




บทบรรณาธิการ  

	 สังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก	 เมื่อสังคมเปลี่ยน 
ย่อมส่งผลกระทบมาถึงวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ความเจริญทางวัตถุ	จ�านวน
พลเมืองที่เพ่ิมขึ้น	การย้ายถ่ินฐานของประชากรในประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งก็น�าพา
วฒันธรรมตดิตวัข้ามแดนมาด้วย	ท�าให้เกดิการผสมผสานวฒันธรรม	กลายเป็นวฒันธรรม
ใหม่ทีเ่หมาะสมกบัความเป็นไปในแต่ละพ้ืนที	่การคงอยูข่องวฒันธรรมด้ังเดมิจึงถูกกระแส	
โลกาภวิฒัน์พัดพาไป	บางวฒันธรรมยงัคงอยูอ่ย่างมัน่คง	ในขณะทีบ่างวฒันธรรมเสีย่งต่อ
การสูญหาย	และปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยส�าคัญที่สุดของการด�ารงอยู่ทางวัฒนธรรมก็คือ
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม	นั่นเอง
	 การปกป้องคุ้มครองมรดกทางวฒันธรรม	เป็นภารกจิส�าคัญทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดับโลก	ส�าหรับประเทศไทย	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 ได้ด�าเนินโครงการขึ้นบัญชี 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่พุทธศักราช	๒๕๕๒	จนถึงปัจจุบัน 
เพ่ือธ�ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศ	วารสารวัฒนธรรม 
ฉบับสืบสานภูมิปัญญาไทย	ให้ผู้อ่านได้เต็มอิ่มกับ	๑๘	 เร่ืองราวมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชี	ประจ�าปี	๒๕๖๑	ติดตามอ่านได้ในเรื่องจากปก		
	 ในฉบับพบกับเร่ืองน่ารู้ทางวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาค	พาแอ่วเหนือไปสืบต�านาน
พระนางจามเทวี	 เยี่ยมบ้านศิลปินแห่งชาติถวัลย์	 ดัชนี	 และชมผ้าทอไทลื้อสืบสาย 
ชาติพันธุ ์	 แล้วเดินทางต่อไปภาคอีสานม่วนซื่นกับการแสดงหมอล�า	 แวะภาคกลาง 
ตื่นตากับงานแกะสลักกะโหลกซอ	และพูดคุยกับอาจารย์อารี	สุทธิพันธุ์	 ศิลปินแห่งชาต	ิ
สาขาทัศนศิลป์	หลังจากนั้นมารู้จักกับภาษาเขมรถิ่นไทย	
	 		พบความหลากหลายทางวัฒนธรรม	อ่านสนุกครบครันทั่วไทย	ได้เป็นประจ�า 
ในวารสารวัฒนธรรม

         พิมพ์รวี  วัฒนวรางกูร

	 ท่านที่ประสงค์น�าข้อเขียนหรือบทความใดๆ	ในวารสารวัฒนธรรมไปเผยแพร่	กรุณา
ติดต่อประสานกับกองบรรณาธกิารหรอืนกัเขยีนท่านนัน้โดยตรง	ข้อเขยีนหรอืบทความใดๆ	
ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวัฒนธรรมฉบับน้ี	 เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัวของผู้เขียน	 
คณะผู้จัดท�าไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีข้อผูกพันกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแต่อย่างใด
หากท่านมคีวามประสงค์จะส่งข่าวกิจกรรมเก่ียวกับงานศลิปะวัฒนธรรมต่างๆ	รวมท้ังท่าน
ท่ีต้องการให้ข้อเสนอแนะ	หรือส่งข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรุณาส่งถึง	 
กองบรรณาธกิาร วารสารวฒันธรรม กลุม่ประชาสมัพนัธ์ กรมส่งเสรมิวฒันธรรม เลขที ่๑๔ 
ถนนเทียมร่วมมติร เขตห้วยขวาง กรงุเทพ ๑๐๓๑๐ โทรศพัท์	๐	๒๒๔๗	๐๐๒๘	ต่อ	๑๒๐๘-๙	
Facebook	:	วารสารวัฒนธรรม	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	Website	:	culture.go.th
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 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติล�้าค่า 

ทีไ่ด้มกีารสร้างสรรค์ สัง่สม ปลกูฝัง และสบืทอดในชุมชน

จากคนรุ่นหนึ่งมายังคนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ในปัจจุบันมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังกล่าว ได้รับผลกระทบจาก

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในประเทศและ 

ต่างประเทศ บางครั้งมีการน�ามรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมไปใช้ในทางที่บิดเบือนหรือไม่เหมาะสม 

และอาจเป็นเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

เหล่านั้นต้องเสื่อมสูญไปอย่างน่าเสียดาย สมควรจัดให้

มีการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ให้มคีวามสบืเนื่องและยั่งยนืสบืไป

เรื่อง/ภาพ : อภินันท์ บัวหภักดี  
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เรือก่าบางล�าจริงกับชีวิตของชาวมอแกน หน้าหมู่บ้านบนเกาะสุรินทร์ ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงล�าเดียวในท้องทะเลไทย



 ข้อความข้างต้นนั้นคือ เหตุและผลต่อท้ายพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ซึ่งได้ประกาศใช้ในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และจากวันนั้น
จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยเรามีการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ตาม พรบ. ดังกล่าว จ�านวน ๓๑๘ รายการ และ
ส�าหรับใน พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวฒันธรรมได้รวบรวมน�าเสนอ
ขึน้เพ่ิมเตมิอกี ๑๘ รายการ ได้รับการประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว รวมเป็น ๓๓๖ รายการ ณ ปัจจุบัน

 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ ความรู้ การแสดงออก 
การประพฤติปิบัติ หรือ ทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออก 
ผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน 
ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจาก
คนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือ 
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน
 ส�าหรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชี
จ�านวน ๑๘ รายการ ได้แก่
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รูปปั้นท้าวแสนปม วัดวังพระธาตุ (เมืองไตรตรึงษ์) จังหวัดก�าแพงเพชร

๑. นิทานพื้นบ้านเรื่องท้าวแสนปม
 นิทานท้าวแสนปมของจังหวัดก�าแพงเพชร เป็น
ต�านานต้นก�าเนิดพระเจ้าอู ่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุง
ศรีอยธุยา โดยได้ใช้ภมูปิระเทศของจังหวดัมาช่วยเล่าเร่ือง 
เช่น ที่อยู่ของชายเข็ญใจคนหนึ่งที่มีปุ่มปมขึ้นทั่วร่างกาย 
ของท้าวแสนปม คือ เกาะขี้เหล็ก กลางล�าน�้าปิง เป็นต้น 
ชายแสนปม คนนี ้ได้ถวายมะเขอืทีร่ดด้วยน�า้ปัสสาวะของ
ตนแก่ราชธิดาแห่ง เมืองไตรตรึงษ์ เมืองโบราณริมแม่น�้า
ปิง จนเกดิตัง้ครรภ์ และตอนท้ายเร่ือง แสนปม ได้ลกูชาย
พาไปอยู่เกาะขี้เหล็กไปทอดแหได้ขมิ้นซึ่งกลายเป็นทอง 
มาเต็มล�าเรือ แสนปม จึงเอาทองมาท�าเปลให้ลูกชาย  
จึงกลายเป็นพระนาม พระเจ้าอู่ทอง ในกาลต่อมา
 นิทานพ้ืนบ้าน เร่ือง ท้าวแสนปม จึงเป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านวรรรณกรรรมพ้ืนบ้านและ 
ภาษา ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป็นต�านานที่
แสดงร่องรอยที่มาของเมืองโบราณส�าคัญ เมืองไตรตรึงษ์ 
ของจังหวัดก�าแพงเพชร และต�านานวีรบุรุษส�าคัญในอดีต

๒. ต�ารายาหลวงปู่ศุข
 หลวงปู่ศุข หรือพระครูวิมลคุณากร อดีตเจ้าอาวาส
วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ�าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
พระสงฆ์ผู้ใหญ่ผู้ได้รับความเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างสูงใน
ความเป็นผู้แก่กล้าในวิทยาคม และในขณะเดียวกันท่าน
ยังได้รับความนับถือว่าเชี่ยวชาญภาษาเขมรและศึกษา 
ลึกซึ้งในเร่ืองการปรุงยาไทยจากต�ารับโบราณ อีกทั้งท่าน
ยงัได้รวบรวมต�ารับยาไทยโบราณไว้อกีมากมาย มกีารจัดท�า
เป็นหมวดหมู ่และสามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ส�าเร็จผล
มากมาย จนมีผู ้ เลื่อมใสยอมรับเป ็นลูกศิษย ์ลูกหา 
เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
หรือเสด็จเตี่ย ศิษย์เอกที่ได้มาร�่าเรียนกับหลวงปู ่ศุข  
และน�าวชิาความรู้ด้านการปรุงยาไทยไปรักษาผูค้นจนได้รับ
การยอมรับและขนานนามต่อมาว่า ยาต�าราของหมอพร
 ปัจจุบันได้มีการวิจัยสังคายนาต�ารับยาโบราณ  
เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาต่อยอดองค์ความรู ้
เร่ืองต�ารับยา และต�ารายาหลวงปูศุ่ข ก็ได้รับการรับรองให้
เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ได้มาตรฐานของกรมการแพทย์ 
แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
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หลวงปู่ศุข พระครูวิมลคุณากร และหม้อต้มยาสาธิต 
ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า

ส่งผลให้มีการน�าต�ารายาหลวงปู่ศุข ไปใช้
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพประจ�าต�าบล
หลายพื้นที่
 ต�ารายาหลวงปู่ศุข จึงนับเป็นสมบัติ
ล�้าค่า ที่ได้มีส่วนช่วยในการรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชนและสังคมมาแล้วช้านาน 
ซึ่งควรค่ากับสืบทอด และรักษาไว้ให้ด�ารง
อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป

๓. ลิเก
 ลิเก เป็นการแสดงที่สร้างความบันเทิงระดับพ้ืนบ้านไทยในเขตภาคกลางชนิด 
ถ้วนทั่วทุกหัวระแหง ค�าว่า ลิเก มีรากศัพท์มาจากภาษาฮิบรูว่า ซาคูร Zakhur หมายถึง
การสวดสรรเสริญพระเจ้า ชาวอาหรับ เรียกว่า ซิกร Zikr เป็นการนั่งล้อมเป็นวงกลม 
และสวดโยกตัวไปมา ชาวอิหร่าน เรียกการสวดชนิดนี้ว่า ดฮิกิร Dhikir มีการน�าร�ามะนา
มาตีประกอบการสวด ชาวไทยอิสลามในพ้ืนที่ด้ามขวานทอง นับถือศาสนาอิสลาม 
และสืบทอดการสวดสรรเสริญพระเจ้านี้มา เรียกตามภาษามลายูถ่ินใต้ว่า ดิเก Dikay  
หรือ จิเก Jikay
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 ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวมุสลิมได้น�าดิเกเข้าสู ่
กรุงเทพมหานคร เรียกว่า ยิเก หรือ ยี่เก Yikay รัชกาลที่ ๖ 
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงออกประกาศให้เรียก
ว่า ลเิก Likay  ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ มพีระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้เรียกว่า  
นาฏดนตรี แต่แทบไม่มใีครใช้ ปัจจุบันจึงยงัเรียกว่า ลเิก กนัสบืต่อมา
 ลิเก เป็นการแสดงพ้ืนบ้านที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงใน
พ้ืนที่ภาคกลางในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จัก 
ลเิก หากในปัจจุบันความนยิมชมชอบในศิลปะการแสดงนีไ้ด้ลดลง
อย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีฝี่มอืด้านศิลปะการแสดงของศิลปินกล็ดน้อย 

ถอยลงตามล�าดับ แต่ถึงกระนั้นลิเกก็ยังยืนหยัดอยู่ได้พร้อมทั้ง 
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงที่หลากหลายขึ้น
 ในวนันี ้ลเิก เป็นการแสดงทีเ่คร่ืองแต่งกายมสีสีนัสะท้อนแสง
แพรวพราววบูวาบ มกีารน�าเพลงลกูทุง่และการแสดงร่วมสมยัต่างๆ 
เข้าไปประกอบ และยังคงคุณค่าความส�าคัญในใจผู้ติดตามชม
จ�านวนหนึ่งอย่างน่าสนใจ การต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือด�ารงอยู่ของลิเก 
เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษา และหากพิจารณาถึงทุกเรื่องดังได้กล่าว 
มาแล้ว ลิเก จึงเป็นเพชรน�้าเอกที่ทรงคุณค่าแก่การด�ารงคงไว้ 
เป็นมรดกสืบทอดของแผ่นดินต่อไปเป็นอย่างยิ่ง  

๑
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๑ เครื่องแต่งกายงดงามของ 
 พระเอกนางเอกลิเกวันนี้ 

๒ สะไนเครื่องเป่าของชาวกูย 
 และชาวเยอ  

๓ การตอกหนัง ท�าตัวละคร 
 ของวายังกูเละ

๔. สะไน
 ในพ้ืนที่อีสานใต้ จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากชาว
ชาตพัินธ์ุเขมรและกูยแล้ว ยงัมชีาวเยอทีอ่าศัยรวมอยูด้่วย
จ�านวนหนึง่ ชาวเยอจัดเป็นชาวกูย หรือ ส่วย แต่มคีวาม
แตกต่างอยู่นิดหนึ่งตรงที่มาของชนกลุ่มนี้ ที่มีการอพยพ
รวมกันมาเป็นกลุ่มก้อนจากเมืองหลวงพระบาง และ 
เข้ามาอยู่อาศัยในต�าบลคงโคก เมืองราษีไศล เป็นที่แรก 
จากนั้นเมื่อมีประชากรมากเข้าจึงค่อยขยับขยายต่อไปสู่
เมืองอื่นๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ   
 มรดกวัฒนธรรมขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของชาวเยอ ก็คือ 
สะไน หรือ เขาควาย ทีม่กีารจัดท�าลิน้บังคับเสยีง ใช้เป็น
เคร่ืองส่งสญัญานเสยีงด้วยการเป่าเป็นเสยีงทีฟั่งแล้วก้อง
กระหึ่มกังวาน มีความเป็นตัวของตัวเอง ให้ความรู้สึก
ทรงพลังดังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว
 ชาวเยอ เรียกเขาควายที่ใช้เป่านี้ว่า ซั้งไน หรือ ซั้ง 
ส่วนชาวกูยและชาวเขมรเรียกว่า สะไน หรือ เสนง ชาว
เยอจะน�า ซั้งไน นี้มาเป่าในพิธีศักดิ์สิทธิ์บูชาผีเจ้าป่าเจ้า
เขาไม่ต่างอะไรกบัพราหมณ์เป่าสงัข์บูชาเทพเจ้าฮนิดู อกี
ทัง้ชาวกูยมกีารน�าสะไน ไปเป่าในกระบวนการต่างๆ ของ
คชพิธีในฐานะเครื่องให้สัญญานอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย

๕. วายังกูเละ
 วายังกูเละ คือ หนังตะลุงมลายู เป็นการประสมประสานระหว่างหนัง
ตะลงุไทยกับภาษาและดนตรีมลาย ูซึง่มคีวามแตกต่างส�าคัญทีส่ดุตรง ภาษา 
ที่จะใช้ในการแสดงเป็นภาษามลายูถ่ินใต้และตัวหนังที่ใช้เป็นตัวแสดงมี
ลกัษณะการแกะลวดลายหนงัเป็นศิลปะแบบมลาย ูทีส่�าคัญตามหลกัศาสนา
อิสลามบังคับมิให้มีการน�าเสนอรูปคนแก่สาธารณะ ตัวหนังของวายังกูเละ 
จึงมกีารเลีย่งไปใช้การแกะหนงัให้เป็นรูปทีด่เูหมอืนจะไม่ใช่มนษุย์ให้ถูกต้อง
ตามหลักศาสนา
 วายังกูเละ ใช้โรงแสดงไม่ต่างกับหนังตะลุง เล่นเรื่อง รามายณะ มหา
ภารตะ อิเหนา และเรื่องใหม่ๆ ที่ผูกขึ้นในปัจจุบัน มีแสดงอยู่ในเขตพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะที่เมืองยะลา

๒

๓
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๖. ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน�้าโพ
 เมืองนครสวรรค์ หรือ ปากน�้าโพ เป็นเมืองชุมทางค้าขาย
ส�าคัญของลุ ่มน�้าเจ ้าพระยา จึงมีชาวจีนร ่วมอยู ่อาศัยเป ็น 
จ�านวนมาก ศาลเทพารักษ์และเจ้าแม่ทับทิม เมืองนครสวรรค์  
ตั้งอยู่ตรงที่แม่น�้าปิงกับแม่น�้าน่านบรรจบกัน เลื่องชื่อในความ
ศักดิส์ทิธิเ์ป็นทีเ่ลือ่มใสของชาวจีนในเมอืง เมือ่ถึงเทศกาลวนัส�าคัญ
อย่างวันตรุษจีนจึงมีการจัดประเพณียิ่งใหญ่ โดยเฉพาะการ 
จัดขบวนแห่ เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ของศาลเจ้าออกไปแห่แหนให้ชาวเมอืง
สักการะ
 โดยเฉพาะขบวนมังกรนครสวรรค์นั้น จัดเป็นขบวนมังกร 
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แบ่งแยกเป็นขบวนเจ้าแม่กวนอิม  
ขบวนเอ็งกอพะบู๊ ขบวนล่อโก๊ว ขบวนสิงโต และขบวนมังกรที่มี
ลีลาลูกเล่นหลากหลายแพรวพราวและมังกรตัวใหญ่ยาวใช้ผู้คน 

ช่วยกันเชิดมังกรจ�านวนมากมายเป็นพิเศษ อีกทั้งเมื่อขบวนแห่
มังกรไปสิ้นสุด ณ สนามกีฬากว้างใหญ่ ยังมีการจัดแสดงมังกร  
ณ ที่นั้น เป็นการแสดงสิงโตมังกรที่ใหญ่โตโอฬารกว่าที่ไหนๆ  
ในประเทศไทยอีกด้วย
 ด้วยความยิ่งใหญ่โอฬารตระการตา และความมีเอกลักษณ์
เฉพาะของประเพณีนี้ อีกทั้งพลังแห่งความสามัคคีของผู ้คน 
ชาวเมอืง จึงสมควรทีจ่ะสบืสานงานประเพณีอนัยิง่ใหญ่ตระการตา
นี้ไว้สืบไป

๗. ประเพณีปักธงเมืองนครไทย
 นครไทยในอดีต คือเมืองชายแดนส�าคัญของกรุงศรี 
อยุธยา เชื่อมต่อกับล้านช้างศรีสัตนาคนหุต สมเด็จฯ กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย สันนิษฐานว่า 
เป็นเมอืงบางยาง ของพ่อขนุบางกลางท่าว ผูร่้วมกบัพ่อขนุผาเมอืง
รบสถาปนากรุงสโุขทยัขึน้เป็นราชธานแีห่งแรกของชาวสยาม เมอืง
นครไทยนี้มีประเพณีต่างๆ ที่มี เอกลักษณ์เป ็นของตัวเอง 
หลากหลายและประเพณีหนึ่งที่ไม่เหมือนใครก็คือ ประเพณีปักธง
เมืองนครไท ซึ่งในอดีตเรียกว่า ประเพณีปักธงขาว ของชาวเมือง
นครไทย
 น่าเสียดายที่มูลเหตุแห่งการขึ้นไปปักธงขาวบนยอดเขา 
ช้างล้วงของชาวนครไทยนี้ได้สูญหายไม่สามารถสืบค้นได้แล้ว  
ชาวเมอืงจ�าได้แต่เพียงในทกุ ๑๕ ค�า่เดอืน ๑๒ จะต้องมกีารจัดท�า 

๑
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๙ จนถึง ๙ ค�่า เดือน ๙ เป็นประเพณีที่ชาวเมืองแทบทั้งเมืองจะ
พร้อมใจกันงดเว้นการกินอาหารเนื้อสัตว์ และมีขบวนแห่เจ้าพ่อ 
เจ้าแม่จากศาลเจ้าต่างๆ ในเมอืงมากกว่า ๓๐ แห่ง มาเข้าขบวนแห่ 
นับเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันของชาวเมืองในการ
ท�าความดี อีกทั้งยังเป็นภาพลักษณ์อันน่าสนใจทางการท่องเที่ยว
ของจังหวัดภูเก็ต

๑ , ๒ ขบวนมังกร แห่ผ่านใจกลางเมืองนครสวรรค์  
 และศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน�้าโพ

๓ ศิลปะการท�าธงอันประณีต ของชาวนครไทย

๔ ปักธงขาว บนยอดเขาช้างล้วง

๕ การแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ของชาวศาลเจ้าเมืองภูเก็ต

ธงขาวจากผ้าฝ้ายผืนใหญ่แห่แหนเข้าขบวนเดินขึ้นไปประกอบพิธี
ปักธง บนยอดภูเขาหินเล็กๆ สามลูกคือ ยอดเขาฉันเพล ยอดเขา
ยั่นไฮ และยอดเขาช้างล้วงเท่านั้น
 ประเพณีปักธงเมืองนครไทย เป็นประเพณีจ�าเพาะเจาะจง
ของชาวเมืองนครไทย ด�าเนินการติดต่อกันมาแล้วนับร้อยๆ ป ี
จนเป็นอัตลักษณ์ส�าคัญของจังหวัด  

๘. ประเพณีถือศีลกินผัก
 การกินเจ หรือ กินผัก คือการงดเว้นการท�าบาปฆ่าสัตว์  
เป็นวิถีบุญในรอบหนึ่งป ีซึ่งชาวจีนทั้งหลายประพฤติปฏิบัติ 
ต่อเนื่องกันมานับร้อยนับพันปี เมืองภูเก็ตในอดีต เป็นเมือง 
ท�าเหมืองแร่ ที่มีชาวจีนอพยพจากที่ต่างๆ เข้ามาอยู ่อาศัย 
รวมกันเป็นสังคมชาวจีนต่างๆ หลากหลาย ทั้งจีนฮกเก้ียน  
จนีแคะ จนีแต้จิว๋ ต่างมเีจ้าพ่อ เจ้าแม่ จากถิ่นฐานดั้งเดิมของตน
มารวมกันจัดสร้างเป็นศาลเจ้าต่างๆ มากมายหลายแห่ง
 ดังนั้นเมื่อถึงช่วงวันประเพณีอันดีงาม แต่ละศาลเจ้า 
ในเมืองภูเก็ตจึงพร้อมใจกันจัดขบวนแห่น�าองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ 
แต่ละศาลเจ้ามาเข้าขบวนแห่แหนไปให้ประชาชนได้สักการะถึง 
หน้าบ้านตามประเพณี ในขบวนแห่มีการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
ความศักด์ิสิทธิ์ต่างๆ ของเจ้าพ่อเจ้าแม่แต่ละศาลเจ้า เป็นที ่
น่าเลื่อมใส น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นอันมาก
 ประเพณีถือศีลกินผักของเมืองภูเก็ตจัดขึ้นในทุก ๑ ค�่าเดือน 

๓ ๔

๕
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๙. ขนมฝรั่งกุฎีจีน
 ชุมชนกุฎีจีน เป็นชุมชนชาวคริสต์ แต่ในบริเวณเดียวกัน 
ยังมีศาลเจ้าจีนขนาดใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยา จึงเป็นที่มาของชื่อ
ชุมชนว่า กุฎีจีน ชุมชนแห่งนี้มีความหลากหลาย ทั้งเชื้อชาติไทย 
โปรตุเกส จีน และญวน มีความเป็นอยู ่แบบเครือญาติโดยมี
บาทหลวงเป็นผู้น�าชุมชน  
 ขนมฝร่ังกุฎีจีน เป็นขนมดัง้เดมิของชาวจีนเชือ้สายโปรตเุกส
มีลักษณะเหมือนขนมไข่ ท�าให้สุกด้วยการอบให้กรอบนอก นุ่มใน 
แต่งหน้าด้วยลกูเกด ลกูพลบัแห้ง และฟักเชือ่ม มที�าขายมาช้านาน
มากกว่า ๒๐๐ ปี  
 ขนมฝร่ังกุฎีจีน เป็นขนมต�ารับโบราณตั้งแต่สมัยพระเจ้า
กรุงธนบุรี ท�าให้เคยมีประโยคทองในสังคมชาวกรุงเทพฯ ว่า 
“ข้าวหลามตัดวัดระฆัง ขนมฝรั่งกุฎีจีน” ในวันนี้ยังคงมีเหลือบ้าน
ที่ท�าอยู่เพียง ๓ ครอบครัว ได้แก่ บ้านธนูสิงห์ บ้านหลานแม่เป้า 
และบ้านป้าเล็ก ซึ่งยังคงต�ารับดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดี  

๑๐. พิธีถวายข้าวพีชภาคฯ และบุญเสีย
ค่าหัว ข้าโอกาสพระธาตุพนม
 พิธีถวายข้าวพีชภาคฯ และบุญเสียค่าหัว ของชาวข้าโอกาส 
พระธาตพุนม เป็นพิธกีรรมส�าคัญของชาวเมอืงธาตพุนม ในโอกาส
วันนมัสการพระธาตุพนม ขึ้น ๘ ค�่า เดือน ๓ ซึ่งในวันดังกล่าว
ชาวจังหวดันครพนมทกุภาคส่วนจะพร้อมใจกนัจัดงานบุญใหญ่ขึน้
อย่างเป็นพิเศษ และหลายอ�าเภอทีม่คีวามพร้อมจะจัดขบวนนางร�า
นบัร้อยคน มาร�าบูชาพระธาตพุนม ณ ลานกว้างหน้าวดั เป็นภาพสวยงาม
ที่ชาวนครพนมและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศต่างตั้งตารอชม
 ชาวข้าโอกาสพระธาตุพนม คือกลุ่มบุคคลทั้งสองฟากฝั่ง
แม่น�้าโขง ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลองค์พระธาตุพนม โดย
โองการแห่งเจ้าแผ่นดินล้านช้างสืบมาแต่โบราณหลายชั่วคน หาก
แต่ในปัจจุบัน เนื่องจากวิถีการปกครองบ้านเมืองตลอดจนวิถีชีวิต
ของผู้คนเปลี่ยนไป มีการโยกย้ายถ่ินฐานของผู้คนเข้าออกเป็น
จ�านวนมากท�าให้ไม่สามารถด�ารงวิถีดั้งเดิมได้อย่างครบถ้วน  

๑ , ๒ ขนมฝรั่งชุมชนกุฎีจีน   
 สืบทอดมรดกภูมิปัญญา 
 มาตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรี 

๓  องค์พระธาตุพนมงดงาม
 ยามราตรี

๓ ต้นดอกไม้บูชาองค์
 พระธาตุพนมจัดท�าขึ้น
 เป็นพิเศษในงานนี้

๑ ๒
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ทางฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงก็มีความยากล�าบากในการเข้าร่วมพิธีกรรม ส่วนทางฝั่งขวา 
ถึงวันนี้ก็ไม่สามารถจะระบุแน่ชัดว่าใครบ้างที่มีเชื้อสายเป็นข้าโอกาส คงมีแต่เพียง
ความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมที่ท�าให้หลากหลายครอบครัวส�านึก 
ส�าแดงตน อีกทั้งยังได้น�าพาผู้คนจ�านวนมากที่จริงๆ แล้วไม่ใช่ข้าโอกาสเข้ามา 
ร่วมด�าเนินพิธีปฏิบัติบูชานี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 

๓

๔
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๑๑. ดินสอพองลพบุรี
 ดินสอพอง ท�าจากดินที่มีสีขาว เรียกว่าดินมาร์ล  
MARL ซึ่งเป็นดินที่เกิดจากการผุพังของหินปูน และถูกน�้า
พามาสะสมตามเชงิเขาและทีลุ่ม่ แหล่งดนิมาร์ล ทีส่�าคัญใน
ประเทศไทยมีหลายแห่งได้แก่ อ�าเภอเมือง ลพบุรี อ�าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี อ�าเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอ�าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี แต่ที่มีการท�าดินสอพองขึ้นชื่อคือที่จังหวัด 
ลพบุรี ซึ่งท�าการผลิตมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
 ในวันนี้แหล่งผลิตดินสอพองในประเทศไทย มีเพียง
แห่งเดยีว ทีบ่ริเวณบ้านหนิสองก้อน ต�าบลทะเลชบุศร อ�าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ที่ส�าคัญมูลค่าการผลิตดินสอพอง 
ในปัจจุบันมิได้มีความส�าคัญต่อสภาพเศรษฐกิจของคนท�า
เท่าไรนัก หากกลับมีคุณค่ายิ่งทางจิตใจในอันที่ได้มีโอกาส
สืบทอดเอกลักษณ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถ่ินเอาไว้ และ
สามารถสืบทอดต่อไปสู่คนรุ่นหลัง 

๑๒. ประเพณีปอยส่างลอง
 ปอยส่างลอง คือ ประเพณีบรรพชาสามเณรหมู่ของชาวไทใหญ่  
มีการจัดงานนี้ขึ้นโดยชุมชนของชาวไทใหญ่ในแต่ละพ้ืนที่มากมาย 
ทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมา ภายใต้คติที่ สืบเนื่องกัน 
มาแต่โบราณกาลคล้ายคลงึกบัการบรรพชาสามเณรของคนไทยเราทัว่ไป
 ค�าว่า ปอย หมายถงึงานบญุ ส่วนค�าว่า ส่างลอง หมายถึงสามเณร
ผู ้เป็นใหญ่ อันเป็นภาวะพิเศษที่เกิดขึ้นก่อนจะเข้าพิธีบวชโดยชาว 
ไทใหญ่จะให้ความส�าคัญยิ่งกับภาวะนี้ โดยมีการตกแต่งประดับเสื้อผ้า 
เคร่ืองแต่งกายของเด็กผู้จะเข้าพิธีบวชให้เป็นดังเจ้าชายน้อยของชาว 
ไทใหญ่เลยทีเดียว
 การจัดงานประเพณีปอยส่างลอง นิยมจัดขึ้นในเดือนเมษายน 
เป็นช่วงที่เด็กๆ ปิดภาคเรียนฤดูร้อน อีกทั้งเป็นช่วงที่ยุติการเก็บเกี่ยว  
ในอดีตเมื่อสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาประเพณีนี้ลีบเรียวเล็กลงเร่ือยๆ  
แต่ละปีมีครอบครัวที่บวชส่างลองจ�านวนน้อยมากจนเหลือปีละไม่ถึง 
ห้ารูป แต่ต่อมาเมือ่กระแสการท่องเทีย่วในปัจจุบันได้รับความนยิมสงูขึน้ 
การบวชปอยส่างลองกก็ลบัมาได้รับความสนใจมจี�านวนครอบครัวเข้าร่วม
การบรรพชาแต่ละปีเป็นจ�านวนมาก

การตกแต่งประดับกายให้เป็นดั่งเจ้าชายน้อย ในประเพณีปอยส่างลอง ของชาวเชื้อสาย
ไทใหญ่ เมืองแม่ฮ่องสอน

ดินสอพอง ทรัพย์ในดินส�าคัญของชาวลพบุรี
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 เรืออันเป็นบ้านของชาวมอแกน เรียกว่าเรือก่าบาง ในอดีต
เป็นเรือใช้ก�าลงัลมแล่นใบ ตวัล�าเรือเป็นไม้ตะเคียนต่อกราบเรือขึน้
ด้วยไม้อืน่ๆ พยงุอกีทด้ีวยไม้ลอยน�า้ เช่นไม้ระก�า มกีารท�าเก๋งเป็น
หลังคาคลุมแดดลมตรงกลางล�าเรือ เอกลักษณ์เฉพาะที่ส�าคัญคือ
ตรงหัวเรือท้ายเรือจะออกแบบให้เป็นจะงอย เอาไว้ให้สามารถปีน
ขึ้นลงเรือจากในน�้าได้สะดวก
 จากการที่ต้องติดต่อกับชาวเรือทั่วไปท�าให้เรือก่าบางของ 
ชาวมอแกนค่อยๆ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป จากเรือก่าบาง 
ที่เคยใช้ลมแล่นใบกับแจวสองข้าง เปลี่ยนเป็นมีการติดเคร่ือง 
ท้ายเรืออย่างเรือหัวโทงของชาวอันดามัน จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยน 
ไปใช้ล�าเรือหัวโทง และในที่สุดการปรับเปลี่ยนคร้ังส�าคัญยิ่ง 
ก็คือการปรับมาใช้ชีวิตที่ไม่ออกทะเลไปอย่างยาวนานกับเรือ 
ก่าบางอีกแล้ว

๑  กลองโบราณ ณ หมู่บ้านกลองเอกราช
๒ เรือก่าบางวันนี้คงมีแต่เพียงสินค้าที่ระลึก

๑๓. กลองเอกราช
 กลองเอกราช เป็นงานช่างเคร่ืองดนตรี ประเภทกลอง ทีผ่ลติ
โดยชุมชนบ้านเอกราช สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน โดยสามารถ 
ท�ากลองได้ครบครันหลากหลายประเภท ทั้งกลองทัด กลองยาว 
กลองแขก และกลองร�ามะนา ซึ่งเคล็ดลับอันเป็นเร่ืองยากยิ่งคือ
การขึงหนังกลองให้ตึงพอเหมาะพอดี ท�าให้เกิดเสียงกลองทุ้มนุ่ม   
อย่างที่ไม่มีแหล่งท�ากลองที่อื่นๆ จะเทียบเทียมได้
 ชาวบ้านเอกราช ต�าบลเอกราช อ�าเภอป่าโมก จังหวดัอ่างทอง  
มอีาชพีหลกัในการท�าการเกษตร ท�านาท�าไร่ เมือ่ว่างจากการท�านา 
กจ็ะออกแสดงมหรสพพ้ืนบ้านไทย เช่น เล่นดนตรีป่ีพาทย์ไทย และ
เล่นลิเก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้วิถีของชาวบ้านเอกราชจึงเวียนวนอยู่
กบัเสยีงดนตรีไทย ท�าให้หสูามารถแยกแยะความละเอยีดของเสยีง
ต่างๆ ได้เป็นอย่างด ีส่งผลให้กลองเอกราชมคุีณภาพเสยีงทีด่เียีย่ม

๑๔. เรือก่าบาง
 ชาวเล หรือชาวทะเล เป็นกลุม่ชาติพันธุช์าวเรือร่อนเร่ในทะเล
อันดามัน มีด้วยกัน ๓ กลุ่ม คือกลุ่มอูรัก ลาโวย กลุ่มสิง และกลุ่ม
มอแกน ซึง่แต่ละกลุม่จะมพ้ืีนทีอ่ยูอ่าศัยแตกต่างกันและมปีระเพณี
เฉพาะตนที่แตกต่างกันออกไป
 กลุ่มชาวมอแกน อาศัยรอนแรมอยูใ่นเขตพ้ืนทีเ่กาะแก่งกลาง
ทะเลลึก ไม่ค่อยยุ่งเก่ียวปะปนกับกลุ่มผู้คนทันสมัยกลุ่มอื่นๆ ใน
อดีตชาวมอแกนจะมีเรือเป็นบ้าน และออกเรือร่อนเร่ท�ามาหากิน
เลี้ยงชีวิตด้วยการจับสิ่งมีชีวิตในน�้า เฉพาะในช่วงฤดูมรสุมที่ทะเล
มีคลื่นลมปั่นป่วนจึงจะขึ้นฝั่งที่เกาะเปลี่ยวร้าง สร้างบ้านเรือนอยู่
อาศัยหลบลมหลบฝน กระทั่งหมดมรสุมจึงจะออกไปใช้ชีวิตใน
ทะเลต่อไป

๑

๒
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 ในวันนี้ ชาวมอแกน จ�านวนหนึ่งขึ้นบกมามีที่อยู ่ เป ็น 
หลักแหล่งบนฝั่งย่านเขาหลัก และส่วนหนึ่งยังคงอยู่ในทะเลที่ 
หมู่เกาะสุรินทร์ เรือก่าบางล�าจริงที่สามารถใช้งานได้เหลือเพียง 
ล�าเดียว ดังนั้นเพ่ือให้ภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาว 
มอแกนยงัคงอยูต่่อไป จึงสมควรทีจ่ะขึน้บัญชมีรดกภมูปัิญญาของ
เรือก่าบางนี้ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงถึงการเคยมีตัวตนอยู่จริง 
ในประเทศไทย

๑๕. เรือนโคราช
 จังหวัดนครราชสีมา หรือ เมืองโคราช มีความส�าคัญยิ่งมา
ตั้งแต่อดีตอันยาวนาน นักวิชาการหลายท่านเชื่อกันว่าที่นี่คือ  
นครราช หรือเมืองราด เมืองเก่าของพ่อขุนผาเมือง ที่บวกรวมเข้า
กับเมอืงเสมา เมอืงพุทธศาสนา ในอารยธรรมทวารวดี จึงกลายเป็น 
นครราชสีมา ด้วยความเก่าแก่นี้จึงมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งได้ 
ผ่านการเรียนรู้สรุปบทเรียนจนตกผลึกเป็นวัฒนธรรมที่เป็น 
อัตลักษณ์เฉพาะของเมืองโคราช และหนึ่งในนั้นคือ เรือนโคราช 
เรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินที่มีรูปแบบเฉพาะแตกต่างจากเรือนไทย 
ภาคกลางทั่วไป
 ลักษณะเด่นของเรือนโคราช ก็คือเป็นเรือนใต้ถุนสูง หลังคา
จ่ัวทรงสงู ตวัเรือนมชีานเรือนกว้างต�า่ และมห้ีองนอนทีม่พ้ืีนยกสงู
ขึน้จากชานเรือนอกีระดับหนึง่ ฝาเรือนโคราช เป็นฝาเรือนลกัษณะ
พิเศษคือเป็นตับส�าเร็จรูป โดยเฉพาะฝาเรือนที่ท�าด้วยใบปรือ  
ซึ่งเป็นพืชพ้ืนเมืองชนิดหนึ่ง มีลักษณะซ้อนทับกันมีโพรงอากาศ
ด้านใน ท�าให้กนัร้อนกนัหนาวได้ด ีเป็นต้น นอกจากนัน้ เรือนไทย
โคราชก็จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกับเรือนไทยอื่นๆ เช่น ไม่ใช้

ตะปู ในการประกบยึดชิ้นส่วนใดๆ และมีการเชื่อมห้องต่างๆ  
หรือการขยายตัวเรือนออกไป ด้วยระเบียงทางเดิน เป็นต้น
 ปัจจุบันเรือนโคราชมจี�านวนลดน้อยลงไปเร่ือยๆ และในส่วน
ตวัเรือนเก่าเองก็ยงัมกีารปรับเปลีย่นให้ทนัสมยัในหลายๆ ประการ 
จึงสมควรจะเก็บรักษา เรือนโคราช ต้นแบบไว้ใช้ศึกษาถึง
ภูมิปัญญาอันโดดเด่นของชาวโคราชนี้ต่อไป

๑๖. วัวเทียมเกวียน
 วัวเทียมเกวียน เป็นกีฬาพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี คือการ
แข่งขันความเร็วของวัวลากเกวียนขนาดเล็กให้ได้ผลแพ้ชนะ 
โดยแข่งกนัคร้ังละ ๒ เล่มเกวยีน แต่ละเกวยีนเทยีมววัคู่หนึง่ เลอืก
ขนาดวัวที่แข่งขันกันให้ได้ขนาดเท่าๆ กันเป็นรุ่นเดียวกัน
 ไม่มีบันทึกเป็นหลักฐานว่าการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านชนิดนี้ 
เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด หากมีเรื่องราวเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ ๕ 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั คราวเสด็จเมอืงเพชรบุรี 
ในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ว่า พระยาเพชรบุรี ได้จัดแสดงวัวเทียมเกวียน
แข่งขันถวายทอดพระเนตร เป็นหลักฐานยืนยันว่า วัวเทียมเกวียน 
เป็นที่นิยมเล่นกันมากในจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว
 ในวนันีเ้นือ่งจากเกวยีนจริงๆ กไ็ม่มทีีจ่ะใช้งานแล้วในสงัคมไทย 
คงเหลือแต่เกวียนที่ตั้งแสดงอยู่ตามที่ต่างๆ ส่วนเกวียนที่จะใช้
เทียมวัววิ่งแข่งขัน ซึ่งเป็นเกวียนขนาดเล็กพิเศษก็ยิ่งไม่มีโอกาส 
ใช้งาน ดังนั้นวันนี้การจัดให้มีการแข่งขันวัวเทียมเกวียน จึงไม่ 
แพร่หลาย และคงเหลืออยู ่ในประเทศไทยที่ จังหวัดเพชรบุรี 
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่ยังคงอนุรักษ์การจัดการแข่งขันวัวเทียม
เกวยีน ขึน้ในงานเทศกาลสงกรานต์ประจ�าจังหวดัเสมอมามไิด้ขาด

เรือนโคราชหลังงาม หน้าอนุสาวรีย์ย่าโม ลีลาเร่งร้อนเร้าใจของวัวเทียมเกวียน
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๑๗. การแข่งเรอืยาว ขึน้โขนชงิธง
 การแข่งขันเรือยาว เป็นประเพณีส�าคัญของ 
ชาวไทยในลุ่มน�้าส�าคัญต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ แต่ที่
จังหวัดชุมพร การแข่งเรือยาวที่นี่มีขั้นตอนการเอาแพ้
เอาชนะกันแปลกกว่าที่อื่นๆ นับเป็นเอกลักษณ์ที่มี
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย นัน่คือการขึน้โขนชงิธง 
กติกาการแข่งเรือของที่นี่ จะเป็นผู้ชนะได้ นายหัวเรือ
จะต้องขึ้นโขน คือปีนขึ้นไปบนหัวเรือ และสามารถ  
ชิงธง หรือคว ้าได ้ธง ซึ่งติดไว ้ตรงเส ้นชัยของ 
การแข่งขัน เรือล�าที่จะเป็นผู ้ชนะจะต้องสามารถ 
ขึ้นโขนชิงธงได้ก่อนเรือคู่แข่งอีกล�า
 ดังได้กล่าวแล้วว่า ประเพณีการขึ้นโขนชิงธง  
ในการแข่งเรือยาวนี้มีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียว จึงนับเป็น
เอกลักษณ์ประจ�าจังหวัด สมควรแก่การเก็บรักษา 
ไว้ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติต่อไป

ภาพ : หรรษา ตั้งมั่นภูวดล๑

๒
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๑๘. การเล่นส ะ บ้า
 การเล ่นสะบ้า เป็นกีฬาพ้ืนบ้านไทยเก่าแก่ชนิดหนึ่ง 
เคยนิยมเล่นกันเกือบทุกจังหวัดในภาคกลาง สนามเล่นสะบ้า 
เรียกว ่าบ ่อนสะบ้า การเล ่นจะแบ่งเป ็นฝ่ายชายฝ่ายหญิง  
จับคู ่ กันเป ็นคู ่ๆ ลูกสะบ ้า เป ็นผลของไม ้ เถาชนิดหนึ่ ง  
มีลักษณะกลมแบนสีน�้ าตาลเข ้ม ทั้ งสองฝ ่ายจะผลัดกัน 
เป็นฝ่ายตั้งและฝ่ายทอย ฝ่ายทอย ทอยให้ถูกลูกสะบ้าของ 
ฝ่ายตั้ง ด้วยวิธีการทอยต่างๆ กันตามก�าหนด ถ้าทอยไม่ถูก 
ก็จะถูกยึดลูกสะบ้าไว ้แล้วก็ต ้องมีการเจรจาต่อรองเพ่ือขอ 
ลกูสะบ้าคืน ในการเจรจาต่อรองนีแ้หละทีจ่ะสร้างความสนุกสนาน
ให้กับผู้เล่นที่เป็นหนุ่มสาว 
 ทั้งหมดนี้คือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับ 
การขึ้นบัญชีประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จ�านวน ๑๘ รายการ  
ซึ่งจากนี้ไปจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลรักษาให้คงอยู ่เป็นมรดก 
อันส�าคัญที่จะส่งทอดต่อไปยังคนรุ่นหลังของชาติต่อไป

๑ , ๒ ขึ้นโขนชิงธง การแข่งเรือกติกาแปลกของชุมพร
๓ , ๔ การเล่นสะบ้าหนุ่มสาว

๓

๔
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 การขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย ได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๘ มี
จ�านวนทั้งสิ้น ๓๑๘ รายการ โดยในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๘ 
เรียกว่าการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ต่อมาเมื่อ
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยตามความในมาตรา ๑๐ (๗) คณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
“การขึน้บัญชมีรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม” ค�าว่า “ขึน้บัญช”ี จึง
ถูกน�ามาใช้แทนค�าว่า “ขึน้ทะเบียน” อกีทัง้ภารกิจประการหนึง่ตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ค.ศ.๒๐๐๓ (Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage) ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
สมาชิกอย่างสมบูรณ์และมีผลต่อประเทศไทยตั้งแต่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๕๙ ประเทศสมาชิกต้องมีการจัดท�า Inventory List ซึ่ง 
แปลว่า บัญชีรายการ ดังนั้นการใช้ค�าว่าขึ้นบัญชี จึงมีความหมาย
ใกล้เคียงกับค�าศัพท์ภาษาอังกฤษมากที่สุดนั่นเอง 

การเสนอขอขึ้นบัญชมีรดกภูมปิัญญา 
ทางวฒันธรรม ช่วงพทุธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๘
 กรมส่งเสริมวฒันธรรม (สวธ.) ได้รับความร่วมมอืจาก องค์กร 
หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย สภาวฒันธรรม และส�านกังานวฒันธรรม
จังหวดั คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ในการเสนอรายการเพ่ือขอขึน้
บัญชรีายการมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม หลงัจากนัน้ สวธ. จะ
น�าเร่ืองเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
โดยมีการก�าหนดสาขาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับ
การขึน้บัญช ีรวม ๗ สาขา ได้แก่ ๑) ศิลปะการแสดง ๒) งานช่างฝีมอื
ดัง้เดมิ ๓) วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ๔) ภาษา ๕) กฬีาภมูปัิญญาไทย 
๖) แนวปฏิบัตทิางสังคม พิธกีรรมและงานเทศกาล และ ๗) ความรู้ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และจะพิจารณา
ข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บและส�ารวจจากส�านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดทั่วประเทศ และการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองของคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามกระบวนการขั้นตอนและหลักเกณฑ์ 

