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 จงัหวดัลพบุรเีป็นพืน้ทีท่ีม่ผีูค้นอาศยัมาตัง้แต่ยคุก่อนประวตัศิาสตร ์มคีวามเจรญิรุง่เรอืง

ทางศลิปวฒันธรรมมาหลายสมยั เช่น ทวารวด ีลพบุร ีอยธุยา รั ตนโกสนิทร ์จวบจนปจัจบุนั 

เน่ืองจากมกีารอพยพประชาชนเขา้มาหลายครัง้จากสาเหตุทางดา้นสงครา ม เศรษฐกจิและการเมอืง 

ลพบุรจีงึมคีวามหลากหลายทางศลิปวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัไปตามกลุม่ชาตพินัธุ ์กลุม่ชาตพินัธุท์ี่

มอีตัลกัษณ์ความโดดเดน่ทางศลิปวฒันธรรมทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนไดแ้ก่กลุ่ม ไทยเบิง้ ลาวแงว้ มอญ 

ลาวพวน และจนี  

 วจิยั เรือ่ง น้ีมุง่เน้น ศกึษาวฒันธรรมก ารหอ่  ศลิปอตัลกัษณ์  รปูแบบ ความงาม  และ

ความหมายแฝง ห่อของการหอ่ แต่ละชาตพินัธุ์  ในจงัหวดัลพบุร ี จากตวัอยา่งการหอ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั  

การหอ่ของกนิ การหอ่ของใช ้การหอ่เกีย่วกบัพธิกีรรม โดยศกึษาจาก วถิีชวีติ ประเพณ ีพธิกีรรม 

ความเชือ่  ภมูปิญัญาและการเปลีย่นแปลงของบริ บทสงัคม ทีเ่ป็นผลกระทบจากภายนอก โดยใช้

กลุ่มชาตพินัธุใ์นจงัหวดัลพบุร ี5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มไทยเบิง้บา้นโคกสลุง กลุม่ลาวแงว้บา้นหนองเมอืง  

กลุม่มอญบา้นบางขนัหมาก กลุม่ไทยพวนบา้นหลมุขา้ว  และกลุม่จนีบา้นหนองเต่า เป็นกลุ่ม

ประชากรในการศกึษา 

 จากการศกึษาพบว่า ทุกกลุ่ มชาตพินัธุม์ศีลิปอตัลกัษณ์ ในการหอ่ เป็นของตนเอง ยกเวน้

กลุม่ไทยเบิง้ทีไ่มป่รากฏความเป็นศลิปอตัลกัษณ์อยา่งเดน่ชดั  และพบว่ากลุ่มทีม่ศีลิปอตัลกัษณ์ของ

ตนเองมากทีสุ่ดคอืกลุ่มชาตพินัธุจ์นี  วฒันธรรมการหอ่บางอยา่งไดส้ญูหายไปจากวถิชีวีติ เน่ืองจาก

การเปลีย่นแปลงของสั งคมเศรษฐกจิ การเมอืงวฒันธรรมการ ห่อบางอยา่งยงัคงดาํรงอยู่  จากอดตี

จนถงึปจัจบุนั  ไมม่กีารเปลีย่นแปลงรปูแบบและวสัด ุวฒันธรรมการหอ่บางอยา่งมคีวามหมายแฝง 

เช่นการหอ่ขา้วตม้มดั การหอ่คมัภรี ์ การหอ่ขนมเป็นตน้ ศลิปะความงามของการหอ่แต่ละประเภท

นัน้ ขึน้อยูก่บัรปูทร ง วัสด ุและวธิกีาร  วฒันธรรมการหอ่ทุกกลุม่ชาตพินัธุล์ว้นเกีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติ  

ประเพณ ีพธิกีรรมและความเชือ่ อาจมรีปู แบบทีแ่ตกต่างกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั อาจไดร้บัอทิธพิลซึง่

กนัและกนั  ปจัจบุันการหอ่มจีดุมุง่หมายเพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ทางการคา้มากกวา่ประโยชน์ใชส้อย  

และใชว้สัดปุระเภท พลาสตกิ โฟม กระดาษ เขา้มาแทน วสัดจุากธรรมชาต ิ

 จากการวเิคราะห์   ศลิปะและคว ามงามการหอ่ พบวา่ การหอ่สว่นใหญ่จะมรีปูทร ง

เรขาคณติมากกวา่รปูทรงอสิระ สดัสว่นความงามไดม้าจาก แนวคดิ ทฤษฎแีบบสดัสว่นทองของไทย

ทีอ่าจไดร้บัอทิธพิลมาจากวฒันธรรมหลวง ปจั จบุนัรูปแบบการหอ่ไดนํ้ามาใช้ สรา้งงานศลิปะแบบ

หลงัสมยัใหม ่ผ่า นกระบวนการทางสญัญ ะในสงัคม เช่น การหอ่อนุสาวรยี์ ประชาธปิไตย  การหอ่

เจดยีเ์ป็นตน้ 
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           The province of Lopburi has prehistorically been habitated with civilization through 

the eras of Dhavaravadee , Lopburi, Ayutthaya, Rattanakosin up to present. Because of 

various migrations from wars, economy and politics, Lopburi have had many various 

cultures and traditions from different traits. The influential ethic groups were Thai Berng, 

Thai Puan, Lao Ngaw, Mon, and Chinese. 

              This research aims to study the wrapping culture, wrapping identity, implied 

meanings, art identity, styles, and beauty of wrapping of ethnic groups in Lopburi province.  

The research is conducted by monitoring the way of life, traditions, ceremonies, beliefs, 

wisdom and contextual changes of the social life of these ethnic groups. Five ethnic groups 

in Lopburi Province were observed : the Thai Berng group Ban Khoksalung, the Lao Ngaw 

group Ban Nong Maung, Mon group Ban Bang Kanmark the Thai Puan group Ban 

Lumkaaw and the Chinese group Ban Nhong Tao were samples in this study.  

 The study has found that (1) every ethnic group in this study has its own art 

identity of wrapping culture except Thai Berng group do not appear unless aclear identity of 

art and the Chinese group has most identity of art,   (2) some wrapping culture has been 

lost from their way of life due to social, economic and politic changes, (3) some groups 

have preserved their wrapping cultures basically intact, i.e. the styles and materials used 

have not changed, (4) some wrapping cultures have deeper implied meanings such as 

those of the Kao Toom Mud’s, Manuscripts’ etc. (5) the art and beauty of wrapping depends 

on the shapes, materials, and forms, (6) the wrapping culture of every group is firmly 

involved with the way of life, traditions, ceremonies, and beliefs of that particular group. (7) 

Currently the wrapping tends to serve commercial purposes rather than a practical or 

traditional one. These observed groups develop their packaging with modern materials such 

as plastic, foam, and paper instead of using natural materials.  

 According to this analysis, the arts and beauty of wrapping  is found more in 

geometric  shapes than free styles. The beauty ratio comes from beliefs and theories of thai 

golden section that may have derived from the royal influences. At present, the wrapping 

form has been used in postmodern art   in the sign social contracts such as wrapping the 

democracy monument and pagodas. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธน้ี์สาํเรจ็ไดด้ว้ยดเีป็นเพราะผูว้จิยัไดร้บัความกรณุาอยา่งยิง่จากศาสตราจารย ์

ดร .วริณุ  ตัง้เจรญิ ประธานควบคุม ปรญิญานิพนธ ์รองศาสตราจารยพ์ฤทธิ ์   ศุภเศรษฐศริแิละ

อาจารยจ์ลุทศัน์  พยาฆรานนท ์กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์ท่านทัง้สามไดเ้สยีสละเวลาอนั มคีา่

เพือ่ใหค้าํปรกึษาแนะนําในการจดัทาํวจิยัทุกขัน้ตอน อกีทัง้ยงัทาํใหผู้ว้จิยัไดร้บัประสบการณ์ในการ

ทาํงานวจิยัภาคสนาม  การลงชุมชนและรู้ ถงึคณุคา่ของงานวจิยัทีจ่ะช่วยใหก้ารทาํงานวชิาการมี

คณุคา่มากขึน้ ท่านทัง้สามยงัเป็นตน้แบบของอาจารยท์ีทุ่่มเทเวลาแรงกายแรงใจใหก้ั บศษิยแ์ละงาน

ดา้นวชิาการอยา่งเตม็ที ่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุไว ้ณ ทีน้ี่ เป็นอยา่งสงู 

 นอกจากน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุอาจารยทุ์กท่านทีใ่หค้วามรูแ้ก่ผูว้จิยัในการศกึษาตาม

หลกัสตูรศลิปวฒันธรรมวจิยั ซึง่ทาํใหผู้ว้จิยัรูว้า่การศกึษาในระดบัปรญิญาเอกนัน้มคีณุคา่มา กต่อตวั

ผูว้จิยั ทาํใหเ้พิม่พนูความรู ้ประสบการณ์ดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิผูว้จิยัไดซ้มึซบัขบวนการเรยีนรู้ จาก 

ศาสตราจารย์ พเิศษอารี  สทุธิพนัธ์  ในดา้นกระบวนการศลิปะ เรยีนรู้ ทฤษฎดีา้น ประวตัศิาสตร์

มานุษยวทิยา จาก ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.ทวสีิน สบืวฒันะ และอาจารยท่์านอื่ น ๆ อกีหลายท่านที่

ไมไ่ดเ้อ่ยนาม ความรูด้งักลา่วมปีระโยชน์มากต่อผูว้จิยั  และผูว้จิยัจะนําความรูน้ี้ไปใชป้ระโยชน์ต่อ

ผูอ้ื่นในแวดวงการศกึษาเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ทางวชิาการใหก้บัวงการศลิปะต่อไป 

          ทา้ยสุดผูว้จิยัขอขอบคณุ  ผูท้ีใ่หข้อ้มลู วจิยัภาคสนาม ทุกท่าน พ่อ แม ่พีน้่อง ภรรยา  และ

ผองเพื่อน ทีค่อยเป็นกาํลงัใจทีด่ตีลอดระยะเวลาของการศกึษาและทาํวจิยั 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 เมือ่กลา่วถงึสภาพปญัหาดา้นวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั สว่นใหญ่มกัจะพดูถงึการ

สญูเสยีทางวฒันธรรมทอ้งถิน่ จากการถกูกลนืวฒันธรรมจากกระแสวฒันธรรมหลกัทีม่อีทิธพิล

เหนือกว่า  เช่น วฒันธรรมจากตะวนัตก วฒันธรรมเกาหล ีวฒันธรรมญีปุ่น่ ในเรือ่งก ารใช้

ชวีติประจาํวนั การกนิอยู ่ภาษาพดู การแต่งกาย ฯลฯ รวมไปถงึกระแสวฒันธรรมหลกัจากรฐัทีเ่กดิ

จากการสถาปนารฐัชาต ิทาํใหว้ฒันธรรมรองหรอืวฒันธรรมยอ่ยถกูกลนืหายไปอยา่งชา้ ๆสาเหตุจาก

การถกูละเลยทอดทิง้ ขาดการเรยีนรู ้และสบืทอด 

 การหอ่เป็นวฒันธรรม ของชนชาตไิทยมคีวามสาํ คญัและเกดิสภาพสญูเสยีอตัลกัษณ์

เช่นเดยีวกบัวฒันธรรมอื่น ๆ ทีก่าํลงัจะถกูวฒันธรรมต่างชาตกิลนืกนิจากสภาพสงัคมบรโิภคนิยม

แบบสมยัใหม ่วฒันธรรมการหอ่นัน้ผกูพนัและพฒันามาพรอ้มกบัชวีติมนุษยต์ัง้แต่เกดิจนตาย ตัง้แต่

แรกเกดิมนุษยก์ห็่อหุม้รา่งกายเดก็ทารกดว้ยผา้ ดว้ยควา มทะนุถนอม ตอนตายกต็อ้งห่อศพเพื่อกนั

อุจจาด มนุษยร์ูจ้กัคดิคน้วธิกีาร หาวสัดใุนการหอ่หุม้รา่งกาย หอ่อาหาร หอ่ขา้วของเครือ่งใช ้เพือ่

ตอ้งการเกบ็รกัษาหรอืเคลื่อนยา้ยวตัถุจากทีห่น่ึงไปยงัทีห่น่ึง หรอืเพื่อบรรจผุลติภณัฑเ์ป็นสนิคา้เพือ่

การพาณชิย์ทีม่มีาชา้นาน  ดงัจะเหน็ไดจ้าก บนัทกึการตดิต่อคา้ขายบนเสน้ทางสายไหมของจนี ทีม่ ี

มาก่อนครสิตกาลว่า 

 

       “จนีพยามเปิดเสน้ทางการคา้เชือ่มไปอนิเดยีและดนิแดนตะวนัออกในชว่ง 200 ปีก่อนครสิตกาล 

ความจรงิแลว้เสน้ทางสายไหมน่าจะเกดิก่อนหน้านัน้ เพยีงแต่มบีนัทกึว่าจนีสมยัราชวงศฮ์ัน่ จั ดให้

ขา้หลวงคนหน่ึงเดนิทางไปสาํรวจเสน้ทางคา้ขาย จงึถอืไหปี้นัน้เป็นปีทีค่น้พบเสน้ทางอยา่งเป็นทางการ 

เสน้ทางสายไหมเริม่จากฉางอาน คอืเมอืงซอีาน ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของจนีมานานเชือ่มไปยงัเมดิ

เตอรเ์รเนียนในยโุรป ลกัษณะเสน้ทางสายน้ีมทีะเลทรายกบัภเูขาสงูอยู ่มแีม่ น้ําบางสาย มโีอเอซสิ มี

แหล่งซึง่ทาํใหค้นอยูไ่ดแ้ละกองคาราวานเดนิทางได ้ความเจรญิกเ็ผยแพร่มายงัเขตคา้ขาย มกีาร

ตดิต่อสือ่สาร แลกเปลีย่นหยบิยมื เผยแพร่วฒันธรรมบนเสน้ทางสายน้ี เชน่ ศาสนาพทุธกเ็ผยแพร่ผา่น

เสน้ทางน้ี มกีารคน้พบหลกัฐานสาํคญัของการเผยแพร่ศาสนาพทุธทีเ่ มอืงตุนฮวง คอื ถํ้าเขยีนภาพ

เกีย่วกบัศาสนาพทุธ มลีกัษณะเป็นภาพมว้น เขยีนบนผา้ไหม มสีสีนัสวยงาม การคา้น้ีมุง่หวงัการ

แลกเปลีย่นโลหะมคี่า อญัมณี หยก เครื่องเทศ เครื่องหอม ไม ้งาชา้ง  แต่ทีส่าํคญั คอื ไหม ถูกคน้พบใน

จนีเมือ่ 3000 ปีก่อนครสิตกาล มค่ีามาก น้ําหนกัเบา  สวย ใสส่บาย โรมนัถอืวา่เป็นสนิคา้ชัน้ดมีากจาก

จนี สนิคา้ต่าง ๆ เหล่าน้ีไมไ่ดข้ายเฉพาะในเสน้ทางคา้ขายสายหลกั ตามเสน้ทางสว่นอืน่ ๆ พวกปศสุตัว์

เร่รอ่นกนํ็าสนิคา้มาแลกเปลีย่นใกล ้ๆ เสน้ทางคา้ขาย เชน่ ทางตอนเหนือของเสน้ทางสายไหมมพีวกปศุ

สตัวก์ึง่เร่รอ่น คอื ชาวสลาฟ ชือ่ต่อมาเป็นรสัเซยีและยโุรปตะวนัออก กข็ายพวกขนสตัว ์อาํพนั แร่ธาตุ 

ไมจ้ากทะเลหรอืมหาสมทุรดา้นเหนือ สว่นอยีปิตท์ีอ่ยูใ่ตล้งมากค็า้ขายฝ้ายและพรม เป็นตน้ 
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เพราะฉะนัน้การตดิต่อเชือ่มโยงจงึกระตุน้ใหเ้กดิการคา้ขึน้ทัว่ภมูภิาค (ธรียุทธ บุญม.ี  2547:  224) 

 จากเสน้ทางการคา้ดงักลา่วควรทราบไดว้า่มกีารตดิต่อคา้ขายสนิคา้หลากหลายประเภท มี

ทัง้ของมคี่าสงู เช่น อญัมณ ีผา้ฝ้าย ไหม งาชา้ง เครือ่งเทศ เหลา่น้ีลว้นตอ้งมกีารหอ่หุม้สนิคา้เพือ่

ปกป้องและป้องกนัการเสยีหาย แตกรา้ว  เช่น ถว้ยชามสงัคโลก ผูว้จิยัมโีอกาส ชมสารคดี พบวา่

วธิกีารหอ่ถว้ยชาม เครือ่งป ัน้ดนิเผาของจนีนัน้ ในการขนสง่เคลือ่นยา้ยไปทางเรอื ชาวจนีจะใชฟ้าง

ขา้วในการหอ่หุม้ เพื่อมใิหถ้ว้ยชามเหล่านัน้แตก รา้วได ้ซึง่วธิกีารเหลา่น้ีลว้นเป็นภมูปิญัญาของแต่

ละทอ้งถิน่แต่ละชนชาต ิแต่ละวฒันธรรมอยา่งประเทศ อยีปิต ์ทีม่ชีือ่เสยีงมา กคอืเรือ่งการวฒันธรรม 

ห่อศพ การทาํมมัมี ่เพื่อรกัษาศพมใิหเ้น่าเป่ือย ชาวอยีปิตเ์ชื่อในโลกหลงัความตาย ดงัมบีนัทกึไวว้่า 

              

  ความเชือ่ทีโ่ดดเด่นของชาวอยีปิตค์อื ความเชือ่ในโลกหลงัความตายซึง่เป็นพลงัอนัแรงกลา้ใน

การก่อสรา้งพรีะมดิ ความเชือ่ของชาวอยีปิต ์เชื่อว่าทุกคนมวีญิญาณเป็นอมตะ เรยีกว่า Ka มาจากเทพ

สงูสดุ เป็นคนสรา้งวญิญาณใหม้นุษย ์เพราะวญิญาณเป็นอมตะจงึตอ้งสรา้งหลุมฝงัศพ เพือ่เกบ็มมัมี ่คอื

เกบ็รกัษาศพ หอ่ศพไวใ้หว้ญิญาณกลบัมาอาศยักลบัสูร่่างเดมิ หากไมม่ร่ีางจะทาํรปูป ัน้ไวใ้ห ้รปูป ัน้ของ

อยีปิตจ์งึมีลกัษณะค่อนขา้งแขง็ทือ่ ตายตวั มลีกัษณะมัน่คงถาวร บางทอีธบิายไดว้า่ เพราะความกลวั

เรือ่งความตายอยา่งมากและอยากลอกเลยีนแบบเรือ่งชวีติความตายกบัชวีติปจัจบุนัใหเ้หมอืนกนัถงึตอ้ง

ทาํใหช้ดัเจน งา่ย เรยีบ โดยเฉพาะพวกฟาโรห ์ภาพจะมรีปูแบบทีแ่ขง็ทือ่ มขีนาดกาํหนดไวแ้น่ นอน 

ชดัเจน  (ธรียุทธ บุญม.ี  2547:  139) 

      

 ดงันัน้อาจกลา่วไดว้า่ วฒันธรรมการหอ่เป็นวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติการดาํเนินชวีติ

ของมนุษยอ์ยา่งมอิาจปฏเิสธได ้ทุกชนชาต ิเชือ้ชาต ิทุกเผ่าพนัธุ ์ต่างมวีธิกีารห่อทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 

มเีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง เ รยีกไดว้า่เป็นภมูปิญัญาทีม่นุษยแ์ต่ละชาตพินัธุไ์ดค้ดิคน้วธิกีารและ

วสัดขุึน้มาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการดา้นประโยชน์ ใชส้อยหรอืเพื่อความเชื่อ ซึง่แตก ต่างกนัไปใน

แต่ละพืน้ที ่ เน่ืองจากแนวคดิ ประเพณ ีความเชื่อและวสัดุทีม่าไดใ้นแต่ละทอ้งถิน่มคีวามแตกต่างกนั 

เรยีกไดว้า่เป็นขนบนิยม พืน้บา้น  ทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัมคีวามเรยีบงา่ย เน้นประโยชน์ใชส้อยเป็น

หลกั ดงัผูเ้ชีย่วชาญศลิปะพืน้บา้นชาวญีปุ่น่ไดนิ้ยามความหมายของศลิปะพืน้บา้นไวด้งัน้ี 

1. จะตอ้งเป็นผลงานของช่างนิรนาม ผลติขึน้เพือ่ใชส้อยในชวีติประจาํวนัของ

ประชาชน ความงามทีป่รากฏมิ ไดเ้กดิจากความประสงคส์่วนตวัของช่าง เพื่อแสดงออกทางศลิปะ 

แต่เป็นความพยายามของช่างทีฝึ่กฝนและผลติงานสบืต่อมาหลายชัว่อายคุน 

2. สิง่เหลา่นัน้มรีปูแบบทีเ่รยีบงา่ย มคีวามงามทีเ่กดิจากวสัดธุรรมชาต ิ

3. สิง่นัน้มคีวามเป็นธรรมชาตปิรากฏอยูม่ากกวา่ความสละสลวย เพือ่ความเป็นศลิปะ 

4. สิง่นัน่ตอ้งแสดงลกัษณะพเิศษเฉพาะถิน่หรอืเอกลกัษณ์ของถิน่กําเนิด 

5. สิง่นัน้ตอ้งปราศจากอทิธพิลอุตสาหกรรม คอืผลติขึน้ดว้ยมอืเท่านัน้ (โซเอส ึยานาก.ิ 

ม.ป.ป.; อา้งองิจาก วบิลูย ์ลีสุ้วรรณ.  2527: 8) 

 จากคาํนิยามดงักลา่ว การหอ่จงึจดัเป็นขนบนิยมพืน้บา้นทีท่าํขึ้นเพือ่สนองต่อประโยชน์ใช้

สอยมไิดมุ้ง่เน้นความงามแบบศลิปะ แต่มคีวามงามในความเรยีบงา่ย เช่น การหอ่ขนม การหอ่ขา้ว 
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เป็นตน้ ปจัจบุนัวฒันธรรมการหอ่ของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ ์กาํลงัจะสญูเสยีความเป็นอตัลกัษณ์ของ

ตนเอง อนัเน่ืองมาจากการไหลบ่าทางวฒันธรรมต่างชาตดิงัทีก่ล่ าวขา้งตน้ วฒันธรรมวตัถุนิยม 

บรโิภคนิยมนัน้ เน้นการผลติมาก ๆ และตอ้งการใหผู้เ้สพมคีวามตอ้งการแบบมริูจ้บ ดงัคาํกลา่วทีว่า่

สงัคมทุกวนัน้ีเป็นสงัคมแหง่การบรโิภคทัว่โลกมแีต่ดนตรทีีเ่รง่เรา้ คอมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

อนิเตอรเ์น็ ต อาหารจานดว่น เอม็ทวี ีแมค็อิ นทอช และ  แมคโดนลัด ์สิง่เหล่าน้ีไดฉุ้ดกระชาก

ประชาชนทัว่โลกใหร้บัวฒันธรรมทีเ่หมอืน ๆ กนั (เลน.  2547:  22)  

 จากเหตุทีป่ระเทศมหาอาํนาจทาํใหท้ัว่โลกกลายเป็นวฒันธรรมเดยีวกนันัน้กเ็พราะเหตุผล

ทีว่า่เป็นการงา่ยทีจ่ะควบคมุเรือ่งการบรโิภคอุปโภค  เพือ่จะไดผ้ลติสนิคา้อ อกมามากๆ เมือ่คนกนิ

เหมอืนกนั แต่งตวัเหมอืนกนั ใชช้วีติแบบเดยีวกนั ความเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทอ้งถิน่จงึคอ่ย ๆ 

สญูหายไป จากปญัหาเรือ่งวฒันธรรมและภมูปิญัญาดงักลา่วมผีูก้ลา่ววา่  ความอ่อนแอของ ภมูิ

ปญัญาของสงัคม ไทย เกดิจากการครอบงาํจากวฒันธรรม ต่างชาต ิการพฒันาที่ มุง่การเป็นประเทศ

อุตสาหกรรม ซึง่เป็นการทาํลายวฒันธรรมอนัเป็นรากฐานของสงัคม เมือ่ไรฐ้านราก สงัคมจงึอ่อนแอ 

ขาดภมูคิุม้กนั การฟ้ืนฟูวฒันธรรมตอ้งผสมผสานมาตรการทัง้ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และ

ตอ้งใชเ้วลาเพื่อใหส้งัคมซมึซบัถงึคุณประโยชน์ ตอ้งใหทุ้กคนตระหนกัว่ าวฒันธรรมเป็นรากเหงา้

ของชวีติและมคีวามสาํคญั  (ภษูณ  ปรยีม์าโนช .  2545:  100-101) เมื่อ ขบวนการผลติเปลีย่น  วถิี

ชวีติเปลีย่น ชวีติทีบ่รโิภคเกนิพอด ีความตอ้งการใชผ้ลติภณัฑม์ากขึน้ จงึเกดิปญัหาตามมาคอื เรือ่ง

บรรจภุณัฑ ์หบีห่อ การห่อ วสัดุตอ้งผลติออกมาเพื่ อสนองความตอ้งการและความสะดวกอยา่งมาก

และทาํใหไ้มเ่สยีหายงา่ย  รปูแบบ การห่อจงึเป็นรปูแบบทีเ่หมอืนกนั ใชว้สัดุคลา้ย ๆ กนั จากเดมิที่

วสัดุหาไดจ้ากทอ้งถิน่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตน เช่นการห่อดว้ยวสัดุธรรมชาตไิดแ้ก่ใบตอง ใบจาก ใบ

บวัเปลีย่นมาเป็นการห่อดว้ยพลาสตกิ ห่อดว้ยโฟม เป็นตน้ 

 ในจงัหวดัลพบุรมีกีลุม่ชาตพินัธุท์ีห่ลากหลาย เน่ืองจากเป็นดนิแดนทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นั

ยาวนาน นบัแต่ยคุ ก่อนประวตัศิาสตร ์ยคุ หนิเก่า ยคุหนิกลาง ยคุหนิ ใหมม่กีารขดุพบ ขวานหนิ  

ภาชนะดนิเผา เครือ่งประดบัและเครือ่งมอืเครือ่งใชเ้หลก็และสาํรดิ สมยัทวารวดี พบคเูมอืง หลุมศพ 

พระพุทธรปู สถูปเจดยี ์และลกูปดั ทีใ่ ชป้ระดบัตกแต่งรา่ง กาย สมยั ขอมหรอืเ ขมร ปรากฏ

สถาปตัยกรรมและเทวรปู สมยักรงุศรอียธุยา สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ไดท้รง สรา้งเมอืงและ มี

ความเจรญิดา้นการทตูการตดิต่อคา้ขายกบัชาวต่างชาติ อยา่งมาก จากหลกัฐาน บนัทกึของช าว

ฝรัง่เศส ตน้กรงุรