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บทบรรณาธิการ
รวงข้�วสีทองพลิ้วไหว  โอนอ่อนต�มแรงลม  บนผืนน�กว้�งใหญ่สุดปล�ยส�ยต�ของภ�คกล�ง  

ด้วยลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่�บ มแีม่นำ�้หล�ยส�ยไหลผ่�น จึงมคีว�มอดุมสมบรูณ์เป็นอูข้่�วอูน่ำ�้ทีส่ำ�คญัของคนไทย 
ข้�วหอมมะลหุิงสกุเมด็สขี�วส่งกลิน่หอม ทีร่อให้เร�ลิม้รส นอกจ�กคว�มอร่อยแล้ว ยงัมเีรือ่งร�วท�งวฒันธรรม
ทีน่่�สนใจเริม่ตัง้แต่ก�รเตรยีมดนิไปจนถงึก�รเกบ็เกีย่ว  อ่�นว�รส�รวฒันธรรมฉบับนีแ้ล้ว เร�คนไทยจะตระหนัก
ได้ว่� ในเมล็ดข้�วเม็ดเล็กๆ นั้นเต็มเปี่ยมด้วยภูมิปัญญ�อันยิ่งใหญ่ของเกษตรกรไทย  

ภ�คกล�งน้ันนอกเหนือจ�กคว�มโดดเด่นท�งก�รเกษตรแล้ว ยังเป็นดินแดนที่มีคว�มผสมผส�น
ระหว่�งวัฒนธรรมหลวงและวฒันธรรมร�ษฎร์ ว�รส�รวฒันธรรม ฉบบัมรดกแผ่นดนิ...ถิน่แดนทอง ขอนำ�ผูอ่้�น 
ไปพบกับเน้ือห�เรื่องร�วก�รแสดงมหรสพหลวงในง�นพระร�ชพิธีสำ�คัญ ง�นบ�ยศรีและเคร่ืองดอกไม้สด  
ประเพณีโกนจุก และบทสัมภ�ษณ์อ�จ�รย์ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร ผู ้นำ�ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวม�ปฏิบัติ พร้อมกระตุ้นให้สังคมเห็นถึงประโยชน์และนำ�ไปใช้ในก�รดำ�เนินชีวิต 

ในปี ๒๕๕๗ ว�รส�รวฒันธรรม ได้นำ�ผูอ่้�นเดนิท�งไปรูจ้กักบัวัฒนธรรมทัว่ไทย ท้ังภ�คใต้ อสี�น เหนอื 
และกล�ง เป็นสือ่กล�งร่วมถ่�ยทอดภมูปัิญญ�อนัทรงคณุค่�ทีม่อียูใ่นทกุถิน่ที ่คว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม 
ยังคงรอให้เร�ไปค้นห� แล้วพบกันในว�รส�รวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๘ ค่ะ

 
      นันทิย� สว่�งวุฒิธรรม 
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เรื่องจากปก
พัทธนันท์ โอษฐ์เจษฎา

ข้าวหอมมะลิ
จากวิถีสู่เศรษฐกิจ สายธารแห่งชีวิต 

คุณค่าแห่งวัฒนธรรม

มีค�ากล่าวว่า ‘ข้าว’ คือ ‘พืชในวัฒนธรรมของมนุษย์’  
ซึ่งจากนิยามดังกล่าวจึงท�าให้ข้าวมีสถานะและความหมาย 
มากไปกว่าการเป็นพชืเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว ด้วยเหตนุีเ้อง 
เรือ่งของข้าวในประเดน็ต่างๆ จงึอ่อนไหวเม่ือมีผูจ้ดุกระแสขึน้มา  
นอกเหนือไปจากในฐานะของการเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการ 
ด�ารงชีวิตทีส่�าคัญแล้ว ข้าวได้มีส่วนในการค�า้จนุระบบเศรษฐกิจ  
ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ระดับชาติไปตลอดจนถึงระดับ 
ภูมิภาค ดังนั้น ‘ข้าว’ จึงตกเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ภาคการเมือง 
และการค้า น�ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหวต่อรอง 
ผลประโยชน์ ซึ่งผลพวงจากการน�าข้าวมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านบวกหรือลบ ว่าไปแล้วก็เปรียบเสมือน 
การยิงลูกศรลงกลางใจของผู้คนในภูมิภาคนี้แทบทั้งสิ้น
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ย้อนไปสูต่ำ�น�นก�รกำ�เนดิของข้�ว คุณต�ท�  
ครองยุทธ ผู้เฒ่�ช�วบ้�นสว�ยสอ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง 
จ.บุรีรัมย์ เล่�ให้ลูกหล�นฟังหลังอ�ห�รมื้อเย็นเมื่อส�มสิบ
กว่�ปีก่อนโน้นเรื่องร�วมีอยู่ว่�

“คราวหนึง่นัน้ หมาขีเ้ร้ือนเก้าหาง ได้ไปขโมยข้าว
ลงมาจากสรวงสวรรค์ และในระหว่างนั้นมีเทวดาองค์หนึ่ง
เกิดรู้ทันได้เอามีดไล่ฟัน หมายจะฟันคอให้ขาดแต่พลาด
ไปโดนหางแปดหาง หมาขี้เรือนที่ตอนนี้มีหางเหลืออยู่แค่
เพียงหางเดียว พยายามด้ินรนเอาชีวิตรอด จนกระทัง่กลับมา 
ถึงหมู่บ้านพร้อมกับเมล็ดข้าวเปลือกที่ติดอยู่ตามพวงหาง
ที่เหลืออยู่ของมัน คนในหมู่บ้านเม่ือเห็นเมล็ดข้าวจึงพา
กันเอาไปปลูกคนละเมล็ดสองเมล็ดกระทั่งข้าวท่ีปลูกนั้น
งอกงามแตกกอต่อรวงกลายเป็นข้าวเหนยีวข้าวเจ้าให้พวกเรา
กินกันจนทุกวันนี้” นั่นเป็นเรื่องท่ีถูกเล่�ต่อกันม�รุ่นต่อรุ่น 
และในตอนท้�ยของนิท�นผูเ้ฒ่�กมั็กจะกำ�ชบัเอ�ไว้เสมอว่� 
“พวกสูกินเข่�ต้องฮู้คุณ” อันเป็นก�รยำ้�เตือนกล�ยๆ ว่� 
ข้�วทุกเมล็ดมีคุณค่�อย่�ได้กินทิ้งกินขว้�งเป็นอันข�ด

นอกจ�กตำ�น�นเรื่องเล่�ข้�งต้นแล้ว ยังมีตำ�น�น
ก�รกำ�เนิดข้�วอีกเรื่องหนึ่งที่เล่�ข�น กันม�เป็นเวล� 
เนิ่นน�นแล้ว  เรื่องมีอยู่ว่�

“แรกเริ่มเดิมทีนั้นถ้วนทั่วทุกหัวระแหงล้วนแต่
เป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ ยุคสมัยนั้นเมล็ดข้าวมีขนาด
ใหญ่โตเท่ากับผลฟัก ผู้คนมีข้าวและอาหารการกินกันอย่าง
สมบูรณ์พูนสุข ข้าวมีมากมายตามท้องทุ่งและป่าเขา ว่า
กันว่ากล่ินอันหอมหวนของข้าวเมล็ดโตเมื่อยามหุงนั้นเป็น
ส่ิงท่ียากจะบรรยาย จนกระท่ังวันหนึ่งมีแม่ม่ายนางหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ได้สร้างยุ้งขึ้นมาเพ่ือใช้เก็บข้าว ด้วยฐานะ
ความยากจนของหญิงม่ายที่ประสบอยู่ ท�าให้เมล็ดข้าวเกิด
รับรู้และนึกเวทนาสงสาร จึงพากันมาอยู่ในยุ้งของนางเป็น
จ�านวนมากจนล้นหลาม แม่ม่ายคนดังกล่าวเมื่อเห็นภาพ
เหล่านั้นก็เกิดโมโห หันไปฉวยไม้ล�าใหญ่ที่อยู่ข้างตัววิ่งไล่ตี
ข้าวจนแตกกระจดักระจายไปคนละทศิละทาง บางส่วนทีไ่ป
ตกบนดอยสงูทีด่อนกก็ลายเป็นข้าวดอย บางส่วนทีไ่ปตกใน
ที่ลุ่มก็กลายเป็นข้าวนา และต่อมาก็กลายเป็นข้าวท่ีปลูก
ตามพ้ืนที่ต่างๆ ตราบจนปัจจุบัน” เรื่องเล่า ประมวลจาก  
ค�าบอกเล่าของอาจารย์ทองเหลือง บญุพร้อม ต.ดม อ.สงัขะ 
จ.สรุนิทร์ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ คณุลงุดดั สงัข์ขาว ต.นาบวั  
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

จ�กเรื่องร�วท่ีกล่�วไปข้�งต้น จะพบว่�ตำ�น�น
ก�รกำ�เนิดข้�วมีอยู ่ม�กม�ยหล�ยเรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่อง



แต่ละตำ�น�น ต่�งก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของผู้คน มนุษย์มีคว�มผูกพันอยู่กับข้�ว โดยเฉพ�ะใน 
ภูมิภ�คอุษ�คเนย์ อันสะท้อนผ่�นประเพณี พิธีกรรม  
คว�มเชื่อ กระทั่งกล�ยเป็นจ�รีตที่ปฏิบัติสืบต่อกันม�
หล�ยยุคหล�ยสมัยจวบจนกระท่ังถึงปัจจุบัน ไม่ว่�จะเป็น
ประเพณีบุญบั้งไฟ แห่น�งแมว ก�รสวดค�ถ�ปล�ช่อน  
สวดพญ�คันค�กเพื่อขอฟ้�ขอฝน ก�รแฮกน� เลี้ยงผีที่น�
เพ่ือขอทำ�ก�รผลติ กระทัง่เข้�สูฤ่ดูเกบ็เกีย่วกมี็พธิสีูข่วญัข้�ว  
บุญคูณล�น และสืบเนื่องม�จนถึงง�นบุญข้�วจี่ เทศน์
มห�ช�ติ พิธีกรรมไหว้ดวงวิญญ�ณบรรพบุรุษในทุกภ�ค  
ที่ต่�งก็ต้องมีข้�วเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของพิธีกรรม

จ�กก�รศึกษ�ของ Richard S. Macheis  
นกัโบร�ณคดชี�วอเมริกนั พบร่องรอยของข้�วป่�ท่ีมอี�ยถุงึ 
๑๖,๐๐๐ ปี และพบว่�มนษุย์รูจ้กัปลกูข้�วกว่� ๙,๐๐๐ ปีม�แล้ว 
โดยศกึษ�จ�กเศษข้�วไหม้ทีต่ดิกบัภ�ชนะซึง่ขุดค้นได้จ�กถำ�้ 
ในมณฑลเจยีงซขีองประเทศส�ธ�รณรฐัประช�ชนจีน หลักฐ�น 
ท�งโบร�ณคดีต่�งๆ ท่ีมีก�รค้นพบ ได้สะท้อนให้เห็นว่�
มนุษย์มีก�รเรียนรู้และพัฒน�วิธีก�รปลูกข้�วจ�กก�รปลูก 
เป็นข้�วไร่ ม�เป็นก�รหว่�น กระทัง่เข้�สูร่ปูแบบของก�รปักดำ�  
และมีก�รพัฒน�ต่อม�โดยมีเทคโนโลยีเข้�ม�เกี่ยวข้อง 
นอกจ�กนี้ยังพบว่�ส�ยพันธุ์ข้�วที่มีอยู่ในโลกใบนี้มีม�กถึง 

๑๒๐,๐๐๐ ส�ยพันธุ์ แต่ท่ีเป็นท่ีรู้จักและมีก�รนำ�ม�ปลูก
เพ่ือบริโภคนั้นมีอยู่ด้วยกันสองชนิดคือ Oryza glaberrina 
ปลูกในบริเวณพื้นที่ทวีปแอฟริก� และ Oryza Savita ปลูก
ในบริเวณพื้นที่ทวีปเอเชีย 

สำ�หรบัข้�วทีม่กี�รเพ�ะปลกูในบรเิวณทวีปเอเชยี 
ถอืเป็นข้�วเศรษฐกจิในระบบตล�ดโลก มีอยูด้่วยกนั ๓ กลุม่ 
คอืกลุม่ ข้�วอนิดกิ� (Indica) เป็นกลุม่ข้�วทีค้่นพบในอินเดยี  
นิยมปลูกในเขตมรสุม ตั้งแต่จีน อินเดีย ศรีลังก� และ 
แพร่กระจ�ยไปท้ังอษุ�คเนย์ ได้แก่ เวยีดน�ม ไทย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนเีซยี เป็นต้น ข้�วชนดินีค้นไทยเรยีกกนัว่� “ข้�วของเจ้�” 
เป็นข้�วที่ได้รับอิทธิพลม�จ�กท�งอินเดีย ก�รแพร่กระจ�ย 
ของข้�วชนิดนี้เป็นไปอย่�งรวดเร็วจนแทนที่ข้�วเหนียว
ซึ่งเป็นพันธุ์ข้�วด้ังเดิมของท้องถิ่นแถบนี้ม�ก่อน ปัจจุบัน
เรียกกันว่� “ข้�วเจ้�” ส่วนกลุ่มที่สองเป็น ข้�วจ�ปอนิก� 
(Japonica) คือข้�วเหนียวเมล็ดป้อม มีแหล่งกำ�เนิดท�ง 
ด้�นเหนือของอุษ�คเนย์ แพร่กระจ�ยพันธุ์ต�มลุ่มนำ้�โขง
ก่อนพทุธศตวรรษที ่๒๐ และลดจำ�นวนลง มกี�รปลกูในพืน้ที่
ญีปุ่น่ ยโุรป รสัเซยีและอเมรกิ� และกลุ่มท่ีส�ม ข้�วจ�ว�นิก�  
(Javanica) เป็นข้�วพนัธุผ์สมระหว่�งอนิดกิ�และจ�ปอนกิ�  
ซึ่งไม่ค่อยได้รับคว�มนิยมม�กนักเนื่องจ�กให้ผลผลิต 
จำ�นวนน้อย
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สำ�หรับในประเทศไทยได้มีก�รค้นพบหลักฐ�น
ท�งโบร�ณคดีที่เกี่ยวข้องกับข้�วในเรื่องต่�งๆ หล�ยพื้นที่  
อ�ทเิช่น แหล่งโบร�ณคดีบ้�นเชยีง อำ�เภอหนองห�น จังหวดั
อุดรธ�นี และที่โนนนกท� อำ�เภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
พบแกลบข้�วที่เป็นส่วนผสมของเครื่องใช้โบร�ณอ�ยุกว่� 
๕,๐๐๐ ปี นอกจ�กนี้ยังพบภ�พเขียนผนังผ�หมอนน้อย
อำ�เภอโขงเจียม จังหวดัอุบลร�ชธ�น ีเป็นภ�พลกัษณะคล้�ย
บันทึกก�รเพ�ะปลูกธัญพืชลักษณะคล้�ยข้�ว มีภ�พคว�ย 
แปลงพชื อ�ยรุ�ว ๖,๐๐๐ ปี ซึง่หลกัฐ�นท�งโบร�ณคดต่ี�งๆ  
เหล่�นีไ้ด้สะท้อนให้เห็นว่�ผูค้นด้ังเดิมในอ�ณ�บรเิวณนีรู้จ้กั
ปลูกข้�วม�เป็นเวล�ย�วน�นแล้ว 

นักวิช�ก�รไทยร่วมกับนักวิทย�ศ�สตร์ช�วญ่ีปุ่น  
ศึกษ�เรื่องข้�วไทยจ�กร่องรอยแกลบบนแผ่นอิฐโบร�ณ
จ�กโบร�ณสถ�นจำ�นวน ๑๐๘ แห่งใน ๓๙ จังหวัด
ทั่วทุกภ�คของประเทศไทย ผลก�รศึกษ�สันนิษฐ�น
ว่�บริเวณอันเป็นที่ ต้ังของประเทศไทยในปัจจุบันได้มี 

ก�รปลูกข้�วม�ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๖ โดยเริ่มต้นจ�ก 
ก�รปลูกข้�วเหนียวน�สวนเมล็ดป้อม และข้�วเหนียว 
ไร่เมล็ดใหญ่ ช่วงพ.ศ. ๕๔๐-๕๗๐ ในเขตพ้ืนท่ีอีส�นตอนล่�ง 
ได้พบก�รปลูกข้�วเหนียวเมล็ดป้อม และเริ่มพบก�รปลูก 
ข้�วเจ้�ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๑๓-๑๘ ในสมัยศรีวิชัย  
โดยสันนิษฐ�นว่�ได้รับอิทธิพลม�จ�กวัฒนธรรมขอม  
เนือ่งจ�กข้�วเจ้�เป็นข้�วของชนชัน้ปกครอง จวบจนกระทัง่ 
ย่�งเข้�สูส่มยัสโุขทยัซึง่พบว่� ยงัคงมกี�รปลกูข้�วเหนยีวและ
เริม่มกี�รปลูกข้�วเจ้�เพิ่มม�กขึ้น 

ในขณะเดียวกันนั้นพระมห�กษัตริย ์ ก็ทรง 
ทำ�นุบำ�รุงก�รกสิกรรม มีก�รแบ่งสวนไร่น�โดยยกให้เป็น
หนึ่งในศักดิน� กระท่ังเข้�สู่สมัยกรุงศรีอยุธย�ได้มีก�รตั้ง 
“กรมน�” ขึ้นในระบบก�รปกครองแบบจตุสดมภ์ เมื่อเข้�
สู่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีก�รเก็บอ�กรข้�ว และข้�ว
ได้กล�ยเป็นสินค้�สำ�คัญในด้�นก�รค้�ระหว่�งประเทศใน 
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจวบจนถึงปัจจุบัน
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๑ อมิโลส (amylose) หม�ยถึง แป้งชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในเมล็ดข้�ว มีผลให้เมื่อหุงสุก

แล้วข้�วสวยมีคว�มแข็งหรืออ่อนนุ่มแตกต่�งกันไปต�มปริม�ณอมิโลส

พันธุ์ข้�วหอมพื้นเมืองของประเทศไทยส่วนใหญ่
เป็นพันธุ์ข้�วในกลุ่มอินดิก� ซึ่งมีก�รปลูกแพร่หล�ยใน 
หล�ยประเทศของภูมิภ�คอุษ�คเนย์ สำ�หรับประเทศไทย
พบว่�มีก�รเพ�ะปลูกข้�วหอมอยู่ในแทบทุกภ�ค ผลจ�ก
ก�รเก็บรวบรวมพันธุ์ข้�วหอมของกรมก�รข้�ว ในช่วงต้น
ทศวรรษ ๒๕๐๐ ปร�กฏว่�ส�ม�รถรวบรวมพนัธุข้์�วพืน้เมอืง 
ได้เป็นจำ�นวน ๘๐๓ ส�ยพันธุ์ และในจำ�นวนดังกล่�วนั้น
พบว่�เป็นข้�วหอมถึง ๒๐๒ ส�ยพันธุ์ เช่น ข้�วหอมมะลิ 
เหลืองหอม หอมดง หอมทอง เหลืองทอง หอมสุรินทร์  
หอมดอ หอมทุง่ หอมพม่� หอมเขมร หอมจนั หอมน�งนวล 
เจ้�หอม ข�วดอกมะล ิหอมทเุรยีน หอมห�ง ข�วดอกมะลเิตีย้  
หอมเศรษฐี ดอเหลือง ส้มโฮง มันเป็ด แม่ห้�ง แดงหอม 
เหนียวหอม หอมอ้ม หอมม�ล่� หอมม�ลัย ล้นยุ้ง ลูกผึ้ง 
หอมเมล็ดเล็ก เหนียวหอมมะลิ เหลืองอ่อนเบ� ข�วต�เจือ  
ก�บดำ� ปล�ไหล ประดู่แดง อีปลวก อีโกย เจ๊กเชยเบ�  
ล�ยเหน็ ข�วกะเหรีย่ง หอมล�ว กำ�่ดำ� หอมขีค้ว�ย หอมสะดุ้ง  
หนูโขง หอมสวน เหนียวดีจระเข้ หอมมะลิ ๑๐๕ ฯลฯ

 บรรด�พันธุ์ข้�วหอมพื้นเมืองที่มีอยู่ม�กม�ย
เหล่�นีแ้สดงถงึคว�มอุดมสมบรูณ์และคว�มหล�กหล�ยท�ง
ชีวภ�พของท้องถิ่นได้เป็นอย่�งดี แต่อย่�งไรก็ดีเมื่อสังคม
และเศรษฐกิจเริ่มเข้�สู่ระบบก�รแข่งขัน อีกทั้งประช�กร
ในประเทศมีจำ�นวนเพิ่มม�กข้ึน ทำ�ให้มีคว�มจำ�เป็นต้อง

พัฒน�ให้เกิดคว�มม่ันคงท�งด้�นอ�ห�ร ซึ่งก�รพัฒน�
ส�ยพันธุ์ข้�วคือคว�มจำ�เป็นหนึ่ง ที่มีผลต่อคว�มมั่นคงนั้น  
หน่วยง�นรัฐท่ีเกี่ยวข้อง และเกษตรกรจำ�นวนม�กจึงมี 
ก�รคิดค้นและพัฒน�ส�ยพันธุ์ข้�วให้มีคว�มเหม�ะสมกับ
นิเวศวัฒนธรรมของตนเอง ด้วยเหตุนี้ข้�วหอมไทยจำ�นวน 
๑๓ ส�ยพันธุ์ จึงถูกนำ�ม�พัฒน�และปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งกรม
พัฒน�พันธุ์ข้�วได้จำ�แนกกลุ่มต�มปริม�ณอมิโลส๑ ได้แก่

๑. กลุ่มพนัธุข้์�วเจ้�หอม ท่ีมอีมโิลสตำ�่กว่�ร้อยละ ๒๐ 
ได้แก่ ข้�วข�วดอกมะลิ ๑๐๕ กข๑๕ ข้�วเจ้�หอมคลองหลวง๑  
ข้�วเจ้�หอมสุพรรณบุรี ปทุมธ�นี๑ ข้�วเจ้�หอมพิษณุโลก 
กลุม่พนัธุข้์�วเจ้�หอมทีม่อีมโิลสป�นกล�ง ได้แก่ พนัธ์ุน�งมล 
เอส-๔ และ ดอกพะยอม กลุ่มพันธุข้์�วเจ้�หอม ทีม่อีมโิลสสงู 
ได้แก่ ข้�วปทุมธ�นี๖๐

๒. กลุม่พนัธุข้์�วเหนยีวหอม ได้แก่ กข๖ สกลนคร 
ข�วโป่งไคร้ และข้�วดอส�มเดือน (อ�ร์๒๕๘)

จะเห็นได้ว่�ข้�วหอมของไทยนั้นมีหล�กหล�ย 
ส�ยพันธุ์ และที่ถูกเลือกม�พัฒน�ทั้ง ๑๓ ส�ยพันธุ์ ยังคง 
เป็นพนัธุข้์�วท่ีช�วน�นยิมปลูกกันในปัจจบุนั แต่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กั 
และกล�ยเป็นสินค้�ส่งออกท่ีสำ�คัญ คอืกลุ่มพันธุ์ข้�วเจ้�หอม
ที่คนทั่วไปรู้จักในชื่อว่� ข้�วหอมมะลิ 

ข้าวหอมไทย
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ข้าวหอมมะลิ (Thai Jasmine, Hawm Mali Rice หรือ Jasmine rice)
หล�ยคนท่ีเคยมีโอก�สได้ยำ่�เท้�ไปบนคันน�ท่ี

ปลกูข้�วหอมมะลิในย�มเช้�ตรู ่ช่วงเวล�ทีน่ำ�้ค้�งยังคงเก�ะ
ยอดหญ้� และส�ยลมอ่อนๆ กำ�ลังพัดโชยกลิ่นข้�วหอมๆ 
คล้�ยใบเตยพลิ้วม� ชั่วขณะนั้นแม้ว่�เร�จะดูไม่ออกว่�
ทุ่งน�อันแสนกว้�งใหญ่ผืนนั้นปลูกข้�วพันธุ์อะไร ห�กแต่ 
คว�มหอมละมุนที่มีลักษณะเฉพ�ะ ก็ได้บอกให้เร�รู ้ว่� 
กำ�ลังเดินอยู่ท่�มกล�งทุ่งข้�วหอมมะลิสีเขียวขจี ต้นข้�ว
ท่ีพลิ้วไหวโอนเอนด้วยแรงลมทุ่งมองแล้วประดุจเส้นผม 
อันย�วสลวยของแม่โพสพ ว่�กันว่�กลิ่นหอมละมุนละไม
ของข้�วหอมนัน้ลบคว�มเหนือ่ยล้�และสร้�งคว�มสขุสดช่ืน
ให้แก่ช�วน�ผู้เพียรพย�ย�มเฝ้�ทะนุถนอมต้นข้�วตั้งแต่
แรกเกิดจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเข้�ยุ้งฉ�ง ซึ่งกลิ่นหอมที่ว่�นี้คือ 
ส�รนำ�้มนัทีร่ะเหยได้ จะมีเฉพ�ะในข้�วบ�งพนัธ์ุเท่�น้ัน โดย
จะเริ่มมีตั้งแต่ข้�วยังเป็นต้นกล้�จนกระทั่งข้�วหุงสุก

ว่�กนัว่�เสน่ห์ของข้�วหอมมะลกิค็อืคว�มหอมกรุน่  
ละมุนละไมและเมล็ดอันอ่อนนุ่มเมื่อย�มหุงโดยเฉพ�ะ 
ก�รหุงด้วยเต�ถ่�นหรอืเต�ฟืน ทีจ่ะทำ�ให้มคีว�มหอมเฉพ�ะตวั 
พูดง่�ยๆ ก็คือจะหอมยิ่งกว่�ก�รหุงด้วยหม้อหุงข้�วไฟฟ้� 

หรอืเต�แก๊สนัน่เอง นอกจ�กคว�มหอมของข้�วดงัทีว่่�แล้ว  
ข้�วหอมมะลิยังถูกนำ�ม�ปรับปรุงพันธุ์ให้ส�ม�รถทนแล้ง  
ทนดินเปรี้ยวและดินเค็มได้เป็นอย่�งดี ทุกวันนี้พ้ืนที่ในเขต 
ทุ่งกุล�ร้องไห้จึงเป็นแผ่นดินทองท่ีสร้�งข้�วหอมมะลิ
คุณภ�พดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 

“ข้�วหอมมะลิ” เป็นชือ่เรยีกท�งก�รค้�ซึง่ปัจจบุนั 
มีสองส�ยพันธุ์ที่นิยม คือ มะลิ๑๐๕ และ กข๑๕ แต่ที่ 
ช�วน�ท่ัวทุกภ�คของประเทศนิยมปลูกกันม�กในเวล�นี้
คือ มะลิ๑๐๕

ข้�วหอมมะลนิัน้ถอืเป็นพนัธุข้์�วท่ีมกี�รเพ�ะปลูก 
ม�ย�วน�นในแผ่นดินไทย ซึง่แต่ละพืน้ถิน่อ�จเรยีกชือ่แตกต่�ง 
กนัออกไป บ�งพืน้ทีเ่รยีกข้�วดอกมะล ิข้�วข�วมะล ิข�วหอม  
โดยชื่อข้�วหอมมะลิ๑๐๕ ปร�กฏเป็นที่รู ้จักกันในร�ว  
พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นพนัธุข้์�วพืน้เมอืงท่ีรวบรวมได้จ�กเกษตรกร 
ช�วอำ�เภอบ�งคล้� จังหวัดฉะเชิงเทร� โดยมีน�ยสุนทร 
สีหะเนิน พนักง�นข้�ว อำ�เภอบ�งคล้� เป็นผู้นำ�ตัวอย่�ง
พันธุ์ข้�วจำ�นวน ๑๙๙ รวง ม�ปลูกเพื่อศึกษ�ส�ยพันธุ์ 
ณ กองบำ�รุงพันธุ์ และได้นำ�ไปคัดเลือกเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์  
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๑. เป็นข้�วที่ไวต่อแสง 
๒. คว�มสงูของต้นข้�วประม�ณ ๑๔๐-๑๕๐ เซนตเิมตร
๓. อ�ยุดอกประม�ณวันที่ ๒๐ ตุล�คมและสุกแก ่
    เก็บเกี่ยวได้ประม�ณวันที่ ๒๐ พฤศจิก�ยน

ณ สถ�นทีดลองข้�วโคกสำ�โรง จังหวัดลพบรุ ีในปี พ.ศ. ๒๔๙๘  
ก�รทดลองพันธ์ุและคัดเลอืกใช้เวล� ๒ ปี จนกระท่ังได้ข้�วท่ี
คดักรองพันธุใ์นแถวที ่๑๐๕ จ�กนัน้ได้นำ�ไปทดลองในแปลง
พื้นที่ภ�คเหนือ กล�งและอีส�น ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ จนได้
ส�ยพันธุ์ข�วดอกมะลิ ๔-๒-๑๐๕ ซึ่งหม�ยถึง สถ�นที่เก็บ
รวงข้�ว คืออำ�เภอบ�งคล้� (๔) พันธุ์ทดสอบที่สองข�วดอก
มะลิ (๒) และรวงในแถวที่ ๑๐๕ จนพบว่�ผลผลิตมีคว�ม
เหม�ะสมทีจ่ะนำ�ไปส่งเสรมิให้เกษตรกรไทยเพ�ะปลกู และ
ต่อม�ได้มีมติพิจ�รณ�รับรองพันธุ์ข้�วหอมมะลิ ในชื่อของ 
ข้�วหอมมะลิ ๑๐๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภ�คม ๒๕๐๒ ซึ่ง
คณะกรรมก�รได้ระบุคุณลักษณะสำ�คัญ ดังนี้

๔. ระยะฟักตัวของเมล็ดประม�ณ ๘ สัปด�ห์
๕. ขน�ดของเมล็ดข้�วกล้องย�ว ๗.๕ มิลลิเมตร  
    กว้�ง ๒.๑ มิลลิเมตร หน� ๑.๘ มิลลิเมตร
๖. ลักษณะเมล็ดข้�วเปลือกสีฟ�ง เมล็ดเรียวย�ว  
    ก้นงอน
ข้อดี 
๑. คว�มคงทนต่อสภ�พแล้ง ทนต่อดินเปรี้ยว ดินเค็ม 
๒. คุณภ�พก�รขดัสดี ีเมล็ดข้�วส�รใส แขง็ มีท้องไข่น้อย
๓. นวดง่�ยเนื่องจ�กเมล็ดร่วงจ�กรวงง่�ย
๔. เมื่อนำ�ม�หุงต้มมีกลิ่นหอม เมล็ดนุ่ม
๕. เป็นที่ต้องก�รของตล�ดข�ยได้ร�ค�ดี
ข้อจำากัด
๑. ไม่ต้�นท�นโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคจดุสนีำ�้ต�ล  
    โรคไหม้ และโรคใบหงิก
๒. ไม่ต้�นท�นแมลงบั่วและเพลี้ยกระโดดสีนำ้�ต�ล
๓. ต้นอ่อนล้มง่�ย ถ้�ปลูกในดินที่อุดมสมบูรณ์สูง
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สำ�หรับข้�วหอมมะลิ กข๑๕ เป็นพันธุ์ข้�วที่ได้ม�
จ�กก�รปรับปรุงพันธุ์โดยกลุ่มง�นพันธุศ�สตร์ กองก�รข้�ว  
กรมวชิ�ก�รเกษตร ด้วยวธีิชกันำ�พนัธ์ุข้�วข�วดอกมะล ิ๑๐๕  
ให้กล�ยพันธุ ์ โดยก�รนำ�เมล็ดพันธุ ์ไปอ�บรังสีแกมม� 
ณ สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเป็น
นวัตกรรมแรกของประเทศไทยที่ใช้วิธีก�รปรับปรุงพันธุ ์ 
โดยก�รกล�ยพันธุ์ จ�กนั้นได้นำ�ไปทดลองปลูกในพื้นที่
อำ�เภอพิม�ย จังหวัดนครร�ชสีม� ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องอ�ศัย
นำ�้ฝนในก�รทำ�น� ผลทีเ่กดิขึน้พบว่�ข้�วหอมมะลิ กข๑๕ มี
คว�มส�ม�รถในก�รทนแล้งได้ดกีว่�ข้�วข�วดอกมะล ิ๑๐๕  
อ�ยุก�รเก็บเกี่ยวสั้นกว่� ๑๐ วัน ให้ผลผลิตสูงกว่� และต้น
เตี้ยกว่� แต่ไม่ทนโรคและลำ�ต้นล้มง่�ย

อย่�งไรก็ต�ม แม้จะมีข้อจำ�กัดบ�งประก�ร ห�ก
แต่ข้อดีของข้�วหอมมะลิในหล�ยด้�นก็ดูจะลบข้อด้อยท่ี
มีอยู่ไปได้ม�ก เนื่องจ�กเป็นข้�วท่ีส�ม�รถปลูกได้เกือบ 

ทุกภ�คในประเทศไทย ไม่ว่�จะเป็นภ�คเหนือ ภ�คกล�ง 
ภ�คอีส�น และเหม�ะทีจ่ะปลกูในพืน้ทีน่�ปี ดังนัน้ข้�วหอม
มะลิจึงกล�ยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำ�คัญของประเทศ ช�วน�
ไทยทำ�ก�รปลูกข้�วหอมเพิ่มจำ�นวนม�กขึ้นทุกปี หล�ยคน
ได้ปรับแผนก�รผลิตในพ้ืนท่ีเพ�ะปลูกของตนเอง โดยปลูก
ข้�วเหนียว ข้�วเมล็ดเล็ก เพื่อใช้ในครัวเรือนและในง�นบุญ
ประเพณี นอกนั้นทำ�ก�รปลูกข้�วหอมมะลิ เพ่ือส่งข�ยใน
ท้องตล�ดนำ�ร�ยได้สู่ครอบครัว

คุณลุงสุพจน์ โอดลี อดีตข้�ร�ชก�รครูท่�นหนึ่ง 
หลังจ�กเกษียณอ�ยุร�ชก�รแล้วได้ผันตัวเองม�เป็น 
ช�วน�เตม็ขัน้ พดูถงึเรือ่งร�วของคนทำ�น�ได้อย่�งน่�ฟังว่�  
ก�รปลูกข ้�วคือก�รปลูกชีวิตจ�กชีวิตหนึ่งเชื่อมร ้อย 
ถึงชีวิตหนึ่ง ปลูกข้�วช่วยกล่อมเกล�จิตใจให้นิ่งสงบและ 
คิดอย่�งมีเหตุผล ไม่ใช่เพียงมีเงินลงทุน มีท่ีท�งแล้ว 
จะทำ�น�ได้ดี 



แต่อย่�งไรก็ต�ม เน่ืองจ�กหมู่บ้�นของท่�นเป็น
พ้ืนทีฝ่นน้อย จงึต้องทำ�น�หว่�น โดยทำ�ก�รไถกลบตอซงัน� 
ต้ังแต่เดอืนเมษ�ยน พอถงึเดือนพฤษภ�คมจะเริม่หว่�นข้�ว 
เพร�ะข้�วอยู่ในดินได้น�นไม่เน่�เสีย ย�มเมื่อฝนตกลงม�
ในช่วงระหว่�งเดือนมิถุน�ยน กล้�ต้นอ่อนจะเริ่มแทงยอด
โผล่พ้นพื้นดิน ผลจ�กที่ได้รับนำ้�ฝนน้อยซ่ึงแม้ว่�จะทำ�ให้
ต้นข้�วไม่สมบูรณ์เท่�ใดนัก แต่ข้อดีก็คือข้�วท่ีหว่�นจะมี
ลำ�ต้นแข็งแรง ในย�มนำ้�หล�กท่วมม�ก็ส�ม�รถทนนำ้�และ
ดีดตัวพ้นเหนือนำ้�ได้ 

นอกเหนอืไปจ�กคำ�บอกเล่�ถงึรปูแบบก�รทำ�น� 
ในพื้นที่แล้ว คุณลุงยังให้คว�มเห็นต่อรูปแบบก�รทำ�น� 
ต�มก�รส่งเสรมิของท�งร�ชก�รในพืน้ท่ีของท่�นว่� ก�รปลกูข้�ว 
ต�มท่ีท�งร�ชก�รส่งเสริมที่ให้พวกเร�ปลูกข้�วช่วงเดือน
กรกฎ�คมนั้น ในพื้นที่ของท่�นทำ�ไม่ได้ เนื่องจ�กใน 
ช่วงเวล�นั้นที่น�ของท่�นและอีกหล�ยพื้นที่มีนำ้�ท่วมขัง 
ไม่ส�ม�รถหว่�นข้�วได้ เนื่องจ�กก�รขุดลอกลำ�ห้วยที่ 
ไหลผ่�นที่น�ไม่คำ�นึงถึงระบบนิเวศน์ จึงทำ�ให้เกิดปัญห� 
นำ้�ท่วมหล�กเป็นเวล�น�น บ�งร�ยท่ีต้นข้�วยังไม่แข็งแรง
พอก็ต้องประสบกับสิ่งที่เรียกว่�น�ล่มเดือดร้อนกันไปท่ัว 
ท่�นบอกว่�นีเ่ป็นปัญห�ทีเ่กดิขึน้ม�ร่วมสิบปีแล้ว แต่ช�วน�

 ข้�วกล้องมะลินิล

ก็เรียนรู้ท่ีจะปรับตัวกันอยู่ตลอดเวล� ปีท่ีผ่�นม�ท่�นได ้
ข้�วหอมมะลิถงึ ๑๔ ตนัเศษ จ�กท่ีน�ร�วส�มสิบไร่ นอกจ�กนี ้
ท่�นยังปลูกข้�วเหนียวเพื่อใช้ในง�นบุญประเพณีอีกด้วย 

ก�รปลูกข้�วหอมมะลิ ส�ม�รถปลูกได้ทั้งน�ดำ� 
น�หว่�น น�หยอด อีกทั้งวิธีก�รเก็บเกี่ยวที่ดีก็จะช่วยรักษ�
คุณภ�พคว�มหอมของข้�วไว้ได้ย�วน�น ดังน้ันยุ้งฉ�งที่ใช้
เกบ็ข้�วต้องไม่อบอ้�ว ไม่มคีว�มชืน้สูง ไม่ร้อนจดั ก�รถ่�ยเท
ของอ�ก�ศท่ีดีก็เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อก�รรักษ�คุณภ�พของ
ข้�วหอม อ�จด้วยเหตุนี้กระมังที่ภูมิปัญญ�ของคนเก่�ก่อน 
จึงสร ้�งยุ ้งข ้�วโดยวิธีก�รนำ�ขี้คว�ยและดินโคลนม� 
ฉ�บผนังเพ่ือให้คว�มชื้นและอ�ก�ศระบ�ยได้ดี ส่งผล
ให้ข ้�วในอดีตมีคว�มหอมย�วน�นกว่�ในยุคปัจจุบัน  
ซึ่งนอกจ�กข้�วหอมมะลิท่ีเป็นข้�วข�วแล้วยังมีข้�วหอม
มะลิแดง ข้�วหอมนิล ที่เริ่มเป็นที่นิยมเป็นอ�ห�รเพ่ือ
สุขภ�พในปัจจุบัน
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เหตุใดทุ่งกุลาร้องไห้...จึงเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
อ�ณ�บรเิวณอนัแร้นแค้นกว่� ๒ ล้�นไร่ กว้�งใหญ่ 

ครอบคลมุอ�ณ�บรเิวณ ๕ จงัหวดัภ�คอีส�นได้แก่ ร้อยเอด็  
มห�ส�รค�ม สุรินทร์ บุรีรัมย์และศรีสะเกษ มีชื่อเรียกข�น 
กนัว่� “ทุง่กลุ�ร้องไห้” ทีใ่นหน้�แล้งจะมีดินเอียด๒ เกดิข้ึนไป 
ทั่วท้องทุ ่ง พื้นที่ที่ต ้นไม้แทบจะกล�ยเป็นสิ่งห�ย�ก  
ในตำ�น�นพืน้บ้�นเล่�ต่อๆ กนัม�ว่� พวกกุล� ซึ่งเป็นพ่อค้� 
ได้พ�กันเดินท�งผ่�นม�ยังทุ่งใหญ่แห่งน้ีเป็นเวล�หล�ยวัน 
หล�ยคืน วันแล้ววันเล่�กลับพบแต่คว�มร้อนแล้ง แร้นแค้น 
จนคิดว่�ไม่ส�ม�รถจะมีชีวิตรอดไปได้ จึงนั่งลงร้องห่ม
ร้องไห้น้อยใจในโชคชะต� จนกระทั่งกล�ยเป็นที่ม�ของชื่อ 
ทุ่งกุล�ร้องไห้ในปัจจุบัน

ย้อนเวล�กลับไปเมื่อกว่�ส�มสิบปีก่อน ได้เกิด
คว�มร่วมมือจ�กหล�ยหน่วยง�นในก�รคิดค้นพัฒน�
ปรับปรุงบำ�รุงดินในพื้นที่ทุ ่งกุล�ร้องไห้จนมีคุณภ�พดี  
กล�ยเป็นพืน้ทีเ่พ�ะปลกูข้�วหอมมะลทิีส่ำ�คญัของประเทศ  
ด้วยสภ�พพื้นท่ีที่ส�ม�รถรับแสงแดดได้ดี มีคว�มต่�งของ

อุณหภูมิระหว่�งกล�งวันกล�งคืน ดินเป็นดินทร�ยชั้นบน 
มีคว�มเค็ม ซึ่งกล�ยเป็นปัจจัยสำ�คัญทำ�ให้ข้�วหอมมะลิ 
ทุ่งกุล�มีคว�มหอมและนุ่มเหนียวเป็นพิเศษแตกต่�งจ�ก 
พื้นที่อื่นๆ ด้วยเหตุนี้เองทำ�ให้ข้�วหอมมะลิจ�กทุ่งกุล�
มีร�ค�สูงกว่�พื้นท่ีเพ�ะปลูกข้�วหอมมะลิทั่วไปและเป็น 
ที่ต้องก�รของตล�ดทั้งในและนอกประเทศ

เมล็ดพนัธุจ์�กท้องทุ่งท่ัวแดนไทย ในตอนนีก้ล�ยเป็น 
เมล็ดพันธุ์เพื่อก�รดำ�รงชีวิตของผู้คนเกือบท่ัวโลกไปแล้ว 
ทุกหนแห่งที่เมล็ดพันธุ์ข้�วหอมสัญจรไป ได้ก่อให้เกิดก�ร
พัฒน�คิดค้น แปรรูป จนกล�ยเป็นผลิตภัณฑ์จ�กข้�วหอม
มะลิน�น�ชนดิ ไม่ว่�จะเป็นข้�วแปรรปูสำ�หรบัหุงหล�กหล�ย 
ยีห้่อ ขนมขบเคีย้วประเภทกรบุกรอบ คกุกี ้นำ�้นมข้�ว แป้งข้�ว  
เส้นข้�ว ข้�วกล้องงอก อ�ห�รเสรมิสขุภ�พ แม้กระทัง่พฒัน�
เป็นเวชสำ�อ�งข้�วหอมมะลิ ประเภทแป้ง แชมพู ก็มีให้เห็น
ในปัจจุบัน

๒ ลักษณะดินเกลือที่ขึ้นต�มทุ่งในย�มหน้�แล้ง
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจากภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
ตล�ดก�รค้�ข้�วในปัจจุบันนับว่�มีก�รแข่งขัน 

ที่สูงม�ก ประเทศส่งออกข้�วยักษ์ใหญ่อย่�งประเทศไทย  
จีน เวียดน�ม ต่�งพฒัน�คุณภ�พข้�ว คณุค่�ท�งโภชน�ก�ร  
ก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนก�รรักษ� 
ร�กฐ�นภมูปัิญญ�ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของท้องถิน่ในก�รเพ�ะปลกู 
ข้�วเอ�ไว้ด้วย ดังนั้นเร�จึงพบว่�ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับข้�วได้มีก�รพัฒน�รูปแบบไปอย่�งรวดเร็ว มีก�รบ่งชี้ 
ข้อมูลท�งภูมิศ�สตร์ที่บอกถึงวัฒนธรรมและวิถีก�รผลิต  
และร�ยละเอียดของผู้ที่ทำ�ก�รผลิตเอ�ไว้ในบรรจุภัณฑ์  
ที่สำ�คัญก็คือมีก�รพัฒน�ก�รผลิตเพื่อประโยชน์ในก�ร
แข่งขันอย่�งชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในระดับส�กล 
ม�ตรฐ�นสำ�คญัทีเ่กีย่วกบัก�รผลติข้�วหอมมะลแิละข้�วอืน่ๆ  
ของไทยในปัจจุบัน มีทั้งม�ตรฐ�นของกระทรวงพ�ณิชย์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถงึม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศ  
โดยม�กมุง่เน้นกำ�หนดกฏเกณฑ์ก�รผลติข้�วเพือ่ก�รส่งออก
โดยตรง 