การพิจารณาขึ้นบัญชีของแต่ละสาขา ทั้งนี้ มรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมทีไ่ด้รับการขึน้บัญชจีะอยูใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ คือ
 ๑. รายการที่มีลักษณะเฉพาะในชุมชน ท้องถ่ิน ที่เสี่ยงต่อ
การสูญหาย ใกล้ขาดผู้สืบทอด เช่น ภาษาชอุง การสักยา เป็นต้น
 ๒. รายการที่มีลักษณะเฉพาะในชุมชน ท้องถ่ิน ที่ยังมีผู้
สืบทอดและปฏิบัติอยู่ เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ต�านานพญากง
พญาพาน เป็นต้น
 ๓. รายการทีม่อีตัลกัษณ์ชดัเจนและมกีารปฏิบัต ิสบืทอดโดย
ทั่วไปหรืออย่างกว้างขวาง เช่น งานแกะสลักผักผลไม้ ร�าโทน 
เป็นต้น 

ช่วงพุทธศักราช ๒๕๕๙ ถงึปัจจุบัน
 ส�าหรับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ นัน้ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้ออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกรายการเบ้ืองต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เพ่ือขึน้บัญชมีรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม  ตามความในมาตรา ๑๐ 
(๖) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้เป็นแนวปฏิบัติส�าหรับผู้เกี่ยวข้อง
ในการเสนอขอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกอบ
ด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ�าจังหวัด คณะกรรมการ 
ส่งเสริมและรักษามรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร 
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยมีขั้นตอนการเสนอคือ
 ๑) คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมประจ�าจังหวดัหรือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จะร่วมกับชุมชนหรือผู้
ปฏิบัติสืบทอดท�าการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยชุมชนให้การยินยอม
พร้อมใจและต้องร่วมจัดท�าแผนการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในรายการที่ได้น�าขอขึ้นบัญชีนั้น ซึ่ง
รายการเบ้ืองต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะได้รับการ 
ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จะต้องมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะที่เป็นไปตามประกาศเร่ืองการ

เรื่อง : สุกัญญา เย็นสุข

การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
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ก�าหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง ๖ สาขา 
ได้แก่ ๑) ศิลปะการแสดง ๒) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและ
งานเทศกาล ๓) ความรู้และแนวปฏิบัตเิก่ียวกับธรรมชาตแิละจักรวาล 
๔) งานช่างฝีมือดั้งเดิม ๕) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา  ๖) การ
เล่นพ้ืนบ้าน กฬีาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสูป้้องกนัตวั ทัง้นี ้คณะ
กรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ�าจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร มีมติให้ประกาศเป็นรายการเบ้ืองต้นมรดก
ภมูปัิญญาทางวฒันธรรม ของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 
 ๒) คณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ�า
จังหวดัหรือกรุงเทพมหานคร เสนอเร่ืองขอขึน้บัญชต่ีอกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
 ๓) กรมส่งเสริมวฒันธรรมในฐานะเลขานกุารของคณะกรรม
กรมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะน�าเข้าสู่
การพิจารณาของคณะอนกุรรมการกลัน่กรองตามลกัษณะของแต่ละ
รายการ หากมข้ีอสงสยัคณะอนกุรรมการสามารถขอข้อมลูเพ่ิมเตมิ
จากคณะกรรมการฯ ประจ�าจังหวัด หรือชุมชนผู้ปฏิบัติ หรือผู้
เกี่ยวข้องได้ 

 ๔) คณะอนกุรรมการกลัน่กรองพิจารณาแล้วจึงเสนอมตแิละ
ความเห็นทางวิชาการต่อคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 ๕) คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พิจารณาเพื่อเห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยในการประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น จะแบ่งรายการมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็น ๒ ประเภทคือ ๑) ประเภทรายการ
ตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และ ๒) ประเภทรายการ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษา
อย่างเร่งด่วน 
 เจตนารมณ์ในการจัดท�าบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลที่ส�าคัญของประเทศในการ
ด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติแล้ว  
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีนั้น 
ยังสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดกับชุมชนที่ธ�ารงรักษามรดก
ภูมิปัญญาเหล่านั้นไว้ และเป็นแรงผลักดันให้อนุชนผู้เป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมได้ร่วมสืบสานภูมิปัญญาให้งอกงามสืบไป  

คกก. กรุงเทพมหานคร
คกก.จังหวัด

คณะอนุกรรมการ

กรมสงเสริมวัฒนธรรม

กรมสงเสริมวัฒนธรรม

ผังกระบวนการพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องตน
เพี่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

คณะกรรมการฯ

เสนอรายการเพื่อขอขึ้นบัญชี
(แบบ มภ. ๒ และ มภ. ๓)
ตอกรมสงเสริมวัฒนธรรม

พิจารณาใหความเห็น
ทางวิชาการ

พิจารณาและใหความเห็นชอบ

ประกาศขึ้นบัญชี
ในราชกิจจานุเบกษา

พรบ. มาตรา ๒๐

พรบ. มาตรา ๒๑ และระเบียบฯ หลักเกณฑ
การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรอง พ.ศ. ๒๕๖๐

พรบ. มาตรา ๒๒

พรบ. มาตรา ๒๒ และระเบียบฯ 
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกรายการ
เบื้องตนเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนรรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

21กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑



บันเทิงศิลป์

เรื่อง : ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า 
ภาพ : อภินันท์ บัวหภักดี/ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า
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23กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑

จิตวิญญาณ
กับลมหายใจส�านักปี่พาทย์
 “เสียงระนาดเอก” คือ เสียงท่ีผมได้ยินมาต้ังเเต่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลก  
เหตุเพราะว่า ในช่วงเช้ามืดของทุกๆ วันน้ัน คุณพ่อของผมท่ีจัดว่าเป็น 
นักระนาดเอกมือหน่ึงในยุค พ.ศ. ๒๕๐๐ และมีฉายาว่า “ระนาดน�้าค้าง” 
หรอืนามของท่านก็คอื “ครสุูพจน์ โตสง่า” ท่านจะต้องตืน่ขึน้มาในตอนเช้ามดื 
เพื่อฝึก ..ไล่ระนาด .. ในทุก ๆ วัน จึงไม่เเปลกอะไรนักท่ีตัวผมเองน้ัน 
จะได้ยินเสียงระนาดเอก...ท่ีบรรเลงโดยคุณพ่อมาต้ังเเต่ยังอยู่ในท้องแม่  
หรือจะเรียกว่าเกิดมาพร้อมกับเสียงระนาดในวงปี่พาทย์ก็ไม่ผิด



 ผมเติบโตขึ้นมาท่ามกลางเสียงของวงปี่พาทย์ ทุกๆ วัน 
ผมเห็นลูกศิษย์ของคุณพ่อลุกขึ้นมาไล่ระนาดตอนเช้ามืด  
พอตอนสายทุกคนจะช่วยกันประกอบอาหารเเละรับประทาน 
ไปพร้อมๆ กัน หลังจากน้ันก็เริ่มต่อเพลงซ้อมเพลงกันไป 
จนบ่าย เเล้วก็จะพักผ่อน พอเข้าช่วงบ่ายเเก่ๆ ได้เวลาเริ่ม 
หุงหาและรับประทานอาหารเย็น ช่วงค�่าเริ่มซ้อมกันเป็นวง  
ปรับเพลงท่ีต่อกันมาในตอนกลางวัน ท�าเเบบนี้อยู่เป็นประจ�า
ในทุกๆ วัน เว้นเเต่ในวันที่ต้องออกไปแสดงตามงานต่างๆ
 สิง่หน่ึงท่ีผมได้เห็นคุณพ่อกระท�าในตอนเช้าทุกๆ วัน ก็คือ 
ท่านจะต้องจุดธูปไหว้พระเเละไหว้ครูที่อยู่บนหิ้ง ซึ่งจะมีศีรษะ
พ่อเเก่เเละตะโพนท่ีเก่ามาก ท่ีบูชาสืบทอดต่อๆ กันมาตั้งเเต ่
สมัยปู่ทวด ซึ่งคุณปู่ทวดอุทัยของผมน้ันเป็นชาวบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เเละได้ย้ายถ่ินฐานมาปักหลักท่ี 
เมอืงหลวง หลงัวัดบวรนิเวศวิหาร ตัง้เเต่สมยัรชักาลท่ี ๔ คุณปู่
ของผมนั้นเป็นคนเจ้าระเบียบเเละดุมาก ในตอนนั้นคุณพ่อผม
มกัจะบอกทุกๆ คนเสมอว่า “พวกเอง็ดีนะ ไม่เคยโดนไม้ตรีะนาด
ฟาดหัวเหมือนกับข้า” ซ่ึงหมายความว่า ถ้าใครต่อเพลงโดย 

คุณปู่ตีให้ฟังเป็นครั้งท่ี ๒ แล้วยังจ�าเพลงวรรคนั้นไม่ได้  
ก็จะต้องโดนคุณปู่ใช้ไม้ตีระนาดฟาดไปท่ีศีรษะ ซ่ึงก็ไม่เว้น
เเม้เเต่คุณพ่อท่ีเป็นลูกชายเเท้ๆ ของท่าน คุณพ่อของผม 
ท่านเป็นคนใจดี ไม่เคยดุหรือตีลูกศิษย์ เเต่จะชอบใช้วาจาพูด
สั่งสอนเหล่าบรรดาลูกศิษย์ของท่านแทนเป็นประจ�า 
 ส�านักป่ีพาทย์โตสง่า ได้อพยพถ่ินฐานไปอยูเ่เถวพหลโยธนิ
ซอย ๑ อนุสาวรย์ีชยัสมรภมู ิและในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ย้ายไป
อยูใ่นสวนจ�าปาเเถวหนองเเขม ใกล้ๆ กับวัดราษฎร์บ�ารุง ซึ่ง
เป็นวัดท่ีคุณพ่อของผมน้ันมคีวามสนทิสนม ด้วยนับถืออยูกั่บท่าน
พระครปัูญญาภสิฐิ หรอือาจารย์หรัง่เเห่งวัดราษฎร์บ�ารงุ โดยมา
รบังานเเสดงป่ีพาทย์ท่ีวัดเเห่งน้ีอยูเ่ป็นประจ�า เรยีกได้ว่าผูกขาด
อยู่คณะเดียว ซึ่งก็ไม่ต่างไปจากคุณปู่พุ่ม โตสง่า ที่ท่านนั้นมี
ความสนิทสนมกับวัดบวรนิเวศวิหาร ปัจจุบันนี้ ส�านักปี่พาทย์
โตสง่า ได้ย้ายมาอยู่ท่ีซอยหมวกน้อยอุทิศ ถนนเลียบคลอง
ภาษีเจริญฝั่งใต้ ไม่ไกลไปจากวัดราษฎร์บ�ารุงมากนัก

“ ในยุคก่อนน้ัน ช่วงปี ๒๕๓๗ ถึงปี ๒๕๔๐ อาชีพ
ของนักปี่พาทย์ค่อนข้างเฟื่องฟู ในแต่ละปีมีงาน
แสดงไม่ต�่ากว่า ๕๐ งาน ไม่ต้องท�าอาชีพอื่นใด  
รับงานแสดงปี่พาทย์เพียงอย่างเดียว ก็สามารถ
เลี้ยงลูกศิษย์ลูกหาท้ังส�านักได้อย่างสบายๆ ” 

ครสูพุจน์ โตสง่า ฉายา ระนาคน้ําค้าง

24



นักดนตรปีระจ�าตามหน่วยงานของรฐั เช่น กองดุรยิางค์ ๔ เหล่าทัพ 
จึงไม่มีความจ�าเป็นอะไรที่จะต้องเข้ามาอยู่ในส�านักปี่พาทย์ 
 แม้ว่าผมนั้นพยายามด�าเนินวิถีชีวิตของส�านักปี่พาทย์ 
เหมือนเเบบในยุคก่อน โดยมิได้เปลี่ยนแปลงอะไร เเต่สิ่งที่เริ่ม
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา นั่นก็คือเด็กในส�านักท่ีเริ่มลดน้อยลงไป
เหลอือยูไ่ม่ถึง ๑๐ ชวิีต ท่ียงัใช้ชวิีตกินนอนและฝึกซ้อมกันแบบ
เดมิ นอกน้ันท่ีเหลอืก็จะมาเรยีนตอนเช้าเเล้วผู้ปกครองก็จะมารบั
กลับบ้านในตอนเย็น ถ้าเป็นเเบบน้ีอีกต่อไปส�านักปี่พาทย์โตสง่า 
ของผมก็จะอาจจะกลายเป็นโรงเรียนสอนดนตรีไทยเเบบธรรมดา
ท่ัวไป ที่เรามักจะเห็นกันตามห้างสรรพสินค้าหรือสถาบันดนตรี
ต่างๆ ท่ีมเีด็กมาเรยีนพอหมดชัว่โมงเรยีนก็จะกลบัไปบ้านน่ันเอง 
 กาลเวลาผ่านไป...สรรพสิ่งในโลกนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย “ส�านักปี่พาทย์” ที่มีชื่อเสียงหลายส�านัก สืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนกับตระกูลของผม ค่อยๆ หายกัน
ไปทีละส�านัก จนเกือบจะหมดสิ้นไปในยุคนี้ เหมือนกับส�านัก 
ป่ีพาทย์ของครหูลวงประดษิฐ์ไพเราะ พระยาเสนาะดรุยิางค์ ฯลฯ 
การได้ใช้ชีวิตตั้งเเต่เกิดอยู่ในส�านักปี่พาทย์ แน่นอนที่สุด..ผมคง
ไม่ยอมให้ส�านักปี่พาทย์โตสง่า ซึ่งเป็นส�านักปี่พาทย์แบบโบราณ
น้ัน ล่มสลายสูญหายไปจากโลกน้ีอย่างเเน่นอน ตราบใดท่ีควันธปู
เเละกลิน่ธปูน้ัน คือสิง่หล่อเลีย้งจติวิญญาณของนักดนตรป่ีีพาทย์ 
ส�านักปี่พาทย์โตสง่า ก็ยังคงจะต้องด�าเนินต่อไปข้างหน้าจนกว่า
ลมหายใจสุดท้ายของผมจะหมดสิ้นไป 

 พ.ศ. ๒๕๓๖ เมื่อคุณพ่อได้เสียชีวิตลง ผมจึงต้องเป็น 
ผู้ควบคุมส�านักอย่างเต็มตัว หรือเรียกว่ากลายเป็นเจ้าส�านัก 
ปี่พาทย์โตสง่า ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันมาอย่างยาวนาน มีทั้ง
ศิษย์เก่าและศษิย์ใหม่อยูใ่นส�านัก รวมๆ กันเเล้ว กว่า ๓๐ ชวิีต 
ซึ่งตามธรรมเนียมเจ้าส�านักจะต้องเป็นผู้ดูเเลเเละจัดการ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทุกอย่าง ซ่ึงตรงนี้เเสดงให้เห็นว่าเจ้าส�านัก 
ป่ีพาทย์ทุกคนจะต้องมคีวามเสยีสละ มจีติใจท่ีโอบอ้อมอาร ีและ
ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดนตรีทุกๆ ด้าน เพื่อให ้
ส�านักปี่พาทย์ของตัวเองน้ันด�ารงอยู่และสืบทอดต่อๆ กันไป 
ส่วนลูกศิษย์หรือเด็กๆ ท่ีอยู่ในส�านักทุกคน ต้องกินและนอน
อยู่ในส�านัก เพื่อฝกึฝนดนตรป่ีีพาทย์ด้วยจติวิญญาณและความ
มุ่งมัน่ของตวัเขาเอง โดยไม่ต้องมค่ีาใช้จ่ายใดๆ ส่วนมอืระนาดเอก
ทุกคนจะต้องต่ืนเช้ามืด เพื่อไล่ระนาดฝึกฝนตัวเองเหมือนกับ  
ตวัผมในวัยเด็ก รวมถึงศษิย์คนอืน่ๆ ก็ต้องฝึกซ้อมรวมวงท้ังในตอน
กลางวันเเละกลางคืน เพือ่ออกท�าการเเสดงป่ีพาทย์ตามงานต่างๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวงปี่พาทย์มอญในงานศพ 
 แต่ในยคุปัจจบัุน เมือ่วงป่ีพาทย์ทุกคณะประสบปัญหางาน 
เเสดงลดน้อยลง ท�าให้นักดนตรป่ีีพาทย์หันไปประกอบอาชพีอืน่ๆ 
ไม่มีใครอยากให้ลูกหลานมายึดอาชีพนักดนตรีปี่พาทย์เหมือน
อย่างในยุคก่อน  อีกทั้งมีการเรียนการสอนดนตรีไทยตั้งเเต่ชั้น
ประถมจนไปถึงระดับอุดมศึกษาตามสถาบันต่างๆ ซ่ึงจบไป
สามารถประกอบอาชีพรับราชการครูสอนดนตรี หรือเป็น 

ป่ีพาทย์เสภาเครือ่งคู่
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รู้จักวงปี่พาทย์
 ส�าหรบัคนรุน่ใหม่อาจจะนกึภาพไม่ออกว่าวงป่ีพาทย์เป็น
อย่างไร จึงขอท�าความเข้าใจก่อนว่า เครื่องดนตรีไทยของเรา
ทั้งหมดนั้น เเบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท ตามลักษณะของวิธีที่
ท�าให้เกิดเสียง ประกอบไปด้วยประเภท ดีด สี ตี เเละเป่า  
ถ้าพูดถึงวงดนตรีไทย สามารถเเบ่งออกได้เป็น ๓ วง คือ
 วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย และวงมโหรี ซึ่งก็เเน่นอนท้ัง  
๓ วงนี้จะมีเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้ง ๔ ประเภท คือ ดีด 
สี ตี เเละเป่า รวมอยู่ในวงที่แตกต่างกันออกไป
 วงปี่พาทย์เป็นวงดนตรีท่ีประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี
ประเภทเป่าและตี เป็นหลัก ดังนั้นเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์
ได้เเก่จ�าพวกระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก 
ตะโพน กลองทัด เเละท่ีขาดไม่ได้ก็คือเครือ่งดนตรปีระเภทเป่า
ในตระกูลปี่ เช่น ปี่ใน ปี่นอก หรือปี่ชวา 

 ส ่วนวงเครื่องสายน้ันประกอบไปด้วยเครื่องดนตร ี
ประเภทดีดเเละประเภทสี เป็นหลัก เช่น จะเข้ ซอด้วง ซออู้ 
เเละจะมีเครื่องเป่าตระกูลขลุ่ย เข้ามาร่วมด้วย
 ส่วนวงมโหรีนั้นเป็นการรวมเครื่องดนตรีทุกๆ ประเภท 
ทั้ง ดีด สี ตี เป่า อยู่ในวงทั้งหมด หรือจะกล่าวว่าวงมโหรีนั้น
เป็นการรวมวงปี่พาทย์กับวงเครื่องสายเข้าด้วยกันก็ได้
 เเต่วงดนตรีไทยท้ังหมดนี้ วงปี่พาทย์น้ันจัดเป็นวงดนตรี
ไทยที่มีการน�าไปใช้เเสดงตามงานต่างๆ มากที่สุด เช่น งาน 
มงคลเเบบงานบวชนาค งานขึ้นบ้านใหม่ หรือจะใช้ประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ เช่นงานวางศิลาฤกษ์ ฉลองพัดยศ เทศน์
มหาชาติ รวมถึงใช้ประกอบการเเสดงการละเล่นต่างๆ เช่น 
โขน ละคร ลิเก และหนังใหญ่ เป็นต้น เเละส�าคัญที่สุดก็คือ  
การประกอบพระราชพิธีหลวงต่างๆ ในพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์
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วงป่ีพาทย์จะมีอยู่ด้วยกันหลาย ๆ  ประเภท 
ได้แก่
 ๑. วงปี่พาทย์เครื่องห้า เป็นวงปี่พาทย์ท่ีเป็นวงหลัก  
มีจ�านวนเครื่องดนตรีน้อยชิ้นท่ีสุด ได้แก่ ปี่ใน ระนาดเอก 
ฆ้องวงใหญ่ กลองทัด ตะโพน ฉิ่ง (ในบางกรณีอาจใช้ฉาบ 
กรับ โหม่งด้วย)
 ๒. วงป่ีพาทย์เครือ่งคู่ เหมอืนวงป่ีพาทย์เครือ่งห้า แต่เพิม่
ระนาดทุ้มกับฆ้องวงเลก็ และน�าเอาป่ีนอก ซึง่ใช้ในการบรรเลง
ปี่พาทย์ส�าหรับการแสดงหนังใหญ่สมัยโบราณมารวมอยู่ด้วย 
(บางทีอาจใช้กรับหรือใช้กลองแขกแทน) 
 ๓. วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ เป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่ ที่เพิ่ม
ระนาดเอกเหลก็และระนาดทุ้มเหลก็เข้าไป บางวงก็เพิม่กลองทัด
เข้าไปอีก 
 ๔. วงปี่พาทย์นางหงส์ เรียกตามชื่อเพลง “นางหงส์”  
ท่ีใช้บรรเลงในงานศพของสามัญชน เป็นวงปี่พาทย์ธรรมดา  
แต่เมื่อน�าไปใช้ประโคมในงานศพ จะตัดปี่ใน ตะโพน และ 

การบรรเลงวงป่ีพาทย์เครือ่งใหญ่โดยครดูนตรอีาวุโสชายแห่งรตันโกสนิทร์

การบรรเลงวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมขลุย่นก

กลองทัดออกไป ใช้ปี่ชวาแทนปี่ใน ใช้กลองมลายูแทนตะโพน
และกลองทัด ปัจจุบันไม่เป็นท่ีนิยม เพราะได้หันมานิยมวง 
ปี่พาทย์มอญแทน 
 ๕. วงป่ีพาทย์มอญ ประกอบด้วยเครือ่งดนตรท่ีีได้อทิธพิล
มาจากมอญ เช่น ฆ้องมอญ ป่ีมอญ ตะโพนมอญ และเปิงมางคอก
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ไหว้ครูปี่พาทย์
 วงปี่พาทย์นั้นมี “ตะโพน” เป็นสัญลักษณ์ของวง และ
นักดนตรีปี่พาทย์ทุกๆ คนจะถูกสอนว่า ตะโพนน้ันเป็น 
ตวัเเทนของ “พระปรคนธรรพ” เทพเจ้าเเห่งดนตรไีทย ดงันัน้ 
นักดนตรีปี ่พาทย์จะมีพิธีกรรมท่ีส�าคัญยิ่งอย่างหน่ึงคือ  
“พิธีไหว้ครู” หรือ “พิธีไหว้ครูปี่พาทย์” หรือ “พิธีไหว้ครู 
ดนตรีไทย” เป็นพิธีกรรมท่ีกระท�าสืบเนื่องติดต่อกันมา 
อย่างยาวนาน จากรุน่สูรุ่น่ มาหลายร้อยปี ซึง่โดยความจรงิเเล้ว 
นักดนตรใีนวงเครือ่งสายรวมถึงเครือ่งดนตรขีองวงเครือ่งสาย
น้ัน ก็สามารถจะมาร่วมเข้าพิธีไหว้ครูกับวงปี ่พาทย์ได้  
เหตเุพราะว่าวงเครือ่งสายน้ันก็ม ีพระปัญจะสขีร เป็นเทพเจ้า
ท่ีจดัเป็นสญัลกัษณ์ของวงเครือ่งสายอยูด้่วย แต่ถ้าจะถามว่า
ท�าไมวงเครื่องสายถึงไม่มีพิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมของตัวเอง
บ้าง ก็คงเป็นเพราะเหตุว่า วงเครื่องสายในสมัยโบราณกาล
น้ันจะมเีเต่สภุาพสตรมีาเล่นกัน หรอืกล่าวอย่างง่ายๆ ว่า วง
เครื่องสายน้ันเป็นวงดนตรีส�าหรับผู้หญิง ดังน้ัน ในเรื่อง
พธิกีรรมต่างๆ ซึง่ต้องเป็นเรือ่งของผูช้าย จงึเหมอืนกับพธิกีรรม
อื่นๆ เช่นพิธีของสงฆ์หรือพิธีของพราหมณ์ ซึ่งผู้หญิงน้ัน 
จะไม่มีส่วนร่วมอยู่ในพิธีกรรมเช่นนี้อยู่ก่อนเเล้ว
 ในส่วนพธิไีหว้ครขูองวงป่ีพาทย์หรอือาจจะกล่าวว่าพธิี
ไหว้ครขูองดนตรไีทยน้ัน จะต้องมผู้ีน�าการอ่านโองการไหว้ครู
นุ่งขาวห่มขาวมาเป็นผู้กล่าวน�าหรือจะเรียกกันง่ายๆ ตาม
สมัยนิยมก็คือ “เจ้าพิธี” นั่นเอง เเละผู้น�าการอ่านโองการ 
ไหว้ครูดนตรีไทยน้ัน จะต้องมีคุณสมบัติท่ีอยู่ในเกณฑ์ของ 
โบราณ เช่น ต้องผ่านการเป็นนักดนตรีปี่พาทย์ในชั้นสูงสุด 
ก็คือสามารถท่ีจะบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ท่ีจัดเป็นเพลง 
ชั้นสูงหรือเพลงครูต่างๆ ได้ทุกเพลง ซึ่งก็เเน่นอนว่า กว่าที่

ปี่พาทย์มอญก็คือ ปี่พาทย์ท่ีใช้เครื่องดนตรีแบบมอญ ท่ีเห็นชัดคือ  
ฆ้องวง ท่ีจะเป็นวงโค้งขึน้ด้านหน้า นยิมใช้เครือ่งดนตรลีงรกัปิดทอง   
หรอื ทาสทีอง และใช้ป่ีมอญ

 ๖. วงปี่พาทย์ชาตรี เป็นวงดนตรีโบราณ ใช้บรรเลง
ประกอบการแสดงโนราชาตรี และหนังตะลุงทางภาคใต้ 
ของไทย หรือท่ีเรียกว่า “วงปี่พาทย์เครื่องเบา” ประกอบด้วย
เครื่องดนตรีดังนี้ ปี่ โทนชาตรี กลองชาตรี (กลองตุ๊ก) ฆ้องคู่ 
ฉิ่ง กรับไม้
 ๗. วงป่ีพาทย์ดึกด�าบรรพ์ เป็นวงป่ีพาทย์ประสมชนดิหนึง่ 
ตัง้ตามชือ่โรงละครดึกด�าบรรพ์ ของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวัุดตวิงศ์ ได้ทรงคัดเลอืกเครือ่งดนตรี
ท่ีมเีสยีงทุ้มนุ่มนวลประสมเข้าด้วยกัน ให้เหมาะสมกับการแสดง
ละครดึกด�าบรรพ์ คือ ระนาดเอก (ใช้ไม้นวม) ระนาดทุ้ม 
ระนาดทุ้มเหลก็ ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องหุ่ย ขลุย่เพยีงออ ตะโพน ฉิง่ 
ซออู้ ขลุ่ยอู้ กระจับปี่ ได้รับความนิยมมากในช่วงรัชกาลที่ ๔ 
 ๘. วงปี่พาทย์เสภา เป็นวงปี่พาทย์ซึ่งใช้กลองสองหน้า
ก�ากับจงัหวะหน้าทับแทนตะโพนและกลองทัด เริม่น�ามาบรรเลง
ร่วมกับการเล่นเสภาในสมัยรัชกาลที่ ๒
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ทุกคนจะมาถึงจุดน้ีได้ ก็จะต้องต่อเพลงเเละร�่าเรียนต่อเน่ือง 
กันมาแล้วอย่างยาวนาน ท่ีส�าคัญคือจะต้องบวชเป็นพระ 
เสียก่อนท่ีจะมาเรียนเพลงหน้าพาทย์ขั้นสูงสุดได้ ต่อจากน้ัน 
เเล้วจะต้องเข้าร่วมบรรเลงประกอบพิธีไหว้ครูให้อยู่ในวัยอัน
สมควรก่อนถึงจะก้าวขึน้ไปเป็นผู้น�าการอ่านโองการไหว้ครหูรอื
เจ้าพิธีได้นั่นเอง เเต่มันก็ยังไม่เพียงเท่านั้น ก่อนที่จะก้าวขึ้นไป
เป็นผูอ่้านโองการไหว้ครไูด้น้ัน จะต้องท�าพธิกีารรบัมอบโองการ
ไหว้ครูหรือรับมอบต�าราท่ีใช้ในการไหว้ครู จากครูผู้อาวุโสท่ี 
อ่านโองการเสียก่อน จึงจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้น�าการอ่านโองการ 
ไหว้ครดูนตรไีทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ จงึจะเห็นได้ว่านักดนตรี
ปี่พาทย์ทุกคนน้ัน ก็ไม่สามารถท่ีจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้น�าอ่าน
โองการหรือเป็นเจ้าพิธีกันได้ทุกคน
 ส่วนขั้นตอนในพิธีการไหว้ครูนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้อง 
มาน่ังอยู่ด้านหลัง เเละกล่าวค�าไหว้ครูตามผู้น�าอ่านโองการ 
โดยเบื้องหน้าของปรัมพิธีไหว้ครูนั้น จะต้องมีเครื่องดนตรีไทย
ต่างๆ หรือศีรษะครูเเละเทพต่างๆ มาตั้งวางเรียงรายจัดให ้
สวยงามเเละมเีครือ่งสังเวยเช่นหัวหม ูเป็ด ไก่ เครือ่งกระยาบวช 
รวมถึงขนมหวานมงคล ผลไม้ตามฤดูกาล เเละท่ีขาดไม่ได้ก็
คือบายศรีเเละพวงมาลัยดอกไม้ น�ามาจัดวางเรียงไว้ข้างหน้า  
เพื่อเตรียมเข้าพิธีถวายเครื่องสังเวยนั่นเอง โดยหลังจาก 
พิธีกรไหว้คร ู หรอืผู้น�าอ่านโองการได้กล่าวค�าเชญิบรมครเูเละ
เทพยดาต่างๆ มาพร้อมเพรียงกันเเล้ว ก็จะเริ่มพิธีการถวาย
เครื่องสังเวยท่ีวางอยู่ด้านหน้า และหลังจากลาเครื่องสังเวย 
ท่ีถวายเเล ้ว ก็จะเข ้าสู ่พิธีกรรมท่ีส�าคัญอย ่างหน่ึงคือ 
พิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาการเรียนดนตรีปี ่พาทย์ท่ีเรียกว่า 
“พิธีการจับมือ” นั่นเอง 

 พธิกีารจบัมอืน้ัน  ถือเป็นการเริม่ประสทิธิป์ระสาทวิชาให้
กับผูท่ี้จะเริม่เรยีนดนตรไีทย ด้วยผูเ้รยีนจะต้องเข้าไปน่ังอยูข้่าง
ในวงฆ้องวงใหญ่เเละพิธีกรกล่าวน�าไหว้ครูจะอ้อมมาจับมือ 
ผู้เรียนจากด้านหลัง พร้อมตีลงไปบนลูกฆ้องใน ท�านอง  
“เพลงสาธกุาร” ๓ ครัง้ จงึจะเป็นอนัว่าผู้ท่ีเข้าร่วมพธิกีารจบัมอืน้ัน 
เป็นนักดนตรีไทยได้โดยสมบูรณ์แบบ และสามารถท่ีจะฝึกฝน
ร�่าเรียนได้ตามประเพณีนั่นเอง 
 ซึง่พธิกีารจบัมอืเพลงสาธกุารน้ัน  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดก็ๆ 
หรือเยาวชนท่ีพึ่งเข้าร่วมฝึกหัดการเรียนวิชาดนตรีไทย ส่วน 
ผู้ท่ีมีวัยสูงขึ้นมาก็จะเข้าพิธีจับมือในการเรียนเพลงหน้าพาทย์ 
ท่ีสูงขึ้นไปอีก จนถึงขั้นสุดท้ายทุกคนจะต้องเข้าพิธีจับมือ  
“เพลงองค์พระพริาพ” ซึง่ถือว่าเป็นจดุสงูสดุของนักดนตรป่ีีพาทย์
 ส่วนบุคคลท่ีไม่ได้เข้าร่วมพิธีจับมือ มีอยู่ ๒ จ�าพวก  
คือ พวกท่ีได้ร�่าเรียนวิชาปี่พาทย์ไปจนถึงจุดสูงสุดเเล้ว เเละ 
อีกพวกก็คือพวกท่ีไม่ได้คิดจะเรียนเพลงหน้าพาทย์จนไปถึง 
ชั้นสูงสุด เเต่ทุกๆ คนก็จะเข้าร่วมพิธีเจิมหน้าผากเเละ 
รดน�้ามนต์ในตอนท้ายของพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการปัดเป่า 
เสนียดจัญไรและอัปมงคลต่างๆ ให้ออกไปจากตัวนั่นเอง 
 ซึ่งทีก่ล่าวมาทั้งหมดนี้  พิธีไหว้ครูดนตรีไทยนั้น จะท�าให้
นักดนตรีไทยทุกคนท่ีได้เข้าร่วมพิธีมีจิตใจท่ีฮึกเหิม รวมถึง 
มีมานะท่ีจะร�่าเรียนวิชาให้สูงขึ้นต่อไป เเละในทางอ้อมน้ัน 
ยังเชื่อว่า เป็นการได้กล่าวขอขมาต่อบรมครูเเละทวยเทพ 
ท้ังหลาย ท่ีได้เคยล่วงเกินในการกระท�าบางอย่าง เช่น การเดนิ
ข้ามเครื่องดนตรี หรือกล่าวค�าสบประมาทพลาดพลั้งไป ทั้งที่
ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม โดยท้ังน้ีก็เพื่อเป็นการเสริมสร้าง 
ศิริมงคลให้กับตนน่ันเอง ดังนั้นเเล้วนักดนตรีไทยทุกคนจึง 
ไม่มีผู้ใดปฏิเสธการเข้าร่วมพธิไีหว้ครใูนทุกๆ ปี อย่างน้อยปีละ 
หนึ่งครั้งนั้นแล  
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ชั้นเชิงช่าง

เรื่อง : อานันท์ นาคคง
ภาพ : อภินันท์ บัวหภักดี

มหัศจรรย์

 ซออู ้เป็นเครือ่งดนตรไีทยประเภทเครือ่งส ีจดัอยูใ่นตระกูล two-stringed vertical 
fiddle ซ่ึงมคัีนชกั(bow) แทรกอยูร่ะหว่างสาย และมกีะลามะพร้าวรปูทรงพเิศษปิดหน้า
ด้วยหนังแผ่นบาง เป็นส่วนประกอบส�าคัญท่ีท�าให้เกิดเสียงสัน่สะเทือน ซออู ้มโีครงสร้าง
และลักษณะการผลิตพ้องกับตรวัอ ู(Tro Ou) ของกัมพชูา ด่านเก๋า (dan gao) ของ
เวียดนาม และเย่หู (Yehu) ของจีนตอนใต้และไต้หวัน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีกล่องเสียง 
ท่ีท�ามาจากกะลามะพร้าวท้ังสิ้น ส�าหรับชื่อเรียกซออู้ เป็นค�าเรียกถ่ินของคนไท-ลาว 
บ่งบอกถึงสุ้มเสียงทุ้มนุ่มนวลที่เกิดจากการบรรเลง 
  
 ไม่มหีลกัฐานแน่ชดัว่าซออูเ้ร่ิมเกดิมใีนสยามตัง้แต่เมือ่ไหร่ หากแต่มอียูใ่นวรรณคดี
โบราณ ซออู้เป็นซอที่นิยมใช้ในสังคมชาวบ้านมากกว่าราชส�านักซึ่งให้ความส�าคัญกับ 
ซอสามสายอันมีกะลามะพร้าวรูปทรงพิเศษเป็นส่วนประกอบเช่นกัน 
 ในช่วงเวลาสองร้อยกว่าปีของยุครัตนโกสินทร์นี้ ซออู้ มีบทบาทอยู่ในวงเครื่องสาย, 
เคร่ืองสายผสม, ปี่พาทย์ไม้นวม, ปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์, การแสดงประกอบการเชิด 
หุ่นกระบอกในบทบรรยายความ, การร้องเพลงพ้ืนบ้าน เพลงแอ่วเคล้าซอซึ่งมักจะใช้ 
ซออู้สีด้นเคล้ากับการขับร้อง รวมไปถึงการใช้ซออู้บรรเลงประกอบการร้องแหล่ในการ
ท�าขวัญหรือเพลงลูกทุ่งไทย

ภาพ : วินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ 
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 ด้วยคตินิยมที่แพร่หลายในหมู่นักดนตรีไทยเช่นนี้ ในที่สุด 
ก็ท�าให้เกิดการอนุรักษ์พันธ์มะพร้าวพิเศษนี้ไว ้ และน�ามา 
สร้างเป็นเคร่ืองดนตรีทั้งซออู ้และซอสามสาย มีวิธีการปลูก 
เลีย้งดอูย่างทะนถุนอม หาทางก�าจัดด้วงหรือหนกูระรอกทีน่ยิมมา
เจาะยอดมะพร้าวใบอ่อนและลูกมะพร้าวเมื่อยังเล็ก เมื่อมะพร้าว
โตให้ผล กม็กีารคดัเลอืกกันอย่างประณีต น�ามาคว้านเนือ้ ตากแห้ง 
รักษาอย่างด ีเป็นกะลามะพร้าวทีม่รีาคาสงู แม้ว่าจะยงัไม่ได้ผ่านการ
แกะลาย และจะมีราคาสูงขึ้นไปอีกเมื่อผ่านฝีมือของช่างแกะลาย 
ที่มีชื่อเสียงและน�าไปประกอบชิ้นส่วนเข้ากับวัสดุที่เป็นคันซอ
 ทุกวันนี้มีผู้นิยมสะสมซออู้ที่เกิดจากกะลาสวนมะพร้าวซอ 
ในสมุทรสงครามและผ่านงานฝีมือช่างชั้นเยี่ยมกันมากมาย 
หลายร้อยหลายพันราย

ลวดลายบนกะลาซอ	
 การแกะลายกะลาซออู้ เพ่ือเป็นช่องทางระบายเสียงของซอ
และเพ่ือประดับตกแต่งความงาม เป็นงานหัตถกรรมที่ต้องอาศัย
ความรู้ร่วมกันระหว่างการออกแบบลวดลาย การใช้เคร่ืองมือ 
แกะสลักเซาะร่องลงบนผิวของกะลา รวมทั้งความรู้ในเชิงอุโฆษ
วิทยาว่าด้วยคุณภาพเสียง การเรียกขานภูมิปัญญานี้ จะใช้ค�า 
“งานช่างแกะกะลาซอ” หรือ “งานช่างแกะกะโหลกซอ” ก็ได้
 ลวดลายที่ใช้แกะกะลาซอ เป็นส่วนเสริมให้เคร่ืองดนตรี 
มีความงดงาม นอกเหนือไปจากกระแสเสียงที่ไม่มีผลอันใดเลย
จากฝีมือการแกะสลักฉลุลวดลาย เพราะในความเป็นจริง หาก
เจาะร่องรูเสียงที่สามารถระบายอากาศได้ถูกต้องกับกายภาพ  
มีองค์ความรู้ในกรรมวิธีการขึ้นหน้าหนังซอ (หนังลูกวัวหรือหนัง
แพะฟอกบาง) และองค์ความรู้ในการบังคับควบคุมความยืดหยุ่น
ของหนังที่รับส่งขยายแรงสั่นสะเทือนระหว่างคันชักกับสายซอ 
ได้แล้ว ลวดลายวจิิตรกแ็ทบจะเป็นส่วนเกนิ หากแต่ว่า ช่างท�าซออู้ 
มภีมูปัิญญาทีจ่ะผนวกเอาศาสตร์ของเสยีงกบัความงามของศิลปะ
การแกะสลักฉลุลวดลายอันวิจิตรงดงามเข้าด้วยกัน ซออู้ จึง 
กลายเป็นเครื่องดนตรีที่ให้ทั้งความสวยงามและความไพเราะของ
เสียงซอแตกต่างไปจากศิลปะการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยทั่วไป
 ลวดลายของกะลาซอทีน่ยิมกันในอดตี เป็นลายง่ายๆ ได้แก่ 
ลายกนกพ้ืนฐาน ลายประจ�ายาม ลายเถาวลัย์ ลายใบเทศ ลายดอก 
พุดตาน ลายดอกจอก ต่อมาได้พัฒนาขึน้อย่างซบัซ้อน อวดชัน้เชงิ
ของการออกแบบ การแกะสลกัและความสามารถในการใช้เคร่ืองมอื
ต่างๆ ของช่าง 

แหล่งมะพร้าวซอ	ที่สมุทรสงคราม
 สมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็กที่สุดของเมืองไทย แต่ม ี
ของดีที่น่าภูมิใจ นั่นคือเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ของมะพร้าว 
มายาวนานหลายร้อยปี สวนมะพร้าวในสมุทรสงครามกระจาย 
อยู่ในพื้นที่อ�าเภอเมือง อ�าเภอบางคณฑี และอ�าเภออัมพวา 
 ในจ�านวนมะพร้าวหลากสายพันธุ์ ที่นี่มีมะพร้าวพันธุ์พิเศษ 
เรียกว่า “มะพร้าวซอ” คือเมือ่ปอกเปลอืกแล้ว จะพบกะลามะพร้าว
ที่มีพูที่กลมมน นูนคล้ายนมสตรี หรือรูปหน้าของช้างที่ลอย 
โดดเด่น เรียกว่า “มวยพราหมณ์” บ้าง “หัวช้าง” บ้าง
 กะลามะพร้าวเป็นเปลือกส่วนแข็งที่ห่อหุ ้มเนื้อมะพร้าว 
และน�้ามะพร้าวเอาไว้ ได้ถูกช่างน�ามาดัดแปลงเป็นกล่องเสียง 
(sound box หรือ resonating chamber) ของซออู้ ท�าหน้าที่
เป็นกระพุ้งเสยีง (Concave) มคุีณสมบัตใิห้คลืน่เสยีงสะท้อนกลบั
ขึ้นด้านหน้าซอและกระจายเสียงออกตามรูร่องที่เจาะเอาไว้ ให้
เสียงก�าธร (resonance) ที่กังวานไพเราะ มีคลื่นเสียงที่ก้อง
สะท้อน (Reverberation) มีเสียงทุ้มดื่มด�่าสะเทือนใจอันเป็น
เอกลักษณ์ของซออู้
 อันที่จริง ซอสามารถใช้กะลามะพร้าวแบบใดก็ได้มา 
เป็นวัตถุดิบในการผลิต แต่ในความนิยมของนักดนตรีไทย  
มักจะใช้กะลามะพร้าวรูปทรงพิเศษนี้ มาเป็นหลักในการ 
สร้างกล่องเสียงของซอ และเมื่อท�าการฉลุลวดลายเพ่ิมเติม 
ให้งดงาม น�ามาประกอบเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆ จนเป็นซอแล้ว  
ยิ่งท�าให้สุนทรียภาพของการบรรเลง การเสพความงดงาม 
มีมากขึ้น 
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 ปัจจุบันนี้ ลายที่นิยมกันคือ ลายสัตว์หิมพานต์ประเภท 
ครุฑ พญานาค ราชสีห์ คชสาร หงส์ กินรี ลายหนุมาน ลายยักษ์ 
ลายพระรามโก่งศร ลายพระนารายณ์ทรงครุฑ ลายพระพิฆเนศวร 
ลายนางเงือก ลายนางฟ้า ลายเทวดา ลายเทพพนม ลายราหู 
อมจันทร์ ลายป่าหมิพานต์ ลายดอกไม้วจิิตร และลายอกัษรย่อต่างๆ 
ที่เป็นชื่อนามสกุลหรือสัญลักษณ์อื่นๆ ที่ต้องการสื่อสารออกไป

วิชาช่างแกะกะลาซอ
 งานช่างแกะกะลาซอ เป็นงานศิลปหัตถกรรม เดิมสืบทอด
กันในกลุ่มนักดนตรีไทยที่เล่นเคร่ืองสายที่มีวิสัยเชิงงานช่างท�า
เคร่ืองดนตรีและอยู่ในพ้ืนที่ที่มีมะพร้าวพันธุ์พิเศษ (มะพร้าวซอ) 
หรือพื้นที่อื่นๆ ในเครือข่าย ใช้เครื่องมือง่ายๆ ในการกลึงคันซอ-
การขึ้นหน้าหนังซอ-การแกะสลักฉลุลวดลายกะลาซอและการท�า
คันชัก-สายซอ รูปร่างของงานหัตถกรรมชาวบ้านมีความเรียบง่าย 
ต่อมาได้ขยายเป็นงานเชิงพานิชย์ งานผลิตเคร่ืองดนตรีที่ใช ้
เคร่ืองมอืทีผ่สมผสานเทคโนโลยกีลไกต่างๆ เข้าไป รวมทัง้การพัฒนา 

เคร่ืองมอืในการแกะสลกัฉลลุวดลายให้มคีวามคมและละเอยีดมาก 
บางกรณีก็ใช้การแก้ไขจุดบกพร่องทางกายภาพของตัวกะลา
ธรรมชาติเป็นกะลาดัดแปลงโดยการพอกความหนา เพ่ิมเติม
ปริมาตรความนูน มีการดัดกะลาด้วยน�้ายาเคมี และการย้อมสี 
ให้มีความสวยงามเป็นที่ต้องตาต้องใจผู้ชมผู้เล่น อย่างไรก็ตาม 
งานแกะสลักฉลุลวดลายของกะลามะพร้าว ยังคงเป็นงานที่ใช้
พลังงานมนุษย์และประสบการณ์ฝีมือของช่างเป็นเร่ืองส�าคัญ 
ซึ่งมีขั้นตอนในการออกแบบลวดลายและการแกะสลักฉลุลวดลาย
ที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มช่างในพื้นที่ต่างๆ

กลวิธีการผลิตงานช่างแกะกะลาซอ
 หากไม่นับเรื่องการขึ้นหน้าหนังซอ การกลึงคันทวน ลูกบิด 
การท�าคันชัก ซึ่งต่างก็มีความสัมพันธ์กับกะลาซอทั้งสิ้น ก็จะเห็น
ขั้นตอนหลักของการแกะกะลาซอ สามารถแบ่งได้เป็น 
 ๑) การคัดเลือกกะลามะพร้าวที่ได้ขนาดสัดส่วนความงาม 
ทีเ่หมาะสม รอบอกของมะพร้าวซอทีน่ยิมกัน จะมเีส้นรอบวงวดัได้ 
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ช่างบางคนจะแกะให้องศาลายเฉียงขึ้น
ด้านบนเล็กน้อย ไม่ตรงขนานกับ

