉบับ หุ่นกระบอกชุดต่างๆ หลายร้อยตัวที่เขาสร้าง 

มา ตลอดจนเคร่ืองดนตรีเก่าแก่ และโบราณวัตถทุรงคณุค่ามากมาย  

รวมทั้งยังมีโครงการที่จะสร้างอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถใช้

ซ้อมหุ่นได้เป็นครั้งคราวต่อไป    
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คอนเสิร์ต “NERANNENAH” 
ร้องร�าท�าเพลง ครื้นเครงเพลงประสาน 
โดย สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย 
วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

คอนเสิร์ต RUAM SMAI BIG BAND 
โดยส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 
การประกวดขับร้องเพลง “แม่ของแผ่นดิน” 
วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

คอนเสิร์ต “ลูกทุ่งไทยไม่กลายพันธุ์” 
วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
โดย สมัชชาศิลปินแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม

คอนเสิร์ต WIND ORCHESTRA (BSRU) 
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันศุกร์ที่ ๑๓-อาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิค เฉลิมพระเกียรติฯ
บรรเลงโดย วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
  
 

ณ หอประชุมเล็ก
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส�ารองที่นั่ง ได้ที่ 
โทร. ๐-๒๒๔๗-๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๑๙, ๔๑๖๒  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เปิดเวทีต้อนรบัการแสดงสร้างสรรค์ 

“ร้องร�าท�าเพลง”
พบกับศิลปินมากความสามารถ
ตลอดเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
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บรมครู

กองบรรณาธิการ

กรุงเทพฯ
ของ

“สมเด็จครู”

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (พ.ศ. ๒๔๐๖-๒๔๙๐) ทรงเป็น “นายช่างใหญ่” ของ 
ราชส�านักสยามตั้งแต่ช่วงกลางรัชกาลที่ ๕ จนถึงรัชกาลที่ ๗   ผลงานฝีพระหัตถ์มีมากมายหลายแขนง ตั้งแต่สถาปัตยกรรม 

จติรกรรมฝาผนงั ภาพลายเส้นประกอบหนังสอื งานประณตีศลิป์  เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ไปจนถงึเพลงดนตร ี เพลง “เขมรไทรโยค” 

หนึ่งในเพลงไทยที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายที่สุดก็เป็นพระนิพนธ์ของพระองค์ท่าน

นอกจากนั้นลายพระหัตถ์  (จดหมาย) ที่ทรงมีโต้ตอบกับสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ต่อเนื่องยาวนานมา 

หลายสิบปี ยังถูกน�ามารวบรวมตีพิมพ์ไว้เป็นหนังสือชุดใหญ่กว่า ๒๐  เล่มในชื่อ สาส์นสมเด็จ อันถือเป็นขุมคลังความรู้อันล�า้ค่า 

ยิ่งในศาสตร์สารพัดแขนง 

ช่างไทยรุ่นหลังถึงแก่ออกพระนามด้วยความเคารพว่าทรงเป็น  “สมเด็จครู”  เพราะทุกชิ้นงานของสมเด็จฯ  เจ้าฟ้า 

กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์  ล้วนประกอบด้วยความรูค้วามคดิอย่างลกึซึ้ง ใช้เป็นแบบอย่างในการศกึษาเรยีนรูไ้ด้ไม่รูจ้บ    เมื่อครั้ง

ที่ทรงออกแบบวัดเบญจมบพิตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงกับทรงสรรเสริญไว้ในพระราชหัตถเลขาว่า  “ฉันไม ่

นึกจะยอเธอเลยแต่อดไม่ได้ ว่าเธอเป็นผู้นั่งอยู่ในหัวใจฉันเสียแล้วในเรื่องท�าดีไซน์เช่นนี้...” 

งานฝีพระหัตถ์เฉพาะที่แลเห็นได้ง่ายในกรุงเทพฯ ยังมีอยู่หลายที่ บางแห่งมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งท่องเที่ยว แต่ก็อาจมี

อีกหลายแห่งที่ผ่านตาผู้คนไปโดยไม่ทันตระหนักว่าเป็นงานของ “สมเด็จครู” 
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กรุงเทพฯ
ของ

“สมเด็จครู”
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สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (ประทับกลาง)
ทรงฉายพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดา
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๑ ๒

ประตูวังท่าพระ
ถนนหน้าพระลาน ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง

วังท่าพระเป็นที ่ประทับเดิมของกรมหมื ่นเจษฎาบดินทร์  

ซึ ่งภายหลังเสด็จขึ ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จ 

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๓ สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ากรมพระยา 

นริศรานุวัดติวงศ ์ได้รับพระราชทานให้เป็นที่ประทับในสมัยรัชกาล 

ที่ ๕ สิ่งก่อสร้างส�าคัญที่ทรงออกแบบส�าหรับ “บ้าน” ของพระองค์

เอง คือซุ ้มประตูด้านหน้าที ่ออกแบบอย่างสมสมัย  โดยใช้วัสดุ 

สมัยใหม่คือคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีความกว้างเพียงพอแก่การ 

เข้าออกของรถยนต์ ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งลักษณะสง่างามสมฐานะ

ความเป็นประตูวังเจ้าฟ้า   แม้ภายหลังวังท่าพระจะกลายเป็นที ่

ท�าการของมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ซุ้มประตูฝีพระหัตถ์ก็ยังคง 

ถูกรักษาไว้เป็นศรีสง่าสืบมา

ตึกถาวรวัตถุ
ถนนหน้าพระธาตุ ตรงข้ามสนามหลวง

ตึกถาวรวัตถุเคยทาสีปูนแดงจนรู้จักกันในชื่อ  “ตึกแดง” แต่ 

ในการบูรณะเมื่อราว ๑๐ กว่าปีมานี้ ค้นพบว่าเคยทาสีเหลืองแก่  

จึงเปลี่ยนกลับมาใช้สีเหมือนเมื่อแรกสร้าง  เดิมทรงออกแบบให้

เป็น  “ตึกถาวรวัตถุ” คืออาคารถาวรเพื่อใช้เนื่องด้วยการพระเมรุ 

เจ้านายที่จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง สมเด็จฯ ทรงใช้แรงบันดาลใจ

จากปราสาทหินศิลปะขอม  เช่นระเบียงของปราสาทนครวัด และ

ความนิยมลักษณะเข้มแข็งของงานช่างขอมโบราณเช่นนี้จะกลาย

เป็นหนึ่งในแนวทางส�าคัญในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมของ 

สมเด็จฯ ในเวลาต่อมา

วัดเบญจมบพิตร
ถนนนครปฐม ริมคลองเปรมประชากร

ต�านานฉบับชาวบ้านมักเล่าว่าที ่นี ่สร้างขึ ้นด้วยหินอ่อนที ่

เหลือจากการก่อสร้างพระที ่นั ่งอนันตสมาคม หากแต่ในความ 

เป็นจริง  วัดแห่งนี ้ก่อสร้างขึ ้นเพื ่อเป็นวัดประจ�าพระราชวังดุสิต  

และพระอุโบสถที่บุผนังด้วยหินอ่อนจากอิตาลีนั้นเริ่มก่อสร้างมา 

ก่อนพระที่นั่งอนันตสมาคมเกือบ ๑๐ ปี   นอกจากพระอุโบสถแล้ว 

สมเดจ็ฯ ยงัทรงออกแบบพระวิหารคดและพระระเบยีง ศาลาคูห่น้า

พระอุโบสถ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาการเปรียญ ไปจนถึงซุ้มประตู 

และรั้วเหล็กหล่อ 

วัดราชาธิวาส
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ถนนสามเสน

เป็นที่ประทับเดิมของพระวชิรญาณภิกขุ  ซึ่งภายหลังเสด็จขึ้น

ครองราชย์เป็นพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ในช่วงปลาย

รชักาลที่ ๕ สมเดจ็ฯ ทรงออกแบบพระอโุบสถใหม่ของวัดแห่งน้ี โดย

ทรงเลี่ยงการใช้ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ รวมทั้งการปิดทองประดับ

กระจก  เช่นที่นิยมใช้กันมาจนเป็นประเพณี หากแต่ทรงออกแบบ 
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ให้ดูมั่นคง หนักแน่น ด้วยแรงบันดาลใจจากศิลปะขอม แต่ขณะ

เดียวกันก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามหน้าที ่ของพระอุโบสถได้ 

เป็นอย่างดี

พระปฐมบรมราชานุสรณ์ 
เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ปากคลองตลาด

เน่ืองในการเฉลมิฉลองพระนครครบ ๑๕๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕  

มีการออกแบบก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา พร้อมด้วย

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักร ี  สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรม

พระยานริศรานวัุดตวิงศ์ ทรงออกแบบพระบรมราชานสุาวรย์ี โดยมี 

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ ่งขณะนั้นยังคงถือสัญชาติอิตาลี  

และใช้นามว่า คอราโด เฟโรจี เป็นผูป้ั้นแบบพระบรมราชานสุาวรย์ี 

ก่อนจะส่งไปถอดพมิพ์หล่อมาจากต่างประเทศ  ต่อมาภายหลงัได้มี

การเสรมิส่วนฐานและแผงด้านหลงัของพระปฐมบรมราชานสุรณ์ให้

สูงขึ้นไปอีกมาก อันเป็นการท�าลายสัดส่วนและสุนทรียภาพแบบ

ดั้งเดิม    

อ้างอิง
สถาปัตยกรรมฝีพระหัตถ์ สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์. กทม.:  
 กรมศิลปากร, ๒๕๓๘.
สรุศกัดิ์ เจรญิวงศ์. สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัติวงศ์ “สมเด็จคร”ู  
 นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙.
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วัดจ�ำปำตัง้อย ู่ในพื ้นที ่สวนของเขตตลิ ่งชัน 
กรุงเทพฯ   ย่านนี้เรียกกันว่าชุมชนเกาะศาลเจ้าวัด-

จ�าปา  เป็นชุมชนเก่าแก่ริมคลองบางระมาด ในอดีต 

เคยเป็นแหล่งชุมนุมช่างที ่มีชื ่อเสียงหลายแขนง  

ทั้งช่างปั้น ช่างเขียน และที่ส�าคัญคือช่างแทงหยวก

งานแทงหยวกเป็นงานช่างที ่เกิดจากการฉลุ

ลวดลายลงบนกาบกล้วย  เพื่อใช้ประดับปะร�าพิธี ซึ่ง

สร้างขึ้นเป็นอาคารชั่วคราว แทนการแกะสลกัด้วยไม้

จริง ซึ่งใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า   ครูช่าง

แทงหยวกในกลุ่มช่างวัดจ�าปามีอยู่หลายท่าน อาทิ 

พระครพูบิลูพฒันกจิ อดตีเจ้าอาวาสวดัมณฑป ตลิ่งชนั   

พระอาจารย์โหวง วดัมะกอก ตลิ่งชนั   ครกู�าจดั  เอม-

ระดี   ครูจรูญ หว่างจันทร์   ครูบุญมา   ครูศักดิ์สิทธิ ์ 

ครูเขียน   อาจารย์แม้น  เป็นต้น

งานแทงหยวกของกลุ่มช่างวัดจ�าปาเริ ่มต้น 

เมือ่ใดไม่ปรากฏแน่ชัด จากค�าบอกเล่าของครูจรูญ 

หว่างจนัทร์ กล่าวว่าระยะแรกงานแทงหยวกของกลุ่ม

ช่างวดัจ�าปามลีกัษณะเรยีบง่าย ไม่มลีวดลายซบัซ้อน 

จนกระท่ังในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ราวปี พ.ศ. 