ป ัจจุบันก�รแปรรูปข ้�วหอมมะลิในระบบ
อุตส�หกรรม ได้รับก�รพัฒน�ม�อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดรับต่อคว�มต้องก�รของผู้บริโภค ซึ่งมีอยู่หล�กหล�ย
รูปแบบ ได้แก่

ข้าวกึ่งสำาเร็จรูป (Quick cooking rice or instant 
rice) ผลิตภัณฑ์ข้�วก่ึงสำ�เร็จรูปมีหล�ยรูปแบบ ปัจจุบัน 
กำ�ลงักล�ยเป็นผลติภณัฑ์ท�งเลอืกหนึง่ของผูบ้รโิภคยคุใหม่ 
ที่ต้องก�รคว�มสะดวกสบ�ยม�กยิ่งข้ึน โดยพบว่�มีก�ร
ขย�ยตัวทั้งในตล�ดในประเทศและตล�ดส่งออก

ข้าวพร้อมรับประทานบรรจุในบรรจุภัณฑ์ 
ได้แก่ ข้�วกระป๋อง เป็นผลิตภณัฑ์อ�ห�รท่ีส�ม�รถเก็บรกัษ�
ได้น�นเช่นเดียวกับอ�ห�รกระป๋องโดยทั่วไป 

ข้าวเสรมิโภชนาการหรอืข้าวอนามยั (Enriched 
rice) เป็นข้�วที่มีก�รเสริมวิต�มินหรือแร่ธ�ตุลงไปในข้�ว 

ข้าวกล้องงอกกาบา (Gaba Rice) ข้�วกล้องงอก
ก�บ� เป็นก�รนำ�ข้�วกล้องม�ผ่�นกระบวนก�รงอก ทำ�ให้
ช่วยเพิ่มปริม�ณส�รก�บ�ในข้�วกล้อง ส�รก�บ�จะช่วย
บำ�รุงเซลล์ประส�ท 
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ณ วันนี้ ได ้มีก�รพัฒน�เทคโนโลยี ในก�ร
เพ�ะปลูกข้�วม�ช่วยหนุนเสริมศักยภ�พผู ้ผลิตตั้งแต่
ระดับพื้นที่ก�รผลิตในครัวเรือนจนถึงระดับอุตส�หกรรม 
เพื่อก�รส่งออก ทำ�ให้กรรมวิธีก�รผลิตของช�วน�ส่วนใหญ ่
มกี�รปรบัเปลีย่นไปต�มคว�มต้องก�รของตล�ด แต่ขณะเดียวกนั 
อีกหล�ยครอบครัว หล�ยกลุ่มก้อนก็ยังคงรักษ�วิถีชีวิต  
วิธีก�รผลิตให้อยู่ในรูปแบบของคว�มพอเพียงไม่วิ่งต�ม
กระแสอุตส�หกรรมม�กจนเกินไปนัก  

จ�กจุดเล็กๆ นี้เองที่ทำ�ให้เร�ได้พบเห็นคนทำ�น� 
แบบดั้งเดิมอยู่จำ�นวนหนึ่ง ที่ยังคงรักษ�วัฒนธรรมและก�ร
ดูแลข้�วอย่�งเป็นธรรมช�ติ ด้วยก�รลดต้นทุนค่�ใช้จ่�ย 
ในก�รผลิต ด้วยก�รหันม�ใช้วิถีธรรมช�ติเข้�ช่วย ซึ่ง
คว�มเป็นธรรมช�ตินี้เองได้ช่วยสร้�งมูลค่�ของเมล็ดพันธุ์ 
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ข้�วหอมมะลใิห้เพิม่สงูข้ึนในชือ่ของ “ข้�วหอมมะลอินิทรย์ี”  
โดยมเีกษตรกรร�ยย่อยหล�ยกลุ่มท้ังในเครอืข่�ยเกษตรกรรม 
ท�งเลอืก เกษตรกรรมธรรมช�ต ิปร�ชญ์ช�วบ้�น ตลอดจน 
ถึงผู้ที่ผลิตเฉพ�ะครัวเรือนในหล�ยๆ พื้นที่เป็นผู้จุดกระแส
นำ�ท�ง 

ผลจ�กก�รหวนกลับคืนสู่วิถีดั้งเดิมแห่งก�รผลิต
ต�มแนวท�งของปู่ย่�ต�ย�ย นอกจ�กก�รคืนคว�มอุดม
สมบูรณ์แก่ผืนแผ่นดินแล้ว ในอีกด้�นหนึ่งนี่คือวิธีก�รผลิต 
ที่ช ่วยให้เกษตรกรร�ยย่อยหล�ยร�ยเริ่มหลุดพ้นจ�ก 
ภ�วะหนี้สินเนื่องจ�กต้นทุนก�รผลิตลดลง ท้ังยังสร้�ง 
คว�มเป็นธรรมกบัผูบ้รโิภคในฐ�นะผูผ้ลิตอ�ห�รท่ีมคีณุภ�พ
ปลอดส�รพิษ และท่ีสำ�คัญยิ่งไปกว่�นั้นก็คือกลุ่มคนเล็กๆ 
เหล่�นี้คือส่ิงท่ีช่วยสะท้อนให้เห็นถึงภ�พคุณค่�ของวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมระหว่�ง ‘คน’ กับ ‘ข้�ว’ ได้อย่�งชัดเจน  
ดังคำ�กล่�วของช�วน�อดีตครูเกษียณในบทคว�มชิ้นนี้ 
ที่ กล ่�วเอ�ไว ้ว ่ �  ‘การปลูกข ้าวคือการปลูกชีวิต 
จากชีวิตหนึ่งเชื่อมร้อยถึงชีวิตหนึ่ง ปลูกข้าวช่วย 
กล่อมเกลาจิตใจให้นิ่งให ้สงบ’ แต ่ ท้ังนี้และทั้งนั้น 
เร�คงต้องมีก�รศึกษ�ค้นคว้�อย่�งต่อเนื่องควบคู่กันไปกับ
ก�รส่งเสริมก�รผลิต ก�รแปรรูป ที่อยู่บนพื้นฐ�นของระบบ
นิเวศน์ ภูมิปัญญ�ดั้งเดิมที่มีอยู่สอดประส�นกับเทคโนโลย ี
ท่ีมกี�รพัฒน�ขึน้ม�อย่�งเหม�ะสมสอดคล้อง โดยมเีป้�หม�ย 
คอื ก�รมุง่เน้นให้วฒันธรรมอนัดงี�มของช�วน�ไทย ได้ก้�ว
ไปพร้อมๆ กบัช่ือเสยีงของ “ข้�วหอมมะล”ิ  ซึง่เป็นทีรู่จ้กักัน
ไปทั่วโลกอยู่ในเวล�นี้
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http://www.arda.or.th/kasetinfo/rice/rice-histories.html
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รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
ดนตรี-การแสดง

การแสดงมหรสพหลวง

ง�นพระร�ชพธิเีป็นง�นของพระมห�กษัตรย์ิทีป่ระกอบขึน้ 
ต�มลัทธิคว�มเชื่อ และศ�สน� กิจกรรมของพระร�ชพิธีดำ�เนินไป 
เพือ่คว�มขลงั คว�มศกัดิส์ทิธิ ์และคว�มเป็นสริมิงคล พระมห�กษตัรย์ิ 
ทรงประกอบพระร�ชกรณียกิจในกิจกรรมเหล่�นั้น ลักษณะที่จัด
เป็นง�นพระร�ชพธิปีร�กฏในแบบแผนต�มคว�มเชือ่และศรทัธ�ใน 
พระพุทธศ�สน� ศ�สน�พร�หมณ์ และคว�มเชื่อดั้งเดิม เช่น  
ง�นพระร�ชพิธีบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลถว�ยผ้�พระกฐินต�ม 
พระอ�ร�มหลวงต่�งๆ ง�นพระร�ชกุศลเนื่องในวันวิส�ขบูช�  
ง�นเทิดพระเกียรติคุณแห่งบูรพมห�กษัตริย์ ง�นพระร�ชพิธีที่
ประกอบขึ้นเพื่อคว�มเป็นสิริมงคลของบ้�นเมือง ง�นสมโภช
พระพุทธรูปสำ�คัญ ง�นพระร�ชพิธีตรียัมปว�ย ง�นพระร�ชพิธี
โสกนัต์ ง�นสมโภชพระคช�ธ�ร (ช้�งเผือก) ง�นสมโภชศ�สนสถ�นที่ 
พระมห�กษัตริย์โปรดเกล้�ฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ ในอดีตง�น
พระร�ชพิธีสำ�คัญที่ประกอบขึ้น กำ�หนดให้มีมหรสพสมโภช 
หล�กหล�ยประเภท สร้�งคว�มปีติยินด ีก่อให้เกิดคว�มรืน่รมย์ และ 
คว�มสมบูรณ์แก่กิจกรรมที่เป็นพระร�ชพิธีนั้น

ในงานพระราชพิธีส�าคัญ
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มหรสพที่แสดงในง�นพระร�ชพิธีต่�งๆ ต้ังแต่ 
ครั้งกรุงศรีอยุธย� กรุงธนบุรี  และกรุงรัตนโกสินทร ์  
มีบันทึกไว้เป็นหลักฐ�นท้ังเป็นภ�รกิจของหน่วยง�นของ 
พระมห�กษัตริย์ ทำ�หน้�ที่จัดห�นักแสดงนำ�ออกแสดง 
และก�รแสดงของร�ษฎรที่เกณฑ์หรือเชิญชวนให้เข้�ร่วม 
กิจกรรม เช่น หนังใหญ่ โขน ระบำ� ละครนอก ละครใน  
ละครช�ตรี ประเลง หุ่น กระบี่กระบอง ที่เป็นก�รแสดง 
ของช�วต่�งช�ติซึ่งอยู ่ในพระนคร ก็มีร ่วมแสดงด้วย  
เช่น ละครเขมร มังกรจีน งิ้วจีน งิ้วญวน หุ่นจีน หุ่นญวน  
หุ่นล�ว มอญรำ� ชว�รำ� ญวนหก ญวนรำ�โคม ตลอดจนก�ร
บรรเลงวงดนตรีทั้งของไทยและต่�งช�ติ

ในบรรด�มหรสพท่ีจัดแสดงของหลวงหรือ 
เรียกอกีชือ่หนึง่ว่�ก�รละเล่นมหรสพหลวง ปร�กฏหลกัฐ�น 
ม�ตัง้แต่ครัง้สมเดจ็พระร�ม�ธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้�อู่ทอง) จนถงึ 
สมยักรงุรตันโกสนิทร์ ม ี๕ ชนดิ คอื ระเบง โมงครุม่ กุล�ตไีม้  
แทงวิสัย และกระอั้วแทงคว�ย ต�มหลักฐ�นไม่ปร�กฏว่� 
ร�ษฎรนำ�ไปเล่นหรอืแสดง แต่พบเฉพ�ะในพระร�ชพธิหีลวง 
เท่�นั้น ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อแรกของก�รสถ�ปน�
กรุงเทพมห�นคร พระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลก
มห�ร�ช ทรงจัดตั้งกรมมหรสพขึ้น กำ�หนดให้มีหน้�ที่ดูแล 
ก�รเล่นหรือแสดงเพื่อคว�มรื่นรมย์ เช่น โขน ละคร ดนตรี  
ก�รเล่นมหรสพหลวง ให้หน่วยง�นนีอ้ยู่ในกำ�กบัของกรมมห�ดเลก็  
ในรัชก�ลพระบ�ทสมเดจ็พระนัง่เกล้�เจ้�อยูห่วั ทรงพระกรณุ�
โปรดเกล้�ฯ ให้พระเจ้�บรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษ์เทเวศร์ 

(พ.ศ. ๒๓๔๑ – ๒๔๐๖) พระน�มเดิมว่�พระองค์เจ้�กุญชร 
เจ้�น�ยพระองค์นีท้รงเชีย่วช�ญด้�นก�รพระคชบ�ล ดนตรี
และน�ฏศิลป์โดยเฉพ�ะ ทรงรอบรู้ในเรื่องกระบวนรำ�เป็น
อย่�งดี พระองค์ได้รับมอบหม�ยให้ดูแลกรมโขน กรมหุ่น 
กรมพิณพ�ทย์ กรมญวนหก (กรมหกคะเมนรำ�โคม) และ
กรมมหรสพ พระเจ้�บรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษ์เทเวศร์ 
สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ ภ�รกิจจึงตกทอดต่อม�
ยังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�สิงหน�ทร�ชดุรงค์ฤทธ์ิ  
พระโอรสองค์ใหญ่ 

เมื่อพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�สิงหน�ทร�ช
ดรุงค์ฤทธิส์ิน้พระชนม์ โอรสของพระองค์ท่�นคือเจ้�พระย�
เทเวศร์วงศ์ววิฒัน์ (ม.ร.ว.หล�น กญุชร พ.ศ. ๒๓๙๕ – ๒๔๖๕) 
จึงปฏิบัติหน้�ท่ีสืบทอดในง�นต�มภ�รกิจต่อม�จนกระท่ัง
ถึงปล�ยรัชก�ลที่ ๕ กิจก�รในส่วนของกรมมหรสพได้ 
เส่ือมถอยลง พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว 
จึงทรงตั้งกรมมหรสพขึ้นม�ใหม่ ให้กรมนี้ขึ้นตรงในสังกัด 
ของกระทรวงวงั หน่วยง�นในสงักดักระทรวงวงัมกีรมต่�งๆ 
ที่กำ�กับ เช่น กรมโขน กรมพิณพ�ทย์ กรมหุ่น กรมญวนหก  
(กรมหกคะเมนรำ�โคม) สำ�หรับกรมมหรสพกำ�หนดให้มี 
หน้�ที่ในก�รจัดห�คนม�ปฏิบัติง�นในภ�รกิจที่รับผิดชอบ
ด้�นก�รฝึกหัด ฝึกซ้อม และจัดก�รแสดง ภ�รกิจสำ�คัญนี ้
กำ�หนดไว้ชัดเจนว่�ให้รับหน้�ที่จัดก�รแสดงมหรสพหลวง  
๕ ชนิด คือ ระเบง โมงครุ่ม กุลาตีไม้ แทงวิสัย และ 
กระอัว้แทงควาย 

เจ้�พระย�เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ 

ก�รแสดงโมงครุ่ม
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ก�รแสดงมหรสพหลวงทั้ง ๕ ชนิด จัดแสดงใน
ง�นพระร�ชพิธีสำ�คัญที่มีพิธีสมโภช พิธีเฉลิมฉลองหรือ 
พธิพีลกีรรม ปร�กฏหลกัฐ�นว่�มีม�ต้ังแต่สมัย กรงุศรอียธุย�
ตอนต้น กฎมณเฑยีรบ�ล ในรชัสมยัสมเดจ็พระร�ม�ธิบดทีี ่๑  
(พระเจ้�อู่ทอง) เขียนเมื่อ จศ. ๗๒๐ (พ.ศ. ๑๙๐๑) กล่�วถึง 
มหรสพน�น�ชนดิทีใ่ช้ในพธิสีมโภช และพธิพีลกีรรม ก�รแสดง 
ม ีระเบง โมงครุ่ม และก�รแสดงต่�งๆ พิธีอ�สยุช แข่งเรือ 
และเสี่ยงท�ยด้วยเรือพระที่นั่ง ซึ่งเป็นพิธีในเดือน ๑๑ 
มีก�รสมโภชหล�ยอย่�ง ในจำ�นวนนี้มี โมงครุ่ม ดังว่�  
“เดือน ๑๑ การอาสยุชพิทธี มีหม่งครุ่มซ้ายขวาระบ�าหรทึก 
อินทเภรีดนตรี ...” พิธีถว�ยบังคมสมโภชแม่หยัวพระพี่  
จัดเป็นก�รใหญ่ มีโมงครุ่ม กุล�ตีไม้ นอกจ�กนี้มีหนังและ
ระบำ� (แม่หยวัหรอืแม่หยัว่เป็นคำ�เรยีกพระสนมเอก บ�งแห่ง
ใช้ว่�แม่ยั่วเมือง หรือแม่อยั่วเมืองก็มี : ผู้เขียน)

ในจดหม�ยเหตุคว�มทรงจำ�ของกรมหลวงนรนิทร์เทวี 
กล่�วถงึก�รแสดงหล�ยอย่�งทีแ่สดงเป็นก�รมหรสพเพือ่รบั
พระแก้วมรกตที่ท่�เจ้�สนุกในรัชก�ลสมเด็จพระเจ้�ต�กสิน
มห�ร�ช มมีหรสพหล�ยอย่�งและมีก�รแสดงโมงครุม่ ระเบง 
ตรีวิสัย และกระอั้วแทงคว�ยด้วย ก�รแสดงทั่วไปที่ปร�กฏ 
ในก�รสมโภชต่�งๆ เช่น หนงั ระบำ� หนังใหญ่ โขน ละครนอก  
ละครใน หุ่นล�ว ร�มัญรำ� มโหรีแขก มโหรีไทย มโหรีจีน 
มโหรีเขมร พิณพ�ทย์ไทย พิณพ�ทย์ร�มัญ งิ้วญวน งิ้วจีน 
ญวนรำ� ละครเขมร ฯลฯ 

ในรชัก�ลพระบ�ทสมเดจ็พระจอมเกล้�เจ้�อยูห่วั  
ทรงจัดง�นพระร�ชพิธีโสกันต์ครั้งสำ�คัญ คือง�นโสกันต์ 
สมเด็จพระเจ้�ลูกย�เธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ลงกรณ์ เมื่อวันจันทร์ 
เดอืน ๒ ขึน้ ๑๕ คำ�่ ตรงกบัวนัที ่๑ มกร�คม ๒๔๐๘ ในง�นนี ้
โปรดเกล้�ฯ ให้สร้�งเข�ไกรล�ส สงู ๘ ว� สร้�งองค์ประกอบต่�งๆ  
เช่น มณฑป พระมห�สมุทร รูปสัตว์ในหิมพ�นต์ เป็นต้น  
มกี�รบรรเลงของวงป่ีพ�ทย์ วงกลองแขก เครือ่งเล่น หกคะเมน 
ไต่ลวด นอนหอก นอนด�บ ค�บค้อน เล่นกลต่�งๆ ก�รแสดง 
เหล่�นี้จัดเล่นด้�นนอก ส่วนด้�นท่ีกำ�หนดเป็นพื้นที่ชั้นใน  
มกี�รละเล่นสำ�คญัคอืก�รเล่นมหรสพหลวง กำ�หนดไว้ ๕ ชนดิ 
คือ โมงครุ่ม กุล�ตีไม้ ระเบง แทงวิสัย และกระอั้วแทงคว�ย 

หลักฐ�นก�รบันทึกในเอกส�รโบร�ณ พบว่�  
ก�รเล่นมหรสพหลวงนีส่้วนม�กพระมห�กษตัรย์ิทรงกำ�หนด 
ให้จัดก�รเล่นโมงครุ่ม และกุล�ตีไม้ รองลงม�คือระเบง  
แทงวิสัย และกระอ้ัวแทงคว�ย แม้เมื่อรัชก�ลพระบ�ท
สมเดจ็พระจอมเกล้�เจ้�อยูห่วัทรงจดัง�นพระร�ชพธีิโสกันต์
สมเด็จพระเจ้�ลูกย�เธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ลงกรณ์ กำ�หนดให้ม ี
ก�รเล่นครบทัง้ ๕ ชนดิ จนช่วงปล�ยรชัก�ลพระบ�ทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ทรงมอบหน้�ที่ให้กรมมหรสพที่
ทรงตัง้ขึน้ใหม่รบัหน้�ทีด่แูล ห�คน ฝึกซ้อม ก�รเล่นมหรสพหลวง 
ดังกล่�วมีรูปแบบ และวิธีก�รเล่น ดังนี้

เข�ไกรล�ส สูง ๘ ว� ในง�นโสกันต์ สมเด็จพระเจ้�ลูกย�เธอ เจ้�ฟ้�จุฬ�ลงกรณ์ 
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โมงครุ่ม

ก�รเล่นโมงครุม่หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่�อหีลัดถดัท�  
ในเอกส�รโบร�ณ เรียกว่� “หม่งครุ่ม โหม่งครุ่ม มงครุ่ม”  
ในพจน�นุกรมฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น ๒๕๕๖ ใช้ว ่� 
“โมงครุ่ม” อธิบ�ยว่� ก�รมหรสพอย่�งหนึ่งที่แสดงในง�น 
พระร�ชพิธีสมโภช เช่น พระร�ชพิธีโสกันต์ พระร�ชพิธีนี้ 
ใช้แก่พระองค์เจ้�ขึ้นไป 

ก�รแต่งก�ยของผู้แสดงโมงครุ่มคล้�ยกับระเบง 
และกุล�ตีไม้ คือสวมชุดเข้มข�บ ซึ่งเป็นผ้�ที่ทอควบกับ 
ทองแล่ง (ทองคำ�ที่แผ่เป็นเส้นบ�งๆ แล้วนำ�ม�แล่งรีดตัด
เป็นริ้วๆ ต�มย�ว : ผู้เขียน) สวมสนับเพล� ค�ดผ้�ที่เอว 
สวมเทริด นักแสดงมือถือไม้กำ�พด ลักษณะอย่�งตระบอง
ขน�ดสั้น ๒ อัน ส่วนล่�งทำ�เป็นด้�มสำ�หรับถือ ผู้แสดงถือ
ไม้กำ�พดข้�งละมอื ก�รเล่นโมงครุม่แบ่งผู้แสดงออกเป็นกลุ่ม 
กลุม่ละ ๔ คน กลุม่หนึง่มีกลองโมงครุม่ ๑ ลกู ผูแ้สดงยืนใกล้ 
กบักลองข้�งละ ๒ คน กลองโมงครุม่นีเ้ป็นกลองขึน้หนงัสองหน้� 
มีรูปทรงอย่�งเดียวกับกลองทัด ว�งบนฐ�นตั้งตรงกล�ง
ด้�นหน้�มผีูเ้ล่น ๑ คน ยนืตีโหม่งบอกท่�ท�งให้ผูเ้ล่นทำ�ต�ม  
ผู ้ตีโหม่งตีให้สัญญ�ณ เมื่อผู ้เล่นเข้�ประจำ�ที่แล้วคนตี 
จงึตีโหม่งพร้อมร้องว่� "อีหลดัถดัท�" จ�กนัน้ตีโหม่งอกี ๒ ที  

เพือ่บอกท่�ต่�งๆ ผูเ้ล่นแสดงท่�ท�งยกัเอวซ้�ยทีหนึง่ ขว�ทหีนึง่ 
พร้อมร้องว่� "ถัดถัดท่� ถัดท่�ท่�ถัด" จนกว่�คนตีโหม่งต ี
ให้สญัญ�ณเปลีย่นท่� โดยผูต้โีหม่งตรีวัสญัญ�ณ ผูเ้ล่นหยดุ
ยนือยูก่บัทีด้่วยวธิร้ีองบอกว่� "โมงครุม่" ตโีหม่ง ๒ ท ีเสยีงดงั  
“มงๆ” ผู้แสดงใช้ไม้กำ�พดตีที่หน้�กลองซ้�ยที ขว�ที ให้ดัง  
“ครุม่ๆ” ผูต้โีหม่งตรีวัสัญญ�ณให้ผูแ้สดงหยดุ แล้วบอกท่�ใหม่ 
ท่�ท่ีเล่นมหีล�ยท่� เช่น ท่�บวัตมู ท่�บวับ�น ท่�มงักรฟ�ดห�ง 
พระจันทร์ทรงกลด ท่�เทพนม ท่�ช้�งประส�นง� ท่�เมขล�ล่อแก้ว 
ท่�ร�มสูรขว้�งขว�น ท่�หนุม�นถว�ยแหวน ท่�พระอินทร์
เป่�สังข์ ฯลฯ
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กุลาตีไม้
กุล�ตีไม้ ในเอกส�รโบร�ณใช้ว่� “คุล�ตีไม้”  

บ�งแห่งเรียกว่� กุล�ตีอก เป็นก�รเล่นชนิดหนึ่งในง�น
พระร�ชพิธี ในพจน�นุกรมฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น ๒๕๕๖ 
อธบิ�ยว่� กลุ� เป็นภ�ษ�ถิน่พ�ยพั หม�ยถงึ “ชนช�ตต้ิองสู้ 
และไทยใหญ่ กุหล่� หรือคุล� ก็ว่�” ในสมัยโบร�ณกุล�ตีไม ้
เล่นคู ่กับ "โมงครุ ่ม“ ก�รแต่งตัวเหมือนกัน ผู ้แสดงถือ 
ไม้กำ�พด ปัจจุบันแบ่งได้ ๒ ชนิด คือ กุล�ตีไม้ที่ไม่มีดนตร ี
ประกอบและท่ีมดีนตรปีระกอบ ก�รแสดงจดัผูเ้ล่นแบ่งเป็นกลุม่  
กี่กลุ่มก็ได้ต�มคว�มเหม�ะสมกับสถ�นที่ กลุ่มหนึ่งกำ�หนด
เป็นจำ�นวนคู่ นั่งคุกเข่�หันหน้�เข้�ห�กันล้อมเป็นวงกลม
ว�งไม้กำ�พดพ�ดทบักนัไว้ตรงด้�นหน้� เริม่เล่นด้วยก�รร้อง
พร้อมตบมอืให้เข้�กบัจงัหวะ แล้วหยิบไม้กำ�พดตเีป็นจงัหวะ  
หันไปตีกับคนซ้�ยและขว� แล้วลุกขึ้นยืนตีกันเป็นคู ่ๆ  
ท่�ทีข่ยบัย่�งและใช้ไม้กำ�พดตกีนัดำ�เนนิไปต�มจงัหวะเพลง
ที่ร้อง ทำ�ซำ้�ๆ เรื่อยไป เม่ือถึงตอนจะเลิกผู้เล่นจึงตีกัน 
เป็นคู่ๆ แล้วเดินออกไปจ�กสถ�นที่เล่น 

บทร้องกุล�ตีไม ้มี ๒ ลักษณะ มีเนื้อคว�ม 
และคำ�ร้อยกรองเดียวกัน ธนิต อยู่โพธิ์ (๒๕๑๖: ๒๖๒)  
กล่�วถึงพระย�เทว�ธิร�ช คัดถว�ยสมเด็จฯ เจ้�ฟ้�กรม
พระย�นริศร�นุวัดติวงศ์ ในหนังสือศิลปะละคอนรำ�และ 
คู่มือน�ฏศิลปไทย ดังนี้

บทโคลง
 ศักด�นุภ�พเลิศล้ำ� แดนไตร
สิทธิครูมอบให้   จึ่งแจ้ง 
ฤทธ�เชี่ยวช�ญชัย  เหตุใด น�พ่อ
พระเดชพระคุณปกเกล้�  ไพร่ฟ้�อยู่เย็น

บทกาพย์
 ศักด�นุภ�พ   เลิศล้ำ�แดนไตร
สิทธิครูมอบให้    จึ่งแจ้งฤทธ�
เชี่ยวช�ญชัย   เหตุใดน�พ่อ
พระเดชพระคุณปกเกล้�  ไพร่ฟ้�อยู่เย็น
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 โอละพ่อเทวัญม�บอก  โอละพ่อยกออกจ�กเมือง
โอละพ่อจะไปไกรล�ส  รักแก้วข้�เอยจะไปไกรล�ส
รักพี่ข้�เอยจะไปไกรล�ส  รักน้องข้�เอยจะไปไกรล�ส
รักแก้วข้�เอยจะไปชมนก  รักแก้วข้�เอยจะไปชมไม้
รักพี่ข้�เอยจะไปชมไม้  รักน้องข้�เอยจะไปชมไม้

 เถ้�แก่แต่งก�ยแม้น  หมู่เรบง
สนับเพลงนุ่งล�ยสม   รูปถ้วน
เสื้อแขนมัศหรู่เหมง   เหม�ะค�ด ล�ยน�
เครื่องคี่รักป้นนล้วน   ปิดทอง ฯ
 สวมเทรอดโมงครุ่มแพร้ว ทองพร�ย พร�งน�
ท�ยเทิดศรประลอง   หน่วงน้�ว
คนฆ้องเค�ะฆ้องร�ย   โหมงโหม่ง โม้งแฮ
ก�ลเทิดขรรค์ข้องท้�ว   นกยุง ฯ
 สยงร้องโอละพ่อซ้อง  ส่งสยง
แยกท่�ยกเท้�นุ่ง   ขัดค้�ง
โอละพ่อสลบรยง   นอนแผ่
ก�ลแกว่งขรรค์คว้�งคว้�ง   หว่�งแปลง ฯ

ระเบง
ระเบงเป็นก�รแสดงต�มเรื่องเทพนิย�ยต�ม

อิทธิพลของศ�สน�พร�หมณ์ ก�รแต่งก�ยของนักแสดง  
ผู้เล่นเป็นกษัตริย์น้อยใหญ่ สวมสนับเพล� สวมผ้�เกี้ยว  
เสื้อคอต้ังแขนย�ว ปล่อยช�ยไว้นอกผ้�นุ่ง มีผ้�ค�ดพุง 
ศีรษะสวมเทริดหัวพญ�น�ค มือถือคันธนูพร้อมลูกธนู  
ผู้เล่นเป็นพระก�ลแต่งก�ยได้ ๒ แบบ คือ เครื่องแต่งตัว
เหมือนผู้เล่นเป็นกษัตริย์น้อยใหญ่ สวมเสื้อครุยทับ ศีรษะ
สวมลอมพอก (ชฎ�เทวด�ตลก สีข�ว ยอดแหลมสูง) หรือ
แต่งตัวยืนเครื่อง ทรงเครื่องเหมือนกษัตริย์ในก�รแสดง 
ละครรำ� แต่ไม่สวมเสื้อ 

เนื้อร้องของระเบงกล่�วถึงเทวด�ม�บอกให้
บรรด�กษัตริย์ร้อยเอ็ดเจ็ดพระนครไปเข�ไกรล�ส ซึ่งเป็น 
ที่สถิตของพระอิศวร ระหว่�งก�รเดินท�งเหล่�กษัตริย์ต่�ง
ชมนกชมไม้เรือ่ยไป จนกระทัง่พบพระก�ล (หรอืพระขนัธกมุ�ร) 
ม�ขว�งท�งไว้ไม่ให้เดนิท�งไปยงัเข�ไกรล�ส บรรด�กษตัรย์ิ
ไม่รู ้จักพระก�ลจึงไล่ให้หลีกท�งไป พร้อมเง้ือธนูจะยิง  
พระก�ลเห็นพฤติกรรมเช่นนั้นจึงโกรธพร้อมทั้งส�ปให้ 
เหล่�กษัตริย์สลบ แต่เกิดคว�มสงส�รจึงถอนคำ�ส�ปให้
กษัตริย์ฟื้นขึ้น แล้วขอให้เดินท�งกลับเมือง บรรด�กษัตริย์
ต่�งก็เชื่อฟังคำ�อธิบ�ย จึงเดินท�งกลับเมือง 

ผูแ้สดงระเบงนยิมให้ผูช้�ยแสดง แต่เมือ่ครัง้ง�น
โสกันต์พระเจ้�น้องย�เธอและพระเจ้�น้องน�งเธอ เมื่อ  
พ.ศ. ๒๔๑๕ ในรชัก�ลพระบ�ทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้�เจ้�อยูห่วั  
ทรงโปรดเกล้�ฯ ให้น�งเถ้�แก่ซึ่งเป็นข้�ร�ชก�รฝ่�ยใน 
เล่นระเบงแทนผู้ช�ย มีพระร�ชนิพนธ์โคลงดั้นเรื่องโสกันต์
ของพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้� (คงภ�ษ�เดิม) ดังนี้

ก�รเล่น มีฆ้อง ๓ ใบ เรียกว่�ฆ้องระเบง โดยต ี
จ�กเสียงสูงม�ห�ตำ่� และตีจ�กระดับเสียงตำ่�ไปห�สูงว่�  
“โม้ง โมง โหม่ง - โหม่ง โมง โม้ง” มบีทร้องขึน้ต้นว่� “โอละพ่อ” 
และบทท่ีมีคว�มซำ้� มีบทถว�ย บทเดินดง ชมนก ชมไม้ 
บทปะทะ พบพระก�ล บทพระก�ลส�ป และบทคืนเมือง 
ตัวอย่�งบ�งตอน เช่น

[เรบง = ระเบง, ป้นน = ป้ัน, สยง = เสียง, รยง = เรียง : ผู้เขียน]
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แทงวิสัย
ก�รแสดงแทงวิสัย เป็นก�รแสดงรำ�อ�วุธของ 

ผู้แสดง ๒ คน ปร�กฏหลักฐ�นม�ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธย�
ตอนปล�ย ลักษณะเป็นก�รละเล่นที่ใช้เวล�ไม่น�นนัก
เพียงชั่วแห่ขบวนโสกันต์ ผู้เล่นแต่งตัว สวมเสื้อผ้� ผัดหน้�
ติดหนวดเคร�คล้�ยตัวเสี้ยวก�งหรือน�ยทว�รบ�ลของจีน 
ศีรษะสวมเทริด มือถือหอกหรือทวน ผู้เล่นใช้ปล�ยอ�วุธ 
ประแตะกระทบกันข้�งบนบ้�ง ข้�งล่�งบ้�ง เต้นเวียนไป
เวียนม� ซ้�ยที ขว�ที เต้น ก้�วย่�ง วนไปม�แล้วกลับเข้�ม� 
ประแตะอ�วุธกันอีก อย่�งเดียวกับก�รสู้รบในก�รแสดงงิ้ว
ของจีน 

ก�รแสดงแทงวิสัยนี้ดำ�เนินไปต�มทำ�นองและ
จังหวะของวงปี่พ�ทย์ที่บรรเลงประกอบ เพลงท่ีบรรเลงนี้
มีชื่อว่�เพลง "แทงวิสัย" ทำ�นองของเพลงนี้เป็นทำ�นองที่ใช้ 
ประกอบก�รแสดงละครอืน่ๆ หล�ยเรือ่ง เช่น เรือ่งขนุช้�ง
ขนุแผน ตอนพระไวยแตกทัพ กรมศิลป�กรปรับปรุงเมื่อ  
พ.ศ. ๒๔๙๒ เรือ่งรถเสน กรมศิลป�กร ปรบัปรุงเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๐  
และในเรื่องเง�ะป่� พระร�ชนิพนธ์ในพระบ�ทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว เป็นต้น นอกจ�กนี้ในอดีต 
ยังมีก�รนำ�เพลงกลมซึ่งเป็นเพลงหน้�พ�ทย์ทำ�นองหนึ่ง 
สำ�หรับใช้ประกอบกิริย�ไปม�ท�งอ�ก�ศของเทพเจ้�หรือ
ตัวละครสูงศักดิ์ บรรเลงประกอบด้วย
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กระอั้วแทงควาย
กระอั้วแทงคว�ย มีผู้แสดง คือ ต�กระอั้ว (ส�มี)  

น�งกะแอ (ภรรย�) และคว�ย โดยมีคนสวมเข้�ไปใน 
หุน่คว�ย ผูเ้ล่นเป็นกระอ้ัวสวมเสือ้หรอืถอดเสือ้กไ็ด้ ถอืหอก  
ผู ้ที่เล่นเป็นน�งกะแอ แต่งตัวเป็นผู ้หญิง ผัดหน้�ข�ว 
บ�งครั้งมีก�รแต้มไฝเม็ดใหญ่ กระเดียดกระท�ย (กระบุง
ขน�ดเลก็) อ�จถอืร่มเพิม่อีกกม็ ีขณะเล่นใช้ร่มคอยคำ�้คว�ย
ไว้เพื่อป้องกันตัว วิ่งหลบหลีกคว�ยมิให้เข้�ม�ทำ�ร้�ย 

ลักษณะก�รแสดงไม่ซับซ้อน มุ่งคว�มสนุก ชวน
ขบขัน ดำ�เนินเรื่องก�รล่�คว�ย ระหว่�งที่แสดงนักแสดง
ทำ�ท่�ท�งขบขันต่�งๆ เช่น ก�รหลอกล่อ ก�รหลบหนีคว�ย
ท่ีถูกต�มล่� เมื่อจวนตัวคว�ยก็วิ่งไล่เข้�ในทั้งต�กระอั้ว 
และน�งกะแอ มีท่�ท�งตกใจน�งกะแอร้องหวีดว้�ย สร้�ง
คว�มสนุกขบขัน ในตอนท้�ยของก�รแสดง ทั้งสองคน
ส�ม�รถล่�คว�ยได้สำ�เร็จ

ก�รแสดงมหรสพหลวงในพระร�ชพิธีสำ�คัญ  
๕ ชนิด คือ โมงครุ ่ม กุล�ตีไม้ ระเบง แทงวิสัย และ 
กระอั้วแทงคว�ย เป็นก�รแสดงร่วมฉลองง�นสมโภช  
มีคว�มหม�ยด้�นคว�มสมบูรณ์ของพิธีท่ีจัดขึ้น มีบทบ�ท 
สำ�คัญต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยเฉพ�ะก�รแห่ง 
พระร�ชพิธี มีก�รตั้งหน่วยง�นคือกรมมหรสพดูแลและ 
รับหน้�ที่จัดห� ฝึกซ้อม จนมีผู้แสดงที่ส�ม�รถแสดงได้ 
เมื่อมีง�นพระร�ชพิธี ก�รแสดงนี้นับว่�มีคว�มสำ�คัญม�ก 
ม�ตั้งแต่อดีต ในปัจจบุนัเป็นศลิปะก�รแสดงท่ีห�ชมได้ย�ก  
จงึมคีว�มจำ�เป็นอย่�งยิง่ท่ีต้องอนรุกัษ์ไว้  กรมส่งเสรมิวฒันธรรม 
จึงประก�ศให้ก�รแสดงหรือก�รเล่นมหรสพหลวงนี้เป็น
มรดกภูมิปัญญ�ของช�ติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

http://bit.ly/culmag4-1
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บายศร ีและ
เครื่องดอกไม้สด 
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วิจิตรช่างศิลป์
ศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

คนไทยเป็นคนช่างประดิษฐ์และรักสวยรักงาม 
มาแต่อดีต ดงัจะเห็นได้จากเครือ่งมือเครือ่งใช้อาหารการกิน 
ท่ีมกัประดษิฐ์ แกะสลัก แซะ คว้าน ให้งดงามน่ารบัประทาน 
โดยเฉพาะการน�าผักผลไม้ มาแกะสลัก คว้านให้ได้รูปแบบ
ตามต้องการ น�าใบไม้มาท�าเป็นภาชนะด้วยการพบั ห่อ จีบ  
ซึ่งเป็นการน�าวัตถุดิบใกล้มือและมีอยู ่ตามธรรมชาต ิ
มาแปรรปูให้เกดิประโยชน์และมคีวามสวยงาม น่าใช้น่าชม 

ใบตองหรือใบกล้วยเป็นวัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ 
ได้หลากหลาย ตัง้แต่น�ามาท�าเป็นภาชนะใส่อาหารคาวหวาน 
ใช้ห่อขนมและท�าเป็นเครือ่งบชูา เช่น ท�ากระทงเจมิ บายศรี 
พวงมาลัย และเครือ่งแขวน

การน�าใบไม้ดอกไม้สดมาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆ 
เป็นทีข่ึน้ชือ่มานานแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏแน่ชดั ว่าได้มี
การเริม่ต้นตัง้แต่ในสมยัใด เนือ่งจากไม่มกีารจดบนัทกึไว้เป็น
ลายลักษณ์อกัษร ซึง่ในหนงัสือต�ารบัท้าวศรจีฬุาลกัษณ์ หรอื
นางนพมาศ (พระราชนพินธ์ในรชักาลที ่ ๓) ได้กล่าวถึงว่า  
"...เมือ่ครัง้ทีน่างนพมาศถวายตวัเป็นสนมของพระร่วงในปี  
พ.ศ.๑๙๐๗ นางได้จัดดอกไม้สดเป็นรปูดอกบวัแล้วใช้ผลไม้  
(คงจะเป็นมะละกอ : ผูเ้ขยีน) แกะสลักเป็นนกก�าลังจิกเกสร  
ดอกบัว ตรงกลางเสียบธูปเทียนและโคมส�าหรบัลอยน�า้ 
ในพระราชพธิจีองเปรียงในวนัเพญ็เดอืนสบิสอง และกระทง
ดอกไม้สดนี้เอง เป็นท่ีพอพระราชหฤทัยของพระร่วงมาก
จนถึงกับทรงบัญญัติการท�าโคมข้ึนตามแบบท่ีนางนพมาศ
ได้ถวายค�าอธิบายไว้ ตั้งแต่ครั้งนั้น.." 