หนังที่ขึ้นหน้า แต่บางคนก็นิยม
แกะลายให้ตรงตรงหน้าหนังที่
ขึน้ไว้ ซึง่มผีลต่อเสยีงทีเ่กดิจาก
การก�าธรเสียงทั้งสองแบบ
 งานเสริมนอกจากนี้คือการ
ลงสี ย้อมสีกะลา ปรับเปลี่ยน

จากกะลาด่าง (ศัพท์ช่างเรียกว่า
กะลาไข่นกกะทา) เป็นกะลาสเีดยีว

เพ่ือท�าให้ลายคมขึ้น แก้ไขปกปิดรอย
ต�าหนิหรือทาสีทับร่องรอยเชื้อราในกะลา 

การพอกกาวให้กะลามีความเรียบเนียนและ
ต่อกรอบไม้ขุดเสริมส่วนหน้าให้ขอบกะลายาวขึ้น 

เพื่อใช้ขึ้นหน้าหนัง 
 ขัน้ตอนเสริมความงามทีส่�าคัญอกีส่วนคือการทาน�า้มนัชกัเงา
เคลอืบลายให้เงางามทัว่กะลาซอ หรือในบางกรณีช่างกข็ดัผวิกะลา
ด้วยผงอิฐป่นและใบตองแห้งจนเรียบสวยเป็นมันโดยไม่ต้องทา
น�า้มนัเคลอืบ บางกรณีช่างรุ่นใหม่จะใช้สเปรย์พ่นเกลีย่ให้ผวิกะลา
เรียบเนียนสวยและพ่นตามร่องที่แกะลายซึ่งสเปรย์จะไม่จับตัว
เหมือนน�้ามันชักเงา
 จากนั้น จึงน�ากะลาที่แกะสลักฉลุลวดลายเสร็จ ไปขึ้นหน้า
หนังซอ ซึ่งเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ส�าคัญมากในการก�าหนด
คุณลักษณะของเสียงซอร่วมกับพื้นที่ส่วนลวดลายนั้น

ช่างแกะกะลาซอ
 บุคคลส�าคัญทีเ่ปรียบได้ดัง่เทพผูรั้งสรรค์ความงาม ช่างแกะ
สลักฉลุลวดลายกะลาซอ เป ็นอาชีพที่มีความโดดเด ่นใน 
กลุ่มช่างดีดสีตีเป่า เพราะต้องใช้ทักษะความช�านาญอย่างยิ่ง  
ในการปรับเปลี่ยนให้กะลามะพร้าวธรรมดากลายมาเป็นงาน 
นฤมิตรกรรมงามวิจิตร แม้ไม่ได้เปล่งเสียงซอออกมา ก็ยังเป็นที่
ประทับใจผู้พบเห็น งานแกะกะลาเป็นงานที่อาจจะเรียกว่าทั้ง 
ปิดทองหลังพระและงานศิลปะอวดสังคมได้ในขณะเดียวกัน  
ที่เรียกว่าปิดทองหลังพระนั้นเนื่องด้วยเมื่อซออู ้ใช้สีเข้าวงนั้น 
ลวดลายของกะลาจะหันหนีสายตาผู้ชมไปด้านหลังเวที สิ่งที่
ประจักษ์คือน�้าเสียงซอและฝีมือของนักดนตรีที่บรรเลงเป็นหลัก  
ยิ่งการประสมวงดนตรีที่มีเคร่ืองดนตรีหลายเคร่ืองเข้ามาร่วมกัน

ตั้งแต่ ๔๔ นิ้วขึ้นไปจนถึงประมาณ  
๕๔ นิ้ว ยิ่งรอบอกใหญ่ ยิ่งมีผลต่อ
การสร้างเสียงสะท้อนของซอ  
มีขนาดความหนาของกะลา
ประมาณ ๓๐-๔๐ มิลลิเมตร 
ซึ่งความหนาบางของกะลา
จะมีผลต่อการแกะคว้านให้
สวยงามได้เพียงไร กะลาทีห่นา
จะแกะลายได้ลึกและค่อนข้าง
ทนต ่ อการกระทบกระแทก 
มะพร้าวที่ใช้เป็นลูกมะพร้าวมีอาย ุ
ที่ เติบโตอยู ่ กับต ้นมะพร ้าวในราว  
๙ เดอืนถึง ๑ ปี น�ามาปอกเปลอืก ผ่า ขดู 
เปลือกนอกออกแต่ยังเหลือเส้นใยเอาไว้บ้าง  
ใช้ช้อนคว้านขดูเนือ้มะพร้าวภายในออกจนเกลีย้งเกลา 
ตากกะลาจนแห้ง ทาด้วยน�้ายาวานิชเคลือบผิว ช่างบางคน 
จะเก็บกะลาเอาไว้ข้ามปี โดยมีเทคนิคการเก็บไว้ในที่มืด แห้ง  
ให้กะลาปรับตัวประมาณ ๖ เดือน แล้วจึงน�าออกมาแขวนไว ้
ในพื้นที่อากาศถ่ายเทแต่ไม่โดนแดดอีกประมาณ ๖ เดือน เมื่อได้
เวลากจ็ะน�ามาขดัเส้นใยออก เตรียมทีจ่ะร่างลงเส้นลวดลายต่อไป
 ๒) ใช้ดินสอเขยีนลายต้นแบบลงบนกระดาษขาวบาง ผกูลาย
ให้อยู่ในพ้ืนที่วงกลม ใช้วงเวียนเหล็กในการค�านวนพูนูนของ
มะพร้าวและวงขอบลาย ปริมาตรการผกูลายขึน้อยูก่บัการค�านวณ
ขนาดของพูมะพร้าวด้านที่จะน�ามาแกะ โดยต้องให้ความส�าคัญ
กับร่องเสียงที่จะระบายคลื่นความสั่นสะเทือนออกมา โดยไม่ถ่ี 
เกินไปจนไม่สามารถแกะลายได้ และไม่โล่งเกินไปจนเสียง 
ไม่สามารถสะท้อนการก�าธรกระทบมุมที่เป็นจุดตัดของคลื่นมุม
ต่างๆ ภายในกะลาได้ เมื่อเขียนลงบนกระดาษเรียบร้อยก็น�า
วงกลมนัน้มาปะกาวตดิลงบนพูทีจ่ะท�าการแกะสลกัฉลลุาย ในบาง
กรณี ช่างอาจจะไม่ใช้กระดาษลายต้นแบบ แต่จะร่างเส้นดินสอ
ลงไปสดๆ บนช่วงกลมนูนของมะพร้าวเลยตามความช�านาญ
 ๓) ขั้นตอนของการแกะสลัก จะแตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ์ของช่าง บางคนจะฉลุร่องเสียงก่อนเป็นจ�านวนน้อย 
เพ่ือทดลองว่าเสียงจะดีไหม จึงค่อยเติมปริมาณร่องเสียงต่อไป 
ช่างบางคนจะลงมือแกะลายขอบวงกลมก่อน แล้วจึงแกะภายใน 
ช่างบางคนจะแกะภายในก่อน ให้ภาพงานที่เด่นที่สุดปรากฏเป็น
หลกัแล้วค่อยจัดการกับพ้ืนทีส่่วนอืน่ๆ นอกจากนี ้การแกะร่องเสยีง 

35กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑



ในกติกาของเคร่ืองสาย มโหรี วงเคร่ืองสายปี่ชวา วงปี่พาทย์
ดึกด�าบรรพ์ ต�าแหน่งพิกดัของคนสซีออูก็้ยิง่ถูกจ�ากัดมากขึน้ การที่
จะเห็นลายซอนั้น ก็ต่อเมื่อไม่ได้บรรเลงแล้ว เอาซออู้มาพิจารณา
กันใกล้ๆ จึงจะเห็นว่ากะลาซอแต่ละใบนั้นงดงามเพียงไร เมื่อนั้น
ชือ่เสยีงเรียงนามของช่างก็จะถูกยกขึน้มากล่าวในเชงิสรรเสริญกัน
 ช่างทีม่ชีือ่เสยีงอยูใ่นสงัคมดนตรีไทยปัจจุบัน ได้แก่ ช่างหลอ, 
ช่างจรูญ ชมชืน่, ช่างชยั, ช่างฟ้าลัน่, ช่างป้อน, ช่างส�ารวย เป็นต้น 
ส่วนใหญ่จะเอ่ยชื่อเล่นของช่าง โดยไม่ใช้ชื่อนามสกุลจริง หรือ
สมญาของช่าง เป็นชือ่ทีรู้่จักกันในวงการนกัดนตรีทีส่ะสมกะลาซอ 
ในจ�านวนช่างปัจจุบัน ช่างจรูญ ชมชื่น ได้ชื่อว่าเป็นช่างที่มีทักษะ
ในการแกะกะลาซอทีย่อดเยีย่มมากและมพีลงัความคิดสร้างสรรค์
สูงมาก ผลงานเป็นที่สนใจในท้องตลาดและนักสะสมมากที่สุด 
คนหนึ่ง
 พ้ืนทีท่ีเ่ป็นการผลติงานแกะซอของช่างจะสมัพันธ์กับบ้านช่าง
ท�าเคร่ืองดนตรีซึง่มใิช่แต่ซออูเ้ท่านัน้ ยงัมซีอด้วง ซอสามสาย และ
เคร่ืองดนตรีอื่นๆ รวมอยู่ด้วย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ในระดับ
อุตสาหกรรมครัวเรือน มีอยู ่หลายแหล่งด้วยกัน ผู ้ที่ต้องการ 
ครอบครองกะลาซอประเภทงานวจิิตรและก�าหนดรูปแบบลวดลาย

ได้ (อาจเทียบได้กับค�าว่า “ตามสั่ง” Custom made) จะไป 
เสาะหาตามบ้านช่างโดยตรง ต่อรองราคากันโดยตรง
 ๑. พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ช่างสมพร (หลอ) เกตุแก้ว 
บ ้านพญาซอ ช ่างสว ่าง จันทกูล ช ่างชัญญะ สัตยดิษฐ ์ 
ช่างประสิทธิ์-ช่างประเสริฐ ทัศนากร
 ๒. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ช่างป้อน บางพลี
 ๓. พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา บ้านช่างซอมาโนช บางปะกง  
มีงานของช่างจรูญ ช่างฟ้าลั่น
 ๔. พ้ืนทีจั่งหวดักรุงเทพมหานคร ช่างจักรี มงคล ช่างวาคภฏั 
ศรีวรพจน์
 ๕. พ้ืนที่จังหวัดเลย ช่างเล็ก บ้านครูเล็กแกะลายกะลา 
เชียงคาน
 ส ่วนในระดับอุตสาหกรรมที่ เป ็นโรงงานผลิตเคร่ือง 
ดนตรีไทย โรงงานเหล่านี้จะรับเอางานแกะกะลาซอของช่าง 
ไปประกอบเข้ากับคันทวนซอ คันชักซอ และอื่นๆ ได้แก่ โรงงาน
ภมรรุ่งโรจน์ หนองแขม กรุงเทพมหานคร โรงงานสมชยัดนตรีไทย 
สาขากาญจนบุรีและสาขาวัดยางสุทธาราม สามแยกไฟฉาย 
กรุงเทพมหานคร โรงงานดุริยางค์ไทย บางพลี สมุทรปราการ 
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ภูมิปัญญาของคนไทยที่มีต่อมะพร้าวซึ่งเป็นพืชพ้ืนเมืองที่คนไทย
รู้จักกันเป็นอย่างดี คนไทยมีความผูกพันกับมะพร้าวในวิถีชีวิต
ประจ�าวนัหลายอย่างด้วยกนั นบัตัง้แต่การน�ามาบริโภค ปรุงอาหาร
คาวหวาน การน�าส่วนต่างๆ ของมะพร้าวมาใช้ในกิจกรรมสังคม 
งานพิธีต่างๆ เช่น พิธีลงเสาเอก พิธีแห่ขันหมาก พิธีบวงสรวง 
งานบุญต่างๆ กระทัง่งานศพ และดดัแปลงเป็นงานศิลปะประดิษฐ์
ได้หลากหลาย ถ้าจะพูดถึงประโยชน์ของมะพร้าวโดยละเอียด 
เราจะพบว่าทุกส่วนของต้นมะพร้าวสามารถน�ามาใช้ประโยชน ์
ได้ทั้งสิ้น เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ดังนั้นมิติของการคิดดัดแปลงกะลามะพร้าว 
เป็นเคร่ืองดนตรี ทัง้ซออู ้ซอสามสาย กระทัง่สะล้อและเป๊ียะทีเ่ป็น
เคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา กน็บัว่าเป็นสิง่ทีย่นืยนัความผกูพันและ
องค์ความรู้ของคนไทยกับมะพร้าวได้อย่างดียิ่ง  

เอกสารอ้างอิง
อานันท์ นาคคง. ดนตรีไทยเดิม. พิมพลักษณ์, กรุงเทพฯ : สารคดี. ๒๕๕๐
อานันท์ นาคคง และ อัษฎาวุธ สาคริก. “ช่างท�าเครื่องดนตรีไทย”  
 หนังสือที่ระลึก ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒ พ.ศ.๒๕๔๐
อานันท์ นาคคง. ท�าเนียบศิลปิน ท้องถิ่นอัมพวา. ๒๕๕๔

โรงงานบ้านซอบางปะกง ฉะเชงิเทรา บ้านช่างมาโนช ผดุผ่อง มงีาน 
ของช่างจรูญ ช่างฟ้าลั่น และโรงงานสายเอกชลบุรี โรงงาน 
คนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ผลิตผลงานสวยเนี๊ยบเฉียบขาด ที่ปรากฏ 
เป็นภาพอยู่ในสารคดีนี้เป็นต้น

ภาพสะท้อนสังคมไทย
ในคุณค่าของกะลาซอ
 งานช่างท�าซออู ้เป็นเคร่ืองสะท้อนถึงความเข้มแขง็ของสงัคม
ดนตรีไทยทีย่งัคงให้ความส�าคัญกับงานประณีตศิลป์ งานหตัถศิลป์ 
และดุริยางคศิลป์ ได้เห็นพัฒนาการของการสร้างสรรค์ที่ช่างไทย
ได้หาวธิกีารทีจ่ะท�าให้ซออูไ้ด้รับการยอมรับนบัถือว่าเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ส�าคัญชิ้นหนึ่ง แต่สิ่งที่น่าคิดคือในส่วนบริบทสังคม
ไทยนอกเหนือจากดนตรีไทยออกไปนั้น ยังคงเป็นสิ่งที่น่าห่วงใย 
จากความไม่รู้คุณค่าของตวัผลงาน การไม่ตระหนกัถึงความจ�าเป็น
ในการยกย่องวิชาช่างของคนไทย และปัญหาในเชิงบทบาทของ
ดนตรีไทยเองที่ไม่สัมพันธ์กับสังคมสมัยใหม่ต่อไป
 คุณค่าในงานช่างฝีมอืแกะสลกัฉลลุวดลายกะลาหรือกะโหลก
ซออู้ นอกจากจะมีคุณค่าในเชิงศิลปะโดยตรงแล้ว ยังสะท้อนถึง ขอขอบคุณโรงงานสายเอก เอื้อเฟื้อให้ถ่ายภาพการแกะสลักกะโหลกซอ

ลวดลายต่างๆ บนกะโหลกซอท่ีแสดงถึงความประณตีวิจติรบรรจง
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สืบสาวเล่าเรื่อง

เรื่อง : ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ
ภาพ : วิศาล น�้าค้าง / อภินันท์ บัวหภักดี

 ย้อนกลับไปสู่อดตีราว ๑,๓๐๐ ปีเศษ แผ่นดนิ
ล�าพูนมีอีกนามว่า "หริภุญไชยนคร" มีฐานะเป็น 
รัฐอิสระแถบลุ่มแม่น�้าปิง ที่แยกตัวไปจากรัฐละโว้
หรอืลวปรุะ แถบลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่าง มอีายุ
อยูใ่นช่วงประวตัศิาสตร์อนัเลอืนรางของอารยธรรม
ทวารวดตีอนต้น ในแว่นแคว้นที่ชื่อว่า สุวรรณภูมิ
 ณ ช่วงนั้น นาม พระนางจามเทวี ปรากฏ 
เจดิจรัสชัดแจ้งว่าทรงเป็นกษัตริย์ไทยยุคแรกๆ ใน
ช่วงพทุธศตวรรษที ่๑๓ ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นยคุสมยั
ที่ดินแดนนี้มีกลุ่มชนในตระกูลออสโตรเอเชียติก 
(มอญ ขอม ลวัะ) เป็นประชากรหลกั อนัเป็นทีม่าของ
ค�าถามที่มักได้ยินกันบ่อยครั้งว่า พระนางจามเทวี
ควรมเีชื้อสายชาตพิันธุ์ใด มอญ ขอม ลัวะ จาม ชวา 
หรอือนิเดยี
 ปัญหามีอยู่ว่า พระราชประวัติของพระนาง 
จามเทวทีีเ่ราทราบกนันัน้ ล้วนเป็นเรือ่งราวที่มาจาก
ค�าบอกเล่ากนัปากต่อปากหรอืทีเ่รยีกว่า "มขุปาฐะ" 
โดยที่ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้แน่ชัดนัก 
เพราะต�านานที่เขียนขึ้นนั้นมีมากมายหลายฉบับ 
แต่ละฉบับมีข้อความและการระบุปีพุทธศักราชไม่
ตรงกัน 
 ข้อส�าคัญต�านานเอกสารเหล่านี้ล้วนแต่งขึ้น
ภายหลังเหตุการณ์จริง ห่างไกลจากรัชสมัยของ
พระนางจามเทวีนานถึง ๗๐๐-๘๐๐ ปี กล่าวคือ
ฉบับเก่าสุดเขียนขึ้นเมื่อราว ๕๐๐ ปีเศษมานี่เอง 
และบางฉบับก็เพิ่งแต่งขึ้นในยุคสมัยของเรานั่นเอง

พระนางจามเทวี  
ปริศนานาม “จามเทวี”

 นักวิชาการหลายท่านลงความเห็นว่า "จาม" อาจไม่ใช่ 
ชือ่เฉพาะ หากแต่เป็นต�าแหน่งของ "นางพญาแม่เมอืง" ในภาษามอญ
โบราณพบค�าว่า "จฺยาม" (Cyam) แปลว่า "มกรหรือจระเข้" อันอาจ
หมายถึง "ผู้มากับสายน�้า" เหตุเพราะการเดินทางจากละโว้มายัง 
หริภญุไชยของพระนางจามเทวนีัน้ต้องเสดจ็ขึน้มาทางชลมารค หรือ
อีกนัยหนึ่ง "มกร" อาจเป็นสัญลักษณ์ของ "อ�านาจ" แห่งกษัตริย์
 ส่วนภาษาล้านนายคุต่อมา "จาม" (อ่าน "จ๋าม" แบบพ้ืนเมอืง) 
แปลว่า "การรบพุ่ง" อาจหมายถึง "นักรบที่เป็นกษัตริย์" ได้เช่น
เดียวกัน เหตุเพราะพระนางจามเทวีกว่าจะได้นั่งเมืองต้องแสดง
วีรกรรมฉกาจกล้าในการรบไม่แพ้ชาย
 บ้างว่า "จาม" หมายถึง ดอกจ�าปา การตั้งนามของสตรี 
ในอดีตก็นิยมน�าชื่อดอกไม้มาใช้บ่อยคร้ัง เช่น มะลิวัลย์ มณฑา  
ปทุมวดี ฯลฯ 
 จิตร ภูมิศักดิ์ นักคิดนักเขียนชื่อดังด้านนิรุกติศาสตร์เสนอว่า 
"จาม" คอืค�าเดยีวกบัค�าวา่ "ศยาม/สยาม/สาม" เนื่องจากต�านานมลู
ศาสนา ระบุว่าพระนางจามเทวีถูกกษัตริย์ละโว้ส่งไปปกครอง 
แว่นแคว้นที่ชื่อว่า "สยามเทศะ" หรือ ศยามประเทศ อันเป็น 
อีกชื่อหนึ่งของ หริภุญไชยนคร ดังนั้นค�าว่า สยาม/สาม/ฉาม เป็น
รากศัพท์ของค�าว่า "จาม"
 ในขณะที่ต�านานพ้ืนเมืองล�าพูนหลายฉบับ กลับบอกว่า  
นามเดิมของพระนางคือ "วี" แปลว่า "พัด" เนื่องจากตอนที่ต้องไป
เป็นธิดาบุญธรรมของฤๅษี ฤๅษีใช้พัด (วี) ช้อนตัวเด็กน้อยมาจาก 
ใบบัวที่ล่องลอยมาตามกระแสน�้า เหตุที่นกคาบนางมาจากเศรษฐี 
อินตา พระนางจามเทวี จึงมีนามเดิมในวัยเด็กว่า "หญิงวี" หรือ 
"จ�าตือวี" ตือ คือ การถือ ก่อนที่จะแผลงมาเป็น จามเทวี
 ประเด็นชื่อ "จาม" นี้ยังไม่มีข้อสรุป ต้องค่อยๆ สืบค้นกัน 
ต่อไปอย่างลุ่มลึก และต้องอย่าเพิ่งด่วนตัดสิน

ปฐมกษัตรี ศรีหริภุญไชย
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ปฐมกษัตรี ศรีหริภุญไชย

รปูหล่อโลหะพระนางจามเทวีใจกลางเมอืงล�าพนู
แสดงให้เห็นภาพวีรกษตัรยีอดนักรบ
ด้วยการถือดาบในพระหัตถ์ด้านซ้ายอย่างสวยงาม
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ปริศนาเรื่องชาติก�าเนิด

 ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเร่ืองชาติก�าเนิดและแหล่งก�าเนิดของ
พระนางจามเทวีนั้นยังไม่เป็นที่ยุติ ต�านานหลวงหลายฉบับ อาทิ 
ชินกาลมาลีปกรณ์ จามเทวีวงศ์ มูลศาสนา ฯลฯ ซึ่งรจนาโดย
พระภิกษุล้านนาราว ๕๐๐ ปีที่แล้วกล่าวสั้นๆ ว่าพระนางเป็น 
พระราชธิดาของพระเจ้ากรุงละโว้ 
 ละโว้ ขณะนั้นเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมทวารวดี 
ประชากรส่วนใหญ่มเีชือ้สายมอญ (ยงัไม่ใช่ขอม ซึง่เพ่ิงเคลือ่นย้าย
มาสู่ล�าน�้าเจ้าพระยาช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕ หลังยุคพระนาง 
จามเทวี ๒ ศตวรรษ) และอาจผสมกับชาติพันธุ์ชนชั้นปกครอง
อื่นๆ อาทิ ชวา อินเดีย จามปา เนื่องจากในอดีตนิยมส่งมอบ 
ราชธิดาจากอาณาจักรหนึ่งถวายให้อาณาจักรหนึ่งเพ่ือผูก 
สัมพันธ์ทางการเมือง
 ทว่าต�านานพ้ืนเมืองเขียนโดยปราชญ์ท้องถ่ินชาวมอญใน
ล�าพนูหลายร้อยปีมาแลว้เชน่กนั กลับเชื่อวา่พระนางจามเทวีเปน็
ชาวเม็ง (เม็ง เป็นภาษาที่ชาวล�าพูนใช้เรียกคนมอญ) มีบิดา 
ชื่อเศรษฐีอินตา มารดาชื่อนางอุสา พระนางจามเทวีเกิดที ่
บ้านบ่อคาว (ปัจจุบันคือบริเวณเวียงเกาะกลาง ต�าบลบ้านเรือน 

อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน) ซึ่งบริเวณนี้ยังเหลือร่องรอย 
หลักฐานของ "เนินบ้านเศรษฐีอินตา" ซึ่งชาวมอญในพื้นที่เชื่อว่า
เป็นบิดาที่แท้จริงของพระนาง ก่อนที่จะไปเป็นพระราชธิดา
บุญธรรมของพระเจ้ากรุงละโว้  
 ต�านานพ้ืนเมอืงบรรยายต่อไปอกีว่า บิดามารดาของพระนาง
มีปัญหาหย่าร้างกัน ไม่มีผู้ดูแลพระนาง พระอินทร์บันดาลให ้
พญานกใหญ่คาบเด็กหญิงไปตกอยู่ในสระบัว (ณ ปัจจุบันคือ
บริเวณหนองบวั ใกล้ดอยติ) ฤๅษีวาสุเทพ (สุเทวฤๅษี) จงึเก็บมา
เลี้ยง ตั้งชื่อว่า "หญิงวี" เมื่อเติบโตได้ร�่าเรียนศิลปวิทยาการ 
กับฤๅษีวาสุเทพ ซึ่งต่อมาถูกติฉินนินทาว่าอยู่กันสองต่อสอง 
กับเด็กสาว (ท�าให้ภูเขาที่ฤๅษีสิงสถิตพ�านักมีชื่อว่า "ดอยติ")  
จึงได้อธิษฐานจิตให้ "หญิงวี" นั่งบนใบบัวล่องลอยไปกับกระแส
น�า้แม่ระมงิค์พร้อมกบักากวานร (ลงิด�า) จ�านวน ๒๘ ตวั ในทีส่ดุ
หญิงวีจึงได้ไปอยู่ในราชส�านักกรุงละโว้ฐานะพระธิดาบุญธรรม  
อันเป็นค�าตอบที่ว ่า ท�าไมในที่สุดพระนางจามเทวีจ�าต้อง 
กลับคืนสู ่มาตุภูมินครหริภุญไชยอีกคร้ังในยามที่แผ ่นดิน
ระส�่าระสาย

วัดเกาะกลาง วัดโบราณใจกลางแหล่งก�าเนิดของพระนางจามเทวี ตามต�านานพื้นถิ่น
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วัดพระคงฤาษี เป็นหนึ่งในสี่วัดประจ�าทิศของเมืองล�าพูนเชื่อว่าสร้างขึ้นโดยฤาษี
วาสุเทพและสุกกทันตฤาษี ผู้อุปการะพระนางจามเทวี 

๓ ๔ วัดพระคงฤาษี เป็นหนึ่งในสี่วัดประจ�าทิศของเมืองล�าพูนเชื่อว่าสร้างขึ้น
โดยฤาษีวาสุเทพและสุกกทันตฤาษี ผู้อุปการะพระนางจามเทวี 

  เร่ืองราวเกี่ยวกับเศรษฐีอินตาและพระนางจามเทวี 
ในส่วนนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆ ทั้งสิ้น นอกเสียจากว่ามีการพบ 
ซากโบราณสถานชือ่ "เนนิบ้านเศรษฐีอนิตา" ในชมุชนบ้านบ่อคาว 
เวียงเกาะกลาง ประชากรยังคงเป็นชาวมอญที่เชื่อวา่พวกตนเปน็ 
"เม็งคบุตร" ดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากมอญหริภุญไชยกลุ่มสุดท้าย
ที่ยังหลงเหลืออยู่ในจังหวัดล�าพูน 
 คติชนวิทยาหน้านี้ เป ็นเ ร่ืองราวที่ ไม ่ เพียงแต ่มีสีสัน 
เท่านั้น ทว่ายังน่าศึกษาค้นคว้า ว่าจะมีความจรงิ-เท็จประการใด 
เพราะจวบจนปัจจุบันก็ยังไม่มีใครกล้าสรุปเร่ืองชาติก�าเนิดของ
พระนางจามเทวีได้อย่างชัดถ้อยชัดค�า แม้การศึกษาหลักฐาน 
ด้านโบราณคดีก็ยังมิอาจช่วยให้ประวัติศาสตร์อันคลุมเครือ 
และมืดมนหน้านี้คลี่คลายลงได้
 บทบาทของพระนางจามเทวี ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
นครหริภุญไชย เริ่มขึ้นเมื่อตอนฤๅษีวาสุเทพ (นักวิชาการเชื่อว่า
วาสุเทพเป็นนักพรตชาวอินเดีย แต่ชาวพ้ืนเมืองเชียงใหม่–ล�าพนู 
เชือ่ว่าเป็นชาวลวัะ) ได้สร้างเมอืงแถบล�าพูนปัจจุบันเสร็จ ปรากฏ
ว่าเมืองนี้ขาดผู ้น�าที่ทรงทศพิธราชธรรม ฤๅษีวาสุเทพจึงส่ง 
ทูตน�าสาส์นมาปรึกษาเพื่อนฤๅษีที่ละโว้ นาม "สุกกทันตะ" ฤๅษี
สุกกทันตะแนะน�าว่าสมควรอัญเชิญพระนางจามเทวีไปปกครอง 
เมืองหริภุญไชยเพราะเป็นสตรีที่เก่งกล้าทั้งศาสตร์และศิลป์ 
พระเจ้าจักรพรรดิราช กษัตริย์กรุงละโว้ ทรงเห็นด้วย และมี 
พระราชานุญาตให้พระนางจามเทวีซึ่งก�าลังตั้งครรภ์อ่อนๆ  
ได้ ๓ เดือน เดินทางไปครองนครหริภุญไชย ในระหว่างนั้น 
ขอให้ฤๅษีสุกกทันตะร่วมเดินทางไปส่งด้วย  

เนินบ้านเศรษฐีอินตา สถานที่เชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของพระนางจามเทวี 
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เส้นทางเสด็จ ๗ เดือนทางชลมารค

 นักวิชาการมักมองภาพลักษณ์ของพระนางจามเทวีว่า เป็น
ผูน้�าพระพุทธศาสนามาสถาปนา ณ ดินแดนภาคเหนอืเป็นบุคคล
แรกๆ เนื่องจากทรงเดินทางมาเป็นคณะใหญ่ มีทั้งบรรพชิตและ
ฆราวาส รวมแล้วประมาณกว่า ๗,๐๐๐ คน ในต�านานจ�าแนก
กลุ่มคนออกเป็นหมวดหมู่ และใส่ตัวเลขประกอบทุกหมวดว่า 
๕๐๐ เพื่อให้เห็นจ�านวนปริมาณที่มากมายมหาศาลดังนี้
  พระมหาเถระที่ทรงปิฎก ๕๐๐ รูป หมู่ปะขาวที่ตั้งอยู่ใน
เบญจศีล ๕๐๐ คน บัณฑิต ๕๐๐ คน หมู่ช่างแกะสลัก ๕๐๐ คน
ช่างแก้วแหวน ๕๐๐ คน พ่อเลี้ยง ๕๐๐ คน แม่เลี้ยง ๕๐๐ คน
หมู่หมอโหรา ๕๐๐ คน หมอยา ๕๐๐ คน ช่างเงิน ๕๐๐ คน 
ช่างทอง ๕๐๐ คน ช่างเหล็ก ๕๐๐ คน ช่างเขียน ๕๐๐ คน และ
หมู่ช่างจิปาถะอีก ๕๐๐ คน 

 การเดนิทางโดยชลมารคนี ้ทรงขึน้มาจากแม่น�า้ป่าสกั และ
แม่น�้าเจ้าพระยา สู ่น�้าแม่ปิง (พิงคนที) อย่างช้าๆ ค่อยๆ  
ช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอด 
เส้นทาง จึงใช้เวลาเดินทางถึง ๗ เดือน ระหว่างที่ยังมิได้เสด็จ
ถึงนครหริภุญไชยนั้น พระนางได้ทรงศีลและฉลองพระองค์ขาว
ตลอด โดยได้หยุดพกั ณ ต�าบลต่างๆ ตามรายทาง ตัวอย่างเช่น
 เมืองบางประบาง ว่ากันว่าควรเป็นปากบางหมื่นหาญ ใกล้
ปากน�้าพุทราเวลานี้ แต่ก็มีข้อสันนิษฐานใหม่ว่า อาจหมายถึง
อ�าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี หรือไม่เมื่อพิจารณาจาก 
ชื่อเดิมนครสวรรค์เคยชื่อ "พระบาง"
 เมืองคันธิกะ ผู ้รู ้เคยสันนิษฐานว่าคือเมืองนครสวรรค์  
แต่ไม่บอกว่าคือส่วนไหนของอ�าเภอใดในนครสวรรค์ จากการ
ลงพื้นที่ เชื่อว่าอาจเป็นแหล่งโบราณคดี บ้านโคกไม้เดน ต�าบล
ท่าน�้าอ้อย อ�าเภอพยุหะคีรี 
 เมืองเทพบุรี มีการตั้งเมืองที่นี่ สันนิษฐานว่าคือ บ้านโคน 
หรือวังพระธาตุ จากการลงพ้ืนที่น่าจะหมายถึงนครไตรตรึงส์ 
(ตรัยตรังษ ์) ซึ่งยังเหลือร ่องรอยพระพุทธรูปทวารวดีใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ก�าแพงเพชร 
 ต�าบลบ้านตาก พระนางจามเทวีทรงมีรับสั่งให้พระพ่ีเลี้ยง
และข้าราชบริพารน�าสิ่งของทั้งหลายอันเปียกชุ ่มน�้าขึ้นตาก  
จึงเรียกสถานที่นี้ต่อมาว่า บ้านตาก คือ บริเวณวัดพระบรมธาตุ
บ้านตาก จุดเดียวกัน
 ต�าบลสามเงา เป็นที่รวมน�้าแม่วังต่อกับแม่ระมิงค์ ร้ีพล 
ทั้งหลายพากันง่วงเหงาอยู่ พระนางเองก็ดูเหงาๆ ไป จึงได ้
เรียกว่า จามเหงา หรือ ยามเหงา บ้างอธบิายว่า "สามเงา" หมายถึง
พระนางจามเทวเีหม่อมองเหน็เงาคนสามคน (ลกูแฝดในท้องอกี
สอง) พระนางจามเทวโีปรดให้สร้างวดัขึน้แห่งหนึง่ ประดษิฐาน
พระพุทธรูปและพระสาวกให้คนทั้งหลายสักการบูชา ที่นั้นจึงได้
ชือ่เวลาต่อมาว่า พุทธสมาคม (แผลงมาจากพุทธสรณาคมณ์) 
 ต�าบลหนึ่งมีแก่งน�้า มีหน้าผาชะโงกเงื้อมลงปรกแม่น�้า 
ที่นั่นนางก�านัลคนหนึ่งเสียชีวิต พระนางจามเทวีจึงพระราชทาน 
เพลิงศพและฝังอัฐิไว้ ต่อมาพระนางเสด็จลงสรง ทรงเสี่ยง 
สัตยาธิฐานว่า "ข้าน้อยจักน�าพระศาสนาและราชประเพณีไป
ประดิษฐานยังแว่นแคว้นนครหริกุญไชยในคร้ังนี้ หากเจริญ

๑, ๒ วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดส�าคัญยิ่งคู่เมืองล�าพูน๑
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รุ่งเรืองดงัมโนรถอนัมุง่หมาย ขอเทพยดาจงดลบันดาลให้มนี�า้ไหล
หลั่งลงมาจากเงื้อมผานี้ให้ข้าน้อยได้สรงสรีระในกาลบัดนี้เถิด" 
พอสิ้นค�าอธิษฐาน ก็บังเกิดเหตุอัศจรรย์มีอุทกธาราโปรยปราย
หลั่งไหลตกลงมาจากเงื้อมผานั้นให้พระนางได้สรงสนาน 
เป็นที่ส�าราญพระหฤทัย สถานที่นั้นจึงได้ปรากฏชื่อต่อมาว่า  
ผาอาบนาง ยังมีน�้าตกโปรยจากผาลงมาในล�าน�้าจนถึงทุกวันนี้
 เมืองแก่งสร้อยนครคีรี หลังจากผ่านเกาะแก่งเชี่ยวกราก 
มายาวนาน ทรงยั้งพัก ณ หาดแก่งสร้อย และสร้างวัดขึ้น  
ณ เมืองแห่งนี้
 เมืองร้างแห่งหนึ่ง ที่นี่พระนางจามเทวีทรงให้หยุดกระบวน
เรือพักแรม ปรากฏว่า..มีเต่าจ�านวนมากมายมารบกวนคน  
สถานที่นั้นจึงเรียกว่า ดอยเต่า 
 ต�าบลหนึ่ง มีชื่อว่า บ้านโทรคาม เป็นรมณียสถานอันพอ
พระทัยนัก พระนางโปรดฯ ให้พักแรมอยู่ ณ ที่นี้ และทรงสร้าง
พระสถูปขึ้นพระองค์หนึ่ง ประทานพระนามว่า วิปะสิทธิเจดีย์ 
เมือ่สร้างเสร็จได้มพิีธฉีลองและกระท�าการสกัการบูชาเป็นอนัมาก
 บ้านท่าเชียงทอง มีชาวบ้านหญิงชายพากันออกมาคอย 
รับเสด็จจ�านวนมาก พระนางจึงทรงมีรับสั่งถามคนทั้งหลาย 
นั้นว่า "ดูกร ชาวพ่อชาวแม่ทั้งหลาย แต่นี้ถึงนครหริภุญไชย ยัง
ประมาณทางมากน้อยเท่าไร" คนเหล่านัน้ตอบว่า "ข้าแต่มหาราช
เทวีเป็นเจ้า แต่นี้ถึงนครหริภุญไชยนั้น ข้าทั้งหลายได้ยินมาว่า
หนึ่งโยชน์แล" ด้วยเหตุดังกล่าว สถานที่นี้จึงได้ชื่อต่อมาว่า  
เมืองฮอด 

๓, ๔ กู่ช้าง กู่ม้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเกี่ยวเนื่องกับองค์พระนางจามเทวี 
หมายถึงเป็นที่ฟังศพม้าทรง ช้างทรง ของพระนางจามเทวี

๒

๔

๓
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สร้างพระเจ้าค่าคิง (พระพุทธรูปสูงเท่าตัว

ผู้สร้าง) ณ วัดกู่ละมัก

 ขณะทีก่ระบวนเสดจ็ของพระนางจามเทวมีาถึง "ท่าเชยีงทอง" 
อันเป็นเขตชานเมืองก่อนถึงนครหริภุญไชย พระนางจามเทวีได้
หยุดพักกระบวนเรือ และสร้างเมืองเล็กแห่งหนึ่งขึ้นบริเวณ 
นอกเมอืง เพ่ือตัง้ค่ายประทบัแรม ทรงเหน็ว่าไม่ควรรีบร้อนเข้าไป
ในเมืองเกรงประชาชนผู้คนจะแตกตื่น โหราจารย์ ได้ถวาย 
ความเห็นให้ทรงเสี่ยงธนูดูตามประเพณีก่อนที่จะเสด็จเข้าสู ่
นครหริภุญไชย จึงโปรดให้นายขมังธนูน้าวคันศรส่งลูกธนูไปทาง
ทศิเหนอืด้วยก�าลงัแรง ลกูธนไูปตกอยู ่ณ สถานทีแ่ห่งใดแห่งหนึง่
จักถือว่าเป็นชยัภมูอินัเหมาะสม พระสงฆ์ทัง้หลายจึงถวายพระพร
ว่าพระนางควรจักหยัง่รากพระพุทธศาสนาลง ณ ทีน่ัน้เป็นปฐมบท 
 เมื่อพวกนายธนูได้ยิงเข้าไปแล้ว จุดที่ลูกธนูตกห่างออกไป
จากท่าเชียงทองราว ๑ โยชน์คร่ึง พระนางจามเทวีโปรดให้ 
ก่อพระอารามขึ้น พร้อมด้วยพระมหาเจดีย์ วัดนี้จึงมีชื่อว่า "วัดกู่
ละปัก" (หมายถึงลูกธนูของชาวลัวะ-ชาวเม็งเรียกโดยรวมว่าพวก 
"ละ" มาตกปักอยู่) ต่อมาแผลงเป็น "กู่ละมัก" ที่แห่งนี้พระนาง
จามเทวีโปรดให้หล่อพระพุทธรูปขนาดเท่าความสูงจริงของ

พระนาง (ภาษาล้านนายุคปัจจุบันเรียก "พระเจ้าค่าคิง" พระเจ้า
คือพระพุทธรูป ค่า คือเท่า หรือเทียม คิง แปลว่า ตน) บรรจุไว้
ในซุ้มจระน�าของพระบรมธาตุ 
 ก่อนออกเดินทางจากลวปุระ พระนางจามเทวีได้รับมอบ
พระพุทธรูปส�าคัญ ๒ องค์จากพระเจ้ากรุงละโว้ ให้น�าติดตัว 
ไปด้วย คือ พระแก้วขาว (พระเสตังคมณี) กับ พระสิกขีปฏิมา
ศิลาด�า ต�านานระบุว่าพระนางจามเทวีได้ถวาย "พระสิกขีปฏิมา
ศิลาด�า" ประดิษฐานไว้ในพระอารามที่ทรงสร้างขึ้นที่กู ่ละมัก 
แห่งนี้ 
 พระนางจามเทวีทรงสถาปนาเมืองเล็กแห่งนี้ขึ้นเป็น
พลบัพลาชัว่คราว ประกอบด้วยพระราชนเิวศน์เรือนหลวงส�าหรับ
เสดจ็ประทบั รวมทัง้ทีพั่กคณะผูต้ดิตามทัง้หมด พระนางและปวง
เสนาประชาราษฏร์ที่ติดตามต่างอาศัยอยู่ในเมืองเล็กนั้นด้วย
ความสุขสบายร่ืนรมย์ สถานที่ดังกล่าวจึงได้ชื่อว่า "รมยคาม"  
และคนทั้งหลายเรียกกันสืบมาว่า บ้านละมัก หรือรมณียาราม 
จากนั้นพระนางจามเทวีก็เสด็จต่อไปนั่งเมืองยังนครหริภุญไชย 

เส้นทางแม่น�้ากวงแยกจากล�าน�้าปิงลงมาสู่เมืองล�าพูน
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พระนางจามเทวีทรง "นั่งเมือง"

 จากนัน้ฤๅษสีกุกทนัตะได้เดนิทางล่วงหน้าไปยงันครหริภญุไชย
เพ่ือแจ้งข่าวการเสดจ็มาถึง ฤๅษวีาสเุทพรวมทัง้ไพร่บ้านพลเมอืง
ทั้งหลายพอทราบข่าวก็พากันตกแต่งพลับพลารบัเสด็จไว้ทางทิศ
ตะวนัออก (ใกล้บริเวณวดัพระธาตหุริภญุไชย ซึง่มแีม่น�า้กวงไหล
ผ่านด้านหน้า) อนัเป็นสถานทีซ่ึง่สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทรง
เคยเสด็จประทบัตรัสพุทธพยากรณ์มาแต่ก่อน และสองข้างถนนที่
จะเสดจ็พระด�าเนนิมาประดบัประดาด้วยราชวตัฉัิตรธงบุปผชาติ
ต่างๆ จากนัน้ฤๅษีวาสเุทพจึงน�าชาวเมอืงเชญิเคร่ืองสกัการบูชาไป
เฝ้าเตรียมรับเสด็จตั้งแต่ชานเมืองด้วยความปีติอย่างยิ่ง ไม่ช้า
กระบวนเสด็จของพระนางจามเทวกีม็าถึงโดยทางสถลมารค พระ
ฤๅษทีัง้สองได้กราบบังคมทลูขอให้พระนางจามเทว ี“สละเพศนกัพรต
กลบัมาฉลองพระองค์ในชดุกษัตริย์” และขอให้ทรงเสวยราชย์ยงั
พระนครแห่งนี ้จากนัน้จึงแห่แหนพระนางจามเทวไีปยงัพลบัพลา
 ที่นั่นได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฤๅษีวาสุเทพอัญเชิญ
พระนางจามเทวเีสด็จขึน้ประทบับนกองสวุรรณอาสน์ (บัลลงัก์ทอง) 
เพ่ือทรงสรงน�้ามูรธาภิเษก วันที่เสด็จขึ้นเสวยสิริราชสมบัตินั้น 
ต�านานชนิกาลมาลปีกรณ์ระบุว่า ตรงกบัวนัขึน้ ๘ ค�า่ เดือน ๓ เหนอื 

(เดือนทางล้านนานับเร็วล่วงหน้าไปก่อนทางภาคกลาง ๒ เดือน  
ดังนั้นจะอยู่ในราวเดือนธันวาคม) ปี พ.ศ. ๑๒๐๔ แต่ต�านาน 
ท้องถ่ินระบุว่าเป็นวนัขึน้ ๒ ค�า่ เดือน ๗ ปีมะเมยี พุทธศักราช ๑๒๐๒ 
ขณะพระชนมายุได้ ๒๖ พรรษา ในต�านานท้องถ่ินยังมีการระบุ
พระนามในพระสพุรรณบัฏว่า
 "พระนางเจ้าจามเทวี บรมราชนาร ีศรสุีรยิวงศ์ องค์บดินทร์ 
ป่ินธานีหรภิญุไชย"
 การเดนิทางมาของพระนางจามเทวเีป็นการสร้างความรุ่งเรือง
และเป็นปึกแผ่นให้กับดินแดนทางภาคเหนือเป็นคร้ังแรก โดย
เฉพาะอย่างยิง่ในด้านการพระพุทธศาสนา พระนางจามเทวไีด้ทรง
ด�ารงพระองค์เยี่ยง"ธรรมมิกราชา"ทรงอุปถัมภ์การพระศาสนา 
อย่างเข้มแข็ง มีการสร้างวัดถวายพระภิกษุจ�านวนนับพันแห่ง  
ทรงน�าระบอบการบริหารบ้านเมืองตามอย่างวัฒนธรรมละโว้หรือ
ทวารวดีซึง่สบืทอดคตจิากอนิเดยีมาใช้ และข้อส�าคัญทรงประสาน
ชนพ้ืนเมืองชาติพันธุ์ต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ
เรียบร้อยภายในอาณาจักรหริภุญไชย แม้ว่าในช่วงแรกของ 
การครองราชย์จักต้องเผชญิหน้ากบัความไม่พอใจของชาวลวัะเจ้า
ถ่ินเดมิ ดงัทีรู้่จักกันดใีนต�านานเร่ือง ขนุหลวงวลิงัคะ นัน้เอง  

บริเวณหน้าผาแก่งสร้อย สถานที่จอดเรือพักขบวนเสด็จขึ้นสู่เมืองล�าพูน
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กีฬาการละเล่น

