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บทบรรณาธิการ  

 สัญลักษณ์รวงข้าวสีทองเชื่อมร้อยด้วยความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวมาเนิ่นนาน 
สื่อความหมายถึง ๑๐ ประเทศในอาเซียน ภูมิภาคที่ถักทอขึ้นด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรม
อนัหลากหลายงดงาม ทกุชนชาตใินอาเซยีนล้วนมเีอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นของตน หากแต่
ในความต่างกลับมีความเหมือน กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมที่ชาวอาเซียนภาคภูมิใจ หนึ่ง
ในนัน้คือการแสดงจากมหากาพย์เร่ืองรามายณะของอนิเดยี วรรณคดเีร่ืองทีถู่กตคีวามไป
ในรูปแบบต่างๆ ตามพ้ืนเพวัฒนธรรมของแต่ละชาติ และต่อยอดสร้างสรรรค์ขึ้น 
เป็นชุดการแสดงที่บ่งบอกถึงนาฏยศิลป์ของชนชาติตน ทั้งแบบราชส�านัก พ้ืนบ้าน หรือ
ร่วมสมัย เหตุใดรามายณะจึงมีบทบาทส�าคัญต่อศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ค�าตอบอาจ 
ไม่ได้หยดุอยูท่ีว่รรณคดเีร่ืองนีคื้อหนึง่ในมหากาพย์ของโลก แต่แนวคดิในเร่ืองยงัเชือ่มโยง
ไปถึงคตินิยมที่คล้ายคลึงกันต่อเร่ืองธรรมะชนะอธรรม อันฝังรากลึกอยู่ในดินแดนแห่งนี้ 
ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในวารสารวัฒนธรรม ฉบับรามายณะอาเซียน
 ปัจจุบันการเคลือ่นย้ายถ่ายเททางวฒันธรรมสามารถพบเหน็ได้ทัว่ไป ทัง้ใกล้ตวั
จนคาดไม่ถึง อย่างปลาร้าเครื่องปรุงรสยอดนิยมของไทย ประเทศเพื่อนบ้านรอบๆ เราก็
ชื่นชอบไม่แพ้กัน และหากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ จะพบเหตุการณ์ที่สร้างความ
ประหลาดใจมากมาย รู้หรือไม่ว่าโฮจิมินห์นักปฏิวัติชาวเวียดนามเคยอยู ่ที่จังหวัด 
พิจิตร และเมื่อเครื่องดนตรี ๑๐ ชาติอาเซียนผสมวงกันแล้ว ส�าเนียงเสียงเพลงจะไพเราะ
เช่นไร อ่านเรื่องสนุกๆ เหล่านี้ได้ในวารสารวัฒนธรรม
 วัฒนธรรมยังคงเดินทางอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ท�าหน้าที่บ่งบอกความเป็นตัวตน  
และยังเป็นสะพานสมานมิตร เชื่อมความสัมพันธ์ สลายเขตแดนให้อาเซียนร่วม 
เป็นหนึ่งเดียว 

         ชาย  นครชัย

 ท่านที่ประสงค์น�าข้อเขียนหรือบทความใดๆ ในวารสารวัฒนธรรมไปเผยแพร่ กรุณา
ติดต่อประสานกับกองบรรณาธกิารหรอืนกัเขยีนท่านนัน้โดยตรง ข้อเขยีนหรอืบทความใดๆ 
ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวัฒนธรรมฉบับน้ี เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัวของผู ้เขียน  
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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การแสดงรามายณะในประเทศต่างๆ ล้วนเป็นการแสดงออกถงึความศรัทธา 
เนื่องในศาสนาพราหมณ์ ใช้เป็นสื่อ (Medium) ในการสาธยายเรื่องราว 

ของพระเป็นเจ้า ในระยะแรกคงเป็นเพยีงการเล่าเรื่องหรอืสาธยายพระคัมภรี์ 
ด้วยท�านองที่มกีารเเสดงอารมณ์ ความรู้สกึชวนให้คล้อยตามหรอืเกดิความสะเทอืนใจ  

ระยะต่อมาจงึมกีารเล่าเรื่องประกอบของอากัปกริยิา 
เกดิเป็นการแสดงรูปแบบต่าง ๆ

ทศกัณฐ์ยกพระราม ในฉากยกรบระหว่างทัพฝ่ายกรุงลงกากับฝ่ายทัพพระราม 
แสดงโดยคณะโขนกรมศิลปากร
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มุขปาฐะที่มีมาแต่เดิมซึ่งอาจรับมาจากชวาอีกต่อหนึ่ง และชวา 
อาจรับมาจากมุขปาฐะของอินเดียใต้ซึ่งสืบเนื่องมาจากเร่ืองเล่า 
ในมัธยมประเทศแต่โบราณกาล ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนหรือในสมัย
พุทธกาล
 จากเนือ้เร่ืองรามเกียรติฉ์บับพระราชนพินธ์ในพระบาทสมเดจ็
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้น ในรัชกาลต่อๆ มา ก็ได ้
มีการน�ามาปรับปรุงเเต่งเติมเป็นบทละครรามเกียรติ์ตอนต่างๆ  
เพื่อให้เหมาะสมแก่การน�าไปใช้ในการแสดงจริง ทั้งในรัชกาลที่ ๒ 
และรัชกาลที่ ๔ นอกจากนี้ยังมีบทคอนเสิร์ต พระนิพนธ์ของ 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  
ที่น�ามาใช้ส�าหรับการแสดงโขนอย่างแพร่หลาย และกลายมา 
เป็นต้นแบบในการปรับบทส�าหรับการแสดงรามเกียรติ์ตอนต่างๆ 
ในปัจจุบัน ส่วนบทละครดกึด�าบรรพ์เร่ืองรามเกียรติ ์พระราชนพินธ์
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนิพนธ์ของ 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  
จะมีความแตกต่างจากฉบับอื่นๆ เพราะทรงพระราชนิพนธ์และ
นิพนธ์ขึ้นจากฉบับของวาลมีกิโดยตรง จึงมีรายละเอียดของ 
ชื่อตัวละครและเนื้อเร่ืองบางส่วนต่างออกไปจากรามเกียรติ ์
ฉบับที่แพร่หลายมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา

  ในอุษาคเนย์ การแสดงรามายณะล้วนเป็นการแสดงอัน 
เก่ียวเนื่องกับรามายณะฉบับสันสกฤตของวาลมีกิ ซึ่งถือเป็น 
สมฤต ิ(smriti) หรือคัมภร์ีในศาสนาพราหมณ์ฮนิด ูทีม่คีวามส�าคัญ
รองลงมาจากคัมภีร์พระเวทย์ การแสดงรามายณะจึงจัดเป็น 
การแสดงก่ึงพิธีกรรม อยู ่ในกรอบจารีตที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือคง 
ความศักด์ิสิทธิ์ในเชิงความเชื่อทางศาสนารูปแบบของการแสดง 
รามายณะที่ปรากฏในปัจจุบันของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ที่มีการสืบทอดต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปี ยังคงม ี
ความสอดคล้องในด้านเนื้อหาเเละการแสดงออกทางอารมณ ์
ของนักแสดง รวมทั้งมีการสวมหัวหรือหน้ากากแสดงความเป็น 
ตัวละครรามายณะในรูปแบบศิลปกรรมของประเทศนั้นๆ อีกด้วย
 ในประเทศไทย การแสดงรามายาณะหรือการแสดงเร่ือง
รามเกียรติ์ เป็นการแสดงที่มีหลักฐานถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิด 
กับเเนวคิดด้านการปกครองตามลัทธิเทวะราชา ดังมีปรากฏเป็น
หลกัฐานทางวรรณกรรมยนืยนัจากส�านวนว่าเป็นการแสดงทีเ่ก่าเเก่
มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งในลักษณะของค�าพากย์และ 
บทละครในสมัยรัตนโกสินทร์ บทพระราชนิพนธ์เร่ืองรามเกียรติ ์
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีส�านวนที่มาจาก 
ค�าพากย์เร่ืองรามเกียรติ์ในสมัยอยุธยาประกอบกับวรรณกรรม 

๑
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 จากหลักฐานวรรณกรรมต่างๆ บ่งชี้ให้เห็นถึงการแสดง
รามเกียรต์ิ ที่มีเพียงบทพากย์ในระยะเร่ิมเเรก ซึ่งค�าพากย์นั้น 
ก็อาจใช้ในการแสดงหนังใหญ่หรือหุ่นในช่วงต้นๆ จนเกิดความ
นิยมในการใช้ผู ้เเสดงเข้าไปท�าท่าทางประกอบ จนพัฒนาให้ 
ผู้แสดงสวมใส่เคร่ืองแต่งกายตามจิตนาการให้สอดคล้องกับรูป
ลักษณะของตัวละครนั้นๆ แต่ยังคงด�าเนินเร่ืองโดยใช้ค�าพากย์ 
เช่นเดียวกับการแสดงหนังใหญ่ จนในที่สุดรามเกียรติ์ที่ใช้ผู้เเสดง
ก็เติบโตเจริญงอกงามขึ้นเป็นการแสดงโขนที่มีการสวมศีรษะ 
หรือหัวโขนบ่งบอกถึงความเป็นตัวละครนั้นๆ อย่างเฉพาะเจาะจง 
 การแสดงโขนของไทยอาจกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงที่มี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องเร่ือยมา แม้ว่าจะดูเหมือนมีความซบเซา
บ้างในบางยุคบางสมัย แต่รูปแบบของการแสดงโขนของไทยที่
ปรากฏในปัจจุบัน ซึง่ยดึเอาการด�าเนนิเร่ืองตามบทพระราชนพินธ์
ของรัชกาลที่ ๑ เป็นหลักนั้น  ก็ถือได้ว่าเป็นการผสมผสานความ
งามในอุดมคติด้านทัศนศิลป์กับนาฏศิลป์ และได้รับการขัดเกลา
มาแล้วให้ลงตัวแนบเนียนด้วยแนวทางศิลปะของไทย และยังคง
เป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ทีแ่สดงให้เหน็ร่องรอยของความเชือ่
ตามลทัธเิทวะราชา ขนบธรรมเนยีมประเพณีในราชส�านกั ตลอดจน 
โลกทัศน์ในการด�าเนินชีวิตภายใต้กรอบวัฒนธรรมประเพณี 

๒

๑. ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ จากบทพระราชนิพนธ์ 
 ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑  
 บริเวณรอบพระระเบียง วัดพระ ศรีรัตนศาสดาราม 
 ตอนศึกมัยราพณ์

๒. โขนพระราชทาน ตอนศึกมัยราพณ์เช่นเดียวกัน จ�าลองภาพ 
 จิตรกรรมฝาผนังมาเป็นฉากการแสดงได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ
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๑

อนัดงีามของไทย ส่วนรูปแบบการแสดง กไ็ด้มกีารผสมผสานการแสดง
ทีด่�าเนนิเร่ืองด้วยค�าพากย์และเจรจาแบบโบราณ กบัการแสดงทีม่กีาร
แสดงออกทางอารมณ์และท่าทางของตัวละครอย่างละครในราชส�านัก 
และคงไว้ซึ่งจารีตในการสวมหัวโขนส�าหรับตัวละครส่วนใหญ่ อันเป็น
เอกลักษณ์ส�าคัญของการแสดงโขน ส่วนผู้แสดงที่แต่เดิมเป็นชายล้วน 
กม็กีารใช้ชายจริงหญิงแท้ตามตวัละครในเร่ือง ยกเว้นบางฉากบางตอน
ทีย่งัมกีารใช้นกัแสดงชายส�าหรับบทนางยกัษ์ หรือตวันางในการขึน้รอก
อยูบ้่าง ส�าหรับวธิกีารแสดงก็มกีารปรับเปล่ียนให้เข้ากับพ้ืนทีแ่ละโอกาส 
แต่ยงัคงความยดืหยุน่และสามารถปรับประยกุต์ได้ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
บนลานโล่งหรือบนเวทีมีฉากหลัง 
 การแสดงโขนของไทย แต่เดิมจัดเป็นมหรสพของหลวงที่อยู่ 
ในความดูแลของราชส�านักและเจ้านายตามวังต่างๆ โดยในสมัย
รัตนโกสินทร์ ได้มีการจัดตั้งกรมมหรสพรับผิดชอบเร่ืองการแสดง 
ของหลวงโดยตรง และโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร
ในเวลาต่อมา ซึ่งยังจัดการแสดงตามแนวทางของโขนราชส�านักอยู่ 
นอกจากการแสดงโขนแบบราชส�านกัแล้ว การแสดงโขนเร่ืองรามเกียรติ์
ยังแพร่หลายไปสู่สังคมในวงกว้าง เกิดเป็นการแสดงโขนคณะต่างๆ 

๒
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และจัดแสดงโขนแบบพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานับสิบปี หรือโขนของ 
มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ที่มุ ่งเน้นการจัดแสดงแบบกระชับและรวดเร็วส�าหรับนัก 
ท่องเที่ยว โขนของสถาบันคึกฤทธิ์ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วไปที่มีใจรัก ได้มีโอกาส
เข้ารับการฝึกซ้อมและร่วมแสดง นอกจากนี้ยังมีคณะโขนของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
และโรงเรียนต่างๆ ในทุกระดับชั้นและช่วงวัย 
 อาจกล่าวได้ว่า ส�าหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการแสดงโขนของไทยมากนัก จะพบ
ว่าการแสดงโขนของไทยกับ “ละครโขล” ของเขมรมีความคล้ายคลึงกันมาก ทั้งนี้
เพราะในอดีต ทั้งสองประเทศมีความเชื่อมโยงกันในทางประวัติศาสตร์ทั้งในด้าน
การเมืองการปกครองและทางสังคมอยู่มาก ส�าหรับรูปแบบการแสดงละครโขลของ

๓

๑ โขนพระราชทาน ในฉากยกรบระหว่างทศกัณฐ์ 
 กับพระรามและหนุมาน

๒ โขนเปรี๊ยะเรียจตร๊วบหรือพระราชทรัพย์กัมพูชา 
 มหารุมเอล หรือมัจฉานุรบหนุมาน 

๓ โขนศาลาเฉลิมกรุง ฉากหนุมานเกี้ยว 
 นางสุวรรณมัจฉา

๔  หนุมานเกี้ยวนางสุวรรณมัจฉา ภาคกัมพูชา

รับแสดงในงานทั่วไป ทั้ งยังมีการปรับ
ประยุกต์การแสดงโดยลดทอนรายละเอียด
บางส่วนให้ง่ายต่อการแสดงและลดแบบแผน
ทั้งท่าร�า การแต่งกาย การขับร้อง ค�าพากย์ 
และเจรจาลง เกิดเป็นรูปแบบการแสดงโขน
อกีแขนงหนึง่ ทีเ่รียกกนัทัว่ไปว่า โขนสด โดย
มีผู้แสดงแต่งกายตามบทเป็นผู้ร้องเพลงและ
พูดเจรจาเอง จึงสวมหัวโขนครอบไว้เพียง
หน้าผาก เพื่อให้สามารถร้องเจรจาได้
 ปัจจุบันนอกจากกรมศิลปากรแล้ว การ
ฝึกซ้อมและการจัดแสดงโขนแบบประเพณี 
(Traditional Performance) ยงัมอียูต่ามส�านกั
และสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น โขนของ
มลูนธิส่ิงเสริมศิลปาชพีในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ที่มุ่งฟื้นฟูงานช่างประณีตศิลป์
แขนงต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการแสดงโขน 

๔
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นักท่องเที่ยวถ่ายภาพตัวละโคนและละครโขล
ที่ปราสาทบายน เมืองเสียมเรียบ

12



กัมพูชาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เกิดจากการสืบทอดและฟื้นฟูขึ้นใน
ระยะหลังสงคราม โดยเฉพาะการแสดง “เรียมเกร์” (Reamker) 
แบบราชส�านัก ซึ่งมีการใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วนตามแบบจารีต
โบราณ มักแสดงตอนที่มุ ่งเน้นการแสดงอารมณ์ของตัวละคร
มากกว่าการแสดงฉากรบพุ่งหรือสงครามใหญ่ นักแสดงแต่งกาย
ตามลักษณะของตัวละคร แบบเคร่ืองทรงอย่างราชส�านักกัมพูชา 
สวมหัวโขนส�าหรับบทยักษ์ ลิง และเปิดหน้าส�าหรับตัวพระและ 
นางกษตัริย์ สขีองเคร่ืองแต่งกายและหวัโขนประดษิฐ์ขึน้ตามสีพงศ์
ของตัวละครเช่นเดียวกับสีของตัวโขนของไทย ในปัจจุบันยังได้มี
การฟื้นฟูการแสดงเรียมเกร์ ที่ผู้แสดงสวมหัวโขนทั้งหมด ไม่ว่า 
จะเป็นพระราม พระลักษณ์หรือแม้กระทั่งนางสีดาขึ้นมาด้วย 
 เช่นเดียวกับไทย นอกจากการแสดง “ละครโขล” แบบหลวง
หรือแบบราชส�านักแล้ว ประเทศกัมพูชายังมีการแสดงละคร 
โขล เรียมเกร์ แบบชาวบ้าน กล่าวกันว่าเคยมีคณะละครโขลของ
ชาวบ้านตามหมู่บ้านอยู่ถึงแปดคณะในช่วงก่อนสงคราม ปัจจุบัน
เหลอืการแสดงละครโขลของหมูบ้่านอยูเ่พียงแห่งเดยีว นัน่คือคณะ
ละครโขลวัดสวายอันแดต (Lkhon Khol Wat Svay Andet)  
ที่ต�าบลสวายอันแดต ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น�้าโขงจากกรุงพนมเปญ

ไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งการแสดงละครโขลที่หมู่บ้านแห่งนี้ 
มีรูปแบบที่เป็นการแสดงพ้ืนบ้าน จัดแสดงในช่วงสงกรานต์เพ่ือ
ถวายแด่ “นักตา” สิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจ�าหมู่บ้าน โดยใช้ผู้แสดงเป็น
ชายซึง่โดยมากเป็นเด็กๆ ในหมูบ้่าน แต่งกายตามบทบาทยกัษ์ ลงิ  
ที่ตัดเย็บกันเองอย่างง่ายๆ ผู้แสดงตัวเอกแต่งแบบโขนราชส�านัก 
ส่วนตวัแสดงโขนยกัษ์และลงินุง่แต่โจงกระเบน ไม่สวมเสือ้ แต่สวม
หัวโขน ยักษ์และลิง

๒

๑

๑ - ๒  การแสดงและการฝึกซ้อมของคณะละครโขล คณะวัดสวายอันแดต
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 การแสดงโขลของวัดสวายอันแดตนี้จะเน้นการรบระหว่าง
กองทัพยักษ์และทัพลิงเป็นหลัก โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการจัดการแสดงประกอบกับพิธีกรรมตามความเชื่อ ซึ่งถือ
เป็นการสร้างขวญัและก�าลงัใจให้กับผูค้นในหมูบ้่านทีต่่างพากนัมา
มีส่วนร่วมในการแสดงอันเป็นกิจกรรมส�าคัญประจ�าปี ทั้งยัง  
เชื่อกันว่าหากปีใดเว้นการแสดงละครโขลดังกล่าว ก็จะเกิด
ทุพภิกขภัยแก่พื้นที่การเกษตรและผู้คนในหมู่บ้านนั้น ส่วนผู้แสดง
ซึ่งเป็นคนของหมู่บ้านเองก็เชื่อว่า หากปีใดไม่แสดงก็จะเกิดเจ็บไข้
ได้ป่วยโดยไม่ทราบสาเหต ุดังนัน้ไม่ว่าจะย้ายถ่ินฐานหรือไปท�างาน
อยู่ที่ใด เมื่อถึงช่วงสงกรานต์ ก็จะต้องกลับไปแสดงเป็นประจ�า 
ทุกปี
 ปัจจุบันด้วยการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของเมืองหลวง 
พนมเปญ และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศกัมพูชา 
จึงได้ระบุให้การแสดงโขลของวัดสวายอันแดต เป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ได้ที่ต ้องได้รับการส่งเสริมรักษา 
อย่างเร่งด่วน

 ส�าหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการแสดง 
“ฟ้อนโขนพะลักพะลาม” ด�าเนินเร่ืองตามวรรณกรรมเร่ือง 
พะลักพะลามที่ถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมส�าคัญของชาวลาว ที่ม ี
การดัดแปลงมาจากรามายณะ โดยการดัดแปลง ต่อเติมให้มี
ลกัษณะเฉพาะถ่ินตามคติความเชือ่ ค่านยิมและวฒันธรรมประเพณี
ของลาว มีการน�าเอาเนื้อหาและตัวละครที่เป็นที่นิยมของท้องถ่ิน
มาประยุกต์ มีการสอดแทรกวิถีชีวิต คติความเชื่อ ค่านิยม และ 
ใช้ฉากสถานที่มีอยู่จริงในท้องถ่ินมาผสมผสาน “ฟ้อนโขนพะลัก 
พะลาม” หรือ “ละคร พะลักพะลาม” ถือได้ว่า เป็นศิลปะ  
การแสดงทีโ่ดดเด่น ชนดิหนึง่ของลาวทีย่งัสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะที่เมืองหลวงพระบาง ซึ่งถือเป็นการแสดงในราชส�านัก
มาตั้งแต่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราช โดยจัดแสดงปีละคร้ังคือในช่วง
งานบุญปีใหม่ใน “วันสังขานขึ้น” เป็นมหรสพที่เจ้ามหาชีวิตจัด 
ให้มีขึ้นในงานพระราชทานเลี้ยงแก่ราชอาคันตุกะและเจ้านาย 
ชั้นสูงที่มาร่วมพิธีบายศรีในพระราชวัง และจัดแสดงในคืนวัน 
สรงน�้าพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลาว

พะลักพะลามหรือโขนลาว 
คณะนาฏศิลป์แห่งชาติลาว
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 การแสดงฟ้อนโขนของลาวนั้น ผู้แสดงแต่งกายตามบทบาท
พระ นาง ยักษ์ ลิง สวมหัวโขน เคร่ืองแต่งกายมีองค์ประกอบ 
ใกล้เคยีงกบัไทย กล่าวคือ ตวัพระและยกัษ์ นุง่ผ้ายก สวมเสือ้แขน
ยาว มีกรองคอ ห้อยหน้าห้อยข้าง รัดสะเอว ใส่สังวาลไขว้ ประดับ
ทับทรวง ส่วนตัวนางกษัตริย์ นุ่งผ้ายกมีทั้งแบบนุ่งจีบ และนุ่งเป็น
ซิ่นป้าย สวมเสื้อในนางแขนกุด ห่มสไบ กรองคอ สอดสังวาล  
สวมมงกุฎกษัตรี ฟ้อนประกอบการบรรเลงดนตรีด้วยวงมโหรี
ประกอบเครื่องเป่าคือ “แคน”
 ในปัจจุบัน การฟ้อนโขนพะลักพะลาม ได้รับการฟื ้นฟู 
ขึ้นใหม่ มีการจัดแสดงเป็นประจ�าที่เมืองหลวงพระบาง นอกจากนี้
การฟ้อนโขนพะลักพะลามยังเป็นส่วนหนึ่งของขบวนนางแก้วที ่
เข ้าร ่วมขบวนแห่วอในงานบุญปีใหม่หรือบุญสงกรานต์ของ 
เมืองหลวงพระบางทุกปีด้วย
 ยังมีการแสดงรามายณะในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน  
ทั้งที่เป็นการแสดงแนวประเพณีที่มีการสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน 
เช่น การแสดงของประเทศเมียนม่า อินโดนีเซีย ทั้งแบบราชส�านัก

และแบบชาวบ้าน ตลอดจนทีเ่ป็นการแสดงร่วมสมยัทีส่ร้างขึน้ใหม่ 
เช่น การแสดงของประเทศฟิลปิปินส์ ซึง่ทัง้หมดนัน้ จะขอกล่าวถึง
ในตอนต่อไป  

อ้างอิง
สมยั วรรณอดุร, วรรณกรรมเรือ่งพระลกัพระลามกับบทบาท 
	 ในสงัคมวัฒนธรรมสองฝ่ังโขง. วารสารวิชาการแพรวากาฬสนิธุ ์ 
 มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ,์ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  
 2560, หน้า 154-171.
พระวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พทิยลาภพฤฒยิากร, ชมุนุมพระนพินธ์		
 (กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์พระจนัทร์, 2517).
ศรสีรุางค์ พลูทรพัย์ และสุมาลย์ บ้านกล้วย, ลกัษณะความเป็นมา		
	 และพฤตกิรรมของตวัละครในเรือ่งรามเกียรติ	์เปรยีบเทียบกับ	
	 ตวัละครในมหากาพย์รามายณะ,	เอกสารวิจยัหมายเลข	12  
 (กรงุเทพฯ : สถาบนัไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  
 2524), หน้า 183-184. 
Jukka O. Miettinen, Asian Traditional Theatre and Dance.  
 Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki,  
 2018. https://disco.teak.fi/asia/

พะลักพะลามหรือโขนลาว 
คณะชาวบ้านแอน้อยหลวงพระบาง
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เรื่อง : มะยาเต็ง สาเมาะ
ภาพ : อภินันท์ บัวหภักดี

บันเทิงศิลป์

	 และในค�่ำคืนแห่งกำรออกร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำ	 อำหำร	
เครื่องด่ืมต่ำงๆ	 อย่ำงครึกครื้นแน่นขนัดนั้น	 ตรงมุมเล็กๆ	 
ท่ีสนำมหญ้ำเงียบสงบห่ำงไกลผู้คน	 มีเวทียกพื้นหลังย่อมๆ 
จัดสร้ำงขึ้นอย่ำงล�ำลองไม่น่ำสนใจนัก	 หำกพลันท่ีป้ำยไวนิล 
หน้ำเวทีถูกขึงกำงขึ้นตึงเต็มผืน	 จนมองเห็นได้ชัดเจนว่ำกลำง
เวทีเป็นจอหนังตะลุงขำวสะอำด	 และมีตัวหนังสือด้ำนบน 
อ่ำนออกได้ว่ำ	 .. หนังเต็งสาคอ ตะลุงบันเทิง ..	เท่ำนั้น	ผู้คน
จ�ำนวนมำกทั้งเด็ก	ผู้ใหญ่	วัยรุ่น	ผู้ชำย	ผู้หญิงในงำนก็ค่อยๆ	
ทยอยกันมำท่ีหน้ำเวที	 ครำวละคนสองคน	 จนผ่ำนเวลำไป 
สักชั่วโมงผู ้คนก็มำน่ังรอกันจนใกล้เต็มพื้นท่ีสนำมหญ้ำ 
กว้ำงขวำงหน้ำเวที	ที่เคยว่ำงเปล่ำกันแล้ว
	 และพลันส้ินเสียงละหมำดภำคกลำงคืนท่ีลอยลมมำไกลๆ		
ภำพหนังตะลุงมลำยูภำพแรก	 ภำพฆูนุง	 ก็ปรำกฏขึ้นกลำง 
จอหนังเป็นสัญญำนบอกผู้คนท่ีมำเฝ้ำรอชมว่ำ	 กำรแสดงใกล ้
จะเริ่มต้นแล้วอย่ำงแน่นอน	 ผู้คนจำกหลำยๆ	 เวทีกำรแสดง	 
จึงค่อยๆ	ย้ำยตัวเองมำนั่งรอที่สนำมหญ้ำจนมำกมำยเต็มพื้นที่		
และแล้วเสียงดนตรีป ี ่กลองก็เริ่มประโคมในจังหวะและ

ท่วงท�ำนองอันกระตือรือร้นน่ำสนใจ	 เป็นสัญญำนแห่งกำร
โหมโรง	 เพื่อบอกกับทุกผู้คนว่ำ	ณ	บัดนี้	 กำรแสดงหนังตะลุง
มลำยู	วำยังกูเละ	คณะหนังเต็งสำคอ	ตะลุงบันเทิง	ขวัญใจของ
ชำวเมืองยะลำ	จะเริ่มต้นกำรแสดงขึ้นแล้ว			

	 ค�่ำคืน	อันสนุกสนำนบันเทิงใจ	ของจังหวัดยะลำ	
หนึ่งในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศไทย	
เต็มไปด้วยควำมครกึครืน้	ชำวยะลำ	และชำวจงัหวดั
ข้ำงเคียง	 อย่ำงชำวปัตตำนี	 นรำธิวำส	 และพี่น้อง 
ชำวมำเลเซีย	ต่ำงต้ังตำรอคอย	กำรได้มำร่วมงำน	
“มลำยูเดย์”	ณ	สนำมช้ำงเผือกเทศบำลนครยะลำ	
งำนท่ีรวบรวมกิจกรรมศลิปวฒัธรรมมลำยูไว้อย่ำง
ครบครัน

วายังกูเละ หนังตะลุงมลายู	
สื่อพื้นบ้าน	สามจังหวัดชายแดนใต้

มะยาเต็ง สาเมาะ หัวหน้าคณะหนังเต็ง สาคอ ตะลุงบันเทิง ผู้ที่ยังสืบสาน 
การแสดงวายังกูเละ หนังตะลุงมลายู
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หนังตะลุง	วายังกูเละ	คืออะไร 
	 วำยังกูเละ	คือ	หนังตะลุงของชำวไทยมุสลิม	เป็นศิลปะกำรเล่นเงำของชำวไทย
ท่ีนับถือศำสนำอิสลำมในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 เชื่อว่ำ	วำยังกูเละ	ได้รับแบบ
อย่ำงมำจำกอินโดนีเซียโดยผ่ำนทำงคำบสมุทรมลำยู	ส่วนอินโดนีเซียรับแบบอย่ำง 
มำจำกอินเดียอีกทอดหน่ึง	อินเดียเรียกศิลปะกำรแสดงประเภทนี้ว่ำ	 "ฉายนาฏกะ"  
และวรรณกรรมท่ีใช้แสดงก็คือ	มหำกำพย์รำมำยณะ	และมหำกำพย์มหำภำรตะ	 
กล่ำวกันว่ำ	 หนังชวำเข้ำสู ่กรุงรัตนโกสินทร์	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๒๙	 เมื่อสมเด็จ 
พระบวรรำชเจ้ำมหำสรุสงิหนำท	รบัสัง่ให้อพยพครอบครวัชำวปำตำนี	เข้ำมำตัง้รกรำก
อยู่ในบริเวณคลองมหำนำค	และเขตบริเวณหน้ำวัดชนะสงครำม	ครั้นถึงรัชสมัย
พระบำทสมเดจ็พระนัง่เกล้ำเจ้ำอยูหั่ว	กวีในรำชส�ำนักได้ถ่ำยทอดภำพพจน์ตวัหนังชวำ
ออกมำเป็นอกัษรครัง้แรก	ดงัปรำกฎในหนังสอืขนุช้ำงขุนแผน	ตอนท�ำศพนำงวันทอง	
ควำมว่ำ

เหล่ำเจ้ำพวกหนังแขกแทรกเข้ำมำ	 พิศดูหน้ำตำมันป๋อหลอ
รูปร่ำงโสมมผมหยิกงอ	 จมูกโด่งโก่งคอเหมือนเปรตยืน

๑ ปูเงาะห์ อาเจาะ คือการรื้อรูปหนังจากแผงมาปัก
 จัดเตรียมไว้
๒ รูปตัวหนังชวาเปรียบเทียบกับตัวหนังไทยมลายู
๓ เด็กรุ่นใหม่ผู้สนใจสืบสานการแสดงวายังกูเละ  

เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกในคณะ

๑
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	 จำกบทเสภำข้ำงต้น	เรำได้รบัควำมรู้
อะไรบ้ำง	ข้อแรก	ผู้ประพนัธ์เสภำตอนนี	้คือ
พระสุนทรโวหำร	(ภู่)	ข้อต่อมำ	สำมำรถ
ตั้งข้อสันนิษฐำนได้ว่ำ	สุนทรภู่	คงน�ำเอำ
ประสบกำรณ์จำกกำรได้ชมหนังชวำ 
ในงำนพระศพสมเด็จพระศรีสุลำลัย	 
พระรำชชนนี 	 ในพระบำทสมเ ด็จ 
พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	ในปี	พ.ศ.	๒๓๒๙	
มำประพันธ์	 ท้ังน้ีเน่ืองจำกพงศำวดำร
เมืองสงขลำ	 กล ่ำวว ่ำในงำนถวำย 
พระเพลงิพระศพครัง้น้ี	พระยำสงขลำ	ได้
น�ำพระยำตำนี	 พระยำยิริง	 (ยะหริ่ง)	
พระยำสำยบุร	ีพระยำยำลอ	พระยำระแงะ	
และพระยำรำมันห์	 เข้ำเฝ้ำพระบำท 
สมเดจ็พระนัง่เกล้ำเจ้ำอยูหั่ว	น่ำจะมีคนใด
คนหน่ึงน�ำหนังชวำเข้ำไปแสดงถวำย	
หรอืไม่ก็อำจจะได้ชมหลงัจำกท่ีอพยพเข้ำ
มำอยู่ในกรุงเทพฯ	ก็เป็นได้	

๒

๓
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	 ในสมัยเดียวกันนี้พระมหำมนตรี	 (ทรัพย์)	 ได้กล่ำวถึงหนังชวำไว้ในหนังสือบท
ละครเรื่อง	ระเด่นลันได	ของท่ำนว่ำ....

 จากหนังสืองานวิจัย เรื่องวายังกูเละ ของอาจารย ์ปองทิพย์ หนูหอม  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูยะลา หรือ ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยภัฏ และมีการเล่า
ต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่า วายังกูเละ เข้ามาในปัตตานีในยุคแรกโดยมีชาวอินโดนีเซียได้
อพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ท่ี อ�าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี หลังจากน้ันได้แพร่หลาย
สืบทอดการเล่นวายังกูเละในรูปแบบของอินโดนีเซีย ท่ีเรียกกันว่า วายังมลายู หรือ  
วายังยาวอ (หนังชวา) จวบจนเวลาล่วงผ่านไปร่วม ๒๐๐ ปี การแสดงได้พัฒนารูปแบบ
กลายมาเป็นวายังกูเละในแบบฉบับของ ๓ จังหวัดชายแดนใต้

	 นุ่งกำงเกงเข็มหลงอลงกรณ์	 	 ผ้ำทิพย์อำภรณ์พื้นขำว
	 เจียรระบำดเสมียนละว้ำมำแต่ลำว	 ดูรำวหนังแขกเมื่อแรกมี	

บรรยากาศด้านหลังจอหนัง ขณะท�าการแสดงวายังกูเละ

ตัวหนังรูปฆูนุง เมื่อถูกปักไว้กลางจอ  
เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่า ใกล้ถึงเวลาท�าการแสดง
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ลักษณะและธรรมเนียม			 
 ธรรมเนียมนิยมหรือสิ่งท่ีปฏิบัติสืบเนื่องกันมำตั้งแต่อดีต 
ถึงปัจจุบันในกำรแสดงวำยังกูเละ	 น่ันคือ	 เน่ืองจำกประชำกร 
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้	๘๐	%	นั้นเป็นชำวไทยเชื้อสำย
มลำยูท่ีนับถือศำสนำอิสลำม	 ดังน้ันเวลำในกำรท่ีจะแสดง
มหรสพหรือสิ่งบันเทิงและกิจกรรมรื่นเริงต่ำงๆ	 จึงต้องรอ 
ให้พ้นเวลำ	"ละหมาด"	(นมัสกำรพระอัลลอฮ์)	ซึ่งใน	๒๔	ซม.	
จะมีอยู่	๕	วักตู	(เวลำ)	ในภำคกลำงวัน	๒	วักตู	และในภำค
กลำงคืนน้ัน	ช่วงระหว่ำงพระอำทิตย์ตกดิน	จะม	ี๒	วักต	ู(เวลำ)	
ละหมำดไปจนถึงเวลำ	๒๐.๐๐	น.	จะไม่ให้มกิีจกรรมบันเทิงใดๆ	
ดงัน้ันเวลำเริม่ท�ำกำรแสดงวำยงักูเละ	จะเริม่กำรแสดงประมำณ	
๒๑.๐๐	น.	โดยประมำณ	

ล�าดับขั้นตอนในการแสดง
 ปูเงาะห์ อาเจาะ	(แตกแผง)	คือ	กำรรื้อรูปหนังจำกแผง
มำปักจดัเตรยีมใว้เพือ่สะดวกเวลำโต๊ะดำแล	(นำยหนงั)	ต้องกำร
น�ำออกมำแสดง	แล้วจะปักรูป	ฆูนุง	ไว้กลำงจอ	เพื่อให้ผู้ชมได้
รู้ว่ำใกล้ถึงเวลำท�ำกำรแสดงแล้ว	
 บูกอปาโงง	 (เบิกโรง)	 กำรท�ำพิธีระลึกถึงครูบำอำจำรย์	 
โดยจะประกอบไปด้วย	 ๑.	 หมำกพลู	 ๓	 ค�ำ	 ๒.	 ข้ำวสำร 
(ข้ำวเจ้ำ)	 ๑	 ก�ำ	 ๓.	 ด้ำยดิบ	 ๑	 เส้น	 ๔.	 เทียน	 ๗	 เล่ม	 
๕.	เงิน	๑๒	บำท	(ปัจจุบัน	๓๕๐	บำท)	๖.	น�้ำเย็น	๑	แก้ว	

	 โหมโรง	บรรเลงเครือ่งดนตรเีป็นกำร	"ตาโบ๊ะห์"	(โหมโรง)	
โดยกำรเล่นเครื่องดนตรีล้วนๆ	 จะใช้เพลงทุกเพลงท่ีจะใช้ใน 
กำรแสดงวำยังกูเละในแต่ละคืน	 อยู ่ระยะหน่ึงประมำณ	 
๓๐	 นำที	 เพื่อเรียกคนดู	 ส�ำหรับจอหนังจะไม่ปล่อยให้ว่ำง	 
โต๊ะดำแลสมัยก่อน	จะคงรูป	ฆูนุง	(ภูเขำ)	ปักใว้กลำงจอเสมอ
 เริ่มต้นการแสดง	 กำรแสดงจะเริ่มเชิดด้วยกำรออกฤำษี	
จำกนั้นสมัยก่อนจะเชิด	 "แดวอ ปาเนาะห์" คือเอำรูปเทวดำ 
ฝ่ำยธรรมะ	และเทวดำฝ่ำยอธรรม	ออกมำรบกัน	แต่ขั้นตอนนี้
ได้เปลี่ยนแปลงไปประมำณ	 ๑๐๐	 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ	 และในช่วง	 
หลงัจำกน้ัน	จะเป็นกำรออกฤำษ	ีแล้วออก	"อาเนาะกือรอแบและห์" 
(ลูกลิง)	 มำรบกัน	 แต่ในยุคปัจจุบันน้ี	 ย้อนหลังไปประมำณ	 
๔๐	 กว ่ำป ี	 จะมีแต ่กำรออกฤำษี	 กับนำยพรำน	 หรือ  
"ฆอแด เมาะรีมา"	(ตีเสือ)

	 จำกนั้นจะออกตัว	 "มหาราชาวนอ"	 (ทศกัณฐ์)	 ออกมำ 
ชมเมือง	 ต่อด้วย	 "ศรีรามอ"	 และตำมด้วยเหล่ำ "เสนา"  
(ตัวตลก)	 แล้วด�ำเนินเรื่องต่อไป	 ในช่วงท่ีกล่ำวมำตั้งแต	่ 
ตำโบ๊ะห์	 จนกระท่ังตัวตลกออกมำเจรจำกันน้ันเป็นหน้ำท่ีของ	
"ดาแล มูดอ"	(ลูกศิษย์ของโต๊ะดำแลคณะนั้นๆ)	
	 ต่อจำกน้ันจงึจะเป็นหน้ำท่ีของดำแลทูวอ	(นำยโรง)	แสดง
เรื่องต่อไปเรื่อยๆ	จนจบ	โดยกำรออกรูปฤำษีอีกครั้งหนึ่งพร้อม
บอกจบกำรแสดง

รูปตัวหนังต่างๆ ที่ใช้ในการแสดง
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องค์ประกอบท่ีใช้ในการแสดงวายังกูเละ
 ส่วนประกอบต่ำงๆ	 ส�ำหรับกำรแสดง	 วำยังกูเละ	 ได้แก่	
ดาแล	นำยหนังจะเป็นผู้เชิดรูปตัววำยังกูเละ	พร้อมทั้งเล่ำเรื่อง
ก�ำกับระหว่ำงกำรบรรเลงเครือ่งดนตร	ีประกอบด้วย	ตวันำยโรง	
ดำแล	ทูวอ	และผู้ช่วย	หรือลูกศิษย์นำยโรง	ดำแล	มูดอ	
	 รูปวำยัง	 (ตัวหนังตะลุง)	 เป็นอุปกรณ์ส�ำคัญในกำรแสดง	
ซึ่งพอจะแบ่งรูปหนังออกเป็น	 ๔	 ประเภท	 คือ	 ๑.	 รูปที่ได้รับ
อิทธิพลจำกตัวหนังชวำ	เช่น	รูปเทวดำ	๒.	รูปที่เขียนขึ้นเพื่อใช้
แสดงเรื่องโบรำณ	 เช่น	 รูปศรีรำมอ	 หนุแม	 มหำรำชำวนอ 
(ทศกัณฐ์)	 เป็นต้น	 ๓.	 รูปท่ีมำจำกตัวหนังตะลุงไทย	 และ	 
๔.	รูปตัวละครพื้นบ้ำน
 เครือ่งดนตร ีท่ีใช้ในกำรแสดงวำยงักูเละ	จะม	ี๑.	ซแูน	(ป่ี)	
๑	เลำ	๒.	ฆือแน	(กลองแขก)	๑	คู่	๓.	ฆือดุ	(กลองสองหน้ำ)	
๑	คู่	๔.	ฆือดอเมำะ(ทับ)	๑	คู่	๕.	ตำเวำะ(ฆ้อง)	๑	คู่	๖.	จำแน	
(โหม่ง)	๑	คู่	๗.	อำเนำะอำแย	(ฉิ่งหรือฉำบ)	๑	คู่	๘.	ลือโพะ	
(ไม้เคำะจังหวะ)	๑	อัน
	 ซูแน	 หรือ	 ซูนำ	 ตำมภำษำถ่ิน	 หรือปี่	 ในภำษำไทย	 
ปี่ที่ใช้แสดงวำยังกูเละ	 จะใช้ปี ่ชวำ	 ซึ่งกำรแสดงส่วนใหญ ่
จงัหวัดชำยแดนใต้จะใช้ป่ีชวำ	อย่ำงเช่น	กำรแสดง	ซีละ	มะโย่ง	
เป็นต้น
	 ฆือแน	 (กลองแขก)	 เป็นเครื่องดนตรี	 ท่ีใช้ในกำรแสดง 
พืน้บ้ำนอกีหลำยๆ	แขนงในพืน้ท่ีชำยแดนใต้	ไม่ว่ำ	ซีละ	มะโย่ง	
มโนรำแขก	ร็องเง็ง	มะตือรี	และใช้ตีประกอบเพลง	กำรแสดง	 
ลือบำดีเก	 (ใช้แทนร�ำมะนำหรือบำนอ)	 ฆือแน	 จะใช้เป็นคู่	 
ลูกหน่ึงเสียงสูงและอีกลูกหนึ่งเสียงต�่ำ	 ตีด้วยฝ่ำมือท้ังสองข้ำง	
แต่ถ้ำใช้เป็นครือ่งดนตรปีระกอบกำรแสดง	ซลีะ	จะตด้ีวยไม้ข้ำง
ท่ีกว้ำงและตีด้วยฝ่ำมือข้ำงท่ีแคบ	 ฆือแน	 เป็นกลอง	 ๒	 หน้ำ	 
หน้ำหน่ึงกว้ำง	 อีกหน้ำหน่ึงแคบ	 ตัวกลองท�ำด้วยไม้เนื้อแข็ง	 
หน้ำกลองขึงด้วยหนังวัวข้ำงท่ีกว้ำง	 และขึงด้วยหนังแกะหรือ 
แพะในหน้ำอีกข้ำงหนึ่ง	 ใช้เส้นหวำยผ่ำซีกเป็นสำยโยงเร่งเสียง	 
โยงเส้นห่ำงๆ	แต่ต่อมำใช้สำยเอ็นแทนหวำย
	 ฆอืด	ู(กลองสองหน้ำ)	ตวักลองท�ำด้วยไม้เน้ือแขง็	ขึน้ด้วย
หนังวัวหรอืหนงัควำย	ท้ังสองหน้ำ	ตด้ีวยไม้ตคู่ี	ส�ำหรบักำรแสดง
วำยงักูเละจะใช้เป็นคู่	กลองชนิดน้ีมใีช้ในหนังตะลงุไทย	และใน
กำรแสดงโนรำในภำคใต้ของไทยเรียกว่ำ	กลองตุ๊ก	ฆือดอเมำะ	
(ทับ)	 เป็นกลองหน้ำเดียว	มีสำยโยงเร่งเสียงจำกหนังถึงคอทับ

และมีส่วนท้ำยยื่นออกไปเป็นรูปปลำยแบนเป็นดอกล�ำโพง	 
มี	๒	ใบ	เสียงสูงต�่ำ	ใช้ตีสอดสลับกัน
	 ตำเวำะ	 (ฆ้องคู่)	 เป็นโลหะผสม	 มีเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ประมำณ	๗๐-๗๕	ซม.	หน้ำฆ้องเป็นปุ่มส�ำหรับตี	สูงประมำณ	 
๕	ซม.	ฆ้องแต่ละใบมรี	ู๒	ร	ูส�ำหรบัร้อยเชอืกใว้ผูกกับรำวไม้ไขว้
ให้หันหน้ำฆ้องเข้ำหำกัน	ห่ำงกันพอจะเหวี่ยงไม้ตีซ้ำยขวำได้
	 จำแน	 (โหม่ง)	 เป็นโลหะผสม	 มีสองใบ	 ใบหนึ่งเสียงสูง	 
ใบหนึ่งเสียงต�่ำ	ใช้ตีด้วยไม้หุ้มนวม	อำเนำะอำแย	(ฉิ่งฉำบ)
	 ในด้ำนภาษา	จะใช้ภำษำมำลำยใูนกำรแสดง		จงัหวะเพลง
ท่ีใช้ประกอบกำรแสดง	 ส�ำหรับรูปหนังจะใช้รูปหน้ำข้ำง	 ซึ่ง 
หนังตะลุงใต้จะใช้รูปหน้ำเต็ม	 จะมีเป็นอัตลักษณ์เฉพำะของ 
วำยังกูเละในปลีกย่อยต่ำงๆ

นายหนังอายุ ๔ ขวบ จากมาเลเซีย ขณะท�าการแสดงแลกเปลี่ยน 
กับคณะหนังเต็ง สาคอ ที่งานมลายูเดย์ จังหวัดยะลา
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ความผูกพันของการแสดงวายังกูเละ	
กับวิถีชีวิตคนใต้
 วำยงักูเละเป็นกำรแสดงท่ีมคีวำมผกูพนักับวิถีชวีติของคน
มลำยูในพื้นท่ีเป็นอย่ำงมำก	 เฉกเช่นเดียวกับหนังตะลุงของ 
ชำวภำคใต้ในพุทธศำสนำ	 เพรำะวำยังกูเละ	 ก็คือ	 หนังตะลุง		
เป็นกำรแสดงท่ีเข้ำถึงอำรมณ์	 ควำมรู้สึก	 วัฒนธรรมพื้นถ่ิน	 
แนบชดิสนิทสนมไปกับควำมเป็นพืน้บ้ำน	เข้ำไปอยูใ่นจติใจของ
ชำวบ้ำนย่ิงกว่ำกำรแสดงชนิดใดๆ	 ควำมแตกต่ำงกันระหว่ำง	
หนังตะลุง	 กับวำยังกูเละ	 มีเพียงไม่กี่ประกำร	 คือ	 ภำษำที่ใช้ 
เป็นสื่อ	 วำยังกูเละ	 ใช้ภำษำมลำยูในกำรแสดง	 จังหวะ	 และ	
ท่วงท�ำนองเพลงท่ีใช้ประกอบกำรแสดงจะหนักไปในทำงเพลง
มลำยูมำกกว่ำ	และตัวหนังของวำยังกูเละมีตัวหนังชวำ	ซึ่งเป็น
ตัวหนังท่ีใช้รูปหน้ำด้ำนข้ำง	 ไม่หันหน้ำตรงแบบตัวหนังไทย		
และหน้ำตำดูไม่เหมือนหน้ำตำของมนุษย์อันเป็นไปตำมหลัก
ศำสนำ	

		 วำยังกูเละ	 จึงถูกใช้เป็นเป็นสื่อในกำรเผยแพร่คุณธรรม 
และจริยธรรม	 ให้กับสังคมท้องถ่ินได้เป็นอย่ำงดี	 เพรำะว่ำ 
วำยังกูเละ	 เข้ำถึงและเป็นท่ียอมรับของประชำชน	 ด้วยบุคลิก
ของตัวตลกทุกตัวท่ีสะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นคนธรรมดำๆ	
และมีควำมเป็นบ้ำนๆ	 เรื่องตลกแต่ละเรื่องท่ีถูกน�ำมำใช้แสดง
เป็นเหตุกำรณ์กลำงๆ	 ท่ีพร้อมจะเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวใน
สังคม	มีกำรพูดโกหก	อวดเก่ง	ทั้งๆ	ที่ตัวเองไม่รู้จริง	ซึ่งคนใน
ชุมชนก็จะล้อเลียนเป็น	สำมะ	หรือเรียก	แบมะ	ซึ่งเป็นตัวตลก
ที่มีนิสัยและบุคลิกดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น	
 เป็นเรือ่งน่าเสยีดายยิง่ ท่ีความเปลีย่นแปลงทางสงัคมและ 
เศรษฐกิจทุกวันนี้ มีส่วนท�าให้คณะวายังกูเละ ลดจ�านวนลงไป
เป็นอันมาก จนเหลืออยู่เพียงสองคณะในปัจจุบัน ดังนั้นจึงเป็น
สาเหตุส�าคัญท�าให้ วายังกูเละ ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
อย่างเร่งด่วน การท่ีวายังกูเละ ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นับเป็น
ก�าลงัใจส�าคัญให้กับคณะนักแสดง ยงัคงมุง่มัน่สานต่อการแสดง
พื้นบ้านมลายูของ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ในยุคท่ีสื่อออนไลน์ 
โอบล้อมสื่อพื้นบ้านอย่างประชิด  

การแสดงระหว่างตัวพระเอกกับตัวตลกที่เป็นแบบเฉพาะของวายังกูเละ

นายหนังขณะท�าการแสดง

บทบาทลีลาของตัวหนังตลุงที่ผ่านการเชิดของนายหนัง
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ชั้นเชงิช่าง
เรื่อง : ดร.สิทธิชัย สมานชาติ
ภาพ : ดร.สิทธิชัย สมานชาติ, ทวี ศิริ