ภาพ: อดุล ตัณฑโกศัย
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ก�รนำ�ใบตองม�ใช้ประโยชน์ นอกจ�กเป็นวสัดทุี่
ห�ง่�ยแล้ว อ�จเกีย่วเนือ่งกบัคว�มเชือ่ทีไ่ด้รบัอทิธพิลม�จ�ก
คว�มเช่ือในศ�สน�พร�หมณ์ทีเ่ช่ือว่� ใบตองสะอ�ดบรสิทุธิ์ 
ปร�ศจ�กมลทิน เมื่อใช้แล้วก็ทิ้งไป ไม่เหมือนภ�ชนะอื่น 
ที่แม้จะล้�งแล้วนำ�ม�ใช้ใหม่ก็ยังแปดเปื้อนสิ่งที่มองไม่เห็น 
เพร�ะเป็นของใช้แล้ว แต่ก�รนำ�ใบตองม�ทำ�เป็นกระทงใส่
อ�ห�รหรือห่ออ�ห�รค�ว หว�น ของคนไทย มิได้ม�จ�ก
คว�มเชื่อดังกล่�วท้ังหมด ห�กแต่ม�จ�กคว�มสะดวกด้วย 
เพร�ะเป็นวัตถุดิบที่ห�ง่�ยและใช้ประโยชน์ได้เหม�ะสม  
ส่วนก�รนำ�ใบตองม�ใช้ในพิธีกรรมอ�จจะเกี่ยวเนื่องกับ 
คว�มเช่ือต�มศ�สน�พร�หมณ์ดงักล่�วแล้วอยูบ้่�ง โดยเฉพ�ะ 
ก�รนำ�ใบตองม�ทำ�บ�ยศรี

คำ�ว่� บายศร ีสันนิษฐ�นว่� ม�จ�กคำ� ๒ คำ�คือ  
คำ�ว่� บาย เป็นภ�ษ�เขมร แปลว่� ข้�ว คำ�ว่� ศรี เป็น 
ภ�ษ�สนัสกฤต แปลว่� มิง่ขวญั สริมิงคล บ�ยศรจีงึหม�ยถงึ  
ข้�วทีเ่ป็นมิง่ขวัญและสริมิงคล ดงันัน้ บ�ยศรจีงึเป็นเครือ่งบชู� 
ที่มีข้�วเป็นส่วนประกอบ มักใช้เพื่อบวงสรวงสังเวย เช่น  
พิธีตั้งศ�ลพระภูมิ ว�งศิล�ฤกษ์ บวงสรวงเทวด�อ�รักษ์  
บชู�คร ูไหว้ครูช่�ง ทำ�ขวญัน� ทำ�ขวญัเดก็แรกเกดิ ทำ�ขวญัเดอืน  
จนถงึง�นพระร�ชพิธีสำ�คัญของพระมห�กษตัรย์ิและเจ้�น�ย 
ชั้นสูง บ�ยศรีแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ บ�ยศรีป�กช�ม และ
บ�ยศรีต้น

บายศรีปากชาม คือบ�ยศรีขน�ดเล็ก มักใช้ใน 
พิธีที่ไม่ใหญ่นัก เช่น ก�รทำ�ขวัญสิ่งของต่�งๆ ก�รบวงสรวง 
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ก�รทำ�บ�ยศรีป�กช�มต้องนำ�ใบตองม�ม้วน
เป็นรูปกรวย ข้�งในใส่ข้�วสุก แล้วควำ่�กรวยลงในช�ม อ�จ
เป็นช�มเบญจรงค์ ช�มล�ยคร�ม หรือช�มป�กกลมขน�ด
ไม่ใหญ่ ยอดกรวยมไีม้แหลมๆ เสียบไข่ต้มท่ีปอกเปลอืกแล้ว 
เรียก ไข่ขวัญ ยอดไข่ขวัญเสียบดอกมะลิ ป�กช�มใช้ใบตอง 
พับไปม�เป็นรูปเรียวแหลมหล�ยๆ อันซ้อนกันเหลื่อมกัน  
๓ แถบ แต่ละแถบมีชั้นละ ๓ ยอด เรียก นม นมแมว หรือ 
ป�กจีบเจิม ว�งนมแมวรอบกรวยใบตองท่ีใส่ข้�วสุกไว้
ภ�ยในให้ปล�ยนมแมวโผล่เลยป�กช�ม กลัดส่วนล่�งของ
นมแมวติดกับกรวย เสร็จแล้วนำ�ใบม�ตัดเป็นรูปคล้�ยใบไม้ 
เรียก แมงด� ว�งแมงด�ระหว่�งนมแมว มีใบตองเป็นห�ง
หักพบัตอนล่�งของห�งนมแมวอกีท ีเสรจ็แล้ว จดักล้วยและ
แตงกว�ฝ�นต�มย�วอย่�งละ ๓ ชิ้น ว�งสลับกันโดยรอบ 
ถ้�เป็นบ�ยศรีสำ�หรับเรียกขวัญเด็ก จะต้องใส่ ด้�ย ใบพลู  
และเทียนไว้ในช�ม มีส�ยสิญจน์สำ�หรับผูกข้อมือด้วย  
ก�รทำ�บ�ยศรีป�กช�มไม่มีกฎเกณฑ์ต�ยตัวขึ้นอยู ่กับ 
คว�มเชื่อและคว�มนิยมของแต่ละท้องถิ่น
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บ�ยศรต้ีน หรอืบ�ยศรใีหญ่ บ�ยศรทีีม่ขีน�ดใหญ่
กว่�บ�ยศรีป�กช�ม ต้องมีโครงไม้เป็นแกนกล�ง มีบ�ยศรี
เรียงลดหลั่นกันเป็น ๓ ชั้น หรือ ๔ ชั้น ก�รทำ�ตัวบ�ยศรี
ต้องใช้ใบตองม้วนคล้�ยกบัม้วนใบพล ูซ่อนรอยพบัให้มดิชดิ 
เอ�แถบใบตองพันระหว่�งตัวนม ก�รเอ�แถบใบตองพัน
รอบตัวนมนี้เรียก นุ่งผ้�

เมือ่ม้วนตวับ�ยศรไีด้แล้วตรงึให้แน่นเอ�ไม้เสยีบ
กลัดให้งอพับ โดยหันตัวนมออก เมื่อได้ตัวนมพอแล้วจึง
ติดบนแป้นไม้ท่ีทำ�ไว้เป็นชั้นของบ�ยศรี ว�งตัวบ�ยศรีควำ่�
ตัว หง�ยตัวให้ตรงกัน แทรกตัวที่ย่อเล็กให้ได้จังหวะ เอ�
ดอกพุดเสียบยอดนมให้ทั่ว แล้วจึงใช้ก�บกล้วยหรือก้�น
พลบัพลงึค�ดตรงกล�งระหว่�งตวัควำ�่และตวัหง�ย ระหว่�ง 
ช้ันของบ�ยศรีมักประดับด้วยดอกไม้สลับสี หรือบ�งที 
ก็แกะฟักทองเป็นรูปสัตว์ เช่น มังกร หรือพญ�น�ค เลื้อย
พันรอบๆ หลักบ�ยศรีเอ�หัวลง เอ�มะละกอแกะเป็นเมฆ
ประดับประด�ให้สวยง�ม

ยอดบ�ยศรีมักทำ�เป็นพุ่มดอกไม้ใส่ขันหรือเสริม
ด้วยบ�ยศรีป�กช�ม เมื่อเสร็จตัวบ�ยศรีแล้วใช้ไม้ไผ่เหล�
เป็นส�มเส้� พันด้วยผ้�ข�ว ใช้ด้�ยมัดตรึงไว้กับตัวบ�ยศรี  
๓ เปล�ะ นำ�ยอดตองอ่อน ๓ ยอด ปิดไม้ไผ่ แล้วใช้ผ้�อย่�งดี 
คลุมอีกชั้นหนึ่ง ผ้�นี้เรียก ผ้�ห่อขวัญ โบร�ณใช้ผ้�ต�ดทอง  
บ�ยศรีต้นบ�งทีเรยีก บ�ยศรชีัน้ หรอืบ�ยศรต้ัีง ต�มลักษณะ
ของบ�ยศรี บ�ยศรีต้นนิยมทำ�เป็นชั้นๆ ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น  
หรือ ๙ ชั้น อ�จได้รับอิทธิพลของศ�สน�พร�หมณ์ จนเป็น 

คติคว�มเชื่อของช�วบ้�นอย่�งหนึ่งที่สืบต่อกันม�ช้�น�น  
โดยเชือ่ว่�ก�รทำ�บ�ยศรต้ีนเท่�กบัเป็นก�รจำ�ลองเข�พระสเุมรุ 
ซึง่เป็นทีส่ถติของพระอศิวร จงึเสมอืนกบัอญัเชิญพระอศิวร
ม�ร่วมพิธีด้วย

นอกจ�กบ�ยศรีของร�ษฎรทั่วไปดังกล่�วแล้ว 
ในง�นพระร�ชพิธีก็มีก�รทำ�บ�ยศรีด้วยเช่นกัน แต่ทำ�ให้
พเิศษกว่� เช่น บ�ยศรต้ีน ทำ�ด้วยใบตองมแีป้นไม้รบัเหมอืน
บ�ยศรีต้นของร�ษฎร มี ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น และ ๙ ชั้น 
บ�ยศรีแก้ว ทอง เงิน เป็นบ�ยศรีที่ประกอบด้วยพ�นแก้ว 
พ�นทอง พ�นเงนิขน�ดใหญ่ เล็ก ว�งซ้อนกนัขึน้ไปเป็นช้ันๆ  
๕ ชั้น โดยตั้งบ�ยศรีแก้วไว้กล�ง บ�ยศรีทองด้�นขว�  
บ�ยศรีเงินด้�นซ้�ยของผู้ได้รับก�รสมโภช 

บ�ยศรีตองรองทองข�ว บ�ยศรีที่ทำ�ด้วยใบตอง
อย่�งบ�ยศรท่ัีวไปแต่ขน�ดใหญ่กว่� ต้นบ�ยศรทีำ�เป็น ๕ ชัน้  
หรือ ๗ ชั้น บ�ยศรีชนิดนี้ตั้งบนพ�นขน�ดใหญ่เป็นโลหะ
ทองข�ว จึงเรียก บ�ยศรีตองรองทองข�ว มักตั้งคู ่กับ 
บ�ยศรแีก้ว ทอง และเงิน ใช้ในง�นพระร�ชพิธสีมโภชเดือน
และขึ้นพระอู่ พระร�ชพิธีสมโภชขึ้นระว�งช้�งสำ�คัญ และ
พระร�ชพิธีอุปสมบทน�คหลวงที่เป็นพระร�ชวงศ์ตั้งแต่ 
ชั้นหม่อมเจ้�ขึ้นไป



นอกจ�กเครื่องบ�ยศรีแล้ว คนไทยยังประดิษฐ์
เคร่ืองดอกไม้สดม�ช้�น�น ท้ังที่ทำ�กันในร�ชสำ�นักและ 
ช�วบ้�น โดยเฉพ�ะในร�ชสำ�นกันัน้มพีนกัง�นนีโ้ดยเฉพ�ะ 
เช่น ในสมัยรชัก�ลท่ี ๑ ม ีเจ้�คณุต�น ีธดิ�เจ้�พระย�มห�เสน� 
ซึ่งเป็นเจ้�จอมม�รด�ในพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�
จุฬ�โลกมห�ร�ช รัชก�ลที่ ๑ เป็นผู้ที่มีฝีมือท�งร้อยดอกไม ้
และเยบ็ใบตอง ในรชัก�ลพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยูหั่ว  
รัชก�ลที ่๔ กรมสมเด็จพระสดุ�รตันร�ชประยรู ทรงประดษิฐ์
ระย้�แปลงพวงแก้ว วิม�นพระอินทร์ และวิม�นแท่น ใน
รัชก�ลที่ ๕ สมเด็จพระศรีพัชรินทร�บรมร�ชินีน�ถ ทรง
ออกแบบจัดดอกไม้ประดับโต๊ะเสวยเป็นรูปพญ�น�ค ใน
คร�วพระร�ชท�นเลี้ยงแขกต่�งประเทศ นับเป็นคว�มคิด
สร้�งสรรค์ท่ีไม่เคยมมี�ก่อน ก�รร้อยม�ลยักข็ย�ยตัวออกไป 
อย่�งกว้�งขว�ง โดยเจ้�คณุพระประยูรวงศ์ (เจ้�จอมม�รด�แพ)  
คิดทำ�ม�ลัยครุย ท้�ววรคณ�นันท์ (ม.ร.ว. แป้ม ม�ล�กุล) 
คิดทำ�ม�ลัยสองช�ย ต่อม�มีผู้คิดประดิษฐ์เครื่องดอกไม้สด
ขึ้นอีกหล�ยแบบ

เครื่องดอกไม้สดมีวิธีก�รทำ�หลักๆ ดังนี้ ก�รร้อย
ดอกไม้ ก�รเยบ็แบบ ทำ�ตุม้ ทำ�พู ่ระย้� พุม่ ม�ลยั เครือ่งแขวน  
และเครื่องตกแต่งทั่วไป

ดอกไม้พุ่ม หรือ พุ่มดอกไม้ คือก�รจัดดอกไม้
สดลงในภ�ชนะ เช่น พ�น โดยทำ�เป็นหุ่นด้วยดินเหนียว 
มันเทศ ไม้ระกำ� ม�ปั้นหรือเหล�เป็นท่อนกลม ใช้ไม้กลัด
เสียบดอกไม้สด เช่น ดอกบ�นไม่รู้โรย ปักติดกับแกน แล้วต ี
ให้เป็นพุ่มยอดแหลม หรือโรยขี้เลื่อยทับช่อดอกไม้ ก�รทำ� 
พุ่มอ�จทำ�ได้หล�ยทรง เช่น ทำ�เป็นพุ่มทรงดอกบัวซึ่งนิยม 
ทำ�กันม�ก ทรงบ�ตรควำ่� และพุ่มดอกไม้สดมีทั้งที่ใช ้
ดอกไม้จริงและเย็บแบบจ�กกลีบดอกไม้ อ�จมีใบไม้แซม
บ้�งเพื่อคว�มสวยง�ม รวมทั้งม�ลัยเถ�เรียงกันเป็นรูปพุ่ม 
ดอกไม้พุ่มท่ีจัดในพ�นมักประดับยอดตุ้มด้วย ส่วนพุ่มอีก
ชนดิหนึง่ เรยีก พุ่มกณัฑ์เทศน์ แต่เดมิทำ�ด้วยดอกไม้สดเป็น
พุ่มบนพ�น ตะลุ่ม หรือโตก มีเทียนขี้ผึ้งติดเงินเหรียญโดย
รอบปักอยูต่รงกล�ง ใช้เป็นเครือ่งบชู�กณัฑ์เทศน์ ปัจจบุนัใช้
ไม้ก้�นธปูหรอืไม้ไผ่เหล�เป็นก้�นคบีธนบตัรปักไว้ทีต้่นเทียน
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 สงเคร�ะห์ทห�รผ่�นศึก.

ม�ลยั เครือ่งดอกไม้สดอีกประเภทหนึง่คือ ก�รนำ�
ดอกไม้ กลีบดอกไม้ ใบไม้ เช่น ดอกมะลิ ดอกพุด กลีบ
กุหล�บม�ร้อยด้วยเข็มแล้วรูดออกม�ใส่ด้�ย ผูกเป็นพวง  
บ�งทเีรยีก พวงม�ลยั มลีกัษณะต่�งๆ กัน เช่น ม�ลัยช�ยเดยีว 
ม�ลัยที่มีอุบะห้อยช�ย (อุบะ ดอกไม้ที่ร้อยเป็นส�ยแล้วเข้�
พวงอย่�งพูส่ำ�หรบัห้อยกบัม�ลยั ห้อยระหว่�งเฟ่ือง ซ่ึงเป็น
เครื่องประดับที่ทำ�เป็นส�ยห้อยโยงเป็นช่วงๆ มีอุบะห้อย
ระหว่�งเฟื่อง) ม�ลัยสองช�ย ม�ลัยที่มีอุบะห้อยสองช�ย 
ม�ลัยมือ ม�ลัยสำ�หรับสวมข้อมือ บ�งทีเรียก ม�ลัยข้อมือ 
หรือม�ลัยเปีย

เครื่องแขวน เครื่องดอกไม้สดที่ใช้แขวนประดับ
ประตูหน้�ต่�ง หรือกล�งง�นพิธีต่�งๆ มีหล�ยแบบ เช่น  
พูก่ลิน่ พวงดอกไม้มรีปูแบบประกอบด้วยอบุะ ระย้� เครือ่งทำ� 
เป็นพวงเป็นพูด้่วยดอกไม้สด นอกจ�กนีย้งัทำ�เป็น โคมจนี  

ข้อมูลเพิ่มเติม
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โคมหวด และพวงแก้ว วธิกี�รทำ�ประกอบด้วย ก�รร้อยต�ข่�ย 
เย็บแบบ สวน พู่ และดอกไม้สดแบบต่�งๆ

เครื่องดอกไม้สดท่ีใช้ในง�นต่�งๆ เช่น ก�รจัด
เป็นพวงม�ล� ดอกไม้คลุมไตร กรอบรูป ผ้�ทิพย์ และ
ดอกไม้ตกแต่งหีบศพ ตลอดจนก�รปักดอกไม้ประดับแจกัน 
(ร�ชบัณฑิตยสถ�น ๒๕๓๐ :๗๕-๗๖)

ง�นบ�ยศรีและเครื่องดอกไม้สด มิได้เป็นเพียง
ก�รนำ�ดอกไม้และใบตองม�ประกอบรวมกันเท่�นั้น แต่
ต้องอ�ศัยผู้ประดิษฐ์ท่ีมีฝีมือ คว�มชำ�น�ญ และคว�มคิด
สร้�งสรรค์ในก�รบรรจงร้อยเรียงดอกไม้ประเภทต่�งๆ  
เข้�ด้วยกัน กล�ยเป็นคว�มงดง�มท่ีมีคุณค่�ทั้งด้�นจิตใจ 
และประโยชน์ใช้สอย

http://bit.ly/culmag4-2
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มุขปาฐะ-ลายลักษณ์
เจนจบ ยิ่งสุมล

ตำ�น�นเจ้�แม่เข�ส�มมุข
บันทึกรักแห่งศรัทธ�

กล่ินธูปควันเทียนลอยคละคลุ้งตลบอบอวล...ไป
ทัว่บรเิวณศ�ลและภผู�แห่งนัน้ เสมอืนม่�นหมอกข�วโพลน
โปรยตัวลงม�ในฤดหูน�ว เสียงประทัดดงักึกก้องเป็นระยะๆ
ผู้คนและรถร�ทยอยเข้�ม�เรื่อยๆไม่ข�ดส�ย

ภ�ยในตวัศ�ล หล�ยคนกำ�ลงัอธษิฐ�นภ�วน�ต่อ
รูปเหมือนของเจ้�แม่ บ�งคนก็นำ�ว่�วหล�กสีสันม�ถว�ย 
...สร้อยไข่มกุว�งถว�ยเรยีงร�ยหล�ยสบิเส้น สิง่เหล่�นีล้้วน
ม�จ�กผู้คนทั่วทุกส�รทิศ ที่ดั้นด้นเดินท�งม�ด้วยคว�ม
เค�รพศรัทธ�
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ศ�ลเจ้�แม่เข�ส�มมขุ ไม่เคยร้�งร�ว่�งเว้นจ�กผูค้น  
ท่ีมุ่งมัน่เดนิท�งม�สกัก�ระทัง้จ�กคนไทย และนกัท่องเทีย่ว
ต่�งประเทศ เช่น ช�วจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ที่นี่มีลักษณะเป็น
ศ�ลเจ้�จีนก่อสร้�งอย่�งสวยง�ม ตั้งอยู่ภ�ยใต้หลืบหิน
บริเวณเชิงเข�ส�มมุข ด้�นทิศเหนือของศ�ลหันหน้�ออก
สู่ทะเล ชั้นบนของศ�ล เป็นวิห�รประดิษฐ�นพระพุทธรูป
และพระโพธิสัตว์ บริเวณหน้�วิห�รมีระเบียงไว้ชมวิวทะเล
ของเวิ้งอ่�วบ�งแสนที่มีคว�มสวยสดงดง�ม

 ศ�ลแห่งน้ีมีตำ�น�นรกัอันศักด์ิสทิธ์ิเป็นทีเ่ลือ่งลอื
ในเมืองไทยม�หล�ยศตวรรษ ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธย�

เล่�ข�นสืบทอดกันม�ว่� ที่บริเวณห�ดบ�ง
แสนและเข�ส�มมุข ในปัจจุบันนี้...ในสมัยนั้นเป็นเพียงแค่ 
หมูบ้่�นช�วประมงเลก็ๆ ไม่กีห่ลงัค�เรอืน ช่ือของห�ดบ�งแสน 
และเข�ส�มมขุกย็งัไม่ปร�กฏอย่�งเป็นท�งก�ร มีเพยีงแค่ชือ่ 
บ้�นอ่�งหิน ซึ่งในปัจจุบันสันนิษฐ�นว่�คือตำ�บลอ่�งศิล�  
ที่ขึ้นชื่อในเรื่องก�รผลิตครกหินของเมืองไทยนั่นเอง

ตำ�น�นเรือ่งนีเ้ล่�ข�นกนัม�ว่�ทีห่มูบ้่�นใกล้เชิงเข� 
บ้�นอ่�งหินมี “กำ�นันบ่�ย”เป็นหัวหน้�ผู้นำ�ช�วบ้�น แกมี
ลกูช�ยหวัแก้วหวัแหวนอยูค่นหนึง่ชือ่“แสน” ห่�งออกไปพอ
ประม�ณมีบ้�นย�ยหล�นอ�ศัยกันอยู่คู่หนึ่ง ย�ยมีชื่อเสียง
เรยีงน�มใดไม่ได้ปร�กฏ ส่วนหล�นส�วนัน้มชีือ่ว่� “ส�มมขุ” 
เดิมเธออ�ศยัอยู่ในเมอืงบ�งปล�สร้อย เมือ่บดิ�ม�รด�เสยี
ชวีติลง กไ็ด้ม�อ�ศยัอยูก่บัย�ยทีน่ีจ่นโตเป็นส�วง�มสะพรัง่ 
ตกเยน็ส�มมขุมกัจะชอบออกม�นัง่เล่นดูหนุม่ส�วและเดก็ๆ
ที่ม�เล่นว่�วอยู่ริมเชิงเข�แทบทุกวัน

วันหนึ่งขณะที่ ส�มมุข กำ�ลังนั่งเล่นอยู่แถวนั้น มี
ว่�วตัวหนึ่งข�ดลอยตกลงม�อยู่ใกล้ๆ ส�มมุข เธอเลยเก็บ
ว่�วตัวนั้นไว้ สักพักเด็กหนุ่มช่ือแสนวิ่งต�มม�เก็บว่�วของ
เข�ที่ข�ดลอยม� จึงได้พบกับส�มมุข ทั้งสองได้รู้จักกัน และ
แสนก็ได้มอบว่�วตัวนั้นให้ส�มมุขไว้เป็นที่ระลึก 

หลังจ�กนัน้ท้ังสองกไ็ด้พบกันเรือ่ยม�แทบทกุเย็น 
จนสนิทสนม ส�นต่อเกิดก่อเป็นคว�มรักของหนุ่มส�วอัน
บริสุทธิ์ เวล�ผ่�นไปท้ังแสนและส�มมุขได้ส�บ�นต่อหน้�
ขุนเข�แห่งนี้ว่� ทั้งสองจะครองรักกันชั่วนิรันดร ไม่แยกจ�ก
กันตลอดไป
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ห�กใครผิดคำ�ส�บ�นท่ีให้ไว้ จะต้องกระโดด
หน้�ผ�แห่งนีใ้ห้ต�ยตกไปต�มกนั และแสนได้มอบแหวนวง
หนึ่งให้แก่ส�มมุขไว้เพื่อเป็นพย�นรักอันบริสุทธิ์

แล้วคว�มรักของคนทั้งสอง ก็ต้องพบเจอกับ 
วิบ�กกรรมอนัใหญ่หลวง เพร�ะต่อม�ไม่น�นนกั กำ�นนับ่�ย
ซึ่งเป็นพ่อของแสนได้รู้เรื่องนี้เข้� เข�เกิดคว�มไม่พอใจใน 
คว�มรกัของคนทัง้คู ่เพร�ะฐ�นะคว�มเป็นอยูต่่�งกนัลบิลับ 

กำ�นันบ่�ยอย�กได้ลูกสะใภ้ที่มีฐ�นะเท่�เทียม
กัน เหมือนยิ่งเอ�นำ้�มันร�ดรดลงกองไฟ เพร�ะต่อม�แสน
ได้พย�ย�มอ้อนวอนขอร้องพ่อของเข� ให้ไปสู่ขอส�มมุข
แต่งง�นต�มประเพณี กำ�นันบ่�ยก็ยิ่งโกรธแค้น พย�ย�ม
ทำ�ทกุวถิที�งกดีกนัคนทัง้สองไม่ให้ได้เจอะเจอกนั ท้�ยทีส่ดุ 
ถงึขัน้ จบัแสนล่�มโซ่ไว้ในบ้�น ไม่ให้ออกไปไหน ทำ�ให้ทัง้สอง
ไม่ได้พบหน้�กันอีกต่อไป...

หลงัจ�กน้ันไม่น�นนัก กำ�นนับ่�ยกไ็ด้ไปท�บท�ม
สูข่อลกูส�วคนทำ�โป๊ะจอดเรอืคนหนึง่ ให้ม�แต่งง�นกบัแสน 
และกำ�หนดพิธีก�รแต่งง�นขึ้นอย่�งเร่งด่วน ข่�วใหญ่ข่�วนี้
ได้แพร่กระจ�ยไปทัว่บ้�นอ่�งหนิอย่�งรวดเรว็ จนส�มมขุเอง
ก็ได้รับรู้ถึงข่�วนี้ด้วยคว�มโศกเศร้�เสียใจอย่�งสุดซึ้ง

 ในวันแต่งง�นของแสน มีก�รจัดง�นกันอย่�ง
ใหญ่โตสมเกียรติสมฐ�นะกับท่ีเป็นง�นของกำ�นันบ่�ย 
ผู้กว้�งขว�งแห่งบ้�นอ่�งหิน ตอนที่กำ�ลังจะประกอบพิธ ี
หลั่งนำ้�สังข์นั้น เจ้�บ่�วแสนได้แต่ก้มหน้�นิ่งเสียใจที่ไม่
ส�ม�รถทำ�อะไรได้ม�กไปกว่�นี้ สำ�หรับคว�มรักของตัวเข�
ที่มีต่อส�มมุข

แขกเหรื่อเริ่มทยอยขึ้นหล่ังนำ้�สังข์ แสนไม่ยอม
เงยหน้�สบต�ใคร สักพกัมแีหวนวงหนึง่ตกลงม�ใกล้ตวั หนุ่ม
แสนเงยหน้�ขึ้นมอง จำ�ได้ในทันทีว่�แหวนวงนี้เข�เป็นคน
มอบให้แก่ส�มมขุ...วิน�ทเีดยีวกนันัน้เข�เหน็ส�มมขุว่ิงออก
จ�กบ้�นเข�ไปแล้ว แสนหวนคดิถงึคำ�ส�บ�นทีเ่ข�ได้ให้ไว้กบั 
ส�มมุข จึงรีบวิ่งไปที่เชิงเข�

เข�เห็นส�มมุขปีนขึ้นไปที่หน้�ผ� หันกลับม� 
มองเข�ด้วยใบหน้�อ�บนำ้�ต� โดยที่ไม ่มีใครค�ดคิด  
ส�มมขุตดัสนิใจกระโดดลงม�จ�กผ�สงูฆ่�ตัวต�ยส้ินชีวติอยู่
บนโขดหินริมทะเล หนุ่มแสนผู้ที่ให้คำ�ส�บ�นร่วมกันไว้กับ
ส�มมขุ จงึตดัสนิใจปีนต�มขึน้ไป แล้วกระโดดลงจ�กหน้�ผ�
เพื่อจบชีวิตต�ยต�มส�มมุขหญิงส�วสุดที่รัก

ง�นแต่งง�นกลับกล�ยเป็นง�นศพอันแสนเศร้� 
ในวนัเดยีวกนั เกดิคว�มสะเทอืนใจของคนทัง้หมูบ้่�น กำ�นนั
บ่�ยคือคนท่ีเสียใจม�กท่ีสุด ในเหตุก�รณ์ครั้งนั้น เข�ได้
นำ�เครื่องเซ่นไหว้ ข้�วของเคร่ืองใช้ต่�งๆ ม�สักก�ระดวง 
วญิญ�ณของคนทัง้สอง ตรงหน้�ผ�เชงิเข� ด้วยคว�มสำ�นกึผดิ  
พร้อมทั้งตั้งชื่อภูเข�ลูกนั้นว่� “เข�ส�มมุข” และตั้งชื่อ
ช�ยห�ดท่ีติดกันว่� “ห�ดบ�งแสน” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่ง
คว�มรักแก่คนทั้งสอง
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มเีกรด็เล่�ต่อกนัม�อีกว่� ....บ�งคำ�่คืนมีช�วบ้�น
ละแวกนั้น ได้เห็นร่�งของหญิงส�วม�ยืนอยู่ตรงหน้�ผ�ท่ี
ส�มมุขกระโดดลงม�อยู่เสมอๆ จนหลังพระอ�ทิตย์ตกดิน
ไม่มีใครกล้�ออกจ�กบ้�น ต่อม�ช�วบ้�นจึงได้ร่วมแรง
ร่วมใจช่วยกันสร้�งศ�ลเพียงต�ขึ้นม� เพ่ือให้เป็นท่ีสิงสถิต 
ดวงวิญญ�ณของส�มมุข และกล�ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ี 
เค�รพสักก�ระแก่ช�วบ้�นในละแวกนั้น

คว�มศรัทธ�ในคว�มเชื่อดังกล ่�ว...แม ้แต ่ 
ช�วประมงเองเวล�ก่อนที่จะออกเรือไปห�ปล�จะต้องจุด
ธูปจุดประทัดเซ่นไหว้บนบ�นบอกกล่�วกับเจ้�แม่ส�มมุข  
อยู ่เป็นประจำ� เพื่อขอให้จับปล�ได้ม�กๆ และทุกครั้ง 
ที่เจอลมพ�ยุกล�งทะเล พวกเข�มักจะจุดธูปบนบ�นกับ 

เจ้�แม่ส�มมขุ ขอให้ปลอดภยัจ�กอนัตร�ยต่�งๆ และมกัจะ
สัมฤทธิ์ผลทุกครั้ง

หลกัฐ�นท่ียนืยนัถงึเรือ่งร�ว และตำ�น�นคว�มศักดิส์ทิธิ ์
ของเจ้�แม่เข�ส�มมุขนี้ มีปร�กฏอยู่ในนิร�ศเมืองแกลง 
นิร�ศเรื่องแรกในชีวิตของท่�นสุนทรภู่ รัตนกวีสี่แผ่นดิน 
เมื่อคร�วที่เดินท�งไปเยี่ยมบิด�ของท่�นที่บวชเป็นพระ 
จำ�พรรษ�อยูท่ี่เมอืงแกลง จังหวดัระยอง ในครัง้นัน้ท่�นสนุทรภู่  
เดนิท�งด้วยเรอืไปกบัลกูศษิย์ ๒ คน คอืน�ยน้อย กบั น�ยพุม่  
โดยมีน�ยแสง เป็นคนนำ�ท�ง ตอนนั้นสุนทรภู่มีอ�ยุ ๒๑ ปี 
เดินท�งไปเมืองแกลง พ.ศ. ๒๓๕๐ นั่นคือกว่� ๒๐๐ ปีที่ 
ผ่�นม� เรือของท่�นผ่�นม�จ�กบ�งปะกง พอเข้�เขตบ�งปล�สร้อย 
ได้เจอกับลมมรสุม ท่�นสุนทรภู่ได้พรรณน�ไว้ว่�...

 ไปตามช่องล่องออกไปนอกรั้ว  เห็นเมฆมัวลมแดงดังแสงเสน
สักประเดี๋ยวเหลียวดูล�าพูเอน  ยอดระเนนนาบน�้าอยู่ร�าไร
ป่าแสมแลเห็นอยู่ริ้วริ้ว   ให้หวิววาบวับฤทัยไหว
จะหลบหลีกเข้าฝั่งก็ยังไกล  คลื่นก็ใหญ่โยนเรือเหลือก�าลัง
สงสารแสงแข็งข้อจนขาสั่น  เห็นเรือหันโกรธบ่นเอาคนหลัง
น�้าจะพัดปัดตีไปสีชัง   แล้วคลุ้มคลั่งเงี่ยนยาท�าตาแดง
ปลอบเจ้าพุ่มพึมพ�าว่ากรรมแล้ว  อุตส่าห์แจวเข้าเถิดพ่อให้ข้อแข็ง
สงสารน้อยหน้าจ๋อยนั่งจัดแจง  คิดจะแต่งตัวตายไม่พายเรือ
พี่แข็งขืนฝืนภาวนานิ่ง   แลตลิ่งไรไรยังไกลเหลือ
เห็นเกินรอยบางปลาสร้อยอยู่ท้ายเรือ คลื่นก็เฝือฟูมฟองคะนองพราย
เห็นจวนจนบนเจ้าเขาสามมุข  จงช่วยทุกข์ถึงที่จะท�าถวาย
พอขาดค�าน�้าขึ้นทั้งคลื่นคลาย  ทั้งสามนายหน้าชื่นค่อยเฉื่อยมา
หยุดสะพานย่านกลางบางปลาสร้อย พุ่มกับน้อยสรวลสันต์ต่างหรรษา
นายแสงหายคลายโทโสที่โกธา  ชักกัญชานั่งกริ่มยิ้มละมัย
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ปัจจุบันน้ีศ�ลเจ้�แม่เข�ส�มมุขเต็มเปี่ยมไปด้วย
ศรัทธ�และคว�มหวังของผู้คนที่ม�เซ่นไหว้และบนบ�น 
ศ�ลกล่�ว เพือ่ให้ได้ในสิง่ทีต่นปร�รถน� คู่รกัช�ยหญงิ ท่ีม�
อธษิฐ�นขอให้คว�มรกัของตนสมหวงั โดยเขยีนชือ่คูร่กัจ�รกึ
ไว้บนว่�ว ด้วยเชื่อกันว่�เจ้�แม่เข�ส�มมุขจะดลบันด�ลให้
เข�และเธอสมหวังในคว�มรัก ไม่พลัดพร�กผิดหวังฤ�ต้อง
จ�กกนัเหมอืนตำ�น�นวบิ�กกรรมแห่งรกัดงัเช่นทีเ่คยเกดิขึน้

ปัจจุบันท�งร�ชก�รได้นำ�เข�ส�มมุขไปเป็น
สัญลักษณ์ในดวงตร�ประจำ�จังหวัดชลบุรีเป็นก�รตอกยำ้�
ถึงคว�มสำ�คัญของตำ�น�นเจ้�แม่เข�ส�มมุขที่ เคียงคู  ่
จังหวัดชลบุรีจวบจนทุกวันนี้

การเดินทาง
เข�ส�มมุขอยู่ห่�งจ�กอ่�งศิล�ไปต�มท�งหลวง

หม�ยเลข ๓๑๓๔ ระยะท�งอีก ๓ กิโลเมตรถึงท�งแยก 
เลี้ยวขว�ไปอีก ๑ กิโลเมตร ถ้�ม�จ�กห�ดบ�งแสน ใช้ถนน
เส้นเลียบช�ยห�ดผ่�นแหลมแท่น มป้ี�ยบอกท�งไปตลอด  
ห่�งจ�กห�ดบ�งแสน ๒ กิโลเมตร ศ�ลเจ้�แม่เข�ส�มมุข 
เปิดให้เข้�สักก�ระทุกวัน ตั้งแต่เวล� ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

http://bit.ly/culmag4-3
http://goo.gl/maps/KA5cL


พันเอกอำานาจ พุกศรีสุข
กีฬา-ละเล่นไทย
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มวยตับจาก
มวยตับจาก เป็นกีฬาพ้ืนบ้าน

ยอดนยิมของภาคตะวนัออก โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่จงัหวัดชลบุร ีเพราะเนือ่งมาจาก 
มีต้นจากขึ้นอยู่จำานวนมาก โดยเฉพาะ 
ในลุ่มนำ้าบางปะกง เพื่อให้เข้าใจเรื่อง  
“มวยตับจาก” ควรท่ีจะทำาความรู ้จัก 
กับ “จาก”และ “ตับจาก” กันก่อน 
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พ่อครูมานพ ยาระณะ (พ่อครพูนั) 
ศิลปินแห่งชาตกิารแสดงพืน้บ้าน-ช่างฟ้อน

“ตับจาก” เนื่องจ�กใบจ�กมีลักษณะคล้�ยใบ
มะพร้�ว แต่มีคว�มเหนียว และกว้�งกว่� ประช�ชนนิยม
นำ�ใบจ�กม�เย็บเป็นตับเพ่ือใช้มุงหลังค�บ้�น เรียกว่�  
"ตบัจ�ก" กนัแดดกนัฝนได้เป็นอย่�งด ีแม้ว่�จะใช้ง�นไปน�น 
ใบจ�กกรอบ เปลี่ยนจ�กสีเขียวเข้ม เป็นสีเหลือง สีนำ้�ต�ล 
กระทั่งเกือบเป็นสีดำ� แต่ก็ยังคงกันฝนและแดดได้ จนกว่�
จะแห้งกรอบและผุไป 

เมือ่ใช้ “ตบัจ�ก” ม�มงุหลงัค� กัน้ฝ�บ้�น กนัแดด
กนัฝน จนหมดอ�ยใุช้ง�นแล้ว ต้องเปลีย่นใหม่ จงึได้มกี�รนำ�
ตับจ�กเก่�ท่ีมีอยู่ท่ัวไปในท้องถิ่นม�ประยุกต์กับก�รต่อย
มวย โดยทำ�เวทีเหมือนมวยท่ัวไป หรือกั้นเชือกสังเวียนใน
สน�มหญ้�ก็ได้ แล้วใช้ตับจ�กม�ปูที่พื้นเพื่อให้เกิดเสียงดัง
เวล�เหยียบ คือในขณะชกมวยตับจ�กนักมวยทั้งสองฝ่�ย
ต้องปิดต�ท้ังสองข้�งทำ�ให้มองไม่เหน็ จงึต้องอ�ศยัฟังเสยีง
ดังจ�กก�รเหยียบใบจ�กของคู่ต่อสู้ ห�ทิศท�งท่ีคู่ต่อสู้อยู่ 
เพ่ือท่ีนักมวยท้ังสองจะเข้�ต่อยคู่ต่อสู้กันเรียกก�รชกมวยท่ี
ให้คว�มสนุกสน�นนี้ว่� “มวยตับจ�ก”

“จาก” เป็นพชืท่ีคนไทยรูจั้กม�น�น และส่วนต่�งๆ  
ของต้นจ�กนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้อย่�งม�กม�ย ตั้งแต่ 
ดอก ผล จนถึงใบ ในส่วนของดอก นำ�ม�ทำ�แกงหรือ 
กินกับนำ้�พริก ส่วนก้�นช่อดอก ป�ดเอ�นำ้�หว�นม�ทำ� 
เป ็นนำ้�ต�ล หมักเป ็นนำ้�ต�ลเม� และนำ้�ส ้มส�ยชู  
และยังส�ม�รถนำ�ม�ทุบเป็นแส้ปัดยุงได้อีกด้วย สำ�หรับ 
กลีบดอกนั้นนำ�ไปเป ็นส ่วนผสมของช�สมุนไพรได ้  
ผลจาก มีเนื้อในเมล็ดเป็นเยื่อสีข�ว ใส นุ่ม มีรสหว�น  
นิยมรับประท�นเป็นของหว�น เรียก “ลูกจ�ก” ผลแก่ที่งอก 
จะมีจ�วอยูข้่�งใน นำ�ม�รบัประท�นได้เช่นเดยีวกบัจ�วต�ล  
หรือจ�วมะพร้�ว พอนจ�ก ใช้ทำ�เชื้อเพลิง ส่วนใบนั้น 
ห�กเป็นใบจ�กอ่อนใช้สำ�หรบัห่อขนม ส�นทำ�ที่ตักนำ้�เรียก  
"หม�จ�ก" ทำ�ตอกบิดเสวียนหม้อ และใบจ�กอ่อนต�กแห้ง 
ใช้มวนย�สูบ ใบจ�ก ใช้ทำ�หมวกที่เรียก "เปี้ยว" ใช้ห่อ  
“ขนมจ�ก” ซึ่งเป็นขนมที่ทำ�จ�กแป้ง นำ้�ต�ล และมะพร้�ว  
ผสมกนั แล้วนำ�ม�ห่อด้วยใบจ�ก ป้ิงบนไฟจนสุกมีกลิน่หอม  
คุณค่�ท�งสมุนไพรใบจ�กใช้ต้มนำ้�ดื่มแก้อ�ก�รท้องร่วงได ้ 
และประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมของจ�กอีกสิ่งหนึ่งก็คือ ใบจ�ก  
ใช้ทำ�วัสดุมุงหลังค�ได้อย่�งวิเศษ
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 “มวยตับจ�ก” เน้นคว�มบันเทิงสนุกสน�น 
ม�กกว่�ที่จะมุ่งเอ�ชนะซึ่งกันและกัน เนื่องจ�กจุดเด่นก�ร
ชกมวยตบัจ�ก คอื ก�รปิดต�ชกกนั นกัมวยทัง้คู่มองไม่เหน็ 
เป้�หม�ย หรอืคู่ต่อสู ้อ�ศัยเพยีงก�รได้ยนิเสยีงเดินบนพืน้ท่ี
ปูด้วยตับจ�กแห้งเท่�นัน้ นกัมวยทัง้สองฝ่�ยคือมมุแดง และ
มมุนำ�้เงนิ กจ็ะปรีเ่ข้�ไปเตะต่อย ณ จดุกำ�เนดิเสยีงทีไ่ด้ยนิ  
นอกจ�กเสียงเดินของนักมวยแล้ว ยังมีเสียงเดินของ
กรรมก�รด้วย ซ่ึงนกัมวยทัง้คูจ่ะไม่รูห้รอืมองไม่เห็นว่�เป็นคู่
ต่อสู้หรือกรรมก�ร แต่จะเตะต่อยกัน มั่วไปหมด บ่อยครั้งที่
นกัมวยทัง้สอง รมุชก เตะ ต่อย กรรมก�ร บ�งครัง้กรรมก�ร

เจ็บม�กกว่�นักมวยก็มี เพร�ะก�รชกมวยตับจ�ก นักมวย
แต่ละคนจะออกแรงชกกันอย่�งสุดแรงล้มลุกคลุกคล�น
กันบนเวทีท้ังกรรมก�รและนักมวย บ�งครั้งก็เป็นก�รชก
หมู่ คือจัดชกสองคู่ในเวล�และเวทีเดียวกัน ชกพร้อมๆ กัน  
ซึง่แล้วแต่ผูด้ำ�เนนิก�รจะจัดเพือ่เพ่ิมคว�มสนกุสน�นแก่ผูช้ม

สำ�หรับร�งวัลของนักมวยนั้นจะมีมูลค่�แตกต่�ง
กันไปม�กน้อยแล้วแต่ผู้จัดท่ีส�ม�รถจะห�ม�มอบให้ เช่น 
หม้อหงุข้�ว พดัลม เครือ่งใช้ไฟฟ้� หรอืเป็นเงนิสด บ�งคูช่ก
ได้สนุกสน�นเฮฮ� ผู้ชมที่ชื่นชอบอ�จมีก�รให้ร�งวัลพิเศษ 
ก็มี
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วิธีการจัดชกมวยตับจาก

การเปรียบมวย เป็นก�รเทียบคู่มวยก่อนก�รชก 
ให้เหม�ะสมกันในแต่ละคู่ชก เช่น นำ้�หนักตัวหรือขน�ดตัว 
ที่ไล่เลี่ยกันของคู ่ชก ส่วนเวล�ก�รเปรียบมวยแล้วแต่
กรรมก�รผู้จัดจะนัดเวล� จะเป็นเช้� หรือเย็น หรือบ�งครั้ง 
เปรียบกนัข้�งเวทแีละขึน้ชกเดีย๋วนัน้เลยกม็ ี ห�กเป็นเพือ่นกนั  
ประสงค์จะชกกนักส็�ม�รถแจ้งต่อคณะผูจ้ดัเลยได้ ไม่ว่�จะเป็น 
ผูช้�ยชกกบัผูช้�ย ผูห้ญิงชกกบัผูห้ญงิ หรอืแม้แต่ผูห้ญงิจะชก 
กับผู้ช�ยก็มี แต่ส่วนม�กผู้หญิงที่ชกกับผู้ช�ยจะเป็นเด็ก 
เสยีม�กกว่� เพร�ะเน้นเอ�คว�มบันเทงิ สนกุสน�นเป็นหลัก 
หรือบ�งคู ่ท�งผู้พ�กย์มวยพธีิกร บอกว่�เป็นก�รชกระหว่�ง
เมียหลวงกับเมียน้อยก็มี

อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในก�รแข่งขัน คือ เวทีมวย
ซึ่งเป็นเวทีม�ตรฐ�นที่ใช้ชกทั่วไป เชือกสำ�หรับขึงเวที และ
ตับจ�กแห้งจำ�นวนม�ก เพื่อปูให้ทั่วพื้นเวที ซึ่งเป็นที่ม�ของ
ก�รเรียก "มวยตับจ�ก" ก�งเกงมวย ๒ ตัว นวม ๒ คู่ และ
ผ้�ปิดต� ๒ ผืน

กติกา ก่อนทำ�ก�รชก นักมวยท้ังคู่จะถูกผูกต� 
ทั้งสองข้�งให้สนิทด้วยผ้� สวมใส่นวมต�มม�ตรฐ�น และ
จับให้อยู่คนละมุม เมื่อมีสัญญ�ณเริ่มชก นักมวยจะเดิน
ออกจ�กมุมเพื่อห�คู่ต่อสู้และต่อยกันโดยจะใช้ฟังเสียงล่ัน 
กรอบแกรบๆ ของตับจ�กแห้งที่ปูไว้เพื่อจับทิศท�งคู่ต่อสู้
ของตน ใครต่อยเข้�เป้�ม�กที่สุดก็จะได้คะแนน ใครได้
คะแนนม�กกว่�เป็นฝ่�ยชนะ ชก ๓ ยก ยกละ ๒ น�ที  
นกัมวยฝ่�ยละ ๑ คนหรอืม�กกว่� กรรมก�รกล�งบนเวที ๑ คน  
ก�รแต่งก�ยของนักมวยทั้งสองฝ่�ยสวมก�งเกงนักมวย  
ใช้ผ้�ปิดต�ทัง้สองข้�งและสวมนวม ใช้ดนตรป่ีีมวยประกอบ
ก�รชกเช่นเดียวกับก�รแข่งขันชกมวยไทยทั่วไป
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เอกสารการอ้างอิง
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ผู้เขียนบทคว�มเรื่องเจิง ในว�รส�รวัฒนธรรม ฉบับภูมิปัญญ�แห่งล้�นน� ประจำ�เดือนกรกฎ�คม-กันย�ยน 
๒๕๕๗ ขอแก้ไขข้อคว�ม หน้� ๔๒ ย่อหน้�แรกขว�มือ เป็นดังนี้ 

 ...พ่อครูม�นพ  ย�ระณะ (พ่อครูพัน) ศิลปินแห่งช�ติ ปัจจุบันท่�นยังมีชีวิตอยู่ และได้ถ่�ยทอดรูปแบบของ
ก�รฟ้อนให้แก่ศิษย์ ก�รฟ้อนหอกของพ่อครูม�นพ...