เรื่อง : สมฤทธิ์ ลือชัย
ภาพ : วิศาล น�้าค้าง



จากยุทธการ
สู ่นาฏกรรม
ของชายชาติไท

 หลายคนบอกว่าผมเป็นคนประเภท “อดีตนิยม” หรือที่ภาษาฝรั่ง
เรียกว่า Nostalgia คือชอบเรื่องราวเก่าๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์
หรือวัฒนธรรม เร่ืองหนึ่งที่ผมชอบเล่าเสมอ ก็คืองานบุญของบ้านผม 
ที่เชียงราย ทุกคร้ังที่มีงาน..คนที่จะปรากฏตัวให้เห็นอยู ่เสมอคือ  
“อ้ายค�าลุงลัง” อ้ายค�าเป็นคนที่มีฝีมือในการแสดงไม่ว่าจะเป็น 
ฟ้อนเจิง ตบมะผาบ และตกีลองสะบัดชยั ทัง้หมดจะอยูใ่นชดุการแสดง
เดียวกัน คือเร่ิมจากฟ้อนเจิงก่อน จากนั้นก็ตบมะผาบและต่อด้วย 
ตีกลองสะบัดชัย ท่วงทีลีลาการฟ้อนเจิงของอ้ายค�าทั้งดุดัน สง่าและ
พลิ้วไหว ผมยังจ�าติดตาจนทุกวันนี้ ฉายา “ลุงลัง” ก็สื่อให้เห็นว่าเป็น
อาการเคลื่อนไหวที่หลุกหลิก หลอกล่อ อันเป็นท่วงท่าในการฟ้อนเจิง
และตีกลองสะบัดชัยของอ้ายค�านั่นเอง 

“...เจงิอนัหนึง่ชือ่ว่า เป็นโคมคลองหมากเต้า

นางเหยีย้มปล่องลงแทง พอฟ้อนเฟ่ืองสว่างสงวน

ชาวแม่มาดสมแสน ช้องนางควี่ขะแจข�า

ขุนใหม่หม้าเช็กคาย ขุนใหม่หม้าด่วนเสด็จ” 

(เจิงหอก ในคัมภีร์ใบลานของล้านนา 
กัณฑ์มหาราช/ อ้างจาก “ฟ้อนเจิง” 
อ.สนั่น ธรรมธิ ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

การเรียนการสอนฟ้อนเจิง 
ของโรงเรียนมัธยม

ในจังหวัดล�าพูนที่วัดพระยืน

47กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑



4848



ที่มาของ เจิง หรือ ฟ้อนเจิง 
 ค�าว่า “เจิง” ถ้าแปลตามพยัญชนะก็คือ “ชั้นเชิง” แต่ถ้า
แปลตามอรรถะก็น่าจะหมายถึง “ท่วงท่า ลวดลายหรือลีลา” 
อ.สนั่น ธรรมธิ อธิบายว่าการฟ้อนเจิงนั้นมี ๒ แบบ คือ
 ๑. ฟ้อนเจิงมือเปล่า
 ๒. ฟ้อนเจิงมีอาวุธ เช่น ดาบ หอก หรือ ไม้ 
 การฟ้อนเจิง กคื็อ การแสดงท่วงท่าหรือลลีาในการใช้อาวธุ  
ซึ่งก็คือ ร่างกาย หรือ หอก ดาบ ไปตามกระบวนเพลง 
ตดิต่อกันไปเป็นชุด ส่วนหนึ่งเป็นการฝึกฝนความต่อเนื่องใน 
การใช้อาวุธติดตามกันเป็นเพลงรบ และอีกส่วนหนึ่งยังเป็นการ
หลอกล่อและข่มขวัญคู่ต่อสู ้ อันมีที่มาจากการป้องกันตัว  
นัน่เอง นอกจากนัน้แล้วยังเป็นการรวบรวมสมาธิและเรียกขวัญ
ก�าลังใจให้กับตัวเองด้วย   

การแสดงฟ้อนเจิงวันนี้ มีการแสดงการต่อสู้จริงๆ ด้วย ทั้งการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและใช้อาวุธ
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 ด้วยเหตุนี้ บรรดาชายชาว
ล้านนาที่ศึกษาศิลปะการต่อสู ้
ป้องกนัตวั จึงต้องมกีารศึกษาวชิา
เจิงประกอบด้วย ใกล้เคียงกบัการ
เรียน มวยไทย ดาบไทย ที่ต้องมี
การร�าไหว้ครู นั้นเอง
 อีกทั้ง “เจิง” ยังเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์เพ่ือหลอกล่อให้คู ่ต่อสู ้
ตายใจและเผยจุดอ่อนของตน
ออกมา ดังปรากฏในบทละคร
พันทางเร่ืองราชาธริาช ตอน สมงิ
พระรามอาสา กามะนี ทหารเอก
พระเจ้ากรุงจีนนั้น สวมเกราะ
แน่นหนาจนมิอาจใช้อาวุธท�าร้าย
ได้ สมงิพระรามต้องออกอบุายให้
แต่ละฝ่ายร�าทวนก่อนจะสูกั้น ช่วง
ทีก่ามะนรี�าทวนนัน้ สมงิพระราม
ก็สังเกตเห็นว่า ตรงรักแร้ไม่มี
เกราะหุม้ พอทีจ่ะแทงหอกเข้าไป 
และที่คอก็สามารถจะใช้ดาบฟัน
เข้าไปได้ จึงเป็นช่องที่จะใช้
สงัหารกามะน ีและเมือ่สูกั้นจริงๆ 
สมิงพระรามก็แทงทวนที่รักแร้ 
แล้วใช้ดาบตัดหัว จึงสามารถ 
เอาชีวิตของกามะนีได้ ดังนั้นจึง 
จะเหน็ได้ว่า การฟ้อนเจิง หรือการ
ร ่ายร�าอาวุธก ่อนการต่อสู ้นั้น  
มเีหตผุลทางยทุธศาสตร์มากกว่า
จะเป็นแค่ความสุนทรียะ” 
 หากแต่ต่อมาได้มีการน�า 
“ฟ้อนเจิง” นี้มาแสดงในงาน
ประเพณีของชนชาติไท เช ่น  
งานบวชเณร (ปอยส่างลองของ 
ไทใหญ่ หรือบวชลูกแก้วของ 
ไทล้านนา) หรือในงานบุญต่างๆ 
อย่างในภาคเหนือของผม ถ้ามี
งานบุญเกดิขึน้เจ้าภาพกม็กัจะจัด
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ให้ฝ่ายสตรี ฟ้อนเล็บฝ่ายบุรุษก็จะฟ้อนเจิง ตบมะผาบ และตี
กลองสะบัดชยั เป็นกระบวนการนนัทนาการเบ้ืองต้น กล่าวโดยย่อ
ก็คือ ฟ้อนเจิง ก็คือนาฏกรรมของบุรุษเพศของชนชาติไทนั่นเอง 
 ส่วนการ “ตบมะผาบ” ก็คือการใช้ฝ่ามือตบไปตามส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย ท�าให้เกิดเสยีงดงัและถือเป็นการกระตุน้ความ
คึกคักให้แก่ตนเองรวมทั้งเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้ไปในตัว จะว่า
ไปการฟ้อนเจิงจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องตามด้วยการ ตบมะผาบ  
ถือเป็นของคู่กัน  
 เป็นที่น่าสังเกตว่าชนชาติไทที่อยู่ใกล้จีน อาทิ ไทใหญ่ 
หรือไทลื้อ จะมีการแสดงฟ้อนเจิงนี้อย่างแพร่หลาย และไทใหญ่
หรือไทลื้อนั้นถือว่าเป็นครูของการฟ้อนเจิงในล้านนา ครูค�า  
กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงทางฟ้อนเจิง  
ฟ้อนดาบและตีกลองสะบัดชัย เคยเล่าให้ฟังว่าท่านเรียน 

ศิลปะการแสดงนี้มาจาก “ป้อครูเงี้ยว” (พ่อครูชาวไทใหญ่)  
แม้ปัจจุบันในล้านนา คนทีต้่องการจะเรียนฟ้อนเจิงนัน้ ส่วนมาก
ก็ต้องไปเรียนกับครูชาวไทใหญ่ อาทิ พ่อครูปายเมือง หรือ  
พ่อครูจ่างค�า ที่ชุมชนชาวไทใหญ่ บ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง 
จ.เชียงใหม่ 
 ผมดูฟ้อนเจิงนี้แล้วก็เกิดความคิดว่า คงมีความเป็นไปได ้
ที่การแสดงนี้จะได้อิทธิพลไม่มากก็น้อยมาจากการ “ร�ามวย  
และร�าเพลงอาวุธจีน” เชื่อไม่เชื่อลองพิจารณาดูดีๆ ก็ได้ว่า  
ท่าและลีลาการฟ้อนเจิงบางท่านั้นเหมือนร�าไทเก๊ก เหมือนร�า
เพลงอาวุธจีน ยังไงยังงั้น ในบรรดาชนชาติไตทั้งหมดที่ใกล้ชิด
กับจีนนั้นก็แน่ละ ไม่มีใครเกินพวกไทใหญ่เป็นแน่ และเป็นที ่
ยอมรบักนัวา่ การฟ้อนเจงินั้น พวกไทใหญ่นี้แหละที่เปน็ตน้แบบ 
และเป็นสุดยอดจริงๆ  

การแสดงฟ้อนเจิง ของชาวไทลื้อ มีเอกลักษณ์อยู่ที่เครื่องแต่งกายเป็นแบบชาวไทลื้อนั่นเอง
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การเรียนฟ้อนเจิง
 การฟ้อนเจิง นัน้ใช่ว่าใครๆ กฟ้็อนได้ ตามธรรมเนยีมแล้ว
ต้องมีครูและมีพิธีกรรม ทั้งนี้เพ่ือความศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้สอนและ 
ผู้เรียน ผู้เรียนต้องเตรียมเครื่องคารวะอันประกอบด้วย ดอกไม้ 
ธูปเทียน หมาก พลู ผ้าขาวผ้าแดง สุราและเงินค่าขึ้นครูตามที่
ก�าหนด แล้วหาฤกษ์ดีเพ่ือไปขอเรียนกบัครู อ.สนัน่ ธรรมธ ิกล่าวว่า
ในบางครทู่านจะท�าพธิเีสีย่งทาย ก่อนว่าควรสอนให้หรือไม่ โดย
การขดีวงกลมบนลานแล้วเชอืดไก่โยนไปทีว่งกลม หากไก่ดิน้ออก
มานอกวงกลมก็แสดงว่าผีครูไม่อนุญาตให้สอน จะสอนหรือรับ
ศิษย์คนนี้ไม่ได้ หรือครูบางคนอาจทดสอบโดยพาผู้ที่สมัครเป็น
ศิษย์ไปเข้าป่า เพ่ือจะดูนสิยัใจคอว่าเป็นคนอดทนเข้มแขง็แค่ไหน 
หากผ่านพิธีกรรมหรือการทดสอบที่ว่านี้แล้วก็สอนได้ 

 เมื่อเรียนจบแล้ว ครูจะสั่งเร่ืองข้อห้ามและข้อปฏิบัติ 
ให้แก่ศิษย์ ฝ่ายศิษย์ก็ต้องมี “ขันครู” คือเคร่ืองเซ่นไหว้ครู  
ซึ่งเป็นขันหรือตะกร้าที่ใส่เคร่ืองไหว้ แล้วน�ามาบูชาไว้ที่บ้าน  
ในรอบหนึ่งปีก็ต ้องจัดพิธีไหว้ครูคร้ังหนึ่ง พิธีกรรมเช่นนี ้
ท�าให้การฟ้อนเจิงนั้นเป็นทั้งนาฏศาสตร์และไสยศาสตร์ 
ไปในตัว ทั้งนี้เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่คนที่เรียนฟ้อนเจิง 
นั่นเอง
 การฟ้อนเจิงแต่ละครูกม็รูีปแบบทีต่่างกัน อย่างพ่อครูมานพ 
ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงใหม่ที่มีฝีมือทางการฟ้อนเจิง 
ท่านกม็ ี“แม่ท่า” ทีใ่ช้สอน คือ สางหลวง ปรมะ หลดศอกข้ามหอก 
คีมไฮ ช้างงาหลั่ง สนส้นสนปลาย หมอกมุงเมือง เป็นต้น 

๑
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การกลับมาของฟ้อนเจิงในล้านนา 
 นาฏกรรมพ้ืนบ้านอย่างฟ้อนเจิงนั้นได้เลือนหายไปจาก 
ล้านนาจนกลายเป็นสิ่งหายาก แต่พอกระแสวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
ฟื้นตัวเมื่อสัก ๒๐ กว่าปีมานี้ การฟ้อนเจิงได้กลับมาเป็นที่นิยม 
กันอีก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ของล้านนา 
 การฟื้นตัวของฟ้อนเจิงยังได้น�าไปสู่กระแส “ดาบนิยม” 
ในล้านนาอีกด้วย ด้วยเหตุที่ส่วนหนึ่งของการฟ้อนเจิงคือฟ้อน 
เจิงดาบ ท�าให้ดาบโบราณกลับมาเป็นที่นิยมของนักฟ้อนและ 
นักสะสม ที่เชียงใหม่มีการตั้งเป็นชมรมหรือสมาคมและมีการ 
จัดงาน “สืบสานศาสตราอษุาคเนย์” เพ่ือประชนัความงามของดาบ
เก่ากันเป็นประจ�าทุกปี กล่าวได้ว่านี่คือการต่อยอดของการ 
ฟ้อนเจิงนั่นเอง 

บทสรุป ก้าวใหม่ของฟ้อนเจิง 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เดิมนั้นการฟ้อนเจิงเป็นการแสดง 
ของบุรุษเพศ เป็นเร่ืองของพิธีกรรมและความเข้มแข็ง ฮึกเหิม 
เป็นนาฏกรรมในงานประเพณีของชนชาติไทโดยเฉพาะในล้านนา 
แต่ปัจจุบันจะเหน็มสีตรีมาฟ้อนเจิงกันมากขึน้ นีถื้อว่าเป็นก้าวใหม่
ที่น่าสนใจที่นาฏกรรมอย่างนี้ได้ข้ามพ้นเร่ืองเพศไปได้ ยิ่งกว่านั้น
การฟ้อนเจิงยังได้แพร่หลายไปสู่คนต่างประเทศอีกด้วย และ 
ในท้ายที่สุด วันนี้ได้มีการประยุกต์ฟ้อนเจิง ให้กลายมาเป็น 
การออกก�าลงักายรวมกลุม่แบบใหม่ ทีเ่รียกกันว่า “ล้านนาไทเก๊ก”  
และมีการรวมกลุ ่มสอนกันในโรงเรียนเป็นการให้นักเรียน 
ออกก�าลังกายกันในช่วงต้นชั่วโมงพลศึกษา และในตอนเช้าๆ  
หน้าหนาว เป็นบางแห่งบางจังหวัดในล้านนาอีกด้วย
 ไม่น่าเชื่อว่า เจิง นอกจากจะออกเดินทางจากยุทธการ  
มาสู่ความเป็น นากรรมแล้ว ยังสามารถเข้าไปสู่ห้องเรียน 
ได้ด้วย ยังมีอีกก้าวหนึ่งที่น่าสนใจ ถ้า เจิง จะสามารถก้าวเข้าสู่
กระบวนการออกก�าลงักายของชาวล้านนาท่ัวไปได้อกี  ก็จะเป็น
เรื่องที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่ง  

๑  ลีลาการฟ้อนเจิงแบบของชาวไทใหญ่ แสดงออก  
 ชัดเจนที่เครื่องแต่งกาย เช่นเดียวกัน

๒ ในวันนี้ไม่เพียงแต่ผู้ชายที่ ฟ้อนเจิง แม้แต่ผู้หญิงก็ยัง  
 สามารถฟ้อนเจิงดาบได้ด้วย

๒
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ขนบประเพณี

เรื่อง : ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต
ภาพ : อภินันท์ บัวหภักดี / ทวี ศิริ
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และขบวนแห่นาคใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เดือนแปด บวชนาค ท�าขวัญ
 เข้าพรรษา เป็นฤดูท่ีชายหนุ่มชาวพุทธประเทศไทยเรา
จ�านวนมากจะเข้าโบสถ์ บวชเป็นพระกันเพือ่จ�าพรรษาเป็นเวลา
หนึ่งไตรมาส แม้ว่าจริงๆ แล้ว การบวชนั้น ปัจจุบันส่วนมาก 
จะท�าตามความสะดวก ซึง่มหาเถรสมาคมออกกฎว่า ถ้าจะบวช
น้ันต้องอย่างน้อยขัน้ต�า่ ๑๕ วัน ซึง่เรือ่งน้ีเป็นเรือ่งดีเพราะบวช
แค่ ๗ วันนั้นแทบไม่ได้อะไรเลย บวชไปท�าไมก็ไม่รู้
 เพราะว่าหลายๆ วัด ไม่ได้มีหลักสูตรการเรียนระหว่าง
บวชของพระนวกะ ก็จะเข้ารอยค�าโบราณท่ีว่าบวชตามประเพณี 
บวชหนีสังสาร (วัฎฎ์) บวชผลาญข้าวสุก บวชสนุกตามเพื่อน 
บวชเลื่อนลอย และบวชคอยงานใหญ่ เป็นต้น
 การบวช ไทยเรารับมาจากอินเดีย แต่ประสมประเพณ ี
พื้นเมืองเข้าไป จากบวชพระอย่างเดียว ยังมีประเพณี 
ชวนให้ฉงนสนเท่ห์ คือ บวชนาค ท�าไมต้องนาค นาคคืออะไร
มาจากไหน ท�าไมจะบวชพระต้องบวชนาคก่อน ยังมี ก่อนจะ
บวชนาค ต้องมีท�าขวัญนาค ท�าไมเรื่องนาคน้ี จึงมาวุ่นๆ  
กับการบวชพระไม่ใช่น้อย
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บวชนาค ท�าขวัญนาค   
 ท�าขวัญนาค คือ กระบวนการก่อนการ
บวชนาค ก่อนเข้าพธิอีปุสมบท ซึง่หากไม่มพีธิี
บวชนาคแต่มีการแต่งชุดขาวโกนหัว ก็เรียก 
นาค เช่นกัน ในการท�าขวัญนาคนี้ คนท�า
หน้าท่ีคือ หมอขวัญ และสิ่งของท่ีต้องใช้
ประกอบในพิธีท�าขวัญนาค ได้แก่
 ๑. บายศร ี๕-๗ ชัน้ ไม้ไผ่ผ่า ๓ ซีก ส�าหรบั
ขนาบบายศรี
 ๒. ใบตอง (ตัดทั้งก้าน) ๒ ก้าน ส�าหรับ
หุ้มบายศรี         
 ๓. ผ้าแพร หรอืผ้าส ีหุ้มบายศร ี๑ ผนื        
 ๔. เทียนเวียน ๙ เล่ม เทียนท�าพธิ ี๒-๓ เล่ม
 ๕. ขันน�้ามนต์ ๑ ขัน ขันใส่ข้าวสาร ๑ ขัน 
ใบพลู ๗ ใบ
 ๖. เครือ่งกระยาบวช (ขนมต้มแดง ต้มขาว 
ข้าวปากหม้อ ไข่ต้ม) ใส่ถ้วยที่มีบายศรีปาก
ชาม ๑ ส�ารับ        
 ๗. มะพร้าวอ่อน ๑ ผล แป้งหอม น�้าหอม
เจิมหน้านาค
 ๘. พานก�านล ประกอบด้วย พานดอกไม้ 
หมาก ๕ ค�า ยาสูบ (บุหรี่) เหล้าขาว ๑ ขวด 
เงิน ๑๒ บาท
 ๙. ธูป ๓ ดอก หรือ ๕-๗ ดอกก็ได้

 สิ่งของเหล่านี้ ทางหมอขวัญ ผู้ได้รับการยอมรับให้
เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมจะเตรียมมาให้เสร็จสรรพ ซึ่งมัก
จะรวมอยู่ในค่าครู พร้อมวงดนตรีบรรเลงประกอบ
 ในพิธีหมอขวัญจะเชิญ พ่อนาค บิดา มารดาและ
ญาติท้ังหมดท่ีมาร่วมงานเข้ามายังบริเวณพิธี แล้วขับ
ล�าน�าเปิดพิธีกรรมด้วย ท�านองแหล่ มีเกริ่นน�าสาธยาย
อานิสงส์ที่ทุกฝ่ายพึงจะได้รับในการบวชพระ แล้วจึงร้อง
ท�านองเชิญเทวดา บูชาครู เคารพคุณและยกย่อง
เกียรติยศของพ่อนาค และอาจจะบิดามารดาครอบครัว
ของพ่อนาคด้วย

๑  หมอขวัญก�ำลังแหล่  
 ท�ำขวัญนำค
๒ หมอขวัญ ป้อนเครื่อง 
 ขวัญในพิธีไหว้นำค  
 แต่ละคนกินกันระหว่ำง 
 กำรท�ำขวัญ
๓ วงดนตรีเล่นประกอบ 
 ท�ำขวัญจะเป็นวง  
 ประเภทใดก็แล้วแต่กำร 
 ตกลงกันกับหมอขวัญ
๔ พ่อนำคหมู่เรียงแถวกัน 
 ขอขมำญำติพี่น้อง
๕ จบพิธีท�ำขวัญนำค ญำติ 
 พี่น้องของนำคเข้ำมำ 
 เก็บสิ่งของในพิธีกลับไป 
 เป็นสิริมงคล

๑

๒

๓
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 ในการแหล่ท�าขวัญนาค บทท่ีต้องเน้นย�า้เป็นเรือ่งใหญ่เพือ่ให้นาค
ได้ส�านึกบุญคุณมารดาผู้ให้ก�าเนิดคือการกล่าวถึงตอนปฏิสนธิ การ
ก�าเนิดเกิดมาของคนเรา ให้รูถึ้งบญุคุณของบิดามารดา ด้วยท่วงท�านอง
ท่ีเหมาะสม อธบิายการเลีย้งดูอุม้ชมูาตัง้แต่ยงัเยาว์จนถึงวันน้ี
 ถึงตอนน้ี ถ้าหมอขวัญพรรณนาเก่ง ขบัล�าน�าได้อารมณ์ ก็ถึงกับ
เรียกน�้าตาพ่อนาค ครอบครัว และผู้มาฟังหลากหลายได้เลยทีเดียว 
    ได้อารมณ์กันพอเพียงแล้ว หมอขวัญจึงเลี่ยงมากล่าวถึงนาม
นาค หรอืส�าเภาทองของนาค เส้นทางของการบวชพระท่ีเกิดจากความ
มศีรทัธาในพระพทุธศาสนา เป็นท�านองสอนนาค ให้ข้อคิดในกิจของ
สงฆ์ ข้อควรปฏิบัติข้อห้ามที่ต้องระวัง
 ตามด้วยเชิญขวัญนาคด้วยท�านองเสนาะหรือท�านองอื่นท่ี
ทดแทนกันได้อย่างซาบซึ้งใจ หลังจากน้ันจึงกล่าวถึงบายศรีและ
ส่ิงของท่ีน�าเอามาใช้ประกอบพธีิว่าทดแทนอะไรกันบ้าง จนกระท่ังเข้า
สู่พิธีให้นาคถือพานเข้ามากราบขอขมาญาติพี่น้องที่ยังนั่งรออยู่ในพิธี 
บางท้องท่ีอาจเป็นการใช้ด้ายสายสิญจน์ผูกข้อมือให้พ่อนาคแล้วให ้
ศีลให้พร
 ซึง่ค�าเหล่าน้ีเป็นลกัษณะ “พดูร้องท่องคาถา” พดูเป็นการแนะน�า
สัง่สอน อบรมให้เกิดความรูค้วามเข้าใจ ร้องเป็นการสอดแทรกเพิม่เตมิ
ในเกล็ดย่อยท่ีออกนอกเหนือจากเน้ือหาไปบ้าง ก็ตามแต่ความ
เช่ียวชาญในการแต่งบทขบัแหล่ของหมอขวัญแต่ละคน อาจมลีากยาว 
นอกเรือ่งไปบ้างก็ถือว่าเป็นสีสนัท่ีคนร่วมงานช่ืนชอบ ซึง่นักร้องลกูทุ่ง
ชื่อดังหลายคนท่ีมีอาชพีเสรมิ คือ รบัท�าขวัญนาค ด้วย เช่น ชยัชนะ 
บุญญโชต,ิ ไวพจน์ เพชรสพุรรณ, ชนิกร ไกรลาศ, สวนสน มนต์สวรรค์, 

ขวัญจิตร-ขวัญใจ ศรีประจันต์, และทศพล 
หิมพานต์

นาค ความเชื่อดั้งเดิมของ
คนอุษาคเนย์
 คนอุษาคเนย ์ รวมท้ังคนไทย รับ
วัฒนธรรมจากอินเดียมาประสมประสาน
วัฒนธรรมด้ังเดิม แล้วเกิดวัฒนธรรมใหม ่
ที่มีทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกัน มี ๒ ระยะ 
คือ (๑) รบัศาสนาพราหมณ์-พทุธ กับ (๒) รบั
ศาสนาอิสลาม
 ศาสนาในอษุาคเนย์ มลีกัษณะการผสม
ผสานความเชื่อระหว่างศาสนาท่ีเข ้ามา 
ผสมผสานกับความเชื่อพื้นเมืองดั้งเดิม เช่น 

ความเชื่อเรื่องผี ที่มีความแตกต่างกันไป เช่น การนับถือ
ผีฟ้าของคนในภาคเหนือ ผีแถนของคนลาวฝั่งแม่น�้าโขง 
ผีมดหรือ โขมดของแขมร์ ผีเม็งของมอญ รวมถึงผีนัตซึ่ง
เป็นผีตายโหงมี ๓๗ ตนของพม่า 
 การบวชนาค จงึเก่ียวพนักับความเชือ่ด้ังเดมิของคน 
ในภูมิภาคอุษาคเนย์ท่ีนับถือผี ก่อนรับพระพุทธศาสนา 
การบวชนาคในอนิเดียไม่ม ีแต่มรีายละเอยีดเรือ่งบวชนาค
น้ีอยูใ่นหนังสอื ประเพณ ี๑๒ เดือน ในประวัตศิาสตร์สงัคม
วัฒนธรรม เพือ่ความอยูร่อดของคน โดย รศ.ปราน ีวงษ์เทศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๔

๕
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 อีกทั้งยังมีค�าอธิบายของ จิตร ภูมิศักดิ์ ในหนังสือความเป็นมา
ของค�าสยาม, ไทย, ลาว, และขอมฯ (พมิพ์ครัง้แรก พ.ศ. ๒๕๑๙)  
ดงัต่อไปนี้
 พวกนาค (ชาวนาคา) เป็นชนชาติส่วนน้อยทางตะวันออกสุด
ของอินเดีย ติดพรมแดนพม่า อยู่ ณ บริเวณเทือกเขานาค (Naga 
Hills) เดิมเป็นส่วนหน่ึงของอัสสัม แต่พวกนาคได้ร่วมกันต่อสู้มา 
นานปี จนใน พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้มีการยินยอมจากรัฐบาลกลางแห่ง
สหภาพอินเดียให้จัดตั้งเป็นรัฐนาค (Nagaland) ขึ้น
 ชนเผ่านาคเป็นชนชาติในตระกูลภาษาธิเบต-พม่า เป็นชนชาติ
ท่ีล้าหลังตลอดมาในอดีต และลือชื่อในประเพณีล่าหัวมนุษย์ ชาว
อินเดียยุคโบราณ เหยียดหยามดูถูกพวกนาคมาก ถือเป็นมิลักขะ 
พวกหนึ่ง และแม้คนกลุ่มนี้จะยืนยันว่า พวกตนเป็นคน ด้วยประการ
ใดๆ ก็มิได้รับการยอมรับ ซ�้าร้ายค�าว่านาคนี้ยังตกไปอยู่ในภาษา 
อัสสัมแปลว่า เปลือย และภาษาฮินดูสตานี แปลว่า คนป่าชาวเขา 
อีกต่างหาก
 แต่ค�าว่านาค เมือ่มาอยูใ่นเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ หรอือษุาคเนย์  
กลับเป็นพญานาค สัญลักษณ์ดั้งเดิมของคนพื้นเมืองในอุษาคเนย์  
สจุติต์ วงษ์เทศ อธบิายเก่ียวกับเรือ่งนาค ไว้ในหนังสอื “นาคมาจากไหน?” 
ส�านักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไว้ว่า
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๑ พ่อนำคโปรยทำนในขบวนแห่นำค 
รอบพระอุโบสถก่อนท�ำพิธีบวช
 
๒ พ่อนำคขอขมำพี่น้องบิดำมำรดำ
 
๓ ขัน้ตอนสุดท้ำยของกำรบวชคือ 
กำรเข้ำร่วมพธิบีวชญตัตจิตตุถกรรม 
โดยคณะสงฆ์ของวัด

๑
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 “ในบรรดาชุมชนบ้านเมืองท่ัวภูมิภาค 
อุษาคเนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณสองฝั่ง
แม่น�้าโขง ล้วนเลื่อมใสลัทธิบูชานาค เพราะ
เชื่อกันว่านาคเป็นผู้บันดาลให้เกิดธรรมชาติ 
เกิดความมั่นค่ังและมั่งคง ในขณะเดียวกัน 
ก็อาจบันดาลให้เกิดภัยพิบัติถึงขั้นบ้านเมือง
ล่มจมได้ นอกจากนั้นยังยกย่องนับถือนาค
เป็นบรรพชนด้วย”
 ดังนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาใน 
อษุาคเนย์ จงึได้มาพบเรือ่งราวของนาคในอกี 
มิติหน่ึงท่ีไม่เคยพบในชมพูทวีป แต่เพราะ
พระพุทธศาสนาไม่ได้รังเกียจกลุ่มคน และ
มิได้แบ่งชนชั้นวรรณะ ต่อมาจึงมีการรับ 
พวกนาคเข้ามาในพระพทุธศาสนาในพระสตูร
ของพระพุทธศาสนาจึงมีเรื่องราวของพญา 
นันโทปนันทนาคราช ตัวแทนของพวกนาค 
ในรูปลักษณ์ของพญานาคผู้เลื่อมใสในพระ
พุทธศานา แต่มีชาติเป็นเดรัจฉาน จึงไม่
สามารถขัดขืนพระธรรมวินัยบวชเป็นพระได้ 
พญานาคจงึขอร้องต่อพระพทุธเจ้าว่า ต่อไป
ภายหน้าแม้นาคจะบวชไม่ได้ ก็ขอให้ผู้ท่ีก�าลงั
เตรยีมตวั เพือ่จะบวชน้ันมชีือ่เรยีกว่า นาค ซ่ึง
เป็นต้นก�าเนิดของประเพณท่ีีเรยีกว่า ท�าขวัญ
นาคบวชนาค มาในทุกวันน้ี

ความนยิมในการท�าขวญันาค
ในปัจจุบัน
 พิธีท�าขวัญนาค ในปัจจุบันกลายเป็นที่
นิยมอย่างแพร่หลายในช่วงเทศกาลก่อนวัน
เข้าพรรษา เหล่าบรรดาเจ้าภาพจะเชญิหมอขวัญ
ไปประกอบพิธีท�าขวัญ ซ่ึงส่วนมาก นักร้อง
ลูกทุ่งท่ีปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นหมอขวัญ 
อย่างชยัชนะ บุญนะโชต,ิ ไวพจน์ เพชรสพุรรณ 
และทศพล หิมพานต์ ซึ่งนักร้องเหล่านี้จะมี
ตับเพลงท�าขวัญ เป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวาง 
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โดยเฉพาะ ทศพล หิมพานต์ นั้นมีลูกคอที่พลิ้วไหวสะบัดสะบิ้ง ส�านวนเพลงที่ไม่
เคร่งเครียด มีเพลง "นาคสั่งสีกา" ท่ีนาคหนุ่มออดอ้อนอาลัยอาวรณ์แฟนสาว 
กระเซ้าเย้าแหย่แม่ครวั มเีพลงปรามแขกเหรือ่ว่าอย่าเมามาย แม้แต่เรือ่งเศร้าต้อง
เศร้าถึงอารมณ์ จะท�าให้มีอรรถรสในการท�าขวัญนาค
 จริงๆ แล้วชื่อเสียงเขาน้ันโด่งดังแต่สมัยบวชเป็นสามเณรอยู ่จังหวัด
นครสวรรค์ ชื่อในนาม “สามเณรสมบูรณ์ ดาวชาดก” ดังกระฉ่อนไปทั่วจังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง ว่าเป็นยอดนักแหล่ นักเทศน์ ท�าให้คิวแทบไม่
ว่างจนถึงขนาดต้องจองคิวล่วงหน้าเป็นเดือนๆ เลยก็มี

๓
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 ปัจจุบัน การท�าขวัญนาคน้ัน มีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ของสังคมท่ีเปลี่ยนไป ซึ่งจะต้องประหยัดเวลา 
ประหยดัเงินทุน ในส่วนของพธิที�าขวัญนาคก็ต้องปรบัให้กระชบั 
ย่นย่อให้เหลือเพียงใจความส�าคัญตามความประสงค์ของ 
เจ้าภาพ โดยเฉพาะสายนักร้องลกูทุ่ง ท่ีสามารถจะแทรกลกูเล่น
ผสมผสานสิ่งอื่นๆ เข้าไป ด้วยบทร้องกลอนสด กล่าวถึง 
บุญคุณของบิดา มารดา แหล่สอนนาค ร้องเชิญขวัญแบบ
ท�านอง ร้องลา แล้วจึงเบิกบายศรี เป็นอันจบ
 ส�าหรับ อัตราเรียกหาหมอขวัญนั้น ราคาค่าหมอท�าขวัญ 
หมอเขาจะคิดตามความมชีือ่เสยีงและความสามารถเฉพาะตวั
ในการร้องและท�าพิธี ราคาจะอยู่ท่ีประมาณ ๑,๕๐๐-๖๕,๐๐๐ 
บาทต่องาน

บวชนาค ท�าขวัญนาค แห่นาค  
ต่างกรรมต่างวาระ ต่างวิธีการ 
ความหลากหลายในอุษาคเนย์
 การท�าขวัญนาค เกิดจากความเชือ่ของบุคคลท่ีว่า คนเรา
เกิดมามีขวัญอยู่ประจ�าตัว เป็นเครื่องพิทักษ์รักษาตัวตนของ 
ทุกคน ถ้าขวัญของผู้ใดอยู่กับตัว บุคคลผู้นั้นจะอยู่เย็นเป็นสุข
เป็นปกติ แต่ถ้าขวัญหนีไปจากตัว มักจะมีอันเป็นไป ท�าให้ผิด
ปกติ ดังนั้นพอมาถึงวันท่ีชายหนุ่มจะต้องเข้าพิธีอุปสมบท  

อาจขวัญเสีย จึงต้องหาผู้มีความรู้มาเรียกขวัญกลับคืนมาให้ 
เรียกว่า ท�าขวัญนาค
 ส�าหรับในอุษาคเนย์ แทบทุกประเทศ การบวชนาค  
จะมีการท�าขวัญนาคเป็นส่วนประกอบท้ังหมด พิธีบวชนาค 
ยคุแรกเริม่เดมิทีมร่ีองรอยเหลอือยูใ่นพม่า ดนิแดนท่ีมชีาวนาคา
เป็นพลเมืองส่วนหน่ึงของประเทศ นาคยังไม่ปลงผมโกนหัว   
ก็จะเอานาคขึ้นม้าไปแห่เสียก่อน ต่อเมื่อจะเข้าโบสถ์ขอ
อุปสมบทจึงค่อยโกนหัว ซ่ึงต่างจากคนไทยทุกวันน้ีท่ีให้นาค 
โกนหัวก่อนแล้วค่อยแห่นาค สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงฯ ทรง
พระนิพนธ์เล่าไว้ในหนังสือเท่ียวเมืองพม่า (ศิลปวัฒนธรรม 
ฉบับพิเศษ ๒๕๔๕) ดังต่อไปนี้
 วิธีบรรพชาอุปสมบทพม่ากับไทยโดยมากเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นจะพรรณนาในหนังสือนี้แต่ที่ผิดกัน
 พม่ายังแห่นาคเหมือนไทยเราแห่กันแต่ก่อน ลักษณะ 
ของการแห่บวชนาคน้ัน ถ้าสังเกตดูจะเห็นได้ว ่าเจตนา 
จะให้เป็นท�านองเดียวกับการแสดงต�านาน Pageant เรื่อง  
“มหาภเินษกรมณ์” จงึให้เจ้านาคขีม้่าเหมอืนอย่างพระพทุธองค์
เมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์ เสด็จออกจากเมืองกบิลพัสดุ์ไปทรง
ผนวช สมมติพวกญาติโยมท่ีห้อมแห่ไปเป็นเทวดาท่ีห้อมล้อม
พระโพธิสัตว์ และหาพวกจ�าอวดน�ากระบวนสมมติว่าเป็น
พระยามารที่คอยขัดขวาง
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 แต่ประหลาดอยู่ในเมืองเราแห่เช่นนั้นแต่บวชนาคราษฎร ถ้าเป็นนาคหลวง
เช่น เจ้านายทรงผนวช ไม่แห่หรือแห่ก็แห่เป็นกระบวนพยุหยาตรา นาคเจ้านาย
ทรงยานมาศและเสลี่ยง เคยได้ยินว่าบางทีทรงคอช้างก็มี แต่ที่จะทรงม้าเหมือน
อย่างนาคราษฎรหามีไม่ หรือถ้าว่าอีกอย่างหนึ่ง นาคหลวงแห่แต่เพื่อให้คน
อนุโมทนา ไม่ท�าเป็นแสดงต�านาน
 พเิคราะห์ชวนให้สงสยัว่าแห่นาคราษฎรไทยจะได้แบบมาจากพม่าดอกกระมงั 
เค้าเง่ือนมีอยู่ท่ีแห่บวชนาคของราษฎรดูจะต้องมีพวกตีกลองยาวอย่างพม่าท่ีเรา
เรียกกันว่า “เถิดเทิง” น�ากระบวนเป็นนิจ และเมื่อแห่ไปถึงวัด พวกกลองยาวเล่น
จ�าอวดก้ันกางอย่างเป็นพระยามารห้ามเอารางวัลเสียก่อน แล้วจึงให้เจ้านาค 
เข้าโบสถ์ เป็นประเพณีมาอย่างนี้
 จากการนี้ จึงท�าให้เห็นได้ว่า การแห่นาคจะใช้คติใด ก็มิได้มีการก�าหนด
ตายตัวลงไป ใช้เอาตามแต่ความสะดวก และความนิยมในพื้นท่ีของผู้ท่ีจะบวช
เป็นหลัก คือ จะใช้คติการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าคือ มหาภิเนษกรมณ์
ก็ได้ หรือจะใช้คติ แห่เพื่อให้ผู้คนร่วมอนุโมทนาก็ได้ ดังนั้นกระบวนการแห่นาค
ของอุษาคเนย์จึงมีความหลากหลาย ที่ใช้ขี่คอคนก็มี ขี่ม้าก็มี ขี่เกวียนก็มี ขี่รถ 
ก็มี กระทั่งพ่อแม่ของนาคประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง มีรถแบคโฮ พ่อนาคก็มาใน
รถแบคโฮเลยก็ยังมี มิได้มีการจ�ากัดใดๆ

บวชนาค ท�าขวัญนาคใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 อย่างที่เล่ามาแล้วว่า การบวชนาค จะต้องมีการท�าขวัญนาคเป็นแกนหลัก 
และท�ากันในทุกระดับในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันไม่เสื่อมคลาย แต่มี
อยูท่ีห่นึง่ซึง่เป็นการบวชนาคและท�าขวัญนาคท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย จะไม่ให้
ใหญ่ได้อย่างไร เพราะเป็นการบวชนาคของชาวไทยกูย หรือ ส่วยช้าง จังหวัด
สุรินทร์ ที่ใหญ่ก็เพราะการบวชหรืออุปสมบทที่นี่เป็นการอุปสมบทหมู่ คือ บวช
พร้อมๆ กันทีเดียวหลายๆ รูป และในการแห่นาคของที่นี่ พ่อนาคก็จะนั่งมาบน
หลังช้าง อันเป็นสัตว์เลี้ยงประจ�าอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้ว ไม่ต้องไปสรรหาที่ไหนมา
เป็นพเิศษ แต่เป็นสตัว์พาหนะตวัใหญ่ท่ีสดุ และมจี�านวนมากกว่าท่ีไหนๆ นอกจาก
กระบวนการแห่นาคท่ีใช้ช้างเป็นพาหนะแล้ว กระบวนการท�าขวัญนาค ก็มไิด้แตกต่าง
จากกระบวนการท�าขวัญนาคอื่นๆ ท่ีแปลกออกไปคือ เครื่องแต่งตัวพ่อนาค  
ที่จะต้องแต่งตัวตามแบบเฉพาะของชาวกูย คือมีการห่มผ้าสไบสองสี เป็นสีเขียว
และสีแดงทับเสื้อสีขาว และสวมเทริดยอดแหลม อีกทั้งมีเครื่องประดับการอื่นๆ 
อีกเล็กน้อย มีแว่นกันแดด หรือ แว่นด�า สวมใส่ไว้ตามปกตินอกจากนั้น 
กระบวนการบวชหรอือปุสมบท ก็ยงัคงอยูใ่นกรอบของการต้องบวชนาคก่อนบวชพระ 
และต้องมีการท�าขวัญนาคก่อนพิธีกรรมการบวชอยู่นั้นเอง
 พิธีบวชนาค ท�าขวัญนาค ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖  

๑ ขบวนแห่นำคช้ำง นำคนั่งมำบนหลังช้ำง   
 บ้ำนตะกรำง สุรินทร์ 

๒ มองนำคบุญช้ำง จำกด้ำนหลังมองเห็นหมอ 
 ขวัญและบำยศรีอย่ำงชัดเจน 
 
๓ บรรดำพ่อนำคชำวไทยกูย นั่งเรียงรำยใน  
 พิธีกำรท�ำขวัญนำค
 

๒

๓
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 หัตถศาสตร์บ�าบัดโรค 
ภูมิปัญญาไทยดังไกลไปต่างแดน
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จักรวาลทัศน์

เรื่องและภาพ : กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ



“...เม่ือความปวดเมื่อยมาเยือนเราจนถึงขีดสุด หมอคนแรกที่เรา 
มกัจะนกึถงึคือหมอนวด ผู้ที่ใช้เพยีงสองมอืบวกความรู้ความช�านาญ 
กดจุด จับเส้น ใช้เวลาเพียงช่ัวยาม ก็สามารถบรรเทาอาการเมื่อยขบ
ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งหมอนวดฝีมือดีน้ัน ใช่ว่าใครจะได้นวดกัน
ง่ายๆ ต้องเข้าคิวนัดล่วงหน้ากว่าจะเจอตัว ใครท่ีได้นวดกับหมอนวด
ระดับฝีมือแล้ว รับรองได้ว่าต้องติดอกติดใจ และกลายเป็นขาประจ�า
กันไปในท่ีสุด...” 