ผ้าทอเมืองอุบลฯ มีช่ือเสียงในเร่ืองความสวยงามของผ้าไหม  

ซ่ึงเป็นมรดกส่ิงทอท่ีได้ข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
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อุบลราชธานี	ได้แก่	บ้านค�าปุน	อ�าเภอวารินช�าราบ	หมู่บ้านบอน	อ�าเภอส�าโรง	
หมู่บ้านลาดสมดี	อ�าเภอตระการพชืผล	บ้านปะอาว	อ�าเภอเมอืง	บ้านสมพรรตัน์	
อ�าเภอบุณฑริก	 เป ็นต ้น	 นอกจากน้ียังมีหลักฐานตัวอย ่างผ ้าโบราณ	 
ที่ส่วนใหญ่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	อุบลราชธานี	โดยจัดแสดง
ท้ังตัวอย่างผ้าโบราณ	 เครื่องทอผ้าและอุปกรณ์ทอผ้า	 ผ้าทอเมืองอุบลฯ	 
ยังมีภูมิหลังของการสืบทอดภูมิปัญญา	 มีลวดลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ 
เป็นสิ่งแสดงความสัมพันธ์ของภูมิหลังท่ีเก่ียวข้องกับอาณาจักรล้านช้าง	 
ความเก่ียวพันกับผ้าทอชนเผ่าในลุ่มแม่น�้าโขงและความเก่ียวดองของเจ้านาย
เมืองอุบลฯ	กับราชส�านักสยามที่สะท้อนออกจากลวดลายผ้าเป็นที่ประจักษ์	

ภูมิหลัง เมืองอุบลราชธานี
	 ความเป็นมาของตระกูลเจ้านายเมืองอุบลราชธานี	มีการสืบเชื้อสายจาก
เจ้านครเชยีงรุง้แสนหวีฟ้า	ราวปี	พ.ศ.	๒๒๒๘	จนีฮ่อธงขาวยกทัพมาปล้นเชยีงรุง้	
ท�าให้เจ้าเชียงรุ้ง	มีเจ้าแสนหวีฟ้า	เจ้าปางค�า	ได้อพยพไพร่พลไปพึ่งพระบรม
โพธิสมภาร	พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชแห่งเวียงจันทน์	ซึ่งเป็นญาติทางฝ่าย
มารดา	(บ�าเพ็ญ	ณ	อุบล	และคะนึงนิตย์	จันทรบุตร,	๒๕๓๕:	๕)	เจ้าปางค�า
นั้นโปรดให้เสกสมรสกับพระราชนัดดา	ได้โอรสคือ	พระวอ	พระตา	

๑ ภาพหม่อมเจียงค�า ชุมพล ณ อยุธยา เจ้านายเมืองอุบลฯ  
 นุ ่งซิ่นท่ีมีลายแนวดิ่งต ่อตีนซ่ินแบบเอกลักษณ์ผ ้าทอ 
 เมืองอุบลฯ
๒ คุณแม่ค�าปุน ศรใีส ศลิปินแห่งชาต ิสาขาทัศนศลิป์-ประณตี 
 ศิลป์ (สิ่งทอ) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
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(ธรรมเทโว)	อนุชา	ของพระเจ้าองค์หลวง	 (ไชยกุมาร)	 
เจ้านครจ�าปาศกัด์ิ	ได้รบัแต่งตัง้เป็น	“พระประทุมสรุราช”	เมือ่
ปี	พ.ศ.	๒๓๒๓	อนัเป็นต�าแหน่งนายกองใหญ่คุมเลก	(ไพร่)	
อยู่ที่บ้านดู่	บ้านแก	ขึ้นกับนครจ�าปาศักดิ์	ต่อมาในปี	พ.ศ.	
๒๓๒๙	ได้ย้ายครอบครัวและไพร่พลจากบ้านดู่	บ้านแก	 
มาตั้งบ้านเมืองใหม่ท่ีต�าบลห้วยแจระแม	 โดยพระบรม 
ราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	
และตั้งชื่อ	เมืองนี้ว่า	"เมืองอุบลฯ"	จากการร่วมปราบกบฏ
อ้ายเชียงแก้วในปี	พ.ศ.	๒๓๓๔	พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจฬุาโลก	จงึโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้พระประทุมสรุราช	
(เจ้าค�าผง)	เป็น “พระประทุมวรราชสรุยิวงศ์”	และยกฐานะ
เมืองอุบลเป็น “เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย ประเทศราช"
	 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมืองอุบลราชธานีมี
ฐานะเป็นเมอืงประเทศราชท่ีมเีจ้าปกครองเช่นเดียวกันกับ
เมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทน์	 คือปกครองด้วย
คณะ “อาญาสี”่ อนัประกอบด้วย	เจ้าเมอืง	อปุฮาด	ราชวงศ์	
ราชบุตร	ตามโบราณราชประเพณีล้านช้าง	 โดยเจ้านาย 
ในสายตระกูลพระวอ	พระตา	 ได้ปกครองสืบต่อมา	 
(เตมิ	วิภาคย์พจนกิจ,	๒๕๓๐	:	๓๓๕)	
	 ในรชัสมยั	พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	 
ได้ทรงด�าเนินการปรับปรุงประเทศ	 ท้ังในส่วนกลางและ 
หัวเมือง	 เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามจากการล่าเมืองขึ้นของ 
เจ้าอาณานิคมฝรัง่เศสโดยเฉพาะหัวเมอืงลาวฝ่ายตะวันออก
ได้ทรงโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งข้าหลวงก�ากับราชการจาก
กรงุเทพฯ	ไปประจ�าท่ีเมอืงอบุลราชธานแีละเมอืงจ�าปาศกัด์ิ	
ในปี	พ.ศ.	๒๔๒๕	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๔๓๔	พระองค์ 
ทรงปฏิรูปการปกครอง	ด้วยการแต่งตั้งพระเจ้าน้องยาเธอ 
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม	พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวง
พิชิตปรีชากร	พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค ์	 มาเป ็นข ้าหลวงประทับท่ีหนองคายและ
อุบลราชธานี	ซึ่งเป็นมณฑลท่ีติดต่อกับเขตปกครองของ
ฝรั่งเศส	ด�ารงต�าแหน่ง	“ข้าหลวงต่างพระองค์”	พร้อมจัด
แบ่งหัวเมืองต่างๆ	ที่ด�าเนินการไว้ในปี	พ.ศ.	๒๔๓๓	ใหม่
ให้เหมาะสมยิง่ขึน้	โดยให้กรมหลวงสรรพประสทิธปิระสงค์	
มาด�ารงต�าแหน่ง	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๔๓๖-๒๔๕๓	

	 พ.ศ.	 ๒๓๑๐	 พระวอ	 พระตา	 เกิดความขัดแย้งกับ 
เจ้าสิริบุญสาร	เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์	ที่พระวอ	พระตาเคย 
สู้รบให้จนได้เป็นกษัตริย์	จึงแยกตัวออกจากการอ�านาจของ 
เวียงจนัทน์ข้ามฟากมาตัง้ตวัอยูฝ่ั่งขวาแม่น�า้โขง	สร้างเมอืงและ 
ตั้งชื่อเมืองในเชิงสัญลักษณ์ถึงความเป็นอิสระและความเจริญ
รุง่เรอืงว่า “นครเขือ่นขนัธ์กาบแก้วบัวบาน” (เตมิ	วิภาคย์พจนกิจ,	
๒๕๓๐	:	๑๐๙)	ท�าให้เวียงจันทน์ไม่อาจยินยอมได้	จึงพยายาม
ปราบปรามและตดิตามก�าจดัเรือ่ยมาจนพระตา	และ	พระวอตาย
ในท่ีรบ	 แม้หนีมาพึ่งเมืองนครจ�าปาศักด์ิ ท่ี เป ็นเอกราช 
จากเวียงจันทน์ก็ตาม	 ในท่ีสุด	 บุตรหลานท่ีเหลืออยู่ไม่มีทาง
เลือกต้องหันมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกรุงธนบุรีและ
กรุงเทพมหานคร	
	 พระประทุมวรราชสุริยวงศ์	 (เจ้าค�าผง)	 ผู้ก่อตั้งเมือง
อุบลราชธานี	เป็นบุตรของพระตาและนางบุศดี	เกิดเมื่อปี	พ.ศ.
๒๒๕๒	 ท่ีนครเวียงจันทน์	 เสกสมรสกับเจ้านางตุ่ยธิดาอุปราช	

๒

25เมษายน	-	มิถุนายน	๒๕๖๒



	 เจ้านายเมอืงอบุลฯ	ได้มกีารเชือ่มความสมัพนัธ์กับเจ้านาย
จากกรุงเทพฯ	เมื่อกรมหลวงสรรพประสิทธิประสงค์	 เสด็จมา
ประทับท่ีเมืองอุบลได้พระชายาเป็น	 “นางเจียงค�า”	ธิดาของ 
ท้าวสุรินทร์ชมพู	 (หมั่น)	 บุตรของราชบุตรสุ ่ย	 ราชบุตร 
เมืองอุบลราชธานี	 กับได้หม่อมบุญยืน	(หม่อมบุญยืน	ชุมพล	 
ณ	อยธุยา)	ญาตหิม่อมเจยีงค�า	มาเป็นชายาอกีคน	ความเก่ียวดอง
ของเจ้านายเมืองอุบลฯ	ท�าให้เกิดการถ่ายโอนลวดลายผ้า 
จากราชส�านักสยาม	 ดังปรากฏพบได้ในตัวอย่างผ้าโบราณ 
หลากหลายผืน	

๑

๒

๑ ฮูปแต้ม (จติรกรรมฝาผนัง) วัดทุ่งศรเีมอืง จงัหวัดอบุลราชธานี แสดงหลักฐาน 
 รูปแบบผ้าซิ่นและการแต่งกายของชาวเมืองอุบลฯ ท่ีวาดบันทึกไว้ในช่วงต้น 
 กรุงรัตนโกสินทร์
๒ ซิ่นลายสร้อยดอกหมาก หัวซิ่นลายดอกแก้วทรงเครื่อง ต่อตีนช่อ ตัวอย่าง 
 ผ้าโบราณเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี 
๓ แผนภาพแสดงท่ีมาของลายส่วนตนีผ้าซิน่-ลายกระจบัย้อย (จาก รปูทรงผลของ 
 ต้นกระจับควาย)
๔ แผนภาพแสดงท่ีมาของลายส่วนตีนผ้าซ่ิน-ลายตีนตวย (จาก ลายกรวยเชิง  
 ของราชส�านักสยาม)

26



ลวดลายผ้าและเทคนิคการทอผ้า 
ของเมืองอุบลฯ 
 “ผ้าทอเมืองอุบลฯ” ยังคงสืบทอดการทอผ้าอยู่ในจังหวัด
อุบลราชธานี	 ซึ่งจากการส�ารวจศึกษาหลักฐานผ้าตัวอย่าง 
ผ้าโบราณ	จากท้ังแหล่งพิพิธภัณฑ์	 คลังสะสมส่วนบุคคล	 
รวมทั้งจากชุมชนแหล่งผลิตผ้าทอมือที่ยังสืบทอดอยู่ในปัจจุบัน	
ท้ังผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ	และผ้าทอแบบพื้นบ้านเสนอ
ขอขึ้นทะเบียน	เป็นจ�านวน	๑๘	ประเภท	ได้แก่	๑)	ผ้าเยียรบับ
ลาว	๒)	ผ้าซิ่นยกดอกเงิน-ดอกค�า	 (ลายสร้อยดอกหมาก	 
ลายสร้อยดอกพร้าว	ลายดอกแก้ว)	๓)	ผ้าซ่ินมุก/ซิ่นทิวมุก	 
๔)	ผ้าซิ่นหมี่ค่ัน/ซิ่นหมี่น้อย	 (ลายปราสาทผ้ึง	ลายนาคน้อย	
ลายจอนฟอน	ลายนาคเอีย้	ลายหมากจบั	ลายคองเอีย้)	๕)	ผ้าซิน่
มัดหมี่-หมี่รวด	 (ลายโคมห้า	 ลายโคมเจ็ด	 ลายหมากจับ	 
ลายหมากบก)	๖)	ผ้าซิ่นทิว/ซิ่นก่วย/ซิ่นเครือก่วย	๗)	ผ้าซิ่น 
มับไม/ผ้าซิ่นไหมก่อม/ซ่ินไหมเข็นก้อม/ซิ่นสีไพล/ซิ่นตาแหล	่ 
๘)	ผ้าซิน่หมีฝ้่าย	๙)	แพรตุม้	๑๐)	แพรขดิ	๑๑)	แพรไส้ปลาไหล	
๑๒)	แพรอีโป้	 (ผ้าขาวม้าเชิงขิด)	๑๓)	ผ้าตาโก้ง	 (โสร่งไหม)	
๑๔)	ผ้าธุงขิด	๑๕)	หมอนขิด	๑๖)	ผ้าต่อหัวซิ่น	(หัวจกดาว	หัว
จกดอกแก้วทรงเครื่อง	 หัวขิดค่ันลายกาบพร้าว)	๑๗)	 ตีนซิ่น
แบบเมืองอุบลฯ	 (ตีนตวย	ตีนกระจับย้อย	 ตีนปราสาทผ้ึง	 
ตีนขิดดอกแก้ว	ตีนช่อ)	๑๘)	ผ้ากาบบัว	 (ผ้าประจ�าจังหวัด	
๒๕๔๒-ปัจจุบัน)	

๓

๔

กระจับ-ควาย
(พืชท้องถิ่นเมืองอุบลฯ)

ตีนซิ่นลายกระจับย้อย
(ลายผ้าเจ้านายเมืองอุบลฯ)

ลายกรวยเชิง
(ราชส�านักสยาม)

ลายตีนตวย
(เจ้านายเมืองอุบลฯ)
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	 ในประเด็นเรื่องลวดลายผ้าและเทคนิคการทอผ้าของ 
เมอืงอบุลฯ	ได้ข้อสงัเกตผ้าทอท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของเมอืงอบุลฯ	
ที่ส�าคัญได้แก่	๑)	“ผ้าเยียรบับลาว” ผ้าทอที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ในเรื่องความงดงาม	ดังปรากฎค�าชมเชยในพระราชหัตถเลขา
รัชกาลท่ี	๕	ซึ่งมีตัวอย่างผ้าโบราณเก็บรักษาไว้ท่ีวัดเลียบ	 
คลังสะสม	ดร.บ�าเพ็ญ	ณ	อุบล	และคลังสะสมบ้านค�าปุน	
ลักษณะผ้าเป็นผ้ายกไหมหลากสี	ใช้การจกลวดลายสลับสีและ
ทอแทรกดิ้นทองดิ้นเงิน	ซึ่งคุณมีชัย	แต้สุจริยา	แห่งบ้านค�าปุน	
ได้ประสบความส�าเรจ็ในการฟ้ืนฟผู้าเยยีรบับลาวขึน้มาใหม่จาก
ผ้าโบราณท่ีมลีวดลายตามแบบฉบับราชส�านักสยาม	(ลายท้องผ้า	
ลายสังเวียนผ้า	 ลายกรวยเชิง)	 ด้วยวิธีการทอด้วยเทคนิค 
ลายยกขิดท่ีเก็บตะกอลวดลาย	 โดยในปัจจุบันใช้วิธีการเก็บ
ตะกอแนวดิง่ท่ีสามารถเก็บลายผ้าไว้ทอซ�า้ได้	๒)	ผ้าซิน่ยกดอก
เงิน-ดอกค�า	เป็นผ้าซิ่นของกลุ่มเจ้านายเมืองอุบลฯ	ที่ทอยกขิด	
(ทอเสริมเส้นพุ่งพิเศษ)	ด้วยเส้นโลหะดิ้นเงินดิ้นทองซ่ึงน�าเข้า
จากฝรั่งเศสหรืออินเดีย	ทอเป็น	 “ลวดลายแนวด่ิง”	 ท่ีเรียกใน
ภาษาถิ่นว่า	“ซิ่นลายล่อง” เป็นลวดลายต่างๆ	เช่น	ลายสร้อย
ดอกหมาก	ลายสร้อยดอกพร้าว	ลายดอกแก้ว	เป็นต้น	๓)	ผ้า
ซิ่นมุก/ซิ่นทิวมุก	 เป็นผ้าเจ้านายฝ่ายหญิงระดับอัญญานาง	 
ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง	ใช้เครือเส้นยืนแบบซิ่นทิว	 เป็นลายริ้วสลับ
ขนาดตลอดหน้าผ้า	ทอตกแต่งด้วยเทคนิคการทอเสริมเส้นยืน
พิเศษผสมเทคนิคการจก/ทอเสริมเส้นพุ่งพิเศษลาย	 “ดาว”	จึง
นิยมเรียกชื่อเต็มว่า	 “ซิ่นทิวมุกจกดาว”	๔)	ผ้าซิ่นมัดหม่ี	ของ
ชาวเมืองอุบลฯ	จะใช้เทคนิคการ	 “มัดโอบ”	ล�าหมี่เพื่อย้อมสี
ลวดลายมัดหมี่ ท้ังสีพื้นของลายหลักและสีอื่นๆ	 ของลาย๑

๒
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ประกอบ	โดยลวดลายเอกลกัษณ์ของ “ผ้าซิน่หมีค่ั่น/ซิน่หมีน้่อย” 
ได้แก่	ลายปราสาทผึ้ง	ลายจอนฟอน	(พังพอน)	ลายขอนาค/ 
นาคน้อย	ลายหมากจับ	ลายคลองเอี้ย	 เป็นต้น	ส่วนลวดลาย
เอกลักษณ์ของ	ผ้ามัดหมี่	 (หมี่รวด)	 ได้แก่	 ลายหมี่โคมห้า	 
ลายหมี่โคมเจ็ด	ลายหมี่วง	หมี่นาค	หมี่หมากจับ	หมี่หมากบก	
เป็นต้น	๕)	“หัวซิ่น”	โดยเฉพาะ	“หัวซิ่นจกดาว”	และ	“หัวซิ่น
จกดอกแก้วทรงเครือ่ง”	ท่ีโดดเด่นกว่า	“หัวซ่ินขิดคัน่”	ท่ีใช้ท่ัวไป
ในภาคอีสาน	๖)	 “ตีนซิ่น”	 (ตีนกระจับย้อย	ตีนตวย	ตีนขิด
ปราสาทผึ้ง	ตีนขิดดอกแก้ว	ตีนช่อ	ตีนขิดคั่น)	โดยลวดลายตีน
ซิ่นที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์คือ	“ลายตีนตวย”	ที่ได้
รับอิทธิพลทางศิลปะท่ีประยุกต์มาจาก	 “ลายกรวยเชิง”	 ท่ีเป็น
หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างราชส�านักสยาม	 (กรุงเทพฯ)	 
กับทางเจ้านายเมืองอุบลฯ	๗)	ผ้าซิ่นทิว/ซ่ินก่วย/ซ่ินเครือก่วย	

ท่ีมกีารพฒันาสสีนัอนัหลากหลายกว่ากลุม่อืน่ๆ	ในลุม่แม่น�า้โขง	
(ซิน่ทิวสโีทนแดง	ซิน่ทิวสโีทนคราม	ซิน่ทิวสโีทนเขยีว)	ดังหลกัฐาน
ท่ีบันทึกไว้บนภาพฮูปแต้ม	 วัดทุ่งศรีเมือง	๘)	 ธุงขิด	 ท่ีมี
พัฒนาการการคิดสร้างสรรค์ลวดลายขิดที่งดงาม	เต็มผืน	ด้วย
ลายหอปราสาท	ลายนาค	ลายมอม	ลายเสือ	ลายวัว	ลายช้าง	
ลายม้า	ลายคนท่าทางต่างๆ	ฯลฯ	๙)	ผ้ากาบบัว	เป็นผ้าที่มีชื่อ
เสียงประกาศขึ้นเป็นผ้าประจ�าจังหวัด	โดยคุณมีชัย	แต้สุจริยา	
บ้านค�าปุน	ได้รับมอบหมายจาก	อดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ศวิะ	แสงมณ	ีให้คิดค้นออกแบบเป็นผ้าประจ�าจงัหวัดเมือ่ปี	พ.ศ.	
๒๕๔๓	เป็นผ้าท่ีใช้วิธีการทอผ้าผสม	๔	 เทคนิค	๑)	 มัดหมี่- 
จะนิยมมัดก้ันสีเส้นพุ่ง	๒)	ขิด-ทอเสริมเส้นพุ่งพิเศษท้ังด้วย
เส้นใยไหมและดิ้นเงินด้ินทอง	๓)	มับไม	 (ควบเส้น)	 และ	 
๔)	เครือทิว	จนได้รับความนิยมทอกันแพร่หลาย

๓ ๔

๑ คุณมีชัย แต้สุจริยา บ้านค�าปุนกับผ้าเยียรบับลาว ที่ฟื้นฟูจากความศรัทธาใน 
 พระราชหัตถเลขา ของรชักาลท่ี ๕ ท่ีทรงชมเชยผ้าเยียรบับลาวของเมอืงอบุลฯ 
๒ ผ้าแพรขิด แบบฉบับเมืองอุบลฯ ท่ียังคงสืบทอดการทอผ้าอยู่ท่ีบ้านหนองบ่อ  
 อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓ ผ้าไหมบ้านค�าปุน ท่ีประยุกต์ลายจกดาว และลายตีนตวย มาออกแบบ 
 ผ้าคลุมไหล่ 
๔ ผ้าซิน่ไหมค�า บ้านค�าปุน ท่ีประยกุต์รวมลายโบราณของเมอืงอบุลฯ มาผสมผสาน 
 ออกแบบอย่างงดงาม
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	 นอกจากน้ีผ้าทอเมืองอุบลฯ	ยังได้เป็นสิ่งบ่งบอกความ
สัมพันธ์กับชนเผ่าอื่นๆ	ที่อยู่ใกล้เคียงกันในลุ่มน�้าโขง	ได้แก่	๑)	
“ผ้าซิ่นมุก/ซิ่นทิวมุก”	 ท่ีเจ้านายเมืองอุบลฯ	น่าจะประยุกต์มา
จากผ้าซิน่มกุของชนเผ่ามะกอง	แขวงสะหวันนะเขต	สปป.	ลาว	
๒)	 “ผ้าซ่ินไหมก่อม/ซ่ินไหมเข็นก้อม/ซ่ินสีไพล/ซ่ินตาแหล่”  
ท่ีชาวเมืองอุบลฯ	มีมรดกสิ่งทอร่วมกันกับ	 “ชาวกูย”	 และ	 
“ชาวเยอ”	 ท่ีเป็นชนเผ่าท่ีอาศัยอยู่ด้ังเดิมในพื้นท่ีอีสานใต้	๓)	
“แพรไส้ปลาไหล” “แพรอีโป้”	 (ผ้าขาวม้าเชิงขิด) “ผ้าตาโก้ง” 
(โสร่งไหม)	 ก็เป็นผ้าทอท่ีชาวเมืองอุบลฯ	ได้มีมรดกสิ่งทอร่วม
กันกับคนในพื้นท่ีอีกกลุ่มคือ	 “ชาวเขมรถ่ินไทย/เขมรสูง”	และ	
“ชาวกูย”	๔)	 “ผ้าซิ่นหมี่ฝ้าย”	 น้ันนิยมย้อมด้วยสีครามเป็นพื้น	
มัดเว้นลวดลายเป็นสีขาว	อันเป็นมรดกร่วมของชาวไท-ลาว	 
และชนเผ่าอื่นๆ	 ในพื้นท่ีลุ ่มน�้าโขง	๕) “แพรขิด/แพรตุ้ม”  

“หมอนขิด”	และ	“ธุงขิด”	เป็นมรดกสิ่งทอร่วมกันกับ	“ชาวภูไท” 
และ	 “ชาวไท-ลาว”	 ท่ีเคยอาศัยอยู่ร่วมกันในระหว่างเส้นทาง
อพยพจากล้านช้าง	(สปป.	ลาว)	ลงมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองอุบลฯ	
อย่างไรก็ดีผ้าทอท่ีเป็นมรดกร่วมกันน้ีส่วนใหญ่	ช่างทอชาว 
เมอืงอบุลฯ	จะมกีารปรบัเปลีย่นองค์ประกอบสสีนัของลายผ้าทอ 
เพื่อให้ตรงรสนิยมเฉพาะตัวของตนเอง	

๑ กลุ่มช่างทอผ้าอาวุโส บ้านหนองบ่อ แต่งกายแบบด้ังเดิมด้วยซิ่นไหม เส้ือด�า 
 ย้อมมะเกลือ พาดผ้าแพรขิด 
๒ การทอผ้าหัวซิ่นลายจกดาว เอกลักษณ์ผ้าทอเมืองอุบลฯ
๓ ฮูปแต้ม (จติรกรรมฝาผนงั) วัดทุ่งศรเีมอืง จงัหวัดอบุลราชธานี แสดงหลักฐาน 
 ผู้หญิงนุ่งซิ่นทิว แนวขวางล�าตัว 
๔ ตัวอย่างผ้าซิ่นทิวมุกโบราณ ในคลังสะสมของ ดร.บ�าเพ็ญ ณ อุบล 
 (ถ่ายภาพไว้ก่อนไฟไหม้เสียหาย)

๑

๒
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การฟื้นฟูผ้าทอเมืองอุบลฯ
	 นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ที่ผ้าทอเมืองอุบลฯ	ได้ขึ้นบัญชี
มรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมน้ัน	ได้มคีวามตืน่ตวัในการฟ้ืนฟู
การทอผ้าแบบเจ้านายเมอืงอบุลฯ	ด้วยความนิยมในคุณค่าผ้าทอ
แบบกลุ่มเจ้านายหรืออัญญานางซึ่งเป็นลวดลายเอกลักษณ ์
อนัโดดเด่นของผ้าทอเมอืงอบุลฯ	หลายชมุชนท่ีมทัีกษะการทอผ้า	
ได้รบัการส่งเสรมิจากท้ังหน่วยงานภาครฐัคือ	วัฒนธรรมจงัหวัด	
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดอุบลราชธานี	คณะ 
ศลิปประยกุต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	รวมทั้งภาคเอกชนที่เป็น
ร้านผ้าไหม	เช่น	ร้านค�าปุน	ร้านต้นเทียนไหมไทย	ร้านจันทร์
หอมไหมไทย	ฯลฯ	โดยมีการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าใน
หลายชุมชน	 ได้แก่	 ๑)	 บ้านค�าปุน	 อ�าเภอวารินช�าราบ	 
๒)	หมู่บ้านบอน	อ�าเภอส�าโรง	๓)	หมู่บ้านลาดสมดี	อ�าเภอ
ตระการพืชผล	๔)	บ้านปะอาว	อ�าเภอเมือง	๕)	บ้านสมพรรัตน์	
อ�าเภอบุณฑริก	เป็นต้น	โดยได้มีการน�าลวดลายผ้าโบราณที่อยู่
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 อุบลราชธานี	 มาฟื ้นฟูทอ 
ขึ้นใหม่	 สร้างรายได้จ�านวนมหาศาลแก่ผู้ประกอบการและ 
ช่างทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี
 ด้วยฝีมือความสามารถที่เป็นเลิศของศิลปิน/ช่างฝีมือการ
ทอผ้าเมอืงอบุลฯ โดยเฉพาะ คุณแม่ค�าปุน ศรใีส ท่ีได้รบัยกย่อง
เป็น “ศิลปินแห่งชาติประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และทายาทคือ คุณมชียั แต้สจุรยิา 
ซึ่งก็ได้รับยกย่องให้เป็น “ครูช่างศิลป์ของแผ่นดิน” โดยศูนย์ 
ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) ช่วยท�าให้ชือ่เสยีงของ
ผ้าทอเมืองอุบลฯ ได้รับการเผยแพร่ไปสู่สาธารณะในวงกว้าง 
ตลอดจนมีการท�าวิจัยและการส่งเสริมคุณค่าผ้าทอเมืองอุบลฯ 
จึงท�าให้เกิดกระแสความนิยมผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ  
มีความต้องการมากในสังคมชั้นสูง จึงท�าให้เกิดการขยายตัว
ก�าลังการผลิตท้ังในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี (ท่ีคนรุ่นใหม่ 
ย้ายกลับภูมิล�าเนามาทอผ้าเป็นอาชีพ) และขยายตัวไปยังพื้นที่
อื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกด้วย 
 จึงนับได้ว่าลวดลายผ้าทอเมืองอุบลฯ หรือผ้าทอแบบ 
เจ้านายเมืองอุบลฯ นั้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
(Intangible Cultural Heritage) ท่ีเป็นวัฒนธรรมมีชีวิต  
(Living culture) นอกจากยังสืบทอดกันในพื้นที่ต้นก�าเนิดแล้ว 

ยังมีพลังท�าให้เกิดการขยายตัวของการผลิตไปในวงกว้าง 
ของภาคอีสาน ด้วยพลังความงดงามของผืนผ้าและคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของสิ่งทอนั้นเอง  
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เรื่อง : ส. พลายน้อย  
ภาพ : อภินันท์ บัวหภักดี

สบืสาวเล่าเรื่อง

ลอยน�้า
	 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนา
แห่งเดียวในโลกท่ีมีพระพุทธรูปปางต่างๆ	มากท่ีสุด 
มีท้ังพระพุทธรูปขนาดเล็กและขนาดใหญ่	 สร้างด้วย
อัญมณีก็มี	สร้างด้วยทองค�าก็มี	สร้างด้วยส�าริดก็มี	เช่น	
ท่ีสุดในโลกท่ีวัดไตรมิตร	และพระศรีศากยมุนี	ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปหล่อท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาพระพุทธรูป 
ท่ีหล่อด้วยโลหะในเมืองไทย	 และยังมีพระพุทธรูป 
ขนาดใหญ่อีกเป็นจ�านวนมากท่ีขนย้ายมาจากสุโขทัย 
และเมืองเหนือ	 การขนย ้ายในสมัยโบราณมีอยู ่ 
ทางเดียวท่ีสะดวกคือมาทางน�้า	อย่างพระศรีศากยมุนี 
ก็มีหลักฐานว ่ า ได ้ อัญ เชิญลงแพมาจากสุ โข ทัย	 
แล้วอัญเชิญชักพระขึ้นจากแพทางประตูท่าช้างวังหลวง	
แต่ปรากฏว่าประตูแคบไป	ต้องรื้อขยายประตูให้กว้าง	 
จงึชกัพระเข้ามาได้และอญัเชญิเป็นประธานในพระวิหาร
วัดสุทัศนเทพวราราม

พระพุทธรปู
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ภาพ : สมศักดิ์ ล�่าพงศ์พันธ์ุ

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธร 
ริมแม่น�้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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	 การอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานในแพลอยตามน�้ามา 
จึงดูเหมือนพระพุทธรูปลอยน�้ามา	 เรื่องเดิมก็คงพูดกันว ่า 
พระพุทธรูปลงแพลอยน�้ามา	ภายหลังค�าพูดสั้นลงเป็นพระพุทธรูป
ลอยน�้า	พระพุทธรูปเก่าท่ีไม่ทราบประวัติ	แต่รู้แน่ชัดว่ามาทางน�้า		
ประกอบกับท่านมีความศักด์ิสิทธิ์	 จึงเชื่อกันว่าท่านแสดงอภิหาร 
ลอยน�้ามา	พระพุทธรูปตามต�านานดังกล่าวท่ีมีชื่อเสียงเล่าลือกัน 
ในปัจจุบันมีอยู ่	 ๓	 องค์ด้วยกันคือ	 หลวงพ่อโสธร	 หลวงพ่อ 
วัดบ้านแหลม	และหลวงพ่อวัดบางพลี	ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า	
พระสามพี่น้อง	เพราะมีต�านานเล่ากันว่า
	 กาลครั้งหน่ึงจะเป็นเมื่อไหร่ไม่ปรากฏ	มีพระท่ีเป็นพี่น้องกัน	 
๓	องค์	อยู่ทางเหนือ	ต่างก็มีอิทธิฤทธิ์ส�าแดงฤทธิ์ได้	คราวหนึ่งได้
แสดงอภินิหารเป็นพระพุทธรูปล่องลอยมาตามแม่น�้าจากทางเหนือ	
หวังจะให้คนทางใต้ได้เห็น	ได้มาผุดขึน้ท่ีแม่น�า้บางประกง	ตรงต�าบล
สัมปะทวน	ได้ลอยทวนน�้าอยู่ท้ัง	๓	องค์ให้ชาวบ้านสัมปะทวน 
ได้แลเห็น	พวกชาวบ้านเห็นเป็นพระพุทธรูปก็ชวนกันเอาเชือกเส้น
ใหญ่ลงไปผูกมัด	แล้วช่วยกันฉุดลากเข้าฝั่ง	แต่ถึงแม้จะใช้คนถึง	
๕๐๐	คนก็ยังไม่สามารถฉุดพระขึ้นมาได้	เชือกที่ใช้ฉุดก็ขาด	หมด
ปัญญาก็พากันเลิกลา	พระพุทธรูปทั้ง	๓	องค์ก็จมหายไป	สถานที่
พระลอยทวนน�้าอยู่นั้นต่อมาจึงเรียกกันว่า	สามพระทวน	(ภายหลัง
จึงเพี้ยนเป็น	สัมปะทวน	คือบริเวณหน้าวัดสัมปะทวนอ�าเภอเมือง
ฉะเชิงเทราปัจจุบันนี้)
	 ต่อจากน้ันพระพุทธรูปท้ัง	๓	องค์	 ก็ล่องลอยไปตามแม่น�้า 
บางประกงไปถึงคุ้งน�้าใต้วัดโสธร	แล้วส�าแดงให้ชาวบ้านเห็น	พวก
ชาวบ้านก็ชวนกันฉุดลากอีก	 แต่ก็ไม่ส�าเร็จ	พระได้ลอยเข้าไป 
ในคลองเล็กๆ	 แห่งหน่ึง	 แล้วลอยวนอยู ่	 สถานท่ีน้ันจึงมีชื่อ 
เรียกว่า	“แหลมหัววน”	และเรียกคลองนั้นว่า	คลองสองพี่สองน้อง	
(ต่อมาเรียกสั้นลงว่า	คลองสองพี่น้อง)	หลังจากน้ันองค์พี่ใหญ ่
ได้ส�าแดงฤทธิไ์ปลอยอยูใ่นแม่น�า้เจ้าพระยา	ตอนสามเสน	ประชาชน
ประมาณสามแสนคนช่วยกันฉุดก็ไม่ส�าเร็จอีก	เรื่องตอนนี้คล้ายกับ
ที่สุนทรภู่แต่งไว้ในนิราศพระบาทมีกลอนว่า
	 	 ถึงสามเสนแจ้งความตามส�าเหนียก
	 เมื่อแรกเรียกสามแสนทั้งกรุงศรี	
	 ประชุมฉุดพระพุทธรูปในวารี
	 ไม่เคลื่อนที่ชลธารบาดาลดิน
	 	 จึงสาบนามสามแสนเป็นชื่อคุ้ง
	 เออชาวกรุงกลับเรียกสามเสนสิ้น	...

หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปอีก ๑๘ องค์ ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหลังใหม่ 
หลวงพ่อโสธร อาราธนาขึ้นจากน�้าองค์ที่ ๒ เป็น “องค์กลาง”
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หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปอีก ๑๘ องค์ ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหลังใหม่ 
หลวงพ่อโสธร อาราธนาขึ้นจากน�้าองค์ที่ ๒ เป็น “องค์กลาง”
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	 กล่าวโดยสรุปพระพุทธรูปได้ลอยไปถึงล�าน�้าแม่กลอง	
จังหวัดสมุทรสงคราม	 ซึ่งมีพวกชาวประมงอาศัยอยู ่มาก	 
ชาวประมงมีความเลื่อมใสศรัทธา	จึงอาราธนาขึ้นประดิษฐาน 
ที่วัดบ้านแหลม	เรียกว่า	หลวงพ่อวัดบ้านแหลม	เรื่องนี้กล่าวไว้ 
ไม่ตรงกัน	 ตามประวัติจังหวัดสมุทรสงครามเล่าว่า	 พวก
บ้านแหลมปากอ่าวเมืองเพชรบุรี	อพยพหนีกองทัพพม่ามาอยู่ที่
ฝั่งใต้ปากคลองแม่กลองติดกับวัดบ้านแหลม	จึงต้ังชื่อหมู่บ้าน
ท่ีมาอยูใ่หม่น้ีว่า	หมูบ้่านแหลม	ท�ามาหาเลีย้งชพีด้วยการประมง	
คราวหน่ึงเอาอวนมาล้อมจับปลาในทะเล	ได้พระทอง	๒	องค์	
ได้แบ่งให้ชาวบ้านบางตะบูน	เพชรบุรี	 ไปองค์หน่ึง	ได้อัญเชิญ
ไปไว้ที่เขาตะเครา	เรียกกันว่า	หลวงพ่อวัดเขาตะเครา
	 ส่วนอีกองค์หนึ่ง	ชาวบ้านแหลมได้อัญเชิญมาประดิษฐาน
ท่ีวัดศรีจ�าปา	 ครั้นต ่อมาวัดศรีจ�าปาช�ารุดทรุดโทรมลง	 
ชาวบ้านแหลมท่ีอพยพมาจากเพชรบุรี	 จึงสร้างวัดศรีจ�าปา 
ขึ้นใหม่	แล้วเปล่ียนชื่อเป็นวัดชาวบ้านแหลม	ตามชื่อบ้านเดิม
ของตน	และเรียกพระพุทธรูปท่ีติดอวนมาน้ันว่า	 “หลวงพ่อ 
วัดบ้านแหลม”	ครั้นถึง	พ.ศ.	๒๕๙๘	วัดบ้านแหลมได้ยกฐานะ
ขึ้นเป็นวัดหลวงเปลี่ยนชื่อเป็น	“วัดเพชรสมุทรวรวิหาร”
	 หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพทุธรปูยนือุม้บาตร	สงูเพยีง	
๕	ฟุต	หล่อด้วยทองเหลืองปิดทอง	มีคนเคารพนับถือกันมาก	
	 เรื่องท่ีเล่ามาข้างต้น	 เป็นต�านานจะถูกจะผิดอย่างไรก็ไม่
ทราบ	กล่าวไว้พอให้ทราบเท่าน้ัน	จะเล่าตามประวัตขิองจงัหวัด
ฉะเชิงเทราต่อไป

หลวงพ่อวัดบ้านแหลมทรงเครื่องเต็มยศ สวมสายสะพาย  
พาดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ คาดรัดประคด ปักดิ้นเงิน 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานถวายเป็นพุทธบูชา
หลวงพ่อวัดบ้านแหลม อาราธนาขึ้นจากน�้าองค์ที่ ๑ เป็น “องค์พี่” ภาพในอดีตบริเวณรอบๆ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
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	 ตามประวัติกล่าวว่า	พระสามพี่น้องน้ัน	องค์ท่ีเป็นพี่ใหญ่
คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลม	มีขนาดสูงเพียง	๕	ฟุต	องค์กลางนั้น
ว่าเมื่อลอยมาจากแหลมหัววนดังกล่าวแล้ว	ต่อมาได้ลอยมาท่ี
หน้าวัดโสธร	ประชาชนเป็นอันมากได้ช่วยกันฉุดขึ้นก็ไม่ส�าเร็จ	
ปรากฏในครั้งน้ันได้มีอาจารย์ทางไสยศาสตร์ผู้หน่ึง	 ได้ท�าพิธี
บวงสรวงเทพยดา	แล้วเอาได้สายสิญจน์ไปคล้องท่ีพระหัตถ	์ 
ก็อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานบนวัดได ้ส�าเร็จ	 
แล้วถวายนามหลวงพ่อว่า	พระพุทธโสธร	หรือหลวงพ่อโสธร
	 พระพุทธโสธร	 เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ	 แต่เดิมนั้นว่า 
เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็ก	หน้าตักกว้างเพียงศอกเศษ	เป็นพระ
หล่อด้วยทองส�าริด	ต่อมาได้พอกปูนให้ใหญ่ขึ้น	 คือหน้าตัก 
กว้าง	๓	ศอก	๕	นิ้ว	เหตุที่ต้องพอกปูนกล่าวกันว่า	เป็นเพราะ
พระพุทธรูปเดิมงามมาก	 ทางวัดเกรงว ่าจะมีคนทุจริต 
คิดอยากได้	จึงพอกปูนปิดบังไว้	เหมอืนอย่างพระพทุธรปูทองค�า
วัดไตรมิตร	ที่รอดจากอันตรายมาได้ก็เพราะการพอกปูนบังไว้

	 เมื่อแรกอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนวัดน้ัน	 ยังไม่มีชื่อเรียก	
และวัดยังมีชื่อว่าวัดหงส์อยู่	 เพราะมีเสาหงส์อยู่หน้าวัด	ต่อมา
เสาหงส์หัก	คนจึงเรียกก้นว่า	 วัดเสาธงทอน	แล้วกลายมาเป็น
วัดโสธร	เข้าใจว่าหลวงพ่อจะมามชีือ่เสยีงส�าแดงความศกัดิส์ทิธิ์
ในคราวน้ี	คนจึงเรียกชื่อหลวงพ่อตามชื่อวัดว่าหลวงพ่อโสธร 
และแต่เดิมอุโบสถท่ีประดิษฐานก็คับแคบ	เพราะมีพระพุทธรูป
อยู่รวมกันอีก	๑๘	องค์	ไม่มีการบูรณะให้ดีขึ้น
	 ครั้นถึงวันวิสาขบูชา	 วันท่ี	๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๐๙	
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	ได้เสด็จพระราชด�าเนินมายังวัดโสธร 
วรารามวรวิหาร	เพือ่ทรงประกอบพธิวิีสาขบูชา	ได้ทอดพระเนตร
เห็นความช�ารุดทรุดโทรม	มีพระราชด�ารัสตอนหนึ่งว่า
 ตั้งใจมานมัสการหลวงพ่อโสธรนานแล้ว ท�าไมสร้าง 
อุโบสถแบบน้ี ไม่สมเกียรติหลวงพ่อโสธร ให้ปรับปรุงแก้ใข 
เสียใหม่

หลวงพ่อ (ทอง) เขาตะเครา วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี อีกหนึ่งในต�านานพระพุทธรูปลอยน�้า
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	 ด้วยพระราชด�ารัสดังกล่าว	ทางวัดจึงด�าเนินการปรับปรุง
บรเิวณวัดให้เรยีบร้อยตามพระราชด�าร	ิกระท่ังในปี	พ.ศ.	๒๕๓๐	
จึงมอบหมายให้นายประเวศ	ลิมปรังษี	 เป็นสถาปนิกออกแบบ
พระอุโบสถ	ดร.พิบูลย์	จินาวัฒน์	เป็นวิศวกร	ในการนี้พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 
บรมนาถบพิตร	มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเป็นประธาน
ก่อสร้าง	และทรงเป็นผู้ก�ากับดแูลงานสร้างพระอโุบสถ	หลงัใหม่
จนแล้วเสร็จ	อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้
	 ผู้เขยีนระลกึได้ว่า	เมือ่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	เสด็จไปวัดโสธร

ดังกล่าวข้างต้น	ได้ทรงปิดทองหลวงพ่อโสธรด้วย	แต่แทนที่จะ
ทรงปิดทองด้านหน้า	กลับทรงปิดทางด้านหลัง	 ได้ค้นดูจาก 
ภาพเก่าท่ีรวบรวมเก็บไว้	พบว่ามีผู้น�าไปพิมพ์เป็นบัตรอวยพร 
ปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๑๒	 เป็นเวลา	๕๐	ปีพอดี	 เห็นว่าเป็นภาพท่ี 
หาดูได้ยากจึงส่งมาพิมพ์ฝากไว้
	 บัตรอวยพรปีใหม่ดังกล่าว	ครูสงบ	สวนสิริ	 (สันตสิริ)	 
เป็นผู้ส่งมาให้	ภายในมีค�ากลอนดังนี้
	 “ทุกคนคิดปิดทองพระปฏิมา
	 เบื้องพักตราแนบไว้ให้กระจ่าง
	 ครั้งพระองค์ทรงปิดเบื้องปฤษฎางค์
	 เลิศด้วยสร้างอุทาหรณ์ไว้สอนใจ”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินมายังวัดโสธรวรารามวรวิหาร ทรงปิดทองหลวงพ่อโสธร
ที่ด้านหลังองค์พระ และได้ถูกตีพิมพ์เป็นบัตรอวยพรปีใหม่ใน พ.ศ. ๒๕๑๒
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	 ถ้ากล่าวตามหนังสือประวัติจังหวัดสมุทรปราการ	 ท่ีพิมพ์
เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๐	ไม่ได้กล่าวถึงหลวงพ่อโต	วัดบางพลี	ก็แสดง
ว่าเวลาน้ันไม่มีการแห่แหนอย่างท่ีท�ากันในปัจจุบัน	 ผู้เขียน
ประวัติจึงมิได้กล่าวไว้
	 ความจริงพระพุทธรูปลอยน�้าเคยมีจริง	 เรียกกันว ่า	 
“หลวงพ่อลอย”	จะขอเล่าตามที่จ�าได้ว่า	ประมาณร่วม	๑๐๐	ปี
มาแล้ว	สมเด็จพระพุฒาจารย์	 (นวม)	 วัดอนงคาราม	(ธนบุรี)	
ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดโคกเข็ม	จังหวัดชัยนาท	ในระหว่างน้ัน 
มีพระพุทธรูปองค์หน่ึงลอยมาติดท่ีท่าหน้าวัด	มีป้ายเขียน 
บอกว่า	 “พระฝนแล้วใครพบให้เขี่ยท้ิงไป”	สมเด็จทราบเรื่อง 
สั่งให้เก็บไว้	แล้วน�ามาปฏิสังขรณ์ลงรักปิดทองใหม่	ให้อัญเชิญ
กลับไปไว้ท่ีวัดโคกเข็ม	ปรากฎภายหลังว่า	 มีคนอาราธนา 
ขอน�้ามนต์รักษาโรคต่างๆ	ได้	มีความศักดิ์สิทธิ์เลื่องลือไป
	 หลวงพ่อลอย	เป็นพระพุทธรูปยืนแกะด้วยไม้	เข้าใจว่าจะ
เป็นไม้พิธีตามความนิยมของคนแต่ก่อน	ฉะนั้นจึงมีน�้าหนักเบา
ลอยน�้าได้	 เมื่อหลายสิบปีมาแล้วผู้เขียนอยากเห็นองค์จริงของ
ท่านจึงไปที่วัดวัดโคกเข็ม	ก็ได้ทราบว่าหลวงพ่อลอยถูกขโมยไป
นานแล้ว	องค์ท่ีมอียูเ่ป็นพระพทุธรปูหล่อด้วยโลหะ	แทนองค์จรงิ
ที่หายไป	ขอเล่ารวมไว้เพราะเป็นพระพุทธรูปลอยน�้าจริงๆ	

	 คนส่วนมากถือกันว่า	เมือ่ปิดทองพระพทุธรปูก็ต้องปิดทอง
ด้านหน้าส�าคัญกว่าด้านหลัง	 เพราะมองเห็นด้านหน้าเพียง 
ด้านเดียว	ไม่เห็นด้านหลัง	ซึ่งจะตั้งติดฝาผนัง	และส่วนมาก 
จะคิดว่าปิดทองด้านหน้าแล้วจะได้บุญแรง	แต่ความจริงแล้ว 
จะปิดด้านไหนก็ได้บุญเท่ากัน	คนมาคิดกันเองว่า	ปิดทอง 
ด้านหลังแล้วไม่ได้หน้าได้ตา	สู้ปิดด้านหน้าไม่ได้	เท่ากับว่าท�าดี
เสียเปล่าด้วยเหตุนั้น	จึงคิดกันว่าคนท่ีท�าอะไรแม้นจะท�าดี 
มีความส�าคัญ	แต่เมื่อไม่มีใครเห็นว่าส�าคัญ	ก็พูดกันว่า	ปิดทอง
หลังพระ	(ดังปรากฏในเพลงพระราชนิพนธ์	“ความฝันอนัสงูสดุ” 
นั้นแล้ว)
	 พระพุทธรูปลอยน�้าองค์ใหญ่คือ	หลวงพ่อวัดบ้านแหลม	
และพระพุทธรูปลอยน�้าองค์กลางคือหลวงพ่อโสธร	 ได้รับ 
ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาว่าศักด์ิสิทธิ์	มีคนเคารพนับถือมาก	
ส่วนพระพุทธรูปลอยน�้าองค์เล็กไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง	แม้แต่
หนังสือประวัติจังหวัดสมุทรปราการก็ไม่กล่าวถึงเรื่องนี้	แต่กลับ
ไปมีในประวัติจังหวัดฉะเชิงเทราว่า	 “ส่วนองค์สุดท้องล่องลอย
ไปผุดขึน้ท่ีวัดบางพล ีจงัหวัดสมทุรปราการ และชาวบ้านบางพลี
ได้อัญเชิญประดิษฐานอยู่ท่ีวัดบางพลี น้ันชื่อว่า หลวงพ่อโต 
ปรากฎว่ามีผู้เคารพนับถือมาก”

“หลวงพ่อโต” วัดบางพลีใหญ่ใน อาราธนาขึ้นจากน�้าเป็นองค์ที่ ๓ เป็น“องค์น้อง”
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เรื่อง : อุดมเดช เกตุแก้ว  
ภาพ : อุดมเดช เกตุแก้ว, อภินันท์ บัวหภักดี