๒๔๘๕ หลวงวัฒนศิลป์  (ต่วน ยุวะพุกกะ) ซึ่งเป็น 

ผู้มีฝีมือในงานแทงหยวกอย่างมาก  ได้อพยพหน ี

ภัยสงครามมาพักอาศัยอยู ่ในย่านเกาะศาลเจ้า 

วัดจ�าปา   คุณหลวงเห็นงานแทงหยวกของกลุ่มช่าง 

วดัจ�าปา จงึได้ถ่ายทอดวธิกีารเขยีนลายให้ รวมทั้งจน

เมื่อสงครามสงบแล้ว ท่านยังพาช่างไปเที่ยวดูงาน 

แทงหยวกในงานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวอานันทมหิดล พ.ศ. ๒๔๙๓ และงานพระเมรุ 

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พ.ศ. ๒๔๙๙  ท�าให้

ช่างแทงหยวก
วัดจ�าปา

> กำรประดับแผงหยวก
ด้วยภำพจับ รำมเกียรติ ์
ประกอบดอกไม้ ใบไม้แกะสลกั  
ในภำพเป็นรูปกุมภกรรณ
รบกับหนุมำน

พื ้นบ้ำนพื ้นเมือง

ข้อมูลและภาพ : ทวีศักดิ์ หว่างจันทร์
เรียบเรียง  : อภิญญา นนท์นาท
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งานแทงหยวกของกลุ่มช่างวัดจ�าปาพัฒนารูปแบบ

มากขึ ้น  จนก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์ที ่โดดเด่น  คือ

นอกจากจะมีความสวยงามของลวดลายแล้ว ยังให้

ความส�าคัญแก่การเลือกประดับลายหรือภาพต่าง ๆ  

ตามฐานานุศักดิ์ คือไม่ประดับภาพต�่าศักดิ์ในที่สูง 

คนโดยทั่วไปมักเข้าใจว่างานแทงหยวกจะท�า

เฉพาะในพิธีปลงศพเท่านั้น แต่กลุ่มช่างวัดจ�าปาจะ

น�างานแทงหยวกมาใช้ได้ทั้งงานมงคลและอวมงคล  

เพยีงแต่มรีะเบยีบการประดบัลวดลายแตกต่างกนัไป 

โดยในพธิปีลงศพ งานแทงหยวกจะใช้ตกแต่งที่ตั้งศพ 

หรอืช่างเรยีกว่า ฐานปนู ของอาคารทรงปราสาทยอด

ขนาดเล็ก แต่ถ้าเผากลางแจ้งจะไม่ตั้งฐานปูนไว้บน

ปะร�าหรือเมรุชั่วคราว หากตั ้งบนเชิงตะกอนแทน  

เรยีกการตั้งศพแบบนี้ว่า นางลอย ตามวรรณคดเีรื่อง

รามเกยีรติ ์ตอนนางเบญจกายแปลงร่างเป็นนางสดีา 

ภาพที่นิยมใช้ประดับมักเป็นรูปพระมาตุลี สารถีของ

พระอินทร์ ตามความเชื่อที่ว่าผู้ตายจะได้กลับคืนสู่

สวรรค์   การใช้หยวกกล้วยประดบัเชงิตะกอนท่ีเผาศพ

กลางแจ้ง นอกจากจะท�าให้เกิดความสวยงามแล้ว  

ยังเป็นการควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเวลาเผา  เพราะ

กล้วยเป็นพืชชุ่มน�้า   

ส่วนในงานมงคล งานแทงหยวกจะใช้ในงานโกน

จุกหรือโกนผมไฟ โดยช่างจะตั้งอาคารเรือนยอดเพื่อ

ใช้ต้ังเบญจาวางกระถางน�า้มนต์หรอืขันน�้ามนต์  ตาม

ความเชื่อที่ว่าผู้เกิดมาจากสวรรค์  จึงต้องท�าพิธีใน

สถานที่จ�าลองสวรรค์  รูปที่ใช้ประดับคือรูปเทพนม  

สื่อถึงเทวดาที่มาร่วมอ�านวยพร    เช่นเดียวกันกับงาน

ข้ึนบ้านใหม่  ท่ีมกีารต้ังเบญจาก่อพระเจดีย์ทราย เชื่อ

ว่าการก่อพระเจดีย์ทรายนี้เป็นการบูชาพระรัตนตรัย 

และทรายที่น�ามาก่อพระเจดีย์ทรายนี้ พระสงฆ์จะน�า

ไปโปรยรอบบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล 

วัสดุที่ใช้ในการแทงหยวกมีหลายอย่าง วัตถุดิบ

ส�าคญัคอืกาบกล้วยที่ต้องเป็นกล้วยตานเีท่านั้น เพราะ 

มรีงัผ้ึงละเอยีด เกบ็น�้าได้ดี ไม่เห่ียวง่าย กาบขาวสะอาด   

กล้วยตานีที่ดีต้องปลูกในที่ร่มชุ่มน�้า  เรียกว่ากล้วย

ตานีสวนหรือตานีหม้อ กาบจะนิ่ม แทงลายได้ง่าย 

ส่วนผกัผลไม้อื่น ๆ  กม็มีะละกอ ฟักทอง ดอกไม้

สดต่าง ๆ   เช่น ดอกรัก ดอกพุด ดอกบานไม่รู้โรย

งำนแทงหยวกส่วนบัวปำกฐำน 
ประกอบด้วยลำยฟันปลำ ลำยฟันสำม 
ลำยบัว น�ำลำยที่ได้มำประกอบเป็นแผงหยวก
บัวคว�่ำบัวหงำย แล้วมีกำรประดับแผงหยวก
ด้วยลำยปั๊ม เป็นงำนแทงหยวกแบบเครื่องถม 
(ภาพ : ธีรนันท์ ช่วงพิชิต)

> งำนแทงหยวกที่ตระกูลหว่ำงจันทร์
จดัท�ำในรปูแบบของงำนเบญจำกระถำงน�้ำมนต์ 
ที่ยังคงไว้ด้วยอุดมคติเรื่องเขำพระสุเมรุ
แต่ในภำพจัดวำงด้วยหัวโขนแทน
(ภาพ : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง)
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อุปกรณ์อื ่น ๆ   ก็มีแตกต่างกันไปตามประเภท 

ของงาน ได้แก่ กระดาษองักฤษสต่ีาง ๆ  มดีแทงหยวก 

มีดยาวส�าหรับตัดหยวก อุปกรณ์การแกะสลัก ค้อน 

ตะป ูตอกส�าหรบัเยบ็แผงหยวก พมิพ์ลายแบบต่าง ๆ  

คีมตัดลวด หินลับมีด สีย้อมดอกไม้ 

งานแทงหยวกของกลุ่มช่างวัดจ�าปามีลักษณะ

งานสี่ประเภท ได้แก่ งานแทงหยวกเครื่องถม  เป็น

งานชั้นสงูที่เป็นของหลวง เดมิใช้เฉพาะเจ้านาย ใช้วธิี

การกดพิมพ์ลงบนผักผลไม้  เช่น มะละกอ ฟักทอง 

จากนั้นน�าไปตดิที่แผงหยวก ใช้ใบตองหรอืกระดาษสี

รองรับ   งานประกอบเครื่องสด  เป็นงานแกะสลัก

ภาพลอยตัวมาประดับแทนการติดลายหรือฉลุลาย  

มักเป็นภาพเล่าเรื่อง  มีระเบียบแบบแผนและฐานา- 

นุศักดิ์ในการประดับภาพ   งานแทงหยวกฉลุลาย  

ใช้วิธีฉลุลายบนหยวก แล้วซับกระดาษสีด้านหลัง  

เกิดเป็นลายสองมิติ ความงามอยู่ที่การซับกระดาษสี

ด้านหลงั ช่วยขบัลายให้เด่นชดั   งานแทงหยวกผสม 

และตกแต่งด้วยดอกไม้สด  เป็นการใช้ดอกไม้สด 

มาประดับผสมผสานแทนภาพแกะสลัก  เช่น การ

ประดับพวงอุบะ  แผงม่านที ่ร ้อยขึ ้นจากดอกไม้  

เป็นต้น  งานชนิดนี ้พัฒนาขึ้นใหม่  ใช้เป็นครั ้งแรก 

ในงานพระราชทานเพลิงศพครูจรูญ หว่างจันทร์ 

ขั้นตอนการท�า ช่างต้องประกอบโครงสร้างเป็น

อาคารขึ้นก่อน อาจเป็นอาคารเรือนยอดหรือรูปแบบ 

อื่น ๆ  ตามที่ออกแบบไว้  โดยมีส่วนประกอบที่ส�าคัญ 

ดังนี้   

รัดเกล้า  เป็นส่วนรองรับหลังคาต่อจากปลาย 

เสาด้านบน   กลุ่มช่างวัดจ�าปาออกแบบให้หลังคามี

กระโจมผ้าและต่อด้วยฐานบัวกลุ่ม แทงหยวกที่ขอบ

บนแผงหยวกเป็นลายกระจังรวนหรือกระจังใบเทศ 

ขอบด้านล่างเป็นลายเฟ่ืองกบัลายฟันปลา ส่วนกลาง

ของแผงหยวกประดับเครื่องสดหรือฉลุลาย ถ้ามีการ

ประดับดอกไม้สดจะท�าเป็นแผงม่านมีชายห้อยด้วย

อุบะ    รัดเกล้าเป็นส่วนที่สื ่อถึงสวรรค์ ภาพที่น�ามา

ประดับจึงเกี่ยวกับเทวดา นางฟ้า  เช่น พระมาตุล ี 

เทพนม ราหูอมจันทร์  เมขลา-รามสูร  เป็นต้น 

เสา  รองรับส่วนรัดเกล้า  มีการท�าแผงหยวก 

บังเสา ลวดลายที่ใช้คือลายแข้งสิงห์เปลว ซึ่งเป็น

เอกลักษณ์ของช่างวัดจ�าปา และนิยมประดับภาพ 

หงส์ มังกร และพญานาคพันเสา ภาษาช่างเรียกว่า  

“กัดกัน” หมายถึงหันหน้าภาพเข้าหากัน 

ถัดลงมาเป็น บัวปากฐาน ส่วนนี้นิยมประดับ

ภาพจับ รามเกียรต์ิ  เช่น ภาพหนุมานรบกุมภกรรณ 

หนมุานจบันางเบญจกาย หนมุานรบมจัฉาน ุเป็นต้น  

เสาถุน  เป็นเสาขนาดเล็กต่อจากบัวปากฐาน 

ลักษณะเหมือนขาโต๊ะรับโลงศพ ส่วนนี้ประดับแผง

หยวกเรียกว่าสิงห์หนีบ คือน�าแผงหยวกสองแผงหัน

หลังเย็บติดกัน  ประกอบด้วยลายแข้งสิงห์  ลาย

ฟันปลา 

เรือนไฟ  เป็นส่วนต่อจากเสาถุน ด้านบนเป็นที่

วางดอกไม้จันทน์ นิยมใช้ลายฟันปลา ลายฟันสาม 

ประกอบเป็นแผงหยวกแบบบัวคว�่าบัวหงาย กลาง

> นำยทวีศักดิ์และพี่น้องตระกูลหว่ำงจันทร์ 
มักไปสำธิตและสอนกำรแทงหยวก
ให้กับโรงเรียน มหำวิทยำลัยในงำนต่ำงๆ  
ในภำพเป็นกำรสำธิตกำรแทงหยวกในงำน
ประจ�ำปีของวัดหนัง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ภาพ : ธีรนันท์ ช่วงพิชิต)
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แผงหยวกมกีารฉลลุาย ตดิลาย หรอืประดบัภาพแกะ

สลัก  โดยเฉพาะรูปสัตว์  เช่น ปลาดุก ปลาตะเพียน 

หรือผลไม้ต่าง ๆ   ได้แก่  ทุเรียน มะม่วง น้อยหน่า  

หรือแม้กระทั่งไข่เค็ม  เป็นต้น 

ส่วนสดุท้ายคอื บวัตนีฐาน ใช้ลายฟันปลา ลายบวั  

ประกอบเป็นแผงหยวกบวัคว�่าบวัหงาย ใช้ประดบัเพื่อ

บดบังล้อเลื่อนด้านล่าง  เพื่อความเรียบร้อยของงาน

การท�างานแทงหยวกแต่ละครั้ง ครูช่างแต่ละ

ท่านจะแบ่งหน้าที่กนัตามความช�านาญ  เช่น พระครู

พบิลูพฒันกจิเช่ียวชาญการแกะดอกไม้ อาจารย์แม้น

ถนัดภาพเทพต่าง ๆ  ครูก�าจัดและครูศักดิ์สิทธิ์มีฝีมือ 

ในการแกะมังกร  ครูบุญมาช�านาญเรื ่องการแกะ 

ดอกเบญจมาศและมังกร ครูจรูญเก่งการแกะผลไม ้

พญานาค ภาพจบั รามเกยีรติ ์   เล่ากนัมาว่าถ้าครจูรญู

กบัครกู�าจดัไปงานด้วยกนั ท่านจะแกะพญานาคและ

มังกรพันเสาแบบกัดกัน 

การท�างานรวมกลุ่มกันของครูช่างในรุ่นหลัง คง

เหลือเพียงพระครูพิบูลพัฒนกิจ ครูก�าจัด  เอมระดี 

และครจูรญู หว่างจนัทร์   งานที่ท�าร่วมกนัครั้งสดุท้าย

คือเมื ่อครั ้งงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอรรถ-

กิจจาทร  (ช่วง) อดีตเจ้าอาวาสวัดจ�าปา ตั้งแต่เมื่อ 

๒๐ กว่าปีก่อน    เมื่อสิ้นทั้งสามท่านนี้แล้ว จึงเท่ากับ

ว่าหมดยุคช่างรุ่นครูของกลุ่มช่างวัดจ�าปา 

หลังจากน้ันยงัคงมผู้ีสืบทอดงานแทงหยวกต่อมา

อีกสองตระกูล  คือ ตระกูลเอมระดี  โดยมี  ร.ต.ต. 

สวัสดิ์  เอมระดี   บุตรชายครูก�าจัด  เป็นผู้สืบทอดวิชา 

แต่ท่านย้ายภูมิล�าเนาไปอยู่ที่อื่น จึงไม่ได้มาท�างาน

ช่างที่วัดจ�าปามากนัก กับ ตระกูลหว่างจันทร์    โดย

มีนายทวีศักดิ์ หว่างจันทร์   บุตรชายครูจรูญ และพี่

น้องร่วมมือกันท�างาน 

ปัจจุบันตระกูลหว่างจันทร์ยังคงสืบทอดฝีมือ 

และเอกลักษณ์งานแทงหยวกกลุ่มช่างวัดจ�าปาไว้

อย่างครบถ้วน  นอกจากนี้คณุทวศีกัดิ์ หว่างจนัทร์ ยงั

คงเดนิหน้าถ่ายทอดความรูด้้านการแทงหยวกของช่าง

วัดจ�าปา  เพื่อสืบสานงานวัฒนธรรมนี้ให้กับผู้ที่สนใจ

และสถานศึกษาต่าง ๆ   โดยมุ่งหวงัว่าคนรุ่นใหม่จะได้

เหน็คณุค่าของภมูปัิญญาช่างโบราณไม่ให้สญูหายไป

ตามกาลเวลา  

นำยทวีศักดิ์ หว่ำงจันทร์ เป็นผู้ที่สืบทอดงำนแทงหยวก
ของกลุ่มช่ำงวัดจ�ำปำและเป็นผู้เดียวของตระกูลหว่ำงจันทร์ 
ที่สำมำรถท�ำงำนแทงหยวกได้ครบทั้งหลัง 
และมักไปสำธิตให้ควำมรู้ในงำนต่ำงๆ 
(ภาพ : อภิญญา นนท์นาท)
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NERANNENAH 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชมคอนเสิร์ต 
NERANNENAH ร้องร�ำ ท�ำเพลง ครื้นเครง เพลงประสำน 
โดยคณะนักร้องประสำนเสียงเยำวชนไทย

วันเสำร์ที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๕๕  เวลำ ๑๙.๐๐ น.  

ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สนใจส�ำรองบัตรได้ที่ โทร. ๐-๒๒๔๗-๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๑๙ หรือ ๔๓๐๑-๒

ชมฟรี !
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ภาพโปสต์การ์ดเก่า ราวทศวรรษ ๒๔๕๐ 
ปลายรัชกาลที่ ๕-ต้นรัชกาลที่ ๖

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕  ข้าวกลายเป็นสินค้าออกส�าคัญของประเทศ  
จึงน�าไปสู ่โครงการพัฒนาเพื ่อขยายพืน้ที ่เพาะปลูกข้าว  

ในช่วงกลางรัชกาล บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม จ�ากัด 

เสนอขอสัมปทานขุดคลองใหญ่เชื ่อมต่อระหว่างแม่น� ้า

เจ้าพระยากับแม่น�้านครนายก พร้อมคลองซอยมากมาย  

ในบริเวณ “ทุ่งหลวง” พืน้ที่รกร้างกว้างใหญ่ด้านตะวันออก

ของแม่น�้าเจ้าพระยา ทางเหนอืของกรงุเทพฯ  คลองขุดใหม่

นี ้ ต่อมาได้รบัพระราชทานนามว่า “คลองรงัสติประยรูศกัดิ์” 

ตามพระนามพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์  (สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร) แต่คนทั่วไปมัก

เรียกกันเพียงว่า “คลองรังสิต”   

ในภาพนี ้หมู ่บ้านริมคลองยังเป็นเพียงเรือนชาวนา

หลังคาจาก  ขณะที ่ปัจจุบันหมู่บ้านริมคลองรังสิตแถบ

ปทมุธาน ีกลายเป็นหมูบ้่านจัดสรรราคาสงูหลายหมื่นหลงัคา

เรือน   

โลกสองสี

กองบรรณาธิการ

Klong
Rangsit
คลองรังสิต
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ภาพโปสต์การ์ดเก่า ของสะสมส่วนบุคคล
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นาคาคต 

แผ่นดินเดียว

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
ภาพ : ศรัณย์ ทองปาน, อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์

 

ตัวแทนการ
เกี่ยวกระหวัดทางวัฒนธรรม

ของอุษาคเนย์

คค ิ
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เศียรนาค
ที่ปลายหลังคา

วัดในประเทศลาว 
ลวดลายสีสัน

เป็นแบบพื้นบ้าน
ที่งดงาม

ิ
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ลวดลายหนึ่งที่พบเห็นอย่างมากในประเทศกลุ่ม

อาเซียน คือ  “รูปนาค”   ที ่เป็นรูปสัตว์พิเศษ คือเป็น 

งูใหญ่ และมักเกี่ยวพันกับน�า้หรือรักษาขุมทรัพย์    โดย 

ทั่วไปเกือบทุกประเทศในอาเซียนจะมีปี ๑๒ นักษัตร  

“นาค” ก็เป็นหนึ่งใน ๑๒ นักษัตร ที ่รู ้จักในนามของ 

“มะโรง”   

หากแต่ในดินแดนตอนเหนือของประเทศไทย คือ

ล้านนา จะเรยีกปีเกดิของปีมะโรงงใูหญ่ว่า “ปีส”ี ถอืเป็น

ผูท้ี่เกดิจากเท้าเบื้องซ้ายของพระพรหม เป็นชาวธาตดุนิ 

และมคี�าท�านายเกี่ยวกบัชวีติ  ว่ามกัล�าบากตอนเป็นเดก็ 

เลี้ยงยาก  ไม่ได้อยู่ถิ่นที่เกิด หรือไม่ก็จะเจ็บป่วยตอน

อายุ ๕๓ ปี มิฉะนั้นไฟก็จะไหม้บ้านได้ ดังนั้นคนเกิด 

ปีนี้จะต้องประพฤติตนให้เป็นคนใจบุญจึงจะได้ดี 

สิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือให้ชายชาวล้านนาที่เกิดปีส ี

เมื ่อต้องเดินทางไปค้าขาย พกตัวตุ ้มน�า้หนักที ่เรียก

ว่า  “ตัวเป้ง”  รูปนาคไว้ในถุงย่าม  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ

ตามปีเกดิ คอืตดัเยบ็ด้วยผ้าด้านในสแีดง ด้านนอกสดี�า 

ซึ่งเป็นสทีี่ให้คณุแก่ผูท้ี่เกดิปีนี้   วฒันธรรมการพกพาตวั

เป้งและย่ามลกัษณะนี้ พบแพร่หลายในกลุม่ชาตพินัธุท่ี์

ตดิต่อค้าขายด้วยววัต่างม้าต่าง เช่น กลุม่ไทลื้อ ไทใหญ่ 

ไทเขิน  ในเขตรัฐฉาน ประเทศพม่า  เลยไปจนถึงเขต 

สิบสองปันนา ในประเทศจีนและในประเทศลาว

ส�าหรบัชาวไทยเขนิที่อาศยัในลุม่น�า้ขนึนั้น มคีวาม

เชื่อตามแบบไทเขินว่าผู้ที่เกิดปีสีหรือปีนาคนี้ ชาติก่อน

เกิดเป็นพญาครุฑ และเคยเกิดเป็นหงส์มาแล้วสี่ชาติ   

ต่อมาเกดิเป็นลกูช่างป้ันหม้อในเมอืงโกสมัพ ีและได้เป็น

พระยาเจ้าเมือง แล้วเกิดมาใหม่ในชาตินี้  จึงเป็นผู้ที่มี

บุญบารมีมาก หากปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็จักได้ 

เพียงแต่ขอให้มีศีลที่มั่นคง ซึ่งความเชื่อนี้น�ามาสู่การ

ทอ “ตุง”  ผ้า แขวนไว้ในวหิารของชาวไทเขนิ  ท่ีมกีารน�า

รูปพญาครุฑ หงส์  ใส่ไว้ในตัวตุง  เพื่ออุทิศให้แก่ญาติ 

พี่น้องที่เกิดในปีนั้น ๆ  หรือถวายทานให้แก่ตนเองเพื่อ

ภายภาคหน้า

จากการศึกษาก�าเนิดเรื่องนาคของอาจารย์สุจิตต ์

วงษ์เทศ กล่าวว่าเมื่อราว ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา  

ชนพื ้นเมืองอุษาคเนย์ต่างมีลัทธิการบูชางูเป็นสัตว์

ศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาเมื่อมีการติดต่อกับผู้ที่มีอารยธรรมสูง

กว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอืชาวอนิเดยี ชนพื้นเมอืงแถบ

นี้ก็รับเอาค�าว่า  “นาค” จากภาษาอินเดีย มาใช้เรียกงู

ศักดิ์สิทธิ์ของตนให้ดูขลังและมีพลังมากขึ้น   

เดมินั้นนาคหรอืงศูกัดิ์สทิธิ์จะอยูเ่พยีงใต้ดนิ เรยีกว่า  

“บาดาล” หรือ  “นาคพิภพ” แต่หลังจากมีการติดต่อ 

และรบัแบบแผนจากอนิเดยีแล้ว กม็นีาคชดุที่อยูบ่นฟ้า 

เข้ามา ในบรรดาชุมชนบ้านเมืองทั่วภูมิภาคอุษาคเนย ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณสองฝ่ังแม่น�้าโขง ต้ังแต่ตอนใต้ 

มณฑลยูนนานของจีนลงมาจนถึงปากแม่น�้าโขง ล้วน

เลื่อมใสลัทธิบูชานาค ด้วยมีความเชื ่อว่านาคเป็นผู้

บันดาลให้เกิดธรรมชาติ  เกิดความมั่งคั่งและมั่นคง ใน

ขณะเดียวกันก็บันดาลให้เกิดภัยพิบัติถึงขั้นบ้านเมือง 

ล่มสลาย และยงัยกย่องนบัถอืนาคเป็นบรรพบรุษุของตน  

ด้วยเหตุนี้ผู้คนในภูมิภาคนี้จึงมีค�าบอกเล่าในลักษณะ

ของนิทานปรัมปราเกี่ยวกับนาคมากมาย 

ผลงานทางศิลปกรรมในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราว 
ในศาสนาและความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับธรรมชาติและสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความอุดมสมบูรณ์  
ผู้คนจึงมักสร้างงานศิลปกรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวที่มีอยู่ในคัมภีร์ต่าง ๆ   
โดยสอดแทรกเรื่องราวทางศาสนา ความคิด คติความเชื่อ ไปบนงานศิลปกรรม หรือลวดลายที่
ใช้ประดบัตกแต่งน่ันเอง  บ่อยคร้ังลวดลายเหล่าน้ันจะประดษิฐ์ขึ้นมาจากจินตนาการอันไร้ขอบเขต 
ทั้งนี้เพราะ “มนุษย์เป็นพวกที่มีพลังในการค้นพบและสร้างสรรค์” อย่างไม่มีขีดจ�ากัดนั่นเอง

๑
คันทวยท�าเป็นรูปตัวนาค
วัดกก บางขุนเทียน

กรุงเทพฯ

๒
ช่อฟ้า หางหงส์ 

บนหลังคาวัดวาอาราม
ก็ล้วนท�าเป็นรูปเศียรนาค

ในภาพ อุโบสถ 
วัดหน้าพระเมรุ 

พระนครศรีอยุธยา

๓ 
นาคราวบันได

วัดบวกครกหลวง 
เชียงใหม่ 

๔
นาคราวบันได

วัดพระสิงห์ เชียงใหม่
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“นาคาคติ” ในวัฒนธรรมจีน
ค�าเรยีกพญานาคของชาวจนีนั้นกค็อืค�าว่า “มงักร” 

เขียนเป็นอักษรจีน  : 龍  (เล้ง) มังกรจีนหรือที่ชาวจีน 

เรียกแตกต่างตามการออกเสียงในแต่ละท้องถิ่นว่า  

“เล้ง-เล่ง-หลง-หลุง”  ในคติของจีนเชื่อกันว่ามังกรคือ

เทพเจ้าองค์หนึ่ง  ท�าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองปราสาท 

ราชวังบนสรวงสวรรค์  เป็นสัตว์ที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ ์

แห่งฟ้าและดิน  เป็นสัญลักษณ์ที ่น�ามาซึ่งความสุข  

ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง ความเป็นสิริมงคล 

และเป็นสัญลักษณ์ของเพศชาย 

มังกรจีนที่มีกรงเล็บห้าเล็บถือเป็นสัญลักษณ์ของ

จักรพรรดิหรือฮ่องเต้  ซึ่งเปรียบประดุจสมมุติเทพ  ใน 

สมยัราชวงศ์ชงิ (พ.ศ. ๒๑๗๘-๒๔๕๕) กษตัรย์ิจะประทบั 

บนบัลลังก ์มังกร  เดินทางโดยเรือมังกร  เสวยพระ

กระยาหารบนโต๊ะมงักร บรรทมบนเตยีงมงักร รวมถงึธง

ประจ�าราชวงศ์และตราประจ�าแผ่นดินก็มีสัญลักษณ์ 

เป็นรูปมังกร 

การเสื่อมความคิดเรื่องนาค
ในเขตวัฒนธรรมพม่า

ชาวพม่าสมัยก่อนที่จะนับถือพระพุทธศาสนาก็

นับถือบูชางูหรือพญานาคเช่นเดียวกัน   หากต่อมาใน

ราว พ.ศ. ๑๔๐๐ พระเจ้าอโนรธามังฉ่อ  (หรือพระเจ้า

อนรุทุธ) แห่งกรงุพกุาม ทรงเกดิความเลื่อมใสพระพทุธ-

ศาสนาหลังจากได้ฟังพระพุทธวจนะจากพระสงฆ์ที ่

มาจากกรุงสะเทิม  จึงโปรดให้เลิกการบูชางูที่เคยเป็น 

จารตีของกรงุพกุามมากว่า ๘๐ ปีลง ทั้งยงัทรงให้ขบัไล่

พวกนักบวชที่บูชางู ที่เรียกกันว่า  “อรีย์”  ออกไปจาก

เมือง  และนิมนต์พระสงฆ์พวกพระอรหันต์จากกรุง 

สะเทิมนั้นมาแทน 

หากแต ่ยังมี เค ้าการนับถือนาคในพม ่าที ่ยัง 

หลงเหลือปรากฏอยู่ในโบราณสถาน เช่นที่ประดิษฐาน 

เทวรูปพม่า ๓๗ องค์ ณ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง 

(Shwezigon Pagoda)  เมืองพุกามนั้น  มีศิลารูปนาค 

ประดับเอาไว้ที่ฐานเจดีย์  โดยมีนิทานกล่าวไว้ว่า นาค

นั้นเป็นผู้ชะลอธรณีที่ตั้งพระเจดีย์ขึ้นมาจากท้องแม่น�้า 

อิรวดี 

๕

๖
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๕
ภาพมังกรห้าเล็บ

สัญลักษณ์แห่งอ�านาจ
บนฉลองพระองค์จักรพรรดิจีน

๖
วัฒนธรรมเวียดนาม 
รับลายมังกรจากจีน 
และน�ามาใช้บน 

ฉลองพระองค์กษัตริย์ 
เช่นกัน

๗
นาคประดับทางเดินขึ้นปราสาทพระวิหาร 

๘
หน้าบันจ�าหลักภาพการกวนเกษียรสมุทร

ของเหล่าเทพและอสูร โดยผลัดกันฉุดชักล�าตัวพญานาค
ปราสาทพระวิหาร 

อกีที่หนึ่งคอือานนัทเจดย์ี กม็กีระเบื้องเคลอืบดนิเผา 

ส่ีเหล่ียมสีแดง กว้างยาวราวด้านละศอก ปปูนอยูก่บัพื้น

แผ่นศิลา ต่างว่าเป็นไฟนาคราชพ่นพิษ และทีพ่บมาก

ที ่สุดก็คือบันไดนาค  เกือบแทบทุกพนักบันไดขึ ้น 

พระเจดีย์จะมีรูปนาคประดับเอาไว้ 

ที่น่าสนใจคือในพม่ามีเครื่องเขินขูดลายพญานาค

แปดตัวเกี ่ยวกระหวัดกัน  เรียกว่าลาย Naga-lein  

ซึ่งส่งอิทธิพลมายังลวดลายในศิลปะล้านนาช่วงพุทธ-

ศตวรรษที่ ๒๔

“นาคาคติ” ในเขตวัฒนธรรมเขมร
ปรากฏในต�านานพระทอง  -  นางนาค  ซึ ่งเป ็น 

นิทานปรัมปราของเขมรเรื่องหนึ่งที่มีความส�าคัญมาก  

เพราะเป็นต�านานการสร้างบ้านแปงเมืองของชาวเขมร 

นอกจากนี้ชาวเขมรยังมีนิทานที่เกีย่วข้องกับพิธีกรรม

บูชานาค และในจดหมายเหตุจีนชื่อ  “บันทึกว่าด้วย

ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ” กล่าวถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับนางนาคในปราสาท

ทองค�า ซึ่งจะมาปรากฏกายทุกคืน และพระเจ้าแผ่นดนิ

๗

๘
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จะเข้าที่พระบรรทมและทรงร่วมสมพาสด้วย   ถ้าหาก

ราตรีใด ภูตตนนี้ไม่ปรากฏกาย ก็หมายความว่าเวลา

สวรรคตของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั ้นใกล้เข้ามา

แล้ว  “ถ้าพระเจ้าแผ่นดินของชาวป่าเถื่อนมิได้เสด็จไป

เพียงราตรีเดียว ก็จะต้องทรงได้รับภัยอันตราย” 

“นาคาคติ” ในเขตวัฒนธรรมสยาม
ต�านานเกี่ยวกับพญานาคในแคว้นสุโขทัยก็ดูจะ

คล้ายกับของเขมรที่กษัตริย์สืบเชื้อสายมาจากนางนาค 

ดังปรากฏใน พงศาวดารเหนือ กล่าวถึงชาติก�าเนิดของ

พระร่วงที่มีแม่เป็นนางนาค  เมื่อลูกนางนาคได้พบกับ

ผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นกษัตริย์ครองเมืองอยู่จึงได้ชื ่อว่าเจ้า

อรุณราชบุตร และภายหลังได้เป็นพระยาครองเมือง

ศรีสัชนาลัย นามว่าพระยาร่วง

หากจะกล่าวถงึพญานาคในคมัภร์ีทางพทุธศาสนา

ได้แยกไว้อย่างละเอียดถึง ๑,๐๒๔ ชนิด    ในหนังสือ 

ปรมัตถโชติกะมหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริเฉทที่ ๕ 

ได้จัดหมวดหมู่ของพญานาคไว้สี่ประเภท คือ

๑. กฎฐมขุ   หากกดัผูใ้ดแล้ว  ร่างกายผูน้ั้นจะแขง็

ไปหมดทั้งตัว อวัยวะต่าง ๆ   เช่นแขน จะงอเข้าและยืด

ออกไม่ได้ ปวดมาก

๒. ปูติมุข   หากกัดผู้ใดแล้ว รอยแผลที่ถูกกัดนั้น

จะเน่าและมีน�้าเหลืองไหลออกมา

๓. อคคมิขุ   หากกดัผูใ้ดแล้ว เกดิความร้อนไปทั่ว

ทั้งตัว และรอยแผลที่ถูกกัดนั้นจะเน่าและมีน�้าเหลือง

ไหลออกมา

๔. สตถมขุ   หากกดัผูใ้ดเข้าแล้ว ผูน้ั้นกเ็หมอืนกนั

กับถูกฟ้าผ่า

 

นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งประเภทของนาคตาม

ชาติก�าเนิด กล่าวคือ

๑. ชลชพญานาค   พญานาคที่เกิดอยู่ในน�้าได้ 

ใน ไตรภูมิพระร่วง อธิบายต่อไปว่า   นาคพวกนี้เนรมิต

ตนได้แต่ในน�้า   บนบกเนรมิตตนไม่ได้

๒. ถลชพญานาค   พญานาคที่เกิดบนบก    ใน

ไตรภูมิพระร่วง อธิบายว่า นาคพวกนี้เนรมิตตนได้แต่

บนบก ในน�้านั้นเนรมิตตนไม่ได้

       

คติเรื่องนาค
ยังคงปรากฏมาจนปจจุบัน

เช่นเสาไฟฟ้า
ที่ตลาดคลองสวน 
สมุทรปราการ

10๒ วัฒนธ รม
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ภาพตัวอักษร ป (เรือประมง)
ที่เขียนไว้เป็นรูปนาคบนหัวเรือ
การผสมผสานคติความเชื่อ
เรื่องนาคและน�้าที่ลงตัว

ในล้านนามีการน�านาคมาใช้ประดับงานสถา- 

ปัตยกรรมอย่างมากมาย    ในส่วนของโก่งคิ้ว  โดยมัก 

ประกอบกับลวดลายเมฆ  ซึ ่งผู ้สร้างคงอาจจะให้มี 

ความหมายไปถึงนาคที่ท�าหน้าที่ให้ลมให้ฝน อันก่อให้

เกิดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดของการ

ด�ารงชีวิต 

จะเห็นได้ว่าแทบทุกประเทศในอษุาคเนย์ต่างมกีาร

แปรความเรื่องนาคที่สอดคล้องไปกบัเรื่องของการก�าเนดิ

แทบทั้งสิ ้น    ไม่ว่าจะเป็นการก�าเนิดเชื ้อชาติ  ก�าเนิด

ความอุดมสมบูรณ์ อันเป็นสิ่งที่รับรองถึงสถานภาพใน

สังคม ซึ่งพญานาคสัญลักษณ์แห่งธรรมชาตินี้ยังคงถูก

ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องในอุษาคเนย์เรื่อยมา  

อ้างอิง

ไพฑรูย์ ดอกบวัแก้ว. โหราศาสตร์ล้านนา. เชยีงใหม่: สถาบนัวจิยั 
  สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗.
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์.  วิหารล้านนา. กรุงเทพมหานคร:  เมือง 
  โบราณ, ๒๕๔๔
ศิลปากร, กรม. ลวดลายตัวภาพในศิลปะ.  พิมพ์เนื่องในโอกาส 
  เทศกาลปรุมิพรรษา และวโรกาสพระราชพธิรีชัมงัคลาภเิษก   
  ๒๗ กรกฎาคม-๒๙  ธันวาคม ๒๕๓๑ กรุงเทพมหานคร:  
  อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๑.
สุจิตต์ วงษ์เทศ. นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์. พิมพ์ครั้งที่ ๒,  
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อานนท์ อาภาภริมย์. มนษุย์กบัสงัคม: สงัคมและวฒันธรรมไทย,  
  พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ,  
  ๒๕๒๕.
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ไพโรจน์ พิทยเมธี
: (มุม) มองงานกราฟิกดไีซน์ “อย่างไทย”

 

หากกล่าวถึงงานกราฟิกดีไซน์ (Graphic design) หลายคนอาจนึกถึงงานออกแบบ 
ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการท�างาน   แท้จริงแล้วคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่ง 

ที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงาน เช่นเดียวกับดินสอ ปากกา หรือพู่กัน   

ค�าว่า กราฟิก  (graphic) มีศัพท์บัญญัติในภาษาไทยที่ใช้แทนได้คือ  เรขศิลป์,  เลขนศิลป์  

หรือเรขภาพ ส่วน design หมายถึงการออกแบบ  จึงมีการแปลค�า  “กราฟิกดีไซน์” ว่าการ 

ออกแบบเรขศิลป์หรือการออกแบบเลขนศิลป์   แต่ถ้าจะให้นิยามความหมายแล้ว กราฟิก

ดีไซน์ ก็คือการออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ และมีหน้าที่สื่อความหมายจากสัญลักษณ์นั้น

ไพโรจน์ พิทยเมธี ท�างานด้านกราฟิกดีไซน์มายาวนานกว่า ๑๘ ปี  เขาจบการศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีสาขาวชิาประยกุต์ศลิปศกึษา และปริญญาโท สาขาวชิาการออกแบบนเิทศศลิป์ 

จากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ไพโรจน์ได้ก่อตั้งบริษัท  

ครีเอทโซน จ�ากัด  เป็นบริษัทที่ท�างานด้านโฆษณาและออกแบบ (Advertising & Graphic 

Agency) และเป็นอาจารย์พิเศษในคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และคณะวิชาการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 

วทิยาลยัราชสดุา มหาวทิยาลยัมหดิล  เขาเป็นผูห้นึ่งที่ศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกบังานกราฟิกดไีซน์

ที่แสดงออกถงึเอกลกัษณ์ไทยอย่างเอาจริงเอาจงั  เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจให้นกัออกแบบไทย

ร่วมสร้างผลงานที่แสดงเอกลักษณ์ไทยให้มากยิ่งขึ้น

ร่วมวพิากษ์และสมัผสัมมุมองของกราฟิกดไีซเนอร์ผูค้ลกุคลกีบังานกราฟิกดไีซน์ “อย่างไทย” 

ไปพร้อม ๆ  กัน...

วัฒนธรรมวิพากษ์

วรุณพร พูพงษ์: สัมภาษณ์
บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช: ภาพ

❖
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จุดเริ่มต้นของการศึกษางานกราฟิกดีไซน์อย่างไทยคือ
อะไร

เริ่มจากตอนเรียนปริญญาโท ผมท�าโปรเจ็กต์และจัด

งานสัมมนาค้นหาว่าเอกลักษณ์ไทยคืออะไร ได้แรงบันดาล

ใจจากการดงูานกราฟิกของญี่ปุน่ ซึ่งจะรูท้นัทว่ีาเป็นงานของ

ญี่ปุ่น หรืองานกราฟิกของอเมริกาก็จะมีสีหรือมีบางอย่างที่

เป็นเอกลกัษณ์ แต่เมื่อถามว่ากราฟิกไทยเป็นอย่างไร ทกุคน

มักจะงง ๆ   เบลอ ๆ  หรืออาจคิดว่ากราฟิกไทยก็คือการเอา 

ลายไทยมาใช้ในงานออกแบบ แต่ผมกลับรู้สึกว่ามันมีราย

ละเอียดมากกว่านั้น

คนท�างานกราฟิกมักได้รับโจทย์ค่อนข้างบ่อย  เมื่อรับ

งานจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมส่งเสรมิการส่งออก หรอื

หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ให้ออกแบบผลงานที่ออกมา 

ดูไทย ๆ   เราจึงคิดต่อยอดว่า  “ไทย ๆ ” นั้นคืออะไร ผมจึง 

น�าหัวข้อเข้าสู่การสัมมนาเพื่อกระตุ้นให้กราฟิกดีไซเนอร ์

หันมาออกแบบงานโดยใส่ความเป็นไทยให้มากยิ่งขึ้น  เป็น 

การสัมมนาเพื่อหาแนวทาง แต่ยังไม่ได้คิดว่าจะท�าวิทยา 

นิพนธ์เรื่องนี้

ในวันนั้นการสัมมนาช่วงเช้ามีผู้เชี ่ยวชาญด้านเอก-

ลกัษณ์ไทยประมาณห้าหกท่าน   ช่วงบ่ายมกีราฟิกดไีซเนอร์

แนวหน้าของเมอืงไทยประมาณเจด็แปดท่าน มาถกประเดน็

เรื่องกราฟิกแบบไทย    ในช่วงเช้าผู้เชี่ยวชาญอธิบายเรื่อง

เอกลักษณ์ไทยว่ามีอะไรบ้าง แต่ก็ไม่สามารถประยุกต์เป็น

งานออกแบบได้ ส่วนช่วงบ่ายทุกท่านก็เป็นผู้รู้เรื่องกราฟิก 

แต่ออกตัวว่าไม่รู้จริง ๆ  ว่าเอกลักษณ์ไทยคืออะไร   สุดท้าย

วันนั้นไม่ได้ข้อสรุป จึงมีประเด็นว่าต้องมีใครสักคนที่ศึกษา

เรื่องเอกลักษณ์และกราฟิกแล้วน�ามารวมกัน   ผมจึงอาสา 

ท�าหน้าที่รวบรวมองค์ประกอบของการออกแบบว่าประกอบ 

ด้วยอะไรบ้าง   ทั้งยังจัดสัมมนาโครงการ  “ตื่นเถิดกราฟิก

ไทย”  เพื่อกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิมว่าเราจะเป็นเอกราช

ทางการออกแบบ มีจุดประสงค์เพื่อหาตัวตน รูปแบบที่เป็น

เอกลักษณ์ในการออกแบบเลขนศิลป์ไทย โดยการถ่ายทอด

ศลิปวฒันธรรม วถิชีวีติ บคุลกิไทยลงในงานออกแบบเลขน- 

ศิลป์ ท�างานออกแบบที่สามารถแสดงเอกลักษณ์ไทยได้

ผมมองว่าความจ�าเป็นของเอกลักษณ์ไทยในงาน

กราฟิกนั้น อาจไม่ใช่ข้าวหรืออาหารที่ต้องกินอิ่ม หรือหาก

ขาดสิ่งนั้นไปแล้วจะต้องตาย แต่เรียกว่าเป็นความงดงาม 

สนุทรยีะ เหมอืนจานอาหารที่ต้องมขีองตกแต่ง หรอืเหมอืน

พวงมาลยัที่ไม่มคีวามจ�าเป็นกบัชวีติ แต่กลบัแสดงถงึความ

งดงาม ความชื่นใจ และเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นไทย

โครงการนี้ท�าขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบว่าเอกลักษณ์ของ

ชาตินั้นมีสิ่งใดที่สามารถสื่อในงานออกแบบได้บ้าง   ความหมายของเอกลักษณ์

ไทยคอืสิ่งที่ยอมรบัและใช้บ่อย ๆ   ถ้าเราเริ่มท�าเป็นสไตล์ ต่อไปสิ่งนั้นจะกลายเป็น

เอกลักษณ์   อีกอย่างหนึ่งคือในงานกราฟิกถือว่าเป็นงานเผยแพร่ทางวัฒนธรรม

ที่ค่อนข้างจะแพร่หลายที่สุด  เพราะแค่โบรชัวร์แผ่นหนึ่งก็สามารถแพร่หลายไป

ได้   สิ่งพมิพ์หรอืเวบ็ไซต์ถอืเป็นสื่อที่แพร่หลายและรวดเรว็ที่สดุ ถอืเป็นงานหลกั

ของการเผยแพร่วัฒนธรรม

ความหมายของเอกลักษณ์ไทยตามที่ได้ศึกษามาคืออะไร
ค�าจ�ากดัความของเอกลกัษณ์ไทยที่ผมรวบรวมได้ คอืแบบอย่างวฒันธรรม

และบรรทัดฐานความนึกคิด ค่านิยมที่เห็นว่าดีงามร่วมกัน มีคุณลักษณะเฉพาะ  

สร้างเสริมและเปลี ่ยนแปลงได้    โดยสินค้าที ่ต้องการการออกแบบที่แสดง

เอกลักษณ์ไทย เช่นสินค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว งานราชการทั้งหมด หรืองาน

ที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศ ยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่นที่ใส่ความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตนไว้ในทุกอณู ฉะนั้นจึงไม่จ�ากัดเฉพาะสินค้าที่จะต้องเป็นไทย แต่เป็น

เรื่องของความภาคภมูใิจในเอกลกัษณ์มากกว่า  จงึต้องมองย้อนกลบัมาว่าท�าไม

เราจึงไม่มี  ผมมองว่าสักวันหนึ่งคนท�างานกราฟิกหรือใครก็ตามต้องหันมาคลั่ง

ความเป็นไทยบ้าง ซึ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องงานออกแบบที่ใส่ความเป็นไทย 

ก็คือนักออกแบบทั่วฟ้าเมืองไทยนั่นเอง

องค์ประกอบในการออกแบบงานที่แสดงเอกลักษณ์ไทยมีอะไรบ้าง
หากถามว่าในการออกแบบครั ้งหนึ ่งนั ้นสามารถใส่องค์ประกอบอะไร 

ลงไปได้บ้าง ผมขอกล่าวถึงความหมายของงานกราฟิกดีไซน์ก่อนว่า หมายถึง

ศิลปะการออกแบบที่ประกอบด้วยเรื่องราวผ่านตัวอักษร ภาพ สี   องค์ประกอบ

ทั้งหมดสามารถใส่ความเป็นไทยลงไปได้ เช่น ตวัอกัษรไทย โทนสไีทย และภาพ

ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

ยกตัวอย่างโทนสีของไทยจากข้อมูลที่ผมค้นคว้า  สีที่ใช้ส�าหรับหัวโขนนั้น

แม้แต่ชื่อยังเป็นเอกลักษณ์  เช่น  เสนหรือสีส้ม นวลจันทร์ หงสบาท แดงเสน  

ม่วงดอกตะแบก เขียวน�้าไหล  เป็นต้น ซึ่งทุกชื่อมีเอกลักษณ์และไพเราะ ผมยัง

ค้นพบหมวดสีต่าง ๆ  ด้วย  เช่น หมวดสีเบญจรงค์ หมวดสีฉัพพรรณรังสี  (สีของ

แสง) หมวดสีเลื่อมประภัสสร ฯลฯ จึงน�ามาวิเคราะห์และตั้งเป็นหมวด ท�าเป็น 

Thaitone  โดยใช้ระบบของ Pantone  เทียบเป็น CMYK ท�าวงล้อสีกับหมวดสี  

มีจิตวิทยาการใช้และตัวอย่างงานที่ใช้ Thaitone

หากพูดถึงเอกลักษณ์ไทยในเรื ่องของสี  คนมักนึกถึงสีทองหรือสีแดง 

เลอืดหม ูแสดงถงึความเป็นทพิย์ ความศกัดิ์สทิธิ์ ซึ่งใช้กนัเยอะ แต่ละหมวดสจีะ

สื่ออารมณ์แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างหมวดสีขาวของไทยจะไม่ใช่สีขาวล้วน  

แต่จะเป็นสีขาวหม่นนวล ๆ     โดยสี Thaitone ทั้งหมดผมจัดหมวดสีจากหัวโขน 

จากฐานความคดิที่ว่าเรามสีขีองไทยอยูแ่ล้ว ยกตวัอย่าง หมวดทศกณัฐ์ ประกอบ

ด้วยสีเขียว มีการใช้เปอร์เซ็นต์สี  เช่น สีเขียว ๘๐% สีทอง ๑๕% สีอื่น ๆ  ๒-๓% 

โดยภาพรวมจะออกมาเป็นสเีขยีว และหากน�าหมวดสทีศกณัฐ์มากลบัเปอร์เซน็ต์
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การใช้ กจ็ะได้หมวดสเีพิ่มมากขึ้นแตกออกไปอกีไม่รูจ้บ  จากทฤษฎนีี้ถ้าต้องการ

หมวดสีไทยเพิ่มขึ้นก็สามารถน�าสีจากภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วน�ามาจัดเป็น 

กลุ่มใหม่ได้เช่นกัน

ตัวอักษรก็ถือเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ชัดเจนที่สุด  เช่น ถ้าสินค้าน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศอยากให้มีความเป็นไทย

ก็เปลี่ยนเป็นตัวอักษรไทย หรือเรื่อง

ของการสื่อความหมาย ถ้ามอีกัษรไทย 

อยู่ในภาพย่อมสื่อถึงความเป็นไทย  

ที่ผมค้นคว้าได้ ๑๔ ยุคตัวอักษรไทย 

ซึ ่งจะเห็นพัฒนาการของตัวอักษร 

ทั ้งนี ้การใช้ตัวอักษรไทยเพือ่สื ่อถึง

ความเป็นไทยอย่างชัดเจนนั้น ควร 

ใช้ตัวอักษรที่มีหัวเพราะจะอ่านง่าย

และไม่สับสน

มาถงึเรื่องภาพที่เป็นเอกลกัษณ์ 

ไทย ผมใช้เวลารวบรวมค่อนข้างมาก  

เพราะสื่อที่รวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็น 

การตีความจากชาวต่างชาติ  ช่วง

สัมมนาผมให้ผู ้เชี ่ยวชาญประมาณ 

ห้าหกท่าน  ร่วมกนับอกว่าอะไรคอืเอกลกัษณ์ไทย มคีณุเอนก นาวกิมลู กล่าวถงึ

สื่อสิ่งพิมพ์ที่พอจะรวบรวมไว้ได้นั้น มีการใช้รูปช้าง ธงชาต ิ เป็นต้น วิธีของคุณ

เอนกแสดงให้เหน็ว่าสิ่งที่ถกูตพีมิพ์ใช้งานมาแต่อดตีนั้นถอืเป็นหลกัฐานที่ชดัเจน  

ผมจึงใช้วิธนีี้เป็นแนวทางในการศกึษาโดยรวบรวมสิ่งพมิพ์ของไทยจากทั่วประเทศ 

ประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๐๐ ชิ้นงาน น�ามาจัดอันดับการใช้ภาพในสื่อต่างๆ ว่ามี

อะไรบ้างที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย ที่มาที่ไปอีกอย่างหนึ่งคือด้วยความเป็น 

อุษาคเนย์ ภูมิภาคที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันตลอดเวลา  กระทั่งไม่รู้ว่า 

ของใครเป็นของใคร  โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าใครออกมาแสดงตัวก่อนก็ถือเป็น 

การประกาศให้รู้โดยทั่วกัน ว่าสิ่งใดเป็นเอกลักษณ์อย่างไทย  โดยมีหลักฐาน 

แสดงการใช้งานและใช้บ่อยในสิ่งพิมพ์ของไทย

นอกจากนี้ยังมีเอกสารการสัมมนาเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยเมื่อประมาณ 

๑๐-๒๐ ปีก่อน มีสมเด็จฯ พระพีน่างทรงเป็นประธาน และ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 

ปราโมช  ร่วมสัมมนาที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และส�านักนายกรัฐมนตร ี 

โดยเชิญตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนหลายฝ่าย ผมจึงน�าเอกสารจากการ

สมัมนาครั้งนั้นมาผนวกในงานวจิยัซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการจดัอนัดบัข้างต้นเป็นการ

จดัอนัดบัตามความนยิม จดัอนัดบัจากผูเ้ชี่ยวชาญ จดัอนัดบัจากหนงัสอืที่เคยจดั

อันดับมาแล้ว  และจากการสัมมนาสรุปว่าอะไรไทยหรือไม่ไทย ฉะนั้นการจัด

อันดบัไม่ได้มาจากเพยีงการสรปุของผมเพยีงคนเดยีว ซึ่งสดุท้ายจงึได้บทสรปุภาพ

ที่แสดงเอกลักษณ์ไทยรวม ๖๒ อันดับ

ภาพที่แสดงเอกลักษณ์มีการแบ่งหมวดการใช้อย่างไร
จากการวิจัยที่ผมท�านั้น ได้แบ่งภาพที่เป็นเอกลักษณ์

ออกเป็นชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และประชาชน  

ซึ ่งแต่ละหมวดมีเอกลักษณ์ที ่แสดงออกมาอย่างชัดเจน   

ด้านการท�างานโฆษณาถอืเป็นการ

แบ่ง Target group ซึ่งแต่ละกลุ่ม

มีลักษณะเฉพาะในการใช ้งาน

ภายในตัวและไม่สามารถน�ามา 

ใช้ปะปนกันได้

ส่วนอารมณ์ในงานกราฟิก

อย่างไทยจะแสดงออกตามหมวด 

ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย ์  

และประชาชน  เช ่น  หมวดชาติ 

จะได้อารมณ์เร้าใจ ปลุกอารมณ์ 

รักชาติ  จัดอยู่ในประเภทการเผย

แพร่วัฒนธรรม หากเป็นเรื่องของ

ศาสนาจะให้อารมณ์ของความ

ศักดิ์สิทธิ์  วิจิตรงดงาม จะเห็นได้ 

ว ่าแต่ละหมวดจะสื ่ออารมณ์ที ่

แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน

โดยเอกลักษณ์ไทยที่กล่าวมานั้นยังมีเรื่องของเงื่อนไข

เรื่องของความเหมาะสมในการน�ามาใช้งาน  เช่น อย่าน�า

เอกลักษณ์ของหมวดศาสนาหรือกษัตริย์ไปใช้กับหมวด

ประชาชน ด้วยเหตุที่เรามีชนชั้น ความเหมาะสมภายใน

สังคม  เงื ่อนไขเหล่านี้จึงเป็นสิ่งทีต่้องค�านึงในการท�างาน

ออกแบบด้วยเหมือนกัน

โดยหากจะออกแบบให้มีความเป็นไทยสามารถใส่ 

รปูแบบหรอือารมณ์อะไรได้บ้าง ผมกลบัไปถามผูเ้ชี่ยวชาญ 

สอบถามกราฟิกดีไซเนอร์ว่าตีความออกมาแล้วจะเป็น

อย่างไร  เช่น มีคนบอกว่าความเป็นไทยมักมียอดแหลม ๆ   

ในชิ้นงาน หรือการใช้สีสด  สีสะท้อนแสง  ใช้ลวดลายความ

ประณีต  ใช้อักษรไทย จึงน�ามาวิเคราะห์  เช่น ยอดแหลม

อย่างยอดของช่อฟ้า มอืพนม เจดย์ี หน้าบนั ซึ่งแหลมอย่าง

ไทยจะเป็นลักษณะแหลมแบบตกท้องช้างหรือแหลมแบบ

จอมแห  เป็นแหลมที่มีเอกลักษณ์ ส่วนลวดลายที่ประณีต

วิจิตรมักอยู่ในหมวดพระมหากษัตริย์ จากแนวคิดที่ว่าการ

ท�าสิ่งใดให้กษัตริย์หรือศาสนานั้นจะต้องมีความละเอียด 

ประณีตวิจิตรที่สุด  แสดงถึงความเชื่อที่ว่ายิ่งท�าประณีตจะ 

ยิ่งส่งผลให้ได้ขึ้นสวรรค์

ความจ�าเป็นของเอกลักษณ์ไทย
ในงานกราฟิกนั้น อาจไม่ใช่ข้าว
หรืออาหารที่ต้องกินอิ่ม หรือหาก
ขาดสิ่งนั้นไปแล้วจะต้องตาย 
แต่เรียกว่าเป็นความงดงาม สุนทรียะ 
เหมือนจานอาหารที่ต้องมีของตกแต่ง 
หรือเหมือนพวงมาลัยที่ไม่มีความ
จ�าเป็นกับชีวิต แต่กลับแสดงถึงความ
งดงาม ความชื่นใจ และเป็นศักดิ์ศรี
ของความเป็นไทย”
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ณ ปัจจุบันเริ่มมีการน�าตัวอักษรไทยประดิษฐ์ในงาน

ออกแบบมากยิ่งขึ้นในลกัษณะของ Typography การใช้ตวั

อักษรไทยแบบย้อนยุคก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดย

เฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  เช่น อมัพวา (สมทุรสงคราม)  

เชียงคาน (เลย)  เสื้อยืดที่สกรีนตัวอักษรย้อนยุคก็ขายดี

ตวัอย่างงานกราฟิกในปัจจุบันท่ีแสดงถงึความเป็นไทย
เช่นอะไรบ้าง

ตัวอย่างภาพที่น�ามาใช้ในงานออกแบบซึ่งเป็นของ 

ใกล้ตัวคนไทยมานาน ผมขอยกตัวอย่างโลโก้ของ TCDC  

(Thailand Creative & Design Center  ศูนย์สร้างสรรค ์

งานออกแบบ) ที่น�าห่อขนมไทยมาเป็นสัญลักษณ์ ที่ถึงแม้ 

ไอเดียจะมาจากชาวต่างชาติ แต่ผมคิดว่าบางครั้งเราก็ต้อง

อาศัยมุมมองจากภายนอกที ่มองความเป็นไทยของเรา  

แม้เราอาจจะมองว่าสิ ่งที ่เรามีอยู่นั ้นเชย แต่ในทางกลับ 

กัน  สิ ่งนั ้นกลับเป็นสิ ่งที ่น ่าสนใจมากในสายตาของคน

ภายนอก  ซึ่งถือว่าสัญลักษณ์นี้เป็นการออกแบบที่แสดง 

ตัวตนที่เรียบง่ายและสวยงาม

การศึกษาในปัจจุบันส่งเสริมการท�างานออกแบบด้าน
นี้อย่างไรบ้าง

ในสถาบันการศึกษานั้นไม่ค่อยมีการท�างานวิจัยด้าน

งานกราฟิกเท่าที ่ควร  สมมุตินักศึกษาอยากท�ามักได้รับ 

ค�าถามจากอาจารย์ว่างานกราฟิกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย 

คืออะไร นักศึกษาก็จะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะต้อง

ค้นคว้าอย่างหนัก สรุปคือไม่ได้ท�าเพราะต้องหาข้อมูลอีก

เยอะ  ซึ ่งไม่เหมือนกับการท�าวิจัยเรื ่องงานกราฟิกอื ่น ๆ  

เช่น  งานของญี่ปุ ่นที ่มีชิ ้นงานและแหล่งอ้างอิงเยอะ  ใน 

ทางตรงกันข้ามการท�างานด้านกราฟิกไทยนั้นต้องหาข้อมูล 

แต่หลังจากที ่ผมท�างานวิจัยผ่านมา ๔-๕  ปี  งานวิจัย 

ด้านกราฟิกไทยก็กระเตื้องขึ้นและมีผู้ศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันกราฟิกดไีซเนอร์มีความตื่นตวัเร่ืองการออกแบบ 
งานที่สื่อเอกลักษณ์ไทยมากน้อยเพียงใด

ล่าสดุเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มกีารจดัสมัมนาและนทิรรศ- 

การชื่อ Somewhere Thai  เพื่อส่งเสริมงานออกแบบที่มี 

เอกลักษณ์ไทย ซึ่งผมมีโอกาสได้ขึ้นบรรยาย ก็ถือว่ามีการ

ตื่นตัวค่อนข้างมาก แต่เท่าที่สังเกตภายในงานมีผู้พูดเรื่อง

หนังสือ  Very Thai  เยอะมาก คือหนังสือแสดงภาพถ่าย 

Street Culture ของฝรั่งที่ถ่ายซาเล้ง ถ่ายถุงก๊อบแก๊บ ฯลฯ 

ซึ่งผู้คนต่างพูดว่านี่คือภาพที่แสดงความเป็นไทย ผมรู้สึกว่ามันเป็น Popular  

Culture มาก บางคนถ่ายรูปขอทานแล้วน�ามารีทัชก็บอกว่านี่คือความเป็นไทย  

วันสุดท้ายที่ผมขึ้นบรรยายสรุป    ผมจึงบอกว่าถ้าจะท�างานกราฟิกไทยต้อง 

รับผิดชอบสังคมด้วย  เพราะหากคุณท�ากันเยอะและเป็นสิ่งที ่เห็นดีเห็นงาม 

ร่วมกัน ต่อไปสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นเอกลักษณ์ไทยในที่สุด

ปัญหาของการท�างานกราฟิกดีไซน์อย่างไทยคืออะไร
การท�างานด้านกราฟิกของไทยนั้นเกิดขึ้นช้ากว่าต่างประเทศ ฉะนั้นจะให้

มานั่งวาดใหม่กไ็ม่มใีครท�า  เขาจงึน�าสิ่งที่มอียูแ่ล้วมาใส่ลงไปในชิ้นงาน  ปัญหา

คอืวตัถดุบิของเรามน้ีอยมาก ไม่ค่อยมใีครสร้าง หรอืมแีต่ยงัไม่ถกูหยบิมาใช้   ใน

สถานศึกษาก็ยังไม่มีการสอนวิชากราฟิกอย่างไทย จะมีก็แต่วิชาประวัติศาสตร์

ศลิปะซึ่งไมไ่ด้สอนว่าจะน�าสิง่เหล่านั้นมาใสใ่นงานกราฟิกอย่างไร มผีู้เชีย่วชาญ

ด้านเอกลักษณ์ไทยมาสอน แต่ไม่ได้สอนด้านการออกแบบ การศึกษาด้านนี ้

จึงไม่พัฒนาไปไหนไกล   ณ ปัจจุบันงานกราฟิกท�าเพื่อเป็นพาณิชยศิลป์ แต่ใน 

ต่างประเทศงานกราฟิกถือเป็นการท�างานศิลปะ

อกีปัญหาหนึ่งคอืในวงการกราฟิก คนที่จะได้ท�างานกราฟิกที่เป็นผลติภณัฑ์

ไทยนั้นมนีอ้ยมาก ฉะนั้นคนที่ท�างานกราฟิกทั่วไปจะไมม่โีอกาสท�างานกราฟิกที่

เป็นไทย ผมคิดว่าทางออกของปัญหานี้คือเราควรท�างานเป็นกราฟิกอาร์ต ซึ่งมี

ข้อดีคือไม่ต้องรอให้ใครมาจ้าง  เพราะถ้ามัวแต่นั ่งรอคุณก็จะไม่มีโอกาสได้

ออกแบบงานที่มีเอกลักษณ์ไทยเลย

ในปัจจุบันการประยุกต์เอกลักษณ์ไทยผ่านงานกราฟิกดีไซน์พัฒนามาก
น้อยเพียงใด

ปัจจุบันมีผู้เริ่มท�ากราฟิกอาร์ตกันบ้างแล้ว อย่างเช่น ตามมหาวิทยาลัย  

หรือสมาคมกราฟิกไทย ยกตัวอย่าง  โครงการช่วงน�า้ท่วมเช่น Art  For Help  

ถือเป็นหนทางสร้างโอกาสในการออกแบบงานกราฟิกอย่างไทย   ตอนนี้ก็มี 

ไม่กี ่คนที ่ด�าเนินแนวทางการออกแบบงานกราฟิกที ่แสดงเอกลักษณ์ไทย 

อย่างแข็งแกร่ง  เท่าที่ผมเห็นก็มีคุณ “โรจน์ สยามรวย”  (ไพโรจน์ ธีระประภา)  

ที่เอาจริงเอาจังทางด้านนี้ และถือว่ายืนหยัดในแนวอนุรักษ์

มุมมองที่มีต่องานกราฟิกดีไซน์อย่างไทย
บางทีศิลปะอาจโน้มน้าวได้ด้วยคนสร้างงานศิลปะ ถ้าคนท�างานศิลปะนั้น

มีความรู ้และหมั ่นสร้างสรรค์ผลงานที ่เป็นเอกลักษณ์ไทย ก็จะสร้างความ 

ภาคภูมิใจแก่ทั ้งผู ้ท�างานศิลปะและผู ้ชม  แต่ปัญหาตอนนี ้คือศิลปินหรือ 

นักออกแบบนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงความเป็นไทยได้เท่าที ่ควร  อาจเพราะ 

เขาเหล่านั้นยังไม่ได้รับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ   ก็เป็นได้ ผมคิดว่าแรงบันดาลใจ 

เป็นสิ่งส�าคัญและผมก�าลังจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ชมกัน  ในช่วง 

เดอืนกรกฎาคมนี้ผมมโีครงการร่วมกบัพี่  “โรจน์ สยามรวย” จดันทิรรศการศลิปะ

เกี่ยวกับงานกราฟิกดีไซน์อย่างไทย  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลุกเชื้อไฟให้ 

นักออกแบบไทยใส่ความเป็นไทยลงไปในชิ้นงาน  
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หมี่ดะ ดวงดาวบนยอดดอย
เรื่องและภาพ โอม รัชเวทย์,
สละ นาคบ�ารุง และคณะ
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๔)

อาข่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์
ทางสังคมและวัฒนธรรม ตั้งถิ่นฐานอยู่บน
เขาสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ลาว 
พม่า และจนี  ที่ผ่านมาเร่ืองราวของพวกเขา
มักถูกเผยแพร่ตามสื ่อต่าง ๆ  ด้วยข้อมูล 
เชิงลบ   วัตถุประสงค์ของ หมี่ดะ ดวงดาว
บนยอดดอย คือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับชาวอาข่า ผ่านรูปแบบของการ์ตูน 
เพื ่อให้เข้าถึงกลุ ่มผู ้อ ่านเยาวชนได้ง ่าย   
น�าเสนอผ่านเรื่องราวของ  “หมื่อซอ” หรือ  
“หมี่ดะ” หญิงสาวชาวอาข่าที่อาศัยอยู่บน
ดอยวาวี อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
เริ่มเรื่องตั้งแต่หมื่อซอยังอยู่ในครรภ์ของแม่  
จนเธอเกิด  เติบโต  เรียนรู้วิถีชีวิตอาข่าผ่าน
การสั่งสอนของพ่อแม่และการหล่อหลอม
ของชมุชน จวบจนกระท่ังแต่งงานมคีรอบครัว   
ขั้นตอนการท�างานของการ์ตนูคณุภาพเล่มนี้ 
เริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลต่าง ๆ   โดยชาวอาข่า 
ไปจนถึงการลงพื ้นที ่เก็บรายละเอียดมา 
สร้างสรรค์งาน ท�าให้ หมี่ดะ ดวงดาวบน 
ยอดดอย  ถือเป็นตัวอย่างอันดีของความ
พยายามสร้างความรบัรูเ้กี่ยวกบักลุม่ชาตพินัธุ์ 
อันแตกต่างหลากหลายในสังคมไทย 

ตลาดสามชุก
เรื่องเล่า กับภาพเก่าและใหม่
เอนก นาวิกมูล (บรรณาธิการ)
ด�าเนินงานโดย คณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ 
อ�าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๔)

ตลาดสามชุก  เรื่องเล่า  กับภาพเก่า
และใหม่  เกิดจากความร่วมมือของทั้งคน 
ในชุมชน คนนอกชุมชน ตลอดจนภาครัฐ 
ผ่านการรวบรวมภาพถ่ายเก่าจากแต่ละบ้าน
แต่ละตระกูลในตลาดสามชุก ตลาดเก่าแก่
อายุเกินร้อยปีริมแม่น�า้ท่าจีนในจังหวัด
สุพรรณบุรี แล้วต่างคนต่างมาช่วยกันให้ค�า
อธิบายภาพ ถ่ายทอดเรื่องราวของตลาด
สามชุกเผยแพร่ให้คนนอกได้รู ้จักประวัติ-
ศาสตร์ของชุมชน    เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้
แบ่งเป็นสามส่วนคือ  ส่วนแรก  “สามชุก 
ตลาดร้อยปี ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวา” 
ว่าด้วยความเป็นมาของตลาดสามชุกอย่าง
สั้น ๆ  น่าชมด้วยภาพมุมสูงที ่บันทึกเมื ่อ
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๙๐ ท�าให้เราได้
เห็นภูมิทัศน์ของสามชุกในยุคนั้นจากทาง
อากาศ ส่วนที่ ๒ คอื “ภาพเก่าของชาวสามชุก” 
เป็นส่วนภาพเล่าเรื ่องทีดู่มีชีวิตชีวา  เมื ่อ
ภาพถ่ายที่ครั้งหนึ่งถูกบันทึกเพื่อเก็บความ
ประทับใจ หรอืเพื่อเป็นที่ระลกึ ได้เผยคณุค่า

ในการเป็นบันทึกของท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ 
คือ “สามชุกยุคปัจจุบัน-บ้านเมือง ห้างร้าน 
ข้าวของ ผู้คน”  เป็นเรื่องราวของร้านและ
เรอืนของแต่ละตระกลูอย่างสั้น ๆ  ที่กอปรขึ้น
เป็นเสน่ห์ของตลาดโบราณแห่งนี้   หนังสือ
เล่มนี้จึงท�าหน้าที่ทั ้งยืดอายุภาพเก่าส่วน
บคุคลอนัสมัพนัธ์กบัชมุชน และเป็นตวัอย่าง
ของงานอนรุกัษ์ชุมชนที่เกดิจากคนในชมุชน
เป็นส�าคัญ

๑๐๘ ธรรมะสะกิดใจ
พระไพศาล วิสาโล
(ส�านักพิมพ์สารคดี, ๒๕๕๔)

มาเตือนสติ สะกิดใจ กับข้อคิดดี ๆ  ที่
คัดสรรจากบทความและค�าบรรยายของ 
พระไพศาล  วิสาโล ที่สื่อด้วยประโยคง่าย ๆ  
แต่อิงหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่ยากจะ
ปฏิเสธสัจธรรมของโลกและมนุษย์

“ในขณะที ่ประสาทตาของเราไวต่อ
ความโกรธของคนอื่น แต่ใจเรากลับเชือ่งชา้
ในการรู้ทันความโกรธของตนเอง”

ไม่ต้องรอให้ทุกข์ก็อ่านได้  และยาม
เผชิญทุกข์ก็อ ่านดี    หยิบอ่านวันละนิด  
ช่วยพิชิตความทุกข์ในใจตน 
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ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย
ดร. ธิดา สาระยา
(ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ, ๒๕๕๔)

ผลงานที ่เปิดมุมมองประวัติศาสตร ์ 
ทั้งด้วยแนวคิดและการใช้หลักฐานในการ
ศึกษา โดยมีผืนน�้าธรรมชาติกว้างใหญ่ของ
มหาสมุทรอินเดียเป็นสื่อกลางในการค้นหา
อดตีของกลุม่ชนหลากหลายจากฝ่ังทะเลแดง 
ถึงทะเลจีน และชนริมฝั่งน�า้กับชนในภาค
พื้นทวีป  ที ่ล ้วนมีปฏิสัมพันธ์ทางการค้า 
ผ่านมหาสมุทรอินเดียในช่วงต้นคริสตกาล 
จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๔

น่าสนใจหลักฐานที ่ผู ้เขียนน�ามาใช้
ศึกษา  เพราะเป็นการผสานข้อมูลหลาก
หลายประเภท ทั้งผลการขุดค้นทางโบราณ 
คดี จารึก วรรณกรรมโบราณของอินเดียใต้ 
บทความและหนังสือมากมาย รวมทั้งการ
ลงพื้นที่ของผู้เขียน

แม้ขนาดของ ประวติัศาสตร์มหาสมทุร
อินเดีย อาจจะพาให้ระย่อใจ แต่รับรองว่า
คุ ้มค่ากับความรู ้ที ่ได้รับ    สมกับที ่ได้รับ
รางวัลดีเด่นประเภทสารคดี จากส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจ�าปี พ.ศ.
๒๕๕๕

โรคภูมิแพ้ ตอน แพ้อากาศ
พญ. สิรินันท์ และ ผศ. นพ. เฉลิมชัย 
บุญยะลีพรรณ
(ส�านักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ, ๒๕๕๕)

เชื่อว่าหลายคนคิดว่าตนเป็นโรค “แพ้
อากาศ”  เมื่อเกิดอาการคัดจมูก น�้ามูกไหล 
ระคายคอ โดยเฉพาะในวันท่ีเช้าร้อนบ่ายฝน
ตก ท่ามกลางภาวะที่ภูมิอากาศดูจะแปร 
ปรวนทุกวันนี้

แต่นั่นเป็นความเข้าใจผิด !
ในมุมมองของแพทย์  โรคแพ้อากาศที่

มักเรียกกันนี้แท้จริงคือโรคจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ้  (ซึ่งโรคจมูกอักเสบก็มีสาเหตุจาก
หลายสิ่งเช่นกนั)   ผูเ้ขยีนซึ่งเป็นแพทย์รกัษา
โรคภมูแิพ้ได้อธบิายเก่ียวกับโรคภูมิแพ้อย่าง
รอบด้าน นับตั้งแต่สาเหตุ ลักษณะอาการ 
การทดสอบให้รู ้แน่ว่าผู้ป่วยแพ้อะไร การ
รักษาและป้องกันตัวจากภาวะภูมิแพ้   ท�า 
ให้ผู้อ่านได้เข้าใจโรคภูมิแพ้ อันน�าไปสู่การ
ดูแลตนเองเป็นหลัก  พึ่งยาเป็นรอง    เพราะ
โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่บั่นทอนการด�าเนินชีวิต 
และยังเป็นเหตุให้เกิดโรคอื่น ๆ  ติดตามมา 
ทั้งคออกัเสบ หชูั้นกลางอกัเสบ ไซนสัอกัเสบ 
เป็นต้น  และท่ีแน่ ๆ  จะได้เข้าใจกนัเสยีทว่ีา 
อากาศไม่ใช่สาเหตุของโรคภูมิแพ้ดังที่เรา

ท่านมักเชื่อกัน  

วิชาอาชีพชาวสยาม
จากหนังสือวชิรญาณวิเศษ
ร.ศ. ๑๐๘-๑๑๓
(กรมศิลปากร, ๒๕๕๔)

หนังสือเล่มนี ้ให้ภาพของคนไทยยุค
รชักาลที่ ๕ ผ่านเรื่องราวการประกอบอาชพี
ที ่หลากหลาย    โดยกรมศิลปากรได้รวม
บทความจาก วชิรญาณวเิศษ ระหว่าง พ.ศ. 
๒๔๓๒-๒๔๓๗ มาจัดพิมพ์    แต่ละเรื ่อง 
หรือแต่ละอาชีพให้รายละเอียดไว้น่าสนใจ  
เริ่มด้วยการอธิบายว่าแต่ละอาชีพคืออะไร  
มีการด�าเนินการเช่นไร ได้ค่าตอบแทนและ
เสียภาษีเท่าไร   บางเรื่องเล่าถึงความเชื่อ 
ที่เกี ่ยวเนื่องกับอาชีพนั้น ๆ  ด้วย  เช่นเรื ่อง  
“การจับปลาบึก” ที่เล่าถึง  “พวกท้าวขุนตั้ง
พิธี”  และ  “เครื ่องเซ่นในเมื ่อจะจับปลา” 
เป็นต้น   

ความน่าสนใจอกีประการหน่ึง คอืความ 
หลากหลายของอาชีพที ่เล่าไว้ในหนังสือ 
เล่มนี้  ที่มีทั้งด้านเกษตรกรรม  หัตถกรรม 
อุตสาหกรรม  สาธารณสุข  บริการ  บาง
อาชีพอาจฟังดูแปลก ๆ  ส�าหรับคนปัจจุบัน 
เช่น การไล่เนื้อ  วิธีหุงพิมเสน การดักและ
ประสมโคป่าและกระบือป่า  วิธีท�าพุ่มขี้ผึ้ง 
เป็นต้น
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“สยามศิลปิน” สารคดีสร้างสรรค์ เชิดชูเกียรติศิลปินชั้นครูจากอดีตถึงปัจจุบัน

นางสุกุมล คุณปลื ้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดท�ารายการสารคดี 
“สยามศิลปิน” โดยความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธ ิศ ิลปินแห่งชาติ  
และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินคน
ส�าคัญของไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้การเผยแพร่
ชีวประวัติและผลงานอันโดดเด่นของศิลปินแต่ละท่าน 
จะเป็นสื่อที่ช่วยจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานหรือการท�างานด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้ง
กระตุ้นให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่าของงานศลิปะแขนงต่างๆ 
ของไทยและช่วยกันอนุรักษ์สืบสานต่อไป

ภายในงานแถลงข่าวได้รบัเกยีรตจิาก นางปรศินา พงษ์ทดัศิรกิลุ  
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  อาจารย์วนิดา พึ ่งสุนทร  
รองประธานมูลนิธิศิลปินแห่งชาติ  ตลอดจนศิลปินแห่งชาติ
สาขาต่างๆ ที ่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดย นางปริศนา  

พงษ์ทัดศิริกุล เปิดเผยถึงการจัดท�าสารคดีชุดนี ้ว่า “กรม 
ส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ริเริ ่มโครงการนี ้มาตั ้งแต่ปี ๒๕๔๙  
ด้วยแนวคดิในการผลติสื่อคณุภาพที่จะจดุประกายให้เกดิแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้และเข้าถึงศิลปะหลากหลายสาขา  
รวมถงึการร่วมช่วยกนัอนรุกัษ์และสบืสานงานศิลปะที่มคีณุค่า
ของไทยด้วยความภาคภูมิใจ  ซึ่งสารคดีชุด “สยามศิลปิน” 
เป็นสื ่อที ่ตอบสนองแนวคิดดังกล่าว โดยกรมส่งเสริม
วฒันธรรม ได้สนบัสนนุงบประมาณซึ่งเป็นเงนิดอกผลกองทนุ
ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ให้กับมูลนิธิศิลปินแห่งชาติส�าหรับ
ด�าเนินโครงการ”

ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ สารคดี “สยามศิลปิน ปีที่ ๓” มีการผลิต
รวม ๒๔ ตอน ความยาวตอนละ ๕๐ นาที  ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๒๒.๐๐-
๒๓.๐๐ น. ติดตามชมพร้อมกันทั ่วประเทศได้ตั ้งแต่วัน
พฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
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สวธ. ขับเคลื่อนการจัดตั้ง
สภาวัฒนธรรม 
ภาคกลาง-ภาคตะวันออก

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัด การประชุมหารือ
แนวทางการจัดตั ้งสภาวัฒนธรรมประจ�าภูมิภาค เพื ่อขับ
เคลื่อนงานวัฒนธรรมของท้องถิ ่นให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที ่ 
โดยได้เชิญนักวิชาการวัฒนธรรมจากภาคกลางและภาค 
ตะวันออกรวม ๒๖ จังหวัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

นางวไิล วทิยานารถไพศาล รองอธิบดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม 
ประธานการประชุมฯ กล่าวว่า หลังจากพระราชบัญญัติ 
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ซึ่งก�าหนดให้สภาวัฒนธรรมอยู่ภายใต้
การก�ากับดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยให้ระบุการได้
มาของคณะกรรมการ และสมาชกิในการจดัตั้งสภาวฒันธรรม
ในแต่ละระดบัให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง  ในการ
นี้เพื่อให้นกัวชิาการวฒันธรรมในพื้นที่ปฏบิตังิานอย่างมคีวาม
รู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการด�าเนินงานการจัดตั้ง
สภาวัฒนธรรม จึงได้จัดการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางการจดัตั้งสภาวฒันธรรมประจ�าสี่ภาค นบัเป็นโอกาส
อันดีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีโอกาสพบปะนักวิชาการ
วัฒนธรรมประจ�าอ�าเภอ  และผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งเป็น
บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการจัด
ตั้งสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับให้ประสบความส�าเร็จ  โดย
มีส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน
และผลักดันให้การท�างานวัฒนธรรมของท้องถิ่นเกิดความ 
เข้มแข็งยิ่งขึ้น

สวธ. จัดถ่ายทอด
งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ
ประจ�าปี ๒๕๕๕

เมื ่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕  นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล  
อธิบดกีรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
“โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจ�าปี 
๒๕๕๕” ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี  งานนี้จัดขึ้นโดย
มวีตัถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดผลงาน ความรู ้ประสบการณ์ของ
ศิลปินแห่งชาติ ให้แก่บุคลากรทางด้านศิลปะของไทย เป็น 
การต่อยอดองค์ความรู ้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้าน
ทศันศิลป์ เพื่อพฒันาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มคีณุภาพ และ
เป็นศิลปินผูเ้ชี่ยวชาญของประเทศ  ในปีนี้มบุีคลากรทางด้าน
ศิลปะจากหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม และศิลปิน เข้า
ร่วมโครงการมากถึง ๖๙ คน ซึ่งภายหลังจากได้รับการอบรม
ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะเพื ่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็น ๑๐  
ผลงานศิลปะดีเด่นด้านทศันศิลป์จากโครงการนี้  ครศิุลป์ที่ได้
รับการคัดเลือกจะได้ไปทัศนศึกษางานศิลปะ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  เพื่อน�าประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาถ่ายทอด
และพัฒนาวงการศิลปะของประเทศไทยต่อไป
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กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน 
“สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าครองโลก” 
เนรมิตประเพณีไทยกลับคืนสู่ชาวสยาม

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดังาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้า
ครองโลก” ณ สยามสแควร ์  ร ่วมส่งน� า้แห ่งความสุข  
เพื่อความสขุสดชื่นของชาวสยาม  เนรมติประเพณีสงกรานต์
แบบไทยๆ  ผสานมนต์เสน่ห์ของผ้าขาวม้าไทย ไว้ใจกลาง
สยามสแควร์ เพื่อสืบสานคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ให้ 
ชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงความดีงามของวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมา
ยาวนาน  โดยเมื ่อวันที ่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ นางสุกุมล  
คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
ในการแถลงข่าวการจัดงาน ร่วมด้วย นางปรศินา พงษ์ทดัศิรกิลุ  
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ รศ. น.อ. นายแพทย์ 
เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว ณ หอประชมุเลก็ ศูนย์วฒันธรรมแห่ง
ประเทศไทย

สวธ. เปิดเวที
ต้อนรับการแสดงสร้างสรรค์ 
“ร้องร�าท�าเพลง”

กรมส่งเสรมิวฒันธรรม (สวธ.) จดัท�าโครงการ “ร้องร�าท�าเพลง”  
บนพื้นที ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย” โดยเปิดพื ้นที ่
หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ให้ศิลปิน 
มีเวทีแสดงผลงานอย่างสร้างสรรค์ตลอดเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
เปิดเผยว่า กรมส่งเสรมิวฒันธรรม ได้จดัท�าโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้ศิลปินได้มีพื้นที่แสดงผลงาน ให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยการจัดการแสดงใน
ครั้งที ่ ๑ ที่เพิ่งผ่านพ้นไป คือ การแสดงดนตรีวงดุริยางค์
ซิมโฟนีออร์เคสตร้าประกอบสื ่อร่วมสมัยในบทพระราช
นิพนธ์ “พระมหาชนก” ได้รับความสนใจจากเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป เข้าชมการแสดงเป็นจ�านวนมาก 

ส�าหรับการแสดงที่น่าสนใจในล�าดับต่อไปผู้ชมจะได้ซาบซึ้ง
กับบทเพลงจากกลุ่มนักร้องรางวัลนานาชาติ และการแสดง
จากศิลปินคุณภาพหลากสาขา ทั ้งการบรรเลงดนตรีวง 
ออเครสตร้า การขับร้องเพลงประสานเสียง  คอนเสิร์ตเพลง
ลูกทุ่ง การประกวดขับร้องเพลงและการประกวดวงดนตร ี
บิ๊กแบนด์    

สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมหรือส�ารองที ่นั ่ง ได้ที ่ โทร.  
๐-๒๒๔๗-๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๑๙,๔๑๖๒
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กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมดัน 
THAI FIGHT THAI CULTURE 
ให้ยิ่งใหญ่ระดับโลก

เพื่อเป็นการผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย  
มวยไทย อาหารไทย และ วัฒนธรรมไทย ให้ประจักษ์แก่
สายตาชาวโลก  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
จึงจัดงาน THAI FIGHT THAI  CULTURE ซึ่งเป็นการ 
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมและ 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ความยิง่ใหญ่ระดับโลก  โดยเมื่อ
วันพุธที่ ๔  เมษายน ๒๕๕๕  นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธาน
อ�านวยการ การจัดการแข่งข ันชกมวยไทยโลก THAI 
FIGHT และ นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริม 
วัฒนธรรม ได้ร่วมกันแถลงข่าว การแข่งขันชกมวยไทยโลก 
THAI FIGHT THAI CULTURE ณ โรงแรมพูลแมน คิง 
เพาเวอร์  ภายใต้แนวความคิด  มวยไทย อาหารไทย และ
วัฒนธรรมไทย เพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของท้องถิน่และของชาติ  พร้อมทั้งส่งเสริมและ 
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติด้วยความ
ภาคภมูใิจ  โดยกิจกรรมส�าคัญของงาน THAI FIGHT THAI 
CULTURE ประกอบด้วย

- การแข่งขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT โดยสุดยอด 
นักมวยไทยแห่งยุค, การจัดนิทรรศการมวยไทย  ที่เล่าถึง 
ต้นก�าเนิดมวยไทย  มวยโบราณสี่ภาค นอกจากนี้ยังมีการ
สาธิตการไหว้ครูมวย  การแต่งกายของมวยไทย  และศิลปะ
การจดมวย

- นิทรรศการอาหารไทย บอกเล่าถึงคุณค่าของอาหารไทยที่
มีประโยชน์ทางโภชนาการ ความงดงามของศิลปะการจัด
ตกแต่ง และความอร่อยที่ทั่วโลกยอมรับ

- การสาธิตอาหารและขนมไทยยอดนิยม พร้อมร ่วม 
ออกร้านจ�าหน่ายอาหารไทยเลิศรสให้ลิ้มลอง

- นิทรรศการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 

งานแข่งขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT THAI CULTURE
ก�าหนดจัดขึ้นสามครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑  ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ ๒  ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศออสเตรเลีย
ครั้งที่ ๓  ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศอังกฤษ
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๑-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ   
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช  :   
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน
โรงแรมรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท จ. นครปฐม
จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
๓ และ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๔.๐๐ น. รายการนาฏกรรมสังคีต 
โขนชุดทศคีรีวัน ทศคีรีธร–นางมณโฑ
หุงน�้าทิพย์   ณ โรงละครแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร
จัดโดย กรมศิลปากร 

๘-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานจิตรกรรม  
๑๑ ศิลปินไทย ๒๕๕๕
ณ สถานกงศุลไทยแห่งนครลอสแองเจลิส 
สหรัฐอเมริกา
จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๔.๐๐ น. การแสดงศลิปากรคอนเสร์ิต 
ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
จัดโดย กรมศิลปากร

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๔.๐๐ น. แถลงข่าวการแสดงลิเก
รวมดาวดาราเรื่อง “รุ่งฟ้าดอยสิงห์” 
ควบคุมการแสดงโดย
นายบุญเลิศ นาจพินิจ 
ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ณ หอประชุมเล็ก
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จัดโดย กองกองทุนส่งเสริมงาน
วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๗.๐๐ น. จุดประกายคอนเสิร์ตซีรีส์ 
ครั้งที่ ๓๙
จดัโดย บรษิทักรงุเทพธรุกจิ มเีดยี จ�ากดั 
ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๕    11๗

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๔.๐๐ น. แถลงข่าวการแสดง
คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 
“บ้านเมืองสวยด้วยเสียงเพลง”
ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จัดโดย กองกองทุนส่งเสริมงาน
วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ร่วมกับ มูลนิธิอุบลรัตน์ 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๔.๐๐ น. รายการขับขานวรรณคดี   
ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
จัดโดย กรมศิลปากร

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๙.๐๐ น. การแสดงคอนเสิร์ต 
NERANNENAH
ร้องร�า ท�าเพลง ครื้นเครง  เพลงประสาน 
ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จัดโดย กลุ่มกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคม
ขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๙.๓๐ น. การแสดงผลงานของ
ตัวแทนประเทศไทยไปประกวด 
World Choir Games 2012
ที่เมือง Cincinnati สหรัฐอเมริกา
ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จัดโดย สมาคมขับร้องประสานเสียง
แห่งประเทศไทย 

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๐.๓๐ น. ละครเวทีเรื่อง 
“ซุปเปอร์ฮีโร่จิ๋ว” 
อนุรักษ์พลังงาน เฉลิมพระเกียรติ 
ณ หอประชุมเล็ก
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จัดโดย มูลนิธิพลังงานไทยลดโลกร้อน 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๔.๐๐ น. รายการศรีสุขนาฏกรรม 
ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย กรมศิลปากร

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๑๓.๐๐ น. การแสดงคอนเสิร์ต 
RUAM SMAI BIG BAND 
โครงการร้องร�าท�าเพลง 
ณ หอประชุมเล็ก
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
จัดโดย ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
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To Celebrate the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit’s
80th Birthday Anniversary on 12th August 2012

in association with

has the honour to present

Programmes and artists in the Great Artists of the World Series are correct at the time of printing but may be subject to unavoidable change.

Tuesday 31 July 2012

Ryu Goto
Plays Tchaikovsky Violin Concerto

Bangkok Symphony Orchestra
Conductor: Chikara Iwamura

Soloist: Ryu Goto, violin

Programme:
Tchaikovsky : ‘Polonaise’ from the opera Eugene Onegin

Tchaikovsky : Violin Concerto in D major, Op. 35
Tchaikovsky : Symphony No. 5 in E minor, Op. 64

Thursday 9 August 2012

Dmitry Sitkovetsky
Plays Sibelius Violin Concerto
Bangkok Symphony Orchestra
Conductor: Chikara Iwamura
Soloist: Dmitry Sitkovetsky, violin

Programme:
Sibelius         Karelia Suite, Op. 11
Sibelius      Violin Concerto in D minor, Op. 47
Shostakovich    Symphony No. 9 in E flat major, Op. 70

Saturday 20 October 2012

Ji-Yong: 
The New Piano Phenomenon
Piano Recital
The Youngest Pianist Ever to Win the New York Philharmonic 
Orchestra Young Artists Competition

Programme:
includes Chopin: Polonaise No, 6, Two Chopin Nocturnes, 
Chopin: Scherzo No. 3 and more

Saturday 8 December 2012

Great Melodies from Popular Music’s Golden Age
Bangkok Symphony Orchestra

Conductor & Soloist: Federico Mondelci  |  Vocalist: Cristina Zavalloni, soprano

Programme includes:
George Gershwin: Introduction and “Summertime” from Porgy and Bess  |  Cole Porter : “Night and Day” 

Arthur Schwartz : “You and the Night and the Music”  |  Jerome Kern : “Ol’ man River” from Showboat  |  Leonard Bernstein : “ Tonight” from West Side Story
D. Ellington : In a Sentimental Mood  |   T. Monk : Round Midnight

Friday 7 September 2012

Broadway ‘Hits’ with Artists
from London’s West End

Bangkok Symphony Orchestra
Conductor: Martin Yates

Vocalists: Hannah Waddingham, Daniel Boys, Michael Xavier

Programme:
includes popular songs from The Lion King, Chicago,

The Sound of Music, Anything Goes, A Chorus Line,
City of Angels, Oklahoma, South Pacific, Hello Dolly,

Carousel, Cabaret, My Fair Lady, Camelot, and more.

Dmitry SitkovetskyRyu Goto Michael XavierDaniel Boys Ji-YongHannah Waddingham Cristina ZavalloniFederico Mondelci

a u p tha th nou p t

Great Artists of the World 2012

To Celebrate the Auspicious Occasion of His Majesty’s
84th Birthday Anniversary on 5th December 2012

Áÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ
Ministry of Culture

Áÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ
Department of Cultural Promotion

Bangkok Symphony Orchestra Foundation
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Department of Cultural Promotion

Tuesday 31 July 2012 aatt 8:00 pm

plays Tchaikovsky 
Ryu Goto

Japanese-American Ryu Goto made his debut at the age of 
just 7 at the Pacific Music Festival in Japan performing 
Paganini’s First Concerto. Now 24 and a superstar in Japan,
he has already performed with the London Philharmonic
and Philharmonia Orchestras, the Washington National 
Symphony, Bamberg Symphony, Vienna Symphony and the 
European Union Youth Orchestra under conductors
including Vladimir Ashkenazy and Myung Whun Chung.
Next season he will perform Paganini’s First Concerto with 
the Munich Philharmonic under Lorin Maazel. His
recordings for DGG include the Brahms Violin Concerto 
conducted by Ashkenazy. Ryu Goto has a BA degree in 
physics from Harvard University and a black belt in karate. 
He performs on the 1715 Stradivarius known both as the
Ex-Pierre Rode and the Duke of Cambridge on loan to him
from the Japanese non-profit organisation Yellow Angel.

“expressive playing, sweet tone, 
impressive technique and musicality” 

The New York Times

“technically ravishing; virtuosity 
and tone striking in their intensity” 

Boston Music Intelligencer

Programme
Tchaikovsky : Polonaise from Eugene Onegin

Tchaikovsky : Violin Concerto in D major, Op. 35
Tchaikovsky : Symphony No. 5 in E minor, Op. 64

with
Bangkok Symphony Orchestra
Conductor : Chikara Iwamura

Ticket Prices :  500.-   1,000.-   1,500.-  2,000.-  2,500.- 
Tickets will be on sale at ThaiTicketmajor   |   Tel: 02 262 3456 

or visit www.thaiticketmajor.com

20% saving if booked before Friday 29 June

THAILAND CULTURAL CENTRE, MAIN HALL
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Bangkok Symphony Orchestra Foundation
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ร�วมสนับสนุนโดย กรมส�งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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พระราชพิธีจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญ

ณ ทองสนามหลวง 

ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย / สํานักพิมพบัวสรวง

เก็บสี
ดวยแสง

พระราชพิธีจรดพระนังคัล หรือที่เรียกกันวา “พระราชพิธีแรกนาขวัญ” 
กระทําในเดือนหก (โดยมากมักตรงกับชวงตนเดือนพฤษภาคม) 
“นังคัล” เปนคําบาลีแปลวาไถ พระราชพิธีนี้เปนการจําลองการทํานา 
พรอมกับการขอพระพุทธคุณและเทพเจาดลบันดาลใหพืชพันธุ
ธัญญาหาร
ในพระราชอาณาจักรอุดมสมบูรณ นัยหนึ่งคือเปรียบเสมือนวา
พระเจาแผนดินทรงประกอบการกสิกรรมดวยพระองคเอง 
ทั้งยังเปนนิมิตหมายวาฤดูกาลเพาะปลูกไดเริ่มขึ้นแลว

ฉบบัหนา
กับขาวกับปลา

 

ความอุดมของแผนดิน
❖

ยอนรอย
ตํานานแมนาคพระโขนง

❖
 

กริช
มหาศาสตราแหงคาบสมุทร

❖

หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช
นักคิด ศิลปน และนักเขียน

❖
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วารสารรายสามเดือน
ปีที่ ๕๑ ฉบับที่ ๑ 
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๕
ISSN 0857-3727

❖ 
วันสุดท้ายของช่างทองเมืองเพชร ? 
การกลับมาของ “นวดแผนไทย” 

จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินและศิลปะสมัยรัชกาลที่ ๙ 
นาค สัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมอาเซียน

ตามหากราฟิกดีไซน์ “อย่างไทย” 

❖

ทองค�ำ
ในอารยธรรม
และสังคมไทย

ปีที่ ๕
๑ ฉบับที่ ๑  เมษ

ายน
-มิถุนายน ๒

๕
๕
๕

“ทองค�ำ” ในอำรยธรรมและสังคมไทย
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น
ธ
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