 การนวดไทยเป็นภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยโบราณ ที่ใช้
การนวด กดจุดคลายเส้น เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต เพิ่มการท�างาน
ของเส้นประสาท นอกจากจะแก้อาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ตามร่างกาย
แล้ว ยังสามารถรักษาได้อีกหลายโรค จนยากจะกล่าวถึงได้หมด เช่น 
โรคนอนไม่หลับ ซึมเศร้า ปวดศีรษะ ไมเกรน รูมาตอย ปวดตามข้อ  
ไหล่ติด พาคินสัน ออฟฟิศซินโดม หรือที่ในอดีตเรียกว่า โรคลมปลาย
ปัตฆาฏที่เกิดจากการแข็งตัวของเลือดบริเวณบ่าและหลัง เนื่องจาก
ความเครียด การท�างานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ การใช้ท่าทาง 
อิริยาบถต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง ลักษณะอาการของโรค จะมีอาการมึนงง 
วิงเวียน ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดต้นคอ ปวดกล้ามเนื้อบ่าและ
สะบัก อาจพบอาการปวดร้าวชาแขนด้านนอกและนิ้วมือ หายใจขัด
หน้าอก ซึ่งมักนิยมไปนวดรักษา มีทั้งการนวดธรรมดาและนวดกดจุด 
นอกจากนัน้ยงัมกีารนวดประคบร้อนด้วยหม้อเกลอื (เพราะเกลอืสามารถ 
เก็บความร้อนได้ดี) และประคบด้วยลูกประคบสมุนไพรไทยอีกด้วย  

“อาชีพดี ได้กุศล บ�าบัดทุกข์ทางสรีรภาพ 

ก่อประโยชน์ต่อสาธารณะ รายได้งาม 

สามารถตั้งตัวได้” 
ค�ำกล่ำวของ ร.อ.ขุน โยธำ-พิทักษ์ 
นำยแพทย์ประจ�ำกระทรวงกลำโหม
ในสมัยรัชกำลที่ ๕ ผู้เรียบเรียงต�ำรำแพทย์
แผนโบรำณว่ำด้วยวิชำหมอนวด
ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในสมัยนั้น

 งำนนวดเป็นงำนท่ีอำศัยประสบกำรณ์และ 
กำรฝึกฝน ผู้นวดต้องมีควำมรู้ทำงกำยวิภำคศำสตร์ 
และต้องมคีวำมเชีย่วชำญในกำรนวดสงูมำก วิชำกำร
นวดของไทยนี้จึงมิได้มีชื่อเสียงลือล่ันอยู ่แต่ใน 
เมืองไทยเท่ำน้ัน หำกแต่ภูมิปัญญำทำงกำรแพทย์
แขนงนี้ ได้ขจรขจำยไปไกลถึงต่ำงแดน เป็นที่นิยม
และมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก ท�ำให้ผู ้ ท่ีได้ศึกษำวิชำ 
แขนงน้ี เสมือนมีทรัพย์มรดกติดตัว ด้วยสนนรำคำ
ค่ำนวดในต่ำงประเทศน้ันมีรำคำค่อนข้ำงสูง จึงมี
ชำวต่ำงชำติทยอยเข้ำมำศึกษำวิชำกำรนวดจำก 
บ้ำนเรำ เพ่ือไปประกอบสมัมำอำชพี เพรำะกำรนวด
น้ัน สำมำรถกระท�ำได้ทุกท่ี มิต้องใช้ทุนรอนอันใด
มำกมำย นอกจำกเรื่ยวแรง เวลำ และควำมช�ำนำญ
ของผู้นวดเท่ำนั้น
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 อาชีพนวดแผนไทยท�าเงิน
เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้าน
บาท และก�าลงัสร้างรายได้เพ่ิมขึน้
เร่ือยๆ ธุรกิจนวดแผนไทยก�าลัง
ได้รับความนิยมอย่างสูงในทวีป
ยุโรปและอเมริกา ธุรกิจบริการ
นวดสปาก�าลังผุดขึ้นมาอย ่าง
มากมาย งานนวดไทย (Thai 
massage) จึงเป็นงานที่นิยมกัน
ทั้งในหมู่คนไทยและต่างประเทศ  
เพราะเป็นงานที่ท�ารายได้ดีมาก
เลยทเีดียว นวดไทยในแถบเอเซยี 
เช่น เกาหลีใต้ มีรายได้เดือนละ
ประมาณ ๔๕,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ บาท 
นวดไทยในแถบยุโรป มีรายได้
ประมาณ ๖๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือ ตกชั่ วโมงละ ๘๐-๑๕๐ 
ดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทย ไม่ต�่า
กว่า ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งถ้าท�างาน
ตามร้านนวดสปา การนวดสปาจะ
ได้ค่าแรง ๑๐๐ ดอลลาร์/ชั่วโมง 
โดยทางร้านจะหักไว้ ๔๐% แต่ใน
อเมริกา ผู้นวดต้องมีใบอนุญาต
ประกอบการนวด (License) ซึ่ง
ต้องเข้าเรียนคอร์สนวดของทาง
อเมริกาหลายร้อยชั่วโมง (ไม่
สามารถใช้ใบประกาศนยีบัตรจาก

เมืองไทย) แต่ชาวต่างประเทศที่เคยเดินทางมาเมืองไทย กลับเชื่อว่าการที่ถูกนวดจากมืออาชีพ
ของประเทศต้นต�ารับการนวด ย่อมจะได้ผลทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ จึงมหีมอนวดไทยจ�านวนไม่
น้อย ที่มีความสามารถกดจุดรักษาโรค ตระเวนรับนวดให้คนไทยในอเมริกา รวมถึงคนอเมริกัน
อีกด้วย ในประเทศเยอรมนี ฮอลแลนด์ หรือในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน มีอัตราค่านวด
ตกอยู่ชั่วโมงละ ๕๐-๖๐ ยูโร ในประเทศนอร์เวย์ อัตราค่าใช้บริการชั่วโมงละประมาณ ๓,๐๐๐ 
บาท การจดทะเบียนประกอบกิจการนวดนั้น มีขั้นตอนไม่ยุ ่งยาก สามารถท�าได้เองผ่าน
อนิเตอร์เนต็ การลงทนุมากหรือน้อยขึน้อยูกั่บความต้องการของผูป้ระกอบธรุกจิ ซึง่ต้องจ่ายภาษี 
แต่จะได้รับสิทธิในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงเงินบ�านาญเกษียณอายุ 
เท่าเทียมกับประชากรทั่วไปของประเทศนอร์เวย์ 
 การนวดแบบการแพทย์แผนไทย มีปรัชญามาจากพุทธศาสนาและผสานกับภูมิปัญญา 
พื้นบ้าน ซึ่งในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าได้อธิบายธาตุทั้ง ๔ คือ ปัถวี (ดิน) อาโป (น�้า) วาโย 
(ลม) เตโช (ไฟ) ที่ก่อก�าเนิดขึ้นมาเป็นร่างกาย จะต้องอยู่ในภาวะสมดุลกัน ร่างกายจึงจะเป็น
ปกติไม่เจ็บป่วย กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และกระดูก ล้วนเป็นธาตุดิน ซึ่งแพทย์แผนไทยว่าธาตุดิน 
เป็นที่ตั้งแห่งกองโรคทั้งหลาย เมื่อดินเสื่อมเสียแล้วอย่างอื่นก็เสื่อมไปด้วย การออกก�าลังกาย
และดัดตนด้วยท่าฤๅษดีดัตน ซึง่เป็นวธิกีารจัดโครงสร้างให้เข้าทีด้่วยตนเอง การนวดไทยคือการ

ชาวต่างชาติเข้ามารอคิวนวดกันแน่นขนัดที่วัดโพธิ์ จ�านวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คนต่อวัน เปิดบริการตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่ม มีทั้งนวดตัวและนวดฝ่าเท้า

๔
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แก้ไขปัญหากระดูก เส้นเอ็นพิการต่างๆ ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้ได้
ถูกถ่ายทอดและจดจ�าสืบต่อกันมา
 การนวดแผนไทยได้มีการแบ่งออกเป็น ๒ สาย คือ  
สายราชส�านักและสายเชลยศักดิ์ 
 ๑. การนวดแบบสายราชส�านกั ในอดีตเป็นการนวดเจ้านาย
ชัน้ผูใ้หญ่ในราชส�านกั ใช้เพียงมอืในการนวดเท่านัน้ ไม่มกีารใช้
เท้า เข่า ข้อศอก ท่วงท่าที่ใช้ในการนวดมีความสุภาพเรียบร้อย 
จะเร่ิมนวดตัง้แต่ใต้เข่าลงมาหาข้อเท้า ท�าการนวดผูป่้วยทีอ่ยูใ่น
ท่านั่ง นอนหงาย และตะแคง ไม่นวดในท่านอนคว�่า หรืออาจ
เรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า “นวดไทยอายุรเวท” ก็ได้ ซึ่งมักจะเน้นการ
กดจุดเพียงอย่างเดียว 
 ๒. การนวดแบบสายเชลยศักดิ์เป็นการนวดแบบสามัญชน
ทั่วไป ระดับชาวบ้าน สามารถใช้อวัยวะอื่นๆ นอกจากมือ เช่น 
ศอก เข่า เท้า เพื่อช่วยทุ่นแรงในการนวด มีการดัด การดึง เริ่ม
นวดที่ฝ่าเท้าขึ้นไปหาล�าตัว ท�าการนวดผู้ป่วยท่านั่ง นอนหงาย 
ตะแคงและท่านอนคว�่า ซึ่งเป็นแบบแผนของการนวดที่วัดโพธิ์

 ประโยชน์ของการนวดมีมากนัก ช่วยให้ระบบไหลเวียน
เลอืดและน�า้เหลอืงดขีึน้ ท�าให้กล้ามเนือ้ผ่อนคลาย ลดความเกร็ง 
ลดอาการกล้ามเนือ้ล้า บรรเทาอาการเจ็บปวด ลดการเกิดพังผดื
และการหนาตัวของเนื้อเยื่อ ช่วยขับเหงื่อและไขมัน ท�าให้เลือด
มาเลี้ยงผิวหนังได้มากขึ้น ท�าให้ผิวหนังเต่งตึง รู้สึกแจ่มใส 
กระฉับกระเฉง กระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและ
ล�าไส้ ลดอาการท้องผูก ขับถ่ายของเสียดีขึ้น และกระตุ้นความ
อยากรับประทานอาหาร ท�าให้เจริญอาหาร 
 การนวดมีข้อห้ามข้อควรระวังอยู่ไม่น้อย หมอจะไม่นวด 
ผู้ที่เพิ่งรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ ผู้เป็นโรคติดต่อ เป็นมะเร็ง 
เป็นเบาหวาน เป็นโรคหลอดเลือด เป็นโรคกระดูกพรุน หญิง 
ตัง้ครรภ์ ผูส้งูอายทุีม่โีรคประจ�าตวั ผูท้ีม่ไีข้สงู ผูม้คีวามดนัโลหติ
สงูกว่าหรือเท่ากบั 140/90 mm.Hg และจะไม่นวดผูท้ีเ่พ่ิงประสบ
อบัุตเิหตมุาใหม่ๆ บริเวณทีเ่ป็นแผลเปิด แผลทีย่งัหายยงัไม่สนทิ
แผลเรื้อรัง บริเวณที่มีกระดูกแตก บริเวณที่มีการผ่าตัด ใส่เหล็ก 
หรือข้อเทียม หรือบริเวณที่ผ่าตัดภายในระยะเวลา ๑ เดือน 

การนวดแบบสายราชส�านัก การนวดแบบสายเชลยศักดิ์

ศูนย์สุขภาพเชตุวัน อยู่ด้านหลังวัดโพธิ์
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 การนวดไทย เป็นศาสตร์และศิลป์ประจ�าชาต ิซึง่มบีทบาท
ในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยต่างๆ ของคนไทยมาช้านาน  
 การนวดแผนโบราณมีต้นต�ารับมาจากอินเดีย ตั้งแต่สมัย
พุทธกาล ผู้ค้นคิดริเร่ิมการนวดแผนโบราณเพ่ือรักษาผู้ป่วยคือ 
“หมอชีวกโกมารภัจจ์”  ผู้ที่ได้วางรากฐานของการนวดที่อินเดีย
และได้เผยแพร่ออกไปยังนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย
ในเมอืงไทยขดุพบหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์เก่าแก่ทีส่ดุชิน้หนึง่
ในวัดป่ามะม่วง คือศิลาจารึกของพ่อขุนรามค�าแหงที่จารึกรูปวิธี
การรักษาด้วยการนวดและยังบันทึกว่า พ่อขุนรามค�าแหงทรง
สร้างสวนสมุนไพรชนาดใหญ่ไว้บนเขาหลวง หรือเขาสรรพยา 
ปัจจุบันอยูใ่นเขตอ�าเภอคีรีมาศ จังหวดัสโุขทยั ส�าหรับให้ราษฎร
ได้เก็บสมุนไพร ไปใช้รักษาโรคในยามเจ็บป่วย 
 ในสมยัอยธุยา ยคุของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช การนวด 
มีความเจริญรุ่งเรืองมาก กรมแพทย์และกรมหมอนวดนั้น ถือได้
ว่าเป็นกรมใหญ่ทีรั่บใช้เบ้ืองพระยคุลบาทอย่างใกล้ชดิ กฎหมาย
ตราสามดวงเล่ม ๑ (พ.ศ. ๑๙๙๘ ) ได้ระบุศักดนิาของข้าราชการ 
ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในต�าแหน่งต่างๆ เช่น “หลวงราช
รักษาเจ้ากรมหมอนวดขวา และหลวงราโชเจ้ากรมหมอนวดซ้าย” 
ถือนาดล ๑,๖๐๐ ไร่ มกีารรวบรวมต�ารับยาต่างๆ ขึน้เป็นคร้ังแรก 

เรียกว่า “ต�าราพระโอสถพระนารายณ์” และมหีลกัฐานส�าคัญอกี
ชิ้นหนึ่งเป็นบนัทึกจดหมายเหตุของราชทูตฝรัง่เศส กล่าวถงึการ
นวดเพ่ือรักษาโรคของไทยว่า “ในกรุงสยามนั้นถ้าใครป่วยไข้ลง
ก็จะเร่ิมท�าเส้นสายยืด โดยให้ผู้ช�านาญในทางนี้ขึ้นไปบนหลัง 
แล้วใช้เท้าเหยียบ กล่าวกันว่าหญิงมีครรภ์มักใช้เด็กเหยียบ เพื่อ
ให้คลอดบุตรง่าย" หลังจากเสียกรุงให้พม่าสองคร้ัง ต�าราการ
แพทย์แผนไทยได้ถูกท�าลายสูญหายไปเป็นจ�านวนมาก 
 ในสมยัรัตนโกสนิทร์ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลที ่๑ ทรงให้ปฏิสงัขรณ์วดัโพธ์ขึน้เป็นอาราม
หลวงและได้รวบรวมต�ารายา ต�ารานวด แสดงไว้ตามศาลาราย
เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาโดยทั่วกัน รวมทั้งทรงโปรดให้ปั้นรูป
ฤาษีดัดตนไว้ด้วย และได้จัดตั้งกรมหมอโรงพระโอสถ คล้ายกับ
ในสมัยอยุธยา ผู้ที่รับราชการ เรียกว่า “หมอหลวง” ส่วนหมอที่
รักษาประชาชนทัว่ไป เรียกว่า “หมอราษฎร” หรือหมอเชลยศ�กดิ์ 
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงบูรณะ
ปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสาราม และได้จารึกต�าราไว้ในแผ่นศิลา 
ตามเสาระเบียงพระวหิาร รวมทัง้ทรงปฏิสงัขรณ์วดัพระเชตพุนฯ 
อีกครั้งใน พ.ศ. ๒๓๗๕ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาบ�าเรอราชแพทย์ 

ความเป็นมาของการนวดไทย
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ซึ่งเป็นแพทย์ประจ�าราชส�านัก รวบรวมต�าราการแพทย์แผนไทย
และต�ารานวด บันทึกไว้บนศลิาหินอ่อน ๖๐ ภาพ ประดับไว้ตาม
ผนังโบสถ์และศาลารายในบริเวณวัด มีต�าราบอกสมุฏฐานของ
โรคและวิธีบ�าบัด และได้หล่อรูปป้ันฤๅษีดัดตนในท่าต่างๆ รวม 
๘๐ ท่า โดยใช้สังกะสีและดีบุก แทนการใช้ดินที่เสื่อมสภาพได้
ง่าย ทรงให้น�าสมุนไพรที่ใช้ในการปรุงยาที่หาได้ยากมาปลูกไว้ 
เพ่ือให้ราษฎรได้ศึกษาและน�าไปใช้ในการรักษาตน นบัได้ว่าเป็น 
“มหาวิทยาลัยเปิด” แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งยูเนสโกได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ�าโลก ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 ในรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
มกีารวาดภาพฤๅษดีดัตนทัง้หมด ๔๐ ท่า และก�าหนดจุดนวดไว้
เป็นจิตรกรรมฝาผนัง ณ ศาลาโถง วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) 
อ�าเภอเมอืง จังหวดัสงขลา แต่ละท่ามโีคลงสีส่ภุาพประกอบ เนือ้
ความโคลงนี้เหมือนกับที่วัดพระเชตุพนฯ 
 ต่อมาในรัชกาลที่ ๕  พ.ศ. ๒๔๙๙  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
แพทย์หลวงสังคายนาแปลต�าราแพทย์จากภาษาบาลีและ
สันสกฤตเป็นภาษาไทย เรียกว่าต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
(ฉบับหลวง) ซึ่งต�ารานี้ได้แยกการนวดเป็นภาควิชาหัตถศาสตร์ 
เรียกว่า “ต�าราแบบนวดฉบับหลวง” 

 ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ได้แบ่งการประกอบโรคศิลปะออกเป็น 
“แผนปัจจุบัน” และ “แผนโบราณ” โดยแบ่งแผนโบราณเป็น ๔ 
สาขา ได้แก่ สาขาเวชกรรมแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรมแผน
โบราณ สาขาผดุงครรภ์แผนโบราณ สาขานวดแผนโบราณ ใน 
พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้มีการตัดนวดแผนโบราณออกไป พ.ศ. ๒๔๙๘ 
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ (ปุ่น ปุณณสิริ) ได้จัดตั้งสมาคม
แพทย์แผนโบราณและโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวดัพระเชตพุนฯ 
(วัดโพธิ์) ขึ้น โดยโรงเรียนได้เริ่มเปิดสอนวิชาแพทย์แผนโบราณ
ทัง้ ๓ สาขาวชิาตามกฎหมาย ต่อมาในรัชกาลที ่๙ เมือ่พระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช เสดจ็ฯ วดัโพธิใ์น พ.ศ. 
๒๕๐๔ คณะอาจารย์ได้น�าต�าราของโรงเรียนขึ้นทูลเกล้าถวาย 
พระองค์ทรงรับสั่งถามว่ามีการนวดสอนหรือไม่ จากกระแส 
พระราชด�ารัสดังกล่าว เป็นผลให้มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ
การนวดมาจัดท�าเป็นหลกัสตูร และเร่ิมเปิดสอนครบทัง้ ๔ สาขา
วิชามาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจน
ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอน จนเป็นที่เชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับทัง้ในและต่างประเทศ อกีทัง้โรงเรียนยงัได้ขยายสาขาออก
ไปในชือ่โรงเรียนนวดแผนโบราณและโรงเรียนสขุภาพเชตวนั รวม 
๔ สาขา ได้แก่ วัดโพธิ์ แจ้งวัฒนะ ศาลายา เชียงใหม่ 

ต�ารานวดบนศิลาหินอ่อนที่ประดับอยู่ตามศาลารายในบริเวณวัดโพธิ์
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 พ.ศ. ๒๕๒๕ ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการนวดแผนไทยแบบ
ราชส�านักในสังคมไทยยุคนี้ เมื่อศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย 
เกตุสิงห์ ได้ก่อตั้งโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย เพ่ือผลิตแพทย์ 
แผนไทยประยกุต์ ท่านได้พบกบัอาจารย์ณรงค์สกัข์ บุญรัตนหรัิญ 
ผู้เชี่ยวชาญการนวดแผนไทยแบบราชส�านัก ด้วยเห็นว่าเป็น
ศาสตร์ทรงคุณค่า จึงเชิญอาจารย์ณรงค์สักข์ มาสอนวิชานวด 
ให้แก่โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย ตั้งแต่ยุคเริ่มต้น กระทั่งปี พ.ศ. 
๒๕๔๔ กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศให้เพ่ิมสาขาการนวด
ไทยเข้าไว้ในสาขาแพทย์แผนไทยอีก พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียน
อายุรเวทวิทยาลัย ถูกน�าเข ้าไปอยู ่ ในการดูแลของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และปรับปรุงหลักสูตรจากระดับ
อนปุริญญาไปเป็นปริญญาตรี “สาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์” 

 การท�าลกูประคบสมนุไพร คือ การใช้สมนุไพรหลายๆ อย่าง
มาห่อรวมกนั ส่วนใหญ่เป็นสมนุไพรทีม่นี�า้มนัหอมระเหย โดยน�า
ลูกประคบมานึ่งให้ร้อนแล้วใช้ประคบบริเวณที่ปวดหรือเคล็ด
ขัดยอก สามารถช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้ดี บรรเทา
อาการปวดเมือ่ย ช่วยลดอาการบวม อาการปวดเกร็งของกล้ามเนือ้
เอน็ข้อต่อ ช่วยให้เนือ้เยือ่ พังผดื ยดืตัวออก แก้เส้นเลอืดขอด
ตัวยาที่นิยมใช้ท�าลูกประคบ ได้แก่
 ๑.  ไพล แก้ปวดเมื่อย ลดการอักเสบ
 ๒.  ผิวมะกรูด ซึ่งมีน�้ามันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียน
 ๓.  ตะไคร้บ้าน ช่วยในการขับเหงื่อ 
 ๔.  ใบมะขาม ช่วยบ�ารุงผวิและแก้ไขอาการคันตามร่างกาย 
 ๕.  ใบส้มป่อย ช่วยบ�ารุงผิวพรรณ แก้โรคผิวหนัง
 ๖.  ขมิ้นชัน ช่วยลดอาการอักเสบ แก้โรคผิวหนัง
 ๗.  เกลือ ช่วยดูดความร้อนและท�าให้พาตัวยาซึมผ่าน 
  ผิวหนังได้สะดวกขึ้น
 ๘.  การบูร มีกลิ่นหอม ช่วยบ�ารุงหัวใจ
 นอกจากนั้นยังสามารถใส่ ใบเตย ใบมะกรูด เปลือกส้มโอ 
ว่านชัดมดลูก เปาะ ว่านน�้า พิมเสน ข่า ยูคาลิปตัส ฯลฯ 
ตามแต่จะหาได้ เป็นสูตรและความชอบของแต่ละส�านัก
ที่สามารถปรับแต่งได้ตามชอบใจ ว่าจะเน้นสรรพคุณเช่นไร

ลูกประคบสมุนไพรแห้ง

มีการสอนวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับวิชา 
ด้านแพทย์แผนไทย รวมทั้งวิชานวดแผนไทยแบบราชส�านัก 
(หัถเวชกรรม) อีกด้วย
 จากนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ “กฎกระทรวง 
ว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ ในวิชาชีพ ส�าหรับผู้ขอ 
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา 
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๐” เพ่ือเป็นการก�าหนดมาตรฐาน
ความรู้ในวชิาชพีการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 
ทั้ง ๔ ประเภท คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 
จึงเห็นชอบให้จัดท�า “หลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 
ประเภทการนวดไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”  มหีลกัสตูรวชิาชพีการนวดไทย 
แบบสมบูรณ์เต็มขั้น ๘๐๐ ชั่วโมง ปัจจุบันได้เปิดสอนตาม
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บรรณานุกรม
คู่มอือบรมนวดไทยเชลยศกัด์ิ วิทยาลยัการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัธญับุรี
สถาบันการแพทย์แผนไทย. ประวัติหมอชวีกโกมารภจัจ์. กรงุเทพฯ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ, ๒๕๓๗.
จรลั เกรนัพงษ์. ประวัตกิารแพทย์สมัยกรงุรตันโกสนิทร์. กรงุเทพฯ : โรงพยาบาลศริริาช คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล, ๒๕๒๕.

 “หมอชีวก” มีชื่อเต็มว่า “หมอชีวกโกมารภัจจ์” (อ่านว่า ชี-วะ-กะ-โก-
มา-ระ-พัด) ท่านเป็นบรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ ผู้คิดค้นท่าษีดัดตน  
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา ที่มีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาล  ท่านเป็น
แพทย์ประจ�าพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายให้
เป็นแพทย์ประจ�าพระองค์ของพระพุทธเจ้าด้วย “หมอชวีก” เกดิทีก่รุงราชคฤห์ 
แคว้นมคธ เป็นบุตรของหญิงคณิกานามว่าสาลวดี นางตั้งครรภ์โดยบังเอิญ 
เมือ่คลอดบุตรแล้วจึงสัง่ให้สาวใช้น�าไปทิง้ คร้ันเจ้าชายอภยั โอรสของพระเจ้า
พิมพิสาร ได้ทอดพระเนตรเห็นทารกนั้น มีฝูงอีการุมล้อมอยู่ เมื่อทรงทราบว่า
ทารกยังมีชีวิตอยู่ จึงได้โปรดให้น�าไปให้นางนมเลี้ยงไว้ในวัง ขนานนาม 
เด็กทารกผู้นี้ว่า “ชีวก” แปลว่า ผู้ยังเป็นอยู่ หรือผู้รอดตาย และโดยเหตุที่ 
พระราชกุมารคือเจ้าชายได้ทรงเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม จึงมีสร้อยนามว่า  
“โกมารภัจจ์” แปลว่าผู้ชึ่งพระราชกุมารเลี้ยง หมอชีวกได้ศึกษาวิชาแพทย์ที่
ส�านักทิศาปาโมกข์ แห่งเมืองตักกศิลา ตลอดชีวิตของท่าน ได้บ�าเพ็ญแต่ 
คุณงามความดี ช่วยเหลอืผูเ้จ็บไข้โดยไม่เลอืกฐานะ ท่านได้ถ่ายทอดวชิาให้แก่
ลูกศิษย์มากมาย หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน และ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปรารถนาจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวันละ ๒-๓ คร้ัง 
พิจารณาเหน็ว่าพระเวฬุวนัอยูไ่กลเกินไป จึงสร้างวดัถวายในสวนมะม่วงของตน 
เรียกกันว่า “ชีวกัมพวัน” (ชีวก+อัมพวัน แปลว่า สวนมะม่วงของหมอชีวก) 
ด้วยเหตุที่หมอชีวกเป็นแพทย์ประจ�าคณะสงฆ์และเป็นผู้มีศรัทธาเอาใจใส่
เกือ้กลูพระสงฆ์มาก จึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า เป็นเอตทัคคะ ผูเ้ลศิ
กว่าอุบาสกทั้งปวงในทาง “เป็นที่รักของปวงชน”  

“หมอชีวก”

ลูกประคบสมุนไพรแห้ง

โรงเรียน ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และส�านักงาน
สาธารณสุข ซึ่งหากท่านใดต้องการเข้าเรียน ควร
มองหาหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งมีโรงเรียนกว่า ๗๐ แห่งทั่วประเทศ 
อาทิ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ 
(วัดโพธิ์) ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรหัตถศาสตร์ นวด
แผนโบราณแบบต่างๆ อาทิ วิชาชีพนวดไทย 
ชัน้ต้น ๑๕๓ ชัว่โมง วชิาชพีนวดไทยชัน้กลาง ๓๘๐ 
ชั่วโมง นวดเพ่ือสุขภาพ ๑๖๕ ชั่วโมง เป็นต้น
ปัจจุบันมฝีร่ังต่างชาตเิข้ามาเรียนและมาใช้บริการ
นวดมากมาย โดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาใช้บริการนวด
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คนต่อวัน เปิดบริการต้ังแต่ ๘ 
โมงเช้าถึง ๑ ทุม่ มหีมอนวดผูช้�านาญการให้บริการ
อยูป่ระมาณ ๘๐ ท่าน ให้บริการทัง้ทีว่ดัและทีศู่นย์
สุขภาพเชตวัน ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของวัด แถว
ชมุชนท่าเตยีน ถนนมหาราช ซอยตรงข้ามหอสมดุ
สันติวัน สถานที่โอ่อ่า มีความเป็นส่วนตัวมากกว่า
ที่วัด ซึ่งที่นี่ใช้เป็นที่เล่าเรียนของโรงเรียนแพทย์
แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ด้วยความที่
วัดเป็นต้นต�ารับของการนวด ชุมชนท่าเตียนหลัง
วัดโพธิ์ จึงเป็นแหล่งขายยา ขายน�้ามันนวด 
อุปกรณ์การนวด และต�ารานวดมากมาย
 ส่วนทางภาคเหนือ เชียงใหม่ นับได้ว่าเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้การนวดไทยทางภาคเหนอื  มี
การจัดตัง้ “ชมรมโรงเรียนนวดไทยเอกชนเชยีงใหม่” 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวชิาการนวด
ไทยให้ได้มาตรฐานสู่สากล ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 
๑๖ โรงเรียนที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและ
รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข แต่ละปีมีผู ้มาเรียนจาก 
ทั่วโลกนับเป็นสัดส่วนถึง ๙๐% โรงเรียนที่เปิด 
มานานจนเป็นที่รู้จักในแวดวงชาวต่างชาติ ได้แก่ 
โรงเรียนนวดแผนไทย “ชีวกโกมารภัจจ์” เป็นต้น 
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ภาษา

เรื่อง : ชัยวัฒน์ เสาทอง
ภาพ : กองบรรณาธิการ

ภาษาเขมรถิ่นไทย

เขมรถ่ินไทย หรอืเขมรสงู อาศยัอยูใ่นหลายๆ จงัหวัด ท้ังภาคอสีานและภาคตะวันออก 
เช่นในภาพนี้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว
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ภาษาเขมรถิ่นไทย
นามเรียกขาน
 ภาษาเขมรมีผู ้พูดอยู ่ในหลายประเทศท้ังในประเทศ
กัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย ภาษาเขมรที่พูด
ในประเทศไทยเรียกว่า ภาษาเขมรถ่ินไทย ชื่อน้ีได้มาจากการ
ตกลงกันในการประชุมท่ีโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ในปี 
2533 ต่อมาชื่อนี้ขยายไปเรียกชาวชาติพันธุ์เขมรในถ่ินอื่นๆ 
นอกจากจังหวัดสุรินทร์ และชาวเขมรในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยด้วย เนื่องจากมีความหมายครอบคลุมท้ังใน
ประเทศไทย แม้ว่าภาษาเขมรถ่ินไทยจะมีลักษณะทางภาษา 
ใกล้เคียงกับภาษาเขมรท่ีพูดในประเทศกัมพูชาแต่ก็มีลักษณะ
เฉพาะตัวท่ีแตกต่างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาเขมร 
ถ่ินไทยในหลายพื้นท่ี เช่น ภาษาเขมรสุรินทร์และศรีสะเกษ  
ยังคงรักษาเสียงพยัญชนะสะกด “ร” อย่างเคร่งครัด เป็นต้น 

 ชาวเขมรส่วนใหญ่เรียกตนเองว่า “คะแมร” ยกเว้นชาว
เขมรท่ีจงัหวัดตราดจะเรยีกตนเองว่า “คะเมร” ซึง่สนันิษฐานว่า
สระเอเป็นเสียงเดิมของค�าค�าน้ี และไทยก็ยืมเข้ามาตั้งแต่ออก
เสียงเป็นสระเอ จึงออกเสียงและเขียนว่า “เขมร” ชาวเขมรใน
อสีานใต้จะเรยีกตนเองเพือ่แยกแยะความแตกต่างจากชาวเขมร
ในประเทศกัมพูชาจะเรียกว่า “คะแมร ลือ” แปลว่า “เขมรบน” 
และจะเรียกขาวเขมรในประเทศกัมพูชาว่า “คะแมร กรอม” 
แปลว่า “เขมรล่าง” ชื่อท้ังสองน้ีมาจากการเปรียบเทียบตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และเส้นแบ่งเขตแดนของท้ังสองกลุ่ม 
โดยแผ่นดินอีสานใต้น้ันเป็นท่ีราบสูงและแผ่นดินของกัมพูชาท่ี
ติดกันนั้นเป็นที่ราบต�่า และบางช่วงเส้นเขตแดนทางธรรมชาติ
น้ันเป็นแนวภเูขาสงู เมือ่ไปยนืบนภเูขาทีเ่ป็นเส้นแบ่งเขตแดนนี้
จะมองเห็นแผ่นดินส่วนของกัมพูชาเป็นท่ีราบต�่าลงไป แต่ 
ชาวเขมรในภาคตะวันออกของประเทศไทยไม่ได้รับรู ้ ถึง 
ความแตกต่างของลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นน้ี จึงไม่ได ้
เรียกตนเองหรือชาวเขมรในกัมพูชาด้วยค�าดังกล่าว 
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เกร็ดประวัติศาสตร์
 ชาวเขมรในประเทศไทยอยู่เป็นชุมชนขนาดใหญ่บ้างเล็ก
บ้างท้ังในภาคตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (อีสานใต้) มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับโบราณสถานที่อยู่ใน
อารยธรรมขอมในอดีตซึ่งกระจัดกระจายในอีสานใต้ จึงเชื่อว่า
ส่วนหน่ึงอยู่ติดพื้นท่ีมานานแล้ว และส่วนหนึ่งมีประวัติการ
อพยพจากบางพืน้ท่ีของกัมพชูา เข้ามาสมทบในช่วงเวลาหลาย
ชั่วอายุคน นอกจากนี้ชาวเขมรในอีสานใต้ของไทยบางพื้นที่ยัง
มีประวัติว่าเป็นชาวกวย (หรือชาวกูย หรือชาวส่วย) เข้ามาอยู่
อาศยัปะปนกับชาวเขมร และถูกกลืนกลายเป็นชาวเขมรในท่ีสดุ 
เน่ืองจากสังคมชาวกวยอยู่ในวงล้อมของสังคมผู้ใช้ภาษาเขมร
และชาวกวยอยู่ปะปนกับชาวเขมรโดยท่ีมีสัดส่วนของชาวเขมร
ในพื้นท่ีนั้นๆ มากกว่า ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีว่ามี
ควาญช้างหัวหน้ากลุ่มชาวกวย มีความดีความชอบต่อกษัตริย์
อยธุยาช่วยจบัช้างหลดุจากทัพได้ และทรงยกให้หัวหน้าชาวกวย
เป็นเจ้าเมอืงสรุนิทร์และเมอืงใกล้เคียง ซึง่ปัจจบัุนกลายมาเป็น
อ�าเภอต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ เมื่อครองเมืองแล้วก็อยู่อาศัย
ปะปนกับชาวเขมรซึง่มจี�านวนมากกว่า ซึง่ตามการศกึษาจโีนม
ของชาวเขมรสุรินทร์ ชาวกวยสุรินทร์ และชาวเขมรในกัมพูชา 
พบว่า ชาวเขมรสุรินทร์ปัจจุบันมีจีโนมบางตัวร่วมกับชาวส่วย
สุรินทร์แต่ไม่พบจีโนมตัวน้ีในชาวเขมรกัมพูชา แสดงว่าชาว
เขมรในจงัหวัดสรุนิทร์ปัจจบัุนมบีรรพบุรษุท่ีเป็นท้ังชาวเขมรและ
ชาวกวย ชาวเขมรท่ีอยู่รอบนอกของอีสานใต้ เช่น จังหวัด
นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บางคนระบุว่ารุ่นพ่อแม่
อพยพมาจากสรุนิทร์และบุรรีมัย์ ส่วนชาวเขมรในภาคตะวันออก
ของไทยน้ันบางจุดมีประวัติการอพยพจาก “เขมรฝ่ายใน”  

ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เช่นที่ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ส่วนใน
จนัทบุรไีม่พบประวัตกิารอพยพ และเขมรป่าท่ีตราดมปีระวัตกิาร
อพยพจากชายแดนของอีกฝั่ง  
แหล่งพ�านักพักพิง 
 ชาวเขมรในอสีานใต้อยูก่ระจดักระจายตัง้แต่อ�าเภอน�า้ยนื 
ซึ่งอยู่ทางใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี อ�าเภอเกษตรวิสัยซึ่งอยู่
ทางใต้ของจงัหวัดร้อยเอด็ อ�าเภอพยคัภมูพิสิยัซึง่อยูท่างใต้ของ
จังหวัดมหาสารคาม และในหลายอ�าเภอของจังหวัดศรีสะเกษ 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ และทางตะวันออกสุดของพื้นท่ีอีสานใต้คือ
อ�าเภอเสิงสาง ซึ่งอยู่ทางใต้ของจังหวัดนครราชสีมา โดยพื้นที่
ทางตะวันออกของอีสานใต้น้ันติดกับภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย และพบว่ามีชาวเขมรอาศัยอยู่ในบางพื้นท่ีของ
จังหวัดปราจีนบุรี บางพื้นท่ีของจังหวัดสระแก้ว บางพื้นท่ีของ
จงัหวัดฉะเชงิเทรา เช่นท่ีอ�าเภอราชสาส์น อ�าเภอแปลงยาว และ
ในจงัหวัดจนัทบุร ีได้แก่อ�าเภอสอยดาว อ�าเภอโป่งน�า้ร้อน และ
มชีาวเขมรอยูอ่าศยัในจงัหวัดตราด อ�าเภอบ่อไร่และอ�าเภอเมอืง
บริเวณที่อยู่ติดชายแดน นอกจากนี้มีกล่าวถึงชาวเขมรที่อพยพ
มาหลายชั่วอายุคนแล้วไปอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีและราชบุรี  
ซึ่งปัจจุบันไม่พูดภาษาเขมรแล้ว เพียงแต่ทราบว่าบรรพบุรุษ 
บางคนพูดภาษาเขมรและอพยพมาจากเขมร 

การแต่งกายแบบผู้ดีเขมรถิ่นไทย
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วัฒนธรรมทรงคุณค่า
 วัฒนธรรมไหว้ผีบรรพบุรุษเหมือนกันซึ่งบางพ้ืนท่ีเรียกว่า 
“โดนตา” บางพื้นที่เรียก “ปจุม เบ็น” ซึ่งจะท�าบุญในเดือนสิบ
ให้แก่ญาติพี่น้องท่ีล่วงลับไปแล้ว และถือเป็นโอกาสในการ 
รวมญาติ ลูกหลานท่ีไปท�างานในท่ีห่างไกลก็จะกลับมาพบกัน
ในช่วงน้ี มีการท�าข้าวต้ม อาหาร และจัดเตรียมข้าวของ 
เซ่นไหว้บรรพบุรุษ รวมท้ังเสื้อผ้า และมีการน�าสิ่งของเหล่าน้ี 
ใส่กระเชอส�าหรับให้ผีบรรพบุรุษน�ากลับไปกินระหว่างทาง  
ส่วนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีประเพณีท่ีแปลกออกไปจากชุมชน
เขมรอื่นๆ คือมีประเพณีเลี้ยงผี นอกจากนี้บางพื้นท่ีเช่นท่ี
สุพรรณบุรีได้ยินว่ามีประเพณีไหว้พระจันทร์อีกด้วย 
 พื้นฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขมรท่ีหลงเหลือผ่านภาษา
คือมีค�าเรียก “ลูกพี่ลูกน้อง” ว่า “บอง ปโอน จะโดน มูย” 
(ส�าเนียงสุรินทร์) ซึ่งแปลว่า “พี่น้องที่มียายหรือย่าคนเดียวกัน” 
ซึง่การใช้ค�าศพัท์น้ีแสดงให้เห็นว่าเดิมเขมรเคยมกีารจดัระเบียบ
ทางสังคมโดยท่ีผู้หญิงเป็นใหญ่ นอกจากนี้ในหลายๆ ชุมชน 
พบว่าผู้หญิงจะเป็นร่างทรงหรือหมอเสี่ยงทาย ซ่ึงคือเป็นผู้น�า
ชุมชนในอดีตกาลก่อนรับวัฒนธรรมจากอินเดียนั่นเอง
ภาษา...อัตลักษณ์แห่งตน 
 ภาษาเป็นสิ่งท่ีแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มคน ภาษาเขมร 
ถ่ินไทย เป็นภาษาหน่ึงท่ีส�าคัญในตระกูลภาษาออสโตรเอเชีย
ติก (Austro-asiatic language family) และเป็นภาษาที่ไม่มี
ระบบเสียงวรรณยุกต์แต่จะแยกความหมายของค�าด้วยระบบ
ของเสียงสระ

ลักษณะภาษาเขมรถิ่นไทย
 พยญัชนะต้นอาจเป็นพยญัชนะต้นเด่ียวหรอืพยญัชนะต้น
ควบก็ได้ พยญัชนะต้นเด่ียวภาษาเขมรถ่ินไทย ม ี๒๒ ตวั ได้แก่ 
ก ค ง จ ช ซ ญ ด ต ท น บ ป พ ฟ ม ย ร ล ว อ ฮ  
เช่น กัด = ตัด / แค = เดือน, พระจันทร์ 
 พยัญชนะต้นควบ ซึ่งปรากฏเป็นพยัญชนะตัวท่ีสอง  
มี ๓ ตัว ได้แก่ ร ล ว ซึ่งสามารถควบได้กับ ก ค จ ซ ต ท 
บ ป พ ได้แก่ กราว = นอก / จราน = ผลัก / ซรา = เหล้า  
ตร�า = แช่ / คลอจ = ไหม้ / คลัง = แรง / ซลับ = ตาย  
ซวาย = มะม่วง 
 พยัญชนะสะกด ภาษาเขมรถ่ินไทยแสดงลักษณะของ
ภาษากลุ่มมอญ-เขมรที่ชัดเจน ได้แก่ จ ญ ร ล ฮ ขณะที่พูด
จะออกเสียงเหล่านี้อย่างชัดเจน เช่น โคจ = เสีย / ติญ = ซื้อ 
โฮร = ไหล / จ็อล = ชน / ลโล็ฮ = บวมเป่ง 
 สระมีท้ังเสียงสั้นและเสียงยาวซ่ึงท�าให้ความหมาย 
แตกต่างกัน สระในภาษาเขมรมีเสียงแปรต่างกันไปตามพื้นท่ี 
เช่น จังหวัดสุรินทร์มีการออกเสียงสระแตกต่างกันตามระดับ
ความสูงของลิ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรีมีการออกเสียงสระท่ี 
ต่างกันท่ีลักษณะน�้าเสียงด้วย ในท่ีน้ีขอยกตัวอย่างเสียงสระ
ส�าเนียงจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ อะ อา อิ อฺิ อี อฺี อึ อฺี อือ อฺือ อุ 
อฺ อู อฺ เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ เอฺาะ ออ ออฺ เออะ เออฺ
ะ เออ เออฺ เอียะ เอีย อัวะ อัว เอือะ เอือ เอา เช่น กฺี = เขา 
บัด = หาย / บาด = ค�าลงท้ายแสดงความสุภาพของผู้ชาย 
ซี = กิน / เต = ไม่ / เรีย็ง = แล้ง / เรียง = เข็ด 

ส่วนหนึ่งของพิธีแซนโดนตา
หรือเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
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 ส่วนวรรณยุกต์นั้นไม่มีในระบบของภาษาเขมรถิ่นไทย
 ค�าส่วนใหญ่เป็นค�าพยางค์เดียวและค�าสองพยางค์ เช่น 
ติญ = ซื้อ / กันตุย = หาง โดยทั่วไปจะเน้นเสียงหนักที่พยางค์
สุดท้าย แต่การเน้นพยางค์ไม่ใช ่ลักษณะส�าคัญท่ีท�าให้ 
ความหมายเปลี่ยน เป็นภาษามีลักษณะการสร้างค�าด้วย 
การเติมหน่วยเติมหน้าค�า (อุปสรรค) เช ่น กัด = ตัด 
ปกัด = ผสมพันธุ์ และสร้างค�าด้วยการเติมหน่วยเติมกลางค�า 
(อาคม) ตุม = เกาะ (กริยา) / ตรอนุม = คอน (ส�าหรับเกาะ)
 ลักษณะประโยคมีการเรียงค�าแบบประธาน-กริยา-กรรม 
เช่น แม ก�าปุง ตน�า บาย <แม่-ก�าลัง-หุง-ข้าว> = แม่ก�าลังหุง
ข้าว ประโยคปฏิเสธจะมีการใช้ค�าแสดงการปฏิเสธ ๒ ค�า  
วางไว้หน้าและหลังค�ากริยา เช่น คญม มัน เติว็ เต <ฉัน-ไม่-
ไป-ไม่> = ฉันไม่ไปหรอก ค�าขยายมักอยู่หลังค�าหลัก เช่น  
ปเตยีฮ็ ทแมย็ <บ้าน-ใหม่> = บ้านใหม่ แต่ค�าขยายในประโยค
บางครั้งจะวางไว้หน้าหลัง เช่น โกน กเมญ ร็วด ดูล บะ ดัย 
<เด็ก-เด็ก-วิ่ง-ล้ม-หัก-แขน> = เด็กน้อยวิ่งหกล้มแขนหัก

ธ�ารงรักษาภาษาเขมรถิ่นไทย
 ภาษาเขมรในประเทศไทยอยู่ในภาวะถดถอยเน่ืองจาก
ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�าให้ชุมชนท้องถ่ินเข้า
ถึงภาษาไทยได้ง่าย และละเลยการอนุรักษ์ภาษาพูดของตน 
อย่างไรก็ตาม คนไทยเชื้อสายเขมรในพื้นท่ีโดยเฉพาะจังหวัด
สุรินทร์และนักวิชาการได้ร่วมกันพยายามอนุรักษ์ภาษาและ
วัฒนธรรมเขมรถ่ินไทย ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว แตกต่างจาก
ภาษาเขมรกัมพูชาไว้ โดยด�าเนินโครงการสอนภาษาเขมร 
ถ่ินไทยด้วยอักษรไทย เพื่อช่วยบันทึกและรักษาภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน วรรณกรรมมุขปาฐะต่างๆ และน�าไปใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอนภาษาเขมรถ่ินไทยด ้วยอักษรไทย  
การด�าเนินการน้ีนอกจากช่วยในการรักษาภาษาเขมรถ่ินไทย 
และภูมิปัญญาท้องถ่ินแล้ว ยังช่วยให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ 
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การพฒันาการเรยีนภาษาไทย ซึง่เป็นภาษาราชการและใช้เป็น
ภาษาของการศกึษาด้วย ดังเช่นท่ีด�าเนนิการในโรงเรยีนโพธิก์อง 
อ�าเภอปราสาท จังหวัดสรุนิทร์ และราชบัณฑติยสภาได้จดัพมิพ์
คู ่มือระบบเขียนภาษาเขมรถ่ินไทยอักษรไทยในปี ๒๕๕๖  
อันจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ภาษาเขมรถ่ินไทยในท้องถ่ินต่างๆ 
และช่วยพัฒนาการศึกษาของเยาวชน และเป็นพื้นฐานส�าหรับ
การเรยีนรูภ้าษาเขมรกัมพชูาต่อไป นอกจากนีก้รมกรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึน้บัญชภีาษาเขมร
ถ่ินไทยเป็นมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาต ิพุทธศกัราช 
๒๕๕๖ สาขาภาษา อนัเป็นการสร้างขวัญและก�าลงัใจให้แก่กลุม่
คนท่ีใช้ภาษาเขมรถ่ินไทยท่ีจะสืบสานและสืบทอดภาษาและ
วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 
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“ผมคือครูศิลปะ ไม่ใช่ศิลปิน ผลงานที่ท�าเพื่อค้นคว้าทดลองไปใช้
ในการเรียนการสอน” และ “ผลงานของผมคือลูกศิษย์ไม่ใช่ภาพเขียน”

ศิลปะคือประสบการณ์ 
ต�านานครูศิลปิน 

7676

ศิลปินแห่งชาติ

เร่ือง/ภาพ : กัลยาณมติร นรรัตน์พุทธิ  

ภาพ : นิติกร กรัยวิเชียร



 เมื่อมีโอกาสได้รับมอบหมายให้เขียนถึงครูผู ้ถ่ายทอด 
วิชาศิลปะ เมื่อคร้ังผู ้ เขียนยังศึกษาในชั้นอุดมศึกษาภาพ 
ความทรงจ�าเก่าๆ อนัแสนประทบัใจทีม่ต่ีอครู ผดุขึน้มาในความ
ทรงจ�าภาพแล้วภาพเล่า ครูเป็นคนอารมณ์ดีและมอีารมณ์ขนัเป็น
ที่สุด การเรียนศิลปะกับครูจึงสนุกและน่าค้นหาเสมอ ครูมีมุม 
ที่สอนให้เราเข้าใจด้วยการท�าให้เห็น มากกว่าพูดให้เข้าใจ 
แต่เพียงอย่างเดียว ในสมัยที่ครูจบมาจากต่างประเทศและสร้าง
งานศิลปะมากมาย ผลงานที่โดดเด่นยิ่งคือภาพเกี่ยวกับวัด และ
ภาพผู้หญิง จากแนวคิด วัดถือเป็นแหล่งความรู้ เป็นสถานที่
สั่งสมซึ่งความดี ความศรัทธา ความหวัง และความสามัคคีของ
ชุมชน ส่วนผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้ออาทร ความรัก 
ความอบอุ่น ความอุดมสมบูรณ์ และความเท่าเทียมกัน ครูจึง
มชีือ่เสยีงเป็นทีรู้่จักในฐานะจิตรกรสนี�า้อนัดบัต้นๆ ของประเทศ  
ครูอารี สุทธิพันธุ์ 