กีฬา-การละเล่น

วัวเทียมเกวียน 
เพชรบุรี

วัวเทียมเกวียน 
เพชรบุรี
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 “วัวเทียมเกวียน” เป็นท้ังเครื่องมือการเกษตร เป็นภูมิปัญญา
ด้านกีฬาพืน้บ้าน และเป็นงานช่างฝีมอืด้ังเดิมของคนเมอืงเพชรบรุี 
แม้ปัจจุบันชาวเมืองเพชรบุรีจะไม่ได้ใช้วัวเทียมเกวียนในภาค
การเกษตร และการบรรทุกขนส่งแล้ว แต่ยงัคงมกีารอนุรกัษ์วัวและ
เกวียนเพือ่ใช้ในกิจกรรมด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และกิจกรรม
ทางสังคม เช่นการแข่งขันวัวเทียมเกวียน การน�าวัวเทียมเกวียน 
เข้าขบวนแห่แหนทางศาสนาและการท่องเที่ยว อย่างสม�่าเสมอ
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  ในอดีต “วัว” และ “เกวียน” เป็นสมบัติส�าคัญของ 
ชาวนาไทย โดยใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงงานด้านการเกษตร ตั้งแต่
ต้นฤดูการท�านาไปจนถึงการเก็บเก่ียว หน้าท่ีหลักของ “วัว” 
ได้แก่ การไถนา คราดนา เทียมเกวียนบรรทุกสิ่งของ การเข็น
ข้าวเข้าลาน การนวดข้าว สุดท้ายวัวยังเป็นอาหารใช้บริโภค  
อกีท้ัง หนงั กระดูก และเขาวัว ยงัสามารถน�าไปท�าเครือ่งประดับ 
ต่างๆ ได้ 
 กระท่ังถึงยุคท่ีมีการใช้เครื่องจักร รถไถนา รวมถึงมี
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทดแทนแรงงานคนและสัตว์ จึงท�าให้วัวและ
เกวียนต้องลดความส�าคัญลง จากท่ีเคยท�างานกลับถูกท้ิงร้าง 
เกวียนแปรสภาพไปเป ็นเครื่องประดับตกแต่งบ ้านเรือน  
เป็นเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ขณะท่ี วัว ซึ่งเป็นวัวไทยพันธุ ์
พื้นเมือง ก็ลดหน้าท่ีลงเหลือเพียงใช้ในการแข่งขันกีฬาวัวลาน 
วัวเทียมไถ วัวสวยงาม และเป็นเนื้อวัวเพื่อการบริโภค 
 แต่ส�าหรับ “วัวลาน” ถ้าเป็นวัวฝีเท้าดี ก็จะยังคงมี 
ความส�าคัญ มีมูลค่าสูง ซื้อขายกันตัวละหลักหมื่น หลักแสน  
ไปจนถึงหลักล้านไปเลยก็ยังมี

 วัวและเกวียน ค่อยๆ ถูกท้ิงร้างจากสังคมชาวเพชรบุร ี
เรื่อยมา กระทั่งในช่วงระยะเวลา ๓๐ ปีนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงวัวในนาม 
“ชมรมอนุรักษ์วัวเทียมเกวียน–เทียมไถ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี 
และกาญจนบุรี” ได้รื้อฟื้นการใช้วัวเทียมเกวียนเพื่อการอนุรักษ์ 
ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมด้านสังคมและ
วัฒนธรรม งานพิธีต่างๆ ขบวนแห่บวชนาค แห่ขันหมาก  

๒

๑
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แห่เทียนเข้าพรรษา แห่องค์กฐนิผ้าป่า และกิจกรรมด้านการกีฬา 
น�ามาสู่การแข่งขัน “วัวเทียมเกวียนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” อันเป็นสุดยอด 
ท่ีทาง “ชมรมก�านันผู้ใหญ่บ้านอ�าเภอบ้านลาด” จ.เพชรบุรี  
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานต่างๆ ในท้องท่ี 
และชาวอ�าเภอบ้านลาดร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เป็นการ
สืบสานอนุรักษ์กีฬาวัวเทียมเกวียนของเมืองเพชรบุรีให้ยังด�ารง
คงอยู่ถึงปัจจุบัน 
 เกวียน เป็นพาหนะล้อเลื่อนประจ�าชาติไทยชนิดหนึ่ง  
ท่ีมีลักษณะเด่นคือ ท�าด้วยไม้ท้ังคัน มีล้อไม้ ๒ ล้อ ใช้ควาย 
หรือวัวเทียม ลักษณะนามว่า เล่ม ส่วนค�าว่า “เทียม” เป็นค�า
กิริยาหมายถึงการน�าสัตว์อย่างวัว หรือควายมาเทียมคือการ 
เชือ่มต่อเข้ากับยานพาหนะ ท�าหน้าท่ีฉดุลากล้อให้หมนุไปท�างาน
ต่างๆ เช่น ไถ คราด และบรรทุก เป็นต้น เกวียนแบ่งเป็น  
๒ ประเภท ตามแรงงานสัตว์ท่ีใช้เทียม ได้แก่ เกวียนวัว และ
เกวียนควาย เกวียนวัวมีขนาดเล็กและเตี้ยกว่าเกวียนควาย  
ภาพจ�าท่ีคนกรงุเทพฯ หรอืใครๆ นึกถึงเสมอมกัเป็นเกวียนควาย
ของชาวนาท่ีอื่นๆ เล่มสูงใหญ่ แต่เกวียนวัวจะมีขนาดเล็กกว่า
ให้เหมาะสมกับก�าลังวัวที่น้อยกว่าควาย 
 ไม้ท่ีนิยมใช้ท�าเกวียนเป็นไม้เน้ือแข็งคือ ไม้ประดู่ มี
คุณสมบัติทนทาน ไสแต่งเน้ือไม้ได้ง่าย มีลวดลายท่ีสวยงาม  
พบตามป่าเขาและหัวไร่ปลายนาท่ัวไป รองลงมาคือ ไม้แดง  
ไม้สักขี ช่างท�าเกวียนต้องมีความรู้ในการเลือกไม้ว่า ต้นไหน 
ท่อนใดเหมาะท่ีจะใช้เป็นชิน้ส่วนประกอบเกวียนชิน้ใด เนือ่งจาก

ส่วนประกอบของเกวียนแต่ละชิน้มลีกัษณะท่ีแตกต่างกันออกไป 
สั้นยาวไม่เท่ากัน คด โค้ง แอ่น งอ ไม่เท่ากัน ดังค�ากล่าวที่ว่า 
“หงิกๆ งอๆ ท�าหางยาม ก่ิงๆ ง่ามๆ ท�าหัวหมู” ปัจจุบัน 
ช่างท�าเกวียนในจังหวัดเพชรบุรีเหลืออยู่ ประมาณ ๑๐ คน  
ในจ�านวนน้ีมีช่างท�าล้อเกวียนได้ ๓ คนเท่าน้ัน เน่ืองจากการ 
ท�าล้อเกวียนนั้นท�ายากกว่าชิ้นส่วนอื่นๆ 
 ลักษณะเด่นของเกวียนเพชรบุรี คือ มีความงดงามในด้าน
งานช่างฝีมือ “งอนเกวียน” จะเลือกไม้ท่ีมีความอ่อนโค้งเป็นวง
สวยงาม เรียกว่า “งอนยอดผักบุ้ง” หรือ “งอนกะโหลก” อีกชิ้น
ส่วนหนึ่งที่มีความแตกต่างจากเกวียนที่อื่น ได้แก่ “ไม้เท้าแขน” 
เกวียนหน่ึงเล่มจะใช้ไม้เท้าแขนจ�านวน ๔ ชิน้ ส่วนหัวของไม้เท้า
แขนจะแกะสลักเป็นหวังอน เรียกว่า หวันกเอี้ยง เป็นเอกลักษณ์
ของเกวียนเพชรบุรี 

๓

๔

๕

	 ๑		เกวียนที่ประดับตกแต่งสวยงาม	จัดแสดงในบริเวณลานด้านข้างสนามแข่งขัน	

	๒–๔	 เจ้าของเกวียนที่จะน�าเกวียนลงแข่งขัน	ท�าพิธีเซ่นไหว้และจะดูแลเกวียนเป็นอย่างดี

	 ๕	 วัวที่เตรียมจะลงแข่งขันประลองความเร็ว
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ววัเทียมเกวยีนกับหลักฐานทางประวติัศาสตร์ 
 การละเล่นวัวเทียมเกวียน เป็นการแข่งขนัประลองความเรว็ 
ว่าวัวคู่ใดจะมีฝีเท้าท่ีเร็วกว่าคู่อื่นๆ โดยน�าวัวงานท่ีมีขนาด 
เท่ากันจ�านวน ๒ ตัว มาเทียมเกวียนในลักษณะเดียวกันกับ 
การใช้วัวลากเกวียนบรรทุกของ แต่เกวียนเป็นเกวียนเปล่า  
และมีขนาดเล็กกว่าเกวียนท่ีใช้บรรทุกของท่ัวไป ในการแข่งขัน
จะแข่งกันเป็นคู่ โดยเกวียนท่ีเทียมวัวคู่ท้ังสองเล่ม จะมาอยู่ 
ท่ีจดุเริม่ว่ิงเรยีกว่า “ตัง้ผงั” จากน้ันคอยฟังสญัญาณโกรก (เครือ่ง
ให้เสียงสัญญาณหรืออาจเรียกว่า เกราะ) แล้วจึงเริ่มว่ิงออกตัว 
วัวก็จะว่ิงไปตามลู่ว่ิงโดยมีคนแทงปฏักอยู่ด้านบนเป็นคนคอย
ควบคุมทิศทางการวิ่งและความเร็ว
 วัว ฝ่ายใดถึงเส้นชัยก่อนเป็น ผู้ชนะ โดยจะต้องชนะกัน
แบบขาดล�าถ้าเกวียนสะกัน เรยีกว่า “เฉยีบ” คือ เกวียนฝ่ายหน่ึง
ลากเกวียนอีกฝ่ายหนึ่งเข้าเส้นชัย จะถือว่าผิดกติกาทั้งสองฝ่าย 
ต้องท�าการแข่งรอบใหม่ 

 ในอดตีจงัหวัดเพชรบรุมีสีนามแข่งวัวเทียมเกวียน กระจาย
อยูท่ั่วไป เช่น วัดต้นสนาม (วัดร้าง) หัวสนาม ท้ายสนาม เป็นต้น 
สนามวัวเทียมเกวียน แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ  
สนามที่มีอยู่โดยทั่วไป เช่น สนามบ้านดอนจุฬา, สนามไร่ดอน 
ต�าบลไร่ส้ม สนามบ้านใหม่, สนามโพธิเ์รยีง ต�าบลโรงเข้  เป็นต้น 
ประเภทที่ ๒ คือ สนามกลาง ส�าหรับจัดการแข่งขันเฉพาะกิจ 
เช่น สนามหน้าเขาวัง สนามในวังบ้านปืน สนามวัดถ�้าแก้ว เพื่อ
การสมโภชในวาระเฉลมิฉลองต่างๆ นอกจากน้ีอาจจะพจิารณา
ปรบัปรงุสนามแต่ละหมูบ้่านขึน้เป็นสนามแข่งขนั เนือ่งในโอกาส 
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นกิจกรรมของต�าบลนั้นๆ กระทั่ง
ในยุคฟื ้นฟูการแข ่งขันวัวเทียมเกวียนท่ีทางชมรมก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้านอ�าเภอบ้านลาดจดัขึน้ ได้ใช้ทุ่งนาหลงัฤดูการเก็บเก่ียว 
เป็นสนามการแข่งขันวัวเทียมเกวียนลักษณะชั่วคราว อาทิ  
สนามแข่งขันต�าบลท่าเสน ต�าบลถ�้ารงค์ และสนามทุ่งทอง  
ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอบ้านลาด ในปัจจุบัน เป็นต้น

๑
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 นอกจากน้ียังพบหลักฐานว่าวัวเทียมเกวียนของจังหวัด
เพชรบรุ ีได้เคยเข้าไปจดัแสดงท่ีท้องสนามหลวง กรงุเทพมหานคร 
ในช่วงปีใหม่ไทยเทศกาลตรุษสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๔๗๙–๒๔๘๐ 
ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขอร้องมายังจังหวัดเพชรบุรี ให้ส่ง 
การแสดงกีฬาพื้นบ้านของเพชรบุรี ซ่ึงไม่มีในท่ีอื่น ได้แก่  
วัวเกวียน และวัวระดอก (วัวลาน) ไปแสดงให้ประชาชนชม 
ท่ีท้องสนามหลวง (ทุ่งพระเมรุ) ทางจังหวัดได้มอบหมายให ้
นายเทพ โซ๊ะเหม เป็นหัวหน้าน�าวัวจากต�าบลต่างๆ รวมกัน
ประมาณ ๖๕ ตัว ไปแสดงในสนามจังหวัดและจัดสรรค่าใช้จ่าย
ให้ท้ังหมด โดยเหมาตู ้รถไฟบรรทุกวัวไปหลายตู ้ พักอยู ่ท่ี 
ทุ่งพญาไท
 ช ่างเมืองเพชรบุรีได ้ฝากฝีมือไว ้บนภาพเขียนสีฝุ ่น 
วัวเทียมเกวียนท่ีสวยงามไว้หลายแห่ง อาทิ จติรกรรมฝาผนงัพระ
อุโบสถวัดมหาสมณาราม (วัดเขาวัง) ภาพคอสอง ศาลา
การเปรยีญวัดเกาะ ภาพคอสอง ศาลาการเปรยีญวัดจนัทราวาส 
อ�าเภอเมอืงเพชรบุร ีภาพคอสอง วัดปากคลอง อ�าเภอบ้านแหลม 
เป็นต้น

 ตามประวัติศาสตร์ ท่ีมีการบันทึกไว ้ในจดหมายเหต ุ
พระราชกิจรายวัน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรี  
ในปีจอ จุลศักราช ๑๒๔๘ (พ.ศ. ๒๔๒๙) พระยาเพชรบุร ี
ได้จัดแข่งวัวเทียมเกวียนถวายทอดพระเนตร ณ ท่ีประทับ 
ศาลานักขัตฤกษ์ ซ่ึงตั้งอยู ่บริ เวณพระนครคีรี (เขาวัง)  
ด้านทิศตะวันออก ความว่า
 “...เวลาบ่าย	๕	 โมง	 เสด็จพระราชด�าเนินลงเชิงเขา	 
ทรงม้าพระท่ีนั่งเสด็จพระราชด�าเนินประพาสตลาด	มีกระบวน
รถเหมือนวันก่อน	ครั้นเวลาย�่าค�่าเสด็จพระราชด�าเนินกลับ	
ประทับพลับพลาไหล่เขาชั้นล่างด้านตะวันออก	พระยาเพชรบุรี
กรมการจัดรันแทะโคราษฎร ซ่ึงจะขับแข ่ ง กันถวายตัว 
ทอดพระเนตร	 รันแทะนั้นเตรียมไว้มาก	 เลือกคัดเทียบกัน 
ในท้องสนามแล้วปล่อยให้ขบัแข่งกันเป็นคู่ๆ	๓	คู่	พระเจ้าอยูหั่ว
ทอดพระเนตรอยู่จนค�่า	รันแทะหน่ึงล้มทับคนเจ้าของป่วยมาก
พระราชทานเงิน	๕	ต�าลึง	รางวัลคนเป็นเจ้าของท่ีชนะคนละ	 
๓	ต�าลึง	แพ้คนละ	๖	บาท	เวลาย�่าค�่าครึ่งเสด็จขึ้น”
 “วัวเทียมเกวียน” ในกฎหมายตราสามดวง และจดหมายเหตุ
ราชกิจรายวัน รัชกาลที่ ๕ เรียกว่า “วัวรันแทะ”

๒

๑	 การแข่งขันวัวเทียมเกวียน	
	 ประเภทความเร็ว
	 อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี

๒	ภาพถ่ายในอดีตแสดงให้เห็นถึง
	 การใช้วัวเทียมเกวียนในชีวิต
	 ประจ�าวันของขาวเพชรบุรี		 	
	 สมัยพระบาทสมเด็จ
	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
	 รัชกาลที่	๕
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วัวเทียมเกวียน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 
 และสุดยอดของ วัวเทียมเกวียน ในวันน้ีคือ การแข่งขัน 
วัวเทียมเกวียน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นงานประจ�าปีของอ�าเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี น�าโดยนายอ�าเภอบ้านลาด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. ก�านัน และผู้ใหญ่บ้านใน
เขตพืน้ท่ีอ�าเภอบ้านลาด ซ่ึงจะจดัให้มกีารแข่งขนัวัวเทียมเกวียน
ในช่วงงาน พระนครคีร–ีเมอืงเพชร ราวเดือนกุมภาพนัธ์–มนีาคม
ของทุกปี
 จุดเริ่มต้นของการรื้อฟื้นการแข่งขันกีฬาวัวเทียมเกวียน  
เริ่มจาก “ชมรมก�านันผู้ใหญ่บ้านอ�าเภอบ้านลาด” องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนชาวอ�าเภอบ้านลาดได้ร่วมกัน
จัดงานวัวเทียมเกวียนเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ ทุ่งนา
สนามแข่งขันชั่วคราว ริมถนนเพชรเกษม (ฝั ่งขาล่องใต้)  
บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี ๑๗๓ ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด ในช่วง  
“งานพระนครคีรีเมืองเพชร” ครั้งท่ี ๑๗ ได้รับความนิยม 
จึงมีการจัดต่อเนื่องทุกปี แต่ในครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

สมัย น.ส. สุนีย์รัตน์ ภู่ข�า นายอ�าเภอบ้านลาด คณะกรรมการ 
จัดงานมีความเห็นให้ย้ายสถานท่ีจัดงานมาจัดเป็นการเฉพาะท่ี 
“ทุ่งทอง” ต.ท่าช้าง ร่วมกับงาน “บ้านลาด ๑๐๑ ปี” เป็นงาน
ประจ�าปีใหม่ของอ�าเภอบ้านลาด เป็นการน�าภูมิป ัญญา 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวอ�าเภอบ้านลาดมาจัดแสดง 
ร่วมกันเป็นครั้งแรก
 จงึเป็นอนัวางใจได้ระดบัหน่ึงว่า วัวเทียมเกวียน ภมูปัิญญา
อันว่าด้วยเรื่องการเกษตร กีฬาพื้นบ้าน และช่างฝีมือ ของชาว
จังหวัดเพชรบุรี ในวันนี้นั้นน่าจะได้รับการสืบทอดต่อไปสู่รุ่นลูก
รุ ่นหลานอย่างไม่มีวันหยุดยั้ง ตราบเท่าท่ียังเป็นของดีของ 
ชาวอ�าเภอบ้านลาด และจังหวัดเพชรบุรี ต่อไปเช่นดังทุกวันน้ี 
และพร ้อมกันในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ท่ีเพิ่งผ ่านพ้นไป  
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ขึ้นบัญชีให้ 
“วัวเทียมเกวียน” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สนับสนุนให้เป็นเกียรติเป็นศรีต่อไป 
ในอีกด้านหนึ่งด้วย 

ประเพณีวิ่งวัวเทียมเกวียน	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๒
จัดขึ้นในช่วงหัวค�่า	แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีประชาชนเข้าชมอย่างเนื่องแน่น
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เครื่องประดับวัว
	 นอกจากการแข่งขนักีฬา	วัวเทียมเกวียนประเภทความเรว็	ท่ีเรยีก
กันว่า	“วัวเกวียนเร็ว”	แล้ว	ยังมีการจัดแสดงโชว์และประกวด	วัวเทียม
เกวียนประเภทสวยงาม	หรือที่เรียกว่า	“วัวเกวียนงาม”	โดยวัวที่น�ามา
เทียมเกวียนจะมีความน่ิงและการประดับตกแต่งวัวและเกวียน 
อย่างสวยงาม	โดยมีชิ้นส่วนเครื่องประดับที่ส�าคัญได้แก่
	 ๑.	 เขารอง	 ท�าด้วยไหมพรมหลากสีถักเป็นลวดลายต่างๆ	 
ใช้ส�าหรบัสวมเขาวัวท้ัง	๒	ข้าง	ทางปลายแหลมนิยมท�าเป็นพูไ่หมพรม	
	 ๒.	ผ้าสีต่างๆ	แล้วแต่จะหามาตกแต่ง	ส่วนใหญ่นิยมผูกผ้านั้น
เป็นช่อเล็กๆ	 ใช้ผูกบริเวณโคนเขาบ้าง	คล้องคอ	และผูกท่ีข้อเท้า 
ของวัว	เป็นต้น
	 ๓.	อ้อม	หรืออ้อมเพชร	
หรือกะอ้อมเพชร	 ใช้ส�าหรับ
คล้องคอวัว	ท�าด้วยผ้าตัดให้มี
ความกว้างประมาณ	 ๒	 น้ิว	 
มีความยาวรอบคอวัวเย็บซ้อน
กันหลายๆ	ชั้นจนแข็ง	น�าเพชร
มาประดับตกแต ่งลงบนผ ้า 
ท่ีเยบ็นัน้	ปลายในต�าแหน่งท่ีผ้า
มาบรรจบกันนิยมท�าเป็นพู่กลม
ด้วยด้ายหลากสี	 ขนาดเท่าๆ	
กันหลายลูก	 จัดเป็นช่อห้อย 
ให้สวยงาม

	 ๔.	คาดเพชร	ใช้ส�าหรบัคาดบรเิวณหน้าผากวัว	ท�าด้วยผ้าตดัเยบ็
ในลักษณะเดียวกับอ้อมเพชร	แต่บางกว่า	มีลักษณะเรียวตรงกลาง 
เพื่อให้ปิดทับในต�าแหน่งของขวัญเดิม	
	 ๕.	เชือกตะพาย	เชือกตะพายนี้จะถักด้วยไหมพรมหลากสีตลอด
เส้นใช้ส�าหรับร้อยจมูกวัว	เพื่อให้จับ	หรือจูง	ได้สะดวก
	 ๖.	เครือ่งประดับอืน่ๆ	เช่น	ลกูกระพวน	กระดิ่ง	ท�าจากทองเหลือง	
เกราะท�าจากไม้	ใช้ส�าหรับห้อยคอวัวท�าให้เกิดเสียงดัง	
	 ปัจจุบันงานเครื่องประดับตกแต่งวัวเป็นงานฝีมือพื้นบ้านโบราณ
ท่ีหาคนท�าได้ยากขึ้น	ต้องอาศัยความอุตสาหะ	อดทน	และท�าด้วย 
ใจรัก	 อีกท้ังเป็นคติความเชื่อของเจ้าของวัวท่ีแสดงถึงความรัก	 
ความเอาใจใส่ต่อวัวท่ีตนเองเลี้ยงดู	 เปรียบเสมือนเพื่อนคู่ชีวิต	รวมถึง
การสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวัวเมืองเพชรบุรีท่ีมีการตกแต่ง
ประดับประดาอย่างสวยงามด้วย
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พระธาตุพนม

ขนบประเพณี
เรื่อง : อธิราชย์ นันขันตี
ภาพ : เจษฎาภรณ์ บัวสาย
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พิธีถวายข้าวพีชภาค
และบุญเสยีค่าหัวข้าโอกาส

 องค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม นับเป็นสักการะสถานที่โดดเด่นเป็นศรีสง่า 
แห่งภาคอีสาน ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างมุ่งหมายเดินทางมานมัสการ 
องค์พระธาต ุชมความงดงามให้เห็นด้วยตาตนเอง ได้ยกมือพนมไหว้หรอืก้มกราบลง
ตรงพระมหาสถปูด้วยจิตท่ีถงึพร้อมด้วยสมาธแิละปัญญา และด้วยศรทัธาเลือ่มใสจาก
จติใจจรงิแท้ นัน้กเ็ป็นความสขุยิง่แล้ว และการเดนิทางมานมัสการองค์พระธาตพุนม 
จนถึงที่ตั้งนี้ หากจะเดินทางมาในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนมต้ังแต่วันขึ้น  
๑๕ ค�่า เดือน ๓ เป็นระยะเวลายาวนานหลายวัน ก็จะยิ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้ชื่นชม
องค์พระธาตุได้อย่างลึกซึ้งกว่าทุกคราว เพราะในช่วงวันอันส�าคัญน้ี จะมีสิ่งดีๆ  
ทยอยเกิดข้ึน ณ องค์พระธาตุนี้หลากหลายรายการ อาทิ การเปิดให้เข้าชม 
ภายในองค์พระธาตุ ซึ่งมากมายด้วยสิ่งที่มีคุณค่าเลิศล�้า การร�าบูชาบวงสรวง 
องค์พระธาตพุนม ขบวนอญัเชญิพระอปุคตุจากแม่น�า้โขง และขบวนแห่เครือ่งสกัการะ
บูชาองค์พระธาตุพนม ที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดนครพนมพร้อมใจกันจัดขึ้นอย่าง
งดงามตระการตา เป็นต้น
 และในโอกาสเดียวกันน้ี ก็จะมีพิธีถวายข้าวพีชภาค ของบรรดาข้าโอกาสของ 
องค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานนับร้อยๆ ปี  
ทีห่าชมได้ยากย่ิง เพราะมทีีน่ี่เพยีงแห่งเดยีว เป็นท่ีน่ายนิดขีองชาวนครพนมท่ีพธิกีรรมนี้
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ ่านมา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  
ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทยไปแล้วเรียบร้อย
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 จารึกโบราณ ท่ีถูกค้นพบ ณ ศาสนสถานหลากหลาย 
ในประเทศไทย ท้ังจารึกในศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนา 
เรื่องหนึ่งท่ีจะได้รับการจารึกไว้เป็นหลักก็คือ เรื่องการอุทิศ 
ถวายผู้คน โดยผู้มีอ�านาจปกครองเป็นท้าวพญามหากษัตริย์  
มอบหมายหน้าท่ีให้ผู้คนปฏิบัติบูชาดูแลรักษาศาสนสถานไป 
ชั่วลูกหลาน และอุทิศสิ่งของจ�าเป็นและข้าวปลาอาหารแก่ 
ศาสนสถานน้ันๆ เพื่อให้ผู้คนดังกล่าว มารวมท้ังพระหรือ
พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมสามารถด�ารงชีพด�าเนินกิจกรรม
ทางศาสนาอยู่ ณ ที่นั้นให้ยั่งยืนต่อไป 
 และพธิถีวายข้าวพชีภาคและบุญเสยีค่าหัว ก็เป็นธรรมเนยีม
โบราณของชุมชน ซึ่งเป็นข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม ท่ียึดถือ
ปฏิบัติเป็นประเพณีต่อเนื่องมายาวนาน นักวิชาการไทยจ�านวน
หนึ่งได้ท�าการศึกษาเรื่องราวของ ข้าโอกาส น้ี และได้ข้อสรุป 
ที่สอดคล้องกันดังนี้ คือ มาลินี กลางประพันธ์ สรุปว่า พิธีข้า
โอกาสพระธาตพุนมถวายข้าวพชีภาคฯ เป็นพธิกีรรมเฉพาะกลุม่ 
ค�าว่า ข้าโอกาสพระธาตุพนม หมายถึง กลุ่มคนท่ีสืบทอด 
จากบรรพบุรุษผู้ซึ่งได้รับการอุทิศจากกษัตริย์แห่งอาณาจักร 
ล้านช้าง โดยมอบหมายหน้าท่ีให้เป็นผู้รับใช้พระสงฆ์และดูแล 
พระธาตพุนม ตามคตคิวามเชือ่เรือ่งพระธาต ุและ ธวัช ปุณโณทก 
ได้ท�าการศึกษาไว้ว่า คนกลุ ่มน้ีจะเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไป 
โดยตลอด แม้ว่าสมรสกันมีลูกหลานออกมา บุตรธิดาก็ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของวัดเช่นเดิม และในขณะเดียวกันคนกลุ่มที่เป็นข้า
โอกาสน้ีก็ขาดจากอ�านาจของรัฐ น้ันคือ รัฐ จะเกณฑ์แรงงาน
มารับใช้รัฐหรือเจ้านายไม่ได้ และสุทธิดา ตันเลิศ สรุป  
เพิม่เตมิว่า ชาวลาวเรียกผู้น�าข้าโอกาสว่า บั้งจุ้ม ท�าหน้าที่เป็น  
ผู้ถือกุญแจพระธาตุพนม อาศัยท่ีบ้านท่าล้งและบ้านท่าเทิง  
ใกล้ชายแดนเวียดนาม ส่วนพระธรรมราชานวัุตร อดตีเจ้าอาวาส
วัดพระธาตุพนม เพิ่มเติมในส่วนของเมืองมรุกขนคร ว่า ตาม
ต�านานอุรังคธาตุ ได้กล่าวถึงการถวายข้าโอกาสของสมัย 
พญาสุมิตร ธรรมวงศา ผู้ครองเมืองมรุกขนคร ได้ทรงเลื่อมใส
ในองค์พระธาตุพนม ได้แต่งตั้งข้าราชการ จ�านวน ๓,๐๐๐ คน 
เป็นข้าโอกาสให้ท�างานรับใช้องค์พระธาตุนี้สืบไป เป็นต้น

องค์พระธาตุพนม หลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาในอีสาน  
งดงามสว่างไสวในค�่าคืนวันงานนมัสการพระธาตุพนม



 พ.ศ. ๒๐๘๒ ในรัชสมัยพระเจ้าโพธิสารราช กษัตริย์
อาณาจักรล้านช้าง หลวงพระบาง ได้เสด็จลงมาบูรณะวัด 
พระธาตพุนมท่ีเศร้าหมองให้สวยงาม สร้างวิหารหลวงมงุหลงัคา
ด้วยตะก่ัวท้ังหลัง สร้างหอพระแก้วเพิ่มเติม ก่อนเสด็จกลับ  
ได้ทรงจดัระเบยีบข้าโอกาส เน่ืองจากข้าโอกาสในรุน่ก่อนเสยีชวิีต
หรือมีการอพยพไปอยู่ถ่ินอื่น ท�าให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติ 
ต่อองค์พระธาตุพนม จึงได้รวบรวมเพิ่มเติมให้ครบ ๓,๐๐๐ คน 
ให้มีหน้าที่อุปัฏฐากองค์พระธาตุพนม เช่นดังเดิม 
 เขตที่อยู่อาศัยของชุมชนข้าโอกาส มีอาณาเขต ทิศตะวัน
ออก ฝั่งขวาแม่น�้าโขง ตามล�าเซบั้งไฟ ประเทศลาว บ้านสะดือ 
บ้านนาวาง บ้านตาลเทิง บ้านผักเผื้อ บ้านดงใน บ้านดงนอก 
ทิศตะวันตก ถึงเขตอ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ทิศเหนือ 
เขตห้วยบังฮวก ต�าบลดอนนาหงส์ อ�าเภอธาตุพนม ทิศใต้  
ถึงเขตอ�าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพิ่มเติมโดย  
พระธรรมราชานุวัตร นอกจากน้ันยงัพบหลกัฐานจารกึในบรเิวณ
วัดพระธาตุพนม กล่าวถึงการถวายข้าโอกาสของพระเจ้า
นครหลวงพิชิตราชธานีศรีโคตรบูร เจ้าเมืองศรีโคตรบูร ได้มา
ปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม ปรากฏข้อความใน จารึก 
พระธาตุพนม ๒ ดังนี้

 “…สักราช ๙๗๖ ปีกาบยี่ เดือน ๕ ขึ้น ๕ ค�่า วันที่ ๕ ... 
พระเป็นเจ้าพระยานครหลวงพิชิตราชธานี....เป็นประธานแก่
เจ้าพระยา เสนามนตรีทั้งหลาย มีประสาทศรัทธา... จึงมาเลิก
ยกแปงตีนพระมหาธาตุเจ้า และถือชะทายคาดธาตุทั้ง ๔ ด้าน 
กับท้ังหอข้าวพระและแท่นบูชา...ประการหน่ึง ข้าโอกาส 
หยาดทานเขตแดนดินดินไฮ่นา น�้า หนอง กองปลา ท่ีใด  
อันแต่พระยาสามินทรราชให้ไว้เป็นอุปการะแก่พระมหาธาตุ
พนมเจ้าดังเก่า ไผอย่าถกอย่าถอน ผิผู้ใดโลภะตัญหามาก  
หากยังมาถกมาถอนดินดอนไฮ่นาบ้านเมือง น�้าหนองกองปลา 
ฝูงนั้นออก อปายะคมะนียะให้เถิ่นแก่งมัน...”
 ครั้นเมื่ออีสานตกอยู่ใต้การปกครองของไทยเมื่อ พ.ศ. 
๒๓๒๒ เป็นต้นมาประชาชนท่ีเป็นข้าโอกาสก็ยังท�าหน้าท่ีรักษา
ดแูลพระธาตพุนมเหมอืนเดมิ พระมหากษตัรย์ิไทยและเจ้าเมอืง
ใกล้เคียงได้แก่ เมืองมุกดาหาร เมืองนครพนม ก็มิได้เกณฑ์
ประชาชนเหล่าน้ันมาเป็นพลเมอืงของตนเพราะเชือ่ว่าเป็นสมบัติ
ของพระธาตุพนมแล้ว หากเจ้าเมืองใดกล้าเกณฑ์ไพร่พล 
ข้าโอกาสเหล่าน้ัน เทพประจ�าพระธาตุพนมอาจจะท�าให ้
เจ้าเมืองตายได้โดยฉับพลัน ฉะน้ันพื้นท่ีอ�าเภอธาตุพนมและ
บริเวณใกล้เคียงจึงไม่มีเจ้าเมืองปกครอง  

ขบวนแห่พระอุปคุต สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นของงานนมัสการพระธาตุพนม
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 ในปัจจุบัน กลุ ่มข้าโอกาสจะประกอบพิธีกรรมถวาย 
พีชภาคและเสียค่าหัวทุกปี ในบุญเดือน ๓ ถ้าหากใครไม่
สามารถเข้าร่วมพธิไีด้จะฝากให้กับญาตพิีน้่อง ต้องมาเสยีค่าหัว
ทุกปีไม่ให้ขาด ซึง่จะท�าให้เกิดความเจรญิรุง่เรอืง สงบสขุ ร่มเยน็
แก่บรรดาข้าโอกาสและครอบครัวทั้งหลายนั้นเอง

พิธีถวายข้าวพีชภาคและบุญเสียค่าหัว
 พิธีถวายข้าวพีชภาค ถือเป็นพิธีส�าคัญท่ีข้าโอกาสทุกคน
จะต้องถือปฏบัิตติามหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมาย และเพือ่ความเป็น
ศิริมงคล เป็นประเพณีเฉพาะกลุ่ม ต่อเนื่องมาจากสมัยโบราณ 
และ ข้าวพีชภาค หมายถึง ผลผลิตทางทางการเกษตรต่างๆ 
อาทิ ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว มันแกว กล้วย อ้อย พริก มะเขือ 
และผลผลติอืน่ๆ ท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชวิีต โดยข้าวเป็นผลผลติ
ท่ีส�าคัญ และถือเป็นอาหารหลักของพระภิกษุสงฆ์ท่ีจ�าพรรษา
ในวัดพระธาตุพนม ส่วนผลผลิตอื่นๆ เป็นองค์ประกอบ
 เครื่องประกอบพิธีกรรม ได้แก่ ขันหมากเบ็ง มีลักษณะ
เป็นพุ่มใส่เครื่องบูชาท�าจากใบตอง มีลักษณะคล้ายกรวยสูง 
ภายในกรวยจะใส่เครื่องบูชา ขัน ๕ ได้แก่ ธูป เทียน หมากพลู 
ข้าวตอก ดอกไม้ มีการตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆ อาทิ  

ดอกดาวเรือง ดอกสามปี ดอกบานไม่รู้โรยฯ จัดท�า ๒ ต้น  
ถือเป็นตัวแทนของชุมชน มีความหมายว่า เป็นการรวมใจกัน
ของกลุ่มข้าโอกาส เพื่อมาขอขมาและบูชาองค์พระธาตุพนม  
และวิญญาณของกษัตริย ์ ท่ี ร ่ วมกันสร ้างพระธาตุพนม  
เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี อ่อนน้อม เพื่อให้ความ
ศกัดิส์ทิธิข์ององค์พระธาตพุนมช่วยคุ้มครอง ปกปักรกัษาสมาชกิ
ในครอบครัว สัตว์เลี้ยง และพืชพันธ์ุธัญญาหารให้ปลอดภัย 
และสุขสมบูรณ์  

ปีนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้เกียรติลงด�าน�้ารับพระอุปคุต เริ่มต้นเทศกาลส�าคัญ
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 ข้าวเปลือก ข้าวเป็นอาหารหลักของพระภิกษุสงฆ์  
เป็นสิง่จ�าเป็นต่อการด�ารงชวิีต อาจเป็นข้าวเหนียว หรอืข้าวจ้าว 
เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนภายในวัดให้ด�ารงคงอยู่และด�าเนินชีวิต
ต่อไปเป็นปกติสุข
 ผลไม้ พชืผกั ต่างๆ เป็นสิง่บรวิารของเครือ่งถวายพชีภาค 
ได้แก่ ข้าวโพด มันแกว พริก ต้นหอม มะพร้าว กล้วย อ้อย 
เป็นผลผลิตจากสวน ไร่ ของกลุ่มข้าโอกาส
 ขันธ์ ๕ ประกอบด้วย ดอกไม้ขาว ๕ คู่ และเทียน ๕ คู่ 
หมายถึง ธาตุขันธ์ของตนเอง
 เงินตามศรัทธา เป็นเงินท่ีบริจาคให้กับทางวัด โดยมี 
พระภิกษุคอยรับ เรียกว่า “เงินเสียค่าหัว” ต้องช�าระ ไม่ก�าหนด
จ�านวน แล้วแต่ศรัทธา

๑

๒
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ขั้นตอนของพิธีกรรม
 การถวายข้าวพีชภาคและเงินเสียค่าหัวของชาวข้าโอกาส 
ครั้งโบราณก�าหนดให้ถวายในวันแรม ๑ ค�่า เดือน ๓ หลังจาก
เสร็จงานนมัสการพระธาตุพนมประจ�าปีแล้ว ต่อมาทางวัด 
พระธาตุพนมวรมหาวิหาร (สมัยพระธรรมปริยัติมุนี เป็น 
เจ้าอาวาสได้ก�าหนดให้ชาวข้าโอกาสถวายเงินค่าหัวพร้อมกับ
ถวายข้าวพีชภาคในวันขึ้น ๘ ค�่า เดือน ๓) เพ่ือให้เหมาะสม 
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชาวบ้านในปัจจุบันส่วน 
ข้าโอกาสในประเทศลาวทุกวันน้ีไม่ได้รับอนุญาตจากทางการ
ลาวให้ถวายเงินค่าหัวและข้าวพีชภาคเหมือนสมัยอดีต
 การประกอบพิธีถวายข้าวพีชภาค มี ๒ ลักษณะ คือ 
ประการแรก เป็นการถวายข้าวพชีภาคปกตท่ัิวไป หลงัจากท�าไร่ 
ท�านาเสร็จแล้ว บางหมู่บ้านจะเอาข้าวใหม่มาถวายพระสงฆ์  
โดยมีพระสงฆ์ในหมู่บ้านน�าพามา ซ่ึงไม่ระบุเจาะจงเป็นบุญ
เดือนสามเท่าน้ัน เพราะข้าวท่ีน�ามาถวายน้ันจะน�าไปประกอบ
อาหารเลี้ยงเจ้าหน้าท่ี ผู้ดูแลพระธาตุพนมส่วนประการท่ีสอง 
จะน�ามาถวายในวันแห่พระอุปคุต ในงานบุญเดือนสามทั่วไป   
 จากการศึกษาของ ทศพล อาจหาญ (๒๕๔๒) และมาลินี 
กลางประพันธ์ (๒๕๕๕) มีข้อมูลไปในลักษณะเดียวกันว่า  
ในงานประเพณีนมัสการพระธาตุพนม ข้าโอกาสท่ีอพยพไป 
ท�ากินท่ีอื่นจะกลับมาท�าพิธี เสียข้าหัวและถวายข้าวพีชภาค 
ตามประเพณีของข้าโอกาสตลอดท้ังเดือน โดยจะเริ่มต้ังแต่ขึ้น  
๑๐ ค�่า เดือน ๓ จนถึงแรม ๑ ค�่า เดือน ๓ รวม ๗ วัน ๗ คืน 
โดยพิธีถวายข้าวพีชภาคจะด�าเนินไปหลังพิธีการแห่พระอุปคุต 
เมื่อพระสงฆ์เสร็จภัตกิจแล้ว เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมฯ  
เป็นประธานน�าชาวบ้านและชาวข้าโอกาสไปท�าพิธีอัญเชิญ 
พระอุปคุตจากท่าน�้าโขง หน้าด่านศุลกากร อ�าเภอธาตุพนม  
แห่มาสถิตอยู่ท่ีหน้าพระประธาน (ด้านหน้าพระธาตุพนม)  
ครั้นถึง ๑๐.๓๐ น. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมฯ เป็นประธาน
น�าชาวบ้านข้าโอกาสท�าพิธีถวายเงินค่าหัวและข้าวพีชภาค  
ท่ีบรเิวณลานพระธาตพุนมชัน้ในท้ัง ๔ ด้าน ตามล�าดบัพธิกีรรม 
ดังนี้คือ นมัสการพระรัตนตรัย และอัญเชิญเทวดามาร่วมพิธี
ถวายเงินค่าหัวและข้าวพีชภาค โดยกล่าวค�าถวายร่วมกันคือ

๓

๔

๑ ขบวนแห่เครื่องนมัสการ 
พระธาตุพนม ผู้คนล้นหลาม
เหยีดยาว
๒ - ๓ ข้าวพีชภาค และส�าหรับ
ประกอบอันได้แก่ ต้นดอกไม้
ผลผลิตทางการเกษตร หมาก พลู 
และต้นเทียน
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 “สุทินนัง วะตะเมทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหต ุ 
ข้าพเจ้าชาวข้าโอกาสพระธาตุพนมท้ังหลาย ขอน้อมถวาย 
เงินค ่ า หัว พร ้อมด ้วยพีชภาค แด ่องค ์พระธาตุพนม 
ตามเย่ียงบรรพบุรุษท่ีพาท�ามาทุกๆ ปี ขอองค์พระธาตุพนม 
จงรับเงินค่าหัวและพีชภาคของข้าพเจ้าท้ังหลาย เพื่ออุทิศ 
ให้แก่เทพยดาอารักษ์ผู้รักษาองค์พระธาตุพนม ครูอุปัชฌาย์
อาจารย์ บรรพบุรุษท้ังหลาย ตลอดจนสรรพสัตว์ท้ังหลาย  
และเพือ่ประโยชน์เพือ่ความสขุแก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย สิน้กาละนาน
เทอญ”
 ส�าหรับชุมชนข้าโอกาสขององค์พระธาตุพนม ได้แก่  
ชุมชนต่างๆ ในพื้นท่ีดังต ่อไปน้ี ชุมชนข้าโอกาสต�าบล 
พระกลางทุ่ง ต�าบลธาตุพนม ต�าบลธาตุพนมเหนือ ชุมชน 
ข้าโอกาสต�าบลน�้าก�่า ต�าบลอุ่มเหม้า อ�าเภอหว้านใหญ่ ชุมชน
ข้าโอกาส ต�าบลนาแก ชุมชนข้าโอกาสต�าบลผ่ึงแดด ต�าบล 
นาหนาด ต�าบลนาถ่อน ต�าบลบ้านกลาง ชุมชนข้าโอกาสต�าบล
แสนพัน ต�าบลโพนแพง ต�าบลดอนนางหงส์ ต�าบลกุดฉิม และ
อ�าเภอเรณูนคร
 ในอดีต ชาวบ้านท่ีเป็นข้าโอกาสขององค์พระธาตุพนม  
จะมีภาระหน้าท่ีในการผลัดเปลี่ยนกันมาเข้าเวรยามเฝ้า 
องค์พระธาตุตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง กับเมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียว 
แล้วเสร็จ ก็จะน�าข้าวพีชภาค หรือผลผลิตทางการเกษตร  
และเครื่องสักการบูชาต่างๆ เข้ามาถวายองค์พระธาตุพนม 
ทุกๆ ปีไปมิได ้ขาด หากนับตั้งแต่รัชสมัย รัชกาลท่ี ๕  
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ 
ทรงประกาศให้มีการเลิกทาสไปท่ัวท้ังแผ่นดินไทย ก็ได้ท�าให้
ระบบข้าโอกาสองค์พระธาตุพนมสิ้นสุดลงไปด้วย แต่กระน้ัน
ก็ตาม ผู้เป็นลูกหลานของบรรดาข้าโอกาสเดิมทั้งหลาย ก็ยังคง
ยึดถือในเรื่องการน้อมเคารพปฏิบัติบูชาต่อองค์พระธาตุพนม 
อยู่เสมอมิได้ขาด 
 ด้วยเหตุน้ีทุกปี เมื่อถึงช่วงเทศกาลวันนมัสการองค์ 
พระธาตพุนม จงึมผีูเ้ดนิทางเข้ามาร่วมงานท่ีพร้อมจะอทิุศถวาย
ท้ังแรงใจแรงกาย และแรงทรัพย์ เพื่องานพระธาตุพนม 
อย่างมากมายล้นหลามในทุกข้ันตอน แม้ปัจจุบันระบบการ 
จดังานคณะกรรมการวัดจะเปลีย่นแปลงไปแล้ว แต่ภาคราชการ
ท่ีเข้ามาใหม่ก็จะต้องเชือ้เชญิกรรมการวัดรุน่เก่า ซึง่เป็นตวัแทน
ของบรรดาข้าโอกาสขององค์พระธาตพุนมให้เข้ามามส่ีวนส�าคัญ
ในการด�าเนินงานด้วยเป็นวิถีปฏิบัติที่เคร่งครัด 

คณะนาฏศิลป์จากสปป. ลาว ร�าบูชาพระธาตุพนม
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ดาราศาสตร์สู่โหราศาสตร์

	 น่ีคือค�ำนิยำมสัน้ๆ	ของควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงดำรำสตร์และ
โหรำศำสตร์	 ท่ีอำจำรย์อำรี	สวัสดี	นำยกสมำคมดำรำศำสตร์
ไทยได้กล่ำวไว้	อำจำรย์อำรี	สวัสดี	ในวัย	๖๙	ปีนี้	นอกจำกจะ
ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกสมำคมดำรำศำสตร์ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	
จนถึงปัจจุบัน	ท่ำนยังเป็นประธำนกรรมกำรมูลนิธิสมำคมโหร
แห่งประเทศไทยในพระสังฆรำชูปถัมภ์	 อดีตบรรณำธิกำร
พยำกรณ์สำร	 เป็นวิทยำกรท่ีให้ควำมรู้เรื่องดำรำศำสตร์และ
โหรำศำสตร์ในกำรบรรยำยท่ัวประเทศ	อกีท้ังเป็นผู้เขยีนหนังสอื
ดำรำศำสตร์ในรำชส�ำนักอีกด้วย	ท่ำนได้ให้ควำมกรุณำเล่ำถึง
ดำรำศำสตร์และโหรำศำสตร์ในรำชส�ำนักให้เรำได้ฟังแบบย่อๆ	
ซึ่งพอจะสรุปใจควำมได้ดังนี้

ดาราศาสตร์โบราณ 
	 วิชำดำรำศำสตร์โบรำณ	 เป็นวิชำเก่ียวข้องกับจักรวำล	
ท้องฟ้ำ	ดวงดำว	และวันเวลำ	รวมเรียกว่ำ	โชติศำสตร์	หมำย
ถึงศำสตร์ว่ำด้วยดวงดำว	ค�ำว่ำโหรำศำสตร์เป็นค�ำท่ีใช้ขึ้นภำย
หลัง	มำจำก	อโห-รำตฺร	หมำยถึง	 วันและคืน	 เน้ือหำของ
ดำรำศำสตร์โบรำณ	เน้นหนักไปท่ีดำวฤกษ์และดำวเครำะห์	 ท่ี
โคจรไปบนท้องฟ้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ	เช่น	ดวงอำทิตย์ขึ้นและตก
ทุกวัน	จึงสำมำรถก�ำหนดเป็นเวลำ	๑	วัน	ดวงจันทร์มีมืดสว่ำง
ทุกเดือน	ก�ำหนดเป็นเวลำ	๑	เดือน	ดำวพฤหัสบดี	โคจรย้ำย
รำศีทุกปี	ก�ำหนดเป็นเวลำ	๑	ปี	ซึ่งสัมพันธ์กับวงรอบฤดูกำล
ของโลก	หรอืควำมสมัพนัธ์ของดำวพฤหัสบดีและดำวเสำร์ท่ีโคจร
มำพบกันทุกๆ	๒๐	ปี	จึงน�ำมำก�ำหนดเป็นปฏิทินจีน	 (ลักจับ
กะจอื)	อนัเป็นท่ีมำของปฏทิินแม่กำบใจของล้ำนนำและนำมปีท่ี
นักษัตรใช้อยู่ในปัจจุบัน	ผู้ศึกษำวิชำดำรำศำสตร์	จึงเป็นบุคคล
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ	สำมำรถสอบค้นเหตุกำรณ์ในอดีต	และ
สำมำรถก�ำหนดเวลำปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ	ท่ีจะเกิดขึน้ล่วงหน้ำได้	
กำรบันทึกเหตกุำรณ์ในช่วงเวลำต่ำงๆ	ท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยเวลำ	จงึ
จ�ำเป็นและท�ำกันมำอย่ำงต่อเนื่อง	

ในราชส�านัก
 
ร่องรอยของดาราศาสตร์โบราณแห่งชมพูทวีป 
	 ได้ปรำกฏหลกัฐำนในคัมภร์ีพระเวท	ซึง่มมีำต้ังแต่ก่อนสมัย
พระพทุธกำล	และยงัมกีล่ำวถึงในพระไตรปิฎกในสมยัพทุธกำล	
แนวคิดหลักของดำรำศำสตร์มีปรำกฏในหลำยพระสูตรเช่นกัน	
ซึ่งโดยมำกกล่ำวถึงหัวข้อแต่ไม่ลงรำยละเอียด	เพรำะถือว่ำเป็น
เดรัจฉำนวิชำประเภทหนึ่งที่ไม่เกื้อหนุนต่อพระนิพพำน	รวมถึง
พยำกรณ์ศำสตร์อันเก่ียวเน่ืองด้วย	ตัวอย่ำงเช่น	กำรโคจรของ
ดวงอำทิตย์	 ดวงจันทร์	 และดวงดำว	 กำรเกิดสุริยุปรำคำ	
จันทรุปรำคำ	อุกกำบำต	ดำวหำง	แผ่นดินไหว	เป็นต้น	แต่มี
พุทธำนุญำตให้เรียนเรื่องทำงนักษัตรและทิศเพื่อป้องกันโจรภัย	
กำรแบ่งส่วนของกลำงวันเป็น	 ๖	ส่วน	กำรก�ำหนดนักษัตร
ดำวฤกษ์ส�ำหรับกำรเข้ำพรรษำ	กำรนับอำยุเพื่อกำรอุปสมบท
ของพระภิกษุ	เป็นต้น	ส่วนในระบบวรรณะ	พระมหำกษัตริย์ผู้
บรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ	ต้องศกึษำศำสตร์	๑๘	ประกำร	ในคัมภร์ี
ธรรมนิติ	 รวมถึงควำมรู้ในเรื่องระบบเวลำจำกพรำหมณ์ด้วย 
เช่นกัน

ร่องรอยดาราศาสตร์ในราชส�านัก
	 ภูมิปัญญำทำงดำรำศำสตร์ของคนไทยในอดีตท่ีผ่ำนมำ	 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องมำกท่ีสุดคือพระมหำกษัตริย์	 ในฐำนะผู้ทรงใช้
ดำรำศำสตร์แบบดั้งเดิมและในฐำนะองค์อุปถัมภ์ดำรำศำสตร์
สมัยใหม่	 ซ่ึงปรำกฏหลักฐำนเด่นชัดตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย 
สืบเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน
	 ในยุคก่อนสมัยสุโขทัยน้ัน	ได้รับอิทธิพลมำจำกพรำหมณ์
และพระภกิษใุนพทุธศำสนำ	ปรำกฏอยูใ่นคมัภร์ีโลกศำสตร์	ซึง่
แต่งและบันทึกขึน้ระหว่ำงพทุธศตวรรษท่ี	๑๖–๒๔	ประกอบด้วย	
โลกบัญญัติ	 อรุณวดีสูตร	 ไตรภูมิพระร่วง	จันทสุริยคติทีปนี	 
โลกสัณฐำนโชตรตนคัญฐี	 ฯลฯ	ซึ่งคัมภีร์เหล่ำนี้อย่ำงเช่น	 
โลกสัณฐำนโชตรตนคัญฐีน้ัน	 ว่ำด้วยเรื่องกำรก่อตัวและ 
กำรเสือ่มสลำยของจกัรวำล	ภเูขำหิมพำนต์	อธบิำยเรือ่งอสงไขย	

ดาราศาสตร์ คือรูปธรรม โหราศาสตร์ คือนามธรรม
ดาราศาสตร์ คือการดูดาว แต่โหราศาสตร์ คือวิธีการใช้ดาว
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และยังกล่ำวถึงกำรโคจรของพระจันทร์และพระอำทิตย์ในทวีป
ท้ัง	 ๔	 ท�ำให้มีเวลำไม่ตรงกัน	 เรื่องของพระจันทร์	 และ
พระอำทิตย์	ที่โคจรไปใน	๑๒	รำศี	ท�ำให้เกิดเป็น	วัน	เดือน	ปี	
และฤดูต่ำงๆ	เรื่องของกลุ่มดำวนักษัตร	๒๗	กลุ่มที่โคจรไปใน
จักรรำศี	เป็นต้น	
	 ศำสตรำจำรย์	 John	Christopher	Eade	แห่งวิทยำลัย
เอเซียและแปซิฟิก	ได้ค้นพบหลักฐำนในประเทศไทย	พบศิลำ
จำรึกท่ีมีข้อมูลดวงชำตำ	อันเป็นระบบดำรำศำสตร์โบรำณใน
ช่วงพุทธศตวรรษที่	๑๘-๒๔	มำกกว่ำ	๑๐๐	หลัก	มำตรวัดเวลำ
ในกำรแบ่งส่วนต่ำงๆ	ของวัน	วิธวัีดควำมยำวของเงำแดด	ตัง้แต่
สมัยโบรำณ	 ดังปรำกฏใน	 “จำรึกวัดพระยืน”	 ว่ำ	 ปีระกำ 
เดือน	๓	แรม	๔	ค�่ำ	วันไทย	วันกัดเรำ	วันเม็งพำรศุกร์	ดูฉำยำ
เม่ือตะวันขึ้น	 ๑๕	ฝ่ำตีนได้จิตรฤก	ซึ่งเป็นวิธีกำรดั้งเดิม 
ท่ีใช้อยู่ท่ัวโลก	ดังเช่นท่ีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก	เมื่อเสร็จกำร
อุปสมบทแล้ว	พึงท�ำตำมพุทธำนุญำตต่อไป	 คือวัดเงำแดด 
ในทันที	 เพื่อจะได้ตรวจสอบควำมอำวุโสของภิกษุท่ีอุปสมบท 
ในวันเดียวกัน
	 ในพงศำวดำรล้ำนนำ	ปรำกฏหลักฐำนว่ำพญำมังรำย	 
เจ้ำผู้ครองหิรัญนครเงินยำง	ได้ทอดพระเนตรชัยภูมิระหว่ำง 
ดอยสุเทพด้ำนตะวันตกกับแม่น�้ำปิงด้ำนตะวันออก	ทรงพอ
พระทัย	จงึเชญิพระสหำยร่วมส�ำนัก	คือพ่อขนุรำมค�ำแหงสโุขทัย	
(พญำร่วง)	และพ่อขุนง�ำเมือง	(พญำง�ำเมือง)	แห่งเมืองพะเยำ	

มำร่วมปรึกษำหำรือกำรสร้ำงเมืองใหม่	 ให้นำมว่ำเมืองนพบุรี
ศรีนครพิงค ์เชียงใหม่	 ปรำกฏหลักฐำนเป ็นศิลำจำรึกท่ี 
วัดเชียงมั่น	จ.เชียงใหม่	 ในศิลำจำรึกปรำกฏภำพดวงชำตำ	
พร้อมด้วยศักรำชมำสเกณฑ์	 อวมำน	 หรคุณ	 กัมมัชพล	 
อุจพล	 ฤกษ์	 นำทีฤกษ์	 และนำทีดิถี	 ซึ่งเป็นเนื้อหำของ 
คัมภีร์สุริยยำตร์อันเป็นคัมภีร์หลักวิชำดำรำศำสตร์โบรำณ	 
เมื่อท�ำกำรค�ำนวณแล้วตรงกับวันที่	๑๒	เมษำยน	พ.ศ	๑๘๓๙	
ในระบบปฏิทนิจเูลยีน	จำรึกหลกันีน้บัเป็นจำรึกส�ำคญัทีป่รำกฏ
ข้อมูลดำรำศำสตร์โบรำณในประเทศไทย
	 ส�ำหรับรำชวงศ์สุโขทัย	มีจำรึกวัดป่ำมะม่วงภำษำเขมร 
ด้ำนที่	๑	ได้กล่ำวถึงพระมหำธรรมรำชำที่	๑	หรือ	“พญำลิไท”	
ว ่ำพระองค์เป ็นผู ้สนพระทัยและมีควำมสำมำรถในวิชำ
ดำรำศำสตร์
	 ในสมัยกรุงศรีอยุธยำตอนต้น	ปรำกฏหลักฐำนเก่ียวกับ 
กำรค�ำนวณต�ำแหน่งดำวในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช	
จำกพระรำชพงศำวดำรกรุงเก่ำ	ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ	
ซึ่งรวบรวมขึ้นจำกจดหมำยเหตุของโหร	 ท่ีจดบันทึกเหตุกำรณ์
ส�ำคัญไว้ในปูมโหรเป็นรำยปี	น�ำมำประมวลเข้ำกับจดหมำยเหตุ
ในหอหนังสือ	และพระรำชศำวดำรเก่ำตั้งแต่กรุงศรีอยุธยำ 
รวมกัน	ควำมว่ำ	 “ศักรำช	๙๖๖	มะโรงศก	พ.ศ.	 ๒๑๔๗	 

ภาพแกะไม้ของฝรัง่เศส สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงกล้องทอดพระเนตรสรุยิปุราคา
เต็มดวงในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๒๒๘
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วันพฤหัสบดีเดือน	๒	แรม	๖	ค�่ำ	เสด็จพยุหยำตรำจำกป่ำโมก	
โดยทำงชลมำรค	และฟันไม้ข่มนำมต�ำบลเอกรำช	ตั้งทัพชัย
ต�ำบลพระหล่อ	วันนั้นเป็นวันอุนและเป็นวันสงกรำนต์พระเสำร์
ไปรำศีธนูเป็นองศำหน่ึง	 ครั้งนั้นเสด็จพระรำชด�ำเนินถึง 
เมืองหลวงต�ำบลทุ่งดอนแก้ว”	ข้อมูลทำงดำรำศำสตร์โบรำณ 
ท่ีปรำกฏคือสงกรำนต์พระเสำร์หมำยถึงดำวเสำร์โคจรย้ำยจำก
รำศีกันย์ไปรำศีตุลย์คือกำรย้ำยรำศีของดำวเครำะห์	สอบทำน
แล้วเป็นกำรค�ำนวณต�ำแหน่งดำวเครำะห์ด้วยคัมภีร์มำนัตต์	 
ซึ่งโหรในรำชส�ำนักสยำมใช้ควบคู่กับคัมภีร์สุริยยำตร์ในกำร 
จัดท�ำปฏิทินโหร”	ในสมัยของสมเด็จพระเอกำทศรถ	ได้เจริญ
สัมพันธไมตรี กับประเทศฮอลันดำและได ้รับเครื่องรำช
บรรณำกำรเป็นกล้องดูดำว
	 ปลำยรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ำปรำสำททอง	 ได้ปรำกฏ 
หลกัฐำนเก่ียวกับพระรำชพธิลีบศกัรำช	ซึง่มชีือ่ของเลขเกณฑ์ท่ี
ใช้ในกำรค�ำนวณต�ำแหน่งดำวด้วยคัมภีร์สุริยยำตร์และคัมภีร์
สำรมัภ์	ในค�ำฉนัท์สรรเสรญิพระเกียรตพิระสมเดจ็พระพทุธเจ้ำ
หลวงปรำสำททองของพระมหำรำชครูมเหธร	ซึ่งมีกำรเปล่ียน 
ปีนกัษตัรใหม่น้ันเพยีงรชักำลเดียว	กำลล่วงมำถึงรชัสมยัสมเดจ็
พระนำรำยณ์มหำรำช	ก็กลับไปใช้ปีนักษัตรตำมล�ำดับเดิม
	 ในรัชสมัยของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช	ถือได้ว่ำเป็น
จุดก�ำเนิดกำรศึกษำดำรำศำสตร์สมัยใหม่ครั้งแรกในกรุงสยำม
โดยในช่วงปลำยรัชสมัย	พระเจ้ำหลุยส์ที่	๑๔	แห่งกรุงฝรั่งเศส	
ได้ส่งเมอร์ซิเออร์	 เดอ	ลำ	ลูแบร์	 เดินทำงเข้ำสู่สยำมในฐำนะ
เอกอัครรำชทูต	พร้อมด้วยคณะบำทหลวงเจซูอิต	เมื่อวันที่	๒๗	
กันยำยน	พ.ศ.	๒๒๓๐	 เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยำม	 
แต่ประกำรส�ำคัญคือกำรขยำยอิทธิพลทำงกำรเมืองและกำรท�ำ
แผนท่ีโลก	จึงได้มีกำรรวบรวมหลักฐำนเก่ียวกับประเทศสยำม
ทำงด้ำนต่ำงๆ	 ได้ถึง	๒	 เล่มสมุดฝรั่ง	หน่ึงในนั้นคือคัมภีร์ 
สรุยิยำตร์ซ่ึงเป็นต�ำรำดำรำศำสตร์ของสยำม	โดย	ลำลแูบร์	มอบ
ให้กับนักดำรำศำสตร์หลวงแห่งรัฐสภำวิทยำศำสตร์	ฝรั่งเศส	 
ต่อมำได้รบักำรตพีมิพ์เป็นภำษำฝรัง่เศสองักฤษและแปลกลบัมำ
เป็นภำษำไทยตำมล�ำดับ	ขัน้ตอนและวิธกีำรค�ำนวณไม่แตกต่ำง
กับคัมภีร์ที่ใช้ในกำรค�ำนวณปฏิทินโหรในปัจจุบัน
	 ลำ	ลูแบร์	ได้เล่ำว่ำชำวสยำมโดยทั่วไปไม่มีควำมรู้ในวิชำ
เรขำคณติเลย	และวชิำกลศำสตรก์ไ็ม่รูอ้กีเหมอืนกนั	เพรำะเขำ
อำจผ่ำนมันไปเสียได้โดยไม่ต้องใช้	และวิชำดำรำศำสตร์เท่ำท่ี
พวกเขำศึกษำกันก็เพียงเพื่อว่ำอำจใช้ในเชิงพยำกรณ์ได้เท่ำน้ัน	

ภาพวาดเหตุการณ์สมเด็จพระนารายณ์เสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์ 
สุริยุปราคา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๒๓๑

พระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือพระที่นั่งเย็น สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงใช้
เป็นสถานที่ศึกษาจันทรุปราคา เมื่อ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๒๒๘ 
ร่วมกับบาทหลวงเยซูอิต และบุคคลในคณะทูตชุดแรกของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ 
ที่ส่งมาเจริญสัมพันธไมตรี

เขำมีควำมรู ้ทำงภำคปฏิบัติเล็กน้อยและไม่พยำยำมท่ีจะ 
เข้ำใจให้ลึกซ้ึงถึงเหตุผล	แต่ใช้ในกำรผูกดวงชำตำบุคคลและ 
ในกำรท�ำปฏิทินโหร	 ดูเหมือนเขำจะได้ปฏิรูปปฏิทินของเขำ	 
๒	ครั้ง	 โดยนักดำรำศำสตร์ผู้เชี่ยวชำญเพื่อท�ำให้ตำรำงรำศ ี
ดำวนพเครำะห์สถิตมคีวำมบรบูิรณ์สมบรูณ์ยิง่ขึน้	ท้ังได้ก�ำหนด
ศกัรำชขึน้	๒	อย่ำงตำมอ�ำเภอใจ	แต่ก็เป็นท่ีน่ำสงัเกตว่ำบังเอญิ
เข้ำกันได้สนิทไม่ค่อยพลำดจำกวิธโีครงโคจรของดำวนพเครำะห์
ในปฏิทิน	 เมื่อได้ตั้งโยกเกณฑ์ขึ้นโดยเลขจ�ำนวนหน่ึงแล้ว	 
ก็ใช ้ วิธีบวกลบคูณหำรเพื่อแจ ้งไว ้ เป ็นรหัสว ่ำในปีต ่อไป	 
ดำวพระเครำะห์จะสถิตอยู่ในรำศีใด	 เกือบจะใกล้เคียงกับเรำ 
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ท่ีตรวจหำจ�ำนวนวันทำงสุริยคติของแต่ละปีได้โดยกำรบวก
เกณฑ์	๑๑	เท่ำกับจ�ำนวนวันทำงจันทรคติของปีก่อนฉะนั้น
	 จำกหลกัฐำนทำงประวัตศิำสตร์สมเด็จพระนำรำยณ์ได้ทรง
ประทับท่ีเมืองละโว้	 (ลพบุรี)	 และเสด็จฯ	ทอดพระเนตร
ปรำกฏกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์ท่ีพระท่ีนั่งไกรสรสีหรำชหรือ
พระท่ีนั่งเย็น	 ถึงสองครั้งสองครำ	 ครั้งแรกทอดพระเนตร
จันทรุปรำคำในวันท่ี	 ๑๑	ธันวำคม	พ.ศ.	๒๒๒๘	 โดยเป็น 
กำรสังเกตกำรณ์เพื่อหำพิกัดทำงภูมิศำสตร์ของลพบุรีเทียบกับ
กรุงปำรีส	และครั้งต่อมำคือทอดพระเนตรสุริยุปรำคำบำงส่วน
วันท่ี	๓๐	เมษำยน	พ.ศ.	๒๒๓๑	โดยท้ัง	๒	ครัง้	มคีณะบำทหลวง
เจซูอิต	 คอยถวำยค�ำบรรยำย	 และมีออกญำวิชำเยนทร์ 
ท�ำหน้ำท่ีล่ำม	ทรงให้สร้ำงวัดสันเปำโลท่ีมีหอดูดำวริมคูเมือง 
ชั้นในด้ำนทิศตะวันออกของพระรำชวังนำรำยณ์รำชนิเวศน์
พระรำชทำนให้แก่คณะบำทหลวงเจซูอิต	 เพื่อกำรค้นคว้ำ 
ทำงดำรำศำสตร์	
	 เมือ่ถึงรชัสมยัของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว	
พระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะกษัตริย์ที่มีพระปรีชำญำณ	ทรงศึกษำ
วิชำดำรำศำสตร์และโหรำศำสตร์ท้ังไทยและต่ำงประเทศ 
อย่ำงลึกซึ้ง	ทรงเป็นนักดำรำศำสตร์ไทยผู้ยิ่งใหญ่	ทรงค�ำนวณ
กำรเกิดสุริยุปรำคำเต็มดวงได้อย่ำงแม่นย�ำได้ด้วยพระองค์เอง	
ล่วงหน้ำถึง	๒	ปี	 ว่ำจะเกิดสุริยุปรำคำเต็มดวงในวันท่ี	๑๘	

สิงหำคม	พ.ศ.	๒๔๑๑	 โดยเส้นศูนย์ของสุริยุปรำคำจะอยู่ 
ระหว่ำงแลตติจูด	๑๑	องศำ	๓๘	ลิปดำเหนือ	กับลองติจูด	๙๙	
องศำ	๓๙	ลิปดำตะวันออก	บริเวณท่ีเห็นสุริยุปรำคำเต็มดวง
นำนท่ีสุดจะอยู่ท่ี	ต.หว้ำกอ	จ.ประจวบคีรีขันธ์	จำกเกำะจำน
ขึ้นมำถึงปรำณบุรีและลงไปถึงชุมพร	 ท้ังยังทรงระบุเวลำท่ี 
เงำของดวงจันทร์เริ่มเข้ำบดบังดวงอำทิตย์	 เวลำท่ีจับเต็มดวง	
จนเวลำท่ีคลำยออกท้ังหมด	(ซ่ึงฝ่ำยกำรค�ำนวณของกรีนิซน้ัน	
แสดงเฉพำะแนวศูนย์กลำงของกำรพำดผ่ำนของเงำมืดเพียง 
เส้นเดียว)	 และได้เสด็จพระรำชด�ำเนินพร้อมด้วยเจ้ำฟ้ำ
จฬุำลงกรณ์	เซอร์แฮร	ีออด	ผู้ส�ำเรจ็รำชกำรสงิคโปร์ขององักฤษ	
นำยเฮนรี	อำลำบำสเตอร์	รักษำกำรกงสุลอังกฤษประจ�ำสยำม	
คณะทูตำนุทูต	นักวิทยำศำสตร์ฝรั่งเศส	และแขกต่ำงประเทศ	
อืน่ๆ	ท่ีทรงเชญิมำร่วมสงัเกตกำรณ์และเป็นประจกัษ์พยำน	รวม
ถึงข้ำรำชบริพำรไทย	ครั้นพอถึงเวลำ	๑๑	นำฬิกำ	๓๖	นำที	๒๐	
วินำที	ของวันอังคำรที่	๑๘	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๔๑๑	สุริยุปรำคำ
กอ็บุตัขิึ้น	ดวงอำทติยถ์กูดวงจนัทร์บงัมิดดวงอยูน่ำนถงึ	๖	นำที	
๔๖	 วินำที	ตรงตำมวัน	เวลำ	และสถำนท่ี	 ทุกประกำร	อย่ำง 
น่ำอัศจรรย์ยิ่ง	และตรงกับกำรค�ำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ในยุคปัจจุบัน	 ท้ังน้ี	 พระองค์ทรงค�ำนวณได้แม่นย�ำกว่ำ 
นักดำรำศำสตร์ชำวฝรั่งเศสถึง	๒	 วินำที	ซึ่งนักวิทยำศำสตร์
ฝรั่งเศสได้มำกันเป็นคณะใหญ่	มีกล้องมำด้วยถึง	๕๐	ตัว	 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับพลับพลาทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคา 
ที่ ต.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑
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อันท่ีจริงพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	ทรงค�ำนวณ
กำรเกิดสุริยุปรำคำมำแล้วหลำยครั้ง	แต่กำรเชิญชำวต่ำงชำติ 
มำชมสุริยุปรำคำในครั้งน้ัน	 เป็นกุศโลบำยให้เห็นว่ำสยำม
ประเทศมคีวำมเจรญิ	และเป็นโอกำสท่ีชำวต่ำงชำตจิะได้เข้ำเฝ้ำ
อย่ำงใกล้ชิด	 ท�ำควำมคุ้นเคยกับพระบรมวงศำนุวงศ์และ
ข้ำรำชกำรสยำมมำกขึ้น	พระอัจฉริยภำพของพระองค์เป็นท่ี 
เล่ืองลือขจรขจำย	ปวงชนชำวไทยถวำยพระรำชสมัญญำนำม
ทรงเป็น	 "พระบิดำแห่งวิทยำศำสตร์ไทย"	 และเป็นท่ีมำ 
ของกำรสร้ำงอุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ	ณ	ต.หว้ำกอ	
เพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนแด่พระองค์
	 นอกจำกวิชำดำรำศำสตร์แล้ว	เป็นท่ีทรำบกันดว่ีำพระบำท
สมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	ทรงมีควำมรู้เรื่องโหรำศำสตร์
เป็นอย่ำงดี	 ทรงคิดแบบวิทยำศำสตร์ไม่ทรงเชื่อตำมต�ำรำ
ท้ังหมด	และไม่ทรงเชื่อเรื่องดำวหำงให้โทษ	ทรงสนพระทัย 
เรื่องดำวหำงมำก	 จนถึงกับทรงสร้ำงหอดูดำวขึ้น	 ชื่อว ่ำ 
หอชัชวำลเวียงชัย	หรือที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำกระโจมแก้ว	ที่เขำวัง	
(พระนครคีรี)	 จ.เพชรบุรี	 เมื่อดำวหำงจะปรำกฏก็โปรดให้
ประกำศเตือนประชำชนไม่ให้เชื่ออย่ำงงมงำย	ทรงนิพนธ์
ประกำศฉบับแรกแจ้งแก่ประชำชน	ชือ่ว่ำ	“ประกำศดำวหำงขึน้
อย่ำให้วิตก”	เมื่อวันที่	๑๐	พฤษภำคม	พ.ศ.	๒๔๐๓	พระองค์
ทรงเชี่ ยวชำญและสำมำรถคลี่คลำยป ัญหำส�ำ คัญทำง 
พระพุทธศำสนำเก่ียวกับวันข้ำงขึ้น	ข้ำงแรม	 วันพระ	 วันโกน	

ทรงมีพระบรมรำชำธิบำยไว้ในหนังสือพระบรมรำชำธิบำย	 
เรื่องอธิกมำส	อธิกวำรและปักขคณำวิธี	ทรงแต่ง	“ต�ำรำตรีภพ”	
หรอื	“จอมตรภีพ”	ซึง่เป็นต�ำรำโหรำศำสตร์ท่ีมชีือ่มำก	เน่ืองจำก
เข้ำใจง่ำยและมีควำมแม่นย�ำ	 เล่ำกันว่ำ	พระองค์ทรงใช้ใน 
กำรพิเครำะห์ขุนนำงหรือบ่ำวไพร่อย่ำงกว้ำงๆ	เรียกชื่อต�ำรำน้ี
ต่ำงกันไปว่ำ	 “ต�ำรำเศษของพระจอมเกล้ำฯ”	ท�ำให้ทรงได้รับ
กำรยกย่องเป็น	"พระบิดำแห่งโหรำศำสตร์ไทย”	อีกด้วย	อีกทั้ง
โปรดเกล้ำฯ	 ให้โหรค�ำนวณสอบสวนดูดวงชำตำของสมเด็จ 
พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำเช่นกัน	เป็นดวงชำตำวันประสตู	ิวันตรสัรู	้
และปรินิพพำน	ส�ำหรับจำรึกแผ่นศิลำบรรจุพระเจดีย์โดยใช้

แขกต่างประเทศ ที่ทรงเชิญมาร่วมสังเกตการณ์และเป็นประจักษ์พยาน 
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ ต.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพการเกิดสุริยุปราคา ดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บังมิดดวง ตรงตามท่ีพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค�านวนไว้ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ 
ต.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

61เมษำยน	-	มิถุนำยน	๒๕๖๒



คัมภีร์สุริยยำตร์และมำนัตต์ในกำรค�ำนวณ	ให้อัญชนะศักรำช	
ซึ่งพระอัยกำของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำตั้งไว้	เมื่อศักรำช
กลียุคได้	 ๒๔๑๑	 ก่อนพุทธศักรำช	 ๑๔๗	ปี	 โดยท้ังสำม 
พระชำตำนัน้พบในกรอบไม้ปิดทองมเีลข	๕	ในกรอบวงกลมด้ำน
บนเขียนสีเดินเส้นทองบนแผ่นหินอ่อนสีขำว	ประดิษฐำน 
อยู่เบ้ืองขวำขององค์พระพุทธชินรำชจ�ำลอง	 วัดเบญจมบพิตร 
ดุสิตวนำรำม	
	 นอกจำกน้ีในกำรศกึษำดำรำศำสตร์โบรำณนัน้ยงัมโีจทย์ท่ี
ใช้ในกำรทดสอบเชำวน์ปัญญำทำงคณติศำสตร์แบบต่ำงๆ	ด้วย	
เช่น	กำรให้ตีตำรำงจัตุรัสให้ด้ำนกว้ำงและด้ำนยำวสำมช่องให้
ใส่เลข	๑–๙	ลงไปในช่องต่ำงๆ	ให้ผลบวกของช่องในแนวด่ิง
แนวขวำงหรือแนวทะแยงเท่ำกัน	ซึ่งก็คือโจทย์จัตุรัสกล	ถ้ำใคร
ท�ำได ้หมำยถึงมี เชำวน ์ป ัญญำดีก็สมควรเรียนเลขคณิต 
ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป	 ซ่ึงโหรำศำสตร์อันถือว่ำเป็นวิชำ
คณิตศำสตร์ระดับสูงนั้นมีขั้นตอนกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 
หลำยภำค	กล่ำวโดยสรุปคือ
 ภาคค�านวณ	กำรท่ีจะเริ่มต้นศึกษำวิชำโหรำศำสตร์ก็จะ
ต้องเข้ำใจถึงรำยละเอยีดแห่งจกัรรำศแีละดวงดำวต่ำงๆ	ว่ำสถิต
อยู่ที่ใดเสียก่อน	กรมโหรสมัยก่อนนั้น	มีกฎบังคับให้ข้ำรำชกำร
ทุกคนเรียนคัมภีร์สุริยยำตร์	 เพรำะถือว่ำเป็นกำรทดสอบ 
เชำวน์ปัญญำและต้องท่องจ�ำได้มคิลำดเคลือ่น	เพือ่ควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรค�ำนวณ	ถ้ำใครค�ำนวณได้เร็วถูกต้องก็แสดงว่ำ 
มีสติปัญญำดี
 ภาคพยากรณ์	เมือ่ฝึกฝนกำรค�ำนวณจนผ่ำนเกณฑ์ก�ำหนด	
ผู้ท่ีมีสติปัญญำดีจะผ่ำนกำรคัดเอำไว้เป็นหัวหน้ำฝ่ำยพยำกรณ์

ท้ังในระดับบุคคล	ได้แก่กำรพยำกรณ์ดวงชำตำบุคคลต่ำงๆ	 
มพีระมหำกษตัรย์ิและรำชวงศ์	เช่น	ดวงพระรำชสมภพ	เป็นต้น	
และในระดับมหภำค	 ได้แก่	 กำรพยำกรณ์ดวงสงกรำนต์ 
และดวงพระนคร
 ภาคบ้านเมือง	คือกำรศึกษำคัมภีร์ต่ำงๆ	ได้แก่	พระนคร
ฐำนว่ำด้วยกำรสร้ำงและกำรลงเสำหลักพระนคร	ก�ำหนดวำง
ฤกษ์สร้ำงเมืองบริวำรต่ำงๆ	กำรพยำกรณ์ดวงเมืองต่ำงๆ	 
ตำมนัยของคัมภีร์จุฬำมณีและโสฬสพระนคร	กำรพยำกรณ์
เกณฑ์ธัญญำหำรตำมคัมภีร์สงกรำนต์	 กำรก�ำหนดพระฤกษ์ 
จรดพระนังคัลแรกนำขวัญ	กำรก�ำหนดพระฤกษ์ออกทัพ	
เป็นต้น		
 ภาคพิธีกรรม	ต้องเรียนรู้เก่ียวกับเลขศำสตร์	 นิมิตแห่ง 
ลำงยำม	ดิถี	ธำต	ุกำรท�ำพธิยีญักรรม	กำรสะเดำะเครำะห์เมอืง	
กำรบรรจุดวงชำตำบูชำพระประทีป	กำรบรรจุดวงชำตำบูชำไม้
ค�ำ้พระศรมีหำโพธิ	์กำรสร้ำงและบูชำพระนิพพำน	กำรสร้ำงและ
บูชำดวงพิชัยสงครำม	กำรตั้งและผลัดนำม	กำรสวดบูชำ
เทพยดำนพเครำะห์	และกำรรับ–ส่งดำวเสวยอำยุ	ฯลฯ	
 ภาคนิมิตและฤกษ์	ต้องเรียนรู้ถึงสภำพและปรำกฏกำรณ์
ทำงธรรมชำติบนท้องฟ้ำ	 ดังท่ีชนชำติทำงตะวันตกเรียกว่ำ	
Phenomenon
	 กำรศกึษำดำรำศำสตร์โบรำณหรอืโหรำศำสตร์น้ัน	จะต้อง
เป็นผู้ท่ีผ่ำนกำรฝึกฝนวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์จนช�ำนำญ	และ
จ�ำต้องเรียนรู ้เรื่องดำรำศำสตร์ให้ถ่องแท้เสียก่อนเพรำะ
ดำรำศำสตร์เป็นวิทยำศำสตร์และเป็นหลักในกำรพยำกรณ ์
ที่แม่นย�ำ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรค่ายนักดาราศาสตร์เยอรมัน ที่ ต.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
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	 หลังจำกสุริยุปรำคำที่หว้ำก้อ	๗	ปี	ก็ได้เกิดปรำกฎกำรณ์
สรุยิปุรำคำเตม็ดวงเหนือฟำกฟ้ำสยำมอกีครัง้ในวันท่ี	๖	เมษำยน	
พ.ศ.	๒๔๑๘	ในรชัสมยัของพระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำ
อยู่หัว	รัชกำลที่	๕	ที่แหลมเจ้ำลำย	จ.เพชรบุรี	โดยกรมหลวง
ประจักษ์ศิลปำคม	(พระรำชโอรสในรัชกำลท่ี	๔)	ทรงค�ำนวน
ถวำยด้วยต�ำรำยุโรป	สรรพครำสครั้งน้ีโปรดเกล้ำฯ	 ให้คณะ 
นักดำรำศำสตร์อังกฤษ	สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ	์
และเซอร์แฮรี	 ลอร์ด	 ผู้ว่ำรำชกำรสิงคโปร์เข้ำร่วมสังเกต 
ปรำกฎกำรณ์ด้วย
	 ต่อมำในสมัยรัชกำลที่	๗	ได้เกิดปรำกฎกำรณ์สุริยุปรำคำ
เต็มดวง	เมื่อวันที่	๙	พฤษภำคม	พ.ศ.	๒๔๗๒	พระบำทสมเด็จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	และสมเด็จพระนำงเจ้ำร�ำไพพรรณีฯ	 
ทรงเสดจ็ฯ	โดยชลมำรคประทับเรอืพระท่ีนัง่จกัร	ีจำกพระรำชวัง
ไกลกังวล	 หัวหิน	 ไปทอดพระเนตรสุริยุปรำคำ	 ท่ีโคกโพธิ	์
จ.ปัตตำนี	ก่อนวันเกิดครำส	ได้เสด็จพระรำชด�ำเนินเยี่ยมค่ำย
นักดำรำศำสตร์ชำวอังกฤษและชำวเยอรมัน
	 ในรัชสมัยของ	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	มีปรำกฎกำรณ์
สุริยุปรำคำ	 ในวันท่ี	 ๒๐	มิถุนำยน	พ.ศ.	 ๒๔๙๘	มีคณะ 
นักดำรำศำสตร์	จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ	มำท�ำกำรส�ำรวจ
และวิจัยโดยตั้งกล้องท่ีพระรำชวังบำงปะอิน	 โดยมีสมเด็จ 
พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี	 สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ	 
กรมหลวงสงขลำรำชนครนิทร์	เสด็จทอดพระเนตรปรำกฎกำรณ์
ในครั้งน้ีด้วย	สรรพครำสครั้งต่อมำ	 เมื่อวันท่ี	๒๔	ตุลำคม	 
พ.ศ.	๒๕๓๘	สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ	สยำมบรมรำชกุมำร	ี
(พระยศในขณะนั้น)	เสด็จฯ	ทอดพระเนตร	ณ	สถำบันบัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์	(นิด้ำ)	อ.สคีิ้ว	จ.นครรำชสีมำ	มีหน่วยวิจัย
ดำรำศำสตร์	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	ไปตั้งกล้องสังเกตกำรณ	์

ส�ำรวจและวิจยัด้วย	พระองค์ทรงให้ควำมส�ำคัญกับปรำกฏกำรณ์
บนท้องฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง	ก่อให้เกิดกำรตื่นตัวด้ำนวิทยำศำสตร์
อย่ำงท่ีไม่เคยเกิดขึน้มำก่อน	ส่งผลท�ำให้รฐับำลได้จดัตัง้องค์กำร
มหำชนด้ำนดำรำศำสตร์ขึ้น	 ชื่อสถำบันวิจัยดำรำศำสตร	์ 
เพื่อค้นคว้ำศึกษำวิจัยปรำกฏกำรณ์บนท้องฟ้ำและดวงดำว	 
ท้ังยงัเสด็จฯ	ทอดพระเนตรปรำกฏกำรณ์บนท้องฟ้ำในทุกโอกำส	
หำกไม่ทรงติดพระรำชภำรกิจ	
	 นับเป็นโชคของคนไทยอย่ำงหำท่ีสุดมิได้	 ท่ีมีเจ้ำฟ้ำ 
เจ้ำแผ่นดินท่ีทรงสนพระทัยศำสตร์บนท้องฟ้ำมำหลำยยุค 
หลำยสมยั	เหนืออืน่ใดทรงน�ำพสกนิกรไทยให้ใส่ใจเรยีนรู	้ศกึษำ	
พัฒนำควำมคิด	ต่อยอดองค์ควำมรู้ต่อไปอย่ำงไม่มีสิ้นสุด	

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทอดพระเนตรดาวศุกร์ในเวลากลางคืน ที่หอดูดาว 
บนดาดฟ้าตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑

อาจารย์ อารี สวัสดี ได้ให้ข้อสังเกตุว่า เพียง ๔๔ วัน หลังการเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ต�าบลหว้าก้อ 
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท�าให้พระองค์ทรงประชวรด้วยไข้มาลาเรีย และเสด็จสวรรคต เฉกเช่นเดียว
กับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีเหตุให้สวรรคต ๔๒ วัน หลังจากทอดพระเนตรสุริยุปราคา ซึ่งเป็นสุริยุปราคาชนิด
เดียวกันที่จะโคจรกลับมาทุก ๑๘๐ ปี

อาจารย์ อารี สวัสดี
นำยกสมำคมดำรำศำสตร์ไทย
ประธำนกรรมกำรมูลนิธิสมำคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆรำชูปถัมภ์

63เมษำยน	-	มิถุนำยน	๒๕๖๒



แหล่งท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม
เรื่อง : บุษบา มินตรา 
ภาพ : จรการ�าพัน, เวชยันต์ ช้างรักษา, ชุมชนบ้านเชียง 
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ออนซอนบ้านเชียง
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง 
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

 หากกล่าวถึง “บ้านเชียง” ภาพจ�าแรกของเราคนไทย
ก็คือ หม้อดินเผาเขียนสีลายเชือกทาบ โดยฝีมือมนุษย ์

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อหลายพันปี
ก่อน และภาพจ�าต่อมากค็อื บรรยากาศ
วิถีชี วิตชุมชนไทพวนผู ้ร�่ารวยด้วย 

วิถีวัฒนธรรมดีงาม เป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่ีได้รับ
การส ่ ง เ สริ มสนั บสนุ นจาก 
หน่วยงานราชการหลายแห่ง 
ท�าให้นกัท่องเท่ียวและใครต่อใคร 
หวังใจว่า สกัวนัหนึง่จะได้มโีอกาส
เดนิทางไปเยีย่มเยอืน และเกบ็เกีย่ว

ประสบการณ ์อันน ่าประทับใจ 
ที่ชุมชนแห่งนี้ ได้มอบให้ใครต่อใคร  
ที่เคยเดินทางมาแล้วอย่างมากมาย

ภาพ : เวชยันต์ ธราวิศิษฏ์
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หลุมขุดค้นพบวัตถุโบราณที่ส�าคัญทางโบราณคดี
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 ใช่แล้ว ภาชนะหม้อไหลายเขียนสีดินเผาลายเชือกทาบ 
โครงกระดูกมนุษย์โบราณ ขวานหิน เครื่องมือเครื่องใช้ 
และสิ่งของต่างๆ ท่ีขุดค้นพบจากใต้ผืนแผ่นดินบ้านเชียง  
ท่ีถูกน�ามาจัดวางเรียงราย แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดูแล้วเข้าใจง่าย  
อยู่ภายในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง 
จงัหวัดอดุรธานี สิง่เหล่านี ้คือแม่เหลก็ชิน้เอกท่ีดึงดูดให้ใครต่อใคร
มากหน้าหลายตา พากันเดนิทางมาท่ีนี ่แหล่งมรดกโลก บ้านเชยีง 
อุดรธานี
 การค้นพบโบราณวัตถุท่ีมีความส�าคัญทางโบราณคดีและ
ก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณบ้านเชียงนั้น เริ่มต้นเมื่อประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อราษฎรชาวบ้านเชียง สังเกตเห็นเศษภาชนะ 
ดินเผาท่ีมีลวดลายเขียนสีแดงท่ีจะพบได้เสมอเมื่อมีการขุด 
พืน้ดินในบรเิวณหมูบ้่าน จงึน�าไปเก็บรกัษารวมๆ กันไว้ท่ีโรงเรยีน
ประชาบาลประจ�าหมู่บ้าน

 พ.ศ. ๒๕๐๙ นายสตีเฟน ยัง นักศึกษาวิชาสังคมศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาศึกษา
เรื่องราวนี้ท่ีบ้านเชียง ได้พบเห็นเศษภาชนะดินเผาเขียนส ี
ดังกล่าว ตกกระจายเกลื่อนอยู่ท่ัวไปตามผิวดิน จึงเก็บไปให้
ศาสตราจารย์ชิน อยู ่ดี ผู ้ เชี่ยวชาญโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ประจ�ากองโบราณคดี กรมศิลปากร ศึกษา
วิเคราะห์และได้ลงความเห็นว่าเป็นเศษภาชนะดินเผาสมยัก่อน
ประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ (Neotelhic Period)
 ใน พ.ศ. ๒๕๑๐ กองโบราณคดี กรมศิลปากร จึงได ้
ด�าเนินการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีบ้านเชียงอย่างละเอียด  
แล้วจงึส่งโบราณวัตถุเหล่าน้ีไปหาอายโุดยวิธเีทอร์โมลมูเินสเซนส์  
(C-๑๔) ท่ีมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
พบว่า โบราณวัตถุเหล่านั้นมีอายุประมาณ ๒,๖๐๐ ปีมาแล้ว
 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๓ หน่วยศลิปากรท่ี ๗ จงัหวัดขอนแก่น 
ได้เข้าไปส�ารวจโบราณวัตถุท่ีบ้านเชยีง แต่เนือ่งจากช่วงเวลาน้ัน
เรื่องราวทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย
ยังไม่เป็นท่ีเข้าใจกันมากนัก จึงไม่มีการค้นคว้าทางโบราณคดี
อย่างต่อเนื่อง
 พ.ศ. ๒๕๑๕ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้ด�าเนินการ
ขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียงอีกครั้งหนึ่งบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน 
และบริเวณบ้านนายพจน์ มนตรีพิทักษ์ โดยได้ปรับปรุงหลุม 
ขุดค้นท่ีวัดโพธ์ิศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์สถานกลางแจ้งแห่งแรก 
ในประเทศไทย
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 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรม
ราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ได้เสด็จพระราชด�าเนนิ
ทอดพระเนตรหลุมและการขุดค้นท่ีบ้านเชียง เมื่อวันท่ี ๒๐ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
 พ.ศ. ๒๕๓๕ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
สมัยสามัญครั้งที่ ๑๖ ที่เมืองแซนตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา โดยผ่านข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ในการพจิารณา
ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ทุกประการ หากในระหว่าง ปี พ.ศ. 
๒๕๑๕-๒๕๓๕ ดังกล่าว ได้มีการลักลอบขุดค้นได้หม้อไห 
บ้านเชียงจ�านวนมากออกไปค้าขายเป็นสมบัติส่วนตัวของ 
ใครต่อใคร ทั้งในและต่างประเทศไปแล้วมากมาย

 วัฒนธรรมบ ้านเชียง ไม ่ เพียงจะจ�า กัดอยู ่ เพียง ท่ี 
บ ้านเชียงน้ีเท ่า น้ัน หากยังครอบคลุมแหล ่งโบราณคด ี
ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทยอีกกว ่ า 
ร้อยแห่ง เป็นบริเวณพื้นท่ีท่ีเคยมีมนุษย์อยู ่อาศัยหนาแน่น 
มาหลายพันปีล่วงมาแล้ว และได้ท้ิงร้างไป แต่จากร่องรอย 
ทางโบราณคดีเหล่านี้ ท�าให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่
มีพัฒนาการมาแล้วในหลายด้าน โดยเฉพาะความรู ้ความ
สามารถ ภูมิปัญญา เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีช่วยให้ผู้คนในยุคน้ัน
ด�ารงชีวิตอยู ่ได้อย่างเป็นสุข และสร้างสังคมสืบต่อกันมา 
ได้ยาวนาน ด้วยเหตุน้ี องค์การยูเนสโก จึงได้ยอมรับและขึ้น
บัญชแีหล่งวัฒนธรรมบ้านเชยีงไว้ให้เป็นหนึง่ในแหล่งมรดกโลก 
อันล�้าค่า

ห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
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 สิ่งดึงดูดใจเมื่อใครๆ พากันเดินทางมาถึงบ้านเชียง 
นอกจากบรรดาวัตถุโบราณในพพิธิภณัฑ์เหล่าน้ีแล้วอกีส่วนหนึง่
ก็คือ ชุมชนของชาวบ้านเชียง ชุมชนแห่งนี้มิใช่ชาวบ้านสืบสาย
มาจากชาวบ้านเชยีงในอดตีกาลไกลโพ้น แต่สบืเชือ้สายมาจาก
กลุ่มชาวพวน แขวงเมืองเชียงขวาง สปป.ลาว ที่อพยพหลบภัย
สงครามข้ามแม่น�า้โขงมายงัฝ่ังเมอืงหนองคาย ลดัเลาะรอนแรม
มาเรื่อยๆ จนกระท่ังมาถึงบริเวณบ้านดงแพง (บ้านเชียงใน
ปัจจุบัน) พบเป็นพื้นท่ีร้างว่างเปล่า ภูมิประเทศเป็นเนินรูปไข่ 
และมลี�าห้วยล้อมรอบเหมาะแก่การท�าไร่ท�านา จงึต้ังหลกัปักฐาน
หักร้างถางพงสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีน่ี  
เมื่อราวปี พ.ศ. ๒๓๖๐ โดยไม่ล่วงรู้ว่าแผ่นดินผืนนี้เคยมีชุมชน
ใหญ่ๆ เป็นชุมชนมนุษย์โบราณ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อาศัย
อยูม่าก่อน หลงัจากน้ันในปี พ.ศ. ๒๓๗๐ ได้มชีาวพวนกลุม่ใหญ่
อพยพเข้ามาเพิ่มเติม จนกระท่ังกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ในช่วง
เวลาต่อมา 

๑

๒

๓

๑ ชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง  
 ก�าลังขึ้นรูปหม้อดินโดยใช้วัสดุอุปกรณ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
 อย่างช�านาญ 
๒ เยาวชนและผู้สนใจเขียนลายเครื่องปั้นดินเผาจากการฝึกอาชีพ  
 หัตถกรรมบ้านเชียง
๓ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของที่ระลึกจากชุมชนบ้านเชียง
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 ชาวพวน มเีอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรม และภมูปัิญญาดัง้เดมิ
เป็นของตนเอง ครั้นอยู ่มาเมื่อมีการขุดค้นทางโบราณคดี  
พบความส�าคัญในระดับโลกของหม้อไหบ้านเชียง ซ่ึงมีรูปแบบ
ท่ีแน่ชัดและเรียบง่าย ในช่วงต่อมาชาวไทพวนท่ีน่ีจึงมีการ
ประสมประสานวัฒนธรรมชาติพันธ์ุของตนเข้ากับวัฒนธรรม 
ท่ีได้ขุดค้นพบคือ ลวดลายเขียนสีโบราณบนหม้อไหบ้านเชียง 
วิวัฒน์เป ็นวัฒนธรรมเฉพาะของชาวบ้านท่ีน่ี คือการน�า
ภูมิปัญญาโบราณมาสืบสานจัดท�าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ  
เพื่อจ�าหน่ายสร้างรายได้ โดยเฉพาะลวดลายบนหม้อดินเผา
เขยีนส ีมรดกชิน้ส�าคัญของมนษุย์ยคุก่อนประวัตศิาสตร์ได้กลาย
เป็นสัญลักษณ์ในสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างในผ้าทอมือ  
ก็มกีารน�าลวดลายเชอืกทาบของหม้อไหบ้านเชยีงไปเป็นต้นแบบ 
การประกอบกิจกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ 
เพราะอย่างไรเสียด้วยความมีชื่อเสียงในด้านความเป็นแหล่ง
มรดกโลก จึงมีผู ้คนแวะเวียนผ่านทางเข้ามาเยี่ยมชมพื้นท่ี 
อยูแ่ล้วเป็นประจ�า บ้านเชยีง จงึเป็นหมูบ้่านจดัท�าและจ�าหน่าย
สินค้าที่ระลึกลวดลายบ้านเชียงสืบต่อไปได้อีกเนิ่นนาน

 จนในท่ีสดุ เมือ่การท่องเท่ียวเริม่ทวีความส�าคัญขึน้เรือ่ยๆ 
มีผู้คนเดินทางมามากๆ เข้า ชาวหมู่บ้านจึงมีการปรับเปลี่ยน  
ในแนวทางหนึ่งก็มีการจัดท�าสินค้าท่ีระลึกเหล่าน้ีมากยิ่งขึ้น  
จนต่อมาเมื่อมีความสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐต่างๆ เข้ามา 
เพิ่มเติม แนวคิดใหม่น้ีอิงอาศัยกับการท่ี บ้านเชียง เป็นท่ีรู้จัก
มากอยู่แล้วจึงช่วยต่อยอดให้จัดสร้างเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม และหมู่บ้านชุมชน OTOP นวัตวิถีต่อไปอีก  
และชาวไทพวน บ้านเชียง ซึ่งมีอัตลักษณ์ต่างๆ ของความเป็น
ชาวไทพวน เพียบพร้อมและมีแหล่งท่องเท่ียวส�าคัญอยู่แล้วคือ 
หลมุขดุค้นทางโบราณคดี จงึสามารถเดนิหน้าต่อไปเป็นหมูบ้่าน
ท่องเที่ยวชุมชนดังที่ว่าต่อไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก
 การท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านเชียง  
นับว่ามจีดุเด่นอยูท่ี่แหล่งโบราณคดีก่อนประวัตศิาสตร์ระดับโลก 
แต่ทว่าในทางกลับกันก็กลายเป็นจดุด้อย เพราะความตัง้ใจของ 
ผู้เดนิทางมาจะเน้นให้ความส�าคญัไปที่การชมหม้อไหบ้านเชียง 
และหลุมขุดค้น จากน้ันจึงจะไปเลือกซื้อหาสินค้าท่ีระลึก 
สักพักหนึ่ง
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 บ้านเชียงจึงเป ็นแหล่งท ่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมี 
ความโดดเด่นทางด้านโบราณคดี ได้รบัการยกย่องให้เป็นมรดกโลก 
และยังพร ้อมสรรพไปด้วยวัฒนธรรมภูมิป ัญญาอีสานท่ี 
นักท่องเที่ยวเมื่อได้สัมผัสแล้ว  

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง

 ส�าหรับรายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นแพ็คเกจ  
๒ วัน ๑ คืน 
 วันแรก เริ่มท่ีลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง  
เข้าสู่ ตุ้มโฮมพาแลงไทพวนบ้านเชียง พิธีบายศรีสู่ขวัญ  
ชมการร�าบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน และชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 วันท่ีสอง เส้นทางท่องเท่ียวเรียนรู้และชมผลิตภัณฑ์
ชุมชน น�าชมสะพานไม้โบราณข้ามห้วยนาน้อย เกษตร 
พอเพียงเพาะเห็ดพืชผักสวนครัว บ้านไม้ไทยพวน ปั้นหม้อ 
เขียนสี แปรรูปอาหาร บ้านโฮมสเตย์ ชมพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาต ิบ้านเชยีง และหลมุขดุค้นวัตถุโบราณท่ี วัดโพธิศ์รใีน 
เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของชมุชนของบ้านเชยีง อาท ิหม้อ
ลายเขียนสี ตุ๊กตาผ้า สร้อยดอกข้าว รวมท้ังสินค้าอื่นๆ  
เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการท่องเที่ยวชุมชนที่นี่

พิธีกรรมบายศรีของชาวชุมชนบ้านเชียง

 แล้วเดินทางกลับ ความตั้งใจที่จะพักค้าง เพื่อชมวิถีชีวิต
ของชาวไทยพวน ยังมีอยู ่ ไม ่มากนัก ยกเว ้นแต่จะเป ็น 
โอกาสพิเศษ เช่น งานเฉลิมฉลองมรดกโลก ปีละครั้ง ครั้งละ
สองสามวัน ก็จะมีจ�านวนนักท่องเท่ียวเพิ่ม และมีผู ้สนใจ 
จะพักค้างและชื่นชมวิถีวัฒนธรรมไทพวนมากขึ้นในช่วงสั้นๆ 
ช่วงเดียวในปีหนึ่ง
 นายเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ ประธานชุมชนท่องเท่ียว 
บ้านเชียง เล่าว่า บ้านเชียง มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ท่ีน่า 
ประทับใจอีกมากมาย อาทิ บ้านไทยพวนรับเสด็จ บ้านเรือนไม้ 
การแต่งกาย อาหาร การทอผ้ามัดหมี่ ผ้าย้อมคราม ประเพณี
บายศรีสู่ขวัญ ล้อมวงทานอาหารพื้นเมืองแบบพาแลง ชมการ
แสดงดนตรีท่ีสนุกสนาน การฟ้อนร�าท่ีอ่อนช้อยสวยงามของ 
หนุ่ม-สาวชาวไทพวน ล้วนแล้วแต่เป็นสสีนัสร้างความประทับใจ
ให้นักท่องเท่ียวและผู้มาเยีย่มเยอืน โดยเฉพาะร�าวงท่ีนกัท่องเท่ียว
ต้องอดใจไม่ไหวเข้าร่วมวงฟ้อนแน่นอน
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เรื่อง : กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ
ภาพ : กองบรรณาธิการ      

ศิลปินแห่งชาติ

ชิน ประสงค์ 
ดิน คือแม่แห่งประติมากรรมดิน คือแม่แห่งประติมากรรม

ชิน ประสงค์ 
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ของวงการศิลปะ	 ในสาขาประติมากรรม	ดั่งค�าโบราณที่ว ่า	 
“ยิ่งแก่ยิ่งเก๋า”	 ผลงานชั้นครูของท่านที่ฝร่ัง	 เห็นแล้วต้องอึ้ง	 
มักถูกจับจองโดยนักสะสมศิลปะระดับแถวหน้าของประเทศ		 
ไม่เว ้นแต่กระทรวงวัฒนธรรม	ที่ต ้องซื้องานของท่านไว้ให ้
อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา	 อาจารย์ชิน	ประสงค์	 ได้ตกผลึก 
ทางความคิดในการสร ้างงานประติมากรรมชั้นยอด	 ด้วย 
เป็นผู ้หลงรักศิลปะแนวนามธรรมมานาน	ท่านจึงสร้างสรรค ์
ผลงานประติมากรรมรูปสัตว์ที่ตัดทอนรายละเอียด	ดัดแปลง 
รูปทรงตามแนวนามธรรม	ที่มีความอ่อนช้อย	สง่าง่าม	ทรงพลัง	
และร่วมสมัย	 ชีวิตที่มีไฟหลังเกษียณ	ท�าให้ท่านมีเวลาและ 
ก้าวสู่การเป็นศิลปินอย่างเต็มตัว	ท่านยังคงท�างานในชินอาร์ต 
สตูดิโอที่สร้างขึ้น	 ใกล้แม่น�้าเจ้าพระยา	ย่านวัดแดง	 ไทรม้า	 
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน	

ศิลปะสะท้อนความรู้สึกดีงาม 

และในความงามของศิลปะแต่ละชิ้น 

ก็สะท้อนตัวตนของศิลปิน 

ผู้รังสรรค์ศิลปะชิ้นนั้นๆ เช่นกัน

 “ใครจะคิดว่าช่างหลวง ข้าราชการกรมศิลปากร  
ผู้สืบสานงานศิลปกรรมแบบไทยประเพณี ช่างสิบหมู่  
จะสร้างงานศลิปะล�า้สมยั ทีท่ะลกุรอบแบบเดมิๆ ให้เป็น
งานที่ร่วมสมัย ท่ีดูกี่ครั้งไม่เคยเก่า ประติมากรรมรูป
สัตว์อันทรงพลังท่ีถูกตัดทอนอย่างเรียบง่าย แต่แฝง 
ไปด้วยจินตนาการ คือ ผลงานการรังสรรค์ของศิลปิน
อาวโุส ชนิ ประสงค์ ทีไ่ด้รบัการยกย่องเชดิชูเกยีรต ิให้
เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๑
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	 แน่นอนว่าท่านย่อมมีครูดี	ท่านได้รับการถ่ายทอด
ความรู ้จากอาจารย ์สนั่น	 ศิลากร	 (ประติมากรเอก 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)	อาจารย์เขียน	ยิ้มศิริ	และอาจารย์
ไพฑูรย์	 เมืองสมบูรณ์	 ศิลปินแห่งชาติ	 สาขาทัศนศิลป	์
(ประตมิากรรม)	ปี	๒๕๒๙	และศาสตราจารย์ชลดู	นิม่เสมอ	
ศิลปินแห่งชาต	ิสาขาทศันศิลป์	(ประติมากรรม)	ปี	๒๕๔๑	
รวมทั้งอาจารย์เสวต	 เทศธรรม	 ศิลปินแห่งชาติ	 สาขา 
ทัศนศิลป์	 (ประติมากรรม)	 ปี	 ๒๕๖๐	ที่จุดประกาย 
ความคิด	คอยวิจารณ์	จนเกดิแนวทางสร้างงานของตนเอง 
ให้มพีลงั	และมเีอกลกัษณ์	อันโดดเด่น	หรือที่เรียกกันว่า	 
มีลายเซ็นเป็นของตนเอง	ที่พอเห็นก็ทราบว่านี่เป็นผลงาน
ของอาจารย์ชิน

	 อาจารย์ชิน	ประสงค์	 เกิดเมื่อวันที่	 ๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๘๕	 
จังหวัดนนทบุรี	 เข ้าศึกษาระดับประถม	 ๑-๔	 ที่ โรงเรียนวัดแดง	 
ระดับมัธยม	๑-๖	ที่โรงเรียนศรีบุณยานนท์	และได้เข้าเรียนศิลปศึกษาที่
วิทยาลัยช่างศิลป์	จากนั้นก็พัฒนาฝีมือตัวเองจนสามารถสอบเข้าศึกษา
ระดบัปริญญาศิลปบัณฑติจากคณะจิตรกรรม	ประตมิากรรมและภาพพิมพ์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	จบการศึกษาเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๒	(ท่านเป็นนักศึกษา
รุ่นสุดท้ายที่ศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี	 เป็นผู้ออกข้อสอบภาคปฏิบัติ)	
จากนั้นได้สอบบรรจุเข้ารับราชการที่ส�านักสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป	์
กรมศิลปากร	(ปัจจุบันคือส�านักช่างสิบหมู่)	จนมาเป็นผู้อ�านวยการส่วน
ประติมากรรม	และต�าแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณคือเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะด้านประติมากรรม	กรมศิลปากร	กระทรวงวัฒนธรรม	 (ในด้าน
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@. Nononono noonononono

๒.	Nononono	noonononono

๓.	Nononono	noonononono

 	 อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์	จ.แพร่
 	 อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง	ที่	อ.หล่มสัก	จ.เพชรบูรณ์
  อนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระก�าแพงเพชรอคัรโยธนิ	ทีค่่ายภาณุรังษ	ีจ.ราชบุรี
 	 ออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	หน้าเทศบาล	 	
	 	 เกาะคา	จ.ล�าปาง
 	 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ	จ.พิษณุโลก
 	 ออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ณ	ทุ่งภูเขาทอง		
	 	 จ.พระนครศรีอยุธยา
 	 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ณ	 โรงพยาบาลสมเด็จ	 
	 	 พระนเรศวรมหาราช	จังหวัดพิษณุโลก	
 	 ภาพแกะสลักหินนูนต�่า	พระกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
	 	 ที่นิเวศสถาน	ย่านคลองสาน	
 	 ออกแบบและอ�านวยการสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา
	 	 บรมราชชนนี	ประดิษฐานที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
	 	 ๑๒	แห่งทั่วประเทศ	

ชวีติส่วนตวัอาจารย์ชนิ	ประสงค์	ได้สมรสกบัคุณสนุทรีซึง่เป็นศิลปินวาดรูป	และมทีายาท	
๒	คน	คือคุณปิยะธิดาและคุณพิชพงศ์	ซึ่งคุณพิชพงศ์	บุตรชายก็ได้รับการถ่ายทอดวิชา
ปั้นจากบิดา	และเป็นประติมากรเช่นกัน)
	 	อาจารย์ชิน	ประสงค์	ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะ	
และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจงานด้านประติมากรรม	ท่านได้ร่วมแสดงนิทรรศการ 
ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายคร้ัง	
	 	 ตลอดอายุงานราชการในส่วนงานประติมากรรม	ส�านักช่างสิบหมู่	นั้นอาจารย์ชิน	
ได้รังสรรค์ผลงานปั้นประติมากรรมไว้มากมายผลงานชิ้นส�าคัญๆ	อาทิ	
 	 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖		
	 	 ประดิษฐาน	ณ	ค่ายลูกเสือแห่งชาติ	จังหวัดชลบุรี	
  พระบรมราชานุสาวรีย์	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 	 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	สวนสาธารณะทุ่งนาเชย		
	 	 หน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าฯ	จังหวัดจันทบุรี	
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ผมเป็นลูกชาวนาชาวสวนแต่ชอบงานศิลปะ 
 ผมไปเห็นรูปปั ้นของไมเคิล	 แองเจลโล	 
ก็เลยอยากเรียนศิลปะ	สมัยก่อนต้องตื่นตีสี	่ 
ไปช่วยพ่อแม่รดน�้าต้นไม้ก่อน	แล้วจึงพายเรือ
ข้ามแม่น�้าไปวัดแค	จอดเรือฝากพระไว้แล้วต่อ
รถเมล์จากนนทบุรีไปเรียนท่ีสนามหลวง	สมัย
น้ันการเรียนจบเป็นเรื่องท่ียากมาก	 ท่ีช่างศิลป์
รับนักศึกษาปีละ	๒	ห้องประมาณ	๕๐	คน	ตอน
น้ันเขาให้เรยีน	๓	ปี	แต่ผูเ้รยีนปีท่ีสองก็จะมสีทิธิ์
สอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรได้	ผมก็สอบได้	
ผมเรียน	๕	ปีกว่าจะจบมหาวิทยาลัย	กว่าจะ
ผ่านด่านไปได้ยากมาก	ใครไม่ผ่านก็ได้วุฒิการ
ศึ ก ษ า แ ค ่ อ นุ ป ริ ญญ า 	 ต อน ท่ี ผ ม เ รี ย น 
มีอาจารย์ชลูด	 เป็นผู้สอน	อาจารย์ชลูดท่านก็
ใช้แนวทางการสอนแบบอาจารย์ศิลป์	พีระศร	ี
โดยเฉพาะเรื่องการท�างาน	อาจารย์ศิลป์ท่าน 
ก็ไม่ให้ปั้นใครจากรูปถ่าย	ต้องปั้นจากแบบจริง	
หรือแบบท่ีสเก็ตช ์มาจนจ�ารายละเอียดได ้	 
ยุคโน้นนักศึกษาต้องไปอยู ่ ท่ีเขาดินกันเป็น
อาทิตย์	 ไปสังเกตสัตว์	 ดูนิสัยมัน	จนถ่ายทอด
ความรู ้สึกผ ่านสิ่งท่ีวาดได้	 หรืออย่างสมัย

 	 พระบรมราชานุสาวรีย์	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	อานันทมหิดล	
	 	 รัชกาลที	่๘	บริเวณเชงิสะพานพระราม	๘	ฝ่ังธนบุรี	พ.ศ.	๒๕๓๔	-	๒๕๔๕	
  (เป็นแบบท่ีขยายจากผลงานปั้นของ	อ.ศิลป์	พีระศรี)
  ประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง	๑๒	สุนัข	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕๕๙	
	 	 ถวายในหลวงรัชกาลที่	๙	ก่อนเสด็จสวรรคต

	 ท่านมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตในการ 
ถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 เป็นคร้ังสุดท้ายในชีวิต	 คือการได้รับ 
มอบหมายจากกรมศิลปากร	ให้ปั้นประติมากรรม	“คุณทองแดงและคุณโจโฉ”	
สุนัขทรงเลี้ยง	 เพ่ือน�าไปประดับด้านซ้ายพระจิตกาธาน	บนพระเมรุมาศของ
ในหลวงรัชกาลที่	๙	ซึ่งใช้ระยะเวลาท�างานทั้งสิ้น	๘	เดือน	แม้จะเกษียณอายุ
ราชการแล้วก็ตาม	อาจารย์ชินยังคงท�างานปั้นที่อาจารย์รักมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน	นับเป็นศิลปินชั้นครูอีกท่านที่เราควรต้องศึกษาผลงานของท่าน	 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างงานประติมากรรมชั้นดีต่อไป	 เพราะผลงาน 
ของท่านนั้นคู่ควรและสมศักด์ิศรีอย่างยิ่งกับค�าว่าศิลปินแห่งชาติโดยแท้
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อาจารย์ไพฑูรย์นี่ท่านให้ขนดินไปปั้นท่ีเขาดินกันเลย	ต้องจับ
คาแรกเตอร์สัตว์ให้ได้	ยุคนั้นอาจารย์เสวตท่านท�างานปั้นแต่ก็
มาสอนวาดรูปให้กับรุ่นผม

ผมไม่ใช่คนเก่ง แต่ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้และพยายาม
	 พอจบมา	ผมก็เริม่ท�างานท่ีโรงหล่อของกรมศลิปากรทันที	
โรงหล่อก็คือหอต้นแบบตอนน้ีน่ันแหละ	ตอนท�างานผมอยู ่
วัดท่าอิฐ	พ่อพาไปฝากพระไว้	ก็เดินทางสะดวกหน่อย	งานแรก
ท่ีท�าคือ	พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	๖	 ท่ีค่ายลูกเสือแห่งชาติ	ชลบุรี	พอว่าง 
ผมก็ไปช่วยอาจารย์สนั่น	ท่านปั้นพ่อขุนรามค�าแหงท่ีสุโขทัย	
ผมก็ไปปั้นองค์ประกอบด้านล่าง	 ได้ค่าแรงวันละ	๘๐	บาท	 
จากน้ันก็รับราชการนายช่างตรี	 มาเป็นนายช่างโท	 แล้วก็ 
มาเป็นต�าแหน่งประติมากร
	 งานมันยากทุกงาน	งานปั้นอนุสาวรีย์	 ถือว่าเป็นงานท่ี 
หนักมาก	ตอนนั้นมีกันไม่ก่ีคน	มีอาจารย์สน่ัน	อาจารย์พิมาน	
อาจารย์อ�านาจ	อาจารย์วิชติ	อย่างตอนป้ันพระบรมราชานสุาวรย์ี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ทรงม้าเผชิญศึก	 ท่ีทุ่งนาเชย	 
ก็ต้องไปศึกษากายวิภาคม้ากับอาจารย์สนั่นท่ีบ้าน	เพราะต้อง
ปั้นม้าและพระยาพิชัยดาบหักด้วยปูน	งานปั้นปูนนั้นยากกว่า
ดินหลายเท่า	 เป็นงานใหญ่	ท�าได้ช้ามาก	ปั้นเสร็จพอลงจาก
น่ังร้านถอยไปดู	ก็ต้องแก้ใหม่	ท�างานไปเรียนรู้ไปทุกวัน	และ
เรียนจากครูบาอาจารย์	 ท้ังทางตรงและทางอ้อม	 คือ	ขอค�า
แนะน�าและดูจากงานท่ีท่านท�าอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก	 งานน้ี 
ใช้เวลาถึงถึง	๗	ปี	ทะเลาะกับเขาเลยนะ	ถ้ายังไม่ได้อย่างท่ี
พอใจ	ผมก็จะไม่ปล่อยออกไป	

เรียนรู้จากพระองค์ท่านเมื่อท�างานถวาย
	 พระองค์ท่านให้ปั ้นคุณทองหลางก่อน	 คุณทองหลาง 
เป็นเพื่อนกับคุณทองแดง	เราก็ไปดูตัวจริงท่ีในวัง	พระองค์ท่าน
ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้แก้	 เราก็แก้ตามพระองค์ท่าน	พอ 
ทอดพระเนตรแล้วทรงโปรด	 ก็หล่อไปถวาย	ตอนนั้นพระองค์
ท่านทรงพระประชวรอยู่ศิริราช	 คุณถวิลผู้เลี้ยงสุนัขทรงเลี้ยง 
ก็โทรมาบอกว่า	 “พระองค์ท่านทรงพระสรวลเลยตอนเห็นงาน
อาจารย์”	 ผมก็ดีใจมากท่ีท�าให ้พระองค์ท ่านมีความสุข	 
หลังจากน้ัน	ก็ทรงให้ปั้นคุณทองแดง	คุณมะลิ	และครอบครัว
คุณทองแดงอีก	๙	สุนัข	รวมท้ังหมด	๑๒	สุนัข	 ต้ังแต่	พ.ศ.	
๒๕๕๓	-	๒๕๕๙	ทีแรกเห็นว่าจะท�าพิพิธภัณฑ์สุนัขทรงเลี้ยง	
ตอนหลังมาปั้นคุณทองแดงและคุณโจโฉท่ีประดับพระเมรุมาศ
ก็ใช้เวลาปั้นประมาณ	๔	เดือน	
	 ผมเองก็เรียนรู้จากพระองค์ท่าน	ตอนท่ีปั้นคุณทองแดง 
ไปถวาย	ท่านก็มีพระราชวินิจฉัยว่า	มันเหมือนจริงมากเกินไป	
ค�าท่ีพระองค์ตรัสว่าท�าเหมือนจริงมันยาก	ท่านพูดแค่น้ี	 เราก็
เอามาคิด	คือด้วยความรู้สึกแรกที่ตั้งใจจะให้เหมือนจริง	แต่มัน
อาจจะ	“แข็งไป”	ยอมรับเลยว่าแรกๆ	ก็เครียดเลย	พยายาม
ถามหลายคนท่ีเคยถวายงาน	ท่านต้องการแบบไหน	เขาก็ตอบ
มาว่าฝีมือเรา	ลายเซ็นเรา	ท่านอยากรู้ลายเซ็นเราเป็นอย่างไร	
ผมก็ต้องมาหาลายเซ็นของผม	ผมก็มาศึกษางานของพระองค์
ท่าน	จากรูปเขียนของท่าน	พระองค์ทรงเน้นความเรียบง่าย	
ทรงตัดทอนอะไรเยอะ	 ผมก็เอาแนวคิดนั้นมาสร ้างเป ็น
ประติมากรรมของผม	ผมก็เอามาคลี่คลายปั ้นใหม่ในแบบ 
ของผม	แบบไม่เหมือนจริง	ให้เกิดมิติปัจจุบัน	
	 ผมเกิดมามีหน้าท่ีปั ้น	 ท�าประติมากรรมให้ชาติ	 ผมก็
พยายามท่ีจะท�าดีให้ชาติมากท่ีสุด	ตอนท่ีผมรับพระราชทาน
ปริญญาในหลวง	(รัชกาลท่ี	๙)	ก็ทรงรับสั่งว่า	“เอาวิชาความรู้
ท่ีได้มา	ท�างานให้กับบ้านเมืองให้ดีท่ีสุด	 เท่าท่ีเราจะท�าได้”	 
ผมก็รับใส่เกล้ามาและปฏิบัติมาโดยตลอด	แม้แต่ท�างานท่ี 
โรงหล่อ	ถ้าไม่ดีท่ีสุดผมก็โยนท้ิง	ผมติดตามดูงานโดยตลอด
จนถึงตอนติดตั้ง	บางงานประสบการณ์เรายังน้อย	 เรามาเห็น
ทีหลังเราก็แก้	อย่างบางงานอาจารย์สน่ันท่านเห็น	แต่มันเล็กๆ	
น้อย	ท่านก็ปล่อย	ท่านไม่บอก	รอให้ผมเห็นเอง	ถ้าผิดแบบ
ยอมไม่ได้ท่านจะบอก	ท่านว่าให้เห็นเองแก้เองจะดีกว่า	 
งานศิลปะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัว  
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 ครูเตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีโดยก�าเนิด เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๓ ค�่า ปีมะเส็ง 
พุทธศักราช ๒๔๔๘ ตรงกับวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็นบุตรนายพร้อม และ
นางตุ่น พาทยกุล สมรสกับนางกิมไล้ ตวงทอง มีบุตรธิดารวม ๕ คน ปัจจุบันเสียชีวิต
หมดทุกคน หลังจากที่นางกิมไล้ เสียชีวิต ได้สมรสกับนางบุญเรือง วรางกูร มีบุตรธิดา 
๕ คน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว ๒ คน ยังมีชีวิตอยู่ ๓ คน
 ครูเตือน พาทยกุล ในวัยเยาว์อยู่กับครอบครัวที่เป็นนักดนตรี ทั้งปู่และบิดา โดยเริ่ม
ฝึกหัดดนตรไีทยอย่างจรงิจงัเมือ่อาย ุ๗ ขวบ โดยตฆ้ีองวงใหญ่เพลงสาธุการเป็นเพลงแรก 
และต่อเพลงต่างๆ ในชุดโหมโรงเย็นเป็นพื้นฐานจากปู่ต้มและปู่แดงเป็นหลัก จนอายุ 
ครบ ๑๐ ปี บิดาเห็นว่าเป็นผู้มีความสนใจและมีใจรักทางดนตรี จึงได้ถามความสมัครใจ
ในการเรียนดนตรี ซึ่งเมื่อบิดาได้รับค�าตอบจากบุตรชายแล้วว่า รักและต้องการที่จะเรียน
ดนตรีอย่างจริงจัง บิดาจึงน�าไปฝากตัวเป็นศิษย์กับครูจางวางท่ัว พาทยโกศล 
ที่บ้านหลังวัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี
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 ในการใช้ชวิีตเรยีนและอยูกิ่นในบ้านเครือ่งร่วมกับศษิย์คน
อื่นๆ นั้น เริ่มจากวันแรกท่ีไป ได้น�าดอกไม้ธูปเทียนและ 
เงนิก�านลขึน้ไปไหว้บูชา ท้ังพระ และคร ูหน้าห้ิงบชูาบนชัน้สอง 
ของบ้านท่านครูจางวางท่ัว พาทยโกศล ในวันแรกท่ีครูเตือน 
ได้เข้ามาเป็นศิษย์น้ัน ยังมีศิษย์ใหม่ท่ีเข้ามาในวันเดียวกันอีก
สองคนคือ นายสาลี ่จากอมัพวา และนายผ่อน จากบางขนุเทียน 
ซึ่งเมื่อได้ฝากตัวเป็นศิษย์แล้วครูจางวางท่ัว ก็ได้เริ่มให้ศิษย์ 
ท้ังสามคนฝึกหัดเครื่องดนตรี ตามท่ีครูจางวางท่ัวก�าหนด  
คือครูเตือน ให้หัดระนาดเอก นายสาลี่หัดปี ่ใน นายผ่อน 
หัดตีตะโพน โดยครูเตือนเริ่มเรียนระนาดเอกเพลงทะแย  
สองชั้นเป็นเพลงแรก และต่อมาก็ได้เรียนเพลงหรือต่อเพลง
ประเภทต่างๆ เป็นล�าดับมา ประกอบด้วย เพลงเสภา  
เพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงเกร็ด  
เพลงหน้าพาทย์ และเพลงเด่ียว ท้ังท่ีต่อจากครูจางวางท่ัวเอง 
และต่อจากนายช่อ นายฉตัร ศษิย์รุน่พีท่ี่ครจูางวางท่ัวมอบหมาย
ให้เป็นผู้ต่อเพลงแทนท่าน
 เพลงท่ีครูเตือนได้ต่อและเรียน ประกอบด้วย ประเภท 
เพลงโหมโรงเสภา ได้แก่ โหมโรงไอยเรศ โหมโรงกัลยาณมิตร 
โหมโรงขวัญเมือง โหมโรงประเสบัน เป็นต้น

 ประเภทเพลงสามชั้น ได้แก่ เพลงพม่าห้าท่อน จระเข้
หางยาว สี่บท บุหลัน เทพบรรทม ภิรมย์สุรางค์ สารถี  
เขมรปี่แก้ว เขมรราชบุรี ทยอยเขมร แสนเสนาะ แป๊ะ อาเฮีย 
มอญแปลงเห่ ทยอยใน ทยอยนอก เป็นต้น
 ประเภทเพลงเถา ได้แก่ เพลงหกบท คุณลุงคุณป้า  
หงส์ทอง เขมรพวง ใบ้คลั่ง แขกเห่ แขกไทร แขกสาหร่าย  
แขกมอญบางขุนพรหม พม่าเห่ เขมรปากท่อ เป็นต้น
 ประเภทเพลงเรื่อง ได้แก่ เพลงเรื่องสี่เกลอ จีนแส เต่ากิน
ผักบุ้ง ต้นมอญแปลง ฉิ่งพระฉัน สร้อยสน นางหงส์ นกสีชมพู 
สิบสองภาษา เป็นต้น
 ประเภทเพลงตบัได้แก่ ตบันางลอย พรหมาสตร์ นาคบาศ 
พระลอ จูล่ง แม่งู นกโพระดก มอญกละ เป็นต้น
 ประเภทเพลงหน้าพาทย์ ได้แก่ เพลงตระนิมิต ตระเชิญ 
คุกพาทย์ เสมอเถร เสมอมาร เสมอผี เป็นต้น
 ประเภทเพลงเดี่ยว ได้แก่ เพลงเด่ียว พญาโศก สารถี  
แขกมอญ เชิดนอก ดอกไม้ไทร กราวใน ลาวแพน เป็นต้น
 ครูเตือน ได้เรียนดนตรีท่ีบ้านครูจางวางท่ัว พาทยโกศล 
จนมีความรู้ความสามารถ ในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้ 
รอบวงอย่างช�่าชอง จนอายุ ๒๑ ปี จึงออกจากบ้านเครื่อง เพื่อ
จะไปประกอบอาชีพท่ีบ้านเกิด จังหวัดเพชรบุรี แต่เน่ืองจาก 
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ศิษย์ร่วมส�านักชื่อนายปุ่น คงศรีวิไล ชักชวนให้ไปช่วยตั้งวง 
ท่ีบ้านของนายปุ่นก่อน ครเูตอืน จงึเปลีย่นใจไปช่วยนายปุ่นก่อน
ด้วยความเต็มใจและได้อยู่บ้านนายปุ่นนานถึง ๒ ปี ได้ช่วย 
สอนปี่พาทย์ให้นักดนตรีในวงของนายปุ่นจนสามารถตั้งวงได้ 
ออกบรรเลงรับงานท่ัวไปจนเป็นท่ีเรียบร้อย เป็นการเสริม
ประสบการณ์ให้กับ ครูเตือน ให้สูงขึ้น เป็นแนวทางให้ครูเตือน
กลับไปตั้งวงเป็นของตนเองท่ีจังหวัดเพชรบุรีในเวลาต่อมา  
จากน้ันครเูตอืนก็เดินทางกลบัจงัหวัดเพชรบุร ีตัง้วงป่ีพาทย์ของ
ครูเตือนเอง โดยใช้วิธีการชักชวน นักดนตรีที่เคยเป็นนักดนตรี
ในวงของปู่และบิดามาร่วมวงในนามของวงครูเตือน พาทยกุล 
โดยมีครูเตือนเป็นหัวหน้าวงและบรรเลงระนาดเอกเอง รวมท้ัง
เป็นผู้ฝึกซ้อม ต่อเพลงเพื่อใช้บรรเลงในงานต่างๆ ได้เป็นก�าลัง
ส�าคัญท่ีช่วยบดิาได้เป็นอย่างดี เพราะจากการท่ีบิดาของครเูตอืน
ว่าจ้างคณะลเิก คณะละครมาแสดงท่ีจงัหวัดเพชรบุรแีละจงัหวัด
ใกล้เคียงทางหัวเมอืงปักษ์ใต้นัน้ ครเูตอืนก็ได้รบัการมอบหมาย
จากบิดาให้เป็นผู้ควบคุมวงและเป็นผู้บรรเลงระนาดเอกให้กับ
คณะที่ควบคุมไปด้วย
 ในระยะ ๒ ปีแรกท่ีครูเตือนกลับมาอยู ่บ้านท่ีจังหวัด
เพชรบุรีนั้น ครูเตือนได้สอนดนตรีท้ัง วงปี่พาทย์และแตรวง 

จนสามารถไปบรรเลงในงานต่างๆ ได้ โดยเฉพาะแตรวงนั้น 
ครูเตือนได้รับงานบรรเลงประจ�าท่ีโรงภาพยนตร์ของบริษัท
พัฒนากร ท่ีไปเปิดวิกสาขาจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงจัดให้ศิษย์ 
สลับกันบรรเลงท้ังหน้าโรงภาพยนตร ์และในภาพยนตร ์
และครูเตือนยังสร้างชื่อเสียงให้กับวงปี่พาทย์ของตน ด้วยการ
คว้ารางวัลการประกวดการบรรเลงเพลงชาติไทยของจังหวัด
เพชรบุรี อีกท้ังครูยังเป็นผู้น�าวงปี่พาทย์มอญและวงอังกะลุง
เข้าไปในจังหวัดเพชรบุรีเป็นคนแรก นอกจากด้านดนตรีแล้ว  
ครูเตือนยังเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เม่ือครั้งอยู ่
เพชรบุรไีด้คิดน�าขวดน�า้มาท�าเลยีนแบบระนาดเอก และการคิด
ประดิษฐ์ตะโพนและระนาดเอกย่อส่วนขนาดเล็กซึ่งท�าด้วย
ตนเองทั้งสิ้น
 ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้อพยพครอบครัวย้ายถ่ินฐาน 
จากจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ เพราะเล็งเห็นเรื่อง
อนาคตของบุตรซึ่งควรจะได้รับการศึกษาท่ีดีขึ้น ครูเป็นผู้ท่ี 
มองการไกล เป็นคนกล้าตดัสนิใจ เป็นคนรกัครอบครวัและบุตร
มาก ส่วนเรื่องการประกอบอาชีพ ครูเตือนยังคงยึดอาชีพ 
ทางดนตรีด ้วยการตั้งวงรับงานบรรเลงท่ัวไป และรับท�า 
เครื่องดนตรีขายให้กับผู้ที่มาว่าจ้างอีกด้วย
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 เมื่ออายุที่เริ่มมากขึ้น ครูเตือนได้เปลี่ยนแปลงแนวทางใน
การประกอบอาชีพจากการเป็นนักดนตรีอาชีพ ที่ต้องไปรับจ้าง
บรรเลงในงานต ่างๆ มาเป ็นครูพิ เศษสอนดนตรี ไทย 
ในสถาบนัการศกึษาหนึง่ของรฐัและเอกชนหลายแห่ง ท่ีจากการ
สอนดนตรไีทยดงักล่าว ครเูตอืนจงึเริม่ประพนัธ์เพลงใช้บรรเลง 
ในโรงเรียนต่างๆ เริ่มจากการประพนัธ์เพลงลาวตอ่นกเถา เป็น
เพลงแรกเมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ และต่อมาก็ได้
ประพันธ์เพลงเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายเพลง จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ครเูตอืนได้สร้างสรรค์ประพนัธ์เพลงไทยรวมได้ ๑๘ เพลง ได้แก่
 • เพลงลาวต่อนกเถา
 • เพลงโหมโรงเทพอัศวิน ๓ ชั้น
 • เพลงนกจาก ๒ ชั้น ทางเปลี่ยน
 • เพลงแขกมอญบางช้าง ๒ ชั้น ทางเปลี่ยน
 • เพลงโหมโรงนางเยื้อง ๓ ชั้น
 • เพลงโหมโรงสดุดีอัสสัมชัญ ๓ ชั้น
 • เพลงโหมโรงศรีอยุธยา
 • เพลงโหมโรงสามัคคีชุมนุม
 • เพลงลาวด�าเนินทราย ๒ ชั้น ทางเปลี่ยน
 • เพลง ๑๐๐ ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ เถา
 • เพลงเพชรสามสี เถา
 • เพลงนาคบริพัตร ๒ ชั้นทางเปลี่ยน
 • เพลงโหมโรงเพชรพวง ๓ ชั้น
 • เพลงโหมโรง ๘๕ ปี ๓ ชั้น
 • เพลงโหมโรงเยื้องกราย ๓ ชั้น
 • เพลงโหมโรงทั่วพระนคร
 • เพลงแขกสะมิระ
 • เพลงจันทร์กระพริบ

 นอกจาการประพันธ์เพลงแล้ว ครูเตือนยังสร้างสรรค์และ
ประดิษฐ์เครือ่งดนตรย่ีอส่วนไว้อกีมากมาย โดยครไูด้แรงบันดาล
ใจจากการได้มีโอกาสซ่อมเครือ่งดนตรใีนวงป่ีพาทย์ ของสมเดจ็
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล ท่ีช�ารุด จนน�า
ไปสู่การสร้างและประดิษฐ์เครือ่งดนตรไีทยย่อส่วนขนาดเล็กครบ
วง นอกจากเครื่องดนตรีย่อส่วนดังกล่าวแล้ว ยังได้ประดิษฐ์
เครือ่งดนตรย่ีอส่วนขนาดจิว๋ท่ีวางบนฝ่ามอืได้ ซึง่ครเูตอืนได้น�า
ขึน้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ท้ังท่ีเป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่ เครื่องใหญ่เครื่องดนตร ี

แต่ละชิ้น และไม่เพียงแต่เครื่องดนตรีย่อส่วนเท่านั้น ท่านยังได้
ประดิษฐ์เครื่องดนตรีในจินตนาการอีกด้วย เช่น ระนาดขวด  
ซอปี๊บ ซอกระป๋อง ซอกระดองเต่า ซอสี่สาย และซอห้าสาย  
ขึ้นเป็นคนแรกของวงการดนตรีไทยด้วย
 จากการท่ีครูเตือนได้สร้างสรรค์ผลงานและท�าประโยชน์
ให ้แก ่วงการดนตรี ไทยและสังคมท�าให ้ครู เ ตือนได ้รับ
พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักด์ิ สาขาดนตรีไทยของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้พิจารณายกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) 
เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่ในพธุท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๓๖ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต นับว่า
เป็นเกียรตปิระวัตสิงูสดุในชวิีตศลิปินของ ครเูตอืน พาทยกุล 
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ครูเตือน พาทยกุล นับว่าเป็นศิลปินดนตรี 
ครูดนตรี นักประพันธ์เพลงดนตรีไทย  

ช่างผู้ประดิษฐ์เครื่องดนตรี 
ที่มีใจรักต่อดนตรีอย่างแท้จริง
โดยตลอดชั่วชีวิตของครูเตือน

ชีวิตมีความผูกพันอยู่กับดนตรีมาตลอด  
ครูเตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติ 

สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ถึงแก่กรรมเมื่อ

วันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สิริรวมอายุได้ ๙๘ ปี
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เรื่อง : กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ
ภาพ : กองบรรณาธิการ      

พื้นบ้านพื้นเมือง

เมื่อคนโฆษณา
ต้องมนตราหุ่นกระบอกไทย

 จะมีคนรุ่นใหม่สักกี่คน...ที่จะกล้าลุกขึ้นมาสืบสานงานศิลปะไทย โชคดีที่มีคนโฆษณาคนหนึ่ง หลงใหล 
ได้ปลื้มกับศิลปะแขนงนี้ เขาได้ใช้ทักษะและภูมิปัญญาของนักโฆษณา ผสานความคิดสร้างสรรค์กับงานศิลปะ
โบราณ พาหุ่นกระบอกไทยฝ่ากระแสยุคดิจิทัล ให้ยืนหยัดอยู่คู่สังคมไทย และยังได้เปิดนิวาสสถานย่านหลักสี่ 
เป็นแหล่งเรียนรู้การท�าหุ่นกระบอกไทย ด้วยหัวใจแห่งความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดศิลปะงานหุ่นกระบอกไทย 
ให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป 
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อนาคตอีกไกลในสายอาชีพที่ท�าอยู ่เมือ่ไปเหน็งานหตัถกรรมไทย
โดยเฉพาะหุน่กระบอกทีน่ารายภณัฑ์ เขาจึงตดัสนิใจท�าการตลาด
ขายสินค้าไทยบนโลกออนไลน์ ซึง่เป็นเร่ืองทีใ่หม่มากในยคุนัน้ ได้
กระแสตอบรับเป็นอย่างด ีแต่ทว่างานหตัถกรรมท�ามอื ไม่สามารถ
ผลิตได้ทีละมากๆ อย่างที่เขาต้องการ เขาจึงต้องเริ่มหันมาผลิต
หุ่นกระบอกด้วยตัวเอง 
 “ผมเรียนจากหนังสือ พยายามหัดท�าด้วยตัวเอง เพราะเขา
ไม่สอนกัน ค้นคว้าทดลองท�าจนสามารถขายบนออนไลน์ได้  
ตอนแรกท�าเพ่ือการขายอย่างเดียว แต่เมื่อมีคนมาถามว่าแล้ว 
เชิดหุ่นอย่างไร นั่นซิ เชิดไม่เป็น เชิดอย่างไรล่ะ ผมจึงตัดสินใจ
ไปขอเรียนกับคุณยายชื้น (ชูศรี สกุลแก้ว: ศิลปินแห่งชาติ)  
เอาหุ่นที่ผมท�าไปให้ท่านดู และขอให้ท่านช่วยสอน ซึ่งตอนนั้น 
ท่านก็อายุ ๙๐ กว่าปีแล้ว ผมน่าจะเป็นลูกศิษย์รุ ่นสุดท้าย 
ของท่านแล้ว คุณยายว่าแค่เธอมาชั้นก็ดีใจแล้ว นอกจากท่าน 

เวทมนตร์คนหุ่นกระบอก
 นิเวศ แววสมณะ มีความผูกพันกับนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่เด็ก 
ด้วยคณุยายมกัจะพาไปดโูขน ลเิก อย่างสม�า่เสมอ ความรักในงาน 
ศิลปะไทยได้เร่ิมฉายแวว เมื่อจบมัธยมต้นจึงสอบเข้าเรียนที่ช่าง
ศิลป์ แต่เรียนได้แค่กลางเทอม ก็กลับมาเรียนมัธยมปลายอีก แต่
สุดท้าย เมื่อพบว่าศิลปะคือค�าตอบที่ใช่ เขาจึงได้สอบเข้าคณะ
มณัฑนศิลป์ ภาควชิาออกแบบนเิทศน์ศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
และคว้าเกียรตินิยม มาเป็นของขวัญให้กับครอบครัว จากนั้นจึง
ได้เข้าท�างานในแวดวงโฆษณา และท�างานอย่างหนักเรื่อยมา จน
เมื่อโลกก ้าวสู ่ยุคดิจิทัลอย ่างเต็มตัว ผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีทีม่อีทิธพิลต่อโลกการท�างานทกุภาค
ส่วน เขาได้เห็นการคัดพนักงานออกคร้ังเล่าคร้ังเล่าในเอเจนซี่
โฆษณาที่เขาท�างานอยู่ โดยเฉพาะพนักงานรุ่นเก่าที่ไม่มี DNA 
ตรงกับยุคเทคโนโลยีแห่งปัญญาประดิษฐ์ เขาจึงเร่ิมมองหาช่อง
ทางส�ารอง ทั้งๆ ที่ในขณะนั้นเขาเพิ่งมีอายุเพียง ๓๐ ปีและยังมี

 นิเวศ แววสมณะ เจ้าของรางวัลศิลปินวัฒนคุณาธร ประจ�าปี ๒๕๕๕ รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์  
ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๕๘ และรางวัล 
ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจ�าปี ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ศิลปินผู้มีปณิธานท�างาน 
เพื่อทดแทนคุณแผ่นดินท่านนี้ ได้เปิด “บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย” มานานกว่า ๒๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐  

เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์และโรงหุ่นกระบอกแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมและศึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับ 
หุ่นกระบอก ทั้งฝึกอบรมการท�าหุ่นและเชิดหุ่นให้แก่ประชาชนที่สนใจ เพื่ออนุรักษ์ให้หุ่นกระบอกไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงศิลปะแขนงนี้
และธ�ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยที่งดงาม 
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จะคิดแค่ยกครูเพียงแค่ ๑๒ บาท กับดอกไม้ธปูเทยีนเป็นค่าก�านล
แล้ว ท่านยงัท�าอาหารและขนมโบราณแสนอร่อย ทีห่ารับประทาน
ไม่ได้ทัว่ไป เช่น เมีย่งปลาท ูม้าฮ่อ ฯลฯ ไว้คอยเราทกุเสาร์อาทติย์
ทีเ่ข้าไปเรียนเชดิหุน่กับท่านทีบ้่าน ท่านสอนว่าการเชดินัน้ จะต้อง
เรยีนท่าร�า ต้องรู้จกัท่าร�าในแต่ละเพลง ทั้งเพลงเชิด เพลงโอด ที
แรกผมคิดว่าไปเรียนวันเดียวก็น่าจะเชิดได้ สุดท้ายแค่ท่ากล่อม
หรือท่าเดินท่าเดียว ผมเรียนอยู่ปีกว่ายากมาก เรียนจนคุณยาย
ชมว่าเธอเชิดสวยนะ เชิดเป็นนังตอแหลจะดีมาก เธอเชิดเหมือน
ชั้น เธอเชิดสนุก ท�าต่อไป อย่าทิ้งนะ”
  “สิ่งที่ผมได้จากท่าน มันมากกว่าความรู้ คือ ความเมตตา
และจิตวญิญาณในความเป็นครูของท่าน ผมซบึซบัได้ถึงความสขุ
ที่ท่านได้รับจากการถ่ายทอดวิชาเหล่านั้น คุณยายชื้นสอนผม 
ท�าให้ผมประทับใจ และอยากส่งต่อองค์ความรู้เหล่านั้นให้กับคน
อืน่บ้าง ซึง่ทแีรกผมเองก็ไม่คิดว่าจะสอนใคร เพราะกว่าเราจะค้น
พบเทคนคิ ผสมเรซิน่ยงังยัไม่ให้หด ปิดทองค�าเปลวยงังยัให้เนยีน 
น�้ายาผสมยังงัย ใส่แคลเซียมเท่าไหร่ กว่าจะได้สูตรที่ดี ลองมา
แล้วทุกอย่าง เสียเวลาไปมาก ตอนนั้นบอกได้เลยว่ามีเงินแต่ไม่มี

ความสุข ก็มาคิดว่าเป็นเพราะว่าเราหวงวิชาใช่มั้ย เรางกใช่มั้ย 
จนมาพบคุณยายชื้น ท่านท�าให้ผมเห็นความสุขที่ได้จากการให้ 
ผมกเ็ร่ิมเปิดใจ ใครมาถามกเ็ร่ิมบอกเร่ิมสอน สดุท้ายกไ็ด้ความสขุ
มากมายอย่างที่คุณยายได้
 “เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่จะต้องเลือก ผมจึงออกจากเอเจนซี่
โฆษณามาท�าหุน่กระบอกอย่างจริงจัง และท�างานโฆษณาเป็นงาน
รองเพ่ือเก็บเม็ดเงินมาพยุงงานหุ่นกระบอก ซึ่งทางครอบครัวผม
ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็สนับสนุนผมอย่างเต็มที่ ท่านใช้ไม้ที่สะสม
มาทั้งชีวิตสร้างบ้านเรือนไทยแห่งนี้ เพ่ือให้เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่น
กระบอกไทย หลายปีทีผ่มสอนแบบไม่คดิค่าใช้จ่าย แต่กลบัท�าให้
คนไม่ตั้งใจเรียน ตอนนี้เลยต้องเก็บค่าวัสดุบ้างเพื่อให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของเงนิทีเ่สยีไป กลายเป็นตัง้ใจเรียนมากขึน้ ท�าได้สวยขึน้ 
หุน่ตวัใหญ่ใช้เงนิค่าวสัดไุม่ต�า่กว่า ๖,๐๐๐ บาท ตวัรอง ๒,๕๐๐ บาท 
ตัวเล็กๆ ๑๐๐-๒๐๐ บาทแต่ถ้าคนไหนไม่มีจริงๆ ก็เรียนฟรีครับ 
การประดิษฐ์หุ่น มันต้องใช้ศิลปะหลายแขนง ใช้วัตถุดิบหลาย
อย่าง ทองค�าเปลว ผ้าไหม ดิ้นทองจากญี่ปุ่นและอินเดีย คริสตัล 
swarovski จากสวิสเซอร์แลนด์ อย่างลูกตาหุ่นอย่างดีเมื่อก่อน 
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๑.	พิพิธภัณฑ์หุ่นกระบอกไทย

๒.	หุ่นที่ใช้แสดงของบ้านตุ๊กกะตุ่น	หุ่นกระบอกไทย

๓.	อ.นิเวศ	แววสมณะ	ก�าลังขึ้นรูปหุ่นอย่างปราณีตสวยงาม

ซื้อเขานี่คู่ละ ๕,๐๐๐ พอท�าเองได้เหลือ ๑,๕๐๐ ราคา
ขายหุ่นกระบอกจึงมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสน 
ขึ้นอยู่กับความปราณีตที่เราท�า”

ศูนย์วัฒนธรรมฯ ท�ำให้ผมรักศิลปะ
  “ผมเร่ิมจากการเป็นเด็กเดินตั๋วที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
เพ่ือจะได้ดูการแสดงฟรี ได้ค่าแรงวันละ ๔๐ บาท ได้กินข้าวฟรี เมื่อมอง
เห็นเวทีก็คิดว่าสักวันจะขึ้นไปยืนบนนั้นให้ได้ จากเด็กเก็บตั๋ว เมื่อเขาขาด
คนกระทันหัน ก็ได้ขึ้นไปแสดงเป็นตัวประกอบ จนกระทั่งได้เป็นแดนเซอร์
ของพ่ีเบิร์ด ธงชยั ผมจึงมคีวามผกูพันกบัศูนย์วฒันธรรมฯ เพราะเป็นทีป่ลกู
ฝังให้ผมได้รักศิลปะและผมก็เร่ิมการแสดงหุ่นคร้ังแรกที่นี่หลังคุณยายชื้น 
จากไป ๑ ปี กรมส่งเสริมวัฒธรรมต้องการจัดงานเชิดชูเกียรติคุณยาย  
ผมจึงไปขอเขาเป็นแกนจดังาน เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราสามารถท�าให้ท่านได้จดั
อบรม จัดนิทรรศการ จัดการแสดง ใช้เวลาเตรียมงาน ๓ เดือน สร้างหุ่น
ขึ้นมาใหม่หมดเลย ๓๐ ตัว ระดมช่วยกันทุกหัวระแหง ทุกคนช่วยกันท�าฟรี
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ผมท�าโรงหุ่นขึ้นมา กว้าง ๙ เมตร สูง ๖ เมตร ท�าเป็น 
สองชั้นเต็มหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมฯ เลย ผมใช้หลักการตลาด ท�าแล้ว
ต้องให้มันเปรี้ยง ต้องเป็นทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์ให้ได้ แสดงเรื่องพระสุธน 
มโนราห์ ๔ ชั่วโมงเต็ม ใช้ระบบแสงสีเสียงทันสมัย ใช้คนพากษ์เสียงทีม
อนิทรีทีพ่ากษ์อคิคิวซงัมาพากย์เป็นมโนราห์ เวลาดปูุบ๊เหมอืนเราดลูะครหนึง่
เรื่อง เพลงที่บรรจุในวันนั้น อาจารย์ ดวงเนตร ดุริยพันธุ์ ท่านเป็นผู้บรรจุ
เอาไว้ให้ ไพเราะมาก แล้วเรากท็�าแบบนัน้แทบจะทกุปีทีศู่นย์วฒันธรรมแห่ง
ประเทศไทย “ผมโชคดีทีม่าทางสายงานครีเอทฟีโฆษณา ผมได้ใช้วชิาทัง้หมด 
ทั้งการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานออร์แกไนซ์ ใช้เทคโนโลยีทุก
อย่างในการแสดงหุน่กระบอก ใส่ควนั เพ่ิมซาวด์เอฟเฟกต์เข้าไป เพ่ือให้การ
แสดงหุ่นกระบอกมันสนุกขึ้น ตื่นตาตื่นใจมากขึ้น คนดูวันนั้นแน่นมาก  
คนปรบมอืกนัเกรียว เล่นเสร็จมผีูใ้หญ่ท่านหนึง่อาย ุ๗๐ กว่าได้เอาพวงมาลยั
มากราบ ผมขนลุกเลย ผมบอกกราบผมไม่ได้ ผมอายุน้อยกว่า ท่านว่า 
ท�าต่อไปนะ ฉันชอบมาก นี่คือมิติที่จะท�าให้หุ่นกระบอกไทยมันอยู่ได้ ทุกปี
เราใช้เสยีงบันทกึ จนเราเร่ิมมาใช้ดนตรีสดแบบโบราณดัง้เดมิ พากย์เสยีงสด
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เร่ืองสงัข์ทอง แต่ฉากเราไม่ได้ใช้เหมอืนเดมิแล้ว เราใช้ Mapping 
Animation ใช้จอแอลอีดีเป็นฉากหลังที่เคลื่อนไหวได้ มีภูเขา  
มีน�้าตก มีนกบิน พากย์เสียงสนุกสนานเฮฮามาก เร่ืองพระสุธน 
มโนราห์ ได้ถูกขอให้มาแสดงอีกคร้ังที่โรงละครแห่งชาติ ได้รับ 
เสียงปรบมือดังสนั่นอยู่ตรงกลางหอประชุม ซึ่งศาสตราจารย์ 
กติตคุิณ ดร.สรุพล วรุิฬรักษ์ ผูก่้อตัง้คณะศิลปกรรม จุฬา) ได้เข้า
มาร่วมชมอยู่ด้วย ที่แสดงเรื่องนี้ เพราะอาจารย์สุรพลท่านแนะน�า
ตั้งแต่แรก ท่านอยากให้ท�าเรื่องใหม่ๆ ที่เขายังไม่ท�ากัน มโนราห์
กล้าหรือเปล่า ท่านท้า ลองนึกดูนะครับ มโนราห์บูชายัญ คนร�า 
ก็ยากแล้ว นี่เป็นหุ่นกระบอกร�า แต่ท่านชมว่าท�าได้เยี่ยมมาก” 
 “ต่อมาอาจารย์สรุพลได้แนะน�าให้ผมท�างานวจัิยหุน่กระบอก
ไทยให้กับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผมเลยคิดท�า 
เร่ืองพันท้ายนรสิงห์ เพ่ือเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙  
ในสัญญา ๑ ปี ส่งมอบหุ่นเพียง ๑๐ ตัว แต่ผมท�าหุ่นใหม่ถึง  
๓๐ ตัว เมื่อไปศึกษาประวัติศาสตร์แล้ว ท่านควรจะมีหน้าตา 
ยังไง นี่เป็นงานวิจัยระดับชาติ หน้าหุ่นไม่ได้ เลยท�าใหม่อีกเป็น 
๕๒ ตวั ตอนนัน้อาจารย์สรุพล โทรมาด่าว่าผมมนับ้าส่งงานได้แล้ว 
ผมบอกยงัครับ ขออกี ๓ เดอืน ขอแสดงก่อน ด้วยความทีท่�าอะไร 
แล้วต้องท�าให้สดุ จึงไปจัดแสดงเป็นแนวมวิสคัิลทีศู่นย์วฒันธรรม
แห่งประเทศไทย ใช้ทีมงานเบื้องหลังกว่า ๖๐ ชีวิต เปิดให้เข้าชม
ฟรีครับ ได้เงนิท�าวจัิยมาล้านสีแ่ต่หมดไปสีล้่าน โดยการแสดงรอบ
แรก คาดหวังคนดูไว้ ที่ ๓๐๐ คน แต่วันนั้นมีคนเข้ามาดูถึง ๖๗๐ 
คน เพ่ิมได้จนได้ ๔๕๐ ทีน่ัง่ ทีเ่หลอืต้องยนืชม ผมเหน็คนดรู้องไห้
น�้าตาพรากหน้า ตอนที่พันท้ายนรสิงห์ก�าลังจะถูกประหารชีวิต 
ตอนนั้นผมแต่งเพลงเองเลยนะให้คุณเจี๊ยบ (วรรธนา วีรยวรรธน) 
และคุณฟอร์ด (สบชัย ไกรยูรเสน) ช่วยแต่งเพลงและท�าดนตรี 

ให้ด้วย ทั้งสองท่านก็ท�าให้ฟรี เพราะรู้ว่าเราท�าเทิดพระเกียรติ 
น้องใหม่เอ็กแฟกเตอร์มาร้องให้ฟรี พ่ีม๊อกมาพากย์ให้ฟรี คนล้น
จนต้องเพิ่มเป็น ๕ รอบ ในรอบแรกที่การแสดงจบ ศาสตราจารย์ 
กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ และศาสตราจารย์ กิตติคุณ 
ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ ได้ขึ้นมาวิจารณ์กลางเวท ีท่านให้ระดบัยอด
เยีย่ม แล้วก็บอกผมว่า ผมได้ยกมาตรฐานงานวิจัยให้สูงขึ้น ใครมา
ท�างานวิจัยต่อจากคุณล�าบากแล้วล่ะ”    
 หลังจากนั้น ๑ ปี ทางสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
จัดงานวิจัยศาสตร์และศิลป์นานาชาติที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้เชิญให้เราไปเล่นอีกคร้ัง  
หอประชุมใหญ่มาก เราใช้เวลา ๒ วัน เนรมิตรหอประชุมให้เป็น
โรงละครเดอะมิวสิคัล ส�าหรับคน ๑,๘๐๐ ที่นั่ง เพื่อแสดงพันท้าย
นรสิงห์ในภาคที่แก้ใขปรับปรุงจนจนสมบูรณ์แบบ คนล้นจนต้อง
เปิดแสดงถึง ๓ รอบ อาจารย์สุรพลท่านว่า นี่แหละคืองานวิจัย
ศาสตร์และศิลป์ที่ประเทศชาติต้องการ” 
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 “จากนั้นอาจารย์สุรพลก็แนะน�าให้ผมเรียนต่อปริญญาโทที่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยท�าวิจัย
นวตักรรมการแสดงหุน่กระบอกไทย เร่ือง พระเนมริาช เป็นชาดก
ที่ ๔ ใน ๑๐ ชาติสุดท้ายของสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่กล่าวถึงการ
คตธิรรมในการบ�าเพ็ญอธษิฐานบารม ีเป็นการสอนให้ท�าความดลีะ
เว้นความชั่ว ผ่านการแสดงหุ่นกระบอก ในการท�างานผมมักเอา
หลกัการโฆษณา มาร์เก็ตติง้ มาผสมกับการท�างานศิลปะเสมอ ท�า
แล้วจะขายใคร ให้ใครดู ดูที่ไหน ดูอย่างไร อย่างพระเนมิราช 
พระราชาผู้ท่องนรก-สวรรค์ ผมท�าออกมาในรูปแแบบตัวการ์ตูน 
เพ่ือให้เด็กๆ เข้าใจง่าย เพราะกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนและ
เยาวชน ในคอนเซ็ปต์ สวยๆ ง่ายๆ ถูกๆ ทุกโรงเรียนสามารถมี
โรงหุน่เป็นของตนเองได้ นีคื่อนวตักรรมไหม่ ใช้ร่มแม่ค้าเพียง ๖๐๐ 
บาท แทนฉากหมุนได้ ๓๖๐ องศา มีโปรเจกเตอร์ ๑ เครื่อง ก็
สามารถท�าเป็นมัลติมีเดียได้แล้ว คุณท�าโฮโลแกรมได้ คุณท�าหุ่น
จากวสัดเุหลอืใช้ได้ เร่ืองนีส้อนให้เดก็ท�าความดลีะความชัว่เพราะ
กลัวตกนรก เราแสดงถึง ๓๐ รอบ โชคดีที่ทางส�านักงานศิลปะ
วัฒนธรรมร่วมสมัยให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ เลยได้แสดง
ตามโรงเรียนต่างๆ และได้แสดงทีศู่นย์วฒันธรรมฯ ๒ รอบ ซึง่พอ
ทกุคนดูแล้วกย็กมอือยากดเูร่ืองต่อๆ ไป ตอนนีผ้มก�าลงัศึกษาต่อ
ปริญญาเอกที่จุฬา เพื่อให้เรามีคุณวุฒิทางการศึกษาที่จะสอนคน
ได้ทุกระดับชั้น”

ฉันจะท�ำหุ่นไปตลอดชีวิต
 “จ�าได้เลยว่าตอนที่ท�าเร่ืองพันท้ายนรสิงห์ มันเหนื่อยมาก 
คิดว่าเสร็จเร่ืองนี้แล้วจะเลิกท�าแล้วนะ ท�าจนเงินหมด จนติดลบ 
แต่พอมนัปิดฉากไปแล้วเนีย่ไม่สามารถพูดค�านัน้ได้เลย เพราะคน
ดูปรบมอืไม่หยดุ มนัเป็นก�าลงัใจทีด่เียีย่ม เป็นยาหอมส�าหรับชวีติ 
ส�าหรับครอบครัวผม อย่างแม่ผมป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล เพิ่งผ่า
สมองเป็นครั้งที่ ๒ พอบอกมีการแสดงหุ่นศูนย์วัฒนธรรมฯ ท่าน
ลกุจากเตยีงขึน้มาดกูารแสดงเฉยเลย นีคื่อพลงัจากงานศิลปะทีส่่ง
ไปให้เขา ศิลปะมันเยียวยาได้ ตอนนั้นก็คิดใหม่เลยว่า ฉันจะท�า
หุ่นไปตลอดชีวิต จากที่ใครๆ คิดว่าผมบ้า แต่พ่อกับแม่ไม่เคยคิด
ว่าผมบ้าเลย คนที่ท�าให้หุ ่นกระบอกไทยอยู ่ได้จริงๆ ไม่ใช่ 
ตัวผมหรอก คือก�าลังใจจากพ่อแม่นี่แหละ ท�าให้เราคิดได้ว่าสิ่งที่
เราท�าย่อมเหนื่อย ย่อมมีอุปสรรคเป็นของธรรมดา”
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 “ต้องขอบพระคุณทุกท่าน ที่พยายามหาพ้ืนที่ให้เราม ี
งานแสดงมากขึ้น ท�าให้เราพออยู ่ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น งานความสมัพันธ์ ๔๐ ปี ไทย-
เวียดนาม ก็ไปแสดงที่โฮจิมินห์ แถบยุโรป ก็มีฝร่ังเศส สวีเดน 
สวิสเซอร ์แลนด์ อเมริกา เป ็นต ้น แม ้เราจะมีแฟนคลับ 
ผู้สูงวัยที่ชอบการแสดงของเรา แต่เราก็ยังต้องปรับปรุงพัฒนา 
ทั้งตัวหุ่นและเทคนิคต่างๆ อยู่เร่ือยๆ เพ่ือให้หุ่นกระบอกไทย
เข้าไปนัง่อยูใ่นใจของเดก็ๆ ให้ได้ ทกุวนันีผ้มกย็งัศึกษากลไกของ
หุ่นอยู่ ปีหนึ่งก็ไปดูงาน ๒-๓ คร้ัง กลไกของหุ่นแต่ละประเทศ 
มันก็ไม่เหมือนกัน อย่างการกระพริบตานี่ ญ่ีปุ่นกดลงแต่พม่า 
ดึงเปลือกตาขึ้น ของจีนก็เป็นอีกแบบ ตอนนี้ทดลองท�าหุ ่น 
ออกมาในรูปแบบการ์ตูน ซึ่งขายดีมาก มียอดสั่งซื้อเดือนละ 
เกือบพันตัว จริงๆ แล้วชาวต่างชาติมาที่นี่บ่อยมาก อย่างญ่ีปุ่น  
เกาหลีก็มาหลายคร้ัง เมื่อปีที่แล้วเขาเชิญเราไปร่วมงานหุ ่น 
นานาชาติที่ฮันดง สุดท้ายให้เราเป็นไดเรคเตอร์ประจ�างาน  
ทางเกาหลีน่ารักมาก สร้างโรงละครหุ่นกระบอกให้เราไปเล่น 
ถึง ๑ เดือนเต็ม” 
 ด้วยประสบการณ์ในวัย ๔๘ ปี อาจารย์นิเวศ แววสมณะ  
ไม่เพียงแต่จัดการอบรมเก่ียวกับการท�าหุ่นและเชิดหุ่นกระบอก 
ให้แก่ประชาชนที่สนใจเท่านั้น ในแต่ละปีเขาและลูกศิษย ์

คณะเชิดหุ่น “บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย” ยังไปตระเวน 
ไปแสดงตามโรงเรียนในจังหวัดต ่างๆ แทบทุกจังหวัดทั้ง 
ในชนบท และในต่างประเทศเกือบ ๔๐ ประเทศ กิจกรรมที ่
ไม่แสวงหาผลก�าไรเหล่านี้ ได้รับเงินสนับสนุนจากรายได้ในการ 
ท�าโฆษณาของเขา และจากผู้ให้สนับสนุนภาคภาครัฐและเอกชน 
อาทิ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง 
การต่างประเทศ เป็นต้น หุ่นกระบอกยุคใหม่เป็นอะไรที่คุณ 
ไม่ควรจะพลาดชมแล้ว หากท่านใดมีเวลาแวะไปชมการแสดง 
หุ ่นกระบอกได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ ตามเทศกาลต่างๆ หรือ  
ที่บ้านตุ ๊กกะตุ ่น หุ ่นกระบอกไทย มีการอบรมการท�าหุ ่นและ 
การแสดงเชิดหุ ่น ทุกเสาร์-อาทิตย์สุดท้ายของเดือน (รับได ้
รอบละ ๖๐-๘๐ ท่าน) 
 บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย ตั้งอยู่ที่ ๑/๕ หมู่ที่ ๑ ซอย
วิภาวดี ๖๐ แยก ๑๘-๑-๖-๔-๓ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ตัวพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่
เวลา ๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. ผู้ที่สนใจเข้าชมหรือสนใจเข้าร่วมอบรม 
การประดิษฐ์และการเชิดหุ่นกระบอกไทย กรุณาติดต่อล่วงหน้าที่ 
โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๘๑๐๑, ๐ ๒๙๐๔ ๗๙๖๙, ๐๘ ๑๙๓๔ ๖๖๙๙ หรือ
สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับหุ่นกระบอกได้ที่ www.tookka-
toon.com   
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สุดท้าย) ได้ทรงประดิษฐ์หุ่นที่มีความปราณีต 
วิจิตร แต่มีความสูงเพียง ๕๐ เซนติเมตร เรียก
กันว่า หุ่นเล็ก หรือ หุ่นวังหน้า ตัวเล็ก เชิดง่าย
ไม่ซับซ้อนเท่าหุ่นหลวง (ปัจจุบันจัดแสดงไว้ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
  หุ่นละครเล็ก นายแกร ศัพทวนิช ได้สร้าง
ขึ้นเลียนแบบหุ่นหลวงอีกที ต่างกันที่การบังคับ
และลลีาการเชดิหุน่ เรือ่งราวส่วนใหญ่ทีเ่ล่นเป็น
วรรณคดีไทย เช่น พระอภัยมณี แก้วหน้าม้า  
โดยหุ่น ๑ ตัว ใช้ผู้เชิด ๓ คน ต่อมาได้ตกทอด
มาถึงนายสาคร ยังเขียวสด (โจหลุยส์) ศิลปิน
แห่งชาติสาขา ศิลปะการแสดง (ละครเล็ก) 
ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๓๙ ซึง่ท่านได้สร้างและ
พัฒนารปูแบบการเชดิขึน้มาใหม่ ให้ออกมาเชดิ
อยูด้่านนอก เพือ่ให้ผูช้มได้เหน็ลลีาของผูเ้ชิดไป
พร้อมๆ กับหุ่น 
  หุน่กระบอก มีขนาดเลก็กว่าหุน่หลวง ว่ากัน
ว ่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่   ๕  ดังปรากฏ 
ในหนังสือสาส์นสมเด็จ ซึ่งนิพนธ์โดยสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ารงราชา 
นุภาพ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กล่าวถึงคราวที ่
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงฯ เสด็จตรวจราชการ
ที่สุโขทัย พระยาสุโขทัย  ได้หาหุ่นนายเหน่ง 
เมืองสุโขทัยมาแสดงให้ทอดพระเนตร ซึ่งนาย
เหน่งได้คดิประดษิฐ์หุน่ไทยเลียนแบบจากหุน่จีน
ไหหล�า  เล่นจนเป็นที่นิยมในแถบเมืองเหนือ  
เม่ือ ม.ร.ว.เถาะ พยัคฆเสนา มหาดเล็กของ 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงฯ ได้ดูการแสดงหุ่นใน
คร้ังน้ันด้วย จึงได้กลบัมาสร้างคณะหุน่กระบอก

ขึ้นที่กรุงเทพฯ ราว พ.ศ. ๒๔๓๖ แสดงจนเป็น
ที่นิยมในวงกว้างอย่างรวดเร็ว  เรียกกันเมื่อ 
แรกว่า หุ่นเลียนอย่างเมืองเหนือ หรือเรียกว่า 
หุน่คณุเถาะ ต่อมาภายหลงัจงึเรียก หุน่กระบอก 
ตามลักษณะที่ใช้กระบอกไม้ไผ่เป็นแกนตัวหุ่น 
มักแสดงในงานราษฎร์มากกว่างานหลวง  เล่น
แก้บน ท�าขวัญนาค และงานมงคลต่างๆ ท�าให้
มหีุน่กระบอกเกดิขึน้ตามมาหลายคณะ อาท ิหุน่
พระองค์เจ้าสทุศัน์ฯ หุน่พระองค์เจ้าอนสุรฯ หุน่
จางวางต่อ หุ่นจางวางทั่ว แต่คณะที่เป็นที่นิยม
อย่างมาก กค็อืคณะของ ม.ร.ว.เถาะ ซึง่มผีูเ้ชดิ
หุ ่นที่มีความสามารถสูงหลายคน หน่ึงในน้ัน
คือ “นายเปียก ประเสริฐกุล” ซึ่งเติบโตมาใน
บ้านของท่านและหดัเชิดหุน่มาตัง้แต่วัยเยาว์ และ
ได้มโีอกาสแสดงต่อหน้าพระทีน่ั่ง เม่ือคราวพระ
ราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพร
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พ.ศ.๒๔๓๖ ณ พระราชวัง
บางปะอิน ด้วยอายุเพียง ๑๖ ปี  โดยเชิดหุ่น
กระบอกเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนแต่งงานพระ
ไวย เป็นทีต้่องพระทยัรัชกาลที ่๕ ยิง่นัก จนถงึ  
พ.ศ. ๒๔๔๒ นายเปียกจึงได้ตัง้คณะหุน่กระบอก
ของตนเองขึ้น และสืบทอดมาสู่บุตรสาว คือครู
ชืน้ (ชศูร ีสกลุแก้ว) ศลิปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ
การแสดง (หุ่นกระบอก) ประจ�าปี ๒๕๓๐ ผู้ที่
เกิดมาในโรงหุ่นและคลุกคลีกับการแสดงหุ่น
กระบอกมาตลอดชีวิต ท่านได้ถ่ายทอดวิชา
ความรู้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาผู้มีใจรักศิลปะแขนง
นี้มากมาย อาทิ อาจารย์จักรพันธุ์  โปษยกฤต 
(ศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศลิป์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓) 
และอาจารย์นิเวศน์ แววสมนะ เป็นต้น

  หุ ่น  เป ็นหนึ่ งในนาฏศิลป ์ไทย  ที่รวม
ศิลปศาสตร์เกือบทุกแขนงแห่งสกุลช่างไทย 
หรอืช่างสบิหมูไ่ว้ด้วยกัน ทัง้การป้ันขึน้รปูหวัหุน่ 
งานจิตรกรรมเขียนหน้าหุ่น การกลึงยอดชฎา 
การบุโลหะท�าเครื่องประดับ การลงรักปิดทอง 
การปักผ้าเป็นเครื่องแต่งกายและฉาก การเชิด 
การขับร้อง ร่ายร�า ที่ส�าคัญท่ีสุดคือการบังคับ
หุ่น หรือที่เรียกว่า  ‘ช่างพยนต์’ หมายถึงช่าง 
ผู้ใส่กลไกให้หุ่นสามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว
ได้  ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานยากที่สุดของงานช่าง 
นอกจากตวัหุน่แล้ว ยงัมีโรงหุ่น ฉาก และดนตร ี
วิธีการเชิดแสดง เนื้อเรื่องที่น�ามาแสดง 
  หุ่น  เป็นมหรสพ ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา  
มกัเล่นสมโภชในงานส�าคัญต่างๆ (จากหลักฐาน
ท่ีปรากฏในกฎหมายเก่า  ซึ่งตราขึ้นในสมัย
อยุธยาตอนต้น  เมื่อปีพุทธศักราช  ๑๙๑๙  
กล่าวถึงบรรดาศกัดิ ์“หลวงทิพยนต์” ข้าราชการ
ต�าแหน่งช่างหุน่ หนึง่ในช่างสิบหมู่) หุ่นส่วนมาก
ท�าจากไม้ที่มีน�้าหนักเบาแต่มีความทนทาน 
ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ ๕  
  หุน่หลวง คอืหุน่ทีเ่ล่นเฉพาะในวงัหลวงหรอื
เฉพาะหน้าพระพักตร์ มีขนาดสูง ๑  เมตร มี
เครื่องแต่งกายคล้ายกับโขนละคร  มีกลไกที่ 
ซับซ้อนมากแต่ออกแบบให้เชิดได้เพียงคนเดียว
เท่าน้ัน ประกอบด้วยเชอืกท่ีขงึเป็นกลไกซึง่เรยีก
ว่าเส้นแม่ประธาน ตั้งแต่ ๑๖ -๒๐ เส้นต้องใช้
นิว้ท้ังสบิบงัคบัเชอืกทีซ่่อนอยูใ่ต้ฐานล่างของหุน่ 
โดยทีค่นดจูะมองไม่เหน็ผูเ้ชิด เมือ่มกีารยบุกรม
มหรสพลงไป หุ ่นหลวงก็แทบจะสาบสูญไป  
ต่อมากรมพระราชวงับวรวไิชยชาญ (วงัหน้าองค์

หุ่นหลวง หุ่นละครเล็ก หุ่นกระบอก แตกต่างกันอย่างไร
เกร็ดประวัติน่ารู้เรื่องหุ่นไทย
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เรื่อง/ภาพ : สมสง่า ยาบ้านแป้ง

นิทัศน์วัฒนธรรม

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศเวียดนามน้ัน ผ่านกาลเวลามาแล้วอย่าง
ยาวนานนับสบินับร้อยปี กว่าจะผ่านผนัมาจนถึงวันนีท่ี้เข้ามาร่วมรวมกันเป็น กลุม่ประเทศอาเซียน 
มีเหตุการณ์ส�าคัญๆ ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย และในบรรดาเหตุอันน่าสนใจต่างๆ นั้น 
เหตุการณ์หน่ึง ซึ่งเป็นผลดีกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ก็คือ เหตุการณ์ท่ีท่านรัฐบุรุษ 
อดตีประธานาธบิด ีนายกรฐัมนตร ีและประธานผู้ก่อตัง้พรรคคอมมวินิสต์ เวียดนาม ท่านประธาน
โฮจมินิห์ ได้เคยมาใช้ชวิีตเคลือ่นไหวสร้างแนวร่วมประชาชาติในหมูบ่รรดาผูอ้พยพชาวเวียดนาม
ในประเทศไทย เพือ่สนบัสนนุการก่อตัง้พรรคคอมมวินิสต์เวียดนามและการต่อสูเ้พือ่เอกราชอย่าง
ยาวนานถงึเกอืบสบิปี ซึง่ทางการไทยในสมยันัน้กร็ับรู ้และยงัช่วยปกปิด มใิห้ท่านประธานฯ และ
พลพรรค ต้องตกไปอยู่ในเงื้อมมือ ฝรั่งเศส ประเทศเจ้าอาณานิคมในสมัยนั้น ซ่ึงส่งผลสืบเนื่อง
ให้การสร้างชาติครั้งใหม่ของประเทศเวียดนามประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี 

พิพิธภัณฑ์บ้านดง โฮจิมินห์
๑
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	 ท่านประธานโฮจมินิห์	หรอื	ลงุโฮ	หรอื	นาย	เหงยีน	อาย	กว๊อก	เป็นผู้มคีณุปูการ
อย่างใหญ่หลวงต่อการลุกขึ้นสู ้เพื่อสร้างชาติครั้งใหม่ของชาวเวียดนาม	ในช่วง 
การปกครองของรฐับาลประชาธปิไตยไทย	ยคุต้นๆ	ท่านได้เดินย้อนรอยบรรพบุรษุ	คือ	 
องเชียงสือ	หรือ	พระเจ้าญาลอง	ซึ่งถูกกบฏไตเซินโค่นล้มราชบัลลังก์	เดินทางเข้ามา
ซ่องสุมก�าลังในประเทศไทยในสมัยรัชกาลท่ี	๑	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 โดยได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างดี	และกลับไปรบชนะกองก�าลังกบฏสร้างราชอาณาจักร
ขึ้นใหม่ได้ส�าเร็จ	ท่านโฮจิมินห์	 ก็เดินทางตามรอยเข้ามายังประเทศไทย	ภายใต้การ 
รบัรูข้องรฐับาลไทยในยคุน้ัน	ซ่ึงช่วยให้ท่านและพลพรรคกู้ชาตเิวียดนามสามารถพกัพงิ
อาศัย	 เดินทางส่ือสารถึงกันได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลาหลายปี	 จนในท่ีสุดด้วยความ
ช่วยเหลือของชาวเวียดนามในประเทศไทย	ท่านโฮจิมินห์ก็สามารถเดินทางกลับไป
ประเทศ	ก่อร่างสร้างพรรคการเมืองและกองทัพใหม่ของประชาชนขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง	
จนสามารถต่อสู ้รบชนะในสงครามยาวนาน	 และได้จัดตั้งรัฐบาลเวียดนามใหม	่ 
ท่ีปกครองประเทศเดินหน้ามาตลอดยาวนานจนถึงทุกวันนี้
	 หลายแห่งหลายที่ในประเทศไทย	ที่ท่านโฮจิมินห์	ได้เดินทางไปพบปะกับบรรดา
ชาวเวียดนามซ่ึงอพยพเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยก่อนหน้า	 เพื่อเผยแพร่แนวคิด	
และขอรับการสนับสนุนในการร่วมกันสร้างชาติเวียดนามใหม่ครั้งนั้น	 วันน้ีได้รับการ
เปิดเผยขึ้น	ตั้งแต่ท่ีบ้านนาจอก	จังหวัดนครพนม	บ้านหนองฮาง	จังหวัดอุดรธาน	ี
กระท่ังวันน้ีท่ี	บ้านดง	จังหวัดพิจิตร	 ท่ีซึ่งมีโอกาสดีกว่าท่ีอื่นๆ	ด้วยเป็นช่วงแห่ง
สัมพันธไมตรีอันดีในโอกาสของการรวมเป็นประชาคมอาเซียนหนึ่งเดียว	และโอกาสที่
รัฐบาลทั้งสองประเทศมีเอกภาพ	มีพลังใจและก�าลังทรัพย์	อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือ
จากชาวไทย	เชื้อสายเวียดนาม	เจ้าของท่ีดิน	จึงสามารถร่วมกันจัดสร้างท่ีน่ีให้เป็น
อนุสรณ์สถานแห่งความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศส�าคัญ	เป็น	พพิธิภณัฑ์บ้านดงโฮจมินิห์	
เพือ่เก็บรกัษาและจดัแสดงสิง่ท่ีส�าคัญท่ีสดุคือ	เรือ่งราวเรือ่งเล่าจากเรือ่งจรงิ	ครัง้ท่ีท่าน
โฮจิมินห์	ได้เดินทางเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นเวลายาวนาน	ก่อนที่จะกลับ
ไปด�าเนินการสร้างชาตใินเวียดนาม	ซงึเรือ่งราวเรือ่งเล่า	เหล่าน้ันล้วนมเีน้ือหาน่าสนใจ	
ควรค่าแก่การน�ามาเล่าสู่กันฟัง

๒

๔

๓

๑	 บ้านทรงเวียดนามยกพื้น
	 ที่จ�าลองบ้านที่ประธานโฮจิมินห์เคยอาศัย
	 ที่จังหวัดพิจิตร

๒	อาคารแสดงนิทรรศการบ้านดง

๓	เวทีถาวรส�าหรับการท�ากิจกรรมต่างๆ
	 ในอนาคต

๔	รูปปั้นท่านประธานโฮจิมินห์	
	 ภายในบ้านเวียดนาม
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ท่านประธานโฮจิมินห์ 
	 ท่านประธานโฮจิมินห์	 เกิดเมื่อวันท่ี	๑๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๓๓	 ท่ีหมู่บ้าน 
ฮหว่างจู่	จังหวัดเหงะอาน	ตอนบนของเวียดนาม	ในชื่อ	เหงวียน	ซิญ	กุง	เมื่อโตขึ้น	
โฮจมิินห์ได้สมัผสักับการเมอืงเป็นครัง้แรกจากการได้เป็นล่ามภาษาฝรัง่เศสให้กับชาวนา
ที่ถูกเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสกดขี่	
	 ต่อมาท่านโฮจิมินห์รู้ตัวว่า	ตนเองต้องได้รับการศึกษาให้มากขึ้นและออกไปท่อง
โลกกว้างเพื่อเปิดโลกทัศน์	 ดังนั้นในปี	พ.ศ.	๒๔๕๔	จึงได้ย้ายจากเวียดนามไปเป็น 
พ่อครัวในประเทศฝรั่งเศส	ด้วยการสมัครเป็นลูกเรือเดินสมุทรที่ฝรั่งเศส	และได้ศึกษา
เรียนต่อที่นั่น	โฮจิมินห์ในขณะนั้นใช้ชื่อว่า	 เหงวียน	อ๊าย	โกว๊ก	ซึ่งแปลว่า	 "เหงวียน 
ผู้รักชาติ"	 โฮจิมินห์ได้ติดต่อกับชาวเวียดนามในฝรั่งเศส	 เพื่อรวมตัวกันเรียกร้อง
อิสรภาพจากชาติมหาอ�านาจตะวันตก	เช่น	สหรัฐอเมริกา	และอังกฤษ	ในฐานะโฆษก
ของกลุ่ม	แต่ทว่าก็ได้รับการรังเกียจและถูกกีดกันออกมาโดยตลอด	
	 ต่อมา	โฮจิมินห์ได้ย้ายจากฝรั่งเศสไปสหรัฐอเมริกาและอังกฤษตามล�าดับ	หลัง
จากน้ันได้เข้าร่วมต่อสูกั้บพรรคคอมมวินิสต์จนี	ซึง่เมือ่รฐับาลก๊กมนิตัง๋ของเจยีงไคเชค็
เริ่มการปราบปรามชาวสังคมนิยม	โฮจิมินห์จึงหลบหนีจากจีนมายังประเทศไทย	โดย
ขึ้นจากเรือที่ท่าน�้าเอสบี	(โรงแรมแม่น�้า	ปัจจุบัน)	แล้วเดินทางตรงไปยังจังหวัดพิจิตร	
เป็นแห่งแรก	อยู่ท่ีน่ันนาน	๑๐	 เดือน	จากนั้นจึงบวชเป็นพระภิกษุเดินทางต่อไปยัง
จังหวัดอุดรธานี	นครพนม	และสึกท�าการเคลื่อนไหวกู้ชาติด้วยลัทธิสังคมนิยมในหมู่
ชาวเวียตบ้านนาจอก	นครพนม	โดยใช้ชื่อว่า	“ลุงโฮ”

	 ๑	 ล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นที่บ้านดง
	 	 ในระหว่างที่ท่านโฮจิมินห์เข้าพักอาศัย

๒–๓		 นิทรรศการบอกเล่าประวัติของ
	 	 ประธานโฮจิมินห์	ผ่านบันทึกส่วนตัว	
	 	 ภาพถ่ายในเหตุการณ์ส�าคัญๆ

	 ๔	ประติมากรรมกลางแจ้ง
	 	 แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

๑

๒

๓
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ชาวเวียดนามในแผ่นดินสยาม
	 ชาวเวียดนามกลุม่ใหญ่	เข้ามาอยูอ่าศยัในสยามตัง้แต่สมยั
กรุงศรีอยุธยา	จากสาเหตุการกดดันปราบปรามผู้นับถือศาสนา
คริสต์ในเวียดนาม	 โดยอพยพมาอาศัยอยู่ท่ี	 อยุธยา	จันทบุรี	
มะรดิ	ตะนาวศรี	และพษิณโุลก	จากน้ันในสมยัรชักาลท่ี	๓	แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์	ก็มีชาวเวียดนามกลุ่มใหม่เติมเข้ามาจากการ
ปราบกบฏ	เจ้าอนุวงศ์	ที่มีชาวเวียดนามส่วนหนึ่งเข้าร่วม	ชาว
เวียดนามกลุ่มใหม่น้ีถูกส่งไปไว้ท่ีเมืองจันทบุรี	 เพื่อช่วยเสริม
ความเข้มแข็งของกองเรือรบสยามท่ี	จันทบุรี	 เพราะมีความ
ช�านาญในการต่อเรือและเดินเรือทะเล	
	 ในสมัยรัชกาลท่ี	๔	มีการอพยพของชาวเวียดนามเข้ามา
ในสยามอีกกลุ่มใหญ่	ด้วยเหตุผลเรื่องศาสนาเช่นเดิม	 เมื่อ	
รัชกาลที่	๔	ทรงทราบความ	จึงโปรดให้ชาวเวียดนามกลุ่มนี้ไป
ต้ังถ่ินฐานกระจายไปท่ัวแดนสยาม	ท้ังยงัมพีระบรมราชโองการ
ให้ผู ้ปกครองหัวเมืองลาว	 จัดลาดตระเวนเกลี้ยกล่อมให ้
ชาวเวียดนามท่ีลี้ภัยติดตามเข้ามาอีกกลุ่มด้วยสาเหตุเพราะ
ความอดอยากเน่ืองจากภัยแล้งให้ไปท�ามาหากินในเขต 
เมืองนครพนม	และสกลนคร	ชาวเวียดนาม	บ้านนาจอก	 
เมืองนครพนม	เข้ามาในดินแดนสยามในกลุ่มหลังสุดนี้	

ชาวเวียดนาม แห่งบ้านดง เมืองพิจิตร
	 สมัยรัชกาลท่ี	๕	ประมาณปี	พ.ศ.	๒๔๕๗	ในเวียดนาม	
เกิดกลุ่มกู้ชาติต่อต้านเจ้าอาณานิมคมฝรั่งเศสขึ้น	แต่ถูกไล่ล่า
ปราบปรามหัวซุกหัวซุน	ฟาน โบ่ย โจว	นักสู้คนส�าคัญคนหนึ่ง
ของกลุม่ได้หนีภยัเข้ามาอยูกั่บชาวเวียดนามกลุม่ต่างๆ	ในสยาม	
ซึ่งในช่วงน้ันเกิดปัญหาระหองระแหงเรื่องดินแดนอินโดจีน 
กับฝรั่งเศสบ่อยครั้ง	มีความเห็นใจชี้ช่องให้ไปอยู่ท่ี	 บ้านถ�้า	 
เมอืงปากน�า้โพ	ซึง่บุคคลส�าคัญในกลุม่น้ียงัม	ีด่ัง ทุก เห่ือง และ	
ดั่ง กวิ่ง แอ็ง	หรือ บ่าญอ	เพื่อนร่วมกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสระดับ
ผู้น�าอีกด้วย	
	 ต่อมา	สมัยรัชกาลที่	๖	สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่	๑	
เป็นฝ่ายสมัพนัธมติร	ฝรัง่เศสจงึใช้โอกาสกดดันสยามอย่างหนัก
ให้ปราบปรามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านชาวเวียดนาม	
ท�าให้กลุม่ต่อต้านท่ีปากน�า้โพ	จ�าเป็นต้องโยกย้ายหลบหนีภยัไป
ก่อน	และจดุท่ีกลุม่ผู้น�าต่อต้านฝรัง่เศสกลุม่น้ีหลบหนีไปปักหลกั
อยูอ่าศยัครัง้ใหม่น้ี	จงึเป็นพืน้ท่ีท่ีปิดลบักว่าคือท่ี	บ้านดง	จงัหวัด
พิจิตร	นั้นเอง
	 จาก	พ.ศ.	๒๔๖๒	เป็นต้นมา	หลังจากการเล่นซ่อนหากับ
สายลับฝรั่งเศสหลายครั้งครา	จนต้องย้ายออกจากบ้านดงกัน
กลางคันไปพักหน่ึง	จึงได้มีการฟื้นฟูบ้านดงขึ้นอีกครั้ง	คราวน้ี	
กลุ่มผู้น�าสามารถรวบรวมชาวเวียดนามเข้ามาอยู่อาศัยได้มาก
ขึน้	บ้านดง	จงึเขยบิสถานะขึน้กลายเป็น	ศนูย์ประสานงานกลาง
ในการฝึกอบรมด้านอดุมการณ์แก่เยาวชน	และคนรุน่ใหม่ในการ
ต่อต้านฝรั่งเศสอย่างเต็มที่

๓
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	 และตรงนีน้ีเ่อง	ท่ีท่านโฮจมินิห์	เมือ่เดินทางเข้าสูส่ยามใน
ปี	พ.ศ.	๒๔๗๑	แล้ว	จึงต้องเดินทางเข้ามาที่นี่ก่อนเป็นอันดับ
แรก	เพราะท่านโฮจิมินห์	มีเป้าหมายการเดินทางเข้ามาอย่าง
เด่นชัด	 และ	 ชาวเวียดนามท่ีบ้านดงก็มีผู ้น�าส่วนหนึ่งท่ีมี 
เป้าหมายในการอาศยัอยูท่ี่นัน่ท่ีชดัเจน	เป็นเรือ่งเดียวกันน้ันเอง
	 มีเรื่องเล่าของชาวบ้านดง	เล่าถึง	ครั้งแรกที่ท่านโฮจิมินห์	
ปรากฏตัวขึ้นในชุมชนว่า...	ท่านประธานโฮจิมินห์	 ได้ขอให ้
ชาวบ้านมาประชุมกันท่ีศาลาหมู่บ้าน	และแนะน�าตัวเองว่า 
เป ็นครูและหมอยาสมุนไพร	 ชื่อว ่า	 เฒ่าจิ๋น	 จากน้ันจึง 
เริ่มต้นด้วยการเล่านิทานท่ีแฝงไว้ด้วยคติธรรม	และโยงเข้าสู่
สถานการณ์บ้านเมืองเวียดนามในช่วงนั้น	สุดท้ายจึงพูดถึง 
การเดนิทางมาสยามของท่าน	เพือ่ต้องการกอบกูช้าตบ้ิานเมอืง	
ต่อต้านฝรั่งเศส	และต้องการให้ชาวเวียดนามทุกคนทางน้ี 
เข้าร่วมขบวนการต่อสู้...	ท่านโฮจิมินห์	 ใช้ชีวิตอย่างปิดลับ 
อยู่ที่นี่นานถึง	๑๐	เดือน	ปลูกบ้านพักเล็กๆ	พักอาศัย	ด�ารงชีพ
ด้วยการเพาะปลูก	 เลี้ยงสัตว์	 จากนั้นก็เดินทางต่อไปยัง 
จงัหวัดอดุรธานี	และต่อไปลงหลกัปักฐานยาวนานท่ีบ้านนาจอก	
จงัหวัดนครพนม	ท่ีซึง่เป็นชมุชนใหญ่เปิดกว้างของชาวเวียดนาม
ในประเทศไทย	โดยท่านไปอาศัยบ้านของครอบครัว	ปลูกบ้าน
หลังเล็กๆ	ประกอบอาชีพกสิกรรมพร้อมๆ	กับการเคลื่อนไหว
ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามขึ้นในดินแดนสยาม

	 เมื่อสามารถสร้างพันธมิตรได้รับความสนับสนุนจาก 
ชาวเวียดนามในประเทศไทยในระดับหน่ึงเรียบร้อยแล้ว	 
ท่านโฮจิมินห์	 จึงเดินทางกลับเข้าไปในเวียดนามอีกครั้ง 
เพื่อด�าเนินการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม	และเดินหน้า
การท�าสงครามต่อต้านฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมต่อไปจนได้รับ
ชัยชนะ
	 ท่ีพิพิธภัณฑ์บ ้านดงโฮจิมินห ์	 ยังมี เอกสารลายมือ 
ของท่านประธานโฮจิมินห์ท่ีเขียนเล่าเรื่องการมาท�างานท่ี
ประเทศสยามไว้ในสารนิพนธ์ของท่านจัดแสดงไว้	ข้อความนั้น
เขยีนว่า...การจดัตัง้องค์กรในหลายพืน้ท่ีของสยาม	ไม่ว่าจะเป็น	
พิจิตร	อุดรธานี	สกลนคร	นครพนม	 เป็นต้น	ลุงต่างก็เคย 
พักอาศัยในสถานท่ีเหล่าน้ันในช่วงระยะเวลาหน่ึง	 เจ้าหน้าท่ี 
ในองค์กรของเรา	บ้างท�านา	 เลื่อยไม้	ค้าขายเล็กๆ	น้อยๆ	 
เพือ่หาปัจจยัมาเลีย้งดูกันและกัน	รวมถึงเพือ่สนับสนุนกิจกรรม
การกู้ชาติด้วย...

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์
	 พพิิธภณัฑ์บ้านดงโฮจมินิห์	ต่างจากอนุสรณ์สถานของท่าน
โฮจิมินห์ในประเทศไทยแห่งอื่นๆ	 คือ	 เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่าง	จังหวัดพิจิตร	องค์การบริหารส่วนต�าบลป่ามะคาบ	
สถาบันพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาตสิงักัดส�านกันายกรฐัมนตรี	
และพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์	ฮานอย	ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม	 โดยเป็นเงินทุนในการจัดสร้างจากภาครัฐล้วนๆ	 
สร้างขึน้หลงัสดุในบรรดาสถานทีต่่างๆ	ท่ีท่านประธานโฮจมินิห์	

๑
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	 เพือ่ก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี	้ทางการไทยได้สนับสนนุ
ก�าลงัคนและเงินทุนเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า	๒๐	ล้านบาท	อกีท้ัง
ยังเอาใจใส่การควบคุมการก่อสร้าง	และ	การจัดท�าข้อมูลเรื่อง
เล่าสืบทอดต่างๆ	 ให้ด�าเนินไปเป็นอย่างดีท่ีสุด	 ภายใต้ 
การควบคุมและความร่วมมือของท้ังสองประเทศ	ด้วยเหตุน้ี	
พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์	ต�าบลป่ามะคาบ	จังหวัดพิจิตร	จึง
มสีถานะเป็น	สญัลกัษณ์แห่งมติรภาพไทย–เวียดนาม	เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แบบชุมชนของต�าบลป่ามะคาบ	และเป็น
ตวัอย่างของพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาตขิองไทย	รวมท้ังแสดง
ให้เห็นถึงการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมอันแตกต่างร่วมกันของ
ผู้คนในชมุชน	และมติรภาพอนัดีของคนไทยท่ีมต่ีอชาวเวียดนาม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ที่ผูกพันมายาวนานเกือบร้อยปี	

เคยเข้าไปอยู่อาศัย	 ท้ังน้ีเนื่องด้วยเป็นสถานท่ีปิดลับ	มีความ
ส�าคัญต่อกระบวนการสร้างชาตใินยคุใหม่ของเวียดนามมาก	แต่
คงมีครอบครัวชาวเวียดนามอยู่ไม่มาก	เนื่องจากคนเคยอยู่ต่าง
มเีป้าหมายในชวีติทีเ่ด่นชดั	แต่หากเป็นสถานทีเ่ลก็ๆ	ทีม่คีวาม
ส�าคัญเป็นอย่างสงู	และการจดัสร้างอยูใ่นช่วงเวลาในการด�าเนิน
การที่ดี	คือ	เป็นช่วงที่เกิดการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน	
มิตรภาพ	 ไทย–เวียดนาม	 เป็นไปอย่างราบรื่น	 และท้ังสอง
ประเทศมีความพร้อมด้านก�าลังทรัพย์
	 พิพิธภัณฑ์แห่งน้ี	 เป็นอาคาร	๒	ชั้น	ตั้งอยู่บนพื้นท่ีกว่า	
๖,๔๐๐	ตารางเมตร	เดมิเป็นสสุานของชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม	
ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางบ้านดง	ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทส�าคัญ
และน�้าใจของประชาชนท่ีน่ีต่อประธานโฮจิมินห์	ซึ่งเข้ามาอยู่
อาศัยท่ีบ้านดงเป็นแห่งแรกในประเทศไทย	ภายในพิพิธภัณฑ์
แบ่งการจัดแสดงออกเป็น	๙	โซน	ได้แก่	โซนสายสัมพันธ์ไทย–
เวียดนาม	โซนบ้านดงในอดีต	โซนโฮจมินิห์	ผู้ปลดแอกเวียดนาม	
โซนภูมิศาสตร์บ้านดง	จังหวัดพิจิตร	 โซนชุมชนบ้านดง	 โซน
ภารกิจลับท่ีบ้านดง	 โซนการเคลื่อนไหวในสยาม	โซนบากบ่ัน
ปลดแอก	โซนวีรบุรษุ	นอกจากน้ียงัมบ้ีานจ�าลองของประธานโฮ
จมินิห์	ตัง้อยูด้่านนอกอาคาร	จดัแสดงเป็นบ้านยกพืน้สงู	ภายใน
ตวับ้านมรีปูป้ันของประธานโฮจมินิห์	และห้ิงบูชา	รวมถึงของใช้
ส่วนตัวที่ท่านเคยใช้	เช่น	ตู้ไม้	ตะเกียงน�้ามันเก่าๆ	เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์
หมู่	๕	ต�าบลป่ามะคาบ	อ�าเภอเมืองพิจิตร	 
จังหวัดพิจิตร	๖๖๐๐๐
โทรศัพท์	:	๐๘	๗๑๙๘	๘๖๙๙	หรือ	๐	๕๖๐๓	๙๘๖๙
เว็บไซต์	:	www.bandonghochiminhmuseum.com
วันและเวลาท�าการ
วันอังคาร–วันอาทิตย์	เวลา	๐๙:๐๐–๑๗:๐๐	
(หยุดวันจันทร์	และวันนักขัตฤกษ์)

๑	 จ�าลองโต๊ะท�างานของประธานโฮจิมินห์	ในการเคลื่อนไหวต่อต้านฝรั่งเศส	ที่บ้านดง	จังหวัดพิจิตร

๒	นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตชาวเวียดนาม	ที่บ้านดง	จังหวัดพิจิตร

๓	ลายมือบันทึกการเดินทางอันตรากตร�าของประธานโฮจิมินห์

๓๒
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แผ่นดินเดียว
เรื่อง/ภาพ : อภินันท์ บัวหภักดี

ห้องวางโอ่งหมักปลาร้าควรเป็นพื้นที่สะอาดโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี แสงแดดส่องไม่ถึง

98



	 ปลาร้า	คือ	ปลาหมักในพื้นท่ีปิด	ป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ	ในอากาศ
ท่ีไม่พึงประสงค์	 เช่น	 เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ 	 เข้าไปกระทบกระบวนการ
เปล่ียนแปลงอันยาวนานของปลาและส่วนผสมอื่นๆ	 น้ันได้	 ปลาร้า	 ยังมี
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ	 ท่ีมีวิธีการผลิตใกล้เคียงกันอีกหลายรายการ	 เช่น	
ปลาจ่อม	ปลาส้ม	น�้าปลา	เป็นต้น	อันท่ีจริงแล้ว	ปลาร้าไม่ใช่อาหารอร่อย
ล�้าเฉพาะบ้านเราเท่าน้ัน	แต่อาหารท่ีมีรูปลักษณ์คล้ายๆ	กันเป็นผลผลิต
จากการหมักปลาจนเกิดการเปล่ียนแปลงกล่ิน	 สี	 และรสชาติ	 ไปจน 
หลายคนท่ีไม่ชอบกล่ิน	 ไม่อยากเห็นภาพ	 อาจเรียกว่าเป็นปลาเน่าน้ัน	 
มีอยู่ในแทบทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนเลยทีเดียว

 ปลาหมัก หรือปลาร้าพม่าน่ันคือ งาปี๊ หรือ กะปี๊ (Ngapi) เมื่อน�าไปปรุง
เป็นน�้าพริก เรียก กะปี๊เย (Ngapi Yay) ส่วนประเทศเวียดนาม ก็มีอาหารเด่นที่
เป็นการหมักปลาแต่ตักเอาน�้าที่มีกลิ่นเฉพาะตัว เรียกว่า หง็อกมาม Nuoc Mam 
หรอืใครจะเรยีกว่า น�า้ปลาเวียดนาม ก็ตามแต่ ลาว มปีลาร้า ท่ีเหมอืนปลาร้าของ
อีสานบ้านเฮา เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเป๊ะ เรียกว่า ปาแดก (Pa Daek) หรือ 
ปลาแดก น�้าปลา ทางลาวเขาก็มีเหมือนกันเรียก น�้าปา (Nam Pa)  
 กัมพูชา ก็มีปลาร้า แทบจะเหมือนกับประเทศไทย แต่สูตรต่างกันบ้าง  
เรยีกว่า ปรอฮก ชาวกัมพชูาใช้ปรอฮกเป็น เครือ่งชรูส ให้รสชาตท่ีิกลมกล่อมอร่อย 
ปรอฮก ใช้แต่น�้าเพื่อแต่งกลิ่นแต่งรสชาติให้อาหารแทบทุกชนิดอร่อยล�้า  
จนมีค�ากล่าวว่า .. อาหารกัมพูชาต้อง “ดะ ปรอฮก” หรือใส่น�้าปลาร้า จึงจะเป็น
อาหารกัมพูชาที่แท้จริง     
 มาเลเซยี ก็มเีปกาซมั (Pekasam) วิธที�าคล้ายปลาส้ม แต่ใส่ข้าวค่ัวแทนข้าว
สวยในท้องปลา หมักไว้แล้วค่อยๆ น�ามาท�าให้สุก ส่วนบูดู (Budu) ท�าคล้าย
น�้าปลา ซึ่งก็คือ น�้าบูดูที่กินกับข้าวย�าในอาหารถิ่นของคนไทยภาคใต้นั่นเอง
 อนิโดนเีซยี ก็มปีลาร้าเรยีกว่า บากาแซ็ง (Bakasang) ส่วนบรไูน กับสงิคโปร์  
มีวัฒนธรรมอาหารแบบผสมผสาน โดยบรูไนได้รับอิทธิพลจากอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย ส่วนสิงคโปร์ก็มีอาหารหลายอย่างใกล้เคียงกับทางมาเลเซีย

ปลาร้า... อาหารปลาหมัก
อัตลักษณ์ประชาคมอาเซียน

ปลาร้าต้มสุกบรรจุขวด ปลาจ่อม และปลาร้าสับ  
จากบ้านดงตาดทอง จังหวัดศรีสะเกษ

ผลิตภัณฑ์ปลาร้าชนิดต่างๆ ปลาร้าชนิดมีเนื้อปลา
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 ฟิลิปปินส์ ปลาร้าเรียก บากุง อิสดา (Bagoong Isda) 
น�า้ปลาเรยีก ปาตสี (Patis) น้ันคือ ฟิลปิปินส์ก็มคีรบครนับรรดา
ผลิตภัณฑ์ปลาหมัก ทั้งน�้าปลา และปลาร้าครบเครื่อง
 ส�าหรับปลาร้าภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยน้ันมีหลากชนิด  
ค�าว ่า ร ้า หมายถึง ปลาท่ีหมักจนอ่อนน่ิม ภาคอีสาน  
เป็นภมูภิาคท่ีผลติมากท่ีสดุ จะเรยีกว่า ปลาแดก ค�าว่าแดก คือ 
การยัดปลาใส่ในไหให้แน่นๆ ได้จ�านวนมากๆ ปลาร้าอีสาน 
จะใช้ร�าข้าวเป็นส่วนผสมหลกั มสีอีอกแดงๆ เรยีกอกีอย่างได้ว่า 
“ปลาร้าร�า” นิยมใช้ปลาเบญจพรรณ หรือปลาหลายๆ ชนิด  
โดยผลติผลท่ีได้คือ ปลาร้า เป็นหน่ึงในวิญญาณท้ังห้าของความ
เป็นอีสาน คือ ข้าวเหนียว ลาบ ส้มต�า หมอล�า และปลาร้า 
ภาคเหนือ เรยีกปลาร้าว่า “ฮ้า” โดยจะใส่ปลาร้าไว้ในกระบอกไม้

เมื่อปลาร้าหมักได้ที่ถึงเวลาน�าออกไปใช้งาน

ปลาร้าพร้อมใช้งานแล้ว

100



เรียกว่า “บอกฮ้า” ติดอยู่ในครัว ภาคกลาง เรียก “ปลาร้าคั่ว” 
เพราะใช้ข้าวค่ัวในการหมักท�าให้ปลาร้ามีสีเหลืองนวล และมี
กลิ่นหอมเฉพาะตัว นิยมใช้ปลาตัวใหญ่อย่าง ปลาช่อน  
ปลาหมอ มาผลิต และมีปลาร้าทรงเครื่อง เป็นกับข้าวส�าเร็จ  
ท่ีเตมิเน้ือปลาและผักหลายชนดิลงไปและท�าให้สกุ ภาคใต้ เรยีก 
“ปลาร้าเลสาบ” นิยมท�าในบริเวณทะเลสาบสงขลาใช้ปลาดุก
หมักกับเกลือและน�้าตาลโตนด ๑ คืน แล้วน�าไปตากแดด  
๒-๓ วัน จึงรับประทานได้
 ท้ังหมดน้ี จึงสรุปได้ว่า ทุกประเทศในประชาคมอาเซียน
รวมท้ังประเทศไทยเรา ล้วนมีอาหารปลาหมักจนเกิดปฏิกริยา
น�าพาสู่ความอร่อยล้ินท่ีเรยีกได้ว่า ปลาร้า ครบทุกประเทศ และ 
ปลาร้า ไม่ใช่อาหารชนิดใหม่ แต่เป็นอาหารพื้นฐานท่ีมีกินกัน
เป็นปกติฝังรากลึกจนเป็นวัฒนธรรมมาแล้วยาวนาน 

ปลาร้า ความอร่อยคู่คนไทย
 ปลาร้าไทย มีหลายสูตรหลากชนิด แต่อาจจะแบ่งได ้
กว้างๆ คอื ปลาร้าข้าวค่ัว และปลาร้าร�า ปลาร้าข้าวคัว่ ได้จาก
ปลาหมักเกลือที่ใส่ข้าวคั่ว ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะมีลักษณะแฉะ  
เนื้ออ่อนนุ่ม สีเหลืองเข้มและมีกลิ่นหอม ปลาสดท่ีนิยมใช้ท�า
ปลาร้าประเภทน้ีคอื ปลากระด่ี ปลาสลดิ ปลาหมอเทศ ปลาดุก 
โดยใช้ปลาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนปลาร้าร�า ได้จาก
ปลาหมักเกลือใส่ร�าหรือร�าผสมข้าวค่ัว มีลักษณะเป็นสีคล�้า  
ปลายงัมลีกัษณะเป็นตวั เน้ือไม่น่ิมมาก มกีลิน่รนุแรงกว่าปลาร้า

ปลากระดี่ที่ควักไส้ออกหมด เตรียมน�าไปผสมเครื่องปรุงรส แล้วน�าไปหมักในตุ่ม ปลาร้าชนิดเป็นตัว

การท�าปลาร้าต้มสุก ต้องเติมสารสมุนไพรบางชนิด ช่วยดับกลิ่น
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ข้าวคั่ว ปลาที่ใช้ท�าส่วนมากเป็นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาสร้อย 
ปลาซิว ปลากระด่ี ปลาร้าส่วนใหญ่ท่ีชาวอีสานบริโภคเป็น 
ปลาร้าร�า
 ปลาร้าท่ีหมักนานกว่าสามเดือนขึ้นไปจะให้รสชาติท่ีดี  
ถ้าปลาช่อนตัวใหญ่อาจต้องใช้เวลาถึงหน่ึงปี ไม่ต้องพะวงกับ
เชื้อโรคในปลาร้า เพราะนักโภชนาการเชื่อว่า เกลือในปริมาณ
ท่ีมากพอเพียง จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
ท่ีท�าให้อาหารบูดเน่าได้ ดังน้ันถ้าปลาร้าท่ีท�าจากปลาท่ีล้าง
สะอาด สด ใช้เกลือสินเธาว์ และภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสม 
จะท�าให้ได้ปลาร้าที่มีคุณภาพดี จากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่า 
ปลาร้าท่ีหมักนานกว่าสามเดือนขึ้นไป พยาธิใบไม้ตับ จะตาย
หมดไม่สามารถตดิต่อมายงัคนได้ไม่ว่าจะรบัประทานปลาร้าดิบ
หรือสุกก็ตาม

ขัน้ตอนการท�าปลาร้าม ี๓ ข้ันตอนหลักๆ คือ 
 ขั้นตอนท่ีหนึ่ง ล้างปลาให้สะอาด ถ้าเป็นปลาท่ีมีเกล็ด
ขนาดใหญ่ต้องขอดเกล็ดก่อน หากมีขนาดเล็กอย่างปลาซิว 
ก็ไม่ต้อง ปลาท่ีน�ามาท�าปลาร้า มท้ัีงปลาหนัง (ปลาท่ีไม่มเีกลด็) 
และปลาที่มีเกล็ด ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาซิว ปลากระดี่ 
ปลาหมอ ปลาตอง กุ้งและปูเล็กๆ ฯลฯ 
 ขั้นท่ีสอง เอาไส้และขี้ปลาออกจากตัวปลา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ปลาขนาดใหญ่ ถ้าขนาดเลก็ต้องใช้เวลามากจงึไม่นิยม

เอาออก ล้างปลาให้สะอาดใส่ตะแกรงผ่ึงให้สะเด็ดน�้า แล้วใส่
เกลือ ข้าวคั่ว หรือร�าให้ได้สัดส่วนตามสูตร แล้วนวดคลุกเคล้า
ให้เข้ากัน ให้เกลือดูดซึมเข้าในเนื้อปลา ถ้าหากปลาและเกลือ
ผสมกันได้สัดส่วน ตัวปลาจะแข็งและไม่เละ 
 ขั้นท่ีสาม น�าลงบรรจุในภาชนะ เช่น ไหหรือตุ่มท่ีล้าง
สะอาดและแห้งแล้ว ปิดปากไหด้วยผ้าหรือพลาสติก ถ้าเป็น
ไหซองชาวบ้านนิยมใช้ผ้าห่อขีเ้ถ้าให้เป็นก้อนโตกว่าปากไหแล้ว
น�ามาอดัปิด เพือ่ป้องกันแมลงวันมาไข่ แล้วหมกัท้ิงไว้จนตวัปลา
ออกเป็นสีแดงกว่าเดิม แสดงว่าเป็นปลาร้าแล้ว 
 เคล็ดไม่ลับเพิ่มเติมส�าหรับการหมักปลาก็คือ การเก็บ
ไหปลาร้าต้องเก็บในสถานท่ีอากาศถ่ายเทได้ดี แสงแดดส่อง 
ไม่ถึง ไหท่ีบรรจุปลาร้าต้องเป็นภาชนะทึบแสง หากปลาร้า 
ถูกแสงแดดและอากาศเข้าจะท�าให้ปลาร้ามสีคีล�า้ หากเก็บในท่ี
เย็นเกินไปจะท�าให้กลิ่นไม่หอม
 สิ่งบ่งชี้คุณภาพของปลาร้า คือ คุณค่าด้านสารอาหาร  
รส กลิน่ และ ส ีขึน้อยูกั่บปลาร้าท่ีได้สดัส่วนระหว่างปลา เกลอื 
และอุณหภูมิ อย่างไร หากปลาร้าไม่เน่า เพราะเกลือได้สัดส่วน 
และเป็นเกลอืสนิเธาว์ตวัปลาจะแขง็มสีีแดง ส่วนกลิน่ท่ีหอมและ
รสท่ีไม่เค็มเกินไป ขึน้อยูกั่บการใช้ข้าวค่ัวและร�าใหม่ท่ีมคุีณภาพ 
ชาวอีสานจะเรียกปลาร้าตามคุณภาพของรสและกลิ่น เช่น 
ปลาแดกหอม ปลาแดกนัวหรอืปลาแดกต่วง และปลาแดกโหน่ง  
เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ปลาร้าสับบรรจุขวด
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การพัฒนาอุตสาหกรรมปลาร้า
 ปลาร้า ถึงแม้จะเป็นอาหารขึ้นชื่อขนาดไหน แต่ก็ยังม ี
คนไทยหลายๆ คนไม่กิน ซ่ึงสาเหตุก็หนีไม่พ้นเรื่องความกลัว  
กลัวเป็นปลาเน่า กลัวไม่สะอาด แต่ปัจจุบันปลาร้าได้ยกระดับ
ก้าวสูค่วามเป็นสากลมากขึน้แล้ว มกีารพาสเจอร์ไรซ์ฆ่าเชือ้โรค 
กลายเป็นปลาร้าอนามัย อย่างเช่น บริษัทหลายแห่ง ท่ีผลิต
ปลาร้าในรูปบริษัท มีการผ่านมาตรฐาน GMP (Good  
Manufacturing Practice) ท่ีรับรองความสะอาด และถูก 
สุขอนามัยในการผลิต สามารถส่งออกไปจ�าหน่ายได้ทั่วโลก
 ข้อมลูเชงิสถิตวัินน้ีของปลาร้าไทยโดยท่ัวไป คือ ในปลาร้า 
๑๐๐ กรัม จะมีปริมาณโปรตีนประมาณ ๑๗ กรัม ซึ่งสูงพอๆ 
กับเนื้อสัตว์ทั่วไป มีแคลเซียมสูง โดยก�าลังการผลิตทั่วประเทศ 
ประมาณ  ๒๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ตนัต่อปี ครวัเรอืนอสีานผลติปลาร้า
เฉล่ีย ๒๗ กิโลกรัมต่อปี อัตราการบริโภคปลาร้าโดยเฉลี่ย
ประมาณ ๑๕ - ๔๐ กรมั ต่อคนต่อวัน ปรมิาณการซ้ือขายปลาร้า
ทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ ๙ ล้านบาทต่อวัน 
 เมื่อผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงระดับน้ี จึงมีการด�าเนินการ 
ด้านธุรกิจท่ีเป็นจริงเป็นจังยิ่งขึ้น และยิ่งคนไทยและพี่น้อง 
ชาวอาเซียนท้ังหลายมีโอกาสเดินทางไปอยู่อาศัยกันในท่ีต่างๆ 
ท่ัวโลกเช่นในปัจจุบัน ปลาร้าจึงได้เวลาต้องส่งออกพร้อมท้ัง 

ได้รบัการด�าเนินการให้ทันสมยัเทียมหน้าเทียมตากับผลติภณัฑ์
อาหารชนิดต่างๆ ในระดับแถวหน้าของโลก
 ดังน้ัน ในวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ จึงมีประกาศ 
ของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องปลาร้า  
เป็นมาตรฐานท่ัวไป ตามพระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิค้าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือ่ส่งเสรมิสนิค้าเกษตร ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน 
และปลอดภัย ดังน้ันน่ีจึงป็นดังตรารับรอง หรือใบรับประกัน
คุณภาพของภาครัฐไทย ท่ีช่วยให้ผลิตภัณฑ์ปลาร้าไทยท่ีได้รับ
การรบัรองมาตรฐาน สามารถเดินหน้าออกไปสูต่ลาดโลกได้แล้ว
อย่างเต็มภาคภูมิ   
 และท้ังหมดน้ีคือเรือ่งราวของ ปลาร้า ปลาหมกัในพืน้ท่ีปิด 
ป้องกันสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ เข้าไปท�าปฏิกิริยาท่ีไม่พึงประสงค์  
จนได้ผลผลิตท่ีท�าให้สิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ๆ อย่างมนุษย์เกิดความ
รู ้สึกอร่อยลิ้น และปลาร้าน้ัน ไม่เพียงแต่จะเป็นอาหาร 
ในประเทศไทยเราเท่านัน้ ยงัเป็นอาหารท่ีเป็นพืน้ฐานในภมูภิาค
อาเซียนมีบริโภคกันมาแล้วอย่างยาวนานท่ัวทุกประเทศ และ 
นับแต่น้ีไป ไม่ว่าชาวภูมิภาคอาเซียนจะเดินทางไปอยู่ท่ีไหน 
ปลาร้าไทย มาตรฐานสากลก็จะมีผลิตตามไปจ�าหน่ายได้ถึงท่ี
นั้นได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง
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มองผ่านหนามเตย

เกียรติยศภาพยนตร์ไทย

ในเวทีนานา

	 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติท่ีจัดขึ้นท่ัวโลก	 ท้ังในทวีป
ยุโรปและเอเชีย	เพื่อมอบรางวัลให้กับภาพยนตร์ท่ีได้รับความ
สนใจจากผู้ชม	 เป็นเสมือนการให้ก�าลังใจกับทีมงานผู้สร้าง
ภาพยนตร์	อีกทั้งเป็นตลาดในการขายหนัง	(Film	Market)	ซึ่ง
เป็นการพบกันโดยตรงระหว่างผู้สร้างภาพยนตร์	 (Producer)	
กับผู้จัดจ�าหน่ายภาพยนตร์	(Sales	Agent)	
 “รางวัลสิงโตทองค�า”	 ถือเป็นรางวัลท่ีเก่าแก่ท่ีสุด	 จาก
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตเิวนิส	(Venice	International	Film	
Festival)	 ซ่ึงเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติท่ีถูกจัดขึ้นเป็น
ครั้งแรกของโลกในปี	พ.ศ.	๒๔๗๕	ณ	เมืองเวนิส	ประเทศอิตาลี		
ตามด้วยอีกหลายเทศกาล	 เช่น	 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
มอสโก	แต่เทศกาลเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลต่อวงการ
ภาพยนตร ์เป ็นอย ่างมาก	 คือ	 งานเทศกาลภาพยนตร ์ 
คานส์	(Cannes	 Film	Festival	หรือ	 Festival	de	Cannes)	 
ซึ่งจัดราวเดือนพฤษภาคมของทุกปีมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 ๒๔๘๙	 
ณ	เมืองคานส์	ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส	โดยมอบรางวัล	
“ปาล์มทองค�า”	เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของงาน	นอกจากนั้น
ยังมี “รางวัลหมีทองค�า”	จากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
กรุงเบอร์ลิน	 (Berlin	 International	 Film	 Festival)	 ซึ่งเป็น
เทศกาลที่มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลกกว่า	๕	แสนคน	

	 ถ้ารางวัล	 คือเคร่ืองการันตีถึงความมีคุณภาพ	 เป็นเกียรติยศ
แห่งความภาคภูมิใจ	การท่ีภาพยนตร์ ไทยหลายเรื่องได้รับรางวัลใน
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติจากทั่วโลก	นั่นก็หมายถึง	โลกได้รับรู้
แล้วว่า	ประเทศไทยก็มีการผลิตภาพยนตร์ดีที่มีคุณภาพไม่แพ้ชาติ
ใดในโลกเลย

เรื่อง : อู๋ คุณากร 
ภาพ : กองบรรณาธิการ      
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	 ส่วนในเอเชียมีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติท่ียิ่งใหญ	่
ได้แก่	 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงโตเกียว	 (Tokyo	 
International	 Film	 Festival)	 ประเทศญี่ปุ ่น	 จัดขึ้นในป	ี 
พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ	้ 
(Shanghai	International	Film	Festival)	ของประเทศจีนที่จัด
ตัง้แต่ปี	๒๕๓๖	โดยภาพยนตร์ยอดเยีย่ม	จะได้รบัรางวัลจอกทองค�า	
หรอื	"Golden Goblet"	ตามมาด้วยเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 
ปูซาน	(Busan	International	Film	Festival)	ประเทศเกาหลีใต้	
ซึ่งเทศกาลภาพยนตร์นี้จัดมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๙	 จุดเด่นของ
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติท่ีเมืองปูซานน้ี	 คือการเน้นฉาย
ภาพยนตร์ของผู้ก�ากับหน้าใหม่	 และกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่	 ซึ่งส่วน
ใหญ่เน้นการมอบรางวัลให้กับภาพยนตร์เกาหลีและภาพยนตร์
จากเอเชีย	 พร้อมกับเงินรางวัลก้อนโตเพื่อเป็นทุนให้มีการ
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆ	ต่อไป	ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีภาพยนตร์
ไทยหลายเรื่อง	ที่สามารถคว้ารางวัลจากเวทีนี้มาได้เช่นกัน
	 เทศกาลภาพยนตร์ที่เมือง	“คานส์”	(ฝรั่งเศส)	ถือว่าเป็น
เวทีหรอืตลาดหนังท่ีมผู้ีซือ้มากท่ีสดุ	ถัดไปเป็น	“มลิาน”	(อติาล)ี	
ในแถบเอเชียท่ีส�าคัญคือ	 “ปูซาน”	 (เกาหลี)	 หนังไทยเอง 
เริ่ม เ ดินทางไปเทศกาลหนังเมืองคานส ์ครั้ งแรกโดยมี	 
“ฟ้าทะลายโจร”	เป็นหนังไทยเรื่องแรกท่ีเดินทางไปฉายโชว ์
เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 ในสายทางการท่ีเรียกว่า	 Un	 Certain	 
Regard	กับเทคนคิสดุล�า้ท่ีย้อมสหีนังท้ังเรือ่งให้ฉดูฉาดเกินจรงิ	
เป็นความกล้าของผูก้�ากับไทย	น�าเทคนิคต่างๆ	มาใช้	สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ให้กับวงการหนังไทยและวงการภาพยนตร์โลก	ท�าให้
เป็นกระแสข่าวเกรียวกราวไปทั่วงาน	 ปลุกกระแสความเชื่อมั่น
ให้คนท�าหนังไทยในตลาด	วันนีเ้ราจะขอหยบิยก
ภาพยนตร์ไทยบางส่วนท่ีได้กระแสตอบรับอย่าง
ดีจากเทศกาลนานาชาติ	ที่สามารถดึงเกียรติมา
ประดับให้กับประเทศไทย	 หลายเรื่องดังกระหึ่ม	
กวาดเม็ดเงิน	 สร ้างรายได้	 สร ้างชื่อเสียง	 
คว้ารางวัลระดับโลกมาครอง	 บางเรื่องเป็นหนัง
นอกกระแสหรอืหนังอนิด้ีท่ีคนไทยแทบจะไม่รูจ้กั	
แต่ต่างชาตชิืน่ชมและเดนิสายไปฉายในเทศกาล
ภาพยนตร์ในระดับนานาชาติมาแล้วท่ัวโลก	 
เริ่มจาก

•	 ผีเสื้อและดอกไม้	
	 (Butterfly	and	Flowers)	
 หนังออกฉายปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 คว้ารางวัล 
ชนะเลิศ “รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม” จากการ
ประกวดภาพยนตร์นานาชาติ	ครั้งที่	๕	ปี	ค.ศ.	
๑๙๘๖	ณ	รัฐฮาวาย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็น
ผลงานก�ากับของ ยทุธนา มกุดาสนิท ถ่ายท�าด้วย
ระบบฟิล์ม	๓๕	มม.	สโคป	บันทึกเสียงจริงซาวด์
ออนฟิล์ม	 สร้างจากหนังสือดีท่ีเด็กและเยาวชน
ไทยควรอ่านท่ีได้รางวัลจากการประกวดหนังสือ 

•	 สันติ-วีณา	(Santi-Vina)
 ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของไทยท่ีส ่งเข ้าประกวด
ภาพยนตร์นานาชาติเป็นเป็นครั้งแรก	 น่ันคืองานประกวด
ภาพยนตร์นานาชาติแห่ง	เอเชีย
ตะวันออก	 ครั้ง ท่ี	 ๑	 ท่ีกรุง
โตเกียว	ประเทศญีปุ่่น	และได้รบั
รางวัลชนะเลศิถึง	๓	รางวัล	คือ	
รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม	 ฝ่าย
ศิลป์ยอดเยี่ยม	 และภาพยนตร ์
ท่ีมีการเผยแพร่วัฒนธรรมดีเด่น
เป ็นภาพยนตร ์สี 	 ๓๕	 มม.	 
เรื่องแรก	 อ�านวยการสร้างและ
ก�ากับโดย รัตน์ เปสตันยี ออก
ฉายเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 แต่ได้
หายสาบสูญไปจากประเทศ	ไทยเป็นเวลานาน	จนกระทั่งได้พบ
ฟิล์มต้นฉบับเมื่อปี	 ๒๕๕๗	 ท่ีสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ	 (BFI)	
พบฟิล์มปริ้นท์ท่ีหอภาพยนตร์รัสเซียและห	อภาพยนตร์จีน	 
หอภาพยนตร์ของไทยจงึได้ท�าการบูรณะและอนุรกัษ์ภาพยนตร์
เรือ่งน้ี	ต่อมาได้ถูกน�าไปจดัฉายท่ีเ	ทศกาลภาพยนตร์นานานาชาติ	
เมืองคานส์	 ในสาย	 Cannes	 Classics	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 
สนัต	ิวีณา	เป็นเรือ่งราวของ	สนัต	ิหนุ่มตาบอดท่ีพบรกักับ	วีณา	
หญิงสาวท่ีมอบความรักด้วยใจบริสุทธิ์	 แต่มรสุมชีวิตมากมาย	
ท�าให้สูญเสียคนรักและเข้าสู่เส้นทางศาสนาในที่สุด
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•	 บิวตี้ฟูล	บ็อกเซอร์	(Beautiful	Boxer) 
 สูเ้ยีย่งชายเพือ่เรอืนกายแห่งหญงิ	บิวตีฟ้ลู	บ็อกเซอร์	เป็น
หนังปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ก�ากับโดย “เอกชัย เอื้อครองธรรม” จาก
เรื่องจริงของนักมวยชายคนหน่ึง	
“น้องตุ ้ม-ปริญญา เจริญผล” ที่มี
จิตใจเป็นหญิงมาตั้งแต่เด็ก	 และมี
ความใฝ่ฝันว่าจะเป็นผูห้ญงิ	ในวัยเยาว์	
ต้องเร่ร่อนช่วยพ่อแม่ในจงัหวัดต่างๆ	
รวมทั้งเคยบวชเรียนเป็นเณรติดตาม
พระธดุงค์	แล้วได้เข้าสูว่งการมวยไทย	
จนมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก	 เสนอฉากบู ๊
แอ๊กชั่นของศิลปะมวยไทย	 สะท้อน
ชวิีตท่ีมคีวามขดัแย้งภายในจติใจท่ีรกัสวยรกังามแต่มคีวามเป็น
นักสู้ไม่แพ้ชายชาตรี	 เป็นหนังท่ีโดนใจคนดูนานาชาติ	 กวาด 
รายได้หลายล้านเหรียญ	 แล้วยังได้รับเกียรติไปฉายโชว์ใน
เทศกาลหนังท่ัวโลกอกีหลายสบิเวที	พร้อมคว้ารางวัลภาพยนตร์
ยอดเยีย่มจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาต	ิโตรโิน่	และเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติมิลาน	สองเวทีใหญ่	ที่อิตาลี

•	 ชัตเตอร์	กดติดวิญญาณ	(Shutter)
 ก�ากับโดย “ภาคภมู ิวงศ์ภมู”ิ และ “บรรจง ปิสญัธนากุล”  
น�าแสดงโดย	อนันดา	 เอเวอร์ริ่งแฮม	และณัฐฐาวีรนุช	 ทองมี	
“ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ”	 เป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หน่ึงท่ีมี 

ผีสาวท่ีบูชาความรักและความแค้นตาม
ติดไปทุกที	ออกฉายเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	
เป็นภาพยนตร์ผีท่ีสร้างต�านานในการทุบ
สถิติรายได้ให้กับวงการภาพยนตร์ไทย	
ท�ารายได้ในประเทศไทยกว่าร้อยล้านบาท	
และยังได้ขายลิขสิทธิ์ไปอีก	๓๐	ประเทศ
ท่ัวโลก	 ปลุกกระแสหนังผีในเอเชีย	 ติด
อันดับ	 ๕	 หนังท�าเงนิทีเ่กาหล	ี และเมือ่

ออกฉายท่ีบราซิล	๔	สปัดาห์แรก	ท�ารายได้สูงถึง	๑๐๐	ล้านบาท	
แถมยังได้รับรางวัล	Best	Asian	Film	จากเทศกาล	Fantasia	
Film	Festival	2005	ที่แวนคูเวอร์	ประเทศแคนาดา	และรางวัล
หนังแฟนตาซีท่ีดีท่ีสุดในงาน	 Fantastic’s	 Arts	 Festival	 of	
Gerardmer	ประเทศฝรัง่เศส	นอกจากนัน้หนังยงัถูกซือ้ลขิสทิธิ์

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 ประพันธ์โดยนิพพานฯ	(มกุฏ	 อรฤดี)	 
อกีท้ังหนังเรือ่งนีถู้กจดัรวมอยูใ่นโครงการ “๑ ใน ๑๐๐” หนังไทย
ท่ีคนไทยควรดู	 หนังบอกเล่าเรื่องราวของ “ฮูยัน” เด็กมุสลิม 
เรียนดีแต่มีฐานะยากจน	มีพ่อเป็นกรรมกรรถไฟ	ฮูยันต้องออก
จากโรงเรียน	 ดิ้นรนท�างานเพื่อให้น้องๆ	 ได้เรียนหนังสือ	 โดย
หาเงินจุนเจอืครอบครวัด้วยวิธต่ีางๆ	เริม่แรกจากเดินขายไอตมิ	 
จนกระท่ังเข้าไปอยู่ในขบวนการกองทัพมดลอบขนข้าวสารหนี
ภาษีข้ามประเทศทางรถไฟไปยังมาเลเซีย	ในวัยที่เปรียบเสมือน
ดอกไม้แรกผลิ	 ฮูยันกลับต้องเผชิญภยันตรายเสี่ยงภัยต่างๆ	
ท่ามกลางความขดัแย้ง	อาชญากรรมและควันปืนคุกรุน่ในชมุชน
ท่ียากจน	 หนังถ่ายทอดวิถีชี วิตความเป็นอยู ่ในหมู ่บ ้าน 
ชายแดนไทย-มาเลย์	 และงานฮารีรายอ	 ออกมาในท่วงท�านอง
อันงดงาม	

•	 สุดเสน่หา	(Blissfully	Your)		
 ถูกจัดเป็นหน่ึงในภาพยนตร์ท่ีดีท่ีสุดของเทศกาลในปีนั้น	
โดยนิตยสาร	 Le	 Cahiers	 du	 Cinema	 เป็นภาพยนตร ์
แนวทดลอง	ก�ากับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล โดยได้แรง
บันดาลใจมาจากการเห็นต�ารวจจบักุมแรงงานพม่าผดิกฎหมาย	

ภาพยนตร ์ ออกฉายรอบ
ปฐมทัศน์ท่ีประเทศฝรั่งเศส
ในเทศกาลภาพยนตร์เมือง
คานส์	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	ได้รับ
รางวัล	Un	Certain	Regard	
แ ล ะ ร า ง วั ล ภ า พ ย น ต ร  ์
ยอดเยีย่ม	Golden	Alexander	
จาก เทศกาลภาพยนตร ์ 
เทสซาโลนิกิ	 ครั้งท่ี	 ๔๓	 ท่ี
ประเทศกรีซ	 และยังไปได้
รางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์
ท่ี โต เ กียว	 รอตเตอร ์ ดัม	
สิงคโปร์และบัวโนสไอเรส	
หนังเล่าเรื่องราวของ “มิน” 

หนุ่มชาวพม่าท่ีหลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายพบรักกับ
สาวไทยอย่าง “รุง่” ท้ังคู่เข้าไปเท่ียวในป่า	สถานท่ีท่ีพวกเขารูส้กึ
มีอิสระ	ในการแสดงออกซึ่งความรักอย่างเต็มที่
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ไปสร้างใหม่	โดย	Masayuki	Ochiai	ผู้ก�ากับชาวญี่ปุ่น	และถูก
ฮอลลีวูดน�าไปรีเมคชื่อเรื่อง	Sivi	 โดย	K.	R.	Senthil	Nathan	 
ผู้ก�ากับชาวอินเดีย	อีกด้วย	

•	 สัตว์ประหลาด	(Tropical	Malady) 
 หนังปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	ของผู้ก�ากับ “อภชิาตพิงศ์ วีระเศรษฐ
กุล (เจ้ย)”  ซ่ึงร่วมสร้างกับบรษิทั	Anna	Sanders	Films	ประเทศ

ฝรั่งเศส	ได้รับรางวัล	Jury	Prize	
(ขวัญใจกรรมการ)	ในสายเข้า
ประกวดชิงรางวัลปาล์มทองค�า	
นับเป็นท่ี	๓	รองจากรางวัลสงูสุด
จาการประกวดเวทีใหญ่ระดับ
โลกเทศกาลภาพยนตร์เมือง 
คานส์	 ประเทศฝรั่งเศส	 เป็น
ภาพยนตร์ท่ีตัง้ค�าถามให้แก่ผู้ชม
ตลอดท้ังเรื่อง “อะไรคือสัตว์
ประหลาด”	เรื่องราวแบ่งออก

เป็นสองส่วน	 ส่วนแรกเป็นเรื่องเก่ียวกับความสัมพันธ์ของ 
ความรักร่วมเพศระหว่าง	เก่ง	พลทหารหนุ่มที่บังเอิญมาพบกับ	
โต้ง	 เด็กบ้านนอกลูกจ้างโรงน�้าแข็ง	 ส่วนหลังเป็นเรื่องราว 
ท่ีต่างกันโดยสิน้เชงิ	เป็นเรือ่งลีล้บัเก่ียวกับ	จติวิญญาณ	อนัดบิเถ่ือน
ของคนและสัตว์ป่า	 การตามล่าระหว่างนายพรานกับเสือสมิง 
ในป่าทึบ

•	 สิ่งเล็กๆ	ที่เรียกว่ารัก	(First	Love)	
 หนังปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	โดยสองผู้ก�ากับ “พุฒิพงศ์ พรหม-
สาขา ณ สกล นคร” และ “วศิน ปกป้อง” น�าแสดงโดย	มาริโอ้	
เมาเร่อ	ไม่เพียงคว้ารางวัล	Audience	Grand	Prize	จากงาน	
Okinawa	 International	 Movie	 
Festival	 2011	 ประเทศญี่ปุ่น	 สาขา	
Laugh	Film	พร้อมรางวัลเทศกาลหนงั
ฟาร์อีสต์ฟิล์มเฟสติวัล	 ครั้งท่ี	 ๑๓	
ประเทศอิตาลี	 สาขา	 Technicolor	
Asia	Award	และยงัได้รบัเกียรตใิห้เข้า
ฉายในสาย	 Infomative	 section	 ใน
เทศกาล	 Zling	 International	 Film	

Festival	for	Children	&	Youth	สาธารณรฐัเชก็	และเทศกาลหนงั	
ฟาร ์อีสต ์ฟ ิล ์ม	 อู ดิ เน ่	 ประเทศอิตาลี	 โดยคว ้ารางวัล	 
Post	Production	Award	และยงัชนะใจแฟนๆ	ท้ังในฟิลปิปินส์	
อินโดนีเซีย	 และจีน	 ซึ่งบริษัทภาพยนตร์ของจีนซื้อหนังไปฉาย
เป็นทางการในโรงภาพยนตร์	 ๖,๐๐๐	 แห่งท่ัวท้ังเมืองจีน	 เป็น
เรื่องของ	น�้า	สาวน้อยวัยมัธยมต้นที่แอบชอบพี่โชน	หนุ่มหล่อ
มัธยมปลาย	ท�าให้น�้ามีคู่แข่งมากมาย	แต่เธอท�าทุกวิถีทางเพื่อ
จะให้สวยและเก่งขึน้	จนได้เป็นดาวของโรงเรยีน	มคีนเข้ามาจบี
เป็นสิบยกเว้น	โชน	คนที่เธอรอคอยอยู่คนเดียว

•	 เมืองเหงาซ่อนรัก	(Wonderful	Town)
 หนังปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 โดย 
ผู้ก�ากับ	 “อาทิตย์ อัสสรัตน์”	 หนัง 
อนิด้ีท่ีคนไทยแทบจะไม่รูจ้กั	แต่เดิน
สายไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์
ระดับนานาชาติมาแล้วท่ัวโลกร่วม	
๕๐	 เวที	 อาทิ	 เทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติปูซาน	 ได้	 รางวัล	 “นิว  
เคอร์เรนท์ส อวอร์ด”	 เทศกาลหนัง
นานาชาตริอ็ตเทอร์ดมั	เนเธอร์แลนด์	
ได้รางวัล	 “ไทเกอร์ อวอร์ด”	 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาต ิ
เยเรวาน	Golden	Apricot	ได้รับรางวัล	Silver	Prize	เทศกาล
ภาพยนตร์เยรูซาเล็ม	 ครั้งท่ี	 ๒๕	 ได้เข้าฉายในสายผู้ก�ากับ 
หน้าใหม่	(New	Directors)	เทศกาลภาพยนตร์เอเชยีและอาหรบั	
Osian’s	Cinefan	ครั้งที่	๑๐	ได้เข้าประกวดในสาย	Asian	and	
Arab	 Competition	 ซึ่งเป็นสายหลัก	 เทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติ	 Era	New	Horizons	 ครั้งที่	 ๘	 ที่เมือง	Wroclaw 
ประเทศโปแลนด์	 ได้เข้าประกวดใน	 สาย	 New	 Horizons	 
International	Competition	รวมไปถึงรางวัลจากเทศกาลหนัง
เอเชียเมืองโดวิล	 ฝรั่งเศส	 และเทศกาลหนังนานาชาติฮ่องกง	
แถมยังขายเมืองนอกได้มากกว่า	๒๕	ประเทศเหงาซ่อนรัก	คือ 
เรือ่งราวความเงยีบเหงาเศร้าสร้อยท่ีปกคลมุเมอืงเลก็ๆ	แห่งหน่ึง
ทางภาคใต้ของไทย	นับตั้งแต่เหตุการณ์สึนามิได้เกิดขึ้น	จนวัน
หน่ึงสถาปนิกหนุ่ม	 เดินทางมาเช่าห้องในโรงแรมเก่าแก่ท่ี
ครอบครัวหญิงสาวดูแลอยู่	ทั้งคู่เริ่มความสัมพันธ์กันจนพัฒนา
เป็นความรัก	และสถาปนิกหนุ่มได้หายตัวไปอย่างลึกลับ	
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•	 ๓๖	(Tape	๓๖)
 ภาพยนตร์ไทยแนวดราม่า
อาร์ต	 เรื่อง	 ๓๖	 ก�ากับโดย นวพล 
ธ�ารงรัตนฤทธิ์ ผู้เขียนบทภาพยนตร์
วัยรุ่นพันล้าน	 (Top	 Secret)	 คว้า
รางวัลส�าคัญ	New	Currents	Award	
จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาต ิ
ปูซาน	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๐	หนังเริ่มต้น
ด้วยการเดินทางหาโลเคชั่นถ่ายหนังของทีมงานสองคนในท่ี
ต่างๆ	เธอและเขาจ�าเป็นต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งในการบันทึก
ภาพเหล่านั้นไว้	 และความสัมพันธ์ของท้ังสองก็เริ่มก่อตัวขึ้น
อย่างเงียบๆ	หนังเรื่องนี้ใช้วิธีเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ด้วยการแบ่ง
หนังออกเป็น	๓๖	ช็อต	หรือ	๓๖	ตอนที่ไม่ต่อเนื่องกันและเอา
มารวมเข้าด้วยกัน	 แต่ละฉากจะวางกล้องไว้นิ่งๆ	 แล้วให้ตัว
ละครในแต่ละตอนเป็นผู้ด�าเนินเรื่อง	โดย	เบลา	ทาร์	ผู้ก�ากับ
ระดับต�านานของฮังการีซ่ึงเป็นประธานตัดสินชมเชยว่าเป็น 
ผลงานท่ีเร้าอารมณ์	 มีศิลปะ	 ไม่มีฉากไหนสร้างขึ้นอย่างไร ้
จุดหมาย	 และเกิดเป็นภาษาภาพยนตร์เฉพาะตัวในท่ีสุด	 
เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่หยิบยกเอาสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว	แต่ยังอยู่
ในความทรงจ�าอันงดงาม	

•	 ลุงบุญมีระลึกชาติ	(Uncle	Boonmee					
	 Who	Can	Recall	His	Past	Lives) 
 เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่คว้ารางวัล "ปาล์มทองค�า"	 หรือ	
"ปาล์ม ดิ ออร์"	(Palme	d’Or)	ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติท่ีเมืองคานส์	 ครั้งท่ี	 ๖๓	ที่ฝรั่งเศส	 ใน
เทศกาลหนังเมืองคานส์ปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๐	 ท่ามกลางเสียงชมเชย
จากนักวิจารณ์ต่างชาติท่วมท้น	ผลงานการสร้างและก�ากับโดย	
อภิชาติพงศ์  วีระเศรษฐกุล ผู้ก�ากับหนังแนวอินดี้	ออกฉายเมื่อ

ปีพ.ศ.	๒๕๕๓	แก่นเรือ่งว่าด้วยลงุบุญมท่ีี
ล้มป่วยเป็นโรคไตวายและรูว่้าตนเองจะมี
ชีวิตอยู่ได้อีกเพียง	 ๔๘	 ชั่วโมง	 จึงออก
จากโรงพยาบาล	เพื่อไปตายที่บ้าน	และ
ได้พบกับวิญญาณหลากหลายท้ังคนและ
สัตว์มาน�าทางไปสู ่โลกแห่งความตาย	
รวมท้ังวิญญาณของภรรยาท่ีเสียชีวิตไป

นานแล้ว	 เขายังได้พบกับลูกชายท่ีหายตัวไป	 ซึ่งกลายสภาพ
คล้ายลงิ	ลงุบุญมจีงึท�าสมาธแิละเกิดระลกึชาต	ิได้ว่าความป่วย
ท่ีตนเผชิญอยู่มีความเก่ียวพันกับบาปกรรมในอดีตชาติ	 ท่ีเคย
ฆ่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ตายไปหลายราย	 สะท้อนแนวคิด
เชิงปรัชญาเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต	 การระลึกชาติ	 ความเชื่อเรื่อง
การเวียนว่ายตายเกิดในวัฒนธรรมตะวันออก	บวกกับเรื่องราว
การปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย

•	 ซัคซี้ด	ห่วยขั้นเทพ	(Suck	Seed)	
	 ฉายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ภาพยนตร์เรื่องน้ีได้ออกฉาย 
ท่ีประเทศไต้หวันในงานเทศกาลภาพยนตร์ไทเป	 ฟิล ์ม	
เฟสติวัล	ประเทศไต้หวัน	 งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 
ปูซาน	 ประเทศเกาหลีใต้	 และล่าสุดชนะเลิศรางวัล “Laugh 
Category Uminchu Prize Grand Prix” 
Audience	 Award	 จากเทศกาล
ภาพยนตร์โอกินาว่า	ประเทศญี่ปุ่น	 เมื่อ	
พ.ศ.	๒๕๕๕	ซึ่งเป็นรางวัลจากผลโหวต
ของผู้ชม	ในสาขา	Laugh	 (หัวเราะรื่น)	
ได้รบัรางวัลเป็นเงนิมลูค่า	๙๐๐,๐๐๐	บาท	
เป็นภาพยนตร์ร็อค	 รักวัยรุ่น	 โรแมนติก	
คอมเมอด้ี	 ก�า กับโดย ชยนพ บุญ
ประกอบ (หมู) ผู้ก�ากับหน้าใหม่ของจีทีเอช	 น�าแสดงโดย	 
เก้า-จิรายุ	ละอองมณี,	พีช-พชร	จิราธิวัฒน์	 เป็นเรื่องราวของ	
เป็ด	 เด็กประถมขี้อาย	 ที่ต้องการกลายเป็น	ร็อคเกอร์	 เพื่อให้
สาวรัก	 แต่เธอมีเหตุต้องต้องย้ายไปแสนไกล	 เวลาผ่านไปถึง	 
ม.๖	 ก็กลับมาพบกัน	 เป็ดจึงได้จับมือกับเพื่อนๆ	 ฟอร์มวง	 
Suck	Seed	ขึน้มา	ท้าแข่งเพือ่พสูิจน์ให้คนท่ีพวกเขารกัได้เห็นว่า	
พวกเขาไม่ใช่แค่ “ตัวห่วย” อย่างที่ใครๆ	คิด

•	 ฉลาดเกมส์โกง	(Bad	Genius)		
 ฉายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	โด่งดังไปท่ัวโลกได้รบัเกียรตใิห้เป็น
ภาพยนตร์เปิดฉายในงาน	New	York	Asian	Film	Festival	2017	
และสามารถคว้ารางวัล "ภาพยนตร์ยอดเยีย่ม" (BEST FEATURE)
จากงาน	 New	 York	 Asian	 Film	 Festival	 2017	 ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา	และยงัได้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตกิว่า
สบิประเทศ	ท้ังนิวซแีลนด์	แคนาดา	องักฤษ	ฝรัง่เศส	แอฟรกิาใต้	
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ชิลี	และญี่ปุ่น	ซึ่งก�ากับโดย	นัฐวุฒิ พูน
พิริยะ (บาส) น�าแสดงโดย	ชุติมณฑน	์ 
จึงเจริญสุขยิ่ง	และ	ชานนท์	สันตินธรกุล
ฉลาดเกมส์โกงเป็นภาพยนตร์ไทยท่ีมี
พล็อตเรื่องที่น่าดู	ตื่นเต้นให้ลุ้นไปตลอด
ท้ังเรื่อง	 สะท้อนแง่มุมการแข่งขันอย่าง 
ดุเดือดในระบบการศึกษา	 ให้แง่คิดชีวิต
วัยเรยีนในเรือ่งความฉลาดกับศลีธรรม	เป็นเรือ่งราวของนักเรยีน
ชัน้มธัยมปลายกลุม่หน่ึงท่ีคิดหารายได้จากการโกงข้อสอบระดับ
นานาชาติ	 โดยอ้างอิงเหตุการณ์โกงข้อสอบ	ท่ีใช้ผลเอสเอที 
ท่ีเกิดขึ้นในประเทศจีนเป็นเหตุการณ์เค้าโครงเรื่องต้นแบบ	
ภาพยนตร์เรือ่งนีป้ระสบความส�าเรจ็ท้ังค�าวิจารณ์และรายได้ใน
ต่างประเทศ	โดยเป็นภาพยนตร์ไทยท�ารายได้สูงสุด	ติดอันดับ	
๑	บอกซ์ออฟฟิศในหลายประเทศ	เช่น	ฮ่องกง	ไต้หวัน	กมัพชูา	
มาเลเซีย	และเวียดนาม	เข้าฉายในจีนกว่า	๗,๐๐๐	โรง	โดยท�า
รายได้เปิดตัววันแรกสูงถึง	๑๕๔	ล้านบาท	ติดอันดับ	๒	บอกซ์
ออฟฟิศประเทศจีน	 จึงนับเป็นภาพยนตร์ไทยท�ารายได้สูงสุด
ตลอดกาลในจนี	อกีท้ังยงัตดิอนัดับ	๖	ภาพยนตร์ท�ารายได้สงูสดุ
ทั่วโลก	ทั้งนี้นางเอกของเรื่อง	ชุติมณฑน์	จึงเจริญสุขยิ่ง	ยังได้
รับรางวัล “Screen International Rising Star Asia Award” 
ซึง่เป็นคนไทยคนแรกท่ีได้รบัรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์เอเชยี
นิวยอร์ก	(New	York	Asian	Film	Festival	-	NYAFF)	ที่จัดขึ้น
เป็นปีท่ี	๑๖	ณ	สหรฐัอเมรกิา	และยงัได้รบัรางวัล	The	Best	Actress	
หรอืนกัแสดงน�าหญงิยอดเยีย่มจาก	งานเทศกาลงานภาพยนตร์	
Asian	Brilliant	Star	Award	ที่กรุงเบอร์ลิน	ประเทศเยอรมนี		

•	 กระเบนราหู	(Manta	Ray)	
	 ถือเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกท่ีคว้ารางวัล	 Orizzonti	
Awards	ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยีย่ม	(Best	Film)	จากเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติเวนิส	 ครั้งท่ี	 ๗๕	 ไปครองได้ส�าเร็จ	 
Orizzonti	Awards	เป็นการพิจารณารางวัลส�าหรับภาพยนตร์ที่
เป็นตวัแทนสนุทรยีภาพและการเล่าเรือ่งของภาพยนตร์ร่วมสมยั
จากนานาชาติในปัจจุบัน	เป็นผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่อง
แรกของ	พทุธพิงษ์	อรณุเพง็	ท่ีสะท้อนถึงปัญหาและทัศนคตต่ิอ
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์	 ซึ่งเก่ียวข้องกับวิกฤตผู้อพยพชาว 
โรฮิงญาในประเทศไทย	กระเบนราหู	เล่าถึง	ชาวประมงไทยที่

ได้ช่วยชีวิตผู้ล้ีภัยชาวโรฮิงญาท่ีบาดเจ็บ	
จนในท่ีสุดก็ได้มาใช้ชีวิตในบ้านหลังนั้น
เสมือนเป็นบ้านตนเอง	 หนังได้รับค�าชม
ท่วมท้นในแง่การสะท้อนภาพความเลือ่มล�า้
ทางสังคมและชนชาติ	อีกทั้งยังเป็นหนัง
ไทยเรื่องแรกท่ีน�าเสนอเรื่องราวชีวิตท่ี
เป็นด่ังโศกนาฏกรรมของชาวโรฮิงญาได้
อย่างงดงาม	หนังออกฉายเมื่อกันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

•	 มะลิลา	(Malila	The	Farewell	Flower)	
 ผลงานการก�ากับของ อนุชา บุญยวรรธนะ ผู้ก�ากับหนัง
ชายรักชาย	สุดปราณีต	เป็นภาพยนตร์แนวดราม่า	emotional	
ออกฉายในปีที่ผ่านมา	(พ.ศ.	๒๕๖๑)	ซึ่งคว้ารางวัลภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม	 Kim	 Ji-Seok	 Awards	 จากเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาตปูิซาน	ประเทศเกาหลใีต้	(Busan	International	Film	
Festival	2017)	รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม	NETPAC	Awards	
จากเทศกาลภาพยนตร์ม้าทองค�า	 ประเทศไต้หวัน	 (Taipei	

Golden	Horse	Film	Festival)	รางวัล
ผู ้ก� า กับยอดเยี่ ยม	 จากเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติสิงคโปร์	ประเทศ
สิงคโปร์	 (Singapore	 International	
Film	Festival)	รางวัลผู้ก�ากับยอดเยีย่ม	
จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแห่ง
เกรละ	ประเทศอินเดีย	(International	
Film	 Festival	 of	 Kerala)	 และ 

ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง	Asian	 Film	Awards	ซึ่งเทียบได้กับ 
ออสการ์แห่งวงการภาพยนตร์เอเชีย	ถึง	๒	สาขา	ได้แก่	รางวัล
นักแสดงน�าชายยอดเยีย่มและรางวัลผู้ก�ากับหน้าใหม่ยอดเยีย่ม	
มะลิลาเป็นการเล่าเรื่องของชายรักชาย	 ผ่านการท�าบายศร ี
อนังดงามท่ีเล่าถึงปรชัญา	ความรกั	น�าแสดงโดย	เวียร์	ศุกลวัฒน์	
คณารศ	 และโอ	 อนุชิต	 สพันธุ์พงษ์	 โดยบอกเล่าเรื่องราว 
ของเชน	 เจ้าของสวนมะลิผู ้มีอดีตอันเจ็บปวด	 และ	 พิช	 
นักท�าบายศรี	 อดีตคนรักของเชนในวัยเด็ก	 ท่ีกลับมาพบกัน 
และรื้อฟื้นความสัมพันธ์กันอีกครั้ง	โดยมีเนื้อหาสอดแทรกเรื่อง
ความตายในพุทธศาสนา	ความไม่จีรังยั่งยืน	และความรักของ
มนุษย์ 

109เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒



เรื่อง/ภาพ : อานันท์ นาคคง

วัฒนธรรมวิพากษ์

เครือญาติดนตร ีวิถีอาเซียน
Here ASEAN Soul, Hear ASEAN Sounds

การบรรเลงดนตรีของวง C Asean Consonant เป็นการรวมวงกันของนักดนตรีคนรุ่นใหม่จาก ๑๐ ของชาติอาเซียน
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ก่อนจะเป็นดนตรีอาเซียน
	 ดินแดนอุษาคเนย์	 (Southeast	Asia)	ประกอบไปด้วย
ประเทศและกลุ ่มชาติพันธุ ์ท่ีมีความหลากหลายและร�่ารวย 
ในทางวัฒนธรรม	ภาษา	ความเชื่อ	 วิถีชีวิต	และมีพัฒนาการ
ทางสั งคมมาเป ็นระยะเวลายาวนานตั้ งแต ่สมัยก ่อน
ประวัตศิาสตร์ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบัุน	ท�าเลท่ีตัง้ของอษุาคเนย์
นั้น	อาจแบ่งออกเป็น	๒	ภาคส่วนใหญ่ๆ	คือ	๑)	ภาคพื้นทวีป	
ประกอบไปด้วย	 ไทย	 กัมพูชา	ลาว	พม่า	 เวียดนาม	และ	 
๒)	ภาคพืน้คาบสมทุรและกลุม่เกาะ	ประกอบไปด้วย	อนิโดนเีซยี	
มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	บรูไน	ทั้งสองภาคส่วนนี้	ต่างมี
ผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ด�ารงชีวิตอยู่อาศัยมานานก่อนท่ีจะ
เกิดค�าว่า	ประเทศชาต	ิผู้คนในท้องถ่ินน้ีต่างเรยีกตนเองและถูก
ผู้อื่นเรียกในชื่อต่างๆ	กัน	อาทิ	ไต	ขะแมร์	มลายู	มอญ	ม่าน	
ละว้า	ข่า	ไทเขิน	ไทลื้อ	ไทด�า	ส่วย	 กูย	ชอง	พวน	มลาบร	ี 
อาข่า	ม้ง	ปกากะยอ	อูรังลาโวยจ	 โอรัง	อัสลี	ฯลฯ	ซึ่งมีท้ัง 
นัยยะความหมายในเชิงภาษาศาสตร์	สังคมศาสตร์	ความเชื่อ	
กลุม่ชาตพินัธุ	์กลุม่การเมอืงท่ีมกีารอ้างองิตนเองจากความเป็น
หมู่เป็นเหล่า	เป็นบ้านเมืองแว่นแคว้น	มิติของความเป็นรัฐชาติ
ของคนอุษาคเนย์	ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเมืองเศรษฐกิจ	 โดย
เฉพาะช่วงหลังยุคหลังอาณานิคมท่ีมีรัฐชาติเกิดขึ้นในรูปแบบ
ของประเทศชาติ	เช่น	ประเทศไทย	ประเทศเมียนมา	ประเทศ 
กัมพูชาฯ	 ท่ีแต่ละประเทศต่างมีกลไกการปกครองท่ีจัดระบบ
ระเบียบขึน้มาได้อย่างชดัเจน	กระท่ังเกิดการรวมตวัครัง้ใหม่ด้วย
เง่ือนไขทางสงัคม	การเมอืง	และ	เศรษฐกิจ	“ประชาคมอาเซยีน” 
Association	 of	 Southeast	 Asian	Nations	 (ASEAN)	 
กันอยู่นี้
	 สิ่งที่ถูกนิยามว่า	“ดนตรี”	(Music)	ในความเข้าใจของคน
อุษาคเนย์	 ก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกับวัฒนธรรมหน่วย
อื่นๆ	อย่าง	อาหารการกิน	เสื้อผ้าอาภรณ์	ที่อยู่อาศัย	ยารักษา
โรค	ฯลฯ	ดนตรี	 เป็นท้ังเสียงและจังหวะท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อ 
ตอบสนองอารมณ์ความรูส้กึส่วนตวัและส่วนรวม	ถูกสร้างขึน้มา
เพือ่ใช้ในการสือ่สารกันในชมุชนและสงัคมต่างๆ	ในฐานะภาษา
พเิศษและรหัสสญัลกัษณ์ท่ีเป็นเสียงศกัด์ิสทิธิ	์ถูกสร้างขึน้มาเพือ่
ระบายออกถึงสิง่ท่ีแฝงฝังอยูใ่นความเชือ่	มท่ีวงท�านองจงัหวะท่ี
พัฒนาการจากความเรียบง่ายไปสู่สลับซับซ้อน	และดนตรีนั้น 
ไม่เคยคงที่	แต่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดมา

ด่านเบ๋า DanBau
เครื่องดนตรีสายเดียวที่ให้เสียงโดดเด่น ลึกซึ้ง 
ของเวียดนาม

แคน 
มรดกภูมิปัญญาจาก สปป. ลาว
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	 ดนตรีเป็นผลิตผลของสังคม	ซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นส่วน
ประกอบที่ส�าคัญ	ไม่ว่าจะเป็นดนตรีอะไรแบบไหน	ล้วนแล้วแต่
เก่ียวข้องกับคน	สงัคมท่ีมอีายยุาวนานหรอืสัน้น้อยนิด	ก็สามารถ
ผลิตดนตรีหรือมีดนตรีอยู ่ด ้วยได้	 ดนตรีบางอย่างคงรูป	 
บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามเง่ือนไขของสังคม	 วิถีชีวิต	 
ความเชื่อ	 เศรษฐกิจการเมือง	ฯลฯ	ดนตรีบางอย่างสามารถ
ส�าแดงตัวเป็นสถาบันหน่ึงในสังคมได้	สังคมท่ีเป็นปึกแผ่นมี
ความเข้มแข็ง	ดนตรีก็สะท้อนความเข้มแข็งของสังคมออกมา	
แต่หากบางครั้งคราวท่ีสังคมอ่อนแอ	 มีเง่ือนไขอื่นใดหรือ 
กระแสวัฒนธรรมอื่นใดมากระทบ	ก็อาจเกิดความงุนงงสับสน
ของทั้งคนทั้งดนตรีขึ้นได้	
	 ศิลปการดนตรีในอุษาคเนย์	 ท้ังในด้านรูปแบบของ 
เครื่องดนตรี	วงดนตรี	บทเพลง	และบทบาทหน้าท่ีของดนตรี 
ท่ีปรากฏอยู ่ ในวิถีชี วิตของผู ้คนในท้องถ่ินนี้มีความเป ็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตนท่ีบรรพชนแต่ละท้องถ่ินได้สร้างสรรค์	สัง่สม	
และมกีารเคลือ่นย้ายถ่ายเทระหว่างกันและกันมาตลอดเวลาใน
ฐานะเครือญาติทางวัฒนธรรม	หรือผลกระทบทางสงคราม	

เศรษฐกิจการค้า	ศาสนา	การเมืองการปกครอง	มีการสร้าง 
อตัลกัษณ์ดนตรท่ีีโดดเด่นท่ีควรค่าแก่การเรยีนรูแ้ละชืน่ชม	เช่น	
ป่ีพาทย์ไทย	พนิเพยีตกัมพชูา	เสบมโหรลีาว	กาเมลันอนิโดนีเซยี	
ไซน์ไวนย์เมียนมา	 กุลินตังฟิลิปปินส์	 โนบัตมาเลเซีย	 เป็นต้น	
ดนตรีเหล่านี้มีการถ่ายโยงประสมประสานกันมาต้ังแต่ยังไม่มี
การแบ่งอาณาเขตทางการเมืองชัดเจนอย่างปัจจุบัน	และถึงแม้
จะมีเส้นเขตแดนก็หาเป็นอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนนั้นไม่	
	 นับตัง้แต่องค์การศกึษา	วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม	หรอื	 
UNESCO	แห่งสหประชาชาติ	และองค์กรอาเซียน	(ASEAN)	
ตลอดจนผู้น�ารัฐบาลในแต่ละประเทศได้หันมาให้ความสนใจ 
มีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของแต่ละประเทศมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแนวทาง 
การศึกษาในระบบ	การศึกษานอกระบบ	การใช้กระบวนการ
ท่องเท่ียวเชงิอนุรกัษ์	การฟ้ืนฟงูานวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างจรงิจงั
ท่ีมีผลเอื้อต่อการส่งเสริมดนตรีเพื่อการท่องเท่ียวและเพื่อธุรกิจ
ทางวัฒนธรรม	ได้ส่งผลท�าให้ดนตรีอุษาคเนย์ยังคงด�ารงอยู่ได้
ในวันนี้

๑
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ประตูการเรียนรู้ดนตรีอาเซียน : สภาพท่ัวไปของดนตรีอุษาคเนย์
	 ดินแดนอุษาคเนย์	 เป็นดินแดนท่ีมีการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมสูงมากท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโลก	โดยเฉพาะดนตรี	มีพัฒนาการประสมประสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
มานาน	ตั้งแต่ยังไม่มีการแบ่งแยกประเทศเขตแดนอย่างเด็ดขาดเหมือนทุกวันนี้	 
และแม้จะมีการแบ่งเขตแดนเป็นประเทศต่างๆ	อย่างปัจจุบันน้ีแล้วก็ตาม	ใช่ว่า 
เส้นเขตแดนจะเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายโยงวัฒนธรรมก็หาไม่	ยังคงมีการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมกันสืบมาจนถึงปัจจุบัน	
 เครื่องดนตรีของอุษาคเนย์ จัดประเภทได้ดังนี้ 
	 ๑)	ประเภทเครื่องตี	(ท�าด้วยโลหะ	ท�าด้วยไม้	ท�าด้วยหนัง)	
	 ๒)	ประเภทเครื่องสาย	(เครื่องดีด	เครื่องสี)	
	 ๓)	ประเภทเครื่องเป่า	(เครื่องเป่าลมไม้	เครื่องเป่าโลหะ)

๑) เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตี
	 มจี�านวนมากท่ีสดุ	เป็นเครือ่งดนตรเีก่าแก่ท่ีสดุของอษุาคเนย์และของโลก	กระจาย
อยู่ท้ังในภาคพื้นทวีปและภาคพื้นคาบสมุทรและกลุ่มเกาะ	มีท้ังเครื่องตีท่ีเป็นท�านอง	
(Melodic	Percussions)	และเครื่องตีที่เป็นจังหวะ	(Rhythmic	Percussions)
 ๑.๑) เครื่องตีท่ีท�าด้วยโลหะผสม	 (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องตีทองเหลือง–ส�าริด	
Bronze)	หลกัฐานทางโบราณคดีแสดงว่าดนิแดนแถบนีม้เีครือ่งตโีลหะหลายชนิดตัง้แต่
ขนาดเล็กสุดไปจนถึงใหญ่สุด	 เครื่องตีโลหะมีความสัมพันธ์กับพิธีกรรมความเชื่อ	 
เป็นเสียงของอ�านาจในเชิงสังคมวัฒนธรรม	พบท้ังในพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์เช่น	 วัดวาอาราม	
ไปจนเขตพระราชฐานท่ีใช้เป็นดนตรีประโคมเพื่อประกอบพระอิสริยยศของพระเจ้า
แผ่นดิน	
	 ในยคุส�ารดิ	เครือ่งตโีลหะท่ีส�าคัญท่ีสดุในดนิแดนแถบน้ี	ได้แก่	“กลองมโหระทึก”	
หรือ	Bronze	Drum	สร้างเป็นรูปกลองเอวคอดขนาดใหญ่	ด้านบนปิดด้วยแผ่นโลหะ
กลมสลักภาพนูนต�่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อโบราณ	ภาพหมอผี	 นักเต้นนักฟ้อน	 
เป่าแคน	ตามขอบกลองจะขึ้นรูปกบซ้อนตัวกัน	ตามความเชื่อในเรื่องการขอฝนเพื่อ
ความอุดมสมบูรณ์	บางทีจึงเรียกกลองชนิดน้ีว่า	 “กลองกบ”	 (Fog	Drum)	กลอง
มโหระทึกพบในพื้นที่กว้างขวาง	ตั้งแต่จีนตอนใต้ลงมาจนถึงเวียดนาม	ภาคอีสานและ
ตะวันตกของไทย	ไปจนถึงพื้นที่ย่านอินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	มีการขุดค้นพบซากกลอง
มโหระทึกทั้งบนบกและในน�้าที่เป็นเส้นทางการค้าทางทะเลในสมัยโบราณ	 เทคโนโลยี
ในการสร้างมโหระทึกนั้นมีพัฒนาการมาราวๆ	๓,๐๐๐	ปี	
	 เครือ่งดนตรปีระเภทตท่ีีท�าด้วยโลหะอืน่ๆ	ท่ีโดดเด่นมากคือ	“ฆ้อง”	คนอษุาคเนย์
ออกเสยีงคล้ายคลงึกัน	(บ้างเรยีก	“ฆ้อง–กอง–คย–ีจ”ี)	มรีปูลกัษณ์ต่างกันไป	กล่าวคือ
จีนใต้และเวียดนาม	มักใช้ฆ้องท่ีเป็นแผ่นแบนกลม	พม่าตอนเหนือใช้กังสดาล 
ซึ่งเป็นแผ่นแบนเหมือนกัน	ชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์บางเผ่า	เช่น	เผ่า	Kalinga	ใช้โลหะ
เป็นแผ่นกลม	เรียกว่า	Gangsa	ใช้มือตีให้เกิดเสียง	หรือบางทีใช้ไม้ตี	ส่วนชาวเกาะ
ฟิลิปปินส์ตอนใต้	 ใช้ฆ้องแบบมีปุ่ม	Kulingtang	คล้าย	Bonang–Kenong–Gong	 

๓

๒

๑ C ASEAN เป็นชือ่องค์กรท่ีจะพฒันาคนรุน่ใหม่
 ในภูมิภาคให้เรียนรู้ ลงทุน 
 และลงมือท�างานเชิงนวัตกรรมใดๆ ร่วมกัน

๒ ฆ้องกุลินตัง Gulintang 
 จากเกาะมินดาเนา ฟิลิปปินส์

๓ ด่านตรุง 
 ระนาดกระบอกไม้ไผ่ของเวียดนาม
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ของอินโดนีเซีย	 ชนกลุ ่มน้อยต่างๆ	 ท่ีอยู ่ติดชายแดนไทย 
ตอนเหนือ	เช่น	กระเหรี่ยง	ใช้ฆ้องแบบนูนตรงกลาง	และลึก
เล็กน้อย	แต่ทางภาคกลางของพม่าและภาคกลางของไทย	 
ใช้ฆ้องท่ีมีปุ่มนูนตรงกลางใหญ่กว่า	ขอบของฆ้องพับกว้าง	 
เรียกว่า	“ฉัตร”	สังเกตได้ชัดเจนที่ฆ้องไทยทุกประเภท	ไม่ว่าจะ
เป็นฆ้องใหญ่	ฆ้องหุ่ย	ฆ้องชัย	รวมทั้งฆ้องวงที่เกิดจากการวาง
ไล่เรียงลูกฆ้องผูกในรางหวายเป็นรูปวงกลมล้อมรอบผู้บรรเลง
ซึ่งนั่งอยู่ภายใน	หรือฆ้องมอญที่วางตั้งโค้งขึ้น	เมื่อลงไปทางใต้
ถึงมาเลเซียและอินโดนีเซียก็พบฆ้องอีกมากมาย	 ถือว่าเป็น 
จุดเด่นของดนตรีในอุษาคเนย์ทีเดียว	วงดนตรีของอินโดนีเซีย 
ท่ีเรียกว่ากาเมลัน	 (Gamelan)	 น้ัน	ประกอบไปด้วยฆ้อง 
จ�านวนมาก	ได้รับความสนใจไปทั่วโลก		
	 เครื่องโลหะอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีบทบาทส�าคัญในการสร้าง
จังหวะในวงดนตรี	 คือ	 ฉิ่ง	 ฉาบ	 เป็นท้ังจังหวะตกหลัก	 
(On	Beat)	และจังหวะยก	(Off	Beat)	ที่ท�าให้เกิดมิติของเสียง
ท่ีแตกต่าง	ฉิ่งถือเป็นหัวใจของวงดนตรีไทย	ลาว	 กัมพูชา	 
ในการควบคุมการด�าเนินไปของจังหวะ	 (Tempo)	 อย่าง
สม�่าเสมอของบทเพลง	มีทั้งอัตราช้า	เร็ว

 ๑.๒) เครื่องดนตรีประเภทตีที่ท�าด้วยไม้
	 เครื่องตีหรือกระทบให้เกิดเสียงท่ีท�าจากวัสดุประเภทไม้ 
น้ันใช้กันมากในทุกชาติแถบอุษาคเนย์	 เดิมเป็นเครื่องส่ง 
สัญญานเสียงให้กับชุมชน	 เช่น	 โกร่ง	 เกราะ	กรับ	ต่อมา 
ได้พัฒนารูปร่างลักษณะและคุณภาพเสียงอย่างต่อเน่ืองมาเป็น
เวลานับพนัปี	จนกระท่ังเกิดเครือ่งดนตรท่ีีเด่นมากคือระนาดไม้	
(Xylophone)	ผืนระนาดท�าจากไม้ไผ่หรอืไม้เน้ือแขง็	ระนาดไม้
ในแถบอุษาคเนย์มีลักษณะคล้ายกันหมด	 คือเรียงลูกระนาด 
เป็นแถวเดยีวกันอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่เสยีงต�า่ขนาดใหญ่ไปจนถึง
เสียงสูงขนาดเล็ก	 แต่มีเทคนิคการตีแตกต่างกันไป	 ระนาด
ไทย–กัมพูชา–ลาว	 มีลักษณะร่วมกันท้ังกรรมวิธีการเหลา 
ลูกระนาดเรียงต่อกันเป็นผืนยาวด้วยการสอดร้อยเจาะรู 
เชือกผูก	มีการเทียบเสียงสูงต�่าด้วยตะก่ัวผสมขี้ผ้ึงติดเอาไว้ 
ใต้ผืน	 เรียกชื่อใกล้เคียงกันว่า	 “ระนาด”	 (ไทย)	 “โรเนียด”	
(กัมพูชา)	 “นางนาด”	 (ลาว)	ส่วนระนาดของพม่า	 เรียกว่า	 
ปัตตะหล่า	(Patala)	มีโครงสร้างคล้ายกับระนาดเอกของไทย	
แต่ขนาดใหญ่กว่า	ยาวกว่า	หัวไม้ตสีัน้	หุ้มผ้า	ลกูระนาดท�าจาก
ไม ้ไผ ่ เหลาให ้ได ้ระดับเสียงโดยไม ่ต ้องติดตะก่ัวเทียบ	 

๑
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น�ามาพาดเรียงบนรางระนาดโค้งมากและมีโขนสองข้างสูง	ระนาดอินโดนีเซียและมาเลเซีย	
เรียกว่ากัมบัง	(Gambang)	มีประมาณ	๑๘–๒๐	ลูก	คล้ายระนาดของไทย	นอกจากนี้ยังมี
การประดิษฐ์ลูกขอลอห้อยคอวัวในขบวนสินค้าของภาคอีสานขึ้นเป็นเครื่องดนตรีเรียกว่า
โปงลาง	ท�าจากไม้มะหาดเหลาเป็นท่อนโยงเชือกเรียงไล่ขนาดกันแขวนกับหลักสูงมาลงพื้น
ดิน	 ตีสลับมือกันอย ่างพิสดาร	 ระนาดเวียดนามเป ็นกระบอกไม ้ไผ ่ เรียงกันเป ็น 
แผงใหญ่วางห้อยลงมาจากหลักสูงเช่นกัน	เรียกว่าด่านตรุง	(Dan	Trung)	ใช้ไม้เนื้อแข็งชุบ
หัวยางตีลงบนกระบอกไม้ไผ่ให้เสียงนุ่มลึก	ส่วนฟิลิปปินส์มีระนาดไม้เรียกว่า	Gambang	
เหมือนอินโดนีเซียและมาเลเซีย	และยังมีกระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็ก	๖	ลูก	เรียงเป็นแผงวางบน
ตักผู้เล่นเรียกว่าปาตาตัก	Patatag
	 เครือ่งกระทบท่ีส�าคัญอกีกลุม่คือ	องักะลงุ	Angklung	เป็นเครือ่งดนตรท่ีีท�าจากท่อไม้ไผ่
วางในกรอบเขย่าให้เกิดเสียงสั่นสะเทือน	เดิมใช้กันในประเทศอินโดนีเซีย	หมู่เกาะฟิลิปปินส์
ตอนใต้และมาเลเซีย	พืน้ท่ีท่ีเล่นองักะลงุอย่างจรงิจงัคือชวาตะวันตก	โดยเฉพาะสงัคมชาวนา	
ด้วยความเชือ่ท่ีเก่ียวข้องกับเสยีงแห่งความอดุมสมบรูณ์	เล่นในยามเสรจ็สิน้การเก็บเก่ียวเพือ่
ฉลองเทวีศรี	(Dewi	Sri)	หรือแม่โพสพ	
 ๑.๓) เครื่องตีที่ท�าด้วยหนัง
	 เครื่องตีท่ีใช้หนังเป็นตัวสั่นสะเทือน	 เรียกรวมว่ากลอง	 (Drum)	 
เสียงกลองเป็นเสียงของพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์และความบันเทิง	กลองท่ีใช้ใน
ภมูภิาคนีม้มีากมายหลายชนิด	มขีนาดตัง้แต่เลก็ไปจนถึงขนาดใหญ่มากจน
คนเข้าไปอยู่ข้างในได้	ขนาดของกลองใหญ่	นอกจากจะแสดงฐานะศักดิ์ศรี
ของผู้เป็นเจ้าของกลองแล้ว	ยังแสดงถึงพลังแห่งความร่วมมือของชุมชนท่ี
เป็นเจ้าของกลองร่วมกันด้วย	
	 กลองพื้นเมืองของไทย	ภาคเหนือมีกลองปูจา	 (หรือกลองบูชา)	 
กลองแอว	และกลองหลวง	 ท่ีตีในงานบุญ	กลองสะบัดชัย	 ท่ีใช้ตีออกศึก	 
กลองปูเ่จ่ทีใ่ช้ในขบวนแห่	ภาคกลางมกีลองยาว	ตะโพน	กลองทดั	ร�ามะนา	
กลองแขก	ภาคอีสานมีกลองหาง	ภาคใต้มีโทนทับ	มีกลองหนัง	มีปืด	กลอง
ของมาเลเซีย–อินโดนีเซีย–บรูไน	มีมากมายหลายแบบ	 ท้ังกลองหน้าเดียว
และกลองสองหน้า	กลองหน้าเดียวท่ีรู้จักกันคือเรบานา	 (Rebana)	หรือ 
กมปัง	(Kompang)	ซึ่งเป็นกลองที่ได้รับอิทธิพลจากมุสลิมตะวันออกกลาง	
ใช้ตีเป็นกลุ่ม	ฮาดรา	Hadra	เพื่อสรรเสริญพระอัลเลาะห์	มีกลองสองหน้า
เรียกว่ากันดัง	(Kendang)	ไทยได้แบบอย่างกลองแขกและกลองมลายูจาก
มาเลย์–อินโดนีเซีย	พม่าใช้กลองท่ีมีขนาดเรียงกันจากใหญ่ไปหาเล็กจัดไว้
เป็นชุดมี	๒๑	 ใบ	มีเสียงไล่กันไปจากต�่าไปหาสูง	 ใช้เป็นเครื่องด�าเนิน 
ท�านองได้	จะมกีารเทียบเสยีงอยูเ่สมอ	เรยีกว่าป้าทไวนย์	(Pat	Weing)	พวก
มอญเก่ามกีลองชดุแบบหน่ึงเรยีกว่าเปิงมางตไีล่เรยีงเสยีงสงูต�า่	ใช้ประจ�าวง
ป่ีพาทย์มอญในประเทศไทยตคู่ีกับตะโพนมอญเสยีงทุ้มลกึ	กัมพชูาและลาว
ใช้กลองแบบเดยีวกับของไทย	อาทิ	โทนร�ามะนา	กลองทัด	กลองสองหน้า	
ตะโพน	แต่ค�าเรยีกต่างกันไป	(สกร์โทล	โรโมเนีย	กลองธมสัมโพ)

๑ การขับร้องประสานเสียง
 ร่วมกับวงดนตรี

๒ กลองเกนดังซุนดา Kendang Sunda  
 จากชวาตะวันตก ประเทศอินโดนิเซีย

๓ ประชันซอจีนและซอไทย

๒

๓
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๒) เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย
	 เครื่องสายมีจ�านวนมากไม่แพ้เครื่องดนตรีอื่นๆ	 ในกลุ่มอุษาคเนย์	 เครื่องดีดท่ีเรียกว่าพิณ	 
(แบ่งเป็นพิณมีคอ	Lute	และพิณวางพื้นท่ีเรียก	Floor	Zither)	พบได้เกือบทุกประเทศในอุษาคเนย	์
อาทิ	ไทยมีกระจับปี่รูปทรงแบบเดียวกับจับเปยดองแวง	Jeppei	Dong	Veng	ของกัมพูชา	มีจระเข้
หรือกรอปือ	 (กัมพูชา)	หรือมินจวงของพม่าเป็นเครื่องดีดรูปทรงจระเข้	มีพิณท่ีสร้างเสียงโดยระบบ 
ฮาร์โมนิคส์	(Harmonics)	คือพิณเปี๊ยะของล้านนา	กล่องเสียงเป็นกะลามะพร้าว	และพิณน�้าเต้าหรือ 
กแซย์มูย/กแซย์เดียว	 (Kse	Muay/Kse	Diev)	ยังคงเล่นกันอยู่มากในกัมพูชา	ส่วนอินโดนีเซีย 
และฟิลปิปินส์มเีครือ่งดีดท่ีเรยีกว่ากุดยาปิ	(Kudyapi)	เครือ่งดนตรพีืน้บ้านยาวเรยีวหัวท้ายมลีกัษณะ
เป็นกล่องมสีาย	นิยมเล่นแบบกระจบัป่ี	พม่ามเีครือ่งดดีงดงามเรยีกว่า	ซองเกาะ	(Saung	Gauk)	มี
รปูร่างคล้ายเรอื	ตอนหัวของพณิมคัีนโค้งงอน	มสีายจ�านวน	๑๖–๒๐	สาย	นอกจากนีย้งัมขีมิท่ีเรยีกว่า
โดมิน	(Dohmin)	 เวยีดนามเป็นประเทศทีใ่ช้เครื่องสายเป็นหลักโดดเด่นในขณะที่ประเทศอื่นอาจให้
ความส�าคัญกับเครือ่งตมีากกว่า	เครือ่งดนตรสีายเดยีวบังคับเสยีงด้วยการเล่นฮาร์โมนคิส์ซึง่เป็นกรรมวิธี
สร้างเสยีงท่ีลึกซ้ึงมากเรยีกว่า	ด่านเบ๋า	(Dan	Bau)	เครือ่งดีดเด่นท่ีนยิมอกีชิน้คือ
ด่านเจิง้	(Dan	Tran)	มสีาย	๑๖	สาย	ลกัษณะคล้ายกู่เจิง้ของจนีหรอืโคโตะของญีปุ่่น	
เครื่องดีดตระกูลพิณคอยาว	เรียกด่านเหงียด	(Dan	Nguyet)	ซึ่งเป็นเครื่องดีด 
คอยาวมกีล่องเสยีงกลมรปูพระจนัทร์	ส่วนขมิเรยีกด่านทับโล	Dan	Tabluer
	 ส่วนเครือ่งสีในอษุาคเนย์	มท้ัีงซอแบบเท้าแหลม	(ตระกูล	Spike	Fiddle)	สด้ีวย
คันชักอิสระ	 (Free	Bow)	 กับซอท่ีสีด้วยคันชักอยู่ระหว่างสาย	 (Fixed	Now)	 
ซอคันชักอิสระในกลุ่มประเทศมุสลิมเรียกว่า	“เรอบับ”	 (Rebab)	 ซ่ึงมีโครงสร้าง
คล้ายซอสามสายในประเทศไทย	ซอเรอบับของอินโดนีเซียมีสองสาย	ส่วนของ
มาเลเซียมสีามสาย	ซอสามสายของไทยพฒันาขึน้ในราชส�านักแห่งกรงุรตันโกสินทร์	
มีความงามวิจิตรท้ังรูปร่าง	 ส่วนประกอบและน�้าเสียง	 ซอคันชักอิสระของ 
ไทยลานนาเรียกว่าสะล้อ	ส่วนซอกัมพูชาเรียกโตรขแมร์	 (Tro	Khmer)	 เป็นซอ 
ท่ีนิยมใช้ในวงดนตรีพิธีกรรมแต่งงานท่ีเรียกว่าวงเพลงการ์และดนตรีบ�าบัด 
ท่ีเรียกว่าอารัก	 ถือเป็นซอส�าคัญท่ีเก่ียวเนื่องกับพิธีกรรมของคนกัมพูชามาช้านาน	
ส่วนซอที่สีด้วยคันชักอยู่ระหว่างสายคือซอด้วง	ซออู้	ของไทย	มีต้นเค้าจากซอจีน
ท่ีเรยีกเอ้อร์หู	(Erhu)	หากแต่ใช้ภมูปัิญญาไทยปรงุแต่งน�า้เสียงให้มเีอกลกัษณ์เฉพาะ	
เช่นเดียวกับซอกัมพูชาท่ีเรียก	ตรัวซอโตช	ตรัวอู	ตรัวซอธม	ซอสองสายท่ีเป็น 
แบบพืน้บ้านพืน้เมอืงยังพบในชนเผ่าผู้ไท	ท�าจากกระบอกไม้ไผ่	เรยีกซอบ้ัง	และซอ
กันตรึมของชนเผ่าไทย–เขมรในภาคอีสานใต้	

๓) เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่า
 ๓.๑ เครื่องเป่าลมไม้ (Wood Wind)
	 ในพืน้ท่ีอษุาคเนย์	มไีม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาตท่ีิเอือ้อ�านวยให้ประดิษฐ์เป็นเครือ่ง
เป่ามากท่ีสุด	ออกแบบกันหลายลักษณะตามคุณสมบัติของไม้ไผ่นั้นๆ	นอกจากนี้
ยงัได้คิดสร้างเครือ่งเป่าจากไม้เนือ้แขง็น�ามากลงึเจาะรใูห้ได้ลกัษณะเสยีงท่ีต้องการ
และมีความคงทนกว่าไม้ไผ่ด้วย	 เครื่องเป่าลมไม้มีตั้งแต่เครื่องดนตรีพื้นบ้านท่ี

๑ กัมบุส Gambus พิณมุสลิม 
 ประเทศมาเลเซียรับมาจาก 
 วัฒนธรรมตะวันออกกลาง

๒ พิณ ซองเกาะ Saung Gauk 
 จากพม่าลุ่มอิรวดี

๓ จิ้งหน่อง หรือ Jews Harp 
 มีทั่วไปในอาเซียน 
 ในประเทศไทยก็เคยมี

๔ ขลุ่ย บันซูรี จากอินเดียใต้
 ที่เผยแผ่เข้ามากับชาวอินเดีย
 ในสิงคโปร์

๑
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ออกแบบอย่างอิสระในด้านรูปทรงวัสดุจนถึงเครื่องดนตรี
มาตรฐาน	ส่วนใหญ่เป็นเครื่องเป่าท่ีบังคับลมจากทิศด้านบน	
(End	Blown)	และบางส่วนท่ีเป่าลมทางด้านข้าง	(Side	Blown)	
เครือ่งเป่าแบบมลีิน้	(Reed)	เรยีกว่าแคน	(Mouth	Organ)	และ
ป่ี	(Oboe)	ส่วนเครือ่งเป่าแบบไม่มลีิน้	ใช้การส่งลมผ่านท่อ	เรยีก
ว่าขลุย่	(Flute)	และโหวด	(Pipe)	นอกจากนีย้งัมเีครือ่งเป่าลม
ไม้ท่ีมลีกัษณะของแตร	(Trumpet)	ในกลุม่ดนตรชีาตพินัธุด้์วย
	 เครือ่งเป่าตระกูลแคน	เป็นเครือ่งดนตรเีก่าแก่ท่ีใช้ลิน้อสิระ	
(Free	Reed)	สร้างเสียงที่มีลักษณะเฉพาะ	มีสีสันประสานกัน
ได้อย่างน่าฟัง	กล่องเสียงเป็นน�้าเต้าหรือไม้ขุดเป็นรูปคล้ายนม
สตรเีพศ	มท้ัีงแคนท่ีเป่าเป็นชดุเสยีง	เรยีกว่า	แคนเจด็	แคนแปด	
และป่ีลกูแคนอสิระ	ซึง่บางทีก็เอามาเป่าร่วมกันเรยีกว่าป่ีชมุหรอื
ปี่จุม	 (หมายถึง	การชุมนุมปี่เป็นชุด)	 เสียงแคนของอุษาคเนย์	
เป็นเสียงที่แฝงความเชื่อเชิงวัฒนธรรมพิธีกรรมมาก	ในอดีตจะ
ใช้ในการรักษาบ�าบัดผู้เจ็บไข้ได้ป่วย	และประกอบการอัญเชิญ
ดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์	 ต่อมาคลี่คลายเป็นการสร้างเสียง
ประกอบการขับล�าเล่านิทาน	
	 ปี่ไทย–กัมพูชาเป็นปี่ลิ้นคู่	 (Double	Reed)	รูปแบบท่อ 
ป่องกลางหัวท้ายเล็กมีมากหลายชนิด	เช่น	ปี่นอก	ปี่ใน	ปี่กลาง	
เล่นในวงปี่พาทย์พิธีกรรม	ในดนตรีภาคกลางยังมีปี่ท่ีได้รับ
อิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	ปี่ชวา	ปี่มอญ	ส่วนใหญ่
นิยมน�ามาใช้กับพิธีกรรมท่ีเป็นงานอวมงคล	ส่วนทางภาคใต ้
มีปี่กาหลอ	ปี่โนรา	ปี่หนัง	ภาคเหนือมีปี่พื้นเมืองท่ีเรียกว่า 
ปี่แน	ใช้เป่าในขบวนแห่	ปี่ลักษณะน้ีท่ีประเทศพม่าเรียกว่าเน	
(Hne)	อินโดนีเซียและมาเลเซียมีปี่เหมือนกันเรียกว่า	ปี่เซรูไน	
(Suranai)	ใช้ในงานดนตรีประกอบการต่อสู้–ซีละ

	 ขลุ่ยในประเทศไทย–กัมพูชา–ลาว	มีลักษณะเช่นเดียวกับ
ขลุ ่ยรีคอร์ดเดอร์	 Recorder	 ของยุโรป	แต่มีการสร้างรูป 
ช่องปากเป่าและการท�ารูเสียง–รู น้ิวนับท่ีเป ็นเอกลักษณ	์ 
มีหลายขนาด	 เช่น	 ขลุ ่ยอู ้	 (ใหญ่)	 ขลุ ่ยเพียงออ	 (กลาง)	 
ขลุ่ยหลีบ	 (เล็ก)	 ฯลฯ	พม่ามีขลุ่ยเรียกว่าปะลเว	 (Palwei)	
เวียดนามมีขลุ ่ยท่ีเป ่าทางด้านข้างเรียกว ่า	 ซาว	 (Sao)	 
ท่ีฟิลิปปินส์มีขลุ่ยท่ีเป่าด้วยรูจมูก	ชื่อว่า	ทองกาลี	 (Tongali)	
อนิโดนีเซียมขีลุย่ไม้ไผ่เรยีกว่าซูลงิ	(Suling)	เสยีงไพเราะนุ่มนวล	
ใช้บรรเลงกับพณิกัจชาปิ	(Kacapi)	เป็นเครือ่งดนตรใีนเขตชวา
ตะวันตก	(West	Java	หรือ	Sunda)
	 ส่วนโหวด	(Pipe)	มลีกัษณะเป็นท่อลมขนาดเลก็	เรยีงราย
กันในรูปแบบกลม	(Round	Pipes)	 เช่น	โหวตทางภาคอีสาน
ของไทย	หรอืเรยีงกันเป็นแผง	ท่ีเรยีกว่าซกักายโป	(Saggeypo)	
ในฟิลิปปินส์
	 เครื่องเป่าลมไม้	 ท่ีมีลักษณะแตร	พบในกลุ่มชาติพันธุ์ 
ขะแมร์	คนเลี้ยงช้าง	ใช้แตรเขาควายท่ีเรียกว่าสไน	เป่าเป็น
สัญญาณและใช้สื่อสารกับช้างในสมัยโบราณ
 ๓.๒) เครื่องเป่าโลหะ (Brass)
	 แม้จะเป็นเครือ่งเป่าท่ีพบน้อยกว่าเครือ่งเป่าลมไม้	แต่แสดง
ถึงความเชือ่มโยงทางวัฒนธรรมระหว่างผู้คนในอษุาคเนย์กับโลก
ตะวันตกอย่างน่าสนใจ	โดยเฉพาะการขยายอทิธพิลยโุรปในช่วง
เวลาของการรุกล่าอาณานิคม	การขยายฐานอ�านาจทางการทูต	
การค้า	ศาสนา	และการทหาร	 เรียกรวมๆ	ว่าเป็นเครื่องเป่า
ตระกูลแตร	เน่ืองจากสร้างเสยีงโดยการอดัลมผ่านก�าพวดโลหะ	
สะท้อนเสียงผ่านตัวเครื่องท่ีเป็นโลหะเช่นกัน	 ไทยมีแตรฝรั่ง
วิลันดาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	และใช้เป็น 

เครื่องประโคมในดนตรีราชส�านัก 
มาจนกระท่ังทุกวันน้ี	นอกจากนี้ก็ม ี
โยธวาทิตและแตรวง	(Military	Band	
and	Marching	 Band)	 ท่ีใช้ใน
กองทัพหรือชุมชนชาวบ้าน	 โดยมี
ระเบียบแบบแผนการบรรเลงท่ี 
แตกต่างกันไป	ส�าหรับมาเลเซียมี 
วงโนบัด	(Nobat)	ที่ใช้ในราชส�านัก
สลุต่านเมอืงต่างๆ	ประกอบด้วยแตร
ขนาดยาวและกลองสองหน้า	 เป็น
ดนตรีประโคมยกย่องที่ส�าคัญมาก

๓ ๔
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ประชาคมอาเซียน 
สนามความรู้ของการศึกษาดนตรี
	 การเกิดกลุม่ประชาคมอาเซียนท่ีมแีนวคิดด้านประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	 Socio–Cultural	 
Community–ASCC)	หนึ่งใน	๓	 เสาหลักของประชาคม 
อาเซียนน้ัน	การท�าความเข้าใจกับวัฒนธรรมดนตรีอาเซียน 
เป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นไม่แพ้งานวัฒนธรรมด้านอื่นๆ	
	 เป็นเรือ่งจรงิแท้	แต่ใครๆ	อาจไม่เห็น	คือก่อนท่ีนักวิชาการ	
ท้ังหลายจะเดินทางเข้าไปท�างานศึกษา	 ASEAN	Music	 
Knowledge	ประชาชนท่ัวไปก็ได้ศึกษา	แลกเปลี่ยนกันตลอด
เวลามาอยู่แล้ว	ตัวอย่างเช่น	 เครื่องดนตรีท่ีมีรูปร่างหน้าตา
คล้ายคลึงกัน	 รวมถึงวัสดุท่ีใช้ท�าเครื่องดนตรีและกระบวน 
การผลิตท่ีคล้ายคลึงกัน	ค�าเรียกชื่อเครื่องดนตรีท่ีใกล้เคียงกัน	
กระทั่งระดับเสียงและการจัดแบ่งตัวโน้ตที่คล้ายกัน	นอกจากนี้
ยังมีประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับดนตรีที่เทียบเคียงกันได้
	 Music	Exchange	สิ่งเหล่าน้ีเกิดขึ้นเมื่อไร	 เกิดขึ้นได้
อย่างไร	พัฒนาการไปในทางใด	และตลอดระยะเวลายาวนาน
ก่อนเกิดค�าว่าประชาคมอาเซียนน้ัน	มีสิ่งใดท่ีล่วงลับดับสูญไป
แล้วบ้าง	ดนตรีใดที่เป็นดนตรีอาเซียนแท้ๆ	คงไม่มีใครตอบได้	
และหลังจากการเกิดสถาบันการเมืองเศรษฐกิจท่ีเรียกว่า 
อาเซียน	จะส่งผลกระทบด้านใดต่อการดนตรีในภูมิภาคต่างๆ	
ต้ังแต่ดนตรีกระแสหลัก	 (Mainstream)	ดนตรีกระแสย่อย	

(Sub–Stream)	ตลอดจนถึงดนตรีนอกกระแส	(Independent	
Music)	 เป็นสิ่งท่ีเกินความคาดเดาได้	 ดังน้ัน	 ในการต้อนรับ 
การเกิดประชาคมอาเซียน	กระบวนการสร้าง	“สมาชกิสมัพนัธ์”	
ของสังคมผ่านหน่วยความรู้และประสบการณ์ทางดนตรี	น่าจะ
เป็นหนึ่งในสาขาวิชาท่ีได้รับการสนับสนุนให้เป็น	 “ความหวัง”	
ในการศกึษาวิจยัและเรยีนรูผู้ค้นในโลกใหม่	เป็นประตใูห้เข้าใจ
มิติสัมพันธ์ด้านสุนทรีย์ของประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี	

ประวัติศาสตร์อาเซียน
ประวัติศาสตร์ดนตรี อคติท่ีต้องข้ามพ้น
	 “ศิลปการดนตรีแห ่งชาติ– วัฒนธรรมประจ�าชาติ”	 
(National	Music	–	National	Culture)	ถูกสร้างขึน้และตคีวาม
ผ่านกรอบคิดรัฐชาติใหม่	จากรัฐอิสระสู่การตีความหลังยุค
อาณานิคมเกิดเป็นรัฐชาติสมัยใหม่	 ตัวอย่างกรณีบางกอก/
กรงุเทพมหานคร	ประเทศไทย	การปะทะสงัสรรค์ของวัฒนธรรม
มีความหลากหลาย	มีชนเผ่าต่างๆ	มาอาศัยอยู่รวมกัน	แลก
เปลีย่นบทบาทอ�านาจทางเศรษฐกิจการเมอืงกัน	แลกเปลีย่นการ
ละเล่นบันเทิงกัน	แต่แล้วเมื่อถึงยุคท่ีชนชั้นปกครองลุกขึ้นมา 
ตกีรอบรปูแบบศลิปวัฒนธรรม	โดยเฉพาะด้านดนตรไีทยว่าควร
มลีกัษณะเช่นไร	การควบคุมท่ีว่าน้ีจงึส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ
รูปแบบการดนตรีของไทย
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ความขัดแย้งทางดนตรี–นาฏศิลป์ให้คนอื่นในโลกได้แปลกใจ 
กันเนืองๆ	อาทิ	อินโดนีเซียกับมาเลเซีย	 ท่ีทะเลาะกันในเรื่อง
สิทธิการเป็นเจ้าของอังกะลุง	Angklung	จนถึงขั้นฟ้องร้อง 
องค์การยูเนสโก	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 หรือการแย ่งสิทธิ์ 
การเป็นเจ้าของบทเพลงราซา	ซายัง	Rasa	Sayang	เมื่อครั้งที่
มาเลเซยีใช้เพลงนีเ้ป็นสือ่โฆษณาการท่องเท่ียวเมือ่	พ.ศ.	๒๕๕๐	
และอินโดนีเซียกล่าวว่ามาเลเซียละเมิดเพลงของชาติเขาน้ัน	 
ก็อาจเกิดขึ้นกับกรณีของไทยกับบางประเทศเพื่อนบ้านได้	 เช่น	
วาทกรรมเรื่องมรดกแห่งมนุษยชาติเรื่อง	โขน	 ท่ีส่งผลให้เกิด
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงการศิลปวัฒนธรรมไทย–กัมพูชา 
อยู่มากมาย	
	 หากไม ่ ระมัดระ วังท ่ า ทีและควบคุมดูแลทัศนคต ิ
ความเป็นตัวกูของกู	 เมื่อจะเกิดการรวมตัวของประชาคม
อา เ ซียน	 ก็อาจ เ กิดป ัญหาความขัดแย ้ งอี กมากมาย 
ตามมาได้	เป็นเรื่องท้าทายว่า	ใคร	เมื่อไร	อย่างไรถึงจะรักษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างชนชาตต่ิางๆ	ได้โดยไม่เกิดผลเสยีหายใน
ความรู้สึกท่ีละเอียดอ่อน	และประวัติศาสตร์บาดแผลท่ีเกิดขึ้น
ในมิติอื่นๆ	 ก็เป็นเรื่องท้าทายการท�างานของนักวิจัยและ 
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในความเหมือนความต่างและ
ความเปลี่ยนแปลงของดนตรีอาเซียนเช่นกัน 

	 การสอนประวัติศาสตร์ดนตรีไทยผ่านมุมมองของระบบ
ศูนย์กลางอ�านาจและรัฐชาติหลังอาณานิคม	สะท้อนออกมาใน
วาทกรรมชาตินิยมท่ีน่าสนใจมาก	ต�าราประวัติศาสตร์และ 
ชุดความรู้ของดนตรีไทย	มีความสัมพันธ์กับศูนย์กลางอ�านาจ
การปกครองและระบบอุปถัมภ์มากกว่าท่ีจะใช้ชุดค�าอธิบาย 
ในชั้นเชิงของศิลปะ	รูปแบบของการสร้างสรรค์	หรือแนวคิด 
ท่ีเป็นบริบททางสังคมวัฒนธรรมอย่างประวัติศาสตร์ดนตร ี
ตะวันตก	นอกจากน้ีก็มีสถาบันกลางท่ีเป็นแหล่งอ้างอิงความรู้
ของชาติ	สร้างเง่ือนไขมากมายให้คนไทยต้องยอมรับนับถือ
มากกว่าท่ีจะเผื่อแผ่โอกาสให้สถาบันท้องถ่ิน	การยึดมั่นถือมั่น
ในคุณลักษณ์ของตนเองผ่านอุดมการณ์	 “ชาตินิยม”	 และ	
“สถาบันนิยม”	 ท่ีสะท้อนออกมาในศิลปะการแสดงของไทยน้ัน	
แม้ว่าจะไม่เป็นการทะเลาะเบาะแว้งท่ีเสียงดังเหมือนฝั่งวิชา
ประวัติศาสตร์–การเมืองก็ตาม	แต่ก็ถือเป็นจุดท่ีน่าระมัดระวัง
ไม่ใช่น้อย	
	 ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยและดนตรีอาเซียน	จ�าเป็นท่ีจะ
ต้องข้ามพ้นการยกปัญหาทับซ้อนของเพลง	 เครื่องดนตร	ี 
วงดนตรี	ท่าทีของการปฏิบัติ	วรรณกรรม	และศิลปะการแสดง	
ท่ีแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยมีเขตแดนก้ันแผนที่มาเป็นการเรียกร้อง
เอกลักษณ์ไทย	และว่ากล่าวเพื่อนบ้านด้วยอคติ	 เช่นเดียวกับ
อดีตท่ีผ่านมา	 ซ่ึงเห็นตัวอย่างคนอาเซียนอื่นๆ	 ท่ีมีกรณ ี

บรรณานุกรม
•	Miller,	Terry	E.,	Sean	Williams.	๑๙๙๘.	Southeast	Asia	
	 (Garland	Encyclopedia	of	World	Music,	vol.	๔).	
	 London	:	Garland.
•	Morton,	David	.๑๙๗๖.	The	Traditional	Music	of	Thailand.	
	 Berkeley:	University	of	California	Press.
•	Peters,	Joe.	๒๐๐๓.	Sonic	Orders	in	ASEAN	Musics,	
	 A	field	and	Laboratory	study	of	Musical	Cultures	and	
	 Systems	in	Southeast	Asia.Singapore	:	ASEAN	Committee	
	 on	Cultural	and	Commission.
•	ห้องเรียนเพลงดนตรีอาเซียน	www.facebook.com/
	 groups/๕๖๕๘๗๗๐๒๓๕๑๖๙๘๗/?ref=bookmarks

กลุ่มเครื่องดนตรีไม้ไผ่ คาลิงกา Kalingka ในเขตที่ราบสูงเกาะลูซอน 
ประเทศฟิลิปปินส์
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กองบรรณาธิการ     
เปิดอ่าน

กระดูกอเมริกัน หรรษาอาเซียน 
ผู้แต่ง :  บุนทะนอง ชมไชผน
ส�านักพิมพ์ : ผจญภัย พับลิชชิ่ง

ผู้แต่ง : ธีรภาพ โลหิตกุล
ส�านักพิมพ์ : มติชน

ผู้แต่ง : สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ และคณะ 
ส�านักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หรือเรา (ไม่) เคยรู้จักกัน?

	 หนังสือรวมเรื่องสั้น	๑๙	เรื่อง
ของบุนทะนอง	 ชมไชผน	ศิลปิน 
แห่งชาติลาวและนักเขียนรางวัล 
ซีไรต์	ว่าด้วยเหตุการณ์เมื่อครั้งสมัย
สงครามอินโดจีนก่อนท่ีจะน�ามาสู ่
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของ
ลาว	สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและ
สภาพสังคมลาวท่ีเจ็บช�้าจากการ
ท�าลายของสงคราม	อีกท้ังยังเล่าถึง
ความคาบเก่ียวกับประเทศไทยและ
เพื่อนบ้าน	บอกเล่าประวัติศาสตร์
ผ่านวรรณกรรมและตัวละครภายใน
เรื่องไปจนถึงแง่คิดและปรัชญาชีวิต
ท่ีสอดแทรกอยูภ่ายใน	หากอยากรูจ้กั
เพือ่นบ้านเราให้มากขึน้หนังสอืเล่มน้ี
ก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง	

	 น�าผู ้อ ่านเพลิดเพลินไปกับ 
หลายเรื่องราวความแตกต่างของ
วัฒนธรรม	ผู้คน	ศิลปะ	และภาษา	
ท่ีเดินทางมาพบกันผ่านเรื่องราวของ
ประวัติศาสตร์	น�ามาซึ่งความแปลก
ใหม่สนุกสนานสร้างรอยย้ิมเล็กๆ	 
บนใบหน้าของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี	
อีกท้ังยังน�าพาผู้อ่านมาพบพานกับ
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายและสถานท่ี
สวยงามท่ีสร้างสรรค์จากอารยศิลป์
ของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง	 “สด๊ก 
ก๊อกธม”	ปราสาทขอมโบราณแห่ง
สระแก้ว	 รวมถึงท่ีมาท่ีไปของเรื่อง
ราวต่างๆ	ท�าให้ได้รับทั้งสาระความ
รู้และความเพลิดเพลินควบคู่กันไป 
ในคราวเดียว	

	 เป็นหนงัสอืรวบรวมบทความว่า
ด ้วยเพศและความเชื่อ ท่ีสื่อผ ่าน
ภาพยนตร์ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	
โดยบรรณาธิการ	สิทธา	 เลิศไพบูลย์
ศิริ	 โดยกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญา
ตรขีองคณะศลิปศาสตร์	มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์หรอืกลุม่	“Film	Kawan”	
ซึ่งค�า	Kawan	ในภาษามลายูนั้นมี
ความหมายว่าเพื่อน	ชื่อของกลุ่มจึงมี
ความหมายว่า	“หนังของเพื่อน”	จาก
ความชื่ นชอบในภาพยนตร ์ ใน 
อุษาคเนย์มาแบ่งปันความคิดเห็น 
และเรียบเรียงเป ็นบทความจาก
ภาพยนตร์ของประเทศต่างๆ	 ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
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ผู้แต่ง : Vikram Lall
ส�านักพิมพ์ : JF publishing และ  
   Abbeville Press

ผู้แต่ง :  ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์
ส�านักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

ผู้แต่ง : โชติ ศรีสุวรรณ
ส�านักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์, สนพ.

The Golden Lands อาหารและวัฒนธรรม
การกินคนอาเซียน 

นิทานพื้นบ้าน 
ประชาคมอาเซียน เล่ม ๑ 

	 ม า ท่ี ห นั ง สื อ ภ าพ กันบ ้ า ง 
กับหนังสือท่ีรวบรวมสถาปัตยกรรม
แบบพุทธจากท่ัวภูมิภาคอาเซียน 
จากไทย	 กัมพูชา	อินโดนีเซีย	ลาว	
เมียนมาและเวียดนาม	 โดย	 วิครัม	
ลอลล์	 ชายผู ้เชี่ยวชาญเรื่องการ
ออกแบบปรบัปรงุสถาปัตยกรรมและ
แลนด์มาร์คส�าคัญต่างๆ	 ให้คงไว ้
ซึ่งความงดงาม	ซึ่งในหนังสือเล่มน้ี 
ได้รวบรวมภาพความสวยงามและ
รายละเอียดของสถาปัตยกรรมท่ี 
ทรงคุณค่าทางพุทธศาสนาเอาไว ้
ให้ผู้อ่านได้รับชมอย่างเต็มอิ่ม	

	 นิทานเป็นวรรณกรรมพื้นบ้าน 
ท่ี เล ่าขานกันในท้องถ่ินเก่ียวโยง 
กับจิตวิญญาณ	ความเชื่อ	 รวมถึง
สภาพแวดล้อมของภูมิประเทศน้ันๆ	
บอกเล่าผ่านจินตนาการอันลุ ่มลึก 
ของคนในท้องถ่ิน	 นอกจากความ
สนุกเพลิดเพลินท่ีได ้แล ้วแล ้วยัง 
เป็นสื่อน�าไปสู ่การรู ้จักและเข้าใจ
สังคม	 ชุมชน	 และถ่ินก�าเนิดของ
นิทานมากขึ้น	 ในหนังสือเล่มน้ีได้
รวบรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศ 
ในประชาคมอาเซียนเพื่อให้ผู ้อ่าน 
ได ้ เ ห็นถึงแนวคิดและความเชื่อ 
ของผู้คนในแต่ละประเทศ	เพือ่เข้าถึง
และท�าความรู้จักให้มากขึ้น	

	 รวมเรือ่งอาหารและวัฒนธรรม
การกินคนอาเซียนท้ังสิบประเทศ	
สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของมนุษย ์
ท่ีรู้จักดัดแปลงปรุงแต่งอาหารอย่าง
ประณีตพิถีพิถัน	 เห็นลักษณะร่วม 
ในการใช้วัตถุดิบ	 วิธีการปรุงอาหาร	
การกิน	เมนูอาหาร	ฯลฯ	แล้วจึงพา
ไปรู ้จักเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันไป 
ในแต่ละประเทศ	โดยน�าเสนอเน้ือหา
เป็นล�าดับ	 ประกอบด้วย	 แผนท่ี 
แสดงเอกลักษณ ์อาหารการกิน 
ในอาเซียน	 จากอดีตสู ่ป ัจจุ บัน,	
อาหารและวัฒนธรรมการกินของ 
คนอาเซียน	
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ฉบับหน้าพบกับ
งานประเพณีหลากหลายในเทศกาลออกพรรษา
แม่ช้ืน สกุลแก้ว ศิลปินแห่งชาติ 
เค่ง แคนไม้ไผ่แห่งชาติพันธุ์ม้ง และท้าวแสนปม 
เมืองไตรตรึงษ ์