 ท�งกองบรรณ�ธิก�รว�รส�รวัฒนธรรมและผู้เขียนต้องขออภัยในคว�มผิดพล�ดม� ณ ที่นี้

มวยตับจ�กจัดเป็นกีฬ�พื้นบ้�นที่เน้นคว�ม
บันเทิงสนุกสน�น ช่วยเสริมสร้�งสม�ธิในก�รฟังเสียงได้
เป็นอย่�งด ีปัจจบุนัคว�มนยิมในก�รใช้จ�กมงุหลงัค�ลดลง  
จำ�นวนต้นจ�กในธรรมช�ตกิล็ดลงไปด้วย ตบัจ�กจงึห�ย�ก 
และร�ค�แพงม�กขึ้น ทำ�ให้กีฬ�ประเภทนี้มีก�รแข่งขัน
กันน้อย จนเกือบสูญห�ยไปพร้อมกับคว�มนิยมในก�ร 
มุงหลังค�บ ้�นด ้วยจ�ก และจำ�นวนป่�จ�กที่ลดลง  
จึงเป็นท่ีน่�เสยีด�ยท่ีกฬี�ประเภทนีเ้กอืบสูญห�ยไปจ�กง�น
เทศก�ลต่�งๆ แต่ยงัมกี�รแสดงส�ธติวธิกี�รชก “มวยตบัจ�ก”  
ในง�น “สวนหลวง ร. ๙” ให้ผู้ร่วมง�นได้ชมกัน อ�จจะ 
ไม่เป็นไปต�มแบบโบร�ณ แต่ก็สร้�งคว�มสนุกสน�นให้กับ 
ผูเ้ข้�ชมได้ไม่น้อยเลย นอกจ�กนี ้ในง�นเทศก�ลศรมีห�ร�ช�  
และในกิจกรรมวันเด็กของอำ�เภอศรีร�ช� จังหวัดชลบุรี  
ยังคงมีมีกิจกรรมก�รต่อยมวยตับจ�ก ซึ่งได้รับคว�มสนใจ
จ�กผู้ปกครองและเด็กๆ จำ�นวนม�ก

ด้วยเหตทุีปั่จจบุนัใบจากทีใ่ช้ทำาตับจากหายาก  
ผู ้จัดชกมวยตับจากสามารถใช้ใบไม้แห้งอื่นๆ เช่น  
ใบมะพร้าวแห้ง ใบตาลแห้ง ใบสักแห้ง ใบตองตึง หรือ 
ใบหกูวางแห้ง มาใช้ทดแทนตบัจากได้ เพราะยังคงให้เสยีง
ดังเวลานักมวยเหยียบ สามารถสร้างความสนุกสนาน
เฮฮาได้เหมือนกับการใช้ตับจากแบบดั้งเดิม
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พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร
ในก�รพระร�ชพิธีโสกันต์ สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ช เจ้�ฟ้�มห�วชิรุณหิศ 

สย�มมกุฎร�ชกุม�รพระองค์แรกของสย�มประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ มกร�คม พ.ศ. ๒๔๓๓
ณ พระที่นั่งอ�ภรณ์พิโมกข์ปร�ส�ท พระบรมมห�ร�ชวัง
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สมปอง ดวงไสว
พิธีกรรม-งานเทศกาล

โกนจุก
“อนึ่ง ในก�รพิธีตรียัมพว�ยตรีปว�ยนั้น พร�หมณ์ได้มี 

ก�รสมโภชเทวรปูและทำ�บญุต�มท�งพทุธศ�สน�ด้วย คอืวันแรม ๕ คำ�่ 
เดือน ๒ เวล�บ่�ยมีสวดมนต์ที่ในเทวสถ�น ๑๑ รูป รุ่งขึ้นวันแรม ๖ คำ่�  
เวล�เช้�เลี้ยงพระที่สวดมนต์สำ�รับที่เล้ียงพระและไทยท�นของ
พร�หมณ์เอง ในเวล�เช้�วันเลี้ยงพระมีร�ษฎรพ�บุตรหล�นม�โกนจุก
เทวสถ�น มีจำ�นวนคนโกนจุกตั้งแต่ ๑๕๐ คนเศษขึ้นไปจน ๓๙๐ คน  
พระร�ชครู พิธีได้แจกเงิน คนละเฟื้องทั่วกัน และแจ้งคว�มจำ�นง 
ม�กขึ้นทุกปี ครั้นเวล�บ่�ยมีบ�ยศรีตองซ้�ยขว� แตรสังข์ พิณพ�ทย์
กลองแขกไปประโคมในเวล�เวียนเทียนด้วย” 

ประเพณีมงคลสร้างขวัญก�าลังใจให้ชีวิตวัยเยาว์

พระร�ชนิพนธ์พระร�ชพิธีสิบสองเดือน
ในพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ ๕
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สถิติก�รตัดจุกเด็กของเทวสถ�นโบสถ์พร�หมณ์ 
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ มีจำ�นวน ๔๖ คน เป็นเด็กช�ย ๓๔ คน 
เด็กหญิง ๑๒ คน ในจำ�นวนนี้ มีผมจุก ๗ คน ผมโก๊ะ ๙ คน 
ผมแกละ ๔ คน ขรบิผม ๑๔ คน ขรบิผมไฟ ๑๒ คน ในปีพ.ศ. 
๒๕๕๗ มีจำ�นวน ๒๒ คน เป็นเด็กช�ย ๑๔ คน เด็กหญิง 
๘ คน ผมจุก ๔ คน ผมโก๊ะ ๕คน ผมแกละ ๑ คน ขริบผม 
๑๒ คน วันเวล�เปลี่ยนแปลงไป โลกทันสมัยม�กขึ้น ผู้ใหญ่
นิยมไว้ผมจุก ให้เด็กเช่นแต่ในอดีตเปลี่ยนไป แต่ก็ยังมีผู้ท่ี
นิยมไว้ผมจุกรักษ�ประเพณีคว�มเชื่อนี้อยู่เช่นกัน ทำ�ไมจึง
ยังคงไว้และไว้ด้วยเหตุใด 

เบร์ิด วทญัญ ูแซ่เต� นกัเรยีนช้ันประถมศึกษ�ปีที ่
๕ โรงเรยีนวดัสงัวรวิมลไพบลูย์ เป็นคนเดียวของโรงเรยีนท่ีไว้
ผมโก๊ะ เล่�ให้ฟังว่� ตอนเดก็ๆ ผมขีโ้รคไม่สบ�ยบ่อยๆ ย�ย
เลยบอกแม่ให้ผมไว้ผมโก๊ะ ผมกไ็ว้ตัง้แต่นัน้ม�ทีเ่คยเจบ็ป่วย
ก็ห�ยไป และเพิ่งจะม�ทำ�พิธีโกนจุกเมื่อปีที่ผ่�นม� แรกๆ
เพื่อนก็ล้อบ้�ง จับห�งเล่นบ้�ง ต่อม�ก็เข้�ใจว่�เป็นเพร�ะ
อะไรก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ตอนแรกครูก็ไม่เข้�ใจว่�ทำ�ไม
ต้องไว้ทรงผมแตกต่�งกับเด็กคนอื่น ครูจะให้ตัดผมเป็นทรง
นักเรียน จนย�ยต้องม�บอกถงึเหตคุว�มจำ�เป็นทีต้่องไว้ จงึ
ได้ไว้โก๊ะจนอ�ยุได้ ๙ ขวบจึงตัดโก๊ะ

ส่วน อัมฤทธิ์ อิศร�งกูร ณ อยุธย�หรือ นะโม 
นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๓ โรงเรียนญ�โณทัย บอกว่� 
ผมไม่ได้ดื้อ ซน หรือเจ็บป่วย แต่ไว้เพร�ะพ่อแม่อย�กให้ไว้ 
ไว้ด้วยศรัทธ�เป็นเอกลักษณ์ของเด็กไทย และบรรพบุรุษก็
ไว้กันม�ตั้งแต่รุ่นปู่ย่� ตกม�ถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ไว้ จึงม�ถึงรุ่น
ของผมก็ไว้จุกเช่นกัน เป็นคนเดียวในโรงเรียนที่ไว้ ไม่รู้สึกว่�
แตกต่�ง เป็นธรรมด� เพื่อนๆ ก็ดีเข้�ใจไม่ได้ล้อเลียนหรือ
ม�จับหัวเล่นเลย

สำ�หรับก�รไว้ผมจุกนั้นเป็นเรื่องของก�ยภ�พ ท่ี
ครัง้เมือ่เดก็ตรงกระหม่อมจะบ�ง ก�รโกนหวัทัง้หมด ดคูล้�ย 
ไม่มอีะไรเป็นเครือ่งป้องกัน จึงไว้ผมคลมุปกปิดคว�มเปร�ะบ�ง  
นั้นไว้สักนิดก็ยังดี และเป็นคติของพร�หมณ์ดังคว�มเห็น  
พระร�ชครวู�มเทพมนุฯี จ�กบทนำ�หนงัสอืพระร�ชพธิโีสกนัต์ 
ว่� "ก�รไว้จุกน่�จะรับเอ�คตินิย�มต�มศ�สน�พร�หมณ์
ซึ่งเห็นเทพเจ้�ในศ�สน�พร�หมณ์ ไว้ผมย�ว และขมวดมุ่น 
เป็นมวยไว้กล�งศีรษะก็นำ�ม�ดัดแปลงเป็นทรงผมเด็ก  
ด้วยต้องก�รให้อยู่ในคว�มคุ้มครองอ�รักของเทพเจ้�”    

นะโม อัมฤทธิ์ อิศร�งกูร ณ อยุธย� 
เตรียมตัวเข้�พิธีโกนจุก ประกอบพิธี
ที่วัดปร�งค์หลวง บ�งใหญ่ นนทบุรี
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อะไรคอืผมจกุ ผมแกละ ผมเปีย หรือผมโก๊ะ 

พิธีตัดจุกโกนจุกท�าที่ไหนท�าอย่างไร

ผมจุก (Knot tail) คือทรงผมของเด็ก ที่ถูกขมวด
ไว้ตรงกล�งกระหม่อม ผมแกละ เป็นทรงผมของเด็กผู้ช�ย
มีลักษณะเป็นปอยผมที่ไว้เป็นกระจุก โดยมัดปอยผมไว้ตรง
บริเวณแง่ศรีษะ มีไว้ทั้งแกละเดียว และสองแกละ ผมเปีย  
(Pig tail) ผมทีไ่ว้ย�วบรเิวณท้�ยทอย ผมทีถ่กัห้อยย�วลงม�
เป็นห�งเปีย แต่ไม่ใช่ผมย�วทัง้หวัแล้วรวบผมม�ถกัแบบของ
เด็กหญิง ส่วนผมโก๊ะ (Pony tail) คือผมที่ไว้เป็นหย่อม หรือ
ปอยคล้�ยผมแกละ ผูกไว้ไม่ให้รุงรังแต่ไม่ได้ถักเปีย

ในก�รไว้ผมแบบใดนั้น โบร�ณปั้นดินให้เป็นรูป
เดก็ทีไ่ว้ผมแต่ละแบบ แล้วให้เด็กผูท้ีจ่ะไว้ผมนัน้เป็นคนเลอืก
ว่�จะไว้แบบใด เลือกแบบใดก็ไว้แบบนั้น ส่วนใหญ่หลังจ�ก
ก�รโกนผมไฟเมื่อเล็กแล้วก็ไว้ผมกันต่อม�เลย จวบจนอ�ยุ 
๕, ๗, ๙ หรือ ๑๑ ขวบ จึงจัดให้มีพิธีโกนจุกตัดจุก ซึ่งถ้�เป็น
พระร�ชพิธี เรียกพิธีโสกันต์

จะทำ�ที่วัด หรือจะทำ�ที่บ้�น ทำ�ที่เทวสถ�นโบสถ์
พร�หมณ์ หรือที่พระร�ชวังบ�งปะอิน ทุกสถ�นที่ล้วนเป็น 
ท่ีดีและเป็นมงคลขึ้นอยู่กับคว�มพร้อมคว�มสะดวกและ
คว�มเหม�ะสมของแต่ละคนแต่ละครอบครัวเป็นท่ีต้ัง 
สำ�หรับที่เทวสถ�นโบสถ์พร�หมณ์นั้นจะเป็น แรม ๖ คำ่�  
เดือนยี่ ตกอยู ่ในร�วเดือนมกร�คม และที่พระร�ชวัง
บ�งปะอิน จะเป็นวันแรม ๑๓ คำ่�เดือน ๔ อยู่ในร�วเดือน
มีน�คม ของทุกปี

ผมจุก
ผมแกละ

ผมเปีย

ผมโก๊ะ
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พระคุณเจ้�ท่�นเจ้�อ�ว�สวัดปร�งค์หลวงขณะประกอบพิธีสงฆ์เตรียมโกนจุก

ตัดจุกตามวิถีพิธีพุทธท�าที่บ้านหรือท�าที่วัด

จะทำ�ที่วัดหรือที่บ้�นก็ได้แล้วแต่คว�มสะดวก 
เหม�ะสม พระอธกิ�รอ�นนท์ เขมทตัโต เจ้�อ�ว�สวดัปร�งค์หลวง  
อำ�เภอบ�งใหญ่ นนทบุรี เล่�ให้ฟังว่� เมื่อก่อนย่�นนี ้
จะมีก�รโกนจุกรวมกนัสองแห่งคอืทีว่ดัพกิลุเงนิ และวัดอมัพวนั 
อำ�เภอบ�งใหญ่ ได้จัดง�นโกนจุกขึ้น วัดพิกุลเงินจัดอยู่ใน 
ช่วงเดือนสี่ง�นประจำ�ปีของวัด ซึ่งมีผู้ปกครองพ�เด็กม� 
โกนจุกเป็นอันม�ก แต่ทั้งสองวัดได้เลิกไปน�นแล้ว 

สำ�หรับก�รจัดง�นโกนจุกที่บ้�นและที่วัดก็ต�ม 
เม่ือผู้ปกครองของเด็กม�นิมนต์ให้ทำ�พิธีโกนจุกก็จัดทำ�ให้
ต�มพิธีท�งศ�สน� โดยหลักว่�จะโกนจุกให้กับเด็กที่มีอ�ยุ
เป็นเลขคี่ ๕ ๗ ๙ หรือ ๑๑ ขวบ และวันเวล�ต�มที่สะดวก 
แต่มักจะนิยมเลือกทำ�พิธีในเดือนคู่ เดือนยี่ เดือน ๔  
เดือน ๖ เป็นต้น และนิยมทำ�ข้�งขึ้นไม่นิยมทำ�ข้�งแรม  
แต่เดมิจะจดัง�นเป็นสองวนั คือวนัแรกนมินต์พระสงฆ์ ๙ รปู 
ม�สวดมนต์หรือเจริญพระพุทธมนต์เย็น อ�จมีทำ�ขวัญจุก 
โดยหมอทำ�ขวัญมีก�รละเล่นต�มกำ�ลังของเจ้�ภ�พ ใน
เช้�วันรุ่งขึ้นซ่ึงเป็นวันโกนจุกนั้น ผู้ปกครองจะโกนหัวเด็ก 

เตรียมพร้อมไว้ให้เหลือแต่จุก แล้วทำ�หญ้�แพรกเป็นวง
เหมือนม�ลัยสวมไว้ ม�เข้�ร่วมในพิธี คล้องส�ยสิญจน์ 

เมื่อได้เวล�เริ่มต้นด้วยก�รสม�ท�นศีล พระสงฆ์
สวดบทชยัมงคลค�ถ�หรอืช�วบ้�นเรยีกชยนัโต ท่ีว่� “ชะยนั
โตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ 
ชะยสัสุ ชะยะมงัคะเล อะปะราชติะปัลลงัเก สเีส ปะฐะวโิปก
ขะเร” พอถึงตรงสีเสนี้พระสงฆ์ที่เป็นประธ�นจะตัดจุกแล้ว
นำ�ผมใส่พ�นที่รองด้วยใบบัว จ�กนั้นจะโกนให้ทั้งหมดหรือ
โกนเป็นประเดมิแล้วให้ญ�ตผู้ิใหญ่พ่อแม่โกนต่อจนหมดก็ได้ 
จ�กนั้นเข้�รับประพรมนำ้�พุทธมนต์จ�กพระสงฆ์ทั้ง ๙ รูป 
จนครบ เสร็จจ�กนั้นพ่อแม่จะอุ้มเจ้�จุกไปอ�บนำ้�มนต์ 
เป็นมงคล แต่งตวัให้เรยีบร้อย แล้วม�ร่วมพธิถีว�ยภตัต�ห�ร 
ยกสำ�รับประเคนพระต่อไป ครั้นพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว  
จึงถว�ยจตุปัจจัยไทยธรรมและกรวดนำ้�รับพรพระ เจ้�ภ�พ
ร่วมกันกรวดนำ้�อุทิศให้บรรพบุรุษเป็นเสร็จพิธี และมีใน 
บ�งกรณีที่ผู้ปกครองและเด็กตกลงใจที่จะบรรพช�ส�มเณร
ต่อก็ทำ�ต่อเนื่องได้เลย ซึ่งก็เป็นที่นิยมถือเป็นมงคลยิ่ง
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ตัดจุกที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์

ที่เทวสถ�นโบสถ์พร�หมณ์ มีพิธีตัดจุกในวันแรม 
๖ คำ่� เดือนยี่ อยู่ในร�วเดือนมกร�คมของทุกปี พร�หมณ์
ปกรณ์ วุฒิพร�หมณ์ อธิบ�ยให้ฟังว่� 

“เป็นคว�มเชื่อที่ว่�เร�ได้ฝ�กลูกหล�นให้เป็น 
ลูกของเทพเจ้�ดูแลปกปักรักษ�ให้พ้นจ�กทุกข์โศกโรคภัย 
เมื่อถึงเวล�อันควรก็จะตัดจุก เด็กไทยแต่โบร�ณก็ไว้กัน 
เช่นนั้น สำ�หรับที่เทวสถ�นโบสถ์พร�หมณ์เช่ือว่�เป็น
ประเพณทีีส่บืทอดม�แต่ครัง้สมัยรชัก�ลท่ี ๑ พระบ�ทสมเดจ็
พระพทุธยอดฟ้�จฬุ�โลกมห�ร�ช เมือ่สร้�งเทวสถ�นขึน้ใน
ปีพ.ศ. ๒๓๒๗ และได้มีพระร�ชพิธีตรียัมพว�ย ตรีปว�ย  
ในวันสุดท้�ย เม่ือเสร็จส้ินพระร�ชพิธีจะมีก�รทำ�บุญ
ถว�ยองค์เทพ นิมนต์พระสงฆ์ม�ประกอบพิธีและอุทิศให้
บรรพบุรุษ ถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแก่บูรพกษัตริย์ จะมีง�น
อยู่สองวัน วันแรกในวันแรม ๕ คำ่� จะนิมนต์พระสงฆ์ม�

เจริญพระพุทธมนต์ในตอนเย็น เด็กๆ ผู้ปกครองที่จะม� 
ตดัจกุจะม�ฟังพระสงฆ์สวดมนต์เยน็ ท�งเทวสถ�นจะนมินต์
ท่�นเจ้�พระคุณสมเด็จม�เป็นประธ�นฝ่�ยสงฆ์พร้อมกับ
พระสงฆ์อีก ๙ รูป หลังจ�กสวดมนต์แล้วพระสงฆ์ท่ีเป็น
ประธ�นจะให้โอว�ทอันเป็นมงคลสำ�หรับเด็กๆ ในอดีต
เดก็จะนอนค้�งท่ีเทวสถ�นแล้วรุง่เช้�อกีวนักจ็ะทำ�พธิต่ีอไป 

ในตอนเช้�พร�หมณ์จะสวมมงคลให้ไว้ท่ีคอ  
แล้วร่วมกันใส่บ�ตรพระสงฆ์ หลังจ�กนั้นจึงเข้�สู่พิธีสงฆ์ 
ถว�ยภัตต�ห�รเช้� เสร็จจ�กถว�ยจตุปัจจัยไทยธรรมรับ
พรพระแล้ว พระสงฆ์ที่เป็นประธ�นให้โอว�ทแก่เด็กๆ และ
ผู้ร่วมพิธี แล้วจึงเริ่มพิธีพร�หมณ์ ตัดจุก ขริบผม แล้วออก
แว่นเวียนเทียน สมโภช เจิมให้เด็กๆ มีก�รมอบเงินขวัญถุง 
ให้เด็กทุกคนเป็นมงคล และก�รทำ�พิธีที่เทวสถ�นโบสถ์
พร�หมณ์ไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ ทั้งสิ้น
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ส่ิงท่ีเป็นมงคลแก่ลูก ครอบครัวของเร�ต่�งเห็นด้วยให้ลูก
ได้เข้�พิธีนี้ ซ่ึงมีพร�หมณ์จ�กเทวสถ�นโบสถ์พร�หมณ์ม�
ทำ�พิธขีรบิผมให้ หลงัจ�กขรบิผมแล้วได้ให้ย�ยโกนหวัให้ลกู  
แล้วนำ�ผมที่โกนใส่ใบบัวไปลอยที่แม ่นำ้�เจ ้�พระย�ท่ี
พระนครศรีอยุธย� เด็กๆ ที่เข้�ร่วมพิธีได้รับสิ่งมงคลจ�ก
พระสงฆ์ รู้สึกดีใจและมีคว�มสุขม�กๆ ท่ีได้ทำ�สิ่งที่เป็น
มงคลให้กับลูก” 

ปัจจบุนัคว�มเจรญิท�งด้�นก�รแพทย์และคว�มรู ้
สมัยใหม่มมี�กขึน้ คว�มเชือ่เรือ่งก�รไว้ผมจุก ผมเปีย ผมโก๊ะ  
และคว�มเชือ่ในเรือ่งขวญัมงคลทีเ่ทพยด�อ�รกัปกปักรกัษ� 
อ�จถดถอยลงไปบ้�ง แต่ก�รได้ทำ�ประเพณีอนัเป็นภูมปัิญญ� 
ท่ีแสดงถึงคว�มรักคว�มห่วงใยปร�รถน�ให้ลูกหล�นเจริญ
เตบิโตเป็นคนดีของสงัคม ก�รกล่อมเกล�จติใจจ�กประเพณี
ดีง�มนี้ นอกจ�กคว�มเป็นมงคลยิ่งแล้ว ย่อมนำ�ม�ซึ่งขวัญ
กำ�ลังใจให้กับชีวิตเด็กในวัยเย�ว์ได้เติบโตด้วยคว�มมั่นคง 
มีคว�มสุข และน่�อนุโมทน�ยิ่งที่สังคมไทยวันนี้ยังอนุรักษ์
ประเพณีนี้ไว้ ด้วยครอบครัว วัด เทวสถ�นโบสถ์พร�หมณ์ 
และพระร�ชวังบ�งปะอิน ต่�งล้วนทำ�หน้�ท่ีอำ�นวยให้
สืบส�นประเพณีอันทรงคุณค่� รักษ�ภูมิปัญญ�ให้ดำ�รงอยู่
คู่สังคมไทยไปตร�บน�นเท่�น�น

ขอขอบพระคุณ
ง�นประช�สัมพันธ์ พระร�ชวังบ�งปะอิน สอบถ�มร�ยละเอียดก�รตัดจุกโกนผมไฟได้ที่ ๐๓๕-๒๖๑-๕๔๘
เทวสถ�นโบสถ์พร�หมณ์  สอบถ�มร�ยละเอียดตัดจุกโกนผมไฟได้ที่ ๐๒-๒๒๒-๖๙๕๑

ข้อมูลเพิ่มเติม
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ตัดจุกโกนผมไฟที่พระราชวังบางปะอิน

สำ�หรบัทีพ่ระร�ชวงับ�งปะอินนัน้มกี�รโกนจกุให้
กับเด็กๆ เช่นกัน ซึ่งมีม�แต่ครั้งสมัยรัชก�ลที่ ๕ “สืบเนื่อง 
ม�แต่ครัง้พระบ�ทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้�เจ้�อยู่หวัรชัก�ลท่ี ๕  
เสด็จประทับแรมที่พระร�ชวังบ�งปะอิน พระองค์ทรงโปรด 
ให้เดก็ๆ ได้ม�โกนจกุตดัจกุ ซึง่ทำ�ให้ประช�ร�ษฎรได้เข้�เฝ้� 
ใกล ้ชิด กับพระองค ์ อีกท�งหนึ่ ง เ ม่ือเสร็จพิธีตัดจุก 
ได้พระร�ชท�นเหรยีญซ่ึงเป็นรูปเสม�ธรรมจักรแก่เด็กที่ม�
ร่วมง�นทุกคน นับแต่นั้นก็ถือเป็นประเพณีสืบม�”

“พระร�ชวงับ�งปะอิน จงึได้สบืทอดก�รประกอบ
พิธีก�รตัดจุกโกนผมไฟ ซึ่งจัดขึ้นในแรม ๑๓ และ ๑๔ คำ่� 
เดือน ๔ กล่�วคือ ในวันแรม ๑๓ คำ่� เป็นพิธีก�รสังเวยและ
สรงนำ้�เทวรูปพระเจ้�ปร�ส�ททอง และในเวล� ๑๕.๐๐ น. 
นิมนต์พระสงฆ์จำ�นวน ๑๐ รูป ม�เจริญพระพุทธมนต์ที ่
ประรำ�พิธี ที่บริเวณศ�ลพระเจ้�ปร�ส�ททอง เด็กที่จะร่วม 
พธีิตดัจกุในเช้�วนัรุง่ขึน้ จะร่วมฟังพระสงฆ์เจรญิพระพุทธมนต์ 
เพ่ือให้เกิดคว�มเป็นสิริมงคล เช้�ของวันแรม ๑๔ คำ่�  
ก�รพธิตีดัจุกโกนผมไฟ เริม่ด้วยก�รทำ�บญุตักบ�ตรพระสงฆ์ 
และนมินต์พระสงฆ์จำ�นวน ๑๐ รปู เจรญิพระชยัมงคลค�ถ� 
จ�กนั้นพร�หมณ์จะประกอบพิธีตัดจุกและโกนผมไฟ เด็กที่
เข้�ร่วมพธิจีะได้รบัเหรยีญขวญัถงุซึง่ถอืว่�เป็นก�รเสรจ็พธิ”ี 

คณุแม่พนัธ์ทพิย์ สมุณฑ� ซึง่ได้นำ�ลกูช�ยม�โกน
ผมไฟที่พระร�ชวังบ�งปะอิน บอกว่� “เป็นพิธีท่ีศักดิ์สิทธิ์ 
และสืบทอดกันม�แต่โบร�ณเป็นเรื่องมงคลจึงอย�กให ้

http://bit.ly/culmag4-4
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ของสังคมเกษตรกรรม 
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ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร

“สารท” เป็นเทศก�ลทำ�บญุช่วงสิน้เดอืน ๑๐ พิธนีี ้
เป็นของพร�หมณ์ม�ก่อน โดยคำ�ว่� “ส�รท” เป็นภ�ษ�บ�ล ี
แปลว่� ฤดูใบไม้ร่วง อันเป็นช่วงเวล�ที่พืชพันธุ ์ให้ผล 
เป็นครั้งแรกและผลไม้เริ่มสุก จึงมีก�รนำ�พืชผลเหล่�นั้น
ซึ่งเรียกว่� “ผลแรกได้” ไปสังเวยหรือบูช�สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ตน
นับถือเพื่อคว�มเป็นสิริมงคล ในท้องถิ่นที่มีฤดูส�รท จะมี 
ก�รนำ�ข้�วส�ลีที่ออกรวงอ่อนเป็นนำ้�นมในช่วงเวล�นี้ 
อนัเป็นผลแรกได้ ม�ทำ�ข้�วมธุป�ย�สหรอืข้�วทพิย์และย�ค ู
เลี้ยงพร�หมณ์ พร�หมณ์ก็จะทำ�พิธีสังเวยบูช�แม่โพสพ  
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ข้�วในน� รวมทั้งเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่
ล่วงลับ ในอินเดียตอนใต้ก็มีก�รนำ�ข้�วม�กวนกับนำ้�นม
ทำ�เป็นขนม เรียกว่�ข้�วทิพย์หรือข้�วมธุป�ย�ส บูช�ถว�ย
พระพิฆเณศ

ส่วน “สารทไทย” เป็นก�รทำ�บญุกล�งปีของไทย  
ตรงกับวันแรม ๑๕ คำ่� เดือน ๑๐ แม้ว่�พุทธศ�สนิกชนไทย 
จะนำ�คติดังกล่�วของพร�หมณ์ม�ใช้ แต่ได้ปรับเปลี่ยนม�
เป็นถว�ยแด่พระภิกษุสงฆ์ ถือกันว่�เป็นก�รทำ�บุญด้วย 
ผลแรกได้ผล�นิสงส์อย่�งยิง่ ช�วไทยพทุธแทบทกุบ้�นจะต้อง 
นำ�เอ�พชืผลท�งก�รเกษตรทีใ่ห้ผลผลติครัง้แรกในฤดเูกบ็เกีย่ว  
ทั้งข้�วที่จะนำ�ม�ทำ�ข้�วเม่� ข้�วตอก ถั่ว ง� นำ้�ผึ้ง นำ้�ต�ล 

และนำ้�อ้อย ม�ทำ�เป็น “กระยาสารท” ซึ่งแปลว่� “อ�ห�ร
ที่ทำ�ในฤดูส�รท” เพื่อนำ�ไปประกอบพิธีทำ�บุญและถว�ย
พระสงฆ์ในวันส�รท และเมื่อทำ�บุญแล้ว จะกรวดนำ้�อุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่ญ�ติผู้ล่วงลับ เพร�ะเชื่อว่�เป็นวันที่ญ�ติ 
ผู้ล่วงลับไปแล้ว จะมีโอก�สได้กลับม�รับส่วนบุญจ�กญ�ต ิ
พี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ ทำ�ให้มีโอก�สหมดหนี้กรรม และได้ไป
เกดิหรอืมคีว�มสขุ รวมทัง้เพือ่เป็นสริมิงคลแก่ข้�วในน� และ 
พชืผลท�งก�รเกษตรให้เจรญิงอกง�ม และอดุมสมบูรณ์อกีด้วย  
แต่ช่วงเวล�ของประเพณีต�มอินเดีย เป็นช่วงเวล�ที่ตรงกับ 
ระยะข้�วเริ่มออกรวงของไทย ช�วบ้�นจึงเกี่ยวข้�วที่ยังมี
เปลือกอ่อนๆ และเมล็ดยังไม่แก่สีเขียว เอ�ม�คั่วแล้วตำ�ให้
เป็นเมล็ดข้�วแบน ๆ  เรียกว่� ข้�วเม่�แทน ซึ่งเป็นส่วนผสม
สำ�คัญอย่�งหนึ่งในก�รทำ�กระย�ส�รท

ช�วบ้�นจะเริ่มทำ�กระย�ส�รทก่อนทำ�บุญ 
วันส�รทไทยหนึ่งวัน รวมท้ังเตรียมขนมอื่นๆ แล้วแต่ 
คว�มนิยมของแต่ละท้องถิน่ ครัน้ถงึวนัง�น ช�วบ้�นจดัแจง
นำ�ข้�วปล� อ�ห�ร และกระย�ส�รทไปทำ�บุญตักบ�ตรท่ี
วัดประจำ�หมู่บ้�น ไปถือศีล ฟังธรรม นำ�กระย�ส�รท หรือ
ขนมอ่ืนๆ ไปฝ�กซึ่งกันและกันยังบ้�นใกล้เรือนเคียง หรือ
หมู่ญ�ติมิตรท่ีอยู่บ้�นไกล ถือว่�กินแล้วจะเกิดสวัสดิมงคล 
และระงับโรคภัยไข้เจ็บได้ บ�งท้องถิ่นมีก�รทำ�ขนมสำ�หรับ
บูช�สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม่โพสพ ผีน� ผีไร่ด้วย เมื่อถว�ยพระสงฆ์
เสรจ็แล้วกน็ำ�ไปบชู�ต�มไร่น� โดยว�งต�มกิง่ไม้ ต้นไม้ หรอื
ที่จัดไว้เพื่อก�รนั้นโดยเฉพ�ะ
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การเตรียมผลผลิต
เพื่อทำากระยาสารท

การทำากระยาสารท

ก�รเตรียมส่วนผสมในก�รทำ�กระย�ส�รทนั้น  
มีขั้นตอนที่ต้องกระทำ�ล่วงหน้�หล�ยเดือน โดยเริ่มจ�ก
ก�รปลูกอ้อยในเดือน ๓ (ร�วเดือนกุมภ�พันธ์) เพื่อจะนำ�
ม�ทำ�นำ้�อ้อยในง�นนี้โดยเฉพ�ะ โดยช�วบ้�นมักใช้พื้นที่
ร่องสวนของตนเพ่ือปลูกอ้อย และจะเริ่มตัดอ้อยช่วงหลัง
เข้�พรรษ� ร�วเดือน ๘-๙ อ้อยที่ถูกตัดแล้วจะถูกส่งไปยัง
โรงหีบอ้อย เพื่อผลิตนำ้�อ้อย ซึ่งในสมัยก่อนมีอยู่หล�ยโรง
ต�มชุมชนต่�งๆ แต่ในปัจจุบันแทบไม่หลงเหลืออยู่แล้ว  
(ท่ีตำ�บลบ�งพูด อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธ�นี ยังปร�กฏ
ชื่อ “คลองโรงหีบ” อยู่ในปัจจุบัน) นำ้�อ้อยที่ได้จ�กก�รหีบ
อ้อยครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำ�ไปประกอบพิธีตักบ�ตรนำ้�ผ้ึง 
ซึง่เป็นประเพณขีองช�วมอญภ�คกล�ง ได้แก่ สมุทรปร�ก�ร 
สมทุรส�คร ปทมุธ�นี พระนครศรอียธุย� จดัในวนัขึน้ ๑๕ คำ�่  
เดือน ๑๐

ส่วนถ่ัวและง� จะเริ่มปลูกในช่วงเดือน ๒-๓ 
(มกร�คม-กุมภ�พันธ์) และเก็บเกี่ยวได้ในเดือน ๖-๗ 
(พฤษภ�คม-มิถุน�ยน) สำ�หรับข้�วตอก ซึ่งเป็นส่วนผสม
สำ�คัญอีกอย่�งหนึ่งนั้น ใช้ข้�วเปลือกเจ้�น�ปีรุ ่นที่เกี่ยว 
ไม่เกินเดือน ๓ ส่วนข้�วเม่�ม�จ�กข้�วที่เกี่ยวตอนยังมี
เปลือกอ่อนๆ และเมล็ดสีเขียวยังไม่แก่ เอ�ม�คั่วแล้ว
ตำ�ให้เป็นเมล็ดข้�วแบนๆ ผลผลิตทุกชนิดที่จะนำ�ม�ทำ� 
กระย�ส�รท จะต้องเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนฤดูนำ้�หล�ก 

ก�รทำ�กระย�ส�รทในอดีต หรือในบ�งท้องถ่ิน
ของปัจจุบัน จะทำ�กันเองทุกบ้�นหรือในกลุ่มเครือญ�ติ
เดียวกัน ซึ่งเป็นง�นหนักท่ีต้องใช้แรงง�นในก�รเตรียม 
ส่วนผสม ก�รกวน และก�รบดอดั ดงันัน้ก่อนวนัส�รท ๑ วนั  
กลุ ่มญ�ติ พ่ีน ้องจะม�ร ่วมกันทำ�กระย�ส�รทที่บ ้�น  
บ�งท้องถิ่นอ�จทำ�กันท่ีวัดประจำ�ชุมชน ส่วนผสมของ 
กระย�ส�รท ได้แก่ ข้�วเม่� ถั่วลิสง ง� ข้�วตอก นำ�ไปคั่ว 
ให้พอสุกด ีสำ�หรบัข้�วตอกนัน้ได้ม�จ�กก�รคัว่ข้�วเปลอืกเจ้� 
ให้เปลือกแตกออก ส่วนถั่วลิสงเมื่อคั่วสุกแล้ว ต้องกะเท�ะ
เปลือกออกให้หมด และคลึงถั่วให้แตกเป็นซีกๆ 

นำ�นำ้�อ้อยใส่ลงในกระทะตั้งไฟ ต�มด้วยกะทิ 
และอ�จเติมนำ้�มะน�วสดลงไปเพื่อเจือจ�งสีนำ้�อ้อยให้มีสี 
เหลืองนวล เคีย่วน�นร�ว ๒ ช่ัวโมงจนเหนยีวได้ท่ี จ�กน้ันใส่
ถัว่ลิสงก่อนเพร�ะสุกย�กกว่�ส่วนผสมอืน่ๆ ต�มด้วยข้�วเม่� 
ข้�วตอก และง� ใช้ไม้พ�ยกวนให้เข้�กัน โดยใช้ไฟอ่อนม�ก  
เค่ียวจนเกือบแห้งสังเกตดูส่วนผสมทุกอย่�งเก�ะติดกัน
จนเหนียวได้ที่ จึงยกลงจ�กเต� นำ�ไปเทใส่แม่พิมพ์ซึ่งเป็น
กระบะขน�ดกว้�งประม�ณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร และย�ว
ประม�ณ ๔-๖ เมตร ใช้ลูกกลิ้งไม้ผิวเรียบกลิ้งอัดด้วยแรง 
เพื่อให้กระย�ส�รทเก�ะติดกันจนแน่น จ�กนั้นใช้ไม้บรรทัด
ท�บแล้วกรีดตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ หรืออ�จทำ�ให้กรอบเป็น
ก้อนๆ ก็ได้
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พิธีสารทในราชสำานัก

พิ ธี ส � ร ท  น อ ก จ � ก เ ป ็ น ป ร ะ เ พ ณี ข อ ง
พุทธศ�สนิกชนช�วไทยทั่วไปแล้ว ในส่วนของพระมห�-
กษัตริย์ท่ีเรียกว่�พิธีหลวงนั้น มีหลักฐ�นกล่�วไว้ในเร่ือง
น�งนพม�ศหรือตำ�รับท้�วศรีจุฬ�ลักษณ์ ซึ่งเคยเช่ือกันว่� 
แต่งขึน้ในสมยัสโุขทยั แต่สมเดจ็ฯ กรมพระย�ดำ�รงร�ช�นภุ�พ  
รวมท้ังนักวิช�ก�รในปัจจุบันหล�ยท่�นเชื่อว่�เพิ่งเขียนขึ้น 
ในสมัยรัชก�ลท่ี ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้เอง อย่�งไร
ก็ต�ม เอกส�รฉบับนี้ทำ�ให้เห็นภ�พของพระร�ชพิธีส�รท 
ในร�ชสำ�นักได้อย่�งชัดเจน โดยกล่�วว่�เป็นพิธีของ
พร�หมณ์ในช่วงปล�ยเดือน ๑๐ เรียกว่� “พิธีภัทรบท” 
(ภทัรบท ม�จ�กคำ�ว่� ภทัทปทม�ส หม�ยถงึ เดือนสบิ) หรอื
ก�รทำ�บุญกล�งปี ซึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์ มีก�รกวนข้�วทิพย์
หรอืข้�วมธปุ�ย�ส ทำ�ย�คดู้วยข้�วใหม่ซึง่ออกรวงเป็นนำ�้นม 
ทำ�เพื่อเลี้ยงพร�หมณ์ ดังที่กล่�วม�แล้วในช่วงต้น ส่วน 
พระร�ชพิธีท�งพุทธนั้น มีก�รทำ�ข้�วมธุป�ย�สและย�คู 
ถว�ยพระภกิษุสงฆ์และเล้ียงพร�หมณ์ และบชู�พระรตันตรยั
ด้วยธงผ้� แล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญ�ติผู้ล่วงลับ

ในก�รกวนข้�วมธุป�ย�สของร�ชสำ�นัก จะทำ�ใน
วันขึ้น ๑๓ คำ่� ในโรงพระร�ชพิธีท่ีตั้งขึ้นภ�ยในพระร�ชวัง 
ส่วนผสมสำ�คัญได้แก่ นำ้�ผึ้ง นำ้�อ้อย กะทิ นมสด ข้�วเม่� 
ข้�วตอก ถั่ว ง� นำ้�ต�ลกรวด เป็นต้น โดยให้ส�วพรหมจ�รี
เป็นผู้กวน ส่วนพระร�ชพิธีถว�ยข้�วมธุป�ย�สของสมเด็จ
พระเจ้�อยูห่วั จะมต่ีอเนือ่งกนั ๓ วนั โดยเริม่ในวนัขึน้ ๑๔ คำ�่ 
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศ�นุวงศ์ ถว�ย
ข้�วมธุป�ย�สแด่พระมห�เถระ แล้วบูช�พระรัตนตรัยด้วย
ธงผ้�สต่ี�งๆ ฉลลุวดล�ย แล้วถว�ยเครือ่งสมณะบรขิ�รและ
ย�รกัษ�โรคแด่พระภกิษุส�มเณร จ�กนัน้ทรงหลัง่ทกัษโิณทก 
อุทิศส่วนพระร�ชกุศลแด่พระบรมญ�ติทั้งหล�ยในปรโลก 
ส่วนน�งในท้ังหล�ยต่�งคนกต่็�งถว�ยข้�วมธปุ�ย�สย�ค ูธง 
พวงม�ลัย และอทิุศส่วนกศุลแด่หมูญ่�ตท่ีิล่วงลับ หลงัจ�กที่
สมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัทรงบำ�เพญ็พระร�ชกศุลในพระร�ชพธีิ
ภทัรบทครบ ๓ วนัแล้ว กท็รงให้มกี�รประชมุพร�หมณ�จ�รย์ 
ทัง้หล�ย และเลีย้งด้วยข้�วมธปุ�ย�สย�คตู่อไปให้ครบ ๓ วนั  
รวมท้ังพระร�ชท�นเครื่องนุ่งห่มแก่พร�หมณ์ทุกคน ส่วน
บรรด�พระสนมน�งในก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน



58

กระยาสารทกับกล้วยไข่

ก�รกวนข้�วทิพย์หรือข้�วมธุป�ย�ส คงมีม�
แต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธย� ในสมัยรัชก�ลที่ ๑ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ โปรดเกล้�ฯ ให้มีก�รกวนข้�วทิพย์ โดยให้
พระเจ้�ลกูเธอฝ่�ยในซึง่เป็นส�วพรหมจ�รเีป็นผูท้รงกวน  ใน
บ�งรัชก�ลก็งดพระร�ชพิธีนี้ไป จนถึงปีพุทธศักร�ช ๒๔๗๐ 
พระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว โปรดเกล้�ฯ ให้ตั้ง
ก�รพระร�ชพิธีส�รทกวนข้�วทิพย์ และเพื่อจะทรงบำ�เพ็ญ 
พระร�ชกุศล รวมทั้งถว�ยย�คูแด่พระสงฆ์ เน่ืองด้วยเป็น
ช่วงฤดูข้�วในน�แรกออกรวง พอจะเริ่มเป็นท�นถว�ยแด่ 
ภิกษุสงฆ์ได้ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่�มิได้กระทำ�ม�น�นแล้ว  
จงึโปรดเกล้�ฯ ให้ตัง้พระร�ชพธีิส�รทในพระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยั 
ในพระบรมห�ร�ชวัง และแผ่พระร�ชกศุลแก่พระบรมวงศ�นวุงศ์  
ข้�ทูลละอองธลุพีระบ�ทฝ่�ยหน้�ฝ่�ยใน ให้รบัรวงข้�วอ่อน
ไปทำ�เป็นย�คู ส่วนพระร�ชพิธีกวนข้�วทิพย์จัดขึ้น ณ สวน
ศิว�ลัยในพระบรมมห�ร�ชวัง โดยให้ส�วพรหมจ�รีที่เป็น
เชื้อพระวงศ์เป็นผู้กวน ซึ่งตรงกับวันอ�ทิตย์ แรม ๑๕ คำ่� 
เดือน ๑๐ ปีเถ�ะ (วันที่ ๒๕ กันย�ยน ๒๔๗๐)

กระย�ส�รทเป็นของหว�นจัด บ�งท้องถิ่นจึงนิยมรับประท�นกับ
กล้วยไข่ ซึง่กำ�ลังให้ผลผลิตออกม�ม�กในช่วงส�รทไทย ดงัมกีล่�วถงึในนริ�ศ
เดือนของน�ยม ีหรอืเสมยีนม ี(หมืน่พรหมสมพัตสร) กวีในสมยัรชัก�ลที ่๓ ว่�

 เมื่อเดือนสิบเห็นกันเมื่อวันสารท ใส่อังคาสโภชนากระยาหาร
กระยาสารท กล้วยไข่ใส่โตกพาน  พวกชาวบ้านถ้วนหน้าธารณะ

ในวันประกอบพระร�ชพิธีส�รทคร้ังนี้ ตรงกับ 
วนัจนัทร์ ขึน้ ๑ คำ�่ เดอืน ๑๑ ปีเถ�ะ (วันที ่๒๖ กนัย�ยน ๒๔๗๐) 
มท้ัีงพิธพุีทธและพร�หมณ์ โดยพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูห่วั 
เสด็จฯ เข้�สูพ่ระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยั ทรงจุดเทยีนนมสัก�ร 
ทรงรับศีล พระสงฆ ์ถว�ยพระพร พระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัวทอดพระเนตรโถย�คู ซึ่งพระบรมวงศ�นุวงศ ์
ข้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทแต่งม�ถว�ย ทรงเลือกปักธงชื่อ
พระต�มประร�ชประสงค์จำ�นงพระร�ชท�นโถไหนแก่รูป
ไหนแล้ว เจ้�พนักง�นยกไปตั้งต�มที่ท�งประเคนภัตต�ห�ร
แก่พระสงฆ์ เม่ือพระสงฆ์ฉันของค�วแล้ว โปรดเกล้�ฯ ให้
ประเคนของหว�นกับท้ังย�คูและข้�วทิพย์ จ�กนั้นทรง
ประเคนเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ถว�ยอนุโมทน� สมเด็จ
พระสงัฆร�ชเจ้�ถว�ยพระพรล� แล้วจงึเสดจ็พระร�ชดำ�เนินกลับ  
เจ้�พนกัง�นแจกข้�วทิพย์พระร�ชท�นแก่พระบรมวงศ�นวุงศ์  
และข้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทโดยทั่วกัน 

ในปัจจุบันก�รรับประท�นกระย�ส�รทกับกล้วยไข่ เป็นประเพณี 
ทีมีชื่อเสียงของจังหวัดกำ�แพงเพชร โดยเรียกเทศก�ลนี้ว่� “วันส�รทไทย
กล้วยไข่เมืองกำ�แพง” ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม ๑๕ คำ่� เดือน ๑๐ และขึ้น ๑ คำ่� 
เดือน ๑๑ (ประม�ณปล�ยเดอืนกนัย�ยน-ต้นเดอืนตลุ�คม) โดยจดัขึน้ครัง้แรก
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กันย�ยน ๒๕๒๔ ใช้ชื่อง�นว่� “วันกล้วยไข่เมืองกำ�แพง” 
ต่อม�ใน พ.ศ.๒๕๒๖ จึงเปลี่ยนชื่อง�นเป็นดังเช่นปัจจุบัน ในวันง�นม ี
พิธีกวนข้�วทิพย์แบบโบร�ณ รวมทั้งก�รกวนกระย�ส�รท 
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กระยาสารทในปัจจุบัน
ด้วยสภ�พสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจ�กอดีต ย่อม

ส่งผลต่อคว�มพิถีพิถันในก�รทำ�อ�ห�รสำ�หรับเทศก�ล
ต่�งๆ ท�งพุทธศ�สน� กระย�ส�รทก็เช่นกัน ปัจจุบัน
ส�ม�รถห�ซือ้ได้ง่�ย และผูผ้ลติน้อยร�ยทีจ่ะใส่ใจต่อขัน้ตอน 
อันละเมียดละไมในก�รผลิต ห�กกวนไม่ดีกระย�ส�รท 
จะร่วน ไม่เหนียว หรือมีก�รใส่แบะแซเพื่อให้เหนียวเร็วขึ้น 
แต่จะทำ�ให้กระย�ส�รทที่ได้แข็งเกินไป บ�งครั้งใส่นมและ
เนยลงไปด้วย เพื่อเพิ่มคว�มหอมมัน ซึ่งทำ�ให้มีสิ่งที่ม� 
จ�กสัตว์เข้�ม�เจือปน ในขณะที่กระย�ส�รทแบบดั้งเดิม
ม�จ�กพืชผลล้วนๆ สมกับเจตน�ว่� ทำ�จ�กพืชผลแรกได้  
ส่วนนำ้�อ้อยซึ่งเป็นส่วนผสมสำ�คัญ ในปัจจุบันห�ได้ย�ก
เพร�ะนำ�้อ้อยแท้มต้ีนทนุสงูม�ก บ�งแห่งจงึผสมนำ�้ต�ลป๊ีบ
ลงไป ซึง่จะทำ�ให้กระย�ส�รทหว�นจดัและไม่หอมเท่�ท่ีควร

ในปัจจบุนัยงัพอจะมผีูผ้ลติกระย�ส�รททีใ่ส่ใจใน
คุณค่�และรสช�ติในคว�มเป็นของแท้ดั้งเดิมได้จ�กชุมชน
หล�ยแห่งต�มจังหวัดต่�งๆ ดังจะขอยกตัวอย่�งผู้ผลิตใน
เขตจังหวัดปทุมธ�นี อันได้แก่ หมู่ ๔ ตำ�บลบ�งเดื่อ และ
หมู่ ๓ ตำ�บลบ�งกระดี อำ�เภอเมือง ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์
ก�รทำ�กระย�ส�รทแบบโบร�ณ ทั้งในเรื่องของส่วนผสม
และกระบวนก�รผลิต โดยเริ่มตั้งแต่ก�รปลูกอ้อยและพืช
ผลต่�งๆ ที่หมู่ ๓ ตำ�บลบ�งกระดี ยังมีโรงหีบอ้อยเป็นของ
ตัวเอง ซึ่งช�วบ้�นทั้ง ๒ แห่ง เปิดโอก�สให้ผู้ที่สนใจเข้�ชม
กระบวนก�รผลิตในทุกขั้นตอนได้ และว�งจำ�หน่�ยกระย�
ส�รทด้วย นอกจ�กนี้ยังมีกระย�ส�รท “อำ�นวยขนมไทย” 
ของกลุ่มอ�ชีพสตรีคลองคว�ย ตำ�บลคลองคว�ย อำ�เภอ
ส�มโคก จังหวัดปทุมธ�นี ซึ่งได้ผลิตกระย�ส�รทด้วยส่วน
ผสมและกระบวนก�รผลิตท่ีมีคุณภ�พ จนประสบคว�ม
สำ�เร็จ กล�ยเป็นสินค้�ของฝ�กประจำ�ท้องถ่ินม�น�นกว่� 
๑๐ ปี โดยผลิตตลอดท้ังปี ไม่จำ�กัดเฉพ�ะหน้�เทศก�ล
เท่�นั้น 

http://bit.ly/culmag4-6
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“ช�วไทยเ บิ้ งมีภ�ษ�พูดคล ้ �ยกับ 
ภ�ษ�ไทยภ�คกล�ง แต่มีเสียงวรรณยุกต์ต่�งไป 
และนิยมลงท้�ยประโยคด้วยคำ�ว่� เบ้ิง ด๊อก เหว่ย  
เด๊อ มีผู้เรียกภ�ษ�นี้ในชื่ออ่ืนว่� ภ�ษ�ไทยเดิ้ง 
หรือภ�ษ�ไทยโคร�ช”

ภ�ษ�ไทยเบิง้เป็นภ�ษ�ไทยถิน่ในภ�ษ�ตระกูลไท  
กลุม่คนทีพ่ดูภ�ษ�นีส่้วนใหญ่อ�ศยัอยูใ่นจังหวดันครร�ชสีม� 
ยกเว้นอำ�เภอบัวใหญ่ และอำ�เภอปักธงชัย ซึ่งใช้ภ�ษ�ไทย
ถิ่นอีส�น และมีบ�งส่วนในจังหวัดชัยภูมิ เช่น อำ�เภอจัตุรัส 
และอำ�เภอบำ�เหน็จณรงค์ในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น อำ�เภอ
น�งรอง อำ�เภอพุทไธสง อำ�เภอลำ�ปล�ยม�ศ อำ�เภอสะตึก  
และยังมีผู ้พูดบ�งส่วนในจังหวัดปร�จีนบุรีโดยจะเรียก
ภ�ษ�ที่ใช้พูดว่� “ภ�ษ�ไทยโคร�ช” ส่วนกลุ่มคนท่ีย้�ย
ถิน่ฐ�นจ�กจงัหวดันครร�ชสมี�ไปอ�ศยัอยูใ่นจงัหวดัลพบุรี  
จังหวดัสระบรุแีละจังหวดัสุรนิทร์ จะเรยีกภ�ษ�และกลุม่คนว่�  
“ไทยเบิ้ง” อย่�งไรก็ต�มจ�กหลักฐ�นก�รศึกษ�พบว่�
ภ�ษ�ไทยโคร�ชกับภ�ษ�ไทยเบิ้งเป็นภ�ษ�ที่มีคว�มใกล้
เคียงกันม�กจนอ�จจะกล่�วได้ว่�เป็นภ�ษ�เดียวกัน (ธวัช 
ปุณโณฑก, ๒๕๓๘ และ สุธ�ทิพย์ ธีร�นุวรรต์, ๒๕๔๕)  
ในที่นี้จะกล่�วถึงเฉพ�ะภ�ษ�ไทยเบิ้งที่พูดกันท่ีตำ�บลโคก
สลุง อำ�เภอพฒัน�นคิม จงัหวดัลพบรุ ีซึง่มปีระช�กรทัง้หมด
ประม�ณ ๑๑,๓๐๐ คน (ข้อมลูจ�กองค์ก�รบรหิ�รส่วนตำ�บล
โคกสลุง, ๒๕๕๗)
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ภาษาไทยเบิ้ง
ภ�ษ�ไทยเบิง้จะคล้�ยคลงึกับภ�ษ�ไทยภ�คกล�ง 

มีหน่วยเสียงพยัญชนะต้น ๒๑ หน่วยเสียงได้แก่
กลุ่มที่ ๑ พยัญชนะระเบิดและพยัญชนะกัก 

ได้แก่ ป ต จ ก อ พ (ผ) ท (ถ) ช (ฉ) ค (ข) บ ด
กลุ่มที่ ๒ พยัญชนะน�สิก ได้แก่ ม น ง
กลุ่มที่ ๓ พยัญชนะข้�ง ได้แก่ ล
กลุ่มที่ ๔ พยัญชนะรัว ได้แก่ ร (ช�วไทยเบิ้ง

ส�ม�รถออกเสียง ร ได้ชัดเจนม�ก)
กลุม่ที ่๕ พยญัชนะแทรก ได้แก่ ฟ (ฝ) ฮ (ห) ซ (ส)
กลุ่มที่ ๖ พยัญชนะกึ่งสระ ได้แก่ ย ว

หน่วยเสียงสระ
เสยีงสระเด่ียว มทีัง้สระเสยีงสัน้และสระเสยีงย�ว

รวม ๑๘ หน่วยเสียง ได้แก่ อะ อ� อิ อี อึ อือ อุ อู เอะ เอ 
แอะ แอ เออะ เออ โอะ โอ เอ�ะ ออ

สระประสมมี ๓ หน่วยเสียง มีเสียงย่อยหน่วยละ 
๒ เสียง เป็นสระเสียงสั้นและย�ว ได้แก่

- เอีย มีเสียงย่อย คือ เอียะ เอีย
- เอือ มีเสียงย่อยคือ เอือะ เอือ
- อัว มีเสียงย่อยคือ อัวะ อัว

ภ�ษ�ไทยเบิง้เป็นภ�ษ�ทีใ่ช้ระบบเสยีงวรรณยกุต์
แสดงนัยสำ�คัญท�งคว�มหม�ยมีทั้งหมด ๕ หน่วยเสียง 
ได้แก่ 

วรรณยุกต์กลางระดับ หรือเสียงส�มัญ เช่น 
เคียน (ค�ด, ผูก, โพก)

วรรณยุกต์กลาง-ขึ้น-ตก หรือเสียงโท เช่น กลั้น 
(อดไว้)

วรรณยุกต์ตำ่า-ตก หรือเสียงเอก เช่น กลั่น ขุ่น 
วรรณยุกต์ตำ่า-ตก-ขึ้น หรือเสียงจัตว� เช่น ขุน 

(เลี้ยงสัตว์)
วรรณยุกต์สูง-ขึ้น หรือเสียงตรี เช่น รึบ (เป็น

ระเบียบเรียบร้อย)

ภ�ษ�ไทยเบิ้งมีคำ�ท่ีใช้แตกต่�งจ�กภ�ษ�ไทย 
ภ�คกล�ง ได้แก่ 

อีน�ง = คำ�เรียกเด็กผู้หญิงที่เป็นลูกคนโปรด 
ไอ้น้อย, ไอ้หนูน้อย = คำ�เรียกเด็กผู้ช�ยที่เป็น

ลูกคนโปรด 
ประแจ, ปะแจ = กุญแจ 
เกือก = รองเท้� 
มะกอ = มะละกอ 
เหื่อ = เหงื่อ 
ฟ้�แขยบ = ฟ้�แลบ 
กะโมย = ขโมย 
หน้�ทะลึ๊น = หน้�ทะเล้น 
กะเหลินเปิน = ซุ่มซ่�มเป็นต้น
ส่วนไวย�กรณ์มลีกัษณะก�รเรยีงคำ�แบบประธ�น 

– กริย� – กรรม นอกจ�กนี้มีก�รใช้ลักษณะภ�ษ�ที่เป็น
ลักษณะเฉพ�ะ เช่น ไม่รู้แล็ว = ไม่รู้ งั้นรึ = อย่�งนั้นหรือ 

ส่วนสำ�หรบัประโยคคำ�ถ�มทีถ่�มจำ�นวน เช่น อันนี้
กีบ่�ท = อันนีร้�ค�เท่�ไร ประโยคปฏเิสธ ใช้ ด๊อก เช่น ไม่ถกูด๊อก,  
ไม่ถูกด๊อกเฮ้ย = ไม่ถูกนะ ใช้ เด๊อ ท้�ยประโยคแจ้งให้ทร�บ 
เช่น ไปละเด๊อ ม�อีกเด๊อ มีคำ�ลงท้�ย เบิ้ง = บ้�ง เช่น  
ฉันขอกินเบิ้ง = ฉันขอกินบ้�ง สำ�นวน พอสมม�พ�ควร = 
พอหอมป�กหอมคอ ห�อยูห่�กนิ = ทำ�ม�ห�กนิ ขีส้บร่อง = 
ได้จงัหวะพอด ีไกลโพด = ไกลเกนิไป น้อยจ่น = น้อยเกนิไป
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เอกลักษณ์ไทยเบิ้ง
นอกจ�กภ�ษ�แล้ว คนกลุ่มนี้ยังมีวัฒนธรรมท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ เช่น ก�รแต่งก�ย ระบบสงัคม จ�รตีประเพณี 
ก�รดำ�เนินชีวิต และก�รแสดงพื้นบ้�น

ก�รแต่งก�ย ผู้หญิง นุ่งผ้�โจงกระเบน เป็นผ้�พื้น 
ทอมือสีเข้ม เช่น สีดำ� สีนำ้�ต�ล สีกรมท่�ค�ดเข็มขัดเงิน 
เข็มขัดทอง หรือเข็มขัดน�ก ไม่นิยมนุ่งซิ่นสวมเส้ือตัดเย็บ
จ�กผ้�ฝ้�ยทอมือ เสื้อที่นิยมใช้ เรียกว่� เสื้อกระโจม และ 
เสือ้อีแปะ หญงิช�วไทยเบิง้จะใช้เสือ้ประเภทนีไ้ปวดั แต่งง�น 
ใช้สไบเฉียงห่มทับเสื้อ หรือ สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสไบ
ทับเสื้อถ้�อยู่บ้�นมักใช้ผ้�ข�วม้�ค�ดอกแทนก�รสวมเสื้อ 
ตัดผมทรงดอกกระทุ่ม ไม่นิยมดัดผมและแต่งหน้�เพียงใช ้
แป้งเม็ดบรรจุกระป๋องท�หน้� กินหม�กทำ�ให้ป�กแดง 
ใช้สีผ้ึงท�ป�กเพื่อไม่ให้ป�กแห้ง ก�รบำ�รุงผิวใช้ขมิ้นผสม
กับดินสอพองท�ตัวและท�หน้� สำ�หรับเครื่องประดับนิยม
ใช้ทองม�กกว่�เพชรพลอยและนิยมใช้ต่�งหูม�กกว่�สร้อย
และแหวน สะพ�ยย่�มแทนกระเป๋� ของที่ใส่ในย่�มได้แก ่
เครือ่งใช้ส่วนตวั เครือ่งมอืในก�รประกอบอ�ชพี  ข้�วห่อ หม�ก  
และอืน่ๆ ส่วนผูช้�ย ในอดีตนุง่โจงกระเบน สวมเสือ้คอกลม 
ไม่ผ่�อก ปัจจบุนันุง่ก�งเกงข�ก๊วย ก�งเกงข�สัน้ ก�งเกงข�ย�ว  
ห�กอยู่บ้�นนุ่งผ้�ข�วม้�และไม่สวมเสื้อ เมื่อออกนอกบ้�น
สวมเสื้อคอปก มีผ้�ข�วม้�พ�ดบ่� เหมือนสไบ ตัดผมทรง
ดอกกระทุ่มสะพ�ยย่�มไม่สวมรองเท้�
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ดนตรีและเพลงพื้นบ้�นเป็นแบบสังคมชนบทไม่มีคว�ม
ซับซ้อนในก�รเล่น เครื่องดนตรี ได้แก่ ปี่ โทน และกลองย�ว  
ส่วนเพลงพื้นบ้�นท่ีสำ�คัญคือเพลงปฏิพ�กษ์ ใช้โต้ตอบกันด้วย 
กลอนเพลง มหีล�ยรปูแบบ เช่น เพลงหอมดอกมะไพ เพลงพวงม�ลยั  
เพลงระบำ�บ้�นไร่ เพลงโนเน เพลงพิษฐ�น เพลงช้�เจ้�หงส์ และ 
เพลงโคร�ช ในจำ�นวนเพลงพื้นบ้�นเหล่�นี้เพลงโคร�ชได้รับ 
คว�มนิยมสูงสุด ปัจจุบันยังมีผู ้ เล ่นได้บ ้�งซึ่งส ่วนใหญ่เป็น 
วัยผู้สูงอ�ยุ

 ๑มะไพ เป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็งขน�ดใหญ่ มีดอกสีข�วอมส้ม ผล (ฝัก) สีเขียว 
เมล็ดรับประท�นได้

ตัวอย่างเพลงหอมดอกมะไพ๑

ชาย  หอมเอยแต่กลิ่น  เอ๋ยม�ด้วยดอกมะไพ
ลูกคู ่ หอมเอยแต่กลิ่น   เอ๋ยม�ด้วยดอกมะไพ
ชาย  เร�ม�สี่คนห้�คน  อีแม่หน้�มนจะมัวรำ่�ไร
ลูกคู ่ หอมเอ๋ยดอกมะไพ  เอ๋ยดอกมะไพหอมเอย 
หญิง  หอมเอยแต่กลิ่น  เอ๋ยม�ด้วยดอกมะไพ
ลูกคู ่ หอมเอ๋ยดอกมะไพ  เอ๋ยดอกมะไพหอมเอย 
หญิง  ให้พี่เต้นม�  น้องก็จะเต้นรับ
 พอป่�กระชับ   ดงกระช�ย
ลูกคู ่ หอมเอ๋ยดอกมะไพ  เอ๋ยดอกมะไพหอมเอย
ชาย  ถ้�พี่เต้นไป  ขอให้น้องเต้นรับ
 ขอให้แม่ง�มทรัพย์  เร�ม�จ�กไกล
ลูกคู ่ หอมเอ๋ยดอกมะไพ  เอ๋ยดอกมะไพหอมเอย
หญิง  ให้พี่เต้นโค้งรำ�โค้ง แขนใครมนัจะโก่งกว่�แขนใคร
ลูกคู ่ หอมเอ๋ยดอกมะไพ  เอ๋ยดอกมะไพหอมเอย
ชาย  ห�กว่�พี่เต้นโค้ง  มูลเอ้ยแขนโก่งรำ�จะแย่
 ตัวพี่นะมันแก่   เสียม�กม�ย
ลูกคู ่ หอมเอ๋ยดอกมะไพ  เอ๋ยดอกมะไพหอมเอย

    (ภูธร ภูมะธน. ๒๕๔๒: ๓๒๙-๓๓๐)
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จ�กสภ�พในปัจจุบัน อิทธิพลด้�นก�รศึกษ� 
เศรษฐกจิ สังคม ก�รปกครอง ก�รประกอบอ�ชพี ก�รย้�ยถิน่  
และผลกระทบจ�กกระแสโลก�ภิวัตน์ ทำ�ให ้สถ�นะ 
ภ�ษ�ไทยเบิ้งในปัจจุบันกำ�ลังเผชิญกับภัยคุกค�ม เย�วชน
คนรุ่นหลังใช้ภ�ษ�ไทยเบิ้งน้อยลงทุกขณะ คำ�ศัพท์บ�งคำ�
ไม่ถูกนำ�ม�ใช้ สำ�เนียงของผู้พูดเปลี่ยนไป เพร�ะก�รรับ 
เอ�ภ�ษ�และวัฒนธรรมภ�ยนอกเข้�ม� คนไทยเบิ้ง  
ตำ�บลโคกสลงุ อำ�เภอพฒัน�นคิม จงัหวดัลพบรุ ีจงึพย�ย�ม
ร่วมมือกันในก�รฟื ้นฟูภ�ษ�และวัฒนธรรมของตนเอง
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ และในปี ๒๕๕๖ นี้ได้รับทุนสนับสนุนจ�ก
สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) 
ในก�รดำ�เนินกิจกรรมก�รเก็บรวบรวมคำ�ศัพท์เพื่อจัดทำ�
พจน�นุกรม (ฉบับช�วบ้�น) โดยดำ�เนินก�รเก็บรวบรวม
ข้อมูล ด้วยวิธีก�ร ๕ วิธี ได้แก่ ๑) ก�รลงพื้นที่ไปห�คำ�ศัพท ์
จ�กคนเฒ่�คนแก่ ๒) ก�รแจกสมุดให้กับแกนนำ�และ 
คณะทำ�ง�นเพื่อบันทึกคำ�ศัพท์ที่นึกได้ขณะสนทน�กัน  

ตัวอย่�งคำ�ศัพท์ หมวดนำ้�

สืบเสาะ สืบสาน สืบทอด

ภาษาไทยเบ้ิง ความหมาย

น้ำ�แขก น้ำ�ฝนใหม่มีกลิ่นหอมของดิน ขังอยู่ใน 
หนองน้ำ�บริเวณป่�หรือทุ่งน�นำ�ม�ใช้ 
อุปโภคบริโภคได้

น้ำ�ด�ด น้ำ�ท่วมเต็มพื้นที่

น้ำ�แผล่บ น้ำ�ม�ก

น้ำ�ละลอ น้ำ�ท่ีเอ่อล้นจ�กแม่น้ำ�ขึ้นม�ท่วมแล้วก็
หล�กไป

น้ำ�ลัด ร่องน้ำ�ขน�ดเล็กที่ตัดช่วงโค้งของแม่น้ำ�

ตะกุด แหล่งน้ำ�ธรรมช�ติ ตอนบนเป็นคลองส้ันๆ  
ไหลลงแอ่งน้ำ� ไม่มีท�งออกสู่แม่น้ำ� จะปร�กฏ 
ในฤดูน้ำ�หล�ก

เดิ่น บริเวณล�นกว้�ง น้ำ�ท่วมไม่ถึง เป็นศูนย์รวม 
ในก�รทำ�กิจกรรมของช�วบ้�น

ปึก แอ่งน้ำ� หรือ หนองน้ำ�ที่มีท�งน้ำ�ไหลเข้�
จ�กแม่น้ำ� และไหลออกจ�กปึกลงแม่น้ำ� 
ในฤดูน้ำ�หล�กน้ำ�จะท่วมรวมเป็นแม่น้ำ�  
แต่เม่ือน้ำ�ลด จะปร�กฏเป็นแอ่งน้ำ�มีน้ำ�ขัง 
ตลอดปี
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๓) ก�รสนทน�กลุ ่มเล็กแบบไม่เป็นท�งก�ร โดยผลัด
กันเล่�เรื่องร�ว แล้วดึงคำ�ศัพท์ออกม�จ�กเรื่องร�วนั้น  
๔) ก�รมอบหม�ยก�รบ้�นให้เด็กเก็บข้อมูลคำ�ศัพท์ภ�ษ�
ไทยเบิ้งจ�กพ่อแม่ผู้ปกครอง ๕) ก�รจัดเวทีระดมคำ�ศัพท์ 
โดยเชิญให้คนเฒ่�คนแก่นำ�ภูมิปัญญ�ของชุมชนม�รวมกัน  
และให้คนในชุมชนร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลคำ�ศัพท์  
เม่ือได้คำ�ศัพท์แล้ว แกนนำ�ทำ�หน้�ที่รวบรวมคำ�ศัพท์ท่ีได้
พร้อมคว�มหม�ย และจัดเวทีวเิคร�ะห์ข้อมูลเพือ่ตรวจสอบ 
คว�มถูกต้องและจัดทำ�ต้นฉบับพจน�นุกรม จ�กก�ร 
ดำ�เนินง�นดังกล่�วทำ�ให้ได้คำ�ศัพท์ภ�ษ�ไทยเบิ้งที่กำ�ลัง 
จะสญูห�ย จำ�นวน ๖๘๐ คำ� หมวดของใช้ ๒๘ คำ� หมวด 
คว�มเชือ่ ๑๑ คำ� หมวดคำ�ด่� ๑๘ คำ� หมวดคำ�ขย�ยสี ๖ คำ�  

หมวดทั่วไป ๔๘๓ คำ� หมวดขน�ด ๖ คำ� หมวดบอกเวล� 
๑๘ คำ� หมวดสถ�นที่ ๔ คำ� หมวดประชดประชัน ๙ คำ� 
หมวดเปรยีบเทียบ ๑๖ คำ� หมวดนำ�้ ๑๐ คำ� หมวดผกั ๒๕ คำ�  
หมวดไม้ยืนต้น ๑๘ คำ� หมวดธรรมช�ติ ๑๓ คำ� หมวด 
กริย�นอน ๑๑ คำ� หมวดกริย�นั่ง ๔ คำ� และหมวดก�ร
เจ็บป่วย ๑๑ คำ� นอกจ�กจะได้ตัวภ�ษ�แล้ว โครงก�รนี ้
ยังเป็นก�รกระตุ้นให้ชุมชนโดยเฉพ�ะเย�วชนเห็นคุณค่� 
และคว�มสำ�คัญ เกิดคว�มตระหนักและคว�มภ�คภูมิใจ 
ในภ�ษ�และวฒันธรรมของตนเอง และร่วมกนัสบืส�นภ�ษ� 
และวฒันธรรมไทยเบิง้ไว้ให้เป็นมรดกภมูปัิญญ�ท�งวฒันธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ของช�ติและมนุษยช�ติต่อไป
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ในแวดวงสถ�ปนิกชื่อของ “ธีรพล นิยม” ถือว่�
อยูใ่นแถวหน้� เนือ่งจ�กเป็นทัง้สถ�ปนกิทีมี่ผลง�นโดดเด่น  
และเป็นครูของสถ�ปนิกม�กม�ยหล�ยรุ่น ชื่อของธีรพล 
เป็นที่รู ้ จักในวงกว้�งย่ิงขึ้น เม่ือได้รับร�งวัลชนะเลิศ 
ในก�รประกวดแบบอ�ค�รรัฐสภ�แห่งใหม่ จ�กสำ�นักง�น
เลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ ในผลง�นชื่อ 
“สัปป�ยะ สภ�สถ�น” 

ภาพ: นิติกร กรัยวิเชียร
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วีรวุฒิ หาญสมบัติ
ศิลปินแห่งชาติ

ธีรพล นิยม 
สถาปัตยกรรมเพื่อผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ท่องเที่ยวเกี่ยวประสบการณ์

อ�จ�รย์ธีรพล เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภ�คม 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่จังหวัดพังง� ปัจจุบันอ�ยุ ๖๓ หลังจ�ก
สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี จ�กคณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และปริญญ�โทก�รพัฒน�ชุมชน
และชนบท จ�กสถ�บนัเทคโนโลยเีอเชยี กรงุเทพฯ อ�จ�รย์
ได้สร้�งง�นสถ�ปัตยกรรมของตนเองอย่�งต่อเนื่อง 

นอกจ�กก�รเรียนรู้ในตำ�ร�และก�รลงมือปฏิบัติ
ง�นจริงแล้ว อ�จ�รย์ธีรพลยังได้เก็บเกี่ยวคว�มรู้จ�กก�ร
เดนิท�งท่องเทีย่ว ซึง่ทำ�ให้ได้พบปะกบัผูรู้ม้�กหน้�หล�ยต� 
ทั้งในและต่�งประเทศ เหล่�นี้ทำ�ให้เกิดก�รซึมซับรับเอ� 
วถิภีมูปัิญญ�อนัทรงคณุค่� ม�ถ่�ยทอดผ่�นง�นสถ�ปัตยกรรม  
โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่สถ�ปัตยกรรมพืน้ถิน่ ซึง่ถอืเป็นแบบอย่�ง 

แนวท�งในก�รสร้�งสรรค์สถ�ปัตยกรรมของอ�จ�รย์ธีรพล
ในเวล�ต่อม� และจ�กก�รสเกต็ช์ภ�พเหล่�นัน้ ณ อ�ค�ร 
สถ�นท่ีจรงิ ทำ�ให้ได้เรยีนรูท้ัง้สถ�ปัตยกรรมและก�รอยูร่่วมกัน 
กับธรรมช�ติอย่�งใกล้ชิด

ช่วงทีเ่ริม่ต้นบุกเบกิสร้�งสรรค์ง�นสถ�ปัตยกรรม
เพ่ือสังคมนั้น อ�จ�รย์ธีรพลเป็นผู ้นำ�ในก�รก่อตั้งกลุ ่ม 
บรษิทัแปลน ซึง่เป็นสำ�นกัง�นสถ�ปนกิท่ีมชีือ่เสยีง มีผลง�น
โดดเด่นเป็นท่ีรู้จัก โดยเกิดจ�กก�รรวมตัวกันของเพื่อนๆ 
ท่ีสนใจง�นด้�นสังคมตั้งแต่เมื่อครั้งท่ียังเป็นนักศึกษ�อยู ่
จ�กคว�มต้องก�รที่จะนำ�วิช�ชีพที่ตนเรียนม�สร ้�ง
ประโยชน์กลบัคนืสูส่งัคม จงึทำ�ให้บรษิทั แปลนอ�คเิตค็ จำ�กัด  
ได้ก่อตั้งขึ้นม� 

ภาพ: นิติกร กรัยวิเชียร
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เอกลักษณง์านสถาปัตยกรรมสู่เพื่อนมนุษย์
นอกจ�กนั้นอ�จ�รย์ธีรพลยังได ้เรียนรู ้จ�ก  

“รศ.แสงอรุณ รัตกสิกร” ซึ่งเป็นบุคคลสำ�คัญของแวดวง 
สถ�ปัตยกรรมในบ้�นเร� ส่งผลให้เกดิประสบก�รณ์ก�รเรยีนรู ้
หล�กหล�ยหล่อหลอมกล�ยเป็นอุดมคติที่ถ่�ยทอดสู่ก�ร
สร้�งสรรค์ง�นสถ�ปัตยกรรมของอ�จ�รย์ธีรพลเป็นอย่�งยิง่ 
โดยมีลักษณะเด่นๆ ดังนี้

๑. เป็นสถ�ปัตยกรรมที่ส่งเสริมคว�มเป็นมนุษย์ 
ซึ่งง�นสถ�ปัตยกรรมที่อ�จ�รย์ธีรพลออกแบบไม่ใช่เพียง
แค่สิ่งปลูกสร้�งเท่�นั้น แต่ยังมองถึงก�รรองรับและมีส่วน
ร่วมในก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น สร้�งคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งเพื่อนมนุษย์ด ้วยกัน ด้วยก�รออกแบบพื้นที่ 
อันส่งผลต่อก�รเกิดกิจกรรมที่เหม�ะสมของผู้คน 

๒. สถ�ปัตยกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับเมืองและ
สังคม โดยเฉพ�ะก�รสร้�งพื้นท่ีส่วนกล�งอันเป็นพื้นที่
ส�ธ�รณะหรือกึ่งส�ธ�รณะ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของผู้คน
ที่ใช้อ�ค�รกับบริบทแวดล้อม 

๓. สถ�ปัตยกรรมซึ่งได้แรงบันด�ลใจจ�กง�น
สถ�ปัตยกรรมและสภ�พแวดล้อมพืน้ถิน่ ง�นสถ�ปัตยกรรม
ของอ�จ�รย์ธีรพลสะท้อนถึงก�รปรับใช้ภูมิปัญญ�พื้นถิ่น  
ด้วยประสบก�รณ์ตรงจ�กชีวิตในวัยเด็ก และจ�กก�ร
ท่องเที่ยวศึกษ�เรียนรู้ผ่�นปร�ชญ์ช�วบ้�นและผู้รู ้ต่�งๆ 
องค์คว�มรู ้เหล่�น้ีจึงถูกนำ�ม�ใช้ในก�รออกแบบง�น

สถ�ปัตยกรรมอย่�งเหม�ะสม ด้วยตระหนกัถงึคณุภ�พชวีติ 
ของมนษุย์และสิง่แวดล้อมเป็นหลกั ผลง�นของอ�จ�รย์ธีรพล 
จึงมักจะเก็บรักษ�สภ�พแวดล้อมดั้งเดิมเอ�ไว้ เพื่อให้
ธรรมช�ติได้ทำ�หน้�ที่ของมันอย่�งเต็มเปี่ยม 

๔. สถ�ปัตยกรรมเพื่อประโยชน์ส�ธ�รณะ สิ่ง
เหล่�นี้ถือเป็นก�รตอบแทนคืนสู่สังคม ด้วยก�รออกแบบ
เพื่อส�ธ�รณะประโยชน์ เช่น องค์กรและมูลนิธิต่�งๆ ซึ่ง
อ�จ�รย์ธีรพลก็ทำ�อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ โดยไม่ได้คิด 
ค่�ใช้จ่�ย เช่นท่ีอ�ค�รสถ�บนัปรดีีพนมยงค์ มลูนธิเิดก็อ่อน
ในสลัมคลองเตย โรงเรียนอนุบ�ลดวงประทีป และศูนย ์
ช�วเข�จังหวัดเชียงร�ย เป็นต้น

ผลง�นท่ีโดดเด่นอย่�งเช่น “สวนแสงอรุณ” ที่
อำ�เภอบ�งนำ�้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทร� ซึง่เป็นพืน้ทีส่ำ�หรบั
รองรับกิจกรรมก�รเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษ� และเย�วชน 
โดยพัฒน�ม�จ�กพื้นที่สวนดั้งเดิม ที่ได้เก็บรักษ�สภ�พ
ธรรมช�ติของพื้นที่เอ�ไว้ และสร้�งอ�ค�รที่มีลักษณะโปร่ง 
เป็นหนึ่งเดียวกับสภ�พแวดล้อม เน้นวัสดุประหยัดพลังง�น 
เพื่อให้เป็นพื้นที่พักผ่อน และเรียนรู้ท�งจิตวิญญ�ณ ผ่�น
กิจกรรมต่�งๆ อย่�งเช่น ก�รเกษตรธรรมช�ติ อ�ห�ร
ธรรมช�ติ ง�นฝีมือ กิจกรรมศิลปะและก�รแสดง ไปจนถึง 
ก�รภ�วน�และปฏบิตัธิรรม เป็นต้น อีกทัง้ยงัเป็นพืน้ท่ีท�งเลอืก 
สำ�หรับผู้ที่ต้องก�รทดลองใช้ชีวิตแบบพึ่งพิงตนเองด้วย
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ยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้วยงานสถาปัตยกรรม

อ�จ�รย ์ธี รพลตระหนักอยู ่ เสมอว ่�  ง�น
สถ�ปัตยกรรมท่ีตนเองออกแบบนั้นจะมีผลกระทบต่อชีวิต
ผูค้น รวมทัง้มบีทบ�ทในก�รยกระดับม�ตรฐ�นชวีติของผูค้น
ได้ ดังนั้นก�รก่อสร้�งโครงก�รขน�ดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้คนม�กม�ย นอกจ�กจะพัฒน�ด้�นอสังห�ริมทรัพย์แล้ว 
อ�จ�รย์ยังมีเป้�หม�ยในก�รพัฒน�และยกระดับคุณภ�พ
ชวีติของผู้อยูอ่�ศัยไปด้วย มีก�รสร้�งพืน้ทีส่เีขยีวในสัดส่วน

ท่ีม�กขึ้นกว่�ข้อกำ�หนดท่ัวไป ส่งผลให้ง�นสถ�ปัตยกรรม
ตอบโจทย์ท้ังกับตัวมันเองและคุณภ�พชีวิตของผู้อยู่อ�ศัย 
รวมไปถงึคณุภ�พด้�นส่ิงแวดล้อม เศรษฐกจิ และยงัเป็นก�ร
สร้�งบรรทัดฐ�นใหม่ให้กับวงก�รอสังห�ริมทรัพย์อีกด้วย 
เช่น โครงก�รบ้�นสวนริมคลองบ�งมด โครงก�รบ้�นสวน
ริมคลองกรุงเทพกรีฑ� เป็นต้น
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สืบสานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย
สู่การพัฒนาจิตวิญญาณชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยนโยบ�ยของกลุ ่มบริษัทแปลนที่จัดสรร 
ผลประโยชน์ ๔๐ เปอร์เซ็นต์จ�กผลกำ�ไรทั้งหมดคืนกลับ
สู่สังคม เช่น ก�รจัดตั้งมูลนิธิสวนแสงอรุณ เพื่อสืบทอด 
เจตน�รมณ์ของรองศ�สตร�จ�รย์แสงอรณุ รตักสกิร ก�รก่อตัง้ 
ศนูย์วฒันธรรมแสงอรุณ เพือ่เป็นพืน้ทีแ่สดงออกและสนบัสนนุ 
เย�วชนด้�นศิลปะ เป็นต้น 

ก�รดำ�เนนิง�นในช่วงนีท้ำ�ให้เกดิก�รเปลีย่นแปลง 
ท�งคว�มคิดของอ�จ�รย์ธีรพลอีกขั้น จ�กก�รพบปะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปร�ชญ์ในหล�ยส�ข� ทำ�ให้ได้สัมผัส
และตระหนักในคุณค่�ของคว�มจริง คว�มดีง�มของคน
ตัวเล็กๆ ที่มีชีวิตเรียบง่�ย พึ่งพิงภูมิปัญญ�พื้นถิ่นอย่�ง
สอดคล้องกับธรรมช�ติและระบบนิเวศน์วิทย�เชิงลึก 

นอกจ�กน้ีอ�จ�รย์ธีรพลยังได้เรียนรู้ และเข้�
ถึงพระพุทธศ�สน� ผ่�นก�รศึกษ�ง�นเขียนของพระ
อ�จ�รย์พุทธท�สภิกขุ พระพรหมคุณ�ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  
พระไพศ�ล วิส�โล รวมทั้งได้อุปสมบทที่วัดป่�สุคะโต โดย
มีหลวงพ่อคำ�เขียน สุวณฺโณ เป็นพระอุปัชฌ�ย์ ทำ�ให้ได้มี
โอก�สใคร่ครวญ และเชือ่มโยงประสบก�รณ์ตรงของตนเอง 
ทั้งในท�งโลกและท�งธรรม ส่งผลต่อคว�มเปลี่ยนแปลงใน
วธิคิีดและวิถชีวีติดงักล่�ว และยงัส่งผลต่อก�รสร้�งสรรค์ง�น
สถ�ปัตยกรรมของอ�จ�รย์ธีรพล โดยอ�จ�รย์ได้มีโอก�ส
ออกแบบสถ�ปัตยกรรมเพือ่ส�ธ�รณะประโยชน์จำ�นวนม�ก 
โดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ย จำ�นวนไม่ตำ่�กว่� ๖๐ โครงก�ร
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เพาะบ่มสถาปนิกรุ่นเยาว์ เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

อ�จ�รย์ธีรพลให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�ร
เรยีนรูเ้พือ่ชุมชนและสิง่แวดล้อมเป็นอย่�งม�ก โดยได้ก่อตัง้ 
“สถ�บันอ�ศรมศิลป์” ซึ่งเป็นก�รต่อยอดก�รจัดก�รศึกษ�
แบบชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ และก�รเรียนรู้จ�กก�รลงมือทำ� 
โดยได้ร่วมกับ “รศ.ประภ�ภัทร นิยม” ผู้เป็นภรรย� ก่อตั้ง
เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ และได้เปิดก�รเรียนก�รสอน หลักสูตร
สถ�ปัตยกรรมศ�สตรมห�บัณฑิตส�ข�สถ�ปัตยกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีก�รเรียนรู้ของสถ�บันแห่งนี้ 
มุ่งเน้นไปที่ก�รเรียนรู้ด้วยตนเองอย่�งใคร่ครวญ ผ่�นก�ร
ฝึกปฏิบัติง�นจริง ด้วยเป้�หม�ยในก�รสร้�งมห�บัณฑิตที่ 
ส�ม�รถเป็นสือ่แห่งก�รเปลีย่นแปลงสงัคมได้ สูก่�รสร้�งสรรค์ 
รปูธรรมท�งสถ�ปัตยกรรมทีต่อบโจทย์รอบด้�น ทัง้สิง่แวดล้อม 
สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

ผลง�นสถ�ปัตยกรรมของอ�จ�รย์ธีรพลในช่วงนี ้
จึงเป็นองค์คว�มรูท้ีค่วบรวมกระบวนก�รเรยีนรู้หล�กหล�ย 
กับผู ้คนรอบด้�น ทั้งก�รว�งผังแม่บท ก�รออกแบบ
สถ�ปัตยกรรมโครงก�ร ก�รมส่ีวนร่วมพฒัน�ชมุชนและเมอืง 
ไปจนถึงก�รอนุรักษ์สถ�ปัตยกรรมและชุมชน โดยเน้น
ก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน กระทั่งก�รปรับประยุกต์

สถ�ปัตยกรรมพ้ืนถิน่ม�ใช้ในก�รออกแบบจรงิ รวมไปถึงก�ร
ออกแบบด้วยแนวคว�มคดิในก�รประหยดัพลงัง�น เป็นต้น 

ปัจจุบนัอ�จ�รย์ธรีพล รบัผดิชอบหน้�ทีใ่นตำ�แหน่ง 
รองอธกิ�รบดฝ่ี�ยบรหิ�รและว�งแผน ของสถ�บนัอ�ศรมศลิป์  
ภ�ยใต้มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ และตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�ร
ของอ�ศรมสถ�ปนกิชมุชนและสิง่แวดล้อม ณ วนันีอ้�จ�รย์
ธีรพลยังคงสร้�งสรรค์ง�นสถ�ปัตยกรรมอย่�งต่อเนื่อง 
นอกจ�กเพื่อส�ธ�รณะแล้ว ยังเป็นก�รฝึกฝนเพื่อพัฒน�
ตวัเอง ทัง้ด้�นร่�งก�ยและสตปัิญญ� รวมถงึใช้เป็นฐ�นวชิ�
คว�มรูใ้นก�รให้สถ�ปนิกรุ่นเย�ว์ได้ศึกษ�เป็นแนวท�ง สร้�ง
จิตสำ�นึกเรื่องชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยทกัษะและคว�มส�ม�รถรอบด้�น พร้อมๆ กับ 
ก�รสร้�งคุณประโยชน์ และคลี่คล�ยปัญห�ท�งสังคม 
ที่เกิดขึ้น ด้วยก�รใช้ง�นสถ�ปัตยกรรมเป็นสิ่งรักษ�เยียวย� 
ดงัคำ�กล่�วทีว่่� ผูใ้ห้ คอื ผูไ้ด้รบั เฉกเช่นอ�จ�รย์ธรีพล นยิม 
เมื่อท่�นทุ่มเทให้แก่สังคม ท่�นจึงได้รับก�รยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�ทัศนศิลป์ (สถ�ปัตยกรรม) 
พุทธศักร�ช ๒๕๕๖



ภ�พ: นิติกร กรัยวิเชียร
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อัศวิน แสงกุมาร
ศิลปินแห่งชาติ

ศาสตราจารย์พูน เกษจ�ารัส
ศิลปินช่างภาพ ครูผู้จรรโลงชาติด้วยศิลปะ

“ศาสตราจารย์พูน เกษจำารสั” ศลิปินแห่งช�ติ ส�ข�ทศันศลิป์  
(ศิลปะภ�พถ่�ย) ประจำ�ปีพุทธศักร�ช ๒๕๓๑ ท่�นเป็นคนแรกที่ได้
รับก�รเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งช�ติในส�ข�นี้ ด้วยจิตวิญญ�ณ 
ในก�รถ่�ยภ�พที่ไม่เพียงบอกเล่�คุณค่�ในตัวของภ�พเอง แต่ยัง 
จรรโลงแผ่กว้�งถึงสังคมและประเทศช�ติไปด้วยกัน ในคว�มเป็นครู 
ตลอดช่วงชวีติของท่�น สร้�งลกูศษิย์ม�กม�ย ได้รบัร�งวัลและตำ�แหน่ง 
เชดิชเูกยีรตต่ิ�งๆ ท่วมท้น ท่�นกลับดำ�เนนิชวิีตอย่�งเรยีบง่�ย แม้จะเป็น 
ศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�ทัศนศิลป์ (ศิลปะภ�พถ่�ย) ด้วยคว�มสมถะ 
ท่�นไม่เคยซื้อกล้องมือหนึ่งใช้เองเลย ได้แต่พ�คนอื่นไปซื้อเท่�นั้น  
ทัง้ยงัอทิุศตนเพือ่ถ่�ยทอดคว�มรูใ้ห้ลกูศษิย์อย่�งเตม็ที ่ไม่เคยหวงวชิ�  
แม้กระท่ังวันนี้ท่�นจะจ�กไป องค์คว�มรู้และภ�พถ่�ยของท่�น 
ก็ยังคงอยู่ไม่จ�งห�ยไปไหน
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เพาะบ่มบรมครูช่างภาพ

ศ�สตร�จ�รย์พนู อ�จ�รย์พนู หรอืครพูนู ทีลู่กศษิย์ 
เรียกข�น ท่�นเกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔  
ทีบ้่�นฉ�ง หมู ่๘ ตำ�บลหนองโสน อำ�เภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุี 
อ�จ�รย์พูนเป็นบุตรของ “น�ยดี และน�งเนื่อง เกษจำ�รัส” 
ท่�นสมรสกับน�งส�วสุด� วงศ์ขจรสุข มีบุตรช�ย ๒ คน 
บุตรส�ว ๔ คน เมื่อจบก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖ 
จ�กโรงเรียนประจำ�จังหวัดเพชรบุรีแล้ว อ�จ�รย์พูนก็เข้�
ม�ศึกษ�ต่อในกรุงเทพฯ ด้วยคว�มใฝ่ฝันที่จะทำ�ง�นด้�น
ศิลปะ จึงสมคัรเข้�เรยีนท่ีโรงเรยีนเพ�ะช่�ง จนจบก�รศกึษ�
ประโยคครูประถมก�รช่�ง (ปป.ช.) และประโยคครวู�ดเขยีนโท  
(วท.) อันเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนเพ�ะช่�งของขณะนั้น

เมื่อมห�วิทย�ลัยศิลป�กรเริ่มรับนักศึกษ�เป็น
ปีแรก (ปีพ.ศ. ๒๔๘๖ ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนศิลป�กร ที่
ศ�สตร�จ�รย์ศิลป์ พีระศรี (ซี.เฟโรจี) ร่วมกับข้�ร�ชก�ร
ในกรมศิลป�กรก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๖) อ�จ�รย์พูนก็ได้
สมคัรเข้�เรยีนเป็นนกัศกึษ�รุน่แรก และนกัศกึษ�คนแรกของ
คณะจติรกรรมและประตมิ�กรรม มห�วทิย�ลยัศลิป�กร จบ
อนุปริญญ�ศิลปะบัณฑิตจิตรกรรมและประติม�กรรม ซึ่ง
เป็นชั้นสูงสุดในขณะนั้น 

อ�จ�รย์พูน เป็นหนึ่งในศิษย์ของศ�สตร�จ�รย์
ศิลป์ พีระศรี ท่�นได้สอนวิช�สำ�คัญหล�ยวิช� และอำ�นวย
ก�รสอนวิช�ปฏิบัติทุกวิช� สอนอย่�งจริงจัง ขยันขันแข็ง
และเข้มงวดเป็นอย่�งม�ก เพร�ะท่�นต้องก�รม�ตรฐ�นสูง  
ซึง่อ�จ�รย์พนูกไ็ด้กล่�วถงึก�รเรยีนก�รสอนในสมยันัน้ไว้ว่� 

“ ระหว ่ างป ีการศึกษานั้ น เป ็น เวลาที่ ยั งมี 
สงครามโลกครัง้ท่ี ๒ อยู ่แต่การเรยีนการสอนกย็งัมอียูอ่ย่าง
เข้มแข็ง อาจารย์ผู้สอนตั้งใจสอน นักศึกษาเรียนอย่างเต็มที่ 
ชนิดแทบจะไม่มีวันหยุด ล�าบากยุ่งยากอยู่อย่างเดียว คือ 
อุปกรณ์การเรียนไม่สมบูรณ์ แต่ถึงกระนั้นเมื่อจบการศึกษา
ก็ปรากฏว่าบรรดานักศึกษาต่างได้รับความรู้น�าไปประกอบ
อาชีพกันอย่างดี ท�าได้เกือบทุกสาขาวิชาช่าง” 



จรรโลงสังคมและประเทศชาติ
ด้วยภาพถ่าย

เมื่อจบก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยศิลป�กร 
ครั้งแรกอ�จ�รย์พูนตั้งใจว่�จะประกอบอ�ชีพท�งศิลปะ
โดยตรง เช่น ก�รเขียนปั้นแกะสลัก แต่ระหว่�งที่คอยง�น
อยู่นั้น ท่�นได้ทร�บว่� ตำ�แหน่งครูสอนศิลปะท่ีโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนว่�งลง จึงไปสมัครเข้�เป็นครูที่นั่นเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยสอนอยู่ที่นี่ ๑ ปี จึงไปสอบบรรจุเข้�รับ
ร�ชก�รเป็นครูตรีโรงเรียนเพ�ะช่�ง อันเป็นจุดเริ่มต้นชีวิต
ร�ชก�รนับแต่นั้นเป็นต้นม�

ด้วยคว�มชอบและสนใจในก�รถ่�ยภ�พจึงเริ่ม
ศึกษ�ค้นคว้�ก�รถ่�ยภ�พด้วยตนเอง ศึกษ�จ�กท้ังตำ�ร�
ไทยและตำ�ร�ต่�งประเทศจนเช่ียวช�ญด้�นก�รถ่�ยภ�พ 
และรับง�นถ่�ยภ�พทั่วไป

เมื่อวิทย�ลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ทุ่งมห�เมฆ เปิด
สอนวิช�ช่�งภ�พในปีพ.ศ. ๒๔๙๗ จึงเข้�รับร�ชก�รเป็น
อ�จ�รย์สอนวชิ�ช่�งภ�พทีวิ่ทย�ลยัเทคนคิกรงุเทพฯ กระท่ัง
เกษียณอ�ยุร�ชก�รเม่ือปีพ.ศ. ๒๕๒๕ และได้รับแต่งตั้ง
เป็นศ�สตร�จ�รย์พิเศษของสถ�บันเทคโนโลยีร�ชมงคล 
วิทย�เขตเทคนิคกรุงเทพฯ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๐ 

อ�จ�รย์พูน มีผลง�นด้�นก�รสอนและก�ร
บริก�รสังคมม�กม�ย มีลูกศิษย์ทั้งในสถ�บันก�รศึกษ�และ
นอกสถ�บันก�รศึกษ�นับไม่ถ้วน ท�งด้�นก�รถ่�ยภ�พ 
ท่�นส่งภ�พเข้�ประกวดและได้รับร�งวัลหล�ยร�งวัล  
ได้รับเกียรติบัตรจ�กสม�คมถ่�ยภ�พทั้งในประเทศและ 
ต่�งประเทศหล�ยประเทศ และท่�นได้ทำ�หน้�ท่ีเป็น
วิทย�กร เป็นกรรมก�รตัดสินภ�พท้ังในประเทศและ 
ต่�งประเทศ เป็นน�ยกสม�คมถ่�ยภ�พแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๕  
ตลอดระยะเวล�ทีผ่่�นม�อ�จ�รย์พนู ได้อุทศิชวิีตจิตใจให้กบั
ง�นศิลปะภ�พถ่�ยด้วยคว�มมุ่งม่ันอย่�งแท้จริง 



จากลูกหลาน ถึงพ่อพูน เกษจำารัส
“งานศิลปะ มิ ใช ่ มี ไว ้ เพื่ อความงามเพียงอย ่ าง

เดียว หากมีไว้เพื่อจรรโลงสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 

ได ้ เป ็นอย ่างดีด ้วยศิลปะภาพถ่ายได ้รับการยกย่องเป ็นงาน 

วิจิตรศิลป์สาขาหน่ึง บรรดาช่างภาพที่มีผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ

ภาพถ่ายจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินช่างภาพ ดังนั้น สิทธิใน

การจรรโลงสังคมและประเทศชาติจึงย่อมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน...” 

วาทะของอาจารย์พูน เกษจ�รัส

 “พ่อไม่ได้เขียนไว้ให้สวยหรู ดูเท่ ดูดี แต่ประการใดเลย  

เพราะ ๒๘ ปี ที่ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่จ�ความได้ จนวันสุดท้าย 

ในชีวิตการท�งานของพ่อท่ีผมไปรับพ่อมาจากเพาะช่าง เพราะพ่อ

เป็นลมอยู่ในตรอกพาหุรัดระหว่างเดินทางไปประชุม พ่อเป็นมนุษย์

ที่เกิดมาเพื่อเป็นครูโดยแท้จริง มีชีวิตอยู่เพื่อการสอน ซึ่งบอกได้ว่า

ในสังคมวันนี้ หาครูที่มีจิตวิญญานความเป็นครูแบบนี้ได้น้อยลง  

ผมเองก็ท�ไม่ได้ ใครเชิญพ่อไปสอน ไปบรรยาย ที่ไหนไปหมด  

ไปถูกก็ไปทัน ไปไม่ถูกก็ช้าหน่อย นักเรียนก็นั่งรอกันไป”

“พ ่อท�งานไม ่ เคยรอวันหยุด วันธรรมดาสอน

เทคนิคกรุงเทพ เสาร์-อาทิตย์ ก็ตระเวณบรรยายตามสถาบัน 

ทั่วประเทศ แต่พ่อไม่เคยถาม และไม่เคยหวังว่า สอนเสร็จจะได ้

ค่าจ้างเท่าไหร่ ไม่เคยคิดว่าเป็นการเสียเวลา เสียแรง หรือหวัง 

ค่าน�้ามันคืน ผมเองเมื่อโตขึ้น พอมีวิชาก็ได้ไปช่วยพ่ออยู่บ่อยครั้ง  

และบ่อยครัง้ท่ีเจ้าหน้าท่ีจดังาน กล่าวขอบคณุ แล้วกม็อบกระเช้าดอกไม้

แทนค่าจ้างหรอืบางทกีเ็ป็นของขวญั ของทีร่ะลกึ พ่อกห็ิว้กลบับ้านมา

ฝากแม่ แม่เองยังพูดเปรยติดตลกให้ผมฟังว่า 

“พ่อเอ็งน่ะ บรรยายแลกกระเช้าดอกไม้”

“ตั้งแต่ผมจ�ความได้ พ่อขับรถมอริส เดิมสีเทา พอเก่า 

ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวใบตอง พ่อบ่นกะแม่ว ่า อยากมีรถใหม่ 

แต่จนพ่อเสียไป รถมอริสคันเดิมก็ยังจอดอยู ่ที่บ้าน พ่อเป็น 

ศาสตราจารย์ทางด้านถ่ายภาพ แต่ในชวีติพ่อไม่เคยมกีล้องมอื ๑ เลย  

พ่อซื้อกล้องมือสอง พาคนไปซื้อ จนรู ้จักร ้านกล้องมือสอง 

แถวหลังกระทรวงทุกร้าน”

“กล้องมือ ๑ ตัวเดียวในชีวิตพ่อ เป็น F801 ที่นิคส์

ไทยแลนด์ มอบให้เป็นที่ระลึก ตอนได้ศิลปินแห่งชาติ แต่มันไม่มี

ปุ่มปรับความเร็วชัตเตอร์ และก้านเลื่อนชัตเตอร์ พ่อไม่คุ้นมือ ก็เลย 

ใช้ FM2 ทีพ่ีช่ายซ้ือให้ต่อไป ผมก็เลยเอามาใช้เองเท่ไปเลย ในฐานะ 

ที่พ่อเป็นคนแนวหน้าในวงการ แต่พ่อก็ไม่อายที่จะขับรถเก่าๆ และใช้

กล้องมือสอง สะพายไปไหนต่อไหน พ่อมีความอยาก แต่ไม่เหนือ

จิตวิญญานความเป็นครู ไม่เคยหวังค่าตอบแทนในการสอน ก็เลย

ไม่เคยผิดหวัง”

 “พ่อสอนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แม่เล่าว่าหลังจาก 

พ่อเสีย ก็ได้พบเช็คค่าสอน ค่าบรรยายพิเศษหลายใบ ซึ่งพ่อ

ไม่เคยคิดจะเอาไปใช้แลกเงิน น่ันคือพ่อสอนและให้วิชาความรู ้ 

โดยไม่คิดถึงค่าตอบแทนใดๆ นอกจากให้ลูกศิษย์ได้วิชาความรู้ 

กลับไปก็เพียงพอแล้ว” 
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ลมหายใจในภาพถ่าย
อ�จ�รย์พูนเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๓ กรกฏ�คม พ.ศ. 

๒๕๔๐ อ�ยุรวม ๗๖ ปี แต่จ�กก�รได้ศึกษ�วิช�ศิลปะ
และก�รช่�งศิลปะจ�กโรงเรียนเพ�ะช่�งและมห�วิทย�ลัย
ศิลป�กร เป็นเวล�เกือบสิบปี ทำ�ให้อ�จ�รย์พูนมีคว�มรู้
และคว�มชำ�น�ญ ทั้งในด้�นจิตรกรรมและประติม�กรรม 
ที่เป็นศิลปะและก�รช่�ง ทำ�ให้มีผลง�นด้�นศิลปะควบคู่กับ 
ก�รสอนศิษย์ม�โดยตลอด ส่วนก�รถ่�ยภ�พนั้นท่�นทำ� 
ผลง�นทั้งที่เป็นง�นบันทึกและง�นท่ีเป็นศิลปะไว้ม�กม�ย  
มกี�รนำ�ไปใช้เผยแพร่ในนทิรรศก�รและสือ่มวลชน และเป็น 
หลักฐ�นต่�งๆ ตลอดจนก�รตีพิมพ์ในหนังสือสำ�คัญ  
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งท่�นได้ทำ�ง�นภ�พถ่�ยอย่�ง 
ต่อเนือ่งกระทัง่ลมห�ยใจสดุท้�ย ถอืได้ว่�เป็นศิลปินภ�พถ่�ย 
ชั้นครูที่อยู่ในดวงใจของลูกศิษย์ตลอดไป

“งานศิลปะมิใช่มีไว้เพ่ือความงามแต่อย่างเดียว 
กห็าไม่ หากแต่มไีว้เพ่ือน�าไปใช้จรรโลงสังคมและประเทศชาต ิ
ให้เจรญิก้าวหน้าได้เป็นอย่างดอีกีด้วย”  ว�ทะของอ�จ�รย์พูน  
สะท้อนทศันะและแสดงอย่�งชดัเจนถงึคว�มมุง่มัน่ในก�รนำ�
วิช�คว�มรู้ที่ตนมีก่อประโยชน์ต่อสังคม 

เมือ่ชตัเตอร์ส้ินเสียง ภ�พท่ีถกูถ่�ยโดยผ่�นมมุมอง 
ของอ�จ�รย์พนู ไม่ได้สร้�งเพยีงคว�มงดง�ม แต่ภ�พนัน้ยงับนัทกึ 
คว�มเป็นไปท�งประวตัศิ�สตร์ และสภ�พสังคมของประเทศ 
เป็นหลักฐ�นให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษ�เรียนรู้สืบไป 
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ฐิติมา สิงห์แก้ว
ปราชญ์ถิ่นไทย

ววิฒัน์ ศัลยก�าธร 
วิถกีสิกรรมธรรมชาตชิาญฉลาดอยา่งพอเพียง 

“อาจารย์ยักษ์” หรือ “ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำาธร” 

ช�ยร่�งใหญ่ในสไตล์ก�รแต่งตัวธรรมด�ๆ เป็นที่รู้จักมักคุ้น 

ในแวดวงผู ้ที่สนใจใคร่รู ้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หล�ยคน 

รู้จักอ�จ�รย์ยักษ์ในน�ม “ช�ยเพี้ยน แห่งมห�’ ลัยคอกหมู”  

ซึง่เป็นหนงัสือกึง่อัตชวีประวตัทิีอ่�จ�รย์ยกัษ์เป็นผูถ่้�ยทอดเอง  

ด้วยคว�มยึดม่ันในหลักก�รของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำ� 

ทฤษฎีสู่ก�รปฏิบัติจริงและเพื่อเป็นก�รพิสูจน์ให้ผู้คนได้เห็น 

อ�จ�รย์ยักษ์จึงพลิกผันชีวิตของตัวเองจ�กผู้บริห�รระดับสูง

ในหน่วยง�นของภ�ครัฐสู่ชีวิตคนธรรมด� ที่ผนวกศ�สตร์จ�ก

พระร�ช�เข้�กับภูมิปัญญ�ช�วบ้�นได้อย่�งพอเพียง 





ชายเพี้ยนแห่งมหา’ ลัย คอกหมู 
ก่อนจะเป็นที่ยอมรับนับถือกระทั่งเรียกข�นว่�  

“อ�จ�รย์” อย่�งทุกวนันี ้อ�จ�รย์ยกัษ์ถกูกล่�วห�ว่� “เพีย้น” 
ม�ก่อน เนื่องจ�กเป็นถึงผู ้อำ�นวยก�รในหน่วยง�นรัฐ  
ได้ถว�ยง�นรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบ�ท เป็นเวล�
กว่� ๑๖ ปี แต่กลับล�ออกม�ทำ�ก�รเกษตรอย่�งทุกวันนี ้ 
ซึ่งตำ�แหน่งสุดท้�ยก่อนล�ออกจ�กร�ชก�ร คือ ผู้อำ�นวย
ก�รกองประเมินผลง�น สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษ 
เพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี หรือ กปร. ซึ่งหน้�ที่ของอ�จ�รย์ยักษ ์
ในช่วงนั้นก็คือ คอยจดบันทึกพระร�ชดำ�ริของพระบ�ท
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ และจัดทำ�แผนสนองพระร�ชดำ�ริ 
รวมถงึตดิต�มประเมินผล ประมวลผลง�นสนองพระร�ชดำ�ริ
ของหน่วยง�นต่�งๆ และถว�ยร�ยง�น เป็นต้น 

อ�จ�รย์ยักษ์เกิดเมื่อวันท่ี ๑๗ มีน�คม ๒๔๙๗ 
ที่ตำ�บลหนองตีนนก อำ�เภอบ้�นโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทร� 
ปัจจุบันอ�ยุ ๖๐ ปี เป็นบุตรคนที่ ๕ ของ “น�ยบุญม�และ
น�งทองเปลว ศัลยกำ�ธร” ด้วยคว�มท่ีเกิดม�ตัวเล็กม�ก  
พ่อแม่จึงตั้งชื่อว่� “นิด” 

ในวัยเด็กของอ�จ�รย์ยักษ์ก็ไม่ต ่�งจ�กเด็ก 
ต่�งจังหวัดทั่วๆ ไปคือ วิ่งเล่นอยู่กับท้องไร่ท้องน� ใช้ชีวิต
ท่�มกล�งธรรมช�ตแิละเกษตรกรรมท่ีพ่อแม่สร้�งม� กระทัง่
ขึ้นชั้นมัธยม ๓ จึงเข้�ม�เรียนต่อในกรุงเทพ ท่ีโรงเรียน 
วัดนวลนรดิศ แต่เมื่อเข้�ม�เรียนในกรุงเทพก�รเรียนที่เคย 
ใช้ได้ในบ้�นเกิดกลับยำ่�แย่สำ�หรับที่นี่ บวกกับอ�ก�รป่วย 
ส่งผลทำ�ให้อ�จ�รย์ยักษ์ได้ฉ�ย�ว่� “ยักษ์” นับแต่ครั้งนั้น  
เพร�ะสอบตกชัน้ ม.ศ. ๕ นีเ่อง และตอนสอบเข้�มห�วทิย�ลยั 
ก็สอบไม ่ติด อ�จ�รย ์ยักษ ์จึงเบนเข็มม�เรียนต ่อที่
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 
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มุ่งเรียนรู้สู่นักพัฒนา
ระยะเวล� ๔ ปีในมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงกับ 

ก�รออกค่�ยอ�ส�ต่�งๆ ทำ�ให้อ�จ�รย์ยักษ์ได้เห็นได้
เรียนรู้ชีวิตม�กขึ้นเรื่อยๆ ได้รู้จักประเทศไทย ได้สัมผัสกับ
วัฒนธรรมทั้ง ๔ ภ�ค มองเห็นปัญห�ท่ีเกิดขึ้นกับสังคม
ไทย จ�กรัว้ร�มคำ�แหงอ�จ�รย์ยกัษ์กม็�เรยีนต่อปรญิญ�โท 
ที่ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ หรือ NIDA กระทั่งจบ
ออกม�จึงเริม่ต้นชวีติก�รทำ�ง�นท่ี “สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร
พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ หรือสภ�พัฒน์”  
และเก็บเกี่ยวประสบก�รณ์ชีวิตในฐ�นะนักพัฒน�ชุมชนที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่ทุรกันด�รห่�งไกล

หลงัจ�กเป็นนกัพฒัน�ชมุชนได้ปีเดยีวอ�จ�รย์ยกัษ์ 
กก็ลบัเข้�ม�สอบบรรจใุหม่อีกครัง้ทีส่ภ�พฒัน์เช่นเดิม และได้
บรรจุใหม่ในตำ�แหน่ง “เจ้�หน้�ทีว่เิคร�ะห์นโยบ�ยและแผน”  
ซึ่งอยู ่ในช่วงแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ต ิ
ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔) ช่วงนัน้กเ็ริม่มีภัยพบิตัธิรรมช�ต ิ
ให้เห็นบ้�งแล้ว อีกทั้งช�ยแดนก็ยังไม่สงบ เพร�ะเป็นช่วง
สงคร�มเย็น แต่ในหลวงก็เสด็จลงพื้นที่ช�ยแดนเป็นประจำ� 
ซึ่งแรกๆ อ�จ�รย์ยักษ์ก็ต�มเสด็จบ้�ง แต่ไม่ได้เข้�ไป
เกี่ยวข้องโดยตรง จนช่วงหลังๆ ก็จะมีหน้�ที่คอยจดบันทึก
พระร�ชดำ�ริและนำ�ไปผลักดันต่อ 

ในช่วงนั้นผู ้บังคับบัญช�ของอ�จ�รย์ยักษ์มัก 
มอบหม�ยให้ไปบรรย�ยต�มหน่วยง�นต่�งๆ บ้�งก็บรรย�ย
ให้ช�วบ้�นฟัง ซึ่งก็ได้ไปบรรย�ยต�มท่ีพระองค์ท่�น 
พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริไว้ แต่อ�จ�รย์ยักษ์ก็รู ้สึกว่�  
ไม่ค่อยมีคนเชื่อเลย ทั้งๆ ที่อ�จ�รย์ยักษ์ก็เป็นข้�ร�ชก�ร 
ระดับสงูแล้ว ซึง่คนฟังบรรย�ยกบ็อกว่� “กท่็�นเป็นถงึผูอ้ำ�นวยก�ร  
เงินเดือนก็มีกิน รถยนต์หลวงก็มีใช้ นำ้�มันหลวงก็มีให้เติม  
จะพดูอย่�งไรกไ็ด้ แน่จรงิล�ออกม�ทำ�อย่�งทีพ่ดูส ิทำ�น�เอง  
ทำ�ปุ๋ยเอง ทำ�ย�เอง ทำ�นำ้�มันเอง” สิ่งนี้ทำ�ให้อ�จ�รย์ยักษ ์
คดิวนเวียนอยูน่�นก่อนทีจ่ะออกม�ปฏิบตัติ�มแนวพระร�ชดำ�ร ิ
อย่�งจริงจังเช่นทุกวันนี้ 
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น้อมน�าท�าตามแนวทางพระราชด�าริแห่งความพอเพียง
กว่� ๑๖ ปีที่ได้ทำ�ง�นในก�รผลักดันแนวท�ง

ต�มพระร�ชดำ�ริ โดยผ่�นท�งกลไกของรัฐ ขณะเดียวกัน
อ�จ�รย์ยกัษ์กม็องเหน็ห�ยนะทีก่ำ�ลงัคบืคล�นเข้�ม� เนือ่ง
ด้วยเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในช่วงนั้น กระทั่งฟองสบู่แตก
ระลอกแรกยิ่งตอกยำ้�คว�มเช่ือของอ�จ�รย์ยักษ์ม�กขึ้น
เรื่อยๆ หลังจ�กที่บรรย�ยม�หล�ยปี วันหนึ่งอ�จ�รย์ยักษ์
กต็ดัสนิใจล�ออกจ�กร�ชก�ร เพือ่ลงมือปฏิบติัต�มแนวท�ง
พระร�ชดำ�ริบนผืนดินบ้�นเกิดของตน 

โดยม�อ�ศัยอยู่ในคอกหมูแคบๆ และลงมือทำ�
ทุกอย่�งด้วยตนเองตั้งแต่ครั้งน้ัน นั่นจึงเป็นที่ม�ของคว�ม 
“เพี้ยน” ที่ช�วบ้�นในละแวกน้ันต่�งพูดถึงอ�จ�รย์ยักษ์ใน
ช่วงแรกๆ ทีเ่ริม่ต้นใช้ชวีติแบบคนธรรมด� แต่ด้วยคว�มหวัง 
ที่จะพลิกฟื ้นคว�มอุดมสมบูรณ์ของผืนดินให้กลับม�  
และหวังว่�สิ่งท่ีตนเองทำ�จะกล�ยเป็นตัวอย่�งให้คนอื่นๆ 
ได้ประจักษ์และเดินต�มรอยเท้�ของในหลวงเหมือนตน 
อ�จ�รย์ยกัษ์กต็ัง้เป้�หม�ยไว้ว่� วนัหนึง่จะต้องมีคนเดนิท�ง
ม�ห�คว�มรู ้คว�มคดิ คว�มเชือ่ และคว�มศรทัธ� ณ คอกหม ู
แห่งนี้ ซึ่งวันนี้ก็คงต้องบอกว่� สิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นม�แล้ว

ก่อนทีอ่�จ�รย์ยกัษ์จะม�ทำ�ศนูย์กสกิรรมธรรมช�ติ 
ทีม่�บเอือ้ง อ.บ้�นบงึ จ.ชลบรุ ีได้ผ่�นก�รเตรยีมตวักว่� ๑๓ ปี  
ตัง้แต่พ.ศ. ๒๕๒๖ - พ.ศ. ๒๕๓๙ แรกๆ อ�จ�รย์ยกัษ์จะเริม่ 

ด้วยก�รปลูกป่�เพื่อให้ร่มเย็นก่อน และปลูกไม้สำ�หรับ 
ใช้สร้�งบ้�นเรอืน ซึง่เป็นก�รปรบัปรงุสภ�พแวดล้อมให้ดีขึน้
อย่�งต่อเนื่องไปด้วยในตัว 

อ�จ�รย์ยกัษ์เลือกท่ีม�บเอ้ืองเพร�ะว่� ท่ีนีท่ำ�ก�ร
เกษตรได้ย�ก เนื่องจ�กดินก็ไม่ดี นำ้�ก็น้อย แถมเป็นเขต
อุตส�หกรรม เรียกได้ว่�แห้งแล้งม�ก แต่ถ้�ตนฟื้นฟูท่ีนี่ได้
จริงๆ สิ่งนี้จะยิ่งตอกยำ้�ให้ช�วบ้�นเห็นตัวอย่�งที่ชัดเจน 

ในปีพ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๑ ช่วงท่ีล�ออกจ�ก กปร. 
(สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�ร
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง) 
อ�จ�รย์ยกัษ์กเ็ริม่ปลกูไม้ทีใ่ช้เป็นอ�ห�ร เช่น ปลกูข้�ว ปลูกผัก  
เป็นต้น เมื่อได้ข้�วเหลือกินก็เอ�ไปแบ่งปันให้ช�วบ้�น 
เนื่องจ�กเป็นข้�วพันธุ์ดีจึงเป็นพันธุ์ข้�วให้ช�วบ้�นใช้ปลูก

จ�กนั้นก็เริ่มแปรรูปสมุนไพรในป่�ออกข�ย เป็น
ปุ๋ยบ้�ง ทำ�ถ่�นใช้เอง ทำ�ปุ๋ยใช้เอง ทำ�ของใช้เอง เมื่อเริ่ม
เห็นเป็นจรงิต�มแนวท�งพ่ึงพ�ตนเอง ผูค้นกเ็ริม่เข้�ไปดงู�น 
กระทั่งพ.ศ. ๒๕๔๑ อ�จ�รย์ยักษ์ก็ต้องปรับคอกหมูออก 
เพ่ือทำ�เป็นห้องเรยีนในทีสุ่ด เหน็ได้ว่�แนวท�งพฒัน�ดังกล่�ว 
มีลำ�ดับขั้นตอนเป็น ๙ ขั้นจ�กจุดหม�ยสู่จุดเริ่ม ในก�รมุ่งสู่
ก�รพึ่งพ�ตนเองต�มแนวพระร�ชดำ�ริ 
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๙ ขัน้ตอนการพฒันาที่มาบเอือ้ง

กองทัพเกษตรโยธินและ
ขบวนการคืนชีวิตให้แผ่นดิน

ขัน้ตอนที่ ๙  กองก�ำลังเกษตรโยธิน

ขัน้ตอนที่ ๘  ขำย

ขัน้ตอนที่ ๗  เก็บรักษำ

ขัน้ตอนที่ ๖  ทำน

ขัน้ตอนที่ ๕  บุญ

ขัน้ตอนที่ ๔  พอร่มเย็น

ขัน้ตอนที่ ๓  พออยู่

ขัน้ตอนที่ ๒  พอใช้

ขัน้ตอนที่ ๑ พอกิน  

“ธรรมะไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ ธรรมะเป็นสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ”

“สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวเน้นย�้า เพราะความ
พอเพยีงจะเกดิขึน้ได้ต้องมธีรรมกบัความรู ้ธรรมเป็นการน�า 
ความเชือ่มโยงของมนษุย์กบัสิง่เหนอืธรรมชาติเข้ามาร่วมกนั  
พร้อมทั้งต้องมีความรู้ คือ ความรู้ทั้งด้านภูมิศาสตร์และ 
ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อย่างใบไม้นั้นก็เป็นโซลาร์เซลล์
ทีม่คีวามสมบรูณ์มากทีส่ดุ แปลงแสงอาทติย์มาเป็นทกุอย่าง 
แปลงมาเป็นอาหาร เป็นยา และเมืองไทยเป็นเมืองท่ีมี
แสงแดดตลอดปี อยู่ใกล้แสงอาทิตย์ เหมือนอยู่บนสวรรค์  
แต่เรากลับท�าลายโซลาร ์เซลล์ทิ้งกันหมดทั้งประเทศ  
เรือ่งเหล่านีไ้ม่มีใครสอนในมหาวิทยาลยั ท้ังทีเ่ป็นเรือ่งง่ายๆ  
เราทุกวันนี้เหมือนกับไก่ที่อยู ่ในเข่ง ทะเลาะเบาะแว้ง  
ถือดี แย่งยศ แย่งศักดิ์กัน ไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาจะเอาไปฆ่า
กันทั้งเล้าแล้ว” อ�จ�รย์ยักษ์กล่�วไว้ในหนังสือช�ยเพี้ยน 
แห่งมห�’ ลัย คอกหมู

ผลง�นที่เห็นเป็นจริงของอ�จ�รย์ยักษ์ทำ�ให้ 
ส่ือต่�งๆ ช่วยกันถ่�ยทอดภูมิปัญญ�เหล่�นั้นไปสู่วงกว้�ง
ยิ่งขึ้น นอกจ�กอ�จ�รย์ยักษ์จะได้รับร�งวัลม�กม�ยใน
ก�รน้อมนำ�ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงสู ่ก�รปฏิบัติจน 
ประสบคว�มสำ�เร็จ กระท่ังสร้�งแรงบันด�ลใจให้กับผู้คน 
อีกม�กม�ย เสมือนหนึ่งกองทัพนักรบท�งก�รเกษตรที่มี
หัวใจพอเพียงเช่นเดียวกัน 

นอกจ�กนั้นอ�จ�รย์ยักษ์ได้ตั้งองค์กรอิสระ 
ท่ีจะม�ขับเคล่ือนแนวท�งนี้ ส่งผลให้เกิดก�รเคลื่อนไหว
ท�งสังคม ทำ�ให ้ประช�ชนมีส ่วนร ่วมในก�รพัฒน�  
“กองทัพเกษตรโยธิน” ก็เสมือนหนึ่งในกระบวนก�ร 
ทีจ่ะคนืชีวติให้แผ่นดนิ คอื พย�ย�มคนืชวีติกลบัสูธ่รรมช�ติ 
ให้ดนิอดุมสมบรูณ์ มชีวิีต และคนืชีวติกลบัสูส่�ยนำ�้ อ�ก�ศ 
กระท่ังเป็นก�รคืนชีวิตของตัวเร�เองให้กับแผ่นดินเกิด 
ในที่สุด 

ปัจจุบันศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติของอ�จ�รย์ยักษ์
ยงัคงขย�ยตวัเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ พร้อมกบัแนวท�งท่ีผูค้นหันม� 
สนใจม�กขึ้นต�มลำ�ดับ กล�ยเป็นโรงเรียน กล�ยเป็น 
แหล่งเรียนรู ้ให้ผู ้คนม�กม�ย ม�ถึงตรงนี้คำ�ถ�มที่ว ่� 
“อ�จ�รย์ยักษ์เพี้ยนหรือเปล่�?” ทำ�ให้เร�คิดได้ว่�คนที่ 
ห�ว่�อ�จ�รย์เพี้ยนจะทำ�ได้สักครึ่งหนึ่งของอ�จ�รย์ยักษ์
หรือเปล่�

เอกสารการอ้างอิง
วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร. ช�ยเพ้ียนแห่งมห�’ลัยคอกหมู. กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์คอกหมู, ๒๕๕๔. 
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พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาเกษตรไทยจารึกไว้คู่แผ่นดิน



เมธาพร รังทะษี
นิทัศน์วัฒนธรรม

โครงสร้�งสงัคมไทยสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัเกษตรกรรมม�ช้�น�น ก่อเกิด
วิถีชีวิต ก�รดำ�รงอยู่ และคำ้�ชูผู้คนในประเทศม�ตั้งแต่รุ่นปู่ย่�ม�จนถึงรุ่นเร� 
แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีอันทันสมัยจะเข้�ม�มีบทบ�ทม�กข้ึน แต่สังคมเกษตร 
ก็ยังคงจำ�เป็นในก�รขับเคลื่อนประเทศให้ไปข้�งหน้�อย่�งไม่ลดละ 

แหล่งเรยีนรูภ้มูปัิญญ�ทีจ่ะพ�เร�ก้�วเข้�สูว่ถิคีว�มเป็นอยูข่องเกษตรกร 
อย่�งลึกซึง้ “พพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
(องค์การมหาชน) หรอื พกฉ.” พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำ�เภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธ�น ีด้วยรปูแบบก�รจดัแสดงทีทั่นสมยั ผส�นเทคโนโลยีรอบด้�น 
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกอ�ค�ร ร�วกับ “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” เลยทีเดียว    



ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พิพิธภัณฑ์อันเต็มไปด้วยชีวิต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตัง้พพิธิภัณฑ์ก�ร
เกษตรฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ท
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เนื่องในมห�มงคลสมัยที่ พระบ�ท
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงครองสิริร�ชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี  
ในพ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งครั้งนั้นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินประกอบพิธี
ว�งศิล�ฤกษ์ก�รก่อสร้�งอ�ค�รพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๔ 
กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
เสดจ็พระร�ชดำ�เนนิเป็นองค์ประธ�นในพธีิเปิดเม่ือวนัที ่๒๑ 
มกร�คม พ.ศ. ๒๕๔๕

ต่อม�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำ�เนนิก�ร
จัดตั้งสำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ท
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน) เพ่ือดำ�เนินก�ร
บริห�รง�นต�มพระร�ชกฤษฎีก� โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ ๒๓ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๒

พพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรตฯิได้มกี�รปรบัปรงุ 
ม�อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่พระอัจฉริยภ�พ
ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ด้�นก�รเกษตรอย่�ง
หล�กหล�ย สร้�งให้เย�วชนและประช�ชนได้ตระหนักถึง
พระอัจฉริยภ�พของพระองค์ในก�รพัฒน�ก�รเกษตรไทย 
และท่ีสำ�คัญคือ ส�ม�รถนำ�ไปเป็นแบบอย่�งในก�รดำ�รง
ชีวิตและประกอบอ�ชีพได้อย่�งเป็นรูปธรรม นับได้ว่�เป็น
นิทรรศก�รที่มีชีวิตและสร้�งอ�ชีพสร้�งชีวิตได้ในขณะ
เดียวกัน

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เรียกได้ว่�
เป็นพพิธิภณัฑ์ยคุใหม่ เป็นพพิธิภัณฑ์ท่ีมชีวีติ มกี�รจัดแสดง 
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกอ�ค�ร โดยมีทั้งหมด ๙ อ�ค�ร 
บนพื้นที่กว่� ๓๐๐ ไร่ ภ�ยในอ�ค�รจะเป็นก�รจัดแสดง
นิทรรศก�ร “ในหลวงรักเร�” โดยมีแนวท�งก�รนำ�เสนออยู่
ภ�ยใต้หลกัคดิทีว่่� “ไม่มใีครรกัประช�ชนเท่�ในหลวงอีกแล้ว  
พระองค์ทรงทำ�เพ่ือประช�ชนม�กม�ย” มกี�รแสดงในรปูแบบ 
ท่ีทันสมัย ไม่ว่�จะเป็นภ�พยนตร์ส้ัน ระบบมัลติมีเดียท่ี
โต้ตอบกับผู้เข้�ชม แสงสีเสียงต่�งๆ และอ�ค�รสถ�นที่
จำ�ลองย้อนยุคส่ือส�รวิถีไทยในอดีต รวมไปถึงก�รเรียนรู้
เกษตรแบบปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง
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เมื่อเข้�สู่ภ�ยในตัวอ�ค�รจะประกอบด้วยพ้ืนท่ี
ส่วนต่�งๆ ทีจั่ดแสดงง�นด้�นเกษตร โดยแบ่งเป็นหมวดหมู ่
ประกอบด้วย

นทิรรศก�รเผยแพร่เกยีรตคิณุและพระอจัฉรยิภ�พ 
ด้�นก�รเกษตรของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูห่วั พระร�ชประวตัิ  
หลักก�รทรงง�น ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงภ�ค
ก�รเกษตร นวัตกรรมและก�รพัฒน�ก�รเกษตรไทย และ
นิทรรศก�รหมุนเวียนอันเกี่ยวเนื่องกับพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยูห่วักบัก�รเกษตรในรปูแบบใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยี
ทนัสมยั ทัง้สือ่ในก�รจดัแสดง หุน่จำ�ลองวิถชีวิีต ก�รใช้ส่ือผสม 
เสมอืนจรงิ รวมถงึก�รใช้สือ่มลัตทิชั มลัตมิเีดยี และแอนเิมชัน่  
ในลักษณะอินเตอร์แอคทีฟโต้ตอบกับผู้เข้�ชม

๑. พระร�ชพิธีในวิถีเกษตร พระร�ชพิธีเพื่อสร้�ง 
ขวัญและกำ�ลังใจให้เกษตรกรไทยและปฏิทินช�วน�ไทย 
อย่�งเช่น พระร�ชพิธีจรดพระนังคัลแรกน�ขวัญ และ 
พระร�ชพิธีพืชมงคล 

๒. กษัตรย์ิ เกษตร จดัแสดงในโรงภ�พยนตร์ ๓ มติิ  
๑๒๐ ที่นั่ง นำ�เสนอ “เรื่องของพ่อในบ้�นของเร�” ซึ่งเป็น 
พระร�ชประวัติของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ด้วย
เทคนิคก�รฉ�ยแบบทะลุจอ

๓. หลกัก�รทรงง�นในพระบ�ทสมเดพ็ระเจ้�อยู่หวั 
๒๓ ข้อ ซึ่งจุดเด่นๆ จะอยู่ที่ซุ ้มประติม�กรรมรวงข้�ว  
ทีจ่ดัแสดงหลกัก�รทรงง�นในพระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูหั่ว  
เพื่อให้ประช�ชนได้ศึกษ�และน้อมนำ�ไปปฏิบัติ

๔. หัวใจใฝ่เกษตร ทีน่ีผู่เ้ข้�ชมจะได้สนกุสน�นกบั
ของเล่นในวถีิเกษตรจ�กธรรมช�ตใิกล้ตวั พร้อมองค์คว�มรู้
ในวิถีเกษตร เช่น บ้�นช�วน�จำ�ลอง ๓ หลัง สวนผัก ๕ สี 
ในนำ้�มีปล� ในน�มีข้�ว เครื่องสีข้�วด้วยมือ เครื่องฝัดข้�ว
โบร�ณ เครือ่งใช้ไม้สอยในก�รประกอบอ�ชพีเกษตร เป็นต้น

นิทรรศก�รเด่นๆ ที่เร�จะได้ชมเมื่อเดินท�งม�
ถึงพิพิธภัณฑ์นั่นก็คือ นิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติพระบ�ท
สมเดจ็พระเจ้�อยูหั่ว “ในหลวงรักเร�” จดัแสดงทีอ่�ค�รเฉลิม
พระเกียรติฯ บริเวณชั้น ๑ โดยจะแบ่งส่วนก�รจัดแสดงออก
เป็น ๑๐ ส่วน ดังนี้ 
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๕. ต�มรอยพ่อ เป็นแบบอย่�งของพ่อ รวมถงึว�ทะ 
คำ�คมผู้น้อมนำ�คำ�พ่อสอนและหัวใจนักปร�ชญ์ เป็นต้น

๖. วถีิเกษตรของพ่อ เป็นก�รนำ�เสนอพระอัจฉรยิภ�พ 
ด้�นก�รจัดก�ร ดิน นำ้� ป่� คน โครงก�รส่วนพระองค์  
สวนจิตรลด� โครงก�รหลวง และ ๖ ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

๗. นวัตกรรมของพ่อ นำ�เสนอพระเกยีรตคิณุและ
นวัตกรรมของพ่อด้�นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหม�ยก�รค้�
พระร�ชนิพนธ์ เช่น ดนตรี วรรณกรรม เป็นต้น

๘. ภูมิพลังแผ่นดิน ๗ นำ�เสนอช่วงสมัยของ
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หวั ผ่�นสือ่หนงัสอืดิจทัิลเล่มยกัษ์
ที่จะพ�คุณไปเรียนรู้อย่�งสนุกสน�น

๙. นำ�้คือชวีติ จดัแสดงง�นจ�กยอดเข�ถงึท้องทะเล  
ส�ยพระเนตรย�วไกลในก�รบริห�รจัดก�รนำ้� กระบวนก�ร
แห่งฝนหลวง คุณค่�แห่งปร�ก�รนำ้� โมเดลเครื่องบินทำ� 
ฝนหลวง ภ�พถ่�ยพระร�ชกรณียกิจที่ทรงง�นเรื่องนำ้� 
เป็นต้น

๑๐. ล�นภมิูปัญญ�แผ่นดิน ชมภ�พประติม�กรรม
นูนตำ่�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

โดยก�รจัดรูปแบบนิทรรศก�รจะมีก�รสร้�ง
บรรย�ก�ศให้สอดคล้องกับเรื่องร�วที่จัดแสดงอย่�งลงตัว 
นอกจ�กที่นี่จะสรรห�สิ่งที่ห�ดูได้ย�กและมีคว�มหม�ย
สำ�คัญท�งด้�นก�รเกษตรแล้ว จุดเด่นของที่นี่ก็คือ ก�รนำ�
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้�ม�ร่วมสร้�งประสบก�รณ์เข้�ชม
พิพิธภัณฑ์ อย่�งที่ได้กล่�วม� เรียกได้ว่�ทันสมัยถึงขั้นลำ้� 
ไปข้�งหน้�เลยทเีดยีว สิง่เหล่�นีช่้วยสร้�งประสบก�รณ์ร่วม 
ระหว่�งผู้ชมและนิทรรศก�ร ซึ่งจะทำ�ให้ผู ้เข้�ชมได้ท้ัง 
คว�มรู ้ได้ทัง้คว�มสนุกสน�นเพลดิเพลนิ เป็นก�รฉีกรปูแบบ 
พิพิธภัณฑ์เดิมๆ ที่เคยเป็นม� หล�ยคนอ�จจะมองว่�  
ก�รไปเทีย่วพพิธิภณัฑ์เป็นสิง่ท่ีน่�เบือ่ แต่สำ�หรบัทีน่ีคุ่ณจะต้อง 
เปลี่ยนคว�มคิดนั้นไปเลย 
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ก�รจัดแสดงง�นนอกอ�ค�รเน้นเนือ้ห�ทีส่อดคล้อง 
กับก�รจัดแสดงภ�ยใน โดยเฉพ�ะฐ�นก�รเรียนรู้ต่�งๆ  
ท่ีมุ่งเน้นก�รเกษตรต�มแนวปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจ�กผู้เข้�ชมจะได้เห็น ได้เรียนรู้อย่�งใกล้ชิดแล้ว ยังได้
ลงมือทำ�อีกด้วย อย่�งเช่น ในส่วนของ “ไร่พอเพียง” ก็จะมี
กิจกรรมหล�กหล�ย ไม่ว่�จะเป็นก�รทำ�น� ปลูกผัก ไม้ผล  
เพ�ะเห็ด เล้ียงปล� เลี้ยงไก่ ไปจนถึงก�รใช้โซล�ร์เซลล ์
ม�ผลิตไฟฟ้�ในบ้�นเรือน เป็นต้น

สำ�หรับคนเมืองที่อ�ศัยในเมืองใหญ่ และอ�จ
จะกำ�ลังมองห�รูปแบบวิธีในก�รปรับใช้วิถีเกษตรพอเพียง 
ต้องไม่พล�ดในส่วนของ “เกษตรพอเพียงเมือง” เนื่องจ�ก
ฐ�นนี้จะนำ�เสนอต้นแบบก�รเกษตรสำ�หรับคนเมือง โดย
เฉพ�ะคนทีม่พีืน้ทีน้่อย และต้องก�รพึง่ตนเอง ไม่ว่�จะเป็น 
ก�รผลิตอ�ห�รปลอดส�รพิษ ก�รลดค่�ใช้จ่�ย หรือจะเพิ่ม
พืน้ท่ีสเีขยีวและช่วยลดโลกร้อนได้อย่�งไร ทีน่ีก่ม็คีำ�ตอบให้  
อย่�งเช่น ก�รปลูกผักปลูกข้�วในบ่อซีเมนต์ ก�รปลูกพืช
บนด�ดฟ้� ก�รนำ�ขยะในครัวเรือนม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เป็นต้น เหล่�นี้ไม่จำ�เป็นต้องมีพ้ืนท่ีเป็นไร่ๆ แต่แค่อ�ศัย 
พ้ืนท่ีเล็กๆ หลังบ้�น ต�มระเบยีง และหัวใจท่ีพอเพียงเท่�นัน้ 
ก็จะส�ม�รถใช้แนวคิดแบบพอเพียงเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่ง 
ของชีวิตคนเมืองได้ 

ในส่วนของ “มหัศจรรย์เกษตรไทย” จะนำ�เสนอ
คว�มรู้คว�มแปลกใหม่ท�งก�รเกษตร เช่น ก�รปลูกข้�วใน
บ่อซเีมนต์วงใหญ่ ก�รทำ�มะละกอตอนก่ิง ก�รปลกูผักในนำ�้  
เป็นต้น 



ข้อมูลการติดต่อ
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เมื่อคุณได้ม�เยือนที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เชื่อได้ว่�  
จะทำ�ให้เกดิคว�มรูแ้ละคว�มเข้�ใจต่อแนวท�งก�รเกษตรไทย 
ยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะพระอัจฉริยภ�พในก�รเกษตรท่ีในหลวง 
พระร�ชท�นแก่ปวงชนช�วไทย อันจะช่วยให้เกดิก�รยกระดบั 
คุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนในทุกภ�คส่วน  
โดยเฉพ�ะในสังคมเกษตรท่ีถือได้ว่�เป็น “กระดูกสันหลัง 
ของช�ติ” คำ�นี้หล�ยคนอ�จจะลืมไปแล้ว แต่พระบ�ท
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวท่�นไม่เคยลืม เพร�ะประช�ชนอยู่ใน 
ส�ยพระเนตร  พระกรรณของพระองค์ตลอดม�  ดงัท่ีประจกัษ์
ชัดแจ้งในนิทรรศก�รต่�งๆ ท่ีได้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ ์
แห่งนี้  

 ส่วนใครที่อย�กสัมผัสชีวิตเกษตรกรตัวจริง 
ก็ต้องม�ที่ “เกษตรต�มรอยพ่อ” ซึ่งเน้นก�รเกษตรต�ม
แนวปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยก�รใช้ที่ดินเพียง ๑ ไร่ 
แต่ส�ม�รถทำ�ประโยชน์ได้ม�กม�ย เช่น ก�รทำ�น� ปลูกผัก  
สมุนไพร ไม้ผล เพ�ะเห็ด เลี้ยงปล� เลี้ยงไก่ เป็นต้น 
โดยพื้นที่ ๑ ไร่จะแบ่งก�รจัดก�รเป็น ๔ ส่วน คือ ๓๐%  
นำ้� ๓๐% น�ข้�ว ๓๐% ปลูกพืชผักไม้ผล และอีก ๑๐%  
ก็ใช้เป็นท่ีอยู่อ�ศัยและก�รเลี้ยงสัตว์ ซึ่งที่นี่เร�ก็จะได้เห็น
ตัวอย่�งแปลงสวนไร่น�ของเกษตรกรตัวจริงหล�ยท่�น 
ที่ม�เรียนรู้และปฏิบัติต�มแนวท�งของในหลวง

อีกฐ�นหนึ่งที่มีคว�มน่�สนใจไม ่แพ ้กันคือ 
“นวัตกรรมที่อยู่อ�ศัย” ซึ่งนำ�เสนอบนฐ�นคว�มคิดของ
ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ สร้�งเป็นที่อยู่อ�ศัย ง่�ยและ
ประหยัดสุดๆ โดยเฉพ�ะบ้�นดินและบ้�นฟ�ง เป็นต้น  
ใครท่ีอย�กนำ�แนวคว�มคิดเหล่�นี้ไปปรับใช้กับก�รดำ�เนิน
ชีวิตของตัวเองต้องไม่พล�ด

http://bit.ly/culmag4-8
http://www.wisdomking.or.th/




ลอยกระทงในอุษาคเนย์



ธีรภาพ โลหิตกุล
แผ่นดินเดียว



...กินข้�วอย่�ลืมเสื้อน� กินปล�อย่�ลืมเสื้อนำ้�... 
ภ�ษิตคำ�สอนของคนไทยแต่โบร�ณบอกให้รู้ว่� 

แต่ไหนแต่ไรม� คนไทยเค�รพบูช�สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิท่ีสงิสถติย์อยู่
ในทุ่งน�และท้องนำ้� เรียกว่� “เสื้อน�” กับ ”เสื้อนำ้�” บ�งที
เรียก “ผีเสื้อน� - ผีเสื้อนำ้�” รวมทั้ง “ผีเสื้อเมือง” หรือ “พระ
เสื้อเมือง” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คุ้มครองเมือง

ต่อม�เมื่อคนไทยขยับขย�ยลงม�ตั้งถิ่นฐ�น ณ 
ลุม่นำ�้ปิง วัง ยม น่�น และเจ้�พระย� เกดิเป็นส�มอ�ณ�จกัร
ใหม่ คือล้�นน� สุโขทัย และอยุธย� ซึ่งแวดล้อมไปด้วย
ชนช�ติที่มีอ�รยธรรมรุ่งเรืองม�ก่อน คือ มอญ ขะแมร์ และ
พม่� ชนช�ติเหล่�นี้นับถือสองศ�สน�หลัก คือศ�สน�พุทธ 
กับศ�สน�พร�หมณ์ หรือฮินดู นับแต่นั้น “เสื้อน�” หรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์แห่งน�ข้�ว ก็ถูกแต่งองค์ทรงเครื่อง แล้วเรียกข�น
ใหม่ว่� “พระแม่โพสพ” ซึ่งเป็นป�งหนึ่งหรือภ�คหนึ่งของ 
“พระลักษมี” เทพน�รีแห่งโชคล�ภและคว�มอุดมสมบูรณ์ 
ช�ย�ของมห�เทพฮินดูน�ม “วิษณุ” หรือ “น�ร�ยณ์” 

ส่วน “เสื้อนำ้�” ก็กล�ยเป็น “พระแม่คงค�” 
เทพน�รแีห่งส�ยนำ�้ ธดิ�ของพระหมิวตั – เทพแห่งเทอืกเข� 
หิม�ลัย และเป็นพ่ีส�วของพระอุม� – ช�ย�ของพระศิวะ
มห�เทพ มเีรือ่งเล่�ว่�เมือ่พระคงค�กำ�เนดิ บรรด�ทวยเทพ
ต่�งยนิดีปรดี� จงึพ�กันอัญเชญิพระน�งไปสถติเป็นส�ยธ�ร
สวรรค์ ซึ่งมนุษยโลกจะเห็นพระน�งเป็นท�งสีข�วย�วพ�ด
ไปต�มโค้งฟ้� อย่�งท่ีฝรั่งเรียก “ท�งนำ้�นม” (Milky Way) 
หรือที่ม�เรียกกันภ�ยหลังว่�“ท�งช้�งเผือก” 

แต่ช�วฮินดูเรียก “คงค�สวรรค์” (Ganges) และ
นบัถอืว่�เป็นหนท�งสูส่วรรค์ ย�มมลีมห�ยใจ ต้องได้อ�บนำ�้ 
ศักดิ์สิทธิ์แห่งส�ยธ�ร�คงค�สักคร้ัง ย�มส้ินลมแล้วก็ขอให้
ร่�งได้มอดไหม้ ณ ริมฝั่งคงค� เพ่ือเถ้�อัฐิจะได้ถูกกว�ด
ลง ณ คงค� ให้พระแม่แห่งส�ยนำ้�นำ�พ�ดวงวิญญ�ณไปสู่
สรวงสวรรค์
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บ�งตำ�น�นเล่�ข�นว่�ย�มเกรี้ยวกร�ด คงค�
สวรรค์อ�จไหลลงม�สูพ่ืน้โลกอย่�งรุนแรง ถงึขัน้โลกจะแตก
ได้ พระศวิะมห�เทพจงึเอ�มุน่มวยผมของพระองค์ไปชะลอ
คงค�มห�นทีไว้ นี่อ�จเป็นส�เหตุหนึ่งก็ได้ ท่ีทำ�ให้มนุษย์
ต้องบัดพลีบูช�พระแม่คงค�ให้ดี ห�กคิดว่�ทำ�อะไรไม่ดีกับ
แม่คงค� เช่นทำ�ให้แม่นำ้�สกปรก ก็ต้องขออภัยด้วยก�รจุด
ประทีปลงในกระทง ลอยไปขอขม�ล�โทษ และขออย่�ให้
พระแม่โกรธจนเกรี้ยวกร�ด จนนำ้�ท้วมท้นล้นตล่ิง กระทั่ง
ลูกๆ ต้องตกระกำ�ลำ�บ�ก

แต่บ้�งก็ว่�ก�รลอยกระทง ได้รับอิทธิพลจ�ก
ธรรมเนียมก�รลอยประทีปเพื่อบูช�มห�เทพของช�วฮินดู 
อันประกอบด้วย พระศิวะ พระน�ร�ยณ์ พระพรหม เรียก
ต�มคัมภีร์โบร�ณว่� “ทีปว�ล” หรือเทศก�ลต�มประทีป ซึ่ง
เมื่อบูช�ครบวันแล้วให้นำ�ประทีปไปลอยนำ้� 

ข้�งฝ่�ยศ�สน�พุทธอธิบ�ยว่� ก�รลอยกระทง
มีต้นกำ�เนิดจ�กเมื่อครั้งยังไม่ตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสวย
ข้�วมธปุ�ย�สของน�งสชุ�ด� แล้วทรงตัง้สตัย�ธษิฐ�นลอย

ถ�ดข้�ว ณ ริมฝั่งนำ้�เนรัญชร� ว่�ห�กพระองค์จะตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้�จริง ก็ขอให้ถ�ดลอยทวนนำ้� ปร�กฏว่�
ถ�ดค่อยๆ จมลงในลักษณะทวนนำ้� จนไปถูกขนดห�งของ
พญ�น�คผู้รักษ�บ�ด�ล คร้ันเมื่อทรงตรัสรู้แล้ว พญ�น�ค
มีคว�มเล่ือมใส จึงขอให้ทรงประทับรอยพระพุทธบ�ทไว้
ให้ตนบูช�ที่ริมฝั่งเนรัญชร� คว�มทร�บถึงน�งสุช�ด�จึงนำ� 
เครื่องหอมและดอกไม้ใส ่ถ�ดลอยนำ้�ไปสักก�รบูช� 
เป็นประจำ� จนกล�ยเป็นประเพณีลอยกระทงสืบม� 
กับอีกตำ�น�นหนึ่งคือ ช�วพุทธลอยกระทงไปบูช�รอย
พระพทุธบ�ท ณ รมิฝ่ังนมัท�นท ีทีซ่ึง่พระองค์เสดจ็ไปแสดง
ธรรมโปรดพญ�น�ค จนพญ�น�คเกิดคว�มเลื่อมใส 

เมื่ออธิบ�ยเช่นนี้แล้ว ประเพณีลอยกระทงจึง
ตอบสนองท้ังฝ่�ยพุทธและฝ่�ยพร�หมณ์ฮินดู โดยเฉพ�ะ
ในสังคมไทย ง�นลอยกระทงมีก�รประยุกต์และพัฒน�จน
อลังก�รเสียยิ่งกว่�ดินแดนต้นกำ�เนิดคืออินเดีย โดยเฉพ�ะ
ง�นประเพณลีอยกระทง เผ�เทยีน เล่นไฟ ทีส่โุขทยั ยอมรบั
กันว่�ทั้งขรึมขลัง อลังก�รตระก�รต�เป็นที่สุด

เฮือไฟที่ช�วบ้�นแห่ผ่�นหน้�พระอุโบสถ วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบ�ง ก่อนที่จะนำ�ลงไหลเฮือไฟในลำ�น้ำ�โขง
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ภ�พสตรีในร�ชสำ�นักกำ�ลังปล่อยสิ่งประดิษฐ์รูปทรงกลมลงในน้ำ� ที่ระเบียงทิศใต้ของปร�ส�ทบ�ยน กัมพูช� 

หลักฐ�นเกี่ยวกับก�รลอยกระทงที่เด่นชัดใน 
ภมิูภ�คอษุ�คเนย์ (เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้) น่�จะเป็นภ�พ
แกะสลกัหินอ�ยรุ�ว ๘๐๐ ปี ทีร่ะเบียงทศิใต้ของปร�ส�ทบ�ยน  
ปร�ส�ทประจำ�รัชก�ลพระเจ้�ชัยวรมันที่ ๗ แห่งกัมพูช� 

เป็นภ�พสตรใีนร�ชสำ�นกักำ�ลงัปล่อยสิง่ประดษิฐ์
รูปทรงกลมลงในนำ้� ตรงกับพระร�ชพิธีสิบสองเดือน 
กรุงกัมพูช� ที่ระบุว่�ในเดือนกัตติก หรือเดือน ๑๒ จะมี 
“พระร�ชพิธีพ�ยเรือ ลอยประทีป ไหว้พระแข” (พระจันทร์) 
ซึ่งร�ชสำ�นักกัมพูช�ยังสืบทอดม�ตร�บจนวันนี้ เรียกกันว่�  
“เทศก�ลนำ�้” ในช่วงเดอืนพฤศจกิ�ยน โดยถอืเป็นวนัหยุดร�ชก�ร 

ถึง ๓ วัน เพื่อระลึกถึงบุญคุณ และแสดงคว�มขอบคุณ
ต่อแม่นำ้�โขง ที่นำ�คว�มอุดมสมบูรณ์ม�สู่ช�วกัมพูช� โดย 
ช�วกมัพชู�จะพร้อมใจกนัลอยประทีปไปต�มแม่นำ�้โขง และ
มีก�รแข่งเรือย�วกันอย่�งเอิกเกริก

สุโขทัยก่อนจะเป็นอ�ณ�จักรใหญ่ ก็เคยขึ้นกับ
ร�ชสำ�นักกัมพูช�ม�ก่อน จึงสันนิษฐ�นว่� พระร�ชพิธีลอย
ประทปีอ�จส่งอทิธพิลให้เกดิประเพณลีอยกระทง เผ�เทียน 
เล่นไฟในสุโขทัยด้วย ดงัข้อคว�มในศลิ�จ�รกึหลักท่ี ๑ ระบุว่�  
“เมอืงสโุขทยันีม้สีีป่�กประตหูลวง เทีย้รย่อมคนเสยีดเข้�ม�
ดูท่�นเผ�เทียนเล่นไฟ”



99ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗

ส่วน “ตำ�รับท้�วศรีจุฬ�ลักษณ์” หรือ “ตำ�น�น 
น�งนพม�ศ” ที่ระบุว่�เป็นพระสนมเอกของพระร่วงเจ้� 
แห่งกรุงสุโขทัย และเป็นผู้คิดประดิษฐ์กระทงรูปดอกบัว
กมทุ - บวัทีบ่�นย�มร�ตรเีพยีงปีละครัง้ในคืนเพญ็เดอืน ๑๒  
อนัเป็นต้นแบบของกระทงทีใ่ช้ลอยกนัม�จนถงึวนันี ้รวมทัง้
เป็นทีม่�ของก�รประกวดน�งนพม�ศนัน้ มีนกัประวตัศิ�สตร์
หล�ยสำ�นักวิเคร�ะห์ตรงกันว่� “ตำ�รับท้�วศรีจุฬ�ลักษณ์”  
ไม่น่�จะเป็นเอกส�รสมัยสุโขทัย แต่น่�จะแต่งขึ้นใหม่ใน 
แผ่นดินรัชก�ลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นวรรณคดี
กึ่งคู่มือปฏิบัติตนของน�งในร�ชสำ�นัก โดยอ้�งพระวินิจฉัย
ของสมเด็จฯ กรมพระย�ดำ�รงร�ช�นภุ�พ ท่ีว่�หนงัสอืเล่มนี้ 
มีก�รกล่�วถึงปืนใหญ่และช�ติฝรั่งอเมริก� ซ่ึงยังไม่มีใน
สมัยสุโขทัย  

จึงกล่�วได้ว่� ประเพณลีอยกระทง เผ�เทยีน เล่นไฟ 
ในประเทศไทย กับเทศก�ลนำ้�ของกัมพูช� มีต้นร�กท�ง
วฒันธรรมเดียวกนั คอืรบัอทิธพิลศ�สน�พร�หมณ์ฮนิด ูและ
ศ�สน�พุทธฝ่�ยเถรว�ท

ส่วนในประเทศล�ว ให้คว�มสำ�คัญกับประเพณี
ไหลเฮือไฟ หรือลอยเรือไฟ เพื่อบูช�รอยพระพุทธบ�ท  
ที่ประทับไว้ ณ ริมฝั่งแม่นำ้�นัมท�นที เมื่อครั้งเสด็จไปแสดง 
ธรรมเทศน�โปรดพญ�น�คต�มท่ีปร�กฏใน “อรรถกถ�
ปุณโณว�ทสูตร” รวมถึงธรรมเนียมก�รลอยประทีป
บูช�เทพเจ้�และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ท่ีเล่ือนไหลถ่�ยเทม�จ�ก 
สังคมอินเดีย จึงเกิดประเพณีไหลเฮือไฟขึ้น พร้อมๆ กับ
ก�รทำ�กระทงจ�กวัสดุง่�ยๆ ม�ลอยเพื่อเป็นสิริมงคลกัน 
ในวนัออกพรรษ� วนัขึน้ ๑๕ คำ�่ เดอืน ๑๑ นัน้เลย จงึกล่�วได้ ว่� 
ล�วไม่มีวันลอยกระทง ๑๕ คำ่� เดือน ๑๒  แต่อย่�งใด 

ในขณะท่ีวัฒนธรรมของช�วเวียดน�ม จะไม่มี
วันลอยกระทงแบบเจ�ะจงวันใดวันหนึ่ง แต่จะลอยใน 
วันสำ�คัญท�งพุทธศ�สน� อ�ทิ วันม�ฆบูช� วิส�ขบูช� 
โดยมีต้นร�กจ�กศ�สน�พุทธฝ่�ยมห�ย�น และจ�กลัทธิ
บูช�บรรพบุรุษของขงจื๊อ ดังนั้น นอกจ�กลอยกระทงถว�ย
เป็นพุทธบูช�ในวันสำ�คัญท�งศ�สน�แล้ว ช�วเวียดน�ม 
จะนิยมลอยกระทงท่ีเป็นกระด�ษสี ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม
รำ�ลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ 

ธรรมเนียมของช�วเวียดน�มจึงส�ม�รถลอย
กระทงได้ทุกวัน จนกล�ยเป็นจุดข�ยท�งก�รท่องเที่ยว 
เพร�ะกระทงกระด�ษหล�กสีสัน ย�มเมื่อต้องแสงเทียน
ระยิบระยับล่องลอยไปในส�ยนำ้� สร้�งคว�มประทับใจ 
ให้อ�คันตุกะผู้ไปเยือนยิ่งนัก 

แต่ไม่ว่�ประเพณีลอยกระทงของช�วอุษ�คเนย์ 
– อ�เซียน จะมีรูปแบบหรือสีสันแตกต่�งกันเพียงใด และม ี
ต้นร�กจ�กศ�สน�หรอืลทัธนิกิ�ยทีแ่ตกต่�งกนัแค่ไหน ทว่� 
ในส่วนลึกของประเพณีนี้ ล้วนสอนให้เร�สำ�นึกถึงบุญคุณ
ของธรรมช�ต ิและบรรพบรุษุ รูจ้กัก�รขออภยั และปรบัปรุง
แก้ไข ห�กทำ�สิง่ท่ีไม่ถกูต้องดงี�ม เพือ่สงัคมทีร่่มเยน็เป็นสขุ
นั่นเอง
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อำเซียนร่วมสมัย 

ผศ.ดร. ยุกติ มุกดำวิจิตร

ก่อนที่จะก้�วเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนในพ.ศ. ๒๕๕๘ เร�ควรเตรียมคว�มพร้อมหรือจะรับมือและ 
สร้�งโอก�สรอบด้�นได้อย่�งไร ในอันที่จะเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน ก�รอยู่ร่วมกัน ท้ังท�งด้�น
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ก�รเมืองและคว�มมั่นคง รวมไปถึงก�รเชื่อมโยงภ�ยในภูมิภ�ค ทั้งด้�นโครงสร้�ง 
พ้ืนฐ�น กฎระเบียบและประช�ชนในอ�เซียน กับมุมมองของนักวิช�ก�รอย่�ง “ผศ.ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร” 
อ�จ�รย์ประจำ�คณะสังคมวิทย�และม�นุษยวิทย� มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

: พรมแดนใหม่ในยุคไซเบอร์ 
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ภัทรพล รอดคลองตัน
วัฒนธรรมวิพากษ์

ขณะน้ีเรำพร้อมหรือยังที่จะรวมตัวกับประเทศอ่ืนๆ ในประชำคมอำเซียน 
อยำกให้อำจำรย์วิพำกษ์ทัง้จุดอ่อน จุดแข็งของเรำ

ก�รรวมตัวกันเป็นประช�คมอ�เซียนไม่ใช่ว่�
ใครพร้อมหรือไม่เท่�นั้น แต่ต้องถ�มว่�ทุกประเทศใน 
ทั้งประช�คมว่� พร้อมแล้วหรือยัง และที่สำ�คัญกว่�นั้นคือ
คำ�ถ�มที่ว่� คว�มพร้อมที่ว่�นั้นเอื้อประโยชน์ให้กับใคร 

คว�มพร้อมของก�รเข้�สู ่ประช�คมอ�เซียน 
ส่วนหนึง่ม�จ�กคว�มพร้อมท�งก�รเมอืง ดงัทีเ่ร�จะเหน็ว่�  
ประเทศสม�ชิกอ�เซียนหล�ยๆ ประเทศที่เป็นสม�ชิกใหม่  
เช่น เวียดน�มและพม่� ได้ปรับตัวท�งก�รเมืองอย่�ง
ขน�นใหญ่ เพื่อเข้�สู่ก�รเป็นส่วนหนึ่งของอ�เซียน เริ่มจ�ก 
เวียดน�มที่ปรับประเทศให้เป็นระบบเศรษฐกิจก�รตล�ด 
แม้ว ่�จะยังคงก�รปกครองแบบสังคมนิยมอยู ่ ทำ�ให้
เวียดน�มกล�ยเป็นเศรษฐกิจก�รตล�ดภ�ยใต้ก�รกำ�กับ
ของรัฐ แม้ไม่ใช่ทุนนิยมเสรี ที่สำ�คัญคือยอมให้เอกชนเป็น
เจ้�ของธรุกจิได้ ยอมให้มีก�รร่วมทนุระหว่�งทนุต่�งประเทศ
กับทุนท้องถ่ินได้ ยอมให้เงินตร�ไหลเวียนอย่�งเสรีได้  
ส่วนประเทศพม่� ก็อยู่ในระหว่�งก�รปรับตัวและปฏิรูป
ก�รเมืองที่ เชื่อกันว่�จะทำ�ให้พม่�กล�ยเป็นประเทศ
ประช�ธิปไตยม�กขึ้น เป็นที่ยอมรับของน�น�ช�ติที่ 
จะคบค้�สม�คมด้วยม�กขึ้น

อย่�งไรก็ดีคว�มไม่มั่นคงท�งก�รเมืองยังคง 
เป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อคว�มพร้อมของแต่ละประเทศเอง  
และของประช�คมอ�เซยีน คว�มไม่ต่อเนือ่งของกระบวนก�ร 
ประช�ธิปไตยอ�จทำ�ให้ประเทศถูกลดคว�มน่�เช่ือถือ 
ลงได้ และกล�ยเป็นประเทศที่ไม่มีคว�มมั่นคงในท�ง
นโยบ�ยเศรษฐกิจและก�รเมือง 

นอกจ�กนั้น ประเทศต่�งๆ ในอ�เซียนก็ยังคงมี
คว�มพร้อมท�งเศรษฐกิจไม่เท่�กัน เนื่องจ�กยังคงมีฐ�น
ท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจท่ีแตกต่�งกัน ในท�งเศรษฐกิจ 
เร�อ�จแบ่งประเทศอ�เซียนออกเป็นประเทศกลุ่มย�กจน 
ได้แก่ ล�ว กัมพูช� และพม่� ประเทศกลุ่มฐ�นะป�นกล�ง  
ได้แก่ไทย เวียดน�ม อีนโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และ 
ประเทศค่อนข้�งมั่งคั่งถึงม่ังคั่งม�กอย่�งบรูไน ม�เลเซีย 
และสิงคโปร์ คว�มแตกต่�งกันนี้จะทำ�ให้บ�งประเทศยังคง
ลังเลท่ีจะเข้�ร่วมในก�รเป็นประช�คมอย่�งชดัเจน เนือ่งจ�ก
เข�อ�จจะกล�ยเป็นผู ้ที่ต้องแบกรับภ�ระท�งเศรษฐกิจ 
ต้องดูดซับแรงง�น ต้องแบ่งเบ�ภ�ระในก�รโอบอุ ้ม 
ช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่ประเทศย�กจนกว่� กรณีนี้เกิด
ขึ้นกับประเทศไทย ซึ่งมักมีคว�มกังวลเกี่ยวกับคว�มมั่นคง 
อันเนื่องม�จ�กก�รมีแรงง�นอพยพจ�กประเทศเพื่อนบ้�น
เข้�ม�อ�ศัยอยู่เป็นจำ�นวนม�ก
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เมื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน จะเกิดอะไรขึ้นกับเรำ 
ทัง้ในระดับประเทศ และระดับประชำชนทั่วไป 

คำ�ถ�มนี้เป็นคำ�ถ�มใหญ่ม�ก ไม่ส�ม�รถตอบ 
รวมๆ ได้สั้นๆ แต่เท่�ที่ส�ม�รถประเมินจ�กกรอบก�ร 
ร่วมมอืกนัทีเ่รยีกว่� ASEAN Connectivity กล่�วได้ว่�จะเกดิ
ผลกระทบต่อคนกลุ่มต่�งๆ แตกต่�งกันออกไป

ที่เห็นได้ชัดคือ คว�มไม่เสมอภ�คกันระหว่�ง 
ผู้คนในประเทศต่�งๆ ห�กพิจ�รณ�จ�กกรอบ ASEAN  
Connectivity ก�รรวมตวัของประเทศอ�เซยีนเอือ้ประโยชน์
ให้กับคนที่มั่งคั่งอยู่แล้ว ม�กกว่�ที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับ
คนที่มีร�ยได้น้อย เช่น ก�รตัดถนนต่�งๆ ใครกันแน่ที่ได้
ประโยชน์ ผู้ขนส่งสินค้�ใช่หรือไม่ แม้จะมีก�รผลิตม�กขึ้น 
แต่ผลประโยชน์จ�กก�รค้�ข�ยจะเอ้ือให้กับบริษัทใหญ่ๆ 
ไม่กี่ร�ยในภูมิภ�คหรือไม่ ใครกันที่ได้เปรียบท�งก�รค้�ใน
ภูมิภ�ค หรือในเรื่องของก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�น แรงง�น
ที่จะเคลื่อนย้�ยได้อย่�งสะดวกคือแรงง�นที่มีร�ยได้สูง 
อยู่แล้ว ในขณะที่แรงง�นร�ยได้ตำ่� กลับยังถูกกีดกันอยู่ ถูก
ควบคุม และไม่มีอน�คตที่ม่ันคง ทั้งๆ ที่แรงง�นระดับนี้ 
ยังเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รผลิตในภูมิภ�คน้ี ในส่วนของ
ก�รรวมตัวกันในก�รปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะส่งผลดีแก่

ประช�ชนทีม่อีำ�น�จต่อรองตำ�่ ประช�ชนทีม่รี�ยได้ตำ�่ กเ็ป็น
อีกประเด็นหนึ่งที่สำ�คัญ ห�กแต่ แต่ละประเทศก็ไม่พร้อมที่
จะให้ประช�คมอ�เซียนได้เข้�ม�มีบทบ�ทด้�นนี้ 

ประเด็นที่ไม่เป็นที่สนใจนักของกรอบนี้ได้แก่
ประเด็นเรื่องชนกลุ ่มน้อย สิทธิสตรี สิทธิเสรีภ�พของ
ประช�ชน สิทธิมนุษยชน และเรื่องเด็ก ช้ีให้เห็นถึงว่�
อ�เซียนยังให้คว�มสำ�คัญแต่เฉพ�ะกับก�รร่วมมือกันท�ง
เศรษฐกิจ และไม่มีแนวท�งที่จะยกระดับคุณภ�พชีวิตของ
คนด้อยโอก�สในสังคมของแต่ละประเทศสม�ชิกอย่�ง
ชัดเจน แนวท�งก�รรวมตัวกันจึงเป็นแนวท�งก�รพัฒน�
แบบจ�กบนลงล่�ง โดยไม่ให้รูปธรรมของแผนก�รพัฒน�
อย่�งชัดเจนว่� ผลก�รพัฒน�จ�กเบื้องบนนั้นจะไหลรินลง
สู่คนด้อยโอก�สอย่�งไร โดยสรุปแล้ว ผลที่จะเห็นได้ชัดเจน
คอืประโยชน์ท�งเศรษฐกจิจะกระจกุตวัอยู่กบัคนทีไ่ด้โอก�ส
ม�กอยู่แล้ว คนชั้นกล�งและคนชั้นบนท่ีมั่งค่ังมีอำ�น�จอยู่
แล้วจะยิง่มัง่มแีละมอีำ�น�จม�กยิง่ขึน้ ช่องว่�งระหว่�งคนจน
กบัคนรวย ช่องว่�งระหว่�งอำ�น�จจะยิง่ห่�งขึน้ ไม่มลีูท่�งที่
ชัดเจนสำ�หรับก�รลดช่องว่�งนี้   

ฉะนั้น คว�มพร้อมของแต่ละประเทศมักขึ้นอยู่
กับว่� ใครในแต่ละประเทศที่จะได้ประโยชน์จ�กก�รรวมตัว 
เป็นประช�คมอ�เซียนม�กที่สุด เท่�ที่ผมได้ศึกษ�จ�ก
แนวท�งก�รรวมตัวเป็นประช�คมอ�เซียนแล้ว ดูเหมือนว่� 
ผูท้ีม่อีำ�น�จสงูอยูแ่ล้ว มีคว�มม่ังค่ังอยูแ่ล้ว จะมีคว�มพร้อม 
ม�กกว่� เนือ่งจ�กพวกเข�จะได้ประโยชน์จ�กก�รรวมตวักัน
นี ้เนื่องจ�กพวกเข�จะไม่ต้องถูกควบคุมจ�กประช�คมห�ก
เข�ล่วงละเมิดสิทธิมุนษยชนผู้ด้อยอำ�น�จ ส่วนคนท่ีด้อย
โอก�สอยู่แล้ว แทบไม่เคยมีก�รถ�มว่�พวกเข�พร้อมหรอืไม่  
แล้วพวกเข�จะได้อะไรจ�กก�รมีประช�คมอ�เซียน  



เช่ือว่ำจะมีกำรถ่ำยเททุก ๆ ด้ำนของประชำคมอำเซียน กำรถ่ำยเทเหล่ำนี้  
เรำควรจะต้องเตรียมพร้อมอะไร และต้องระแวดระวังอะไร โดยเฉพำะ 
ทำงด้ำนวัฒนธรรม

ก�รถ่�ยเทวัฒนธรรมถึงกันในอ�เซียน ส่วนหนึ่ง
ม�จ�กคว�มคล้�ยคลงึกันอันมีม�แต่เดิมดังท่ีได้กล่�วไปบ้�ง
แล้วข้�งต้น วัฒนธรรมในอ�เซียนจึงมีคว�มคล้�ยคลึงกัน
หล�ยด้�น เช่นภ�ษ� อ�ห�รก�รกิน บุคลิกนิสัย ช�ติพันธุ์
ที่ข้�มพรมแดน 

ในด้�นวฒันธรรม เร�ไม่มีคว�มจำ�เป็นต้องเตรยีม
พร้อมหรอืระแวดระวงัอะไร และถงึแม้เร�จะเตรยีม จะระวงั 
แต่ห�กวัฒนธรรมอะไรจะถ่�ยทอดม�หรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่
ไม่ใช่ว่�เร�จะป้องกันหรือส่งเสริมกันได้ง่�ยๆ เพร�ะก�ร
ถ่�ยเทท�งวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนโดยปกติของสังคม
มนุษย์อยู่แล้ว มีปัจจัยม�กม�ยที่จะทำ�ให้วัฒนธรรมถ่�ยเท
กันไปม� สมควรส่งเสริมให้มีก�รถ่�ยเทท�งวัฒนธรรมให้

ม�กยิ่งขึ้นด้วยซำ้� ไม่ใช่จะต้องระวังกัน เช่น ควรส่งเสริม
ให้เรียนภ�ษ�ประเทศเพ่ือนบ้�นกันให้ม�กย่ิงขึ้น เพร�ะ
ภ�ษ�เป็นประตบู�นสำ�คญัทีจ่ะเปิดไปสูก่�รแลกเปลีย่นท�ง
วัฒนธรรม ทำ�ให้มีโอก�สรู้จัก เข้�ใจ สัมผัสกันและกันได้
อย่�งลึกซึ้งขึ้น หรือทำ�อย่�งไรที่จะส่งเสริมให้เกิดก�รศึกษ�
ประวัตศิ�สตร์ร่วมกนั ก�รเข้�ใจพฒัน�ก�รของสงัคมในอดตี
ร่วมกัน ฉะนั้นจึงเป็นธรรมด�อยู่เองท่ีจะมีก�รแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมท้ังเก่�และใหม่แก่กันพร้อมๆ กับท่ีจะมีคว�ม
สร้�งสรรค์ทีห่ล�กหล�ย ยิง่ในโลกปัจจบุนัทีส่ือ่อินเทอร์เนต็
มีบทบ�ทสำ�คัญ ยิ่งทำ�ให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
ได้ง่�ยขึ้น   
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โลกไซเบอร์ปัจจุบันมีอิทธิพลต่อแต่ละประเทศสูง แม้ขณะยังไม่รวมเป็นอำเซียน 
เมื่อรวมเป็นประชำคมอำเซียนแล้วพรมแดนไซเบอร์จะเป็นอย่ำงไร

โลกไซเบอร์ดูเหมือนจะเปิดพรมแดนหรือสล�ย
พรมแดนลง แต่อันท่ีจริงแล้วโลกไซเบอร์ทั้งสร้�งพรมแดน
ใหม่และคงหรือขย�ยพรมแดนเก่�

ในปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตได้พัฒน�ไปจนกระท่ัง
ต้นทุนในก�รสื่อส�รข้�มประเทศลดลงเรื่อยๆ ข่�วส�ร
ท�งวัฒนธรรมจึงกระจ�ยไปได้รวดเร็ว ในส่วนของภูมิภ�ค
อ�เซียนเอง ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่�ภ�พยนตร์ในภูมิภ�ค 
ได้แพร่กระจ�ยถึงกันอย่�งม�ก ยกตัวอย่�งเช่นก�รที่
ภ�พยนตร์วัยรุ่นจ�กประเทศไทยได้รับคว�มนิยมจ�กวัยรุ่น
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดน�มม�ก จนกระทั่งมีก�ร
ทำ� subtitle ภ�พยนตร์เรือ่งนีใ้นภ�ษ�ต่�งๆ และแปลงเพลง
ประกอบภ�พยนตร์วนัรุน่ไทยทีโ่ด่งดัง อย่�ง Suckseed เป็น
ภ�ษ�ต่�งๆ เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตจำ�นวนม�ก 

ส่วนภ�พยนตร์จ�กประเทศเวียดน�ม ก็มีก�ร
ทำ� subtitle ภ�ษ�อังกฤษ เผยแพร่ใน YouTube ม�กม�ย 
ทำ�ให้คนจ�กประเทศอื่นๆ ส�ม�รถเข้�ถึง ได้เรียนรู้ทัศนคติ  
มุมมองต่อชีวิต และเห็นภ�พชีวิตจ�กภ�พยนตร์ได้ม�กขึ้น  

นี่อ�จจะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีสำ�หรับก�รเข้�ใจซึ่งกันและกัน 
และม�กไปกว่�นั้น อ�จจะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีที่ทำ�ให้เร�รู้ว่� 
เร�มีอะไรร่วมกันม�กม�ย

โลกไซเบอร์ไม่ใช่เพียงขย�ยพรมแดนหรือเปิด
พรมแดนดังกล่�ว แต่โลกไซเบอร์ยังขย�ยพื้นที่ในก�รสร้�ง
พรมแดนท่ีมีอยู่เดิมให้ข้�มพ้ืนท่ีออกไป ตัวอย่�งเช่นก�รที่
กลุ่มช�ติพันธุ์ต่�งๆ ที่เดิมแทบไม่มีพื้นที่ท�งก�รเมืองของ
ตนเอง ไม่มีพรมแดนท�งก�รเมืองก�รปกครองที่แน่ชัดของ
ตนเอง แต่ด้วยก�รมีพรมแดนท�งวัฒนธรรม ทำ�ให้พวกเข�
สร้�งอัตลักษณ์เฉพ�ะตนขึ้นม� ในปัจจุบัน กลุ่มช�ติพันธุ์
เหล่�นีล้้วนมพีืน้ทีข่องตนเองในโลกไซเบอร์ พืน้ทีไ่ซเบอร์ได้
สร้�งพรมแดนใหม่ให้กบัพวกเข� เช่น ช�วคะฉิน่ ช�วไทใหญ่  
ช�วมอญ ท่ีอ�ศยัอยูใ่นพม่�บ้�ง ต�มช�ยแดนไทย-พม่�บ้�ง  
หรืออ�ศัยอยู ่ ในประเทศต่�งๆ ในอ�เซียนบ้�ง ใน
ออสเตรเลยีบ้�ง ในญีปุ่น่บ้�ง หรอืในทีอ่ื่นๆ ในโลก ได้อ�ศยั 
สือ่อนิเทอร์เนต็ในก�รตดิต่อสือ่ส�รกนั สร้�งชมุชนบนพืน้ที่
ออนไลน์ แล้วห�ท�งติดต่อสัมพันธ์กันในพื้นที่ออฟไลน์   



105ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่เรำจะต้องระวังในสังคมออนไลน์ในประชำคมอำเซียน

ที่ต้องระวังคือก�รละเมิดสิทธิของรัฐในสังคม
ออนไลน์ เมื่อรวมกันเป็นอ�เซียนแล้ว พื้นที่ออนไลน์และ
ออฟไลน์ทีส่่งต่อเชือ่มโยงกนันีอ้�จจะยิง่เข้มข้นขึน้ เนือ่งจ�ก
โอก�สในก�รแสดงตัวตนอ�จได้รับก�รยอมรับม�กขึ้น 
อย่�งไรก็ดี ข้ึนอยู่กับว่�รัฐต่�งๆ ท่ีเข้�ร่วมในประช�คม
อ�เซียนจะหว�ดระแวงว่�สื่อออนไลน์อ�จเป็นภัยต่อ 
คว�มมัน่คงของรฐัหรอืไม่ เนือ่งจ�กในปัจจบุนั ต้นทุนในก�ร 
เข้�ถงึข่�วส�รผ่�นสือ่อินเทอร์เนต็ลดลงจนกระทัง่ก�รปิดก้ัน 
ข่�วส�รจ�กสื่ออินเทอร์เน็ตทำ�ได้ย�กยิ่งขึ้นและมีต้นทุนสูง

ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แต่ภ�ครัฐในหล�ยๆ ประเทศก็ยังคงลงทุนใน
ก�รปิดกั้นข่�วส�ร ป้องกันก�รคุกค�มอำ�น�จรัฐ ท่ีบ�งที
ก็อ�จเป็นก�รปกป้องคุ้มครองอำ�น�จของคนบ�งกลุ่มใน
สงัคมเท่�นัน้ ในอ�เซยีนกอ็�จกลบัระแวงโลกไซเบอร์ม�กขึน้ 
และสร้�งพรมแดนกระชับพื้นที่ในโลกไซเบอร์ม�กยิ่งขึ้น  
ก�รปิดกั้นน้ีเป็นอันตร�ยต่อก�รแสดงออกของประช�ชน 
เป็นอันตร�ยต่อก�รพัฒน�คว�มก้�วหน้�ของสังคมมนุษย์ 
และเป็นอันตร�ยต่อก�รสร้�งคว�มเข้�ใจอันดีแก่กันใน
ระหว่�งประช�ชน   
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สังคมวัฒนธรรมที่คำบเกี่ยวและขัดแย้งกัน
ของประชำคม เรำจะจัดกำรอย่ำงไร

ในปัจจุบัน ระหว่�งประเทศอ�เซียนด้วยกันเอง 
แทบจะไม่มปีระเดน็ขดัแย้งอะไรสำ�คัญรุนแรงไปกว่�ประเดน็
เร่ืองเขตแดน ทีห่�กไม่มกี�รหยบิยกม�เป็นประเดน็ท�งก�ร
เมืองของภ�ยในประเทศหนึ่งประเทศใดในคู่กรณี และห�ก
ไม่เห็นแก่ประโยชน์เฉพ�ะตัวเฉพ�ะหน้�เกินไป ประเทศใน
อ�เซียนก็ไม่น่�จะมีข้อขัดแย้งอะไรกันได้ง่�ยๆ 

คว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศส่วนหนึ่งม�จ�ก
ก�รปลูกฝังทัศนคติเกลียดชังกันและกันตั้งแต่ยุคสร้�งช�ติ
และยคุสงคร�มเยน็ ดงัทีเ่ร�จะเหน็ได้จ�กหลกัสตูรก�รเรยีน 
ก�รสอนประวัติศ�สตร์ของแต่ละประเทศ และก�รสร้�ง
สำ�นึกรักช�ติจ�กประวัติศ�สตร์ ท่ีล้วนแต่นำ�เอ�ประเทศ
เพื่อนบ้�นม�เป็นศัตรู

 แนวท�งหนึง่ทีอ่�จจะช่วยได้คอืก�รพฒัน�คว�มรู ้
เกี่ยวกับเพื่อนบ้�นและทำ�คว�มเข้�ใจประวัติศ�สตร์ตนเอง
เสียใหม่ คว�มขัดแย้งของผู้คนในอดีตไม่จำ�เป็นที่จะต้อง
นำ�ม�เป็นกำ�แพงสร้�งช�ติ ประวัติศ�สตร์ที่ให้คว�มเข้�ใจ
ภ�พรวมของภมูภิ�ค ไม่แยกส่วนก�รศกึษ�ภูมภิ�คออกเป็น
ประเทศเด่ียว และสร้�งหลกัสตูรตำ�ร�ประวัตศิ�สตร์ร่วมกัน 
ในภูมิภ�ค อ�จจะเป็นแนวท�งที่แก้ไขปัญห�ระยะย�วได้  
เท่�ที่ผมได้ทร�บและมีโอก�สได้เข้�ร่วมโครงก�รด้วย 
แนวท�งนี้เป็นโครงก�รสำ�คัญท่ีในขณะนี้ UNESCO กำ�ลัง
ดำ�เนินก�รอยู่

นอกเหนือจ�กน้ัน เร�ยังต้องส่งเสริมให้มีก�ร 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ให้ทุนสำ�หรับก�รทำ�วิจัยร่วมกัน 
สร้�งกองทุนให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้กัน แลกเปล่ียน
ศิลปะและวรรณกรรมกัน ต้องเรียนภ�ษ�กันและกัน ต้อง 
ส่งเสริมให้เดินท�งไปม�ห�สู่กันให้ม�กขึ้น ทั้งด้วยก�ร
สนับสนุนของภ�ครัฐและภ�คเอกชน ไม่ใช่เพียงปล่อยให้
ประช�ชนต้องขวนขว�ยเดินท�งไปกันเอง   
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ก�รรวมกันนี้ต้องพิจ�รณ�ให้ถี่ถ้วนด้วยว่�เป็น 
ก�รรวมตัวที่ก่อประโยชน์แก่ใคร หรือก�รรวมกันท่ีจริง 
เป็นก�รขีดเส้นพรมแดนอย่�งใหม่ กีดกันคนบ�งกลุ่ม แต่ 
กลับเปิดโอก�สให้คนบ�งกลุ่มได้เปรียบม�กกว่�หรือไม่  
ก�รรวมกันแล้วประช�ชนส่วนใหญ่ได้อะไรแค่ไหนหรือไม่  
หรือเมื่อรวมตัวกันแล้วผู้คนที่ด้อยโอก�ส ซึ่งแน่นอนว่� 
เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ก็ยังต้องอยู่แบบเดิมหรือ 
แย่ยิง่กว่�เดมิ เช่น กรณเีส้นท�งคมน�คม East-West Corridor  
ถึงที่สุดแล้วห�กถนนที่ผ่�นหน้�บ้�นเข� ถนนที่ยึดเอ�ที่ดิน 
จ�กเข�ไป กลับกล�ยเป็นถนนที่เข�ไม่ส�ม�รถร่วมใช้ได้  
พวกเข�ถูกกีดกันหรือไม่ หรือกรณีก�รท่องเที่ยว ที่เข้�ไปรุก 

พืน้ทีช่วีติเข� แล้วกลบักดีกนัเข�ให้เป็นเพยีงฉ�กถ่�ยภ�พตวัเอง 
ของบรรด�นักท่องเที่ยว โดยท่ีไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเข�ดีขึ้น 
เนื่องจ�กเข�ไม่มีทุนพอจะสร้�งโรงแรม ไม่มีเงินทุนและ 
คว�มรู้ที่จะเปิดร้�นอ�ห�ร เข�ไม่มีทักษะในก�รทำ�ง�น 
บริก�รนักท่องเท่ียว ไม่ได้รับก�รช่วยเหลือให้พัฒน�ทักษะ  
หรือก�รรวมตัวกันเป็นประช�คมแท้จริงแล้วไม่ส�ม�รถ 
ให้หลักประกันในก�รคุ้มครองสิทธิของประช�ชนม�กขึ้น
ม�ได้ ไม่ได้ช่วยให้ประช�ชนระหว่�งประเทศเข้�ใจกัน
และกันขึ้นม�ได้ รวมกันแล้วเร�ก็ยังคงมีทัศนคติเกลียดชัง 
หว�ดระแวงกันและกัน เช่นนั้นแล้วประช�คมอ�เซียน 
ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

สรุปข้อดี ข้อเสีย เมื่อเป็นประชำคมอำเซียนในมุมมองของอำจำรย์ 

การรวมกันย่อมเป็นสิ่งท่ีดีกว่าแยกกันอยู่ 

เพราะเมื่อเรารู้สึกว่าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

เราก็จะลดความขัดแย้ง และติดต่อไปมาหาสู่กัน 

ดังแต่ก่อนและดังท่ีเกิดข้ึนอยู่แล้ว 

อย่างเป็นธรรมชาติของสังคมวัฒนธรรมมนุษย์

ที่ต้องมีการติดต่อ แลกเปลี่ยน สัมพันธ์กัน



สนับสนุนการสรางคานิยมที่ดีเพื่อคนไทย 
โดย กรมสงเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม

คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ คสช.

๑
ซื่อสัตย เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงาม

เพื่อสวนรวม

๒

๓

รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

กตัญูตอพอแม 
ผูปกครอง ครูอาจารย 

๔
ใฝหาความรู 

หมั่นศึกษาเลาเรียน
ทั้งทางตรงและทางออม

๕
รักษาวัฒนธรรม

ประเพณีไทย
อันงดงาม 

๘
มีระเบียบวินัย 

เคารพกฎหมาย   

๑๐
รูจักดำรงตน

โดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๑
มีความเขมแข็งทั้งรางกาย 

และจิตใจ ไมยอมแพ
ตออำนาจฝายต่ำ  

มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาป

ตามหลักของศาสนา 

๑๒
คำนึงถึงผลประโยชนของ

สวนรวมและของชาติ

๙
มีสติรูตัว รูคิด 
รูทำ รูปฏิบัติ

ตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๗
เขาใจเรียนรู

การเปนประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขที่ถูกตอง

๖
มีศีลธรรม 

รักษาความสัตย 
หวังดีตอผูอื่น 

เผื่อแผและแบงปน 
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ประเพณีไทย
อันงดงาม 

๘
มีระเบียบวินัย 

เคารพกฎหมาย   

๑๐
รูจักดำรงตน

โดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๑
มีความเขมแข็งทั้งรางกาย 

และจิตใจ ไมยอมแพ
ตออำนาจฝายต่ำ  

มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาป

ตามหลักของศาสนา 

๑๒
คำนึงถึงผลประโยชนของ

สวนรวมและของชาติ

๙
มีสติรูตัว รูคิด 
รูทำ รูปฏิบัติ

ตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๗
เขาใจเรียนรู

การเปนประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขที่ถูกตอง

๖
มีศีลธรรม 

รักษาความสัตย 
หวังดีตอผูอื่น 

เผื่อแผและแบงปน 
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“ในสวนฝัน” ผสานใจภกัดิ ์แด่อคัราภริกัษศลิปิน 
เฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชินนีาถ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทนิดัดามาต ุ เสด็จเป็นองค์ประธ�น ก�รแสดง  
“ในสวนฝัน” ผส�นใจภกัด์ิ แด่อัคร�ภิรกัษศิลปิน เฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเดจ็พระน�งเจ้�สริิกิต์ิ พระบรมร�ชนินี�ถ เม่ือวันที ่๓ สงิห�คม  
๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
โดยพลเอกอดุมเดช สตีบตุร เลข�ธิก�รคณะรกัษ�คว�มสงบ 
แห่งช�ติ (คสช.) และ ศ.ดร.อภินันท์ โปษย�นนท์ ปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริห�รระดับสูง เฝ้�รับเสด็จ  
ละครเวที “ในสวนฝัน” นำ�แสดงโดยศิลปินแห่งช�ติ ส�ข� 
ศิลปะก�รแสดง วรรณศลิป์ และทศันศลิป์ ร่วมด้วยนกัแสดง
ชื่อดัง ขวัญ อุษ�มณี เกรซ ก�ญจน์เกล้� ภณัฐ สุจิรังกูล  
พร้อมศิลปินนักร้องระดับตำ�น�น-รุ่นใหม่ ร่วมถ่�ยทอด 
บทประพันธ์    

ด้วยกระทรวงวฒันธรรม สำ�นกึในพระมห�กรณุ�ธคิณุ 
ของสมเดจ็พระน�งเจ้�สริกิติิ ์พระบรมร�ชนินี�ถ ทีท่รงปฏบิตั ิ
พระร�ชกรณียกิจน�นัปก�รในก�รอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษ� 

สร้�งสรรค์ ส่งเสรมิ สบืทอด และพฒัน�มรดกภมูปัิญญ�ท�ง 
วัฒนธรรมอันลำ้�ค่�ของช�ติให้เจริญรุ่งเรืองอย่�งต่อเนื่อง  
อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อพสกนิกรช�วไทย จึงได้ถว�ย 
พระร�ชสมัญญ� “อัคราภิรักษศิลปิน” ซึ่งมีคว�มหม�ยว่�  
“ศิลปินย่ิงใหญ่ ผู้ปกปักรักษ�ง�นศิลปะ” เนื่องในโอก�ส 
มห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� ๘๐ พรรษ�      

และเนือ่งในโอก�สมห�มงคลเฉลมิพระชนมพรรษ�  
๘๒ พรรษ� ๑๒ สงิห�คม ๒๕๕๗  คณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ติ  
(คสช.) ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมง�นวัฒนธรรม กรมส่งเสริม 
วฒันธรรม และ มลูนธิสิวสัดกิ�รนกัแสดงอ�วุโส ได้จัดก�รแสดง 
ท�งวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ 
พระบรมร�ชินีน�ถ โดยศิลปินแห่งช�ติ เรื่อง “ในสวนฝัน” 
ผส�นใจภกัดิ ์แด่อคัร�ภริกัษศลิปิน ขึน้ เพือ่ให้ศิลปินแห่งช�ติ 
ทุกส�ข�ได้ร่วมถ่�ยทอดผลง�นอันหลอมรวมองค์คว�มรู้
ศ�สตร์และศิลป์แขนงต่�งๆ ท้ังด้�นวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ 
และศลิปะก�รแสดง สร้�งสรรค์เป็นก�รแสดงท�งวฒันธรรม  

ปริทรรศนปริทรรศน
วัฒนธรรม
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เผยแพร่ง�นศิลป์ของศิลปินแห่งช�ติสู ่ประช�ชนอย่�ง 
แพร่หล�ย ทั้งนี้ เพื่อนำ�ร�ยได้ทูลเกล้�ฯ สมทบทุนมูลนิธ ิ
ส่งเสรมิศิลป�ชพี และอีกส่วนหนึ่งนำ�เข้�กองทุนส่งเสริม
ง�นวัฒนธรรม เพื่อใช้ดำ�เนินง�นส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
อันงดง�มของช�ติต่อไป 

ละครเวทีในสวนฝัน  กำ�กบัก�รแสดงโดย สปุระวตัิ 
ปัทมสูต ศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�ศิลปะก�รแสดง ประพันธ์บท 
ก�รแสดงโดย ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�
วรรณศิลป์ และชุติม� เสวิกุล ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวรรณศิลป์   
“ในสวนฝัน” เป็นละครเวทีท่ีร้อยเรียงบทประพันธ์ต่�งๆ  
ของศิลปินแห่งช�ติเชื่อมโยงสอดผส�นเป็นเรื่องเดียวกัน 
ถ่�ยทอดคว�มงดง�มจ�กวรรณกรรมและบทเพลงของ 
ศลิปินแห่งช�ต ิโดยลำ�ดบัต�มเหตกุ�รณ์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 
ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ นำ�เสนอผ่�น 
รปูแบบของก�รแสดงจ�กวรรณกรรม จติรกรรม เพลง ละครเวที 
ภ�พยนตร์ ละครโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นผลง�นของศลิปินแห่งช�ติ 
ต�มช่วงเวล�ต่�งๆ ทีเ่กดิคว�มเปลีย่นแปลงในประเทศไทย

ในก�รแสดงทุกรอบได ้รับคว�มสนใจจ�ก
ประช�ชนท่ัวไป และผู้ข�ดโอก�สท�งสังคม เข้�ชมจนเต็ม
ทุกที่นั่ง โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ต�มนโยบ�ยคืนคว�มสุขให้
ประช�ชนของคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.)  
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ขึน้ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม ๒๕๕๗ 
มุง่หวังสบืสานวฒันธรรมทีเ่สีย่งต่อการสูญหาย 

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธ�นพิธีประก�ศขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมของช�ติ ประจำ�ปีพุทธศักร�ช 
๒๕๕๗ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
เม่ือวันที่ ๙ กันย�ยน ๒๕๕๗ โดยในปีนี้ได้ประก�ศ 
ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมของช�ติท้ังส้ิน  
๗ ส�ข� จำ�นวน ๖๘ ร�ยก�ร เพือ่มุ่งหวงัให้สงัคมร่วมปกป้อง
คุ้มครองมรดกภูมิปัญญ�มิให้สูญห�ย และผลักดันให้เกิด
ก�รอนุรักษ์พัฒน�อย่�งเป็นรูปธรรม พร้อมรองรับก�รเข้�
เป็นภ�คอีนสุญัญ�เพือ่ก�รสงวนรกัษ�มรดกท�งวฒันธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
(สวธ.) ตระหนักถึงสถ�นก�รณ์ของมรดกภูมิปัญญ�ท�ง 
วัฒนธรรม โดยเฉพ�ะมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage - ICH)  
ท่ีเส่ียงต่อก�รสญูห�ย และยงัมกี�รนำ�มรดกภูมปัิญญ�ท�ง 
วัฒนธรรมหล�ยประเภทไปใช้อย่�งไม่เหม�ะสม ซึ่งอ�จ 

ทำ�ให้เกิดก�รบิดเบือนผิดเพ้ียนไปจ�กเดิมได้ เพ่ือเป็นก�ร
ป้องกนัและคุม้ครองมรดกทีส่ำ�คญัของช�ตนิี ้สวธ.จงึได้ดำ�เนนิ
ก�รประก�ศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม
ของช�ตขิึน้ เพือ่ให้มรดกภูมปัิญญ�ฯ ท่ีอยู่ในอ�ณ�เขตของ
ประเทศไทย ได้รับก�รจัดเก็บอย่�งเป็นระบบ 
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นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เปิดเผยว่� ก�รขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม
ของช�ติ ในปี ๒๕๕๗ นี้ ถือเป็นปีที่ ๖ โดยได้ดำ�เนินก�ร
ต่อเนื่องม�ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ มีมรดกภูมิปัญญ�ฯ ได้รับก�ร 
ขึ้นทะเบียนแล้วจำ�นวน ๒๑๘ ร�ยก�ร และในปี ๒๕๕๗ นี ้
มีก�รประก�ศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิป ัญญ�ฯ จำ�นวน  
๖๘ ร�ยก�ร ใน ๗ ส�ข� ได้แก่ ส�ข�ศิลปะก�รแสดง 
๑๐ ร�ยก�ร ส�ข�ง�นช่�งฝีมือดั้งเดิม ๑๐ ร�ยก�ร ส�ข�
วรรณกรรมพื้นบ้�น ๑๐ ร�ยก�ร ส�ข�กีฬ�ภูมิปัญญ�ไทย  
๑๐ ร�ยก�ร ส�ข�แนวปฏิบัติท�งสังคม พิธีกรรมและ 
ง�นเทศก�ล ๘ ร�ยก�ร ส�ข�คว�มรูแ้ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั
ธรรมช�ติและจักรว�ล ๑๐ ร�ยก�ร และส�ข�ภ�ษ� จำ�นวน 
๑๐ ร�ยก�ร

ก�รจัดง�นดังกล่�วนอกเหนือจ�กพิธีประก�ศ 
ขึน้ทะเบยีนมรดกภูมิปัญญ�ท�งวฒันธรรมของช�ต ิประจำ�ปี  
พุทธศักร�ช ๒๕๕๗  และก�รมอบเกียรติบัตรให้กับชุมชน 

ท่ีมกี�รสืบส�น อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟู มรดกภมูปัิญญ�ท�งวัฒนธรรม
ท่ีได้รับก�รประก�ศขึ้นทะเบียน จำ�นวน ๔๕ ชุมชน โดย 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว ยังได้จัดให้มีนิทรรศก�ร  
ก�รส�ธิต และก�รแสดงที่ได้รับก�รประก�ศขึ้นทะเบียน 
ในส�ข�ต่�งๆ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ให้ผู้เข้�ร่วมง�นได้ศึกษ�
เรียนรู้ รวมทั้งจัดให้มีก�รเสวน� เรื่อง “โหร�ศ�สตร์ไทย
กับวิถีชีวิตคนไทย” โดย น�ยกสม�คมด�ร�ศ�สตร์ไทย 
กรรมก�รมลูนธิสิม�คมโหรแห่งประเทศไทย และนกัวชิ�ก�ร
ผู้เชี่ยวช�ญท�งโหร�ศ�สตร์ 

โอก�สน้ี ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รปกป้อง
คุ้มครองมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม เพื่อให้ทุกภ�ค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภ�ครัฐ เอกชนและชุมชน นำ�ไปเป็น
ทิศท�งในก�รดำ�เนินก�ร ดังนี้ ๑. ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ใน 
มรดกภมูปัิญญ�ให้เป็นทนุท�งวฒันธรรมทีส่ำ�คญั ในก�รนำ�
ไปต่อยอดสู่ก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมระดับสูงที่เชื่อมโยง 
สู่เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ ๒. ก�รปลุกจิตสำ�นึกเพื่อพัฒน�
ชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข้งโดยสนับสนุนก�รค้นห�อัตลักษณ ์
อันโดดเด่นของชุมชน และร่วมกันสืบส�น อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ๓. เร่งรัด ผลักดันกลไกในก�รปกป้อง
คุ ้มครองมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมของประเทศสู ่
ระดับน�น�ช�ติ และ ๔. ก�รสร้�งม�ตรก�รท�งก�รบริห�ร 
หรือกฎหม�ยเพื่อปกป้องคุ ้มครองมรดกภูมิปัญญ�ท�ง
วัฒนธรรม

สำ�หรับร�ยก�รที่ประก�ศขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิป ัญญ�ท�งวัฒนธรรมของช�ติ ประจำ�ปี ๒๕๕๗  
ทัง้ ๗ ส�ข� จำ�นวน ๖๘ ร�ยก�ร ส�ม�รถตดิต�มข้อมลูได้ที่ 
www.culture.go.th ข่�วประช�สัมพันธ์  

http://www.culture.go.th
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กรมส่งเสรมิวฒันธรรม นำ�ศลิปะก�รแสดงพืน้บ้�น 
ถ้วยพระร�ชท�นฯ ผลิตภัณฑ์ท�งวัฒนธรรม อ�ห�รไทย- 
ขนมอร่อย และของดีจ�กสภ�วัฒนธรรมกรุงเทพมห�นคร 
ร่วมเฉลมิพระเกยีรตโิอก�สมห�มงคลวนัแม่แห่งช�ต ิประจำ�ปี  
๒๕๕๗    

นายชาย นครชยั  อธิบดีกรมส่งเสรมิวฒันธรรม  เปิด
เผยว่� คณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ต ิ(คสช.) ร่วมกบั สำ�นกัน�ยก 
รฐัมนตร ีและกระทรวงวฒันธรรม จดัง�น  “หัตถศลิป์แม่นริมิตเมอืง”  
เพ่ือเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระน�งเจ้�สริกิต์ิิ พระบรมร�ชนินี�ถ  
เนือ่งในโอก�สมห�มงคลเฉลมิพระชนมพรรษ� ๘๒ พรรษ�  
๑๒ สงิห�คม ๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่ ๙ - ๑๐ สงิห�คม ๒๕๕๗  
ณ สวนอมัพร และบรเิวณล�นพระร�ชวงัดสุติ ซึง่ภ�ยในง�น
ประช�ชนได้สมัผัสกบักจิกรรมท�งวฒันธรรม ทีห่ล�กหล�ยจ�ก
หน่วยง�นต่�งๆ ในสงักดักระทรวงวฒันธรรม

โดยกรมส่งเสริมวฒันธรรม ได้นำ�กจิกรรมและก�ร
แสดงท�งวฒันธรรม ดนตรีและก�รแสดงพืน้บ้�น ทีผ่่�นเวที
ประกวดดนตรแีละก�รแสดงพืน้บ้�นถ้วยพระร�ชท�นสมเดจ็
พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ี ของกรมส่งเสรมิ
วฒันธรรม จ�กภูมภิ�คต่�งๆ ม�แสดงให้ประช�ชนผูเ้ข้�ชมง�น
ได้รบัคว�มบนัเทงิ

นอกจ�กนี้ ยังมีก�รจัดนิทรรศก�ร “อัคร�ภิรักษ
ศลิปิน” พร้อมจำ�หน่�ยตร�ไปรษณยีกรเฉลมิพระเกยีรต ิ และ
ชมก�รส�ธติง�นศลิปหตัถกรรมของดีจ�กสภ�วฒันธรรมเขต
ต่�งๆ ในกรงุเทพมห�นคร  

“หตัถศลิป์แม่นิรมติเมือง”
เฉลมิพระเกยีรตวัินแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
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นิทรรศการ “ครบรอบ ๘๐ ปี 
บนเส้นทางศิลปะ นายทวี รัชนีกร”

ฝึกอบรมคุรุศิลป์ภาคใต้ 
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
“ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ สันติสุข”

กรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ร่วมกับ 
พพิธิภณัฑสถ�นแห่งช�ต ิหอศลิป จัดนทิรรศก�ร “ครบรอบ 
๘๐ ปี บนเส้นทางศิลปะ นายทวี รัชนีกร” เพื่อเผยแพร ่
ผลง�นศลิปะอนัทรงคณุค่�ท่ีสะท้อนประสบก�รณ์ ปรชัญ� 
ในก�รทำ�ง�นศิลปะ ตลอดจนเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญ�ก�ร
สร้�งสรรค์ง�นศิลป์ของอ�จ�รย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งช�ติ 
สูน่กัเรยีน นกัศกึษ� เย�วชน คร ูอ�จ�รย์ และประช�ชนทัว่ไป 
โดยอธบิดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม นายชาย  นครชยั ให้เกยีรต ิ
เป็นประธ�นเปิดง�น เมื่อวันที่ ๒๒ สิงห�คม ๒๕๕๗

นทิรรศก�รครัง้นี ้เป็นก�รแสดงผลง�นศลิปกรรม
ของอ�จ�รย์ทวี รัชนีกร ที่ท่�นได้สร้�งสรรค์ไว้ โดยได้นำ�ม� 
จัดแสดง กว่� ๓๐๐ ชิ้น ซึ่งช่วยจุดประก�ยในก�รสร้�งสรรค์
ง�นศิลปะให้แก่ นักเรียน นักศึกษ� เย�วชน ครู อ�จ�รย์ 
และประช�ชนทีส่นใจในง�นด้�นศลิปะ และนำ�แรงบนัด�ลใจ 
ที่ได้รับไปใช้ในก�รสร้�งสรรค์และพัฒน�ง�นศิลปะของ
ประเทศให้เจริญก้�วหน้�ต่อไป  

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เป็นประธ�นเปิดง�นฝึกอบรมคุรุศิลป์ภ�คใต้ เรียนรู้ต�ม
รอยพระยุคลบ�ท “ศิลปวฒันธรรม สร้�งสรรค์ สนัตสิขุ” เมือ่ 
วันที ่๘ สงิห�คม ๒๕๕๗ ณ หออคัรศลิปิน จงัหวดัปทมุธ�นี  
ก�รจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย 
หออัครศิลปิน ได้รับคว�มร่วมมือจ�ก ชมรมคุรุศิลป์ภ�คใต้  
และคณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ด้วยเห็น
คว�มสำ�คญัของก�รพัฒน�คร ูอ�จ�รย์ในสถ�บนัก�รศกึษ�
โดยเฉพ�ะในพ้ืนทีช่�ยแดนใต้ ให้ได้รับคว�มรู้ด้�นก�รบรหิ�ร 
จัดก�รคว�มรู้ด้�นศิลปะและวัฒนธรรม เปิดโอก�สให้มี
โอก�สพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ระหว่�งกัน  
ที่สำ�คัญได้รับเกียรติจ�กศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�ทัศนศิลป ์ 
ม�ถ่�ยทอดองค์คว�มรู ้ประสบก�รณ์ก�รสร้�งสรรค์ง�นศิลปะ 
ทีล่ำ�้ค่� เป็นก�รพฒัน�ศักยภ�พก�รสอนและพฒัน�คณุภ�พ
ก�รศึกษ�ในพื้นที่ภ�คใต้  ซึ่งมีส่วนสำ�คัญในก�รส่งเสริมให้
เด็ก เย�วชน มีคว�มคิดสร้�งสรรค์  

ผู้เข้�ร่วมโครงก�รซึ่งประกอบด้วย ครู อ�จ�รย์ ที่
สอนวิช�ศิลปะ จ�กจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ยะล� ปัตต�นี 
นร�ธิว�ส สตูล และสงขล� จำ�นวน ๖๐ คน นอกจ�กได้รับ
ก�รอบรมภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติแล้ว  ยังมีโอก�สศึกษ�
ดงู�นศลิปะในสถ�นทีต่่�งๆ ประกอบด้วย พพิธิภณัฑ์ศลิปะ
ไทยร่วมสมัย (MOCA) เยี่ยมชม Studio ของศ�สตร�จ�รย์
เดช� วร�ชนุ ศลิปินแห่งช�ติส�ข�ทศันศิลป์ หอศลิป์ร่วมสมยั
ร�ชดำ�เนิน หอศิลป์สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ฯ และ ศึกษ�ดู
ง�นนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ อีกด้วย  
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การแสดงบัลเล่ต์-โอเปร่า 
รอบปฐมทัศน์โลก “พระมหาชนก”

วธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาดีเด่น
ทางวฒันธรรมด้านดนตรไีทยและดนตรพีืน้บ้าน 
ประจำาปี 2557

คอนเสิร์ต ๑๐๐ ปี กาญจนะผลิน 
รำาลึกครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ  
สย�มมกฎุร�ชกมุ�ร เน่ืองในโอก�สมห�มงคลเฉลมิพระชนมพรรษ�  
๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๕๗  กรมส่งเสรมิวฒันธรรม และ โอเปร่�สย�ม  
ร่วมจัดก�รแสดงบัลเล่ต์-โอเปร่� รอบปฐมทัศน์โลกเร่ือง  
“พระมหาชนก” เม่ือวนัที ่๒๓ กรกฎ�คม ๒๕๕๗ ณ หอประชมุใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

ก�รแสดงในคร้ังน้ีเป็นก�รนำ�เสนอเร่ืองร�วของ
พระมห�ชนก อวต�รภ�คหนึ่งในทศช�ติช�ดกก่อนเสวย 
พระช�ติเป็นพระสัมม�สัมพุทธเจ้� พระองค์ทรงอุตส�หะม�นะ 
และอดทนแหวกว่�ยในมห�สมุทรแห่งตัณห�น�นถึง ๗ วัน  
ฟันฝ่�อุปสรรคน�นปัก�รอย่�งไม่ย่อท้อด้วยทรงมุง่มัน่ทีจ่ะบรรลุ 
ถงึฟ�กฝ่ังแห่งปัญญ� ในทีส่ดุ น�งมณเีมฆขล� เทพแีห่งแสงสว่�ง 
จึงลงม�โอบอุ้ม พ�พระองค์ไปสู่เมืองวิเศษ น�มมิถิล�นคร  
ทรงได้อภิเษกกบัสวีลเีทวซีึง่เป็นพระธดิ�ของกษัตรย์ิเมืองมถิลิ�นคร  
และทรงครองร�ชย์สมบัติโดยธรรมพร้อมกับปกครองบ้�นเมือง 
ด้วยคว�มสงบร่มเย็น อ�ณ�ประช�ร�ษฏร์ต่�งมีคว�มสุขกัน

ถ้วนหน้�  

เมื่อวันที่ ๒๖ กันย�ยน ๒๕๕๗ กรมส่งเสริม 
วัฒนธรรม ร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดง�น 

เนือ่งในโอก�สครบ ๑๐๐ ปี พระบ�ทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้� 
เจ้�อยู่หัว ได้ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้ตร�พระร�ชบัญญัต ิ
ขน�นน�มสกลุ “ก�ญจนะผลิน” ท�งมลูนธิอินรุกัษ์พระร�ชวงัพญ�ไท  
ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้�ภคนิเีธอ เจ้�ฟ้�เพชรรตันร�ชสดุ�  
สิริโสภ�พัณณวดี ร่วมกับ ท�ย�ทครูสม�น ก�ญจนะผลิน และ
กองทนุส่งเสรมิง�นวฒันธรรม กรมส่งเสรมิวฒันธรรม ได้ร่วมกัน
จัดง�นคอนเสร์ิต  “๑๐๐ ปี กาญจนะผลนิ”  เมือ่วนัที ่๗ กันย�ยน  
๒๕๕๗ ณ หอประชมุใหญ่ ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย เพือ่
เทิดพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว และ 
นำ�เสนอผลง�นเพลงของ ครสูม�น ก�ญจนะผลนิ  ศลิปินแห่งช�ต ิ
ทีป่ระพนัธ์ทำ�นองและเรยีบเรยีงเสยีงประส�นกว่� ๓,๐๐๐ เพลง  
ร่วมกับผู้ประพันธ์คำ�ร้องที่มีชื่อเสียงอีกหล�ยท่�น

ร�ยได้จ�กก�รจดัคอนเสร์ิตส่วนหนึง่ มอบแด่กองทนุ
ส่งเสรมิง�นวฒันธรรม กรมส่งเสรมิวฒันธรรม และมลูนธิิอนรุกัษ์

พระร�ชวังพญ�ไทฯ เพื่อใช้ในก�รบูรณะพระร�ชวังต่อไป  

มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถ�นศึกษ�ที่มีผลง�นดีเด่นท�ง
วฒันธรรมด้�นดนตรไีทยและดนตรพีืน้บ้�น ประจำ�ปี ๒๕๕๗ โดย
นายวรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงวฒันธรรม เป็น
ประธ�นพธิมีอบโล่และยกย่องเชดิชเูกยีรตแิก่ สถ�นศึกษ�ทีไ่ด้รบั
ก�รคดัเลอืกจ�กทัว่ประเทศระดบัจงัหวดัและเขตกรงุเทพมห�นคร 
จำ�นวน ๒๐๖ โล่  

โครงก�รดังกล่�วจัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นก�รยกย่อง
เชิดชูเกียรติและสร้�งขวัญกำ�ลังใจให้กับสถ�นศึกษ� ซึ่งเป็น
องค์กรเครือข่�ยท�งวัฒนธรรมที่ให้คว�มสำ�คัญในก�รอนุรักษ์ 
สืบส�น  ถ่�ยทอดง�นดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้�น พร้อมทั้ง
ส่งเสรมิให้เดก็และเย�วชนได้ตระหนกัถงึคุณค่�คว�มสำ�คญัของ
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้�น อันจะก่อให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจ 
ในคว�มเป็นไทยและเป็นก�รปกป้องคุม้ครองมรดกภมูปัิญญ�ท�ง

วฒันธรรมอนัทรงคณุค่�ของช�ตใิห้คงอยูอ่ย่�งยัง่ยนื  
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ยวุชนคนดนตรี
จดัแสดงคอนเสิร์ตรวมใจภกัดิฯ์ ครั้งที่ ๖

สวธ. ร่วมกบัภาคี 
จดัการประกวดอ่านทำานองเสนาะ (รอบชิงชนะเลิศ)

คอนเสร์ิต “ดนตรบีรรเลง เพลงอาเซยีน” 
วฒันธรรมในตวัโน๊ต

วงดุริยางเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ แสดง
คว�มส�ม�รถท�งด้�นดนตรี ในคอนเสิร ์ต “รวมใจภักดิ์  
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธวิาสราชนครนิทร์” ครัง้ที ่๖ เมือ่วันที ่๓๑ สงิห�คม ๒๕๕๗  
ณ หอประชมุใหญ่ ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย  เพือ่แสดงถงึ
คว�มกตญัญกูตเวทติ�และสบืส�นพระปณธิ�นของสมเด็จพระเจ้�
พีน่�งเธอเจ้�ฟ้�กลัย�ณวิฒัน� กรมหลวงนร�ธวิ�สร�ชนครนิทร์  
ที่ทรงมีพระเมตต�รับวงดุริย�งค์เย�วชนไทยไว้ในพระอุปถัมภ์  
เม่ือวนัที ่๓๑ สงิห�คม ๒๕๔๙   

บทเพลงไพเร�ะที่นำ�ม�บรรเลงในครั้งนี้ ได ้แก ่  
Coriolan Overture op. 62, Sinfonia Concertante in E Flat Major,  
K. 364, Festive Overture in A Major, op. 96 The sound of Music,  
More, On my own Victor Hugo, ขับไม้บัณเฑ�ะว์, บ�ยศรี
ถว�ยพระพร, คว�มฝันอันสูงสุด, ของขวัญจ�กก้อนดิน,  
สย�มเมืองยิม้ และ ในหลวงของแผ่นดนิฯ ภ�ยใต้ก�รอำ�นวยเพลง 

ของน�ยภกูร ศรีณรงค์  และน�ยภทัร�วธุ พนัธพทุธพงษ์  

กรมส่งเสรมิวฒันธรรม (สวธ.) ร่วมกบั กรมศิลปากร  
สำานักวฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่วกทม. สภาวฒันธรรม 
เขตลาดพร้าว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
และสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย จัดก�รประกวดอ่�น
ทำ�นองเสน�ะ รอบชิงชนะเลิศ ส่งเสริมให้เย�วชนรุ่นใหม่ใส่ใจ 
วฒันธรรม ร่วมธำ�รงรกัษ�มรดกท�งวฒันธรรมด้�นภ�ษ�ของช�ติ 
ให้ยัง่ยนื เมือ่วนัศกุร์ที ่ ๘ สงิห�คม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชมุ ๑  
ศนูย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย นายชาย นครชยั อธบิดี 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธ�นพิธีเปิด ก�รประกวดอ่�น 
ทำ�นองเสน�ะ ต�มโครงก�รเย�วชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม  
รอบชิงชนะเลิศ กล่�วว่� สภ�วัฒนธรรมกรุงเทพมห�นครและ 
สภ�วัฒนธรรมเขต เป็นเครอืข่�ยวฒันธรรมทีม่คีว�มสำ�คญัในก�ร 
ขับเคล่ือนง�นวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมห�นครเป็นอย่�งยิ่ง  
โดยที่ผ่�นม� สภ�วัฒนธรรมกรุงเทพฯ และสภ�วัฒนธรรมเขต  
ได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมท�งวัฒนธรรม 
อย่�งต่อเนื่อง นับเป็นนิมิตหม�ยอันดียิ่งที่จะให้ประช�ชน 
ทุกภ�คส่วนได้มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นวัฒนธรรมต�ม

เจตน�รมณ์ของกรมส่งเสรมิวฒันธรรม  

คำ�่คนืแห่งบทเพลงทีน่่�จดจำ� ด้วยก�รนำ�เอกลกัษณ์ 
ท่วงทำ�นองดนตรีจ�กประเทศต่�งๆ ในอ�เซียนม�ประพันธ์
เป็นบทเพลงซมิโฟน ี “The Harmony of Chimes” เพือ่บรรเลง

ในคอนเสร์ิต “ดนตรบีรรเลง เพลงอาเซียน - Asean Songs”  
ก�รแสดงดนตรเีฉลมิพระเกียรต ิ พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัฯ  
และสมเดจ็พระน�งเจ้�สริกิติิ ์พระบรมร�ชนินี�ถ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 
เมือ่วนัท่ี ๒๔ สงิห�คม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ ศนูย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย จดัโดยกรมส่งเสรมิวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ 
BSOF

นอกจ�กนัน้ยงัมกี�รขบัร้องบทเพลงโดยศลิปินทีม่ชีือ่
เสยีงจ�กประเทศต่�งๆ เช่น ล�ว สงิคโปร์ กมัพชู� ฟิลปิปินส์ 
ม�เลเซีย บรูไน และ ไทย พร้อมทั้งศิลปินเด่ียวจ�กประเทศ
เวยีดน�ม พม่� อินโดนเีซีย ฟิลปิปินส์ และ ไทย ร่วมกนัถ่�ยทอด
คว�มไพเร�ะผ่�นเครื่องดนตรีประจำ�ช�ติ บรรเลงดนตรีโดย 
วง Bangkok Symphony Orchestra (BSO) อำ�นวยเพลงโดย 
Shardad Rohani ผูอ้ำ�นวยเพลงมช่ืีอเสยีงช�วอเมริกัน  
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การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำา 
กฤชกร เพชรนอก
บริษัท สกายบุ๊กส์ จำากัด, ๒๕๕๕

ประณีตศิลป์ ถิ่นสยาม ชุดบายศรีปากชาม  
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล

สำานักพิมพ์เศรษฐศิลป์, ๒๕๕๗

ต้มยำา ต้มส้ม 
สำานักพิมพ์แสงแดด, ๒๕๕๔  

หนังสือเล่มนี้ เขียนจ�กคว�มทรงจำ�ของคุณปร�โมทย์ ไม้กลัด จ�กประสบก�รณ์
ที่ได้ติดต�มใกล้ชิด เห็นภ�พก�รทรงง�นของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวม�โดยตลอด  
ในขณะที่ยังมีพระสุขภ�พพล�น�มัยแข็งแรง ในหลวงท่�นเสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงง�น 
ทุกหนทุกแห่งทั่วแผ่นดินไทย ไม่เคยย่อท้อและแสดงให้เห็นเลยว่�พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย 
ทรงให้คว�มสำ�คัญและช่วยเหลือร�ษฎรอย่�งทั่วถึง สร้�งร�ยได้ให้พออยู่พอกินต�มสมควร
แก่อัตภ�พ เป็นภ�พทีไ่ม่น่�เชือ่เลยว่� พระมห�กษตัรย์ิของประเทศไทย จะทรงง�นหนกักว่�
คนธรรมด�ทั่วไปเสียอีก จ�กประสบก�รณ์ที่คุณปร�โมทย์ได้รับ ได้ถูกถ่�ยทอดลงในหนังสือ
เล่มนี ้ซึง่จะเป็นประโยชน์ในก�รดำ�เนนิชวีติ และสร้�งแรงบนัด�ลใจในก�รสร้�งคณุง�มคว�มด ี
เพื่อในหลวงและแผ่นดินของเร� 

บ�ยศรปี�กช�มนัน้มีคว�มสำ�คัญต่อวถิชีวีติของคนไทยม�ย�วน�น เนือ่งจ�กเป็น
บ�ยศรีขน�ดเล็ก ซึ่งใช้ในก�รบวงสรวง สักก�ระบูช� ไหว้ครูบ�อ�จ�รย์ หรือง�นพิธีต่�งๆ 
เช่น ทำ�ขวัญเดก็แรกเกดิ ทำ�ขวัญน�ค ก�รรบัขวัญ เป็นต้น หลังจ�กก�รทำ�พธีิประม�ณ ๗ วนั  
จะนำ�บ�ยศรีไปจำ�เรญิคือก�รลอยนำ�้ ก�รทำ�บ�ยศรใีนปัจจบุนัมรีปูแบบท่ีหล�กหล�ยและมี 
คว�มสวยง�มม�กข้ึน หนังสอืเล่มนีเ้ป็นอกีแนวคดิหนึง่ในก�รพฒัน�รปูแบบก�รทำ�บ�ยศรี
เป็นแนวท�งให้กบัผู้ทีช่ืน่ชอบในง�นใบตองดอกไม้สด นำ�ไปสร้�งสรรค์ง�นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
และทรงคุณค่�

ต้มยำ� เป็นอ�ห�รไทยทีม่รีสเข้มข้น เปร้ียวนำ� เคม็และเผด็ต�ม ซึง่ครวัไทยนิยมชมชอบ 
ต้มยำ�กุ้งก็เป็นต้มยำ�รสไทยท่ีโด่งดังไกลไปถึงต่�งแดน จริงๆ แล้วในครัวไทยยังมีอ�ห�รต้ม 
ทีม่รีสเข้มอกีม�ก อ�ทิเช่น ต้มส้ม ต้มโคล้ง ต้มข่� ต้มกะทิ เป็นต้น ท้ังหมดล้วนเป็นต้มแบบไทยๆ  
ที่มีรสเข้มโดดเด่นแตกต่�งกันไป หนังสือ “ต้มยำ� ต้มส้ม” เล่มนี้ มีเมนูอ�ห�รต้มแบบไทย
ที่รสเข้มข้นจ�กครัวบ้�นม�ให้เลือกปรุงเลือกทำ�กินม�กม�ย ซึ่งแต่ละสูตรก็มีเคล็ดลับ 
คว�มอร่อยแตกต่�งกันไป อีกทั้งในส่วนของบทนำ�ยังมีเนื้อห�เกี่ยวกับรูปแบบและรสของ 
ต้มแต่ละชนิดอีกด้วย 
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ชุมชน ๑๐๐ ปี ในกรุงรัตนโกสินทร ์
ภราดร ศักดา
สำานักพิมพ์แสงดาว, ๒๕๕๗

มรดกอยุธยา
กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

สำานักพิมพ์ก้าวแรก, ๒๕๕๗

ชุมทางตลิ่งชัน ย่านเก่า (ก่อน) กรุงเทพฯ 
วิชญดา ทองแดง, ศรัณย์ ทองปาน
เมืองโบราณ, ๒๕๕๕

หนังสือ ”ชุมชน ๑๐๐ ปี ในกรุงรัตนโกสินทร์” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่พ�ผู้อ่�น
ไปรู้จักกับกรุงเทพฯ อย่�งละเอียดและเจ�ะลึกทั้งชุมชนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปล�ยสมัยอยุธย� 
เช่น ชุมชนท่�เตียน ชมุชนท่�วงัทีม่คีว�มสำ�คญัต่อก�รขนส่งข้�วปล�อ�ห�รยคุก่อนโน้น  
แม้คว�มสำ�คัญจะลดห�ยไปในปัจจุบัน แต่ร่องรอยก็ยังเหลืออยู่ให้เห็น หนังสือเล่มนี้
เหม�ะที่จะเป็นสมบัติประจำ�ห้องสมุดอีกเล่มหนึ่งทีเดียว เนื่องจ�กผู้เขียนใช้ชีวิตคลุกคลี
กับชุมชนที่เขียนถึงม�ร่วม ๖๐ ปี

หนังสือเล่มนี้นำ�เสนอเรื่องประวัติโบร�ณสถ�น สถ�นที่ต่�งๆ รวมทั้งสิ่งที ่
ตกทอดกันม�ของถิ่นกรุงเก่�อยุธย� ที่ผู ้เขียนเลือกนำ�เรื่องร�ว สถ�นท่ีสำ�คัญ  
และสิ่งสำ�คัญ ต�มหลักฐ�นต่�งๆ ม�ร้อยเรียงใหม่ ตลอดระยะเวล�กว่� ๔๐๐ ปี  
ที่กรุงศรีอยุธย�เป็นร�ชธ�นี มิได้เป็นเพียงช่วงแห่งคว�มเจริญของชนช�ติไทยเท่�นั้น  
แต่ยงัเป็นก�รสร้�งสรรค์อ�รยธรรมของมวลมนษุยช�ต ิซึง่เป็นท่ีประจักษ์แก่น�น�ประเทศ
อกีด้วย แม้ว่�กรุงศรอียธุย�จะถกูทำ�ล�ยจ�กสงคร�ม  แต่ส่ิงท่ีปร�กฏให้เห็นในวันนีย้งัมี 
ร่องรอยหลักฐ�นซึ่งแสดงถึงอัจฉริยภ�พ และคว�มส�ม�รถที่สูงส่งของบรรพบุรุษ 
ผูส้ร้�งสรรค์คว�มเจรญิท�งศิลปวฒันธรรมไว้ให้แก่แผ่นดิน     

หนังสือ “ชุมท�งตลิ่งชัน ย่�นเก่� (ก่อน) กรุงเทพฯ” เล่มนี้ เริ่มปูพื้นให้ผู้อ่�น
รู้จักตลิ่งชันตั้งแต่ตำ�น�นที่เล่�ข�นกันม�จ�กรุ่นสู่รุ ่น หลักฐ�นเอกส�รที่เคยปร�กฏ 
ชื่อย่�นตลิ่งชันในครั้งอดีต วิถีชีวิตช�วน� ช�วสวน ชุมชนคนจีน แม่นำ้�ลำ�คลองท่ีเป็น 
เส้นท�งสัญจรหลักของคนไทยม�เนิ่นน�น ครั้นเมื่อตลิ่งชันได้รับก�รกำ�หนดให้ 
เป็นอำ�เภอ นับแต่สมัยรัชก�ลที่ ๕ คว�มเจริญของบ้�นเมืองและเหตุก�รณ์สำ�คัญ 
หล�ยๆด้�นก็ถูกจ�รึกไว้ ณ พื้นที่แห่งนี้ ทั้งก�รเกิดขึ้นของโรงเรียน ก�รม�ถึงของรถไฟ 
ชีวิตในสมัยสงคร�มโลก เหตุก�รณ์นำ้�ท่วมใหญ่ และก�รปรับแปลงที่น�ให้กล�ยเป็น 
สวนผลไม้ เป็นต้น และยังได้บันทึกเรื่องร�วของวัดว�อ�ร�มในเขตตลิ่งชันไว้อย่�ง 
ครบถ้วน ภ�พถ่�ยจำ�นวนไม่น้อยท่ีนำ�ม�ลงพมิพ์ไว้ในหนงัสอืเล่มนีม้อี�ยุกว่� ๔๐ ปี และ
สิ่งปลูกสร้�งในภ�พบ�งภ�พก็ห�ไม่พบอีกแล้ว
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