กระบวนการบ่มเพาะการเรียนรู้ 
ที่แตกต่าง
 “คนเป็นครูนั้น ให้ความรักศิษย์ได้ ให้ความคิดไม่ได้ แต่
สอนให้คดิได้ การสอนทีด่ ีต้องเร่ิมทีศิ่ษย์โดยตรงตามความจริง
ที่ว่า ให้เขารู้สองสิ่งแล้ว เขาจะคิดถึงสิ่งที่สามได้ ให้เขาเห็น 
ดวงอาทิตย์ เห็นหยดน�้า เขาจะคิดถึงสิ่งที่สาม รุ้งกินน�้าได้”  
นี้คือครู
 ครูอารี สอนศิลปะแนววิทยาศาสตร์ ท่านสอนศิษย ์
ให้รู ้จักการทดลองค้นคิดวิธีการในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
ด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย ด้วยแนวคิดที่ว ่า “ให้มองงาน 
ศิลปะที่กระบวนการ (process) มากกว ่ามองที่ผลงาน
ส�าเร็จ (product)” ค�าพูดหนึ่งของครูอารี ที่ผู ้เขียนยังจดจ�า 

ได้ดีคือ “อย่ากลัวที่งานของคุณจะไม่สวย ท�าอย่างไรให้มัน 
แตกต่าง แต่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ให้ผู ้คนสามารถ 
จดจ�าได้” ครูมีวิธีการสอนที่แตกต่าง มีชั้นเชิง และให้บทเรียน 
ที่ต้องจดจ�าไปนานแสนนาน 
 คร้ังหนึ่ง ในชั่วโมงแรกของการเรียนวิชาจิตรกรรมสี
น�้ามัน ครูน�าภาพสีน�้ามันภาพหนึ่งตั้งไว้หน้าชั้นเรียนแล้วถาม
พวกเราว่า ภาพนี้วาดเมื่อไหร่ พวกคุณว่าสีแห้งหรือยัง ลูกศิษย์
กต็อบเดาๆ กนัไปต่างๆ นาๆ แต่ท่านกลบัเฉลยว่า “ท�าไมต้อง
เดา มาแตะดสู ิศิลปะมนัพิสจูน์กนัได้” ครูเร่ิมต้นให้บทเรียนแรก
กับพวกเราได ้อย ่างที่ยากจะลืมเลือน คร้ันเมื่อได ้เ รียนรู ้ 
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว พวกเราได้รับการถ่ายทอดกระบวนการ
ต่างๆ ในการเขียนภาพสีน�้ามันแล้ว ครูได้สั่งงานให้พวกเรา 
วาดภาพสีน�้ามันโดยให้เวลา ๑ เดือน แล้วน�ามาส่งเพ่ือ 
เป็นการทดสอบกระบวนการเรียนการสอนไปในตัว 
 เมื่อครบก�าหนดส่งงานท่านให้พวกเราน�าภาพวาดมายืน
เรยีงกันบนพืน้สนามที่เต็มไปด้วยทราย แล้วให้เราผลักภาพวาด
สีน�้ามันคว�่าลงบนพ้ืนทราย ภาพของใครมีทรายติดขึ้นมา 
ในภาพ แสดงว่าเป็นภาพที่เพ่ิงวาดเพ่ิงท�าเพราะสียังไม่แห้ง 
เป็นหลักฐานในการเผางาน (ท�าแบบลวกๆ ด่วนๆ) มาส่งครู 
นั่นแสดงถึงความรับผิดชอบในการท�างาน ครูต้องการให้เรา 
ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ตกผลกึความคิด และถ่ายทอดลง
บนผนืผ้าใบให้ได้ภาพหรือผลงานทีดี่จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์นัน่เอง

วิทยาศาสตร์กับศิลปะ 
เป็นเรื่องเดียวกัน
 ค� า พูดดั งกล ่ าว พิสู จน ์ด ้ วยแนวคิด แนวการสอน 
ของครู “เป็นครูศิลปะก็ต้องท�างานศิลปะด้วย ต้องศึกษา 
ค ้นคว ้าทดลองเทคนิคใหม่ๆ ตลอดเวลา ผลงานศิลปะ 
ที่ท�าก็เป็นการศึกษาค้นคว้า เมื่อทดลองแล้วได้ผลอย่างไร 
นั่นคือการเตรียมการสอนเพ่ือถ ่ายน�ามาถ ่ายทอดให ้กับ 
ลูกศิษย์” การน�าสิ่งรอบๆ ตัวมาใช้กับการสร้างงานศิลปะ
เกลือ น�้าตาลที่อยู ่ในครัว แอลกอฮอล์ที่อยู ่ในตู ้ยา หรือแม้ 
แต่กองทรายข้างๆ ถูกน�ามาใช้ในขณะที่ท�าการระบายภาพ
สีน�้า เกิดอะไรขึ้นเมื่อระบายสีน�้าแล้ว ในขณะที่ยังไม่แห้ง 
แ ล ้ ว ส ลั ด เ ก ลื อ ล ง ไ ป  แ ล ะ เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ก า ร ส ลั ด
น�้าตาล ทราย หรือแอลกอฮอล์ลงไป หรือแม้กระทั่งการใช้
ฟองน�้ าหลากขนาดจุ ่มสี  แต ้ม แปะ ลาก ลงบนภาพ 
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ผสมผสานกบัการใช้ใบไม้หรืออะไรก็ตามทีไ่ม่ใช่พู่กันวาดภาพ เป็นการ
สอนแบบทดลองท�า ภาพที่ได้ผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างไร สิ่งเหล่านี้ 
จะถูกจดจ�า แล้วน�าไปใช้ในกระบวนการเขียนภาพสีน�้า เพ่ือให้เกิด 
ร่องรอยหรือพ้ืนผิวที่แตกต่างกัน เมื่อลูกศิษย์ได้เทคนิคที่ตนเอง 
ชอบแล้ว งานศิลปะก็จะตามมาเอง กลายเป็นผลงานภาพที่สวยงาม
ด้วยเทคนิคต่างๆ อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการเหล่านี้ เปรียบได้ 
กับการท�าการวิจัย ค้นคว้า ทดลองทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง 
 “การมีอาชีพเป็นครูศิลปะ คล้ายกับคนท�าสวน ต้องท�าด้วยใจรัก 
สม�่าเสมอ เมื่อใดที่ลูกศิษย์จบแล้วมีงานท�า อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสขุและเตม็ใจช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ก็ถือว่าได้ท�าหน้าทีโ่ดยสมบูรณ์ หรือ
เมื่อใดที่ดอกไม้ในสวนบานส่งกลิ่นหอมไกล ก็รู้สึกภูมิใจว่าได้ท�าหน้าที่
ของคนสวนอย่างเต็มที่แล้ว”
 ครูอารี สุทธิพันธุ์ เป็นครูศิลปะนอกแบบทางความคิด เป็นการ
คิดนอกกรอบหรือคิดทวนกระแส การสอนศิลปะด้วยการคัดค้านการ
เรียนการสอนศิลปะด้วยการเลียนแบบ ท�าหน้าที่เป็นครูสอนศิลปะและ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยจะเน้นการเรียนการสอนศิลปะด้วยวิธี
ธรรมชาตทิีเ่รียกว่า The Natural Way to Draw and Painting เป็น 
การวาดภาพจากนอกเข้าใน (Outside-In) เช่น การวาดภาพแสดงทรง 
หรือการวาดตามที่สัมผัส (Contour Drawing) การวาดจากท่าทาง 
(Gesture Drawing) การเขยีนน�า้หนกั (Weight Drawing) เพ่ือให ้
ผูเ้รียนได้พัฒนาวธิคีดิและวธิที�างานของตนให้เป็นศิลปะสมยัใหม่ และ
เป็นผูน้�าในการบุกเบิกทางด้านศิลปะสมยัใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน
ในประเทศไทยเป็นคนแรก โดยศึกษา ค้นคว้า ทดลองเทคนิค
ใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งมีผลงานจิตรกรรมสีน�้าและสีน�้ามันนับพันชิ้น 
ได ้สะท ้อนให ้ เห็นเสรีภาพทางจินตนาการ ความคิดและการ
สร้างสรรค์ เทคนิคและกระบวนการที่ก้าวล�้าหน้าอยู่ตลอดเวลา นับได้
ว่าเป็นครูศิลปะผูบุ้กเบิกด้านศิลปศึกษา เป็นผูส้ร้างสรรค์ศิลปะแนวทาง
พิพัฒนาการนิยมในกระแสสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ไว ้ใน 
สังคมไทย

ภูมหิลังและประวัตขิอง
ศาสตราจารย์พเิศษอาร ีสทุธพัินธ์ุ  
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
(จติรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๕
 ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ ์ หรือ ครู
อารี เกดิเมือ่วนัที ่๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ทีจั่งหวดั
ราช บุ รี  เ ร่ิมการ ศึกษาตั้ ง แต ่ ชั้ นประถมจนถึง
มัธยมศึกษาที่ โ รง เ รียนเบญจมราชูทิศ ซึ่ ง เป ็น 
โรงเรียนประจ�าจังหวัดราชบุรี  เข้าเรียนต่อที่โรงเรียน
เพาะช่าง ในสมัยหลวงกวีจรรยาวิโรจน์ มีเพ่ือน 
ร่วมรุ ่น เช่น ปยุต เงากระจ่าง ในระหว่างเรียน 
ได้ท�างานให้กับบริษัทโฆษณาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง  
เพ่ือใช้เป็นทุนในการศึกษา เนื่องจากขณะนั้นพ่อ 
และแม่ได้เสียชีวิตแล้ว โดยมีรุ่นน้อง คือ อาจารย์
ประเทือง เอมเจริญ ที่ท�าหน้าคอยเป็นผู ้ช ่วยใน 
บริษัท ซึ่งต่อมาได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) หลังจบเพาะช่างแล้ว  
ครูอารีได ้เข ้ารับราชการที่กองอุปกรณ์การศึกษา  
ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับกรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นเวลา ๒ ปี และได้เข้าศึกษาต่อ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขา 
อาชีวศึกษา เป็นรุ่นที่ ๓ ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
(วศ.) ประสานมิตร (ป ัจจุ บันคือมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร) ซึ่งที่นี่ เป็นที่ที่ ถือ 
ได้ว่าพลิกชีวิต พลิกความคิดให้กับครู ด้วยขณะนั้น
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้น�าการศึกษา 
สมัยใหม ่ห รือการ ศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) เข้ามาสอน เมื่อเรียนจบปริญญาตรี
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แล้วก็ได้เป็นครูสอนอยู่ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ขณะที่มีอายุ ๒๖ ปี ในอัตราเงินเดือน  
๑๕๐ บาท สอนได้ ๒ ปี ก็ได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาโท 
ศิลปะ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยอินดิอานา สหรัฐอเมริกา ที่นี่
ได้พลิกความคิดและแนวทางในการท�างานศิลปะของครูอีกคร้ัง 
ครูอารี ได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ศิลปินใหญ่ทางด้าน
นามธรรม (Abstract Art) เรียนกันด้วยวิธีสมัยใหม่ พลิกวิธี
การเรียนศิลปะให้แปลกและแตกต่าง มีการสอนด้วยวิธีใช้เส้น
รอบรูป (Contour Drawing) ใช้รูปและพ้ืน แทนที่จะเป็นการ 
เขียนแบบแสงและเงาเพียงอย่างเดียว

 หลังจากจบปริญญาโทจากอเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๔  
ครูอารีได้กลับเข้าปฏิบัติราชการในต�าแหน่งและสังกัดเดิม 
จนเกษียณอายุราชการ นอกจากประสบการณ์สอนใน
ประเทศไทยแล้ว ยังมีประสบการณ์สอนในต่างประเทศด้วย 
โดยได้ไปสอนที่มหาวิทยาลัย อิลลินอยส์ สเตท ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และได้ไปฝึกอบรมวิชาการออกแบบโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซียอีกด้วย
 ครูอารีได ้จัดแสดงนิทรรศการทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศจ�านวนไม่น้อย เช่น จิตรกรรมสีน�้ามัน Action 
Painting อิทธิพล American Expressionism เป็นคร้ังแรก
ในเมืองไทย (พ.ศ. ๒๕๐๔) ซึ่งรูปแบบดังกล่าวก�าลังเป็นที่  
นิยมในอเมริกา ที่ A.U.A. Language Center พ.ศ. ๒๕๓๒ 
/นิทรรศการสีน�้า “Women” Illinois State University U.S.A 
และที ่Thai Art Gallery, L.A., U.S.A /นทิรรศการ “Thailand 
Invitation Watercolor Exhibition ๒๐๐๔” สีลม แกลอเรีย 
/นิทรรศการธารศิลป์ รักษ์จิตรกร คร้ังที่ ๓-๕ (พ.ศ. ๒๕๕๑-
๒๕๕๓) นิทรรศการชุดไฟไหม้ /ชุดคนสังเคราะห์ /ชุด
รามเกียรติ์สมัยใหม่ และจิตรกรรมสีน�้า วัด ทิวทัศน์ และ 
ผู้หญิง COLLIWOSPA (Colors, Light, Woman, Space) 
/นทิรรศการ “Drawing” คร้ังที ่๔๔ กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 
เป็นต้น ล่าสุดในวาระครบรอบ ๘๘ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครูอารี 
ก็มีนิทรรศการ “Outside In อารี สุทธิพันธุ์” ณ หอศิลป
วัฒนธรรมแห ่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา
  นอกจากนั้น ครูอารี ยังเป็นผู้บุกเบิกการเขียนต�ารา 
ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศไทย หนังสือเล่มแรก 
ทีเ่ขยีนคือ “ศิลปนยิม” ท่านเขยีนงานสาระวชิาการไว้มากมาย 
อาทิ ศิลปะกับมนุษย์ เข ้าใจจิตรกรรม ปรัชญาศิลปะ  
การออกแบบ ประวตัศิาสตร์ศิลป์ ศิลปะทีม่องเหน็ การระบาย
สีน�้า การวาดเขียน แบบฝึกปฏิบัติระบายสีน�้า ทัศนศิลป์ 
กับความงาม มนุษย์กับจินตนาการ ประสบการณ์สุนทรียะ  
สวะความคิด พลังความคิดทัศนศิลป ์ฯลฯ อีกทั้ งยั ง 
ร่วมเขียนแบบเรียนศิลปศึกษา แบบเรียนทัศนศิลปศึกษา  
แบบเรียนศิลปนิยม แบบเรียนการวาดเขียน แบบเรียน
จิตรกรรม ตลอดจนผลงานเขียนบทความและเอกสาร 
ประกอบการสอนและบทความทางด้านศิลปะปรากฏใน 
สื่อต่างๆ เป็นจ�านวนมาก

 ในระหว่างศึกษาทีม่หาวทิยาลยัอนิดอิานา ได้มโีอกาสร่วม
ท�ากิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัตถุของประเทศไทยกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยฝ่ายสหรัฐอเมริกา มีอาจารย์ของครูอารี คือ 
ธีดอร์โบวี (Thedore Bowie) เป็นประธานโครงการ ส่วนฝ่าย
ประเทศไทยม ีนายธนติ อยูโ่พธิ ์เป็นผูอ้�านวยการโครงการ และ
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศสกุล เป็นภัณฑารักษ์ ได้น�าศิลปวัตถุ 
จากไทยไปจัดแสดงที่สหรัฐอเมริกาในพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง 
ในหลายๆ เมือง เช่น อินดิอานา นิวยอร์ก บอสตัน โอไฮโอ 
แซนแฟรนซิสโก ลอสเเอนเจลิส ซีแอตเทิล แคลิฟอร์เนีย โดย 
ครูอารี ได้ร่วมเดินทางไปในโครงการด้วย ท�าให้มีประสบการณ์
ในการศึกษาดูงานศิลปะตะวันตก ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งของ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยั งได ้มี โอกาสศึกษา กับนัก
ประวตัศิาสตร์ศิลป์ชัน้น�าของอเมริกา คือ เฮนร่ี อาร์โฮป (Henri 
R.Hope) และเอลเบิร์ต อี. เอลซัน (Elbert E.Elson ) ซึ่งครูอารี 
เคยเล่าว่า “ผมเองภูมิใจที่ได้เรียนประวัติศาสตร์ศิลป์กับครู
อเมริกันที่ยิ่งใหญ่มาก” 
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เกษียณอายุราชการ 
แต่ไม่เคยเกษียณจากการสอน
 ครูอารี เกษียณอายุราชการ ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ประจ�าภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
รวมระยะเวลาทีป่ฏิบัตกิารสอนในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
ประสานมติร ๓๔ ปี  หลงัจากเกษยีณอายรุาชการแล้ว ครูยงัคง
สอนมาโดยตลอด โดยการรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนในทุก
ระดับชัน้ตัง้แต่ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้
กับหลายสถาบัน รวมทั้งการสอนศิลปะตามอัธยาศัย ภายใต ้
ชื่อกลุ่ม “ศิลปะตามอัธยาศัย”
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตัง้ เป็นศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาทัศนศิลป์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ และได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ ในปี ๒๕๔๓ ครูอารีได้รับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์
และเหรียญบ�าเหน็จในราชการถึง ๙ คร้ัง โดยคร้ังหลังสุด 
ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้น 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
 ในปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้
ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยเข้าเฝ้าทูล
ละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต 
 แม้วัยล่วงเลยมาถึง ๘๘ ปีแล้ว แต่ครูก็ยังมีไฟ และไม่เคย
เกษียณจากงานสอน ครูอารีไม่ได้สอนลูกศิษย์ให้เป็นศิลปิน  
แต่สอนลกูศิษย์ให้เป็นครูศิลปะ ทีส่ามารถแก้ปัญหาในการท�างาน 
ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ที่สามารถดึงศักยภาพของเด็ก
ทีส่อนออกมา โดยการใช้ศิลปะเป็นเคร่ืองมอืในการสือ่สาร ท�าให้
ผู ้เรียนศิลปะมีความสุข ปัจจุบันครูอารีมีสานุศิษย์มากมาย 
ทั้งในระบบและนอกระบบ อาท ิวรุิณ ตัง้เจริญ อ�านาจ เยน็สบาย 
นพศร ณ นครพนม นุกูล ปัญญาดี เป็นต้น 

80



คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของ 
ครูอารี สุทธิพันธุ์

 เมื่อจบเป็นมหาบัณฑิต ครูอารีกลับมาสอนและเร่ิม 
เปิดศักราชใหม่แห่งวงการศึกษาศิลปะของไทย ในปีพ.ศ. 
๒๕๑๑ ได้เป ิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทาง 
“การศึกษาศิลปะ” หรือ “ศิลปศึกษา” เป็นหนทางสายใหม ่
ให้กับผู้ที่รักจะเรียนศิลปะอีกทาง ด้วยขณะนั้นสถาบันศึกษา
ศิลปะของไทย ต่างมีแนวทางชัดเจน วิทยาลัยเพาะช่าง  
ผลิตช่างและสร้างครูช่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลิตบัณฑิต 
ผลิตศิลปิน วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร สร้างครู
ศิลปศึกษา ซึ่งครูเล่าว่า “ตอนนั้นขาดแคลนครูศิลปะ ได้รับ 
บัญชาจากคุณสุกจิ นิมมานเหมินทร์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวง
ศึกษาธิการขณะนั้น ให้ผู ้สอนศิลปะในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ได้ปริญญาตรีให้หมด” จึงได้ผลักดันจนสามารถเปิดสอน 
ระดับปริญญาตรีในการผลิตครูศิลปศึกษาเป ็นแห ่งแรก 
ของประเทศไทย ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  
ในปี ๒๕๑๑
    และเป็นผู ้ขับเคลื่อนในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกศิลปะ ภาควิชาศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี ๒๕๑๙ ซึ่งภายหลังได้
เปลี่ ยนมาเป ็นสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป ์  เ พ่ือผลิต 
ผู ้น�าและผู ้สร้างสรรค์งานธุรกิจโฆษณา สิ่งพิมพ์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น การรับนักศึกษาใช้วิธีรับนักเรียนที่จบ
มัธยมศึกษา ปีที่ ๕ สายวิทยาศาสตร์ โดยไม่ได้รับสายศิลป ์
หรือสายอาชีวะเหมือนที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลคือต้องการคน 
มคีวามรู้และมเีหตผุลแบบวทิยาศาสตร์เข้ามาเรียนศิลปะ โดยใช้
เงือ่นไขการสอบเข้าตามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ซึ่งผู้สอบเอ็นทรานซ์ได้ล�าดับที่ ๑-๖๐ ได้ไปเรียน
ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ส่วนผู ้สอบได้ล�าดับที่ ๖๐-๙๐ ได้เข้าเรียนในสาขาวิชาเอก 
ศิลปะนี้
 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนในการเปิดสอนระดับ
ปริญญาโทการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาศิลปศึกษา ทีม่หาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ และเปิดสอนรุ่นแรก 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 นับว ่าครูอารี เป็นผู ้มีส ่วนส�าคัญในการวางรากฐาน
ศิลปศึกษาของประเทศไทย ผลักดันให้เกิดการยกฐานะวิชาชีพ
ครูศิลปะจากประกาศนียบัตรเป็นปริญญาบัตร เมื่อผลิตครู
ศิลปศึกษาได้จ�านวนมาก ลูกศิษย์ที่ไปอยู่ในแต่ละวิทยาลัยครู 
ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็พัฒนาตนเองเปิดวิชาเอก
ศิลปะกนัทัว่ประเทศ ครูศิลปะในประเทศไทยจึงพอเพียงและเป็น
ความก้าวหน้าในวิชาการศิลปศึกษามากยิ่งขึ้น นั้นคือคุณูปการ
อันยิ่งใหญ่ของครู
 “เมื่อผมเป็นครู ผมก็อยากให้นักเรียนมากที่สุด ให้เขา 
ไปเถอะ ท�าไมน่ะหรือ เพราะผมเกดิมาหนเดยีว ผมจะต้องสอน
อยู่สม�่าเสมอ เพ่ือให้รู้ว่าผมยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการ
ไปสอนในตอนนี้ไม่เคยหวังอะไรทั้งสิ้น ให้เขาทั้งนั้น”

“ศิลปะเพ่ือสังคม” ในแบบ
ครูศิลปะ “อารี สุทธิพันธุ์” 
 ครูอารี เป ็นผู ้ที่มีบทบาทอย ่างสูงต ่อวงการศิลปะ 
และการศึกษาศิลปะสมยัใหม่หลงัจบการศึกษา MFA (painting)  
จากสหรัฐอเมริกาเป็นคนแรกของประเทศไทย  ท่านได ้
น�าแนวทางการเรียนศิลปะแนวใหม่เข้ามาบุกเบิกก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางการเรียนการสอนศิลปะในวงกว้าง โดยน�า
วิธีการสอนที่เรียกว่า The Natural Way to Draw & Painting 
มาสอน เป็นการวาดภาพจากนอกเข้าใน (Outside-in) ใช้ผูเ้รียน
เป็นศูนย์กลาง หรือ Child Center ครูอารีเคยกล่าวไว้ว่า 
“ผมคือครูศิลปะไม่ใช่ศิลปิน ผลงานที่ท�าเพ่ือค้นคว้าทดลอง 
ไปใช้ในการเรียนการสอน” และ “ผลงานของผมคือลูกศิษย์ 
ไม่ใช่ภาพเขียน” เมื่อมารวบรวมผลงานของลูกศิษย์ที่ครูอารี 
ได้สอนแล้วจึงพบว่าลูกศิษย์ครูอารีออกไปสร้างผลงาน สร้าง
ความเปลี่ยนแปลง จนโด่งดัง ได้รบัรางวัลและการยอมรบัทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลกมากมายถึง ๔ วงการ คือ ๑.วงการ
ศึกษา ๒.วงการศิลปะ ๓.วงการออกแบบ ๔.วงการครีเอทีฟและ
โฆษณา และยงัแตกหน่อไปถึงเร่ืองการศึกษานวตักรรม ซึง่ยงัคง
ส่งพลังอย่างต่อเนื่องถึงทุกวันนี้ นับเป็นคุณูปการทีย่ิง่ใหญ่ทีท่่าน
ได ้ช ่วยสร ้างและพัฒนาบุคลากร (Human Capi ta l ) 
ให้กับประเทศชาติได้อย่างส�าเร็จดียิ่งกว่า ๖๐ ปีของการเป็นครู 
นับได้ว่าครูอารี สุทธิพันธุ์ เป็นต้นแบบของครูศิลปะที่ท�างาน
ศิลปะเพื่อสังคมอย่างแท้จริง”   
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เชิดชูปูชนีย

เรื่อง : อานันท์ นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาพ : กองบรรณาธิการ

หนูรู้จักช้างหรือเปล่า
                     หนูรู้จักชิ้นหรือเปล่า

“ช้าง ช้าง ช้าง หนูรู้จักช้างหรือเปล่า 
ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกมันยาวเรียกว่างวง 
สองเขี้ยวข้างงวง*เรียกว่างา  มีหูมีตาหางยาว” 
(*หมายเหตุ: เนื้อเพลงเดิมเขียนว่า สองเขี้ยวยาวกลวง)

คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ในวัยเด็ก
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	 “เพลงช้าง”	บทเพลงฮิตท่ีสุดเพลงหน่ึงท่ีเป็นความทรงจ�าร่วม 
ของสงัคมไทย	โดยเฉพาะเดก็ไทยรุน่แล้วรุน่เล่า	ร้องเล่นเต้นร�า
กันอย่างสนุกสนาน	ต่อเน่ืองกันมาเป็นเวลายาวนานเกือบ 
หกศตวรรษ	ด้วยความลงตวัของท้ังภาษาจนิตนาการท่ีสร้างเป็น
เน้ือเพลงและจงัหวะท�านองท่ีสนุกจดจ�าง่าย	จดุประกายให้ผูค้น
จ�านวนมากหันมาสนใจสิ่งท่ีเรียกว่า	“ดนตรีไทย”	นอกจากนี	้
“เพลงช้าง”	ได้รับการยกย่องคัดเลือกเป็นเพลงส�าคัญของกลุ่ม
ประเทศภาคพื้นเอเซียโดยศูนย์วัฒนธรรมเอเชียแห่งยูเนสโก	
(ACCU : Asian Cultural Centre for UNESCO)	อีกด้วย
 นี่คือหนึ่งในผลงานส�าคัญของคุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง 
เขยีนเพลงช้างจากท�านองเพลงไทยเก่าส�าเนยีงพม่า ชือ่ “พม่าเขว” 
เพ่ือเป็นเพลงร้องส�าหรับเด็กให้กับโครงการ “วิทยุโรงเรียน”  
ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น
บทเรียนในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนได้
รู้จักและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยที่ส่งเสียงผ่านคลื่นวิทยุไปยัง
ห้องเรียนทุกหัวระแหงในประเทศไทย และกลายมาเป็นเพลงที่
น�าไปร้องกันอย่างแพร่หลายในสาธารณะ เป็นที่ถูกใจทุกเพศ 
ทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่
 นอกจากเพลงช้าง ยงัมบีทเพลงเกดิใหม่ส�าหรับเดก็นกัเรียน
อีกมากมายหลายร ้อยเพลงที่สร ้างสรรค ์โดยคุณหญิงชิ้น  
ศิลปบรรเลง และกรรมการการจัดท�าบทเรียนทางวิทยุโรงเรียน 
วิชาดนตรี–นาฏศิลป์ ท�านองเพลงเลือกสรรมาจากเพลงไทยเดิม 
เพลงพืน้บ้าน เพลงสากลที่เหมาะกับเด็ก หรือท�านองเพลงที่แต่ง
ขึ้นมาใหม่ ค�าร้องใหม่ของเพลงใช้ภาษาร่วมยุคสมัยปัจจุบัน 
เนื้อหามีทั้งประเภทสอนจริยธรรม ระเบียบประเพณีที่ดีงาม  
สอนให้รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สอนพื้นฐานความรู้ใน

ชวีติประจ�าวนั สอนความรู้ระดบัสากล สอนความรู้ประวตัศิาสตร์ 
สังคมศึกษา ธรรมชาติศึกษา ฯลฯ ตัวอย่างผลงานเด่นของ 
คุณหญิงชิน้ เช่น ต้นข้าว (ท�านองลาวต่อนก) มติรด ี(ท�านองเขมร
ขอทาน) ธปูเทยีนทอง (ท�านองลาวเสีย่งเทยีน) ข้ามถนน (ท�านอง
ฟ้อนเงีย้ว) ชวา (ท�านองบูเซน็ซอ็ค) จันทร์วนัเพ็ญ (ท�านองมอญ
กละ) เป็นต้น เพลงเหล่านีเ้ป็นมรดกทีท่รงคณุค่าทีท่่านฝากไว้ใน
สังคมไทยในฐานะของครูดนตรีไทย ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจและ 
สิง่แวดล้อมทางการศึกษาให้แก่เดก็ไทยในโลกทีเ่ปลีย่นแปลง
 ความรู้ความสามารถของคุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง เป็นผู้
ที่มีฝีมือโดดเด่นในด้านดนตรีไทย รอบรู้ในศาสตร์ของดนตรี
นาฏศิลป์ที่ได้รบัการบ่มเพาะขัดเกลามาจากบิดาของท่านคือ ครู
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และโอกาสของการที่
ได้สัมผัสกับครูบาอาจารย์จากทั้งวงการดนตรี วงการละคร ของ
กรมมหรสพในอดีต จนถึงยุคของการติดตามบิดาไปสอนดนตรี
ตามโรงเรียนต่างๆ และสามคัยาจารย์สมาคม หล่อหลอมให้เป็น
ผูแ้ตกฉานการปฏิบัตบิรรเลงเคร่ืองดนตรีได้รอบวง การสร้างสรรค์
งานเพลงใหม่ทั้งในรูปแบบอนุรักษ์นิยมและรูปแบบที่พัฒนาใน
สงัคมอย่างเหมาะสม การค้นคว้าความรู้ทางดนตรี ช�าระโน้ตเพลง 
บันทึกสาระประโยชน์ทางดนตรีไว้เป็นเอกสารต�ารามากมาย  
และที่โดดเด่นมากอีกด้านคือความเป็นครู เป็นผู้ให้ตลอดชีวิต 
ทุ่มเทอุทิศก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังทรัพย์สินส่วนตัว และเวลา
ตลอดชีวิตของท่าน พากเพียรพยายามปลูกปั้น สร้างสรรค ์
ศิษย์จ�านวนมากมายเพ่ือท�าหน้าที่ผู้สืบต่อไว้ ด้วยเจตนารมณ ์
อันแน่วแน่และแรงกล้า ที่จะสืบทอดบ�ารุงรักษาศิลปะดนตรีไทย 
ไว้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
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 คุณหญิงชิน้ ศิลปบรรเลง สมรสกบั นายประสงค์ ไชยพรรค 
(น .บ . ,  เนติ บัณฑิต) เมื่ อ  พ .ศ . ๒๔๘๔ มีทายาทคือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มธุรส (ไชยพรรค) วิสุทธกุล 
	 ประวัติการศึกษา
 คุณหญิงชิน้จบการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๘ แผนกภาษา 
(อังกฤษและฝร่ังเศส) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ จากโรงเรียนราชินี  
ปากคลองตลาด พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับประกาศนียบัตรครูประถม 
(ป.ป.) พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ ชุดครูมัธยม 
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ชุดวิชาดุริยางค์สากล ชุดครูมัธยม  
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ชุดวิชาภาษาไทย ชุดครมูัธยม พ.ศ. ๒๔๗๙ 
ประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) และได้รับพระราชทาน
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ นอกเหนือ
จากการศึกษาในระบบ ยงัได้สัง่สมความรู้วชิาชพีศิลปะด้านต่างๆ 
อยูต่ลอดเวลา อาท ิวชิาการฝีมอืเรียนกบัคณุครูนลิ และคุณหญิง
ศรีธรรมราช (เป้า วิมุกตายน) การเขียนลายกนกศิลปะลายไทย 
เรียนกับหลวงวิศาลศิลปกรรม การดนตรี เรียนกับท่านบิดาคือ 
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เดี่ยวซอด้วง เรียนกับ
ท่านครูพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)  
ซอสามสาย เรียนกับเจ้าเทพกัญญา บูรณพิมพ์ ดนตรีสากล 
(ทฤษฎีโน้ตสากล) เรียนกับพระเจนดุริยางค์–คุณครูโฉลก  
เนตตสตู การขบัร้องโน้ตสากล เรียนกบัหลวงประสานบรรณวทิย์ 
และคุณครูนันทน์ ทรรทรานนท์ เรียนไวโอลินกับคุณครูกิจ  
สาราภรณ์ และได้รับมอบเป็นผู้อ่านโองการพิธีไหว้ครู จาก 
ท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ตัง้แต่ ปี ๒๔๙๖ 
และสืบทอดหน้าที่การไหว้ครูมาจนตลอดชีวิตของท่าน 

ครอบครัวของคุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ที่บ้านบาตร

 ขออนญุาตกล่าวถึงประวตัขิองท่านอย่างย่นย่อ คุณหญิงชิน้ 
ศิลปบรรเลง เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๙  
ปีมะเมีย ที่บ ้านหน้าวังบูรพาภิรมย์ กรุงเทพฯ เป็นบุตรี 
ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และนางโชติ  
ประดิษฐไพเราะ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๗ คน คือ 
 ๑. ด.ญ. สร้อยไข่มุกด์ 
 ๒. ด.ญ. ศุกร์ดารา 
 ๓. คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง 
 ๔. นางมหาเทพกษัตรสมุห (บรรเลง สาคริก สมรสกับ 
  พระมหาเทพกษัตรสมุห เนื่อง สาคริก)
 ๕. ด.ช. ศิลปสราวุธ 
 ๖. นายประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง 
  (สมรสกับนางสาวลัดดา สารตายน) 
 ๗. นางชชัวาลย์ จันทร์เรือง (สมรสกบันายกุมทุ จันทร์เรือง) 
 และมีน้องร่วมบิดากับนางฟู ศิลปบรรเลง (มีศักด์ิเป็นน้า) 
๔ คน คือ 
 ๑. นางเร่งงานรัดรุด (ภัลลิกา รุทรวณิช ศิลปบรรเลง 
  สมรสกับจ่าเร่งงานรัดรุด)
 ๒. นายขวัญชัย ศิลปบรรเลง
  (สมรสกับนางสาววิมล ฉ�่ามาลี) 
 ๓. น.อ. (พิเศษ) สมชาย ศิลปบรรเลง ร.น. 
  (สมรสกับเภสัชกรหญิง ฉวีวรรณ เปรุนาวิน)
 ๔. นายสนั่น ศิลปบรรเลง
  (สมรสกับนางสาวนพคุณ ลาภเอนก)
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 ประวัติการท�างาน
 เร่ิมต้นเป็นข้าราชการครู สงักัดกรมวสิามญัศึกษา โรงเรียน
เบญจมราชาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๘ ย้ายโอน
ไปรับราชการกรมศิลปากร ร่วมก่อต้ังโรงเรียนนาฏดุริยางค์ 
(วิทยาลัยนาฏศิลป์ปัจจุบัน) กรมศิลปากร เป็นผู้วางหลักสูตร 
การดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ ตลอดจนการฝีมือที่เก่ียวกับ 
การแสดงละคร ในขั้นแรกเป็นผู้สอนเองแทบทุกวิชา ได้แก่  
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และการช่างฝีมอื 
ยกเว ้นวิชานาฏศิลป์และช่างศิลป์ ซึ่งมีผู ้ เชี่ยวชาญพิเศษ 
เฉพาะด้าน คุณหญิงชิน้เคยเป็นผูค้วบคุมด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ไทยไปแสดงเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศญ่ีปุ ่น  
พ.ศ. ๒๔๘๖ เข้าท�างานประจ�าแผนกกองการสังคีต พ.ศ. ๒๔๙๖ 
เป็นหัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ย้ายโอนไปรับราชการ
สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครู
พระนคร (วังจันทร์เกษมและบางเขน) พ.ศ. ๒๕๐๕ ย้ายโอนไป
เป็นอาจารย์ประจ�าวทิยาลยัครูธนบุรี พ.ศ. ๒๕๐๗ บรรจุต�าแหน่ง
ข้าราชการชั้นเอกจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๘ จึงลาออกจากราชการ  
เพื่อรับบ�านาญก่อนเกษียณอายุราชการ 
 คุณหญิงชิน้ได้อทุศิเวลาในชวีติให้กบัการสอนดนตรีไทยกบั
ศิษย์หลายสถาบันการศึกษา อาท ิมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตทับแก้ว ชมรม
ดนตรีไทย ส.จ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนนายเรือ 
สมุทรปราการ สอนดนตรีไทยที่ คุ รุสภาตั้งแต่คร้ังยังเป ็น 
สามัคยาจารย์สมาคม วิทยาลัยครูพระนคร วิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนบวรนิเวศ โรงเรียนศรีอยุธยา 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โรงเรียนวัดคณิกาผล ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ท�าหน้าที่เป็น 

คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง (ซอด้วง) 
นางมหาเทพกษัตริย์สมุห (บรรเลง ศิลปบรรเลง สาคริก) (ซออู้) 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการของอาจารย์ที่
ขอต�าแหน่งวิชาการสาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม เป็นที่ปรึกษา
และคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์และเผยแพร ่
ดนตรีไทย ส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ เป็นคณะ
บรรณาธิการท�าสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ราชบัณฑิตยสถาน 
กรรมการสอบไล่วิชาดนตรี กองส่งเสริม กระทรวงศึกษาธิการ 
กรรมการสอบคัดเลือกบรรจุครูเข้ารับราชการเก่ียวกับวิชาดนตรี 
เป็นกรรมการ อ.ศ.ร. ของคุรุสภา เป็นหัวหน้าวงดนตรี “ศรทอง” 
ไปบรรเลงออกอากาศวทิย ุอ.ส. ในพระทีน่ัง่อมัพรสถานตดิต่อกนั
หลายปีจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๔ ริเร่ิมและส่งเสริมการจัดงาน  
“ดนตรีไทยมัธยมศึกษา” โดยโรงเรียนบวรนิเวศเป็นแกนน�า 
และพัฒนาเป็นงานมหกรรมดนตรีไทยมธัยมศึกษาต่อจากนัน้มา
อีกหลายปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ร่วมก่อตั้งโรงเรียนผกาวลีนาฏดุริยางค์ 
กับน้องชาย อาจารย์ประสิทธิ์ และคุณลัดดา ศิลปบรรเลง  
น้องสะใภ้ พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ  
(ศร ศิลปบรรเลง) ในวาระครบรอบร้อยปีเกิดของท่านบิดา  
และจัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทยในนามมูลนิธิฯ มากมาย  
อาทิ  จัดประกวดดนต รี ไทย เ พ่ือความมั่ นคงของชาติ  
พ.ศ. ๒๕๒๕–๒๕๒๘ โครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีไทย 
เพ่ือเยาวชนของชาติในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุหกสิบ
พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พ.ศ. ๒๕๓๐ จัดประกวดดนตรีไทยรางวัลศรทองระดับประถม
ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
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“รสหรือเสียงดนตรีจะไพเราะเพราะพร้ิงสักปานใด ใช่จะคง

บรรเลงอยู่ตลอดไป ต้องมีเวลาจบลง ถ้าผู้ฟังจะนึกน้อมน�า 

เข้ามาเทียบกับหลักความจริงของธรรม ว่าทุกสิ่งเมื่อเกิดแล้ว

ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดา เฉกเช่นชีวิตมนุษย์และสัตว์ เมื่อมี

เกิดก็มีตายเป็นการแน่นอน อาจท�าให้เกิดความสังเวช สลดใจ 

ได้สติคิดพิจารณา ไม่มีความประมาท เร ่งกระท�าความดี  

ไม ่กระท�าความชั่ว เตือนให ้หม่ันระลึกถึงค�าสั่งสอนของ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า สังขารท้ังหลายนั้น มีความ

เส่ือมโทรมไปตามธรรมชาติ เพื่อความไม่ประมาทจงหม่ัน

ประกอบการกุศลและคุณงามความดี เพื่อเป็นสมบัติติดตนไป

ในกาลข้างหน้าและภพหน้า”
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 ผลงานทางการสร้างสรรค์ดนตรี
 แต่งเพลงให้แก่รายการบทเรียนทางวทิยโุรงเรียนในชดุวชิา 
“ดนตรีนาฏศิลป์” จ�านวนมาก บทเพลงหลายเพลงบรรจุอยู่ใน
หลักสูตรขับร้องของกระทรวงศึกษาธิการ เพลงส�าหรับเด็กเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลายคือ “เพลงช้าง” ได้รับยกย่องคัดเลือกเป็น
เพลงจากประเทศภาคพ้ืนเอเชียด้วยเพลงหนึ่ง นอกจากนี้ยังมี
เพลงไทยตามแบบฉบับที่ท่านแต่งไว้หลายเพลง เช่น ลาวสอง
คอนเถา และเพลงประกอบละครคณะผกาวลี ที่น่าสนใจคือ 
มีผลงานการออกแบบเสื้อผ ้าเคร่ืองแต ่งกายให ้กับละคร 
อิงประวัติศาสตร์ของหลวงวิจิตรวาทการจ�านวนมาก เมื่อครั้งยัง
ปฏิบัตหิน้าทีอ่ยูท่ีโ่รงเรียนนาฏดุริยางค์ กรมศิลปากร นอกจากนัน้
คุณหญิงชิ้นยัง เป ็นผู ้บรรจุเพลงใส ่ท�านอง และควบคุม 
การร้องเพลงของละครหลวงวิจิตรวาทการทุกเร่ือง ได้ขอให้ 
หลวงประดิษฐ์ไพเราะบิดาแต่งเพลงประกอบละคร ทั้งเพลงออก
ไทย เขมร พม่า มอญ ลาว และจีน ท�าให้เกิดเพลงใหม่ๆ ขึ้น
อีกหลายเพลงจากการแสดงละครชุดนั้น งานเขียนด้านวิชาการ
ของคุณหญิงชิน้ ทีรู้่จักกันแพร่หลายคือ ศิลปะของการสอนดนตรี
และละคร ซึ่งมีเร่ืองความรู้ทั่วไปในการดนตรีไทยของวิเชียร  
กุลตัณฑ์ รวมอยู่ด้วย ซึ่งต่อมาหนังสือเล่มนี้ใช้อ่านประกอบใน
โรงเรียนมัธยมแบบประสม พ.ศ. ๒๕๑๕ อีกเล่มหนึ่งคือ คู่มือครู
ศิลปศึกษาวิชาขับร้อง–ดนตรี ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น 
ของกรมวิชาการ 
 คุณหญงิชิน้	ศลิปบรรเลง ถึงแก่กรรมด้วยโรคระบบหายใจ
ล้มเหลว เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้มอบ

ดวงตาให้สภากาชาดไทย อุทิศศพให้โรงพยาบาลศิริราช  
เพ่ือการศึกษาทางการแพทย์ และวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๓๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงชิ้น  
ศิลปบรรเลง ณ วัดเทพศิรินทราวาส ถือเป็นวันเดียวและเมรุ
เดียวกันกับที่พระราชทานเพลิงศพบิดาคือหลวงประดิษฐไพเราะ 
(ศร ศิลปบรรเลง) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๙๘ ห่างกัน ๓๖ ปี 
ในช่วงเวลานี้ คุณหญิงชิ้นได้พากเพียรก่อตั้งมูลนิธิหลวง 
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้ส�าเร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
หลังจากท่านครูได้เสียชีวิตไปแล้ว ๒๖ ปี (๒๔๙๘) และตัวท่าน
เองได้มีชีวิตเห็นความส�าเร็จก้าวหน้าของมูลนิธิฯ ต่อมาอีกถึง ๗ 
ปี (๒๕๒๔–๒๕๓๑) เกยีรตปิระวตัสิงูสดุ คุณหญิงชิน้ ศิลปบรรเลง
ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(ดนตรีไทย) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมฯ คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
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 หากเช่ือมัน่ว่า โขน คือทีส่ดุแห่งนาฏยศาสตร์ไทย 
และ โนรา คือท่ีสุดแห่งทักษิณนาฏยศาสตร์ ในระดับ
เดียวกัน หมอล�า ก็คือที่สุดแห่งศาสตร์และศิลปะ 
ด้านการแสดงของอีสาน และหากยิ่งเชื่อม่ันว่า โขน  
จะไม่มีวันสูญหายไปจากหัวใจของคนไทย และโนรา  
ก็จะไม่มีวันสิ้นสลายไปจากชีวิตคนปักษ์ ใต้ หมอล�า  
ก็เป ็นเช ่นเดียวกันคือ จะไม ่มีวันสูญหายไปจาก 
ลมหายใจของคนอีสาน แต่ท้ังหมดน้ันทุกอย่าง 
ทุกประการที่กล ่าวมา ถึงเวลาแล้วท่ีเราคนไทย 
รุ่นปัจจุบันน้ี จะต้องหาแนวทางในการช่วยกันธ�ารง
รักษาไว้ มิฉะนั้นหากปล่อยให้ทุกสิ่งเดินหน้าไปตาม
ยถากรรม ก็ไม่แน่เหมือนกันว่า ความเชื่อมั่นทั้งหลาย
ข้างต้นน้ันจะกลายเป็นเพียงความเช่ือม่ันในความฝัน
ไปหรือไม่

การแสดงแห่งชีวิต  
จิตวิญญาณอีสาน

ชุมนุมพระเอกหมอล�ำขั้นเทพ
ในงำนหมอล�ำคำร์นิวัล ๒๕๖๑ จังหวัดขอนแก่น

หมอลำ�
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พระเอก-นำงเอกหมอล�ำคณะหนึ่งในสยำม

 หมอล�า คือ ค�าประสมจากสองค�า ค�าว่า หมอ หมายถึง ผู้ทรง
ความรอบรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กับค�าว่า ล�า อันหมายถึง การร้องขับ
ล�าน�าอันมีแบบแผนและมีท่วงท�านองอันไพเราะ ซึ่งพอรวมค�าว่า 
หมอล�าเข้าด้วยกันแล้วก็ยังมีความหมายเป็นอีกสองนัยยะนั้นคือ 
หมอล�า เป็นค�าเรยีกขาน ศลิปะการแสดงและการขบัร้องเพลงพืน้บ้าน
อันเป็นอมตะของภาคอีสานน้ี และอีกนัยยะหน่ึงคือ ค�าเรียกขาน  
ผู้แสดง ศิลปะการแสดงอันส�าคัญชนิดนี้ ไม่จ�ากัดว่าเป็นผู้หญิง 
หรือผู้ชาย จะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ มีชื่อเสียงหรือยังไม่มีชื่อเสียง  
ก็เรียกรวมๆ กันว่า หมอล�ำ ทั้งสิ้น

พระเอก-นำงเอกหมอล�ำรุน่ใหม่ล�ำอยูแ่ถวหน้ำมหีมอล�ำระดับศลิปินแห่งชำติ 
คร ูป.ฉลำดน้อย และครฉูวีวรรณ ด�ำเนิน ล�ำอยูแ่ถวหลัง



คว�มเป็นม�ของหมอลำ�
 หมอล�า ก�าเนิดขึ้นเมื่อใดไม่มีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร แต่หมอล�าอาจจะเกิดขึ้นจากสองส่วนด้วยกันคือ  
 ส่วนแรก เกิดขึน้ในพธิกีรรมทางศาสนา เป็นการสวดวอน
ขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของผู้คน หรือเป็นการอ่าน
หนังสอื และคัมภร์ีโบราณ ท่ีว่าด้วยในพธิกีรรมต่างๆ หรอืการน�า 
เรื่องราวในหนังสือ ในคัมภีร์ท้ังหลายมาอ่านแก่ผู้ฟัง แรกเริ่ม
อาจจะอ่านด้วยถ้อยค�าธรรมดา แต่เพือ่เพิม่เตมิให้น่าฟัง เพิม่พลงั
ให้มคีวามศกัด์ิสทิธิน่์าเชือ่ถือ จงึเตมิจงัหวะจะโคน ค�าคล้องจอง 
ท่วงท�านองและเตมิเสยีงดนตรเีพิม่บรรยากาศเป็นส่วนประกอบ
เข้าไปอีก  
 ส่วนท่ีสอง เกิดขึ้นจากกิจกรรมภาคกลางคืนของชุมชน 
ในอีสานแทบทุกบ้านมักจะมีการรวมตัวตั้งวงพูดคุยสารทุกข์
สุกดิบ มีมุมเล่าเรื่องต่างๆ ตบท้ายด้วยเกร็ดท่ีน่าสนใจ เช่น  
เหตุการณ์พิเศษประจ�าวัน นิทาน นิยาย และวรรณกรรมต่างๆ 
มุมเล่าเกร็ดต่างๆ นี้แหละที่จะพัฒนาต่อไปขึ้นเป็น หมอล�า 
 เมื่อมีคนเล่าเก่งๆ คนฟังก็มารุมฟัง ส่วนคนเล่าก็ชักสนุก
จึงมีการพัฒนาวิธีเล่าเรื่องให้มีลีลาลูกเล่นท่ีแพรวพราวขึ้น 
ต่างๆ นานา ในที่สุดจึงมีการตามหาคนเล่าเรื่อง ไปเล่าเรื่อง 
ที่นั่นที่นี่ ส่วนคนเล่าเรื่องมีคนตามไปเล่าเรื่องก็ไป พอไม่มีคน
ตามก็หาท่ีไปเล่าเรือ่งเองก็ได้ จงึมกีารพฒันาการไปพร้อมๆ กัน
ทั้งสองด้าน กลายเป็นมีนักเล่าเรื่องอาชีพเกิดขึ้น
 พฒันาการของการเล่าเรือ่งก็คือ  ท�าให้การเล่าเรือ่งน่าฟัง
ยิง่ๆ ขึน้ไป จากการน่ังเล่ากลายเป็นยนืเล่า จากเล่าเรือ่งเรยีบๆ 
ก็กลายเป็นการเล่าท่ีมีส�านวนลีลามีการท�าท่าทางประกอบ   

เพิ่มเติมล�าน�าท�านองเสียงสูงต�่าท่ีไพเราะ มีแบบแผนมีความ
คล้องจอง กลายเป็นการเล่าเรื่องด้วยบทกวี เป็นผญาอีสาน 
ต่างๆ ไปๆ มาๆ แค่เกร็ดอย่างท่ีว ่าก็ไม่พอเพียงจึงมี 
การเล่าเรื่องยาว เรื่องท่ีน�ามาเล่าจะให้สนุกต้องเป็นเรื่องราว
วรรณกรรม เช่น เรื่องการะเกด สินไซ เป็นต้น ผู้เล่าเพียงแต่
เล่า ไม่ออกท่าออกทางก็ไม่สนุก จงึต้องยกไม้ยกมอืแสดงท่าทาง
เป็นพระเอกนางเอก เป็นนักรบไปด้วย เป็นต้น พอเล่นเป็นเรือ่ง
แล้วก็เลยต้องหาเครื่องดนตรีประกอบ เช่น ซุง ซอ ปี่ แคน  
โดยเฉพาะ แคน นี้ส�าคัญกว่าอื่นๆ เพราะจะมีความผูกพันกับ
หมอล�าต่อไปอย่างยาวนาน  
 และท่ีส�าคัญมากๆ อีกอย่างหน่ึงก็คือ เพื่อให้เกิดความ
สนุกครึกครื้น ผู้แสดงมีเพียงแต่ผู้ชายอย่างเดียวก็ดูไม่มีรสชาติ  
จึงมีผู้หญิงมาแสดงประกอบ และเมื่อมีผู้หญิงเข้ามาร่วมวง   
ตรงน้ีแหละท่ีท�าให้หมอล�ากลายเป็นการแสดงท่ีสมบูรณ์แบบ  
เพราะเมื่อผู้หญิงเข้ามาเรื่องราวต่างๆ ก็หลากหลายมากขึ้น  
เช่น เรือ่งเก้ียวพาราส ีเรือ่งชงิดีชงิเด่น ยาด (แย่ง) ชูย้าดผัวกัน 
เรื่องโจทย์ เรื่องแก้ เรื่องประชัน เรื่องตลกโปกฮา จึงเป็น 
การล�าครบรสสมบูรณ์แบบ เป็นศิลปะการแสดงอย่างที่จะเรียก
กันว่า หมอล�า ต่อไปนั่นเอง

๑

๒

๑ หมอล�ำ แบบของชำวผู้ไท กำฬสนิธุ์

๒ หมอล�ำเรือ่ง ในวันน้ีมหีำงเครือ่ง
สวยงำม เครือ่งแต่งตวัรำคำแพง 
ไม่ต่ำงกับนักแสดงคำบำเรต์โชว์
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ประเภทของหมอลำ�
 หมอล�า มีมากมายหลากหลายประเภท แต่แบ่งใหญ่ๆ 
ได้เป็น ๒ ประเภทคือ หมอล�าที่แสดงเพื่อความบันเทิง ได้แก่  
หมอล�ากลอน หมอล�าเรื่อง ล�าเต้ย และหมอล�าเพลิน เป็นต้น  
ซึง่หมอล�าแต่ละประเภทจะมลีกัษณะแตกต่างกัน  เช่น  หมอล�า
กลอน เป็นการโต้ตอบกลอนสด คล้ายการแสดงล�าตัดทาง 
ภาคกลาง มผู้ีแสดงเป็นคู่ ชายกับชาย หรอืชายกับหญงิ ล�าโต้ 
ตอบกัน เน้ือหาส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งราวของประเพณ ี 
ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เรื่องราวประวัติศาสตร์  
การเมอืงนิทานพ้ืนบ้าน คติธรรม โดยใช้แคนเป็น
ดนตรปีระกอบ ส่วนหมอล�าเรือ่ง จะเป็นการล�าเล่าเรือ่ง
นิทานพืน้บ้าน เป็นต้น หมอล�าเพลนิ เป็นกลอนล�า  
ท่ีมีท�านอง จังหวะเร็ว สนุกสนาน ไม่มีการเอื้อน
เสียง ให้ความครึกครื้นเข้ากบัลีลาการเต้น โดยได้
รับอิทธิพลจากเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากล  
ล�าเต้ย เป็นกลอนล�าท่ีมที�านองส้ัน  กระฉบักระเฉง 
ไม่เอื้อนเสียง ท�านองแสดงอารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน ส่วนใหญ่
ใช้เกี้ยวพาราสี เป็นต้น
 ประเภทที่สอง หมอล�าที่แสดงในพิธีกรรม ได้แก่ หมอล�า
ผีฟ้า หมอล�าเหยา เป็นการล�าที่มีจุดประสงค์ ๒ ประการคือ  
รกัษาคนป่วย หรอืพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ ท�านองจะเป็นจงัหวะ
สั้นบ้าง ยาวบ้าง ใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีหลัก เนื้อหากลอนล�า
จะเป็นการกล่าวถึงสิง่ศกัด์ิสทิธิท่ี์หมอล�าอญัเชญิมา โดยหมอล�า
มีคนเดยีว และอาจมบีรวิารเป็นผูฟ้้อนร�าประกอบลลีา การฟ้อน
ไม่มีแบบแผนแน่นอน เป็นต้น 

วิวัฒน�ก�รของ หมอลำ�
 นอกจากหมอล�าจะแบ่งเป็น ๒ ประเภทกว้างๆ ดังท่ีว่าแล้ว 
หมอล�า ยังอาจจะแบ่งออกตามวิวัฒนาการของหมอล�าเอง 
อีกด้วย  
 หมอล�าพื้น เป็นหมอล�ารุ่นแรกๆ เป็นการล�าเล่าเรื่องหรือ
นิทาน หรือค�าสอนเก่ียวกับพระพุทธศาสนา มีลักษณะแสดง
เป็นการล�าเด่ียวหรอืล�าคนเดยีว ส่วนใหญ่เป็นหมอล�าผู้ชายโดย

มีแคน เป็นเครื่องดนตรีประกอบ เรื่องที่น�ามาเล่า
มักเป็นวรรณกรรม เช่น เรื่องการะเกด สินไซ และ 
นิทานชาดก ฯลฯ ในการล�าผู้ล�าจะใช้ผ้าขาวม้าเป็น
อุปกรณ์ประกอบในการแสดงท่าทาง เป็นพระเอก 
นางเอก หรือเป็นนักรบตามเนื้อเรื่อง    
   จากล�าพื้นมีวิวัฒนาการต่อมาเป็นการล�าคู่ ซึ่ง
ได้แก่ การล�า ๒ คน ชายกับชาย หรือ ชายกับหญิง 
จนประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๔ การล�าระหว่างชาย 
กับชายจึงเลิกไป เหลือแต่การล�าชายกับหญิง 

มาจนถึงปัจจบุนั หมอล�าคู่ท่ีมชีือ่เสยีงรุน่แรกๆ ได้แก่ หมอล�าคูณ 
(ชาย) และหมอล�าจอมศร ี(หญงิ) ชาวอบุลราชธานี นอกจากน้ี
ยังมีหมอล�าทองมาก จันทะลือ (หมอล�าถูทาชาย) หมอล�าเคน 
ดาหลา (ชาย) เป็นต้น หมอล�าคู่ ยังมีวิวัฒนาการต่อไปอกี
เป็นการ ล�าต่อกลอน ล�าทวย (หรอื ทายโจทย์) ซึ่งผู้ล�าจะต้องมี
ปฏภิาณไหวพรบิดี สามารถตอบโต้ หักล้างเหตผุลกันได้ ต่อมา
มีการเพิ่มผู้ล�าขึ้นมาอีกหน่ึงคน เป็นชายหรือหญิงก็ได้ และ 
การล�าก็จะเปลี่ยนไปเป็นเรื่อง ชิงรักหักสวาท ยาดชู้ยาดผัว 
เรียกว่า ล�าชิงชู้ เป็นต้น

๔
๓

๓ นำงเอกหมอล�ำรุน่ใหม่ 
กับด้ำนหลงัพระเอก-นำงเอก
หมอล�ำรุน่ล�ำเพลนิเฟ่ืองฟู

๔ พระเอกหมอล�ำรุน่ใหม่ๆ  
วันน้ีหล่อล�ำ่ไม่แพ้ดำรำทีวี

๕ หมอล�ำซ่ิง มำซิง่กลำงถนน
ในเมอืงขอนแก่น

๕
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 ล�าซิง่ หลงัจากท่ีหมอล�าคู่และหมอล�าเพลนิ ค่อยๆ เสือ่ม
ความนยิมลงไป อนัเน่ืองมาจากการก้าวเข้ามาของดนตรสีตรงิ 
ในวิถีชีวิตของผู้คนอีสาน ความนิยมในการชมหมอล�าค่อนข้าง
จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด จนเกิดความวิตกกังวลในกลุ ่ม 
นักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แต่แล้วหมอล�าก็กลับมา 
อกีครัง้ด้วยรปูแบบท่ีสะเทือนวงการยิง่กว่า น่ันคือ ล�าซิง่ ซ่ึงเป็น
วิวัฒนาการของล�าคู่ (เพราะใช้หมอล�า ๒-๓ คน) ใช้เครือ่งดนตรี
สากลเข้าร่วมให้จังหวะเหมือนล�าเพลิน มีหางเครื่องเหมือน
ดนตรีลูกทุ่ง กลอนล�าสนุกสนานมีจังหวะอันเร้าใจ ท�าให้ได้รับ
ความนิยมอย่างรวดเรว็ จนกระท่ังระบาดไปสูก่ารแสดงพืน้บ้าน
อื่นจนต้องประยุกต์ปรับตัวตาม เช่น เพลงโคราช ก็กลายเป็น
เพลงโคราชซิ่ง กันตรึมก็กลายเป็นร็อคกันตรึม หนังปราโมทัย 
(หนังตะลุงอีสาน) กลายเป็นปราโมทัยซ่ิง ถึงกับมีการจัด
ประกวดแข่งขนั บันทึกเทปโทรทัศน์จ�าหน่ายกันอย่างแพร่หลาย 
จนถึงกับมีค�ากล่าวว่า "หมอล�ำไม่มีวันตำย จำกลมหำยใจ 
ชำวอีสำน" เกิดขึ้นในช่วงนี้
 ล�าซิง่ พฒันาไปจากหมอล�ากลอน จงึเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า 
ล�ากลอนซิง่ เป็นการล�ากลอนในแนวใหม่ซ่ึงมรีปูแบบการแสดง
ที่ประกอบด้วย การล�า การร้อง การฟ้อน และการเต้น ค�าว่า 
"ซิง่" น่าจะมาจากภาษาองักฤษคือ "เรสซิง่" (racing) ซึง่แปลว่า 
การแข่งขัน ล�าซิ่งจึงเป็นการล�าท่ีรวดเร็ว ใช้ท�านองล�าเดิน  
(ล�าย่าว) ซึ่งเป็นท�านองทางสั้นวาดขอนแก่น เป็นท�านองหลัก 
แต่ใช้ส�าเนียงแบบล�าทางยาว ล�าซิ่งเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น 
เช่นเดียวกับ ล�าเพลนิ เน่ืองจากมกีารน�าดนตรสีากล พวกกลองชดุ
เข้ามาบรรเลงประกอบการแสดง พร้อมท้ังใช้ท�านองล�าเพลิน 
ล�าเดิน ล�าเต้ย และเพลงลูกทุ่งประกอบ
 หมอล�าซิ่ง ผู้แสดงประกอบด้วยหมอล�าฝ่ายหญิงและ 
ฝ่ายชายอย่างละ ๑ คน เหมือนหมอล�ากลอนแต่ ล�าซิ่ง จะมี
หางเครื่องเต้นประกอบซึ่งมีท้ังชายและหญิง คณะละ ๒ คน  
การแต่งกาย ล�าฝ่ายชายจะแต่งกายชุดสากล ส่วนหมอล�า 
ฝ่ายหญงิจะสวมกระโปรงบานเพื่อให้สะดวกในการเต้น กลอน
ท่ีใช้ล�าเหมือนกลอนล�าของล�ากลอน ให้สาระท้ังทางโลกและ 
ทางธรรม ดนตรท่ีีใช้ประกอบ นอกจากแคนซึง่เป็นเครือ่งดนตรี
หลักแล้ว ยังมีดนตรีสากล เช่น กลองชุด กลองทอม เบส และ 
กีต้าร์ เข้ามาร่วมบรรเลงประกอบการแสดงด้วย

 แล้วจากการล�า ๒-๓ คน ก็กลายมาเป็นการล�าหลายๆ คน 
เรียกว่า “หมอล�ำหมู่” ซ่ึงไม่จ�ากัดจ�านวน แต่ส่วนใหญ่จะอยู่
ประมาณ ๒-๑๐ กว่าคน เป็นการล�าตามเรื่องราวอาจใช้นิทาน
พื้นบ้านหรือชาดกเป็นเน้ือเรื่อง ลีลาการล�ามีหลายแบบ อาทิ 
ล�าเรื่องต่อกลอน และล�าเพลิน เป็นต้น การล�าก็มีเครื่องดนตรี
ประกอบเพิ่มขึ้น เช่น พิณ (ซุง หรือ ซึง) กลอง การล�าจะมี  
๒ แนวทาง คือ ล�าเวียง จะเป็นการล�าแบบล�ากลอน และ 
หมอล�าแสดง เป็นตัวละครตามบทบาทในเรื่อง การด�าเนิน 
เรื่องค่อนข้างช้า แต่ก็ได้อรรถรสของละครพื้นบ้าน หมอล�าได้
ใช้พรสวรรค์ของตวัเองในการล�า ท้ังทางด้านเสยีงร้อง ปฏภิาณ
ไหวพริบ และความจ�า           
 ต่อมาเม่ือดนตรลีกูทุ่งมอีทิธพิลมากขึน้จงึเกิดวิวัฒนาการ
ของหมอล�าหมู่อีกครั้งหนึ่ง กลายเป็น ล�าเพลิน ซึ่งจะมีจังหวะ
ท่ีเร้าใจชวนให้สนุกสนาน ก่อนการล�าเรื่องในช่วงหัวค�่าจะมี
การน�าเอาวงดนตรีลูกทุ่งมาใช้เรียกคนดูคือ จะมีนักร้อง 
(หมอล�า) มาร้องเพลงลูกทุ่งที่ก�าลังฮิตในขณะนั้น มีหางเครื่อง
เต้นประกอบ เอาเครือ่งดนตรสีมยัใหม่มาประยกุต์ใช้ เช่น กีตาร์ 
คีย์บอร์ด แซ็กโซโฟน ทรัมเปต และกลองชุด โดยน�ามา 
ผสมผสานเข้ากับเครื่องดนตรีเดิมได้แก่ พิณ แคน ท�าให้ได้
รสชาตขิองดนตรท่ีีแปลกออกไป ยคุนีน้บัว่า หมอล�าเฟ่ืองฟมูาก
ท่ีสดุ คณะหมอล�าดงัๆ ส่วนใหญ่จะอยูใ่นแถบจงัหวัดขอนแก่น 
มหาสารคาม และอุบลราชธานี 

ฟ้อนวำดท่ำ พระเอกหมอล�ำ 
ผลงำนสร้ำงสรรค์ชิ้นเยี่ยมของวิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์
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สรุป ปิดท้�ย
 หมอล�ากุมหัวใจของชาวอสีานมาช้านาน นอกจากจะเป็น
บทกวีอันงดงามแล้ว ยังเป็นความสนุกสนานในด้านดนตรีและ
การแสดงที่เพลิดเพลิน และยังเป็นเครื่องผ่อนคลายความยาก
ล�าบากในช่วงท�างานกลางวันอนัร้อนแล้งอกีด้วย หมอล�า มกีาร
เปลีย่นแปลงมากมายในการต่อสูกั้บความพลกิผันของสงัคมไทย 
และจนถึงทุกวันน้ี แม้คณะหมอล�าจ�านวนหนึง่จะไม่อาจทนทาน
ต่อกระแสการเปลีย่นแปลงได้  แต่ก็ยงัมหีมอล�าอกีหลากหลาย
คณะท่ีสามารถเดนิก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมัน่คง สมดังค�ากล่าว
ที่ว่า “หมอล�า” จะไม่มีวันตายไปจากลมหายใจของชาวอีสาน 
และในวันนี้ แม้ว่าการแสดงหมอล�าคณะยิ่งใหญ่จะเปิดวงด้วย
นักเต้นนับสิบในเครื่องแต่งกายสดใสเหมือนงานคาร์นิวัล แต่
หมอล�าตัวเอกท้ังหญิงชายก็ยังคงแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกาย
แพรวพราวดัง้เดมิท่ีโดดเด่นกว่า และแม้ว่าเครือ่งดนตรเีครือ่งเสยีง
ส่วนใหญ่จะกลายเป็นเสยีงเครือ่งดนตรตีะวันตก แต่ก็ยงัมเีสยีง
พณิแคนท่ีโดดเด่นเป็นเอกกว่า ท้ังท�านองเพลงและเน้ือร้องก็ยงั
เป็นเพลงล�าดังเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และไม่ว่าการแสดงเปิดวง 
และปิดการแสดง จะยิ่งใหญ่อลังการสวยงามขนาดไหน แต่ก็
เป็นแค่การแสดงสั้นๆ สิบหรือ สิบห้านาที ในขณะที่การแสดง
ท่ีสามารถตรึงผู้ชมผู้ฟังให้น่ิงสนิทอยู่กับท่ีได้นานนับชั่วโมงน้ัน 
กลับจะเป็นเพียงแค่การแสดงหมอล�าคู่ของผู้แสดงแค่สองหรือ
สามคนกับเครื่องดนตรีท่ีเป็นแคนเพียงหน่ึงตัวหรือพิณแคน 
สักคู่หนึ่งเท่านั้น 

๑ ศษิย์หมอล�ำรุน่ใหม่ไหว้ครหูมอล�ำรุน่ปรมำจำรย์
๒, ๓ กำรแสดงหมอล�ำแนวอนุรกัษ์ของชำวหมอล�ำรุน่ใหม่

หมอลำ�วันน้ี
 หมอล�าวันนี้ โดยเฉพาะคณะหมอล�าที่มีชื่อเสียงที่ท�าเงิน
ได้มหาศาล เป็นหมอล�าท่ีกลับพลิกโฉมไปอีกรูปแบบหน่ึง  
กลายเป็นการแสดงท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น โดยได้รวม
เอาการแสดงแบบท่ีเรยีกว่า คาบาเรต์โชว์ เข้าไปเป็นส่วนส�าคัญ
ในการแสดงท้ังหมดซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบผสมผสาน
กัน คือ มกีารแสดงเปิดวง เป็นการ
แสดงชดุเริม่แรก เปิดวงให้สน่ันสัน่
สะเทือนด้วย คาบาเรต์โชว์ ท่ีมกีาร
ใช้เครือ่งดนตรสีากลทันสมยัครบวง 
ด้วยเครือ่งเสียงทรงพลงักระห่ึมก้อง
พร้อมกับฉากหลัง LED ขนาดยกัษ์
แสงสตีระการตา แต่ด้วยบทเพลงท่ีเป็น
เพลงล�า และผูแ้สดงท่ีเพยีบพร้อมในเครือ่งแต่งตวัแบบคาบาเรต์
หรือใกล้เคียงอย่างยิ่งกับชุดเครื่องแต่งกายของงานคาร์นิวัล 
ประเทศบราซิล หากทว่าตวัหมอล�าท่ีเป็นดาวเด่นน้ันก็ยงัคงอยู่
ในชุดเครื่องแต่งกายแบบหมอล�าท่ีสดใสด้วยสีพื้นและวูบวาบ
แวววาวด้วยแสงเพชรประดับ   
 จากการแสดงเปิดวงแล้ว จึงเปลี่ยนการแสดงขึ้นมาเป็น
ชุดๆ ที่มีการล�าหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการร้องเพลงลูกทุ่ง
อีสานท่ีมีหางเครื่องเป็นนักเต้นท่ีแพรวพราว การเล่นเป็น
หมอล�าเรื่องต่อกลอน ไปจนกระท่ังการแสดงหมอล�าเด่ียว 
หมอล�าคู่ต่างๆ และท้ังหมดจะปิดการแสดงในชดุท่ีเรยีกกันเป็น
สากลว่าการแสดง Finale ที่เริ่ดหรูอลังการไม่แพ้การแสดงเปิด
วงเช่นเดยีวกัน น้ีคือการแสดงของหมอล�าในวันน้ี ซึ่งแตกต่าง
จากหมอล�าในวันก่อนเก่าอย่างมากมายมหาศาล    

หมอล�ำวันน้ี มิใช่จะมีเพียงควำมหวือหวำทันสมัยของคณะหมอล�ำใหญ่ๆ 
มอือำชพี ในพืน้ท่ีของกำรศกึษำและหมอล�ำคณะย่อยๆ ก็ยงัคงรกัษำรปูแบบ
กำรแสดงด้ังเดิมไว้ได้อย่ำงเหนียวแน่น

๑

๓

๒



นิทัศน์วัฒนธรรม

เรื่อง/ภาพ : นันทพัฒน์ สุรสิงโตทอง

บ้านด�า นางแล
สมบัติล�้ำค่ำของแผ่นดิน
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 บนเส ้นทางศิลป ิน ถวัลย ์  ดัชนี  คือหนึ่งในศิลป ิน 

ช่ือก้องโลก อมตะด้วยผลงานที่ มีเอกลักษณ์ โดดเด่น 

ด้วยเส้นและสี ท่ีเต็มไปด้วยพลัง แม้เจ้าตัวจะไม่เคยบอก 

ว่าตนเองเป็นศิลปิน 

 “ผู้ที่จะวาดรูปใช้สีขาว-ด�าได้ดี จะต้องเป็นศิลปินเท่าน้ัน 

ถึงแม ้พี่หวันจะพยายามเ รียกตัว เองว ่า  ช ่ างวาดรูป  

แต่แท้จริงแล้วพี่หวันคือศิลปิน ไม่ได้เป็นศิลปินธรรมดา  

แต่เป็นศิลปินเอกบรมเอก ...คนท่ีมีฝีมือเป็นศิลปินจริงๆ นั้น 

ไม ่จ�าเป ็นต้องใช ้ตัวช ่วยคือสีสารพัดสี แค่ใช ้สีขาว-ด�า 

อย่างเดียวก็ได้เร่ือง คือ ได้รูปที่มีคุณค่าทางศิลปะ ซึ่งคนท่ี

ไม่ได้เป็นศิลปิน ไม่มีทางจะท�าได้ ท�าเท่าไรก็ดูแห้งเหี่ยว  

ไม่มีชีวิตชีวา”

จากหนังสือ
..มนุษย์ต่างดาว ถวัลย์ ดัชนี.. 
..ไมตรี ลิมปิชาติ..
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 ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ศิลปินเอกผูน้ีไ้ด้จากไปอย่างสงบ 
ตลอดเส้นทางตั้งแต่เด็กจนวันสุดท้าย ถวัลย์ ดัชนี ได้บันทึก 
เร่ืองราวผ่านผลงาน และศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบ ด้วย 
จิตวญิญาณทีเ่ข้าถึง ก่อนจะระเบิดออกมาเป็นผลงานทีต้่องจารึก
ไว้ในประวัติศาตร์ 
 “...คุณจะเห็นว่า งานของผม ไม่ใช่การเขียนต้นไม้ เขียน
ดอกไม้ หรือเขยีนววิทวิทศัน์ การเขยีนสิง่พวกนีคุ้ณไม่ต้องคิด แต่
ในงานของผม ผมต้องการใช้ความคิด ผมต้องการใช้จินตนาการ
 ฉะนัน้... ผมจึงเลอืกเรียนปรัชญา แล้วกเ็ป็นอภปิรัชญาด้วย 
เพ่ือให้มันลึกซึ้ง ผมเรียนทั้งปรัชญาตะวันตก ทั้งปรัชญา 
ตะวันออก ผมอยากรู้รากความคิดของปรัชญาแต่ละฝ่ายว่าเป็น
อย ่างไร จากนั้นผมก็รีดเน ้นความคิดเหล่านี้ออกมาเป ็น 
ภาพเขียนอย่างที่คุณเห็น การเรียนมันให้ความรู้ ส่วนการท�างาน
ให้ความรู้สึก จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้”
 ค�าพูดส่วนหนึ่งของอาจารย์ถวัลย์ ที่เลือกท�าดอกเตอร ์
ทางด้านปรัชญา โดยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับ สุพรรณ ท�านา  
ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
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 “บ้านด�า นางแล” บนพื้นที่นางแล จ.เชียงราย บ้านเกือบ 
๔๐ หลงั และอาคารขนาดใหญ่ทีอ่าจารย์ถวลัย์เรียกว่า มหาวหิาร 
ที่มีโครงสร้างเกือบทั้งหมดเป็นไม้สัก เสาแต่ละต้นเป็นไม้สัก 
ทั้งต้นที่มีขนาดเท่าๆ กัน อาจารย์สร้างอาคารหลังนี้โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่แสดงภาพของบรรดาศิลปิน นักเรียน 
นกัศึกษา และเป็นพิพิธภณัฑ์ของตวัเอง โดยทัง้หมดอาจารย์ถวลัย์
เป็นผู้ออกแบบอาคารและตกแต่งด้วยตนเองทุกหลัง แต่ไม่ได้
ลงมือก่อสร้างเอง มีสล่าเชียงรายไม่ว่าจะเป็น ช่างไม้ ช่างปูน  
ช่างแกะสลัก ที่มีความช�านาญพิเศษ ผ่านการควบคุมงานและ
แนะน�าอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ อาจารย์จะเรียกทุกหลังว่าบ้าน 
แต่ละหลงัมชีือ่เรียกของตวัเอง รูปแบบบ้านสถาปัตยกรรมทรงไทย
ล้านนา ถูกเพ่ิมเตมิตดัต่อ ประยกุต์ไปตามแบบของอาจารย์ถวลัย์
โดยเฉพาะ ทั้งรูปทรง หลังคา ประตู ตัวบ้าน ที่มองแล้วทั้ง
สวยงามแปลกตาและให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนภาพวาดของ
อาจารย์ โดยบ้านเกือบทุกหลังจะทาสีด�า จึงท�าให้ถูกเรียกรวมๆ 
ว่า “บ้านด�า” ด้วยความทีอ่าจารย์ชอบสดี�า ทัง้บ้าน และภาพวาด 
เหมือนที่อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่า “ก็เพราะสีด�าคือสีของความ 
เข้มแข็งของลูกผู้ชาย” แม้ว่าบ้านของอาจารย์จะมีสีขาวบ้าง 
เป็นหลังที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตที่มีรูปทรงกลม ที่เรียกว่า “อูป” 
ซึ่งเป็นอาคารที่ออกแบบมาเพ่ือให้สามารถสะท้อนเสียงได้โดย 
วิธีธรรมชาติ ไม่ต้องการให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค เป็น 
ห้องประชุมธรรมชาติ
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 บ้านแต่ละหลังอาจารย์ใช้อยู่จริง ภายในมีที่นอน ที่อาบน�้า 
โถส้วม ที่นั่ง และหนังสือมากมายเกือบทุกประเภท ซึ่งไม่ต�่ากว่า
สองหมื่นเล่ม มีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เก็บสะสม
ไว้เตม็บ้านทกุหลงั ทัง้ด้านปรัชญาและการศึกษาว่าด้วยกายวภิาค
ของมนุษย์ และสัตว์ 
 “ผมเป็นคนใฝ่เรียนรู้ ผมอยากรู้ว่าโลกนี้เป็นอย่างไร ผมจึง
รู้หลายภาษา ผมจึงเอาของพวกนี้เป็นเครื่องลับจินตนาการ”
 ไม่เพียงแต่หนังสือที่มีเก็บไว้เต็มบ้านทุกหลังเท่านั้น พ้ืนที่
ในตวับ้าน ยงัมกีารจัดวางทัง้กระโหลกสตัว์ กระดกูสตัว์ เขาสตัว์ 
ที่หายาก และอาศัยอยู ่ในป่าทั่วทุกมุมโลก โดยเขาสัตว์ที่มี
มากกว่าเขาสัตว์อื่นๆ คือ เขาควาย อาจารย์น�ามาตกแต่งบ้าน
และท�าเป็นเครื่องเรือน เก้าอี้นั่งเขาควาย เตียงนอนหัวเขาควาย 
ที่อาจารย์ออกแบบเองทุกตัว และก�าหนดจัดวางเองทุกชิ้น 

บรรยายภาพ
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 นอกจากเขาสัตว์แล้ว ยังมีประเภทหนังสัตว์ที่หายาก 
กระดูกสัตว์ เครื่องเงิน เครื่องเขิน เครื่องดนตรี มีดขนาดต่างๆ 
หลายรูปแบบ หอก กริช เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งของใช้
และผ้าโบราณของชนเผ่าต่างๆ ทั่วโลก ที่อาจารย์สะสมมาด้วย
ตัวเองเวลาเดินทางทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก และที่อาจารย์
เป ็นผู ้ออกแบบ และให้ช ่างทั้งในและต่างประเทศลงมือ 
ท�ามาเฉพาะ ของที่ตั้งโชว์ไว้เป็นของรักของหวงของอาจารย์  
ซึ่งแต่ละชิ้นล้วนเป็นของที่มีค่า
 มีตอนหนึ่งในหนังสือที่อาจารย์ได้พูดถึงบ้านด�าและของ
สะสมไว้ว่า
 “ผมชอบของพวกนี ้โดยธรรมชาตทิีเ่ป็นรูปทางอนิทรียวตัถุ 
เป็นออร์แกนิกฟอร์ม อย่างเวลาเราเรียนหนังสือ เราต้องเรียน 
สัตว์กินหญ้ากีบเด่ียว สัตว์กินหญ้ากีบคู่ สัตว์กินเนื้อคน เด็ก 
ผู้ใหญ่ในห้องกายวิภาคเก็บของพรรค์นี้ไว้ ทีนี้ พอผมเก็บได้ 
มากตามสมควรอย่างเวลาไปอยู่อเมริกา ในยุโรปเนี่ย ...มันม ี
เขากวางหล่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดอืนตลุาคมทีม่นัจะผลดัเขา 
แล้วผมก็เก็บมา ...เวลาเดินไปแล้วเจอที่ไหนก็เก็บมาในตลอด
เวลา ๓๕ ปี มันมีมากขึ้น ผมก็อยากจะเก็บมันเอาไว้รวมกัน 
เข้าเป็นทีเ่ป็นทาง กจึ็งเอามาท�าเป็นประโยชน์ใช้สอยบ้าง ท�าเป็น
เก้าอี้ โต๊ะ ตู้ ตั่ง...”
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 “ผมเป็นนกัวาดรูป ผมจ�าเป็นต้องมเีคร่ืองลบัจินตนาการผม
ให้เฉียบคม เช่นว่า ต้องมีหัวกะโหลก มีซากของสัตว์กินเนื้อ  
กีบเดี่ยวหรือกีบคู่ เอาไว้เรียนกายวิภาค ไว้เขียนรูปในทาง 
ทัศนศิลป์ ...ผมต้องมีสัตว์กินเนื้อ ต้องมีเขี้ยว เล็บ หนัง เพราะ
ว่าทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส มันเร้าอารมณ์และท�าให้
จินตนาการผมเฉียบคม ถ้าเผื่อผมไม่ได้สัมผัสกับของพรรค์นี้ 
จินตนาการจะพุ่งขึ้นมาเป็นทิพย์ภาวะหรืออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่า
ธรรมชาติไม่ได้ และเมื่อผมมีแล้ว ก็เหมือนมีเรือ ผมข้ามฟาก 
ได้แล้ว ก็ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องมาแบกเรือข้ามไป ผมก็เอา
เรือไว้ให้คนอื่นได้ข้ามต่อไป เพราะฉะนั้นข้าวของที่ผมมี ผมไม่
เคยมองว่าเป็นสมบัติมีค่า ผมเอาไว้ท�างาน เวลาเขียนรูป เอาไว้
เป็นแรงบันดาลใจ” 
 ส�าหรับผม สมบัตบ้ิานีย้งันบัว่าน้อย ทัง้หลายทัง้ปวงเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ผมจะต้องเล่าเรียนศึกษา น�าเอาแก่นแกนเหล่านั้น 
มาเค่ียวกร�าจนกระทั่งมันตกผลึก จึงน�ามาสู่งานศิลปะของผม 
เพราะฉะนัน้จึงหลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะต้องมสีมบัตบ้ิาเหล่านีไ้ว้ อนันี้
คือทั้งเหตุและผลและที่มาที่ไปของมัน”
 บ้านด�า นางแล ทุกอย่างที่สะสมอยู่ในบ้านทุกๆ หลัง  
มีประโยชน์กับการท�างานศิลปะของอาจารย์ถวัลย์ทั้งสิ้น และ 
ในปัจจุบันบ้านด�าก็ได้กลายเป็นสมบัติอันล�้าค่าของแผ่นดิน 

• พิพิธภัณฑ์บ้านด�า เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ค่าเข้าชม ๘๐ บาท) 
 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น.

• ตั้งอยู่ที่ บ้านด�า นางแล ๔๑๔ หมู่ ๑๓ ต�าบลนางแล
 อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐

สามารถเดินทางได้โดยใช้ถนนเส้น ซุปเปอร์ไฮเวย์ตรงไปทางแม่สาย  
ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปประมาณ ๓ กิโลเมตร ถึงหมู่บ้าน 
นางแล ให้สังเกตซ้ายมือจะเป็นบริษัทเสริมสุข จากนั้นจะเห็นซอยทาง
ด้านซ้ายมือ ให้เลี้ยวไป ตามเส้นทางจะมีป้ายสีฟ้าบอกทางเป็นระยะ 
จากปากซอยถึงบ้านด�า ประมาณ ๓๐๐ เมตร

พิพิธภัณฑ์บ้านด�า เป็นหนึ่งในโครงการ บ้านศิลปินแห่งชาติ ปัจจุบัน 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้พัฒนาพ้ืนท่ี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานศิลปะ  
ท้ังด้านวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง เพ่ือเพิ่มพูนองค์ความรู้ 
ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน นักศึกษาและประชาชน
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แผ่นดินเดียว

เรื่อง : สุริยา วงศ์ชัย พิพิธภัณฑ์ลื้อลายค�า
ภาพ : อภินันท์  บัวหภักดี / อดุล ตัณฑโกศัย

102

บนผืนผ้าทอของชาวไทล้ือนานาชาติ  
มีท้ังลายน�้าไหลลายภูเขาสูง ๆ ต�่า ๆ
ลายพันธุ์ ไม้ ดอกไม้ ลายรูปสัตว์  
ลายเรขาคณิต แม้กระท่ัง ลายเคร่ืองบิน 
ลายปืนกล และลายเฮลิคอปเตอร์  
สะท้อนเรื่องราวการด�ารงอยู่
ของชาติพันธุ์ที่มีการต่อสู้  
การโยกย้ายจากดินแดนมาตุภูมิ  
เดินทางไกลสู่ ถิ่นอาศัย
ท่ีมิใช่ ถิ่นก�าเนิด... 

แล้วลวดลายผ้าทอ 
ของชาวไทล้ือในประเทศไทยเล่า
พวกเขาบันทึกเรื่องราวใด
ไว้ในผืนผ้าอันงดงามอัศจรรย์นี้ 

เรื่องราว
แห่งชาติพันธ์ุ
ผ่าน ผืนผ้าทอไทลื้อ

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง บ้านหยวน เมืองเชียงค�า 

เล่าเรื่องการอพยพ โยกย้ายของชาวไทลื้อ
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ภูมิประเทศ ท่ีแบ่งแยก
และพลังอ�ำนำจแห่งสองฝ่ำยฟ้ำ 
 จากบันทึกของมหามุ้งแช่ ปราชญ์ชาวไทลื้อได้กล่าวถึง
ประวัติชนชาติลื้อว่า เจ้าเจิงหาญ คือวีรบุรุษผู้ก่อตั้งอาณาจักร
หอค�าสิบสองปันนา เป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์เชียงรุ่ง ซ่ึงได้
ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่ออาณาจักรต้าหลี่ของจีน และเป็น 
ผู้รวบรวมชาวไทลื้อให้เป็นปึกแผ่นราวพุทธศักราช ๑๗๒๓  
หรือ ๘๐๐ กว่าปีมาแล้ว เจ้าเจิงหาญจึงเถลิงพระนามเป็น 
สมเด็จพระหอค�าเชียงรุ่งที่ ๑ ได้ขยายอาณาจักรและรวบรวม
ชาวไทลื้อกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยให้เป็นปึกแผ่นแว่นแคว้น โดยมี
ศูนย์กลางอยู่ที่หอค�าแห่งเวียงเชียงรุ่ง

 ไทล้ือ ชาวชาติพันธ์ุท่ีมีเชื้อชาติและวัฒนธรรมงดงาม
ประดุจดังร่วมสายโลหิตบรรพบุรุษเดียวกันกับชาวล้านนาไทย
ท่ัวไป ชนชาติไทลื้อมีถ่ินฐานท่ีอยู่อาศัยในบริเวณท่ีเรียกว่า  
แคว้นสิบสองปันนา ท่ีในปัจจุบันเป็นเขตปกครองพิเศษของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในครั้งกระโน้นมีเมืองส�าคัญ  
๑๒ เมือง ๕ เมืองตะวันตก และ ๖ เมืองตะวันออก และมีเมือง
อนัเป็นท่ีราบขนาดกว้างใหญ่ท่ีสดุรมิแม่น�า้โขงคือ เมอืงเชยีงรุง่ 
เป็นที่ตั้งของ “หอค�าเวียงเชียงรุ่ง” มีเจ้าฟ้าประทับที่พระราชวัง
นาม “เวียงผาคราง” ท�าหน้าท่ีประดุจดังพระราชาผู้ปกครอง 
ดินแดนสิบสองปันนาของชาวไทลื้อทั้งมวล

 หากด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของดินแดนสิบสองปันนา  
เป็นพื้นท่ีสูงมีภูเขามากมาย เมืองส�าคัญแต่ละเมืองจะตั้งอยู่ 
ในท่ีราบลุ่มเล็กๆ ท่ีแวดล้อมไปด้วยภูเขาสูง มีสภาพเหมือน
เมอืงอยูใ่นหลมุท่ีเรยีกว่า หลมุเมอืง การจะตดิต่อสือ่สารกับเมือง 
อืน่ๆ ท�าได้ยากล�าบากต้องเดนิทางขึน้เขาลงเขากันเป็นเวลานาน 
หลายวัน สาเหตุดังกล่าวจึงท�าให้ เมืองแต่ละเมืองของดินแดน
สิบสองปันนา มีวิวัฒนาการท่ีเป็นตัวของตัวเองในทุกเรื่องราว 
แม้กระท่ังในเรื่องของการแต่งกาย ซ่ึงย่อมหมายรวมไปถึงวิธี
คิดประดิษฐ์ผืนผ้าทอต่างๆ ท่ีจะมีความหลากหลายแตกต่าง
กันของรายละเอียดฝีมือการทอผ้า การออกแบบลวดลาย และ
การแต่งกายโดยรวม ระหว่างเมืองต่อเมืองที่เป็นไทลื้อด้วยกัน
ค่อนข้างมาก
 แต่ท่ีส�าคัญยิ่งกว่าน้ันก็คือ การรวมก�าลังกันเพื่อป้องกัน
ตัวเองของชาวไทล้ือเป็นส่ิงท่ีท�าได้ยากยิ่ง ด้วยความห่างไกล 
ไปมายากล�าบากของแต่ละเมือง จึงท�าให้แทบทุกครั้งท่ีมี 
กองก�าลงัขนาดใหญ่บกุเข้ามาในดนิแดน ชาวล้ือก็มอิาจจะรวม
ก�าลังกันต่อสู้ได้ทันท่วงที โดยมีกองก�าลังขนาดใหญ่ท่ีอยู่ใกล ้
กับชาวไทลือ้ทีส่ดุ ๒ กลุม่คือ อาณาจกัรจนี และอาณาจกัรพม่า 
ซึ่งในท่ีสุดรัฐสิบสองปันนาของชาวไทลื้อ ก็จ�าต้องยอมรับ 
พลงัอ�านาจของท้ังสองฝ่ายด้วยการส่งเครือ่งบรรณาการให้เป็น
ประจ�า จนมคี�ากล่าวเปรยีบเปรยว่า ชนชาวล้ือม ี.. ม่านเป็นพ่อ 
ฮ่อเป็นแม่ ๑

๒
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พลังอ�านาจท่ีสาม
และการอพยพครั้งใหญ่สู่แผ่นดินสยาม
 แต่พลังอ�านาจท้ังสองขั้วของชาวไทลื้อก็มีวันจะต้อง
กระทบกระท่ังกัน  และในคราวท่ีท้ังสองพลงัอ�านาจฟาดฟันกัน
อยู่นั้น พลังอ�านาจที่สามก็มาถึงสิบสองปันนา ดินแดนล้านนา  
ในสมัยพระยากาวิละ มีปฏิบัติการ.. ฟื้นม่าน.. คือต่อสู้ขับไล่
อ�านาจพม่าออกจากล้านนา เป็นเหตุให้เมืองเชียงใหม ่
ต้องกลายเป็นเมืองร้าง เจ้านายสายตระกูลเจ้าเจด็ตนพร้อมกับ 
เจ้าเมืองน่าน เจ้าเมืองหลวงพระบาง ร่วมกับกองทัพสยาม  
ได้ยกขึน้ไปเทครวัเอาไพร่พลจากหัวเมอืงทางตอนเหนือ ท้ังชาวลือ้
จากสิบสองปันนา เขินจากเชียงตุง ยองจากเมืองยอง เง้ียว  
(ไทใหญ่) จากหัวเมืองลุ่มแม่น�้าคง ลงมาฟื้นฟูหัวเมืองส�าคัญ
ของล้านนาอันได้แก่ เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง น่าน และให้ตั้ง
รกราก ถ่ินฐานอยู ่ตามเมืองดังกล ่าวสืบมาถึงป ัจจุ บัน  
นักประวัติศาสตร์เรียกสมัยน้ีว่ายุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้า 
ใส่เมือง” 
 ส�าหรับดินแดนสิบสองปันนาในช่วงนั้น นับได้ว่าเป็นการ
อพยพโยกย้ายครัง้ใหญ่ท่ีสดุในประวัตศิาสตร์ เมอืงลือ้บางเมอืง
ถึงกับกลายเป็นเมอืงร้าง กล่าวกันว่า   เรือ่งราวการอพยพผู้คน
จากดินแดนภูเขาลงสู่ที่ราบลุ่ม ต้องข้ามแม่น�้าล�าธารหลายสิบ
สาย โดยเฉพาะแม่น�้าโขงอันกว้างใหญ่ในคราวนั้นได้ถูกบันทึก 
เรื่องราวไว้บนผืนผ้าของชาวไทลื้อ ท่ีมีท้ังลวดลายของสายน�้า
ไหลและมีรูปร่างของภูเขาสูงๆ ต�่าๆ ต้นไม้ใบไม้รวมท้ัง
สิงสาราสัตว์ท่ีได้พบตลอดเส้นทางยากล�าบากน้ันอย่างมากมาย

 การเข้าไปเทครัวเอาไพร่พลเมืองของล้านนา และ  
หลวงพระบาง ไม่ได้เกิดขึน้ครัง้เดยีว ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช 
เจ้านครน่านยงัได้ยกทัพไปตหัีวเมอืงลือ้หลายเมอืง เช่น เมอืงพง 
เมืองหย่วน เมิงมาง เมิงลา สามารถน�าครัวไทลื้อจ�านวนมาก
ลงมาไว้เพิ่มท่ี ท่าวังผา จังหวัดน่าน และอีกส่วนหน่ึงให้มา 
ตัง้ถ่ินฐานท่ีเมอืงเชยีงค�าใกล้ฝ่ังแม่น�า้ลาว ซึง่ก็คือไทลือ้ อ�าเภอ
เชียงค�า จังหวัดพะเยา แล้วเจ้าหลวงเมืองน่านยังมีบัญชาให้
ชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ ที่บ้านนาไฮ่ จังหวัดน่าน มาตั้งถิ่นฐานอยู่
บริเวณบ้านปอ บ้านโล๊ะ บ้านงาว และบ้านกลางลุ่มน�้างาว  
อ�าเภอเวียงแก่นในปัจจุบันอีกด้วย
  นับตั้งแต่คราวนั้นจนวันน้ี ในภูมิภาคล้านนา นับได้ว่า  
มีชาวไทลื้ออยู่อาศัยมากมายแทบทุกจังหวัด หากแต่จากการ
ที่มากันจากเมืองต่างๆ หลากหลาย จึงท�าให้มีความแตกต่าง
ของขนบประเพณขีองชาวไทลือ้เหล่านัน้อยูบ้่าง โดยเฉพาะหาก
กล่าวถึงเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกาย เอกลักษณ์และฝีมือของ
การทอผ้า ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของชาวชนชาตินี้ 
ก็จะมีความแตกต่างกันในระดับหน่ึง ยิ่งสังคมเมืองปัจจุบัน
พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไป การเก็บรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของ 
ชาวไทลื้อก็ยิ่งเปลี่ยน และส�าหรับฝีมือการทอผ้าและศิลปะ 
การแต่งกายแบบชาวไทลื้อท่ียังคงรักษาฝีมือเอาไว้ได้อย่าง 
ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในเทคนิคเฉพาะตัวคือ เทคนิคเกาะล้วง 
ก็มีอยู่ด้วยกันเพียง ๓ แหล่งใหญ่เท่าน้ันน่ันคือ กลุ่มไทลื้อ 
อ�าเภอเวียงแก่น อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กลุ่มไทลื้อ
อ�าเภอเชยีงค�า จงัหวัดพะเยา และกลุม่ไทลือ้ อ�าเภอปัว อ�าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

๑. การแต่งกายอย่างของชาวลือ้เชยีงของบ้านศรดีอนไชย

๒. สาวๆ ลื้อกับซิ่นแบบเมืองน่าน

๓. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบของชาวลื้อเชียงค�า 

๓
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ผ้าทอของชาวไทลื้อ
 การทอผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ จังหวัดน่าน  
ก็คือ ผ้าซิ่นของผู้หญิงไทลื้อที่เรียกว่า ซิ่นตา ซึ่งเป็นผ้าซิ่นที่มี
สองตะเข็บ มีลักษณะโครงสร้างประกอบด้วยสามส่วน คือ   
หัวซิ่นสีแดง ตัวซ่ินลายขวางหลากสีต่อตีนซิ่นสีด�า ความเด่น
จะอยู่ที่ตัวซิ่นซึ่งมีริ้วลายขวางสลับสีสดใส และตรงช่วงกลางมี
ลวดลายที่ทอด้วยเทคนิคขิด จก เกาะ หรือ ล้วง เป็นลวดลาย
ต่างๆ ทั้งรูปพรรณพฤกษา รูปสัตว์ในวรรณคดี  และลวดลาย
เรขาคณติ เอกลกัษณ์การทอผ้าท่ีเป็นสดุยอดของชาวไทลือ้ คือ 
การทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ หรือ ล้วง (Tapestry Weaving)  
หรอืเป็นท่ีรูจ้กักันว่า ลายน�า้ไหล ซึง่เป็นเทคนคิท่ีมคีวามยุง่ยาก
ซับซ้อน แต่ท�าให้เกิดลวดลายและสีสันที่งดงามแปลกตา และ
เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะกลุ่ม ท่ีแตกต่างจากผ้าซ่ิน 
ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทอื่นๆ นอกจากผ้าซิ่นแล้ว ชาวไทลื้อ  
ยังทอผ้าชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น ตุง และผ้าหลบ เป็นต้น
 ส่วนผ้าไทลื้อของอ�าเภอเชียงค�า อันเป็นอัตลักษณ์จะมี  
เสื้อปั ๊ด ผ้าถุงลายผักแว่น น�้าไหลผักแว่น เป็นชุดท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชาวไทลื้อเชียงค�า ทอด้วยเทคนิคเกาะ มีลาย
ประกอบทอด้วยเทคนคิขดิ เสือ้ผ้าจะมกีารทอลวดลายท่ีบ่งบอก
ถึงฐานะทางสังคมของผู้สวมใส่ โดยผ้าของไทลื้อแยกออกเป็น 
๒ ประเภทคือ ผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมและผ้าส�าหรับใช้ในครัวเรือน 
ผ้าที่ใช้ในครัวเรือน เช่น “ผ้าห่มต�่าก้าว” ที่ปัจจุบันหาคนท�าไม่
ได้แล้ว ต�า่ก้าวเป็นภาษาลือ้ม ี๒ ความหมาย คือ ๑. เป็นชือ่ลาย 
๒. เป็นวิธกีารท�า “ต�า่” แปลว่า การทอ “ก้าว” แปลว่า การง้างไม้

เพื่อท่ีจะใส่ลายขึ้นแล้วสอดให้เกิดลวดลาย ผ้าห่มลายตาราง 
เรยีกกันว่า “ผ้าห่มตาแสง” หรอื “ผ้าห่มส่ีแป” หรอืเรยีกอกีอย่างว่า 
“ผ้าห่มตาโก้ง” เป็นผ้าฝ้ายทอยกดอก สีที่นิยมคือ สีด�า แดง 
ขาว ทอให้เกิดเป็นลายตารางสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ลวดลาย 
มีขนาดเล็กสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เป็นการทอที่ยาก ลายใหญ่ 
ซับซ้อน ราคาแพง ปัจจุบันไม่นิยมใช้ แต่ก็ยังคงมีการทอ 
อยู่บ้าง 
 ส่วนวัฒนธรรมการแต่งกายในกลุ่มของชาวลื้อในแถบ
อ�าเภอเชยีงของ จงัหวัดเชยีงราย  ซ่ึงมหีมูบ้่านไทลือ้ ๒ หมูบ้่าน
ท่ีมชีือ่เสยีงในการทอผ้าได้แก่ บ้านศรดีอนชยั และบ้านหาดบ้าย 
ผ้าทอของบ้านศรีดอนชัยน้ันโดดเด่นด้านลวดลายท่ีทอด้วย
เทคนคิเกาะเป็นลายขนาดใหญ่ประมาณ ๑๐-๑๕ ซม. สสีนัสดใส 
ส่วนบ้านหาดบ้ายน้ันเด่นด้านลวดลายท่ีทอด้วยเทคนิคจก สีสัน
สดใส การแต่งกายของหญิงมีลักษณะ เป็นเสื้อปั๊ดแขนยาวเข้า
รูปพอดีตัว ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายสีครามเข้มหรือผ้าแพร สาบเสื้อ
ตกแต่งด้วยแถบผ้าสต่ีางๆ ชายเสือ้เป็นรปูปลายแหลมตรงกลาง
ล�าตวัเรยีกว่า เสือ้หยด (ยอดแหลม ส่วนลกัษณะผ้าซิน่ เป็นซ่ิน
ลายริ้วแบบมาตรฐานของไทลื้อสอบสองปันนา มีลายตกแต่ง
ตรงกลางตวัซ่ินทอด้วยลวดลายเรขาคณติและลายจกดอกต่างๆ 
ใช้เส้นฝ้ายหลากสสีนั ส่วนการแต่งกายของชาย เสือ้และกางเกง
ตดัเยบ็ด้วยผ้าสคีรามเสือ้มลีกัษณะคอกลมตกแต่งด้วยลวดลาย
หรือแถบผ้าหลากสีหรือริบบิ้นจีนเย็บติดหรือขลิบตรงสาบเสื้อ
และแขน ปักเย็บขอบรอยต่อโดยใช้เส้นไหมสีต่างๆ กางเกง 
ตดัเยบ็แบบสามส่วน ขลบิผ้าหลากส ีและรบิบ้ินจนีตรงปลายขา
กางเกง

การจดัแสดงเครือ่งแต่งกายไทลือ้ในพพิธิภณัฑ์ลือ้ลายค�า
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ผ้าทอไทลื้อ ในอุษาคเนย์
 และท่ีกล่าวมาน้ีแหละคือ ลวดลายผ้าทอไทลื้อ หลักๆ 
ท่ีอยู่ในประเทศไทย คราวนีล้องหันกลบัไปดูท่ีมาของชาวไทลือ้
ท่ีสบิสองปันนา  ซ่ึงในปัจจบัุนเป็นพืน้ท่ีเขตปกครองตนเองหน่ึง
ของสาธารณรฐัประชาชนจนี จากการเปลีย่นแปลงการปกครอง
ของจีนในสมัยสงครามปฏิวัติ การลุกฮือขึ้นปฏิวัติวัฒนธรรม
ของเยาวชนจนีในช่วงน้ันได้มส่ีวนท�าลายวัฒนธรรมด้ังเดิมของ
ชาวไทล้ือให้สูญส้ินไปเป็นจ�านวนมาก พระราชวังหลวงเวียงผาคราง
ถูกบุกรุกรื้อค้นท�าลาย การปกครองโดยระบบเจ้าฟ้าล่มสลาย
มรดกวัฒนธรรมมากมายต้องยกัย้ายถ่ายเทหลบซ่อน และมรดก
ผ้าทอสวยๆ ของชาวลื้อในครั้งกระโน้นก็นับได้ว่าสูญหายไป
แทบไม่เหลือ
 ในวันนี้ชาวลื้อในประเทศจีน ใส่ผ้าซ่ินต๋าไทลื้อ สีแดง  
เขียว ชมพู ด�า ต่อด้วยตีนซิ่น สีเขียว และด�า บางผืนต่อด้วย
ก�ามะหยี่ ผ้าแพรจีนอย่างดีตามฐานะผู้สวมใส่ ผ้าซิ่นมักจะทอ
ด้วยผ้าฝ้าย สวมเสื้อปั๊ด ทอจากผ้าโรงงานหลากสีสัน ยังมีการ
ทอผ้าท่ีใช้ในชวิีตประจ�าวันอยูบ้่าง เช่น ผ้าท่ีน�าไปใช้ในพธิกีรรม 
ถวายเป็นพุทธบูชา เช่น ตุง ผ้าเช็ดหลวง ผ้าห่อพระธรรม และ
ยังใช้เป็นสื่อกลางในการอุทิศท�าบุญให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว 
นอกจากน้ันยังมีการทอผ้าหลบ (ผ้าปูท่ีนอน) ท่ีมีเอกลักษณ ์
สวยงามเป็นลวดลาย ทอด้วยเทคนิคขดิลายใหญ่ เช่น ลายสงิห์  
ม้า ช้าง ดอกหับ ดอกกาบ นก ปราสาท ดอกไม้ เพื่อบ่งบอก
ถึงวิถีชวิีต ความอดุมสมบรูณ์ และการเกิด การตาย ท่ีแฝงด้วย
ธรรมะ หากแต่ในชีวิตประจ�าวันทั่วไป ชาวลื้อก็พากันเปลี่ยน
ไปใช้ผ้าพิมพ์ลวดลายทันสมัยจากโรงงานกันไปหมดแล้ว
 ส่วนชาวไทลื้อใน สปป.ลาว ปัจจุบันมีชาวลื้ออาศัยอยู่ที่  
แขวงหลวงพระบาง แขวงไชยะบุร ีแขวงพงสาล ีแขวงหลวงน�า้ทา 
แขวงอุดมไชย และแขวงบ่อแก้ว มีความหลากหลายมาก  
การแต่งกายและฝีมอืการทอผ้าก็มคีวามคล้ายคลงึกับชาวลือ้ใน
ประเทศไทยมาก โดยเฉพาะชาวไทลื้อท่ีอาศัยอยู ่ในแขวง   
หลวงน�้าทา ซ่ึงจะทอผ้าด้วยฝ้ายหลากสี ผ้าทอมีลวดลาย 
หลากหลาย มกีารทอเป็นรปูตวัสตัว์ ธรรมชาต ิและบันทึกเรือ่งราว
ในอดีตใว้ในผืนผ้า เช่น ผ้าซิ่น ผ้ากั้ง เช่น ลายเฮลิคอปเตอร์ 
เครื่องบิน จรวด และอาวุธสงคราม เป็นต้น   
 ส่วนชาวไทลื้อ ในสหภาพเมียนมา ก็มีความเป็นอยู ่
ใกล้เคียงกับชาวไทใหญ่จนกลมกลืนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกัน   

ชาวลื้อจะอาศัยอยู่แถบเมืองยอง เมืองยู้ เมืองหลวย เมือง 
เชียงลาบ เมืองไร เมืองพะยาก เมืองโก เมืองโต๋น เมืองเลน 
และเชียงตุง เป็นต้น ปัจจุบันชาวไทลื้อในพม่าไม่ค่อยได้ผลิต
เสื้อผ้าตามแบบเอกลักษณ์ของตนเองสักเท่าไรแล้ว
 และท้ังหมดน้ีแหละคือ เรื่องราวแห่งชาวชาติพันธ์ุ 
ผ่านผืนผ้าของชาวไทลื้อ ในวันน้ีทาง สปป.ลาว ช่างทอผ้า 
ชาวไทล้ือจ�านวนมากเป็นเพียงผู้รับค�าส่ังซ้ือ โดยผ่านการ 
ท�าตลาดและออกแบบจากประเทศไทย ในขณะท่ีประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ไม่ได้มีการให้ความส�าคัญกับผ้าทอไทลื้อใดๆ แล้ว ปัจจุบัน
ประชากรส่วนใหญ่ของชาวชาติพันธ์ุ น้ีกลับมีอยู ่อาศัยใน
ประเทศไทยเป็นจ�านวนมากท่ีสดุ ในขณะเดียวกัน มรดกส�าคัญ
ยิง่เรือ่งการทอผ้า คงมแีต่ท่ีประเทศไทยน้ีเท่าน้ันท่ีมกีารส่งเสรมิ
รักษา มีการท�าการค้ากันอย่างเป็นกิจจะลักษณะ รวมทั้งมีการ
อนุรกัษ์สบืทอดผ้าทอไทลือ้ ด้วยการเปิดพพิธิภณัฑ์ให้ประชาชน
ได้เข้าชมในความงดงามของผ้าทอมือท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น 
อย่างที่ไม่อาจหาได้ในผ้าทอของชาติพันธุ์ใด  
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 ผมเขยีนต้นฉบับก่อนท่ีจะมกีารแข่งขนักีฬาเอเชีย่นเกมส์ท่ี
อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพหลายวัน กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งน้ีก็คง
เหมอืนกับครัง้ท่ีแล้ว คือ นักกีฬาไทยจะเดินลงสนามในวันเปิด
การแข่งขันด้วยชุดสากลท่ีเรียกสั้นๆ ว่า “สูท” ไม่เพียงแต ่
การแข่งขนัเอเชีย่นเกมส์เท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็นซเีกมส์หรอืโอลมิปิก
ในวันเปิดการแข่งขัน นักกีฬาไทยจะต้องลงสนามในชุดสากล
เสมอ ขณะท่ีอินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และแม้แต่ประเทศ 
ในทวีปอาฟรกิาบางประเทศก็ยงัใส่ชดุประจ�าชาตลิงสนาม
 ผมเคยเขียนบทความลงคอลัมน์สบายๆ สไตล์ไมตรี  
ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และลงหนังสือพิมพ์สยามกีฬามาแล้ว 
หลายครัง้ว่า อยากให้นักกีฬาไทยแต่งกายด้วยชดุไทยลงสนาม 
จะเลอืกชดุแบบไหนก็ได้ โดยให้ผูช้ายแต่งกายอย่างหน่ึง ผูห้ญงิ
อกีอย่างหนึง่แต่ข้อเสนอของผมไม่เป็นผล ท่ีไม่เป็นผล เหตผุล

เป็นอย่างอืน่ไปไม่ได้ มอีย่างเดียวคือ ผู้รบัผิดชอบเรือ่งนี ้ไม่เห็น
ด้วยน่ันเอง ท่ีผมอยากให้นักกีฬาไทยแต่งชุดไทยก็เพราะผม
มัน่ใจว่าชดุไทยเกือบทุกชดุสวยงามไม่มท่ีีติ
 ผมจงึอยากให้น�ามาแต่งอวดชาวโลก โดยเฉพาะการแข่งขนั
กีฬาระดับชาตน้ัินจะมกีารถ่ายทอดสดไปท่ัวโลก เท่ากับเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมอะไรเลย  
ชุดประจ�าชาติของไทยรู้จักกันในนาม “ชุดไทยพระราชนิยม” 
ส�าหรับสุภาพบุรุษเรียกว่า เสื้อพระราชทาน ส่วนสุภาพสตรี 
เป็นชดุไทย ประกอบด้วยสไบเฉยีง ใช้ผ้ายาว มเีชงิหรอืยกท้ังตวั 
ซ่ึงมจีบียกข้างหน้า มชีายพก ใช้เขม็ขดัไทยคาด (จะเป็นเขม็ขดั
เงิน ทองหรือนาคก็ได้) ส่วนท่อนบนเป็นสไบ เปิดบ่าชายสไบ
คลมุไหล่ ท้ิงชายด้านหลงัยาวตามท่ีเห็นสมควร

“หลังจากละครทีวีเรื่องบุพเพสันนิวาส
จากจอไปเพียงไม่กี่เดือน 
คนไทยเริ่มห่างเหินชุดไทย
ท�าท่าจะกลับมาเหมือนเดิมอีก 
แสดงให้เห็นว่า 
คนไทยชอบท�าอะไรตามกระแสเสมอ”

ภาพจาก : www.ch3thailand.com
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 ผมคงไม่ต้องบอกรายละเอียดมากกว่านี้ว่าชุดไทยสวย
อย่างไร น่ารกัแค่ไหน เพราะผูอ่้านคงจะรูว่้าชดุไทยเป็นอย่างไร 
ไม่ได้รู้อย่างเดียว ต้องเคยเห็นด้วย หรือถ้าผมน�ามาเขียนให้
ละเอยีดก็คงไม่สามารถบรรยายชดุไทยแต่ละชดุเป็นตวัหนงัสอื
ให้ได้เห็นภาพชัดเจนเท่ากับของจริงได้ เพียงแต่ผมอยากให ้
ผู้อ่านทุกท่าน พิจารณาถึงชุดไทยแต่ละชุดดู ก็จะเห็นเลยว่า 
ออกแบบได้ดเีหลอืเกิน ส่วนไหนท่ีควรกระชบัก็กระชบั ส่วนไหน
ท่ีควรพลิ้วไหว หรือปล่อยชายให้งดงามอย่างไร ก็จะมีอยู่ใน 
ชุดไทย การเลือกผ้า เลือกสี เข้ากันได้อย่างดีและเหมาะที่จะ
ใช้ในงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานประเพณี 
ท้องถ่ิน งานท�าบุญไหว้พระ หรอืแม้แต่ชดุอยูกั่บบ้านเฝ้ากับเรอืน
ก็ดูดีน่ารัก
 ชดุไทยของฝ่ายชายจะดูทะมดัทะแมง ดูแขง็แต่ไม่กระด้าง 
สวมใส่แล้วท�าให้เห็นถึงความเป็นชายไทยท่ีเป็นท้ังนักสู้และ 
นักรัก เท่าท่ีผมสังเกต เด็กรุ่นหลังๆ ไม่ค่อยจะรู้จักชุดไทย  
อย่าว่าคนท่ียงัเป็นเด็กเลย แม้ผู้ใหญ่ก็แทบไม่รูจ้กัชดุไทย นับว่า
โชคดีท่ีเมือ่เรว็ๆ นีม้ลีะครทีวี เรือ่งบพุเพสนันิวาสให้คนไทยได้
ดกัูนท้ังประเทศ บุพเพสนันิวาสเป็นละครเชงิประวัตศิาสตร์ไทย 
ท่ีมเีน้ือเรือ่งความเป็นคนไทย ตวัละครทุกตวัแต่งชดุไทย ฉากใน
ละครก็เป็นบ้านเรอืนไทย แสดงให้เห็นวิถีชวิีตไทย ท่ีว่าโชคดีก็

เพราะเน้ือเรื่องดี ผู้แสดงแสดงได้ดี ทุกอย่างดีหมด จึงท�าให ้
คนดูชื่นชอบชื่นชมไปตามๆ กัน และดูกันทุกเพศทุกวัยท้ัง
ประเทศ ส่งผลให้คนไทยท่ีไม่ค่อยจะรูเ้รือ่งเก่ียวกับการแต่งกาย
ชดุไทยได้รูจ้กั ส่วนคนท่ีรูจ้กัแล้วก็ได้รูม้ากขึน้ 
 ด้วยอิทธิพลของละครบุพเพสันนิวาส ท�าให้คนไทย 
จ�านวนมากหันมาแต่งกายด้วยชุดไทย คนไทยแต่งชุดไทย 
ไปท�าบุญท่ีวัด แม้ไปชมโบราณสถาน เช่น ท่ีสุโขทัยก็พากัน 
แต่งกายด้วยชดุไทย ส่วนใหญ่จะซ้ือชดุไทยเอง แต่ก็มอียูไ่ม่น้อย
ท่ีไปเช่าในงาน ช่วงท่ีว่าน้ีชุดไทยขายดีเป็นพิเศษ คนไทย 
แต่งชุดไทยดูแล้วน่ารัก ก็ต้องขอขอบคุณละครทีวีเรื่อง
บุพเพสนันิวาส ท่ีท�าให้คนไทยหันมาสนใจชดุไทย หลายจงัหวัด
ได้จัดงาน พร้อมกับได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนแต่งกาย
ด้วยชุดไทย ปรากฏว่าได้ผล คือได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิง 
ทว่า หลังจากละครทีวีเรื่องบุพเพสันนิวาสจากจอไปเพียง 
ไม ่ ก่ี เดือน คนไทยเริ่มห ่างเหินชุดไทยท�าท ่าจะกลับมา 
เหมือนเดมิอีก แสดงให้เห็นว่า คนไทยชอบท�าอะไรตามกระแส
เสมอ หรือว่าน่ีคือ วัฒนธรรมอย่างหน่ึงของคนไทยท่ีไม่ดีเลย 
แต่ถึงอย่างไร ผมเชื่อว่า ชุดไทยจะต้องอยู่กับเมืองไทยตลอด
ไปเพราะเป็นชุดที่สวยงามที่สุดในโลก
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ชุดไทยส�าหรับบุรุษ…มีต้นก�าเนิดมาจากไหน
 ชดุไทยส�าหรบัผู้หญงิน้ัน แต่งกันตามชดุไทยพระราชทาน
หรือชุดพระราชนิยม ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลท่ี ๙ โปรดเกล้าฯ ให้ศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ 
การแต่งกายของสตรีให้มีเอกลักษณ์ไทย ให้มีความคล่องตัว 
เหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบัน จนเกิดเป็นชุดไทยพระราชทาน
หรือพระราชนิยมท้ัง ๘ แบบ ดังท่ีทราบกันดีในหมู่สตรีไทย 
อยู่แล้ว 
 แต่ชุดไทยส�าหรับผู้ชายน้ัน มีต้นก�าเนิดมาจากไหนกัน 
ชายไทยท่ีสวมเส้ือราชปะแตน (เสือ้สทูสขีาว คอตัง้สงู กระดุม
ห้าเม็ด) หรือเสื้อพระราชทาน นุ่งโจงกระเบน สวมถุงเท้า 
ยาวถึงเข่า และสวมรองเท้าหุ้มส้น ซึ่งถูกน�ามาใช้ครั้งแรก 
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
 อนัท่ีจรงิเสือ้ราชปะแตนน้ี เกิดขึน้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 
๒๔๑๕ ในคราวท่ีรชักาลท่ี ๕ เสดจ็ประพาสอนิเดีย ซึง่ขณะน้ัน
ทรงมพีระชนมายเุพยีง ๑๙ พรรษา ผู้ตามเสด็จท้ังหลายได้แต่ง 
เครื่องแบบเสื้อฝรั่ง คือใส่เสื้อเปิดอกคล้องผ้าผูกคอ (ผูกเน็กไท) 
แต่นุ่งโจงกระเบน ไม่นุ่งกางเกงแบบฝรั่ง และที่เมืองกัลกัตตา 
แห่งน้ี มช่ีางเสือ้ฝีมอืดอียูม่าก พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตัดฉลองพระองค์ใส่เล่น แบบปิด
ตัง้แต่คอมดุีมกลดัตลอดแนว เพือ่ท่ีไม่ต้องผูกเน็กไท เป็นท่ีพอ
พระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) 
ราชเลขานุการในขณะนั้น จึงได้ขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตคิดชื่อถวายว่า ราชแพตเทิร์น (Raj Pattern) 

ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกูร ล่ามหลวงในคณะราชทูตไทย ผู้แต่งหนังสือนิราศ
เมืองลอนดอน และอธิบดีพิพากษาศาลต่างประเทศคนแรกของไทย 
ในเครื่องแต่งกายชุดผ้าไทยอันสง่างาม 
ถ่ายภาพโดย จอห์น ทอมสัน (John Thomson) ประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๘ 
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 ชุดราชปะแตนเป็นเสมือนเครื่องแบบของข้าราชการ
พลเรอืนไป โดยส่วนมากสวมกับผ้านุง่โจงสกีรมท่า ซึง่เรยีกกัน
สั้นๆ ว่า ผ้าม่วง ซึ่งตัดด้วยผ้าแพรบ้าง ผ้าลายบ้าง เสื้อ
ราชปะแตนเป็นท่ีนิยมอยู่นาน ไม่แต่เฉพาะสวมกับผ้าม่วง
เท่าน้ัน แต่ยังนิยมสวมกับกางเกงแพรอีกด้วย ต่อมาในสมัย
จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศว่า
ด้วยรัฐนิยม ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ให้ประชาชน
แต่งกายตามแบบสากลนิยม การแต่งกายท่ีไม่เรียบร้อย เช่น 
นุ่งแต่กางเกงชัน้ใน หรอืไม่สวมเสือ้ หรอืนุง่ผ้าลอยชาย ตลอด
จนนุ่งโสร่ง นุ่งกางเกงแพร นุ่งผ้าโจงกระเบน ก็ให้แต่งเฉพาะ
อยูใ่นบ้าน ไม่ควรแต่งในท่ีชมุนมุชน เสือ้ราชปะแตนกับผ้าม่วง
จงึหายไป พฒันามาเป็นเส้ือราชปะแตนกับกางเกงขายาวสขีาว 
เป็นเครื่องแบบข้าราชการ ท่ีเรียกว่า “เครื่องแบบปกติขาว” 
ในปัจจุบัน

 สืบเน่ืองมาถึงสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ด�ารง
ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้วยแนวคิดของการก�าหนดรูปแบบ
เครื่องแต่งกายไทยให้มีลักษณะเฉพาะแต่ยังเป็นสากล  
จึงได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานแบบจากพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงก็ได้พระราชทาน 
แบบเสื้อตามที่เคยทรงอยู่บ่อยๆ โดยเป็นเสื้อสูทคอตั้ง ที่เรียก
กันว่า “คอแมนดาริน” (Mandarin Collar) หรือ “คอเหมา” 
(Mao Collar) เรียกว่า “เสื้อชุดไทย” หรือ “เสื้อชุดไทย
พระราชทาน” โดยมี ๓ แบบคือ ๑ ชุดไทยแบบแขนสั้นส�าหรับ
งานกลางวัน ๒. ชุดไทยแขนยาว ส�าหรับงานกลางคืน และ 
๓. ชุดไทยแขนยาวคาดเอว ใช้ในโอกาสพิธีการท่ีส�าคัญหรือ
งานท่ีเป็นทางการ หลงัจากนัน้คณะรฐัมนตรจีงึมมีตใิห้สวมเสือ้
พระราชทานนี้แทนชุดสากล นับตั้งแต่วันท่ี ๒๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึง่มลีกัษณะพเิศษท่ีแตกต่างจากเสือ้ราชปะแตน
เดิม คือสามารถเลือกใช้ผ้าตามแต่ละท้องถ่ินมาตัดเย็บ 
เพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพและรายได้ของชาวบ้านจากภาค
ต่างๆ เสื้อชายไทยจึงมีสีสันและลวดลายแปลกตาอย่างท่ี 
ไม่เคยเห็นมาก่อน กลายเป็นที่นิยมในวงกว้าง 
 หากลองสบืค้นข้อมลูทางประวัตศิาสตร์จะพบว่า ลกัษณะ
ของเสื้อสูทปกตั้งแขนยาวนี้ เป็นรูปแบบเดียวกับยูนิฟอร์มของ
เหล่าทหารในวัฒนธรรมตะวันตกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ 
ท่ี ๑๙ โดยเป็นเครื่องแบบทหารม้า สมัยจักรพรรดินโปเลียน
ของฝรัง่เศสและแบบเสือ้สไตล์ Leather Neck ของเหล่าทหาร
เรืออเมริกันและอังกฤษ บางท่านอาจจะคิดไปว่ารัชกาลท่ี ๕ 
น่าจะทรงทอดพระเนตรเห็นแบบเสื้อลักษณะนี้ผ่านบรรดา
เครื่องแบบกษัตริย์และผู้น�าประเทศครั้งเสด็จเยือนประเทศ 
แถบยโุรป ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าซาร์นิโคลสัท่ี ๒ แห่งรสัเซยี หรอื
ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ โฟร์ แห่งฝรั่งเศส จะเป็นการหยิบยืม
สิ่งของท่ีมีอยู่ก่อนมาประยุกต์ใหม่ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย 
หรือไม่ แต่ในความเป็นจริงแล้วเสื้อคอปกตั้งนี้ เราพอจะเห็น
ได้จากภาพของรัชกาลที่ ๔ ที่ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร
และของทหารไทยในสมัยนั้นด้วย ซ่ึงน่าจะได้รับอิทธิพลจาก
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว 

เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)
ผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรีในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
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  จะว่าไปแล้วเสือ้ราชปะแตน มคีวามคล้ายคลงึกับชดุจนี
ท่ีเรยีกว่า ชดุ “จงซานจวง” ภาษาจนีกลาง คือ “ซนุ จง ซาน” 
แปลตรงๆ คือ ชดุแบบ ดร.ซนุ ยดัเซน็ ซึง่ถือเป็นชดุทางการ
ของจีน ท่ีใส่ออกหน้าออกตาได้ส�าหรับข้าราชการท่ัวไป  
รวมไปจนถึงท่านผูน้�าจนีประธานาธบิดีสจีนิผิง ก็ใส่เป็นประจ�า 
เป็นเสื้อผ้าท่ีแฝงความหมายไว้ข้างใน อาทิ กระดุมหน้ามี
กระดุม ๕ เม็ด ส่ือถึงอ�านาจในการปกครอง ๕ อย่าง 
ตามทฤษฏขีอง ดร.ซุน ยดัเซน็ ได้แก่ รฐับาล สภานติบิญัญตัิ 
ศาล คณะกรรมการสอบ และผูคุ้มกฏ มกีระดุมข้อมอืสองข้าง 
ฝั่งละ ๓ เม็ด แทนลัทธิไตรราษฎร์ หมายถึง ตัวประชาชน 
อ�านาจของประชาชน และสวัสดิภาพความเป็นอยู ่ของ
ประชาชน ซ่ึงไปพ้องกัแนวคิดของพรรคอกี ๓ อย่าง คือ ความ
เท่าเทียมกัน อิสรภาพ และภราดรภาพ กระเป๋ามี ๔ ใบ 
แทนคุณธรรมท้ังสี ่คือ ความถูกต้อง ความยตุธิรรม ศลีธรรม
และเกียรตยิศ 

 ดร.ซุน ยดัเซน็ ได้เข้ามาเมอืงไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๖ 
โดยเดินทางสลบัไปมาระหว่างไทย มาเลเซยี และสงิคโปร์ ท่าน
ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่ว (ครัง้ยงั
ด�ารงพระอสิรยิยศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร) เพือ่ขอพระราชทาน
พระราชานุญาตพบปะกับชาวจีนในประเทศไทย ท่านได้มา
ปราศรัยปลุกระดมให้ชาวจีนโพ้นทะเลในสยาม ท่ีลงหลัก 
ปักฐานอยู่แถวย่านเยาวราชและส�าเพ็ง สนับสนุนการปฏิวัติ 
โค่นล้มราชวงศ์ชงิ ช่วงเวลาน้ันข้าราชการชาวสยาม ก็นุ่งผ้าม่วง
สวมเสือ้ราชปะแตนอยูแ่ล้ว 
 อย่างไรก็ตามในประเทศจีนน้ัน มีชุดท่ีเก่าแก่กว่าชุด 
จงซานจวง ซ่ึงทุกวันน้ีคนจีนยังนิยมสวมใส่กัน เรียกกันว่า 
“ถังจวง” หมายถึงชดุราชวงศ์ถัง แต่เป็นชดุของสมยัราชวงศ์ชงิ
ตอนปลาย (พ.ศ. ๒๑๘๗–๒๔๕๔) ท่ีเรยีกเช่นนี ้เพราะราชวงศ์
ถังเป็นราชวงศ์ท่ีชาวจนีภาคภมูใิจมาตัง้แต่สมยัโบราณ ถังจวง 
คือ เสือ้คอจนีท่ีมลีกัษณะเป็นคอตัง้ ใช้ผ้าแพรปักลายหรอืผ้า
ต่วน สาบเสือ้อาจเป็นแนวตรงหรอืแนวเฉยีง กระดมุเสือ้ใช้ผ้า
ถักเป็นปมและมห่ีวงรงัดุม ถ้านึกภาพไม่ออกให้นกึถึงยามท่ีมี
ประชุมเอเปค พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีประเทศจีน คือ ชุดท่ีผู้น�า
นานาชาตใิส่กันน่ันแหละ
 ในสายตาชาวตะวันตกสทูปกตัง้น้ีได้บ่งบอกถึงความเป็น
ตะวันออก เมื่อวงดนตรี The Beatles เดินทางไปอินเดีย แล้ว
เอาสูทปกตั้งนี้มาสวมจนโด่งดัง ก่อนถูกตั้งฉายาใหม่ว่า “The 
Nehru Jacket” ตามชื่อของชวาหระลาล เนห์รู (Jawaharlal 
Nehru) นายกรฐัมนตรคีนแรกของประเทศอนิเดีย จะว่าไปแล้ว
ชุดประจ�าชาติของแต่ละในประเทศอาเซียน อาทิ กัมพูชา 
สปป.ลาว มาเลเซีย สงิคโปร์ เวียดนาม อนิโดนีเซยี ก็มลีกัษณะ
คอตัง้คล้ายกัน จงึเชือ่มโยงสรปุได้ว่า.. รปูแบบเสือ้ได้ถือก�าเนิด
จากวัฒนธรรมพื้นเมืองของตะวันออก ท่ีประยุกต์มาจาก 
มุมมองของตะวันตก ผ่านการปรุงแต่งให้ทันสมัย ผนวกกับ
โจงกระเบนด้ังเดิมของไทย กลายเป็นชุดไทยในยุคปัจจุบัน 
ท่ีมีเอกลักษณ์ไม่ซ�้าใคร ท่ีเหลือเป็นหน้าท่ีของเราทุกคนว่า  
จะสามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งบ่งบอกตัวตนของ
ชนชาติไทยเอาไว้ได้นานแค่ไหน รักไทยก็ช่วยกันอนุรักษ์ 
และใส่ชุดไทยกันเถอะนะครับ 

รัชกาลที่ ๖ สวมบทนักโบราณคดีในละคร ทรงฉลองพระองค์ชุดนี้คอปกคล้ายกับ
ชุด “จงซานจวง” ของจีน
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เมนูข้าว คาวหวานท่ัวไทย

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการข่าวสด

ส�านักพิมพ์ : มติชน

 เร่ืองราวของร้านอาหาร และ
สูตรอาหารต่างๆ ของคนไทยทั่วทั้ง
ประเทศ สรรหาเมนูอาหารคาวหวาน 
แปรและปรุงจาก "ข้าว" ครบทุกรส 
สดทุกสูตร เพื่อเป็นลายแทงน�าคุณไป
สู่เมนูอาหารที่แปรและปรุงจากข้าว 
รวมทั้งเส้นทางไปสู่ร้านเด็ดๆ ทั่วไทย 
ที่มีเมนูข้าวคาวหวานครบครัน  

เปิดอ่าน
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ 

ภาชนะดินเผา ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

ผู้เขียน : รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์

ส�านักพิมพ์ : มิวเซียมเพรส

 ภาชนะดนิเผาเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
ในยคุสมยัต่างๆ ประดษิฐกรรมยุคแรก 
ในสยาม เร่ืองราววถีิชวีติมนษุย์โบราณ
ยุคพันปี ความหมายเชิงสัญลักษณ์  
ของภาชนะดนิเผา บอกเร่ืองราวภาชนะ
ดินเผาเครื่องอุทิศในหลุมศพ   
 

ท้าวแสนปม

ผู้เขียน : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖

ส�านักพิมพ์ : วิสดอม

 ท้าวแสนปมเป็นนิทานพ้ืนบ้านที ่
คนไทยรู้จักกนัมาช้านาน พระบาทสมเดจ็ 
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงน�านิทาน
เร่ืองนี้มาดัดแปลงเป็นบทละครร�าซึ่งได้
รับการยกย่องว่าเป็นกระบวนกลอนที่ดี 
ที่สุดของพระองค์ อีกทั้งยังทรงตัดตอน 
ส�าคัญในเร่ืองมาพระราชนพินธ์เป็นละคร
ดึกด�าบรรพ์ที่มี รูปแบบการน�าเสนอ 
ที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง  



สุดยอด เมืองไทย  

มีอะไรเป็นที่สุด 

ผู้เขียน : กอง บก.ฝ่ายวชิาการ บุค๊ส์ ท ูยู  

ส�านักพิมพ์ : บุ๊คส์ ทู ยู

 รวมสุดยอดความรู้ที่เน้นเร่ือง 
โดดเด่น จ�าเป็น และส�าคัญ และอะไร
ทีเ่ป็นทีส่ดุในเมอืงไทย เพ่ือเปิดประตู
แห่งความรู้สูโ่ลกกว้าง เช่น เร่ืองรู้ลกึ
ร อบตั วทั่ ว ไ ทย  ที่ สุ ด ขอ งที่ สุ ด 
ในประเทศไทย เป็นต้น  

 เร่ืองราวของยายนาง เกิดและ
เตบิโตมาในหมูบ้่านเลก็ๆ มมุหนึง่ของ
ภาคอีสานอันกว ้ างใหญ ่  มีพ ่ อ 
เป็นครูประชาบาล และมีแม่เป็นลูก
ชาวนา ชีวิตของเด็กชาวบ้านอีสาน 
เมื่อห ้าสิบป ีที่แล ้ว มีอะไรที่ เป ็น 
ความสุข เป็นความทุกข์ ต้องฝ่าฟัน 
กนับ้าง 
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เมื่อยายอายุเท่าหนู

ผู้เขียน : ยายนาง

ส�านักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

 หลวงปู ่ศุข แห่งวัดปากคลอง
มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท  
พระเกจิอาจารย์ผู ้เลื่องชื่อข้ามชาต ิ
อดีตจากยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ สู่ปัจจุบัน 
คือ พระอาจารย์องค์ส�าคัญของพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ ผู ้สืบทอดวิทยาคุณและคัมภีร ์
ยาในพระนาม "หมอพร" นอกจาก 
พระเวทย์อันทรงคุณวิเศษนักแล้ว 
ต�ารายาสมุนไพรของพระคุณเจ้าก็มี
ประสิทธิผลร�่าลือจรดแผ่นดินแผ่นน�้า
ดุจเดียวกัน  

ยาสมุนไพร  

ต�ารับเก่าด้ังเดิม หลวงปู่ศุข

ผู้เขียน : ด�ารงธรรม

ส�านักพิมพ์ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ 



วัฒนธรรมปริทัศน์

เชิดชูเกียรติ ๑๗ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐

 ศิลปินคือผู้สร้างสรรค์งานศิลป์ประดับไว้ให้โลกใบน้ี 
คงความงดงาม น�าความสุนทรีมามอบให้กับทุกผู้คน สร้าง
ความสุข ปลุกความฝัน แบ่งปันก�าลังใจ งานศิลปะจึงมีคุณค่า
ต่อชีวิตและสังคม
 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ 
ด�าเนินการคัดเลือกศิลปินใน ๓ สาขา ได้แก่ วรรณศิลป์  
ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ โดยนับตั้งแต ่
พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึงปัจจุบัน มีศิลปินแห่งชาติทั้งสิ้น ๒๙๕ ราย
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 ส�าหรับพุทธศักราช ๒๕๖๐ คณะกรรมการวัฒนธรรม 
แห่งชาต ิได้ประกาศยกย่องศลิปินแห่งชาต ิจ�านวน ๑๗ คน ดังน้ี 
สาขาทัศนศิลป์  
  นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (จิตรกรรม) 
  นายศราวุธ ดวงจ�าปา (ประติมากรรม)
  นายเสวต เทศน์ธรรม (ประติมากรรม)
  นายสมชาย แก้วทอง (การออกแบบแฟชั่น) 
  นายสิน พงษ์หาญยุทธ (สถาปัตยกรรม) 
สาขาวรรณศิลป์ 
  นางเพ็ญศรี เคียงศิริ 
  นายพิบูลศักดิ์ ลครพล
  นายเทพศิริ สุขโสภา 
สาขาศิลปะการแสดง 
  นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (คีตศิลป์) 
  นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ (นาฏศิลป์ไทย) 
  นายบุญศรี รัตนัง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) 
  นายวิรัช อยู่ถาวร (ดนตรีสากล) 
  ท่านผูห้ญงิวราพร ปราโมช ณ อยธุยา (นาฏศลิป์สากล)
  นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ (ดนตรีไทยสากล) 
  ศาสตราจารย์มัทนี โมชดารา รัตนิน (ละครเวที)
  นายยทุธนา มกุดาสนทิ (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
  นายคเณศ เค้ามูลคดี (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) 
 โดยเมือ่วันท่ี ๗ สงิหาคม ๒๕๖๑ สมเดจ็พระเทพรตันราช-
สดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ศลิปิน
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๗ คน เข้าเฝ้าฯ  
เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ณ ศาลาดุสดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวัง
ดุสติ โดยมรีองนายกรฐัมนตร ีนายวิษณ ุเครอืงาม กราบบังคมทูล
ถวายรายงาน 
 และเพือ่เป็นการเผยแพร่ผลงานในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้มีความรักในเส้นทางศิลปะ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้
จัดนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่าง 
วันที่ ๗ - ๑๔ สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หวังให้ผู้ชมได้น�าปรัชญาใน
การท�างานและการด�าเนินชวิีตของ ๑๗ ศลิปินแห่งชาต ิมาเป็น
แนวทางและสร้างก�าลังใจในการรังสรรค์ผลงานของตนเอง 
ต่อไปในอนาคต  
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 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราช- 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เอกอัครราชูปถัมภกมรดก

 ในปีนี้การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ 
ได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งชาย-หญิง รวม 
๓๘ ท่าน รวมถึงลกูศษิย์และลกูหลานครอูาวุโส อกีจ�านวน ๑๕ คน 
ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงไทยอันไพเราะกันอย่างสดุฝีมอื 
ประกอบด้วย ๖ รายการแสดง คือ ร�าถวายพระพรโดย ครนูาฏศลิป์
อาวุโสหญงิและชาย การบรรเลงดนตรีไทยวงดนตรีไทยพิเศษ 
เพลงทองย่อนและเพลงพราหมณ์ดีดน�้าเต้า การบรรเลงวง 
ปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย เพลงโหมโรงมหาราช การบรรเลง 
ดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้นวม เพลงสุดสงวน (เถา) ต่อด้วย  
การบรรเลงดนตรี วงปี ่พาทย์ไม้นวม เพลงไกรลาศส�าเริง  
โดยวงลูกศิษย์ครูอาวุโส และการบรรเลงดนตรีไทย วงเครื่อง
สายผสม เพลงร�าวงมาตราฐาน โดยครอูาวุโสหญงิและชาย และ
ปิดท้ายด้วยการแสดงชุดพิเศษโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงขบัร้อง
เพลงนางครวญ (เถา) ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน 

การแสดง
ดนตรีไทย
ครูดนตรีอาวุโส 
แห่งรัตนโกสินทร์

วัฒนธรรมไทยและ “วิศิษฏศิลปิน” เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๒ เมษายน พร ้อมด้วยส�านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์แก้วต่อวงการดนตรี
ไทยตลอดมา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึง
ได้จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เมื่อ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย
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 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน 
“มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาต ิเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อัคราภิรักษศิลปิน” 
สมัผสัมรดกภมูปัิญญาท่ัวไทย โครงการวัฒนธรรมดีเด่น ยกย่อง
เชดิชเูกียรตเิครอืข่ายชมุชนท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม เผยผลงาน
วิจัยระดับชาติ อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิศิลปาชีพ ลิ้มรส
อาหารอร่อยร้านร้อยปี อาหารยอดนิยม เลือกซื้อของดีจาก 
ท้องถ่ินท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 โดยนายวิษณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีให้เกียรตเิป็น
ประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติฯ ได้กล่าวถึง
คุณค่าของการจัดงานครั้งน้ีว่า การน�าเสนออัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ที่มีความโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่น เป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่ชาวบ้านเจ้าของภูมิปัญญา และเปิด
โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมท้ังในระดับชมุชนและประชาชน รวมท้ังเป็นการส่งเสรมิ 
รายได้จากทุนทางวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาล  

มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  
อัคราภิรักษศิลปิน

125กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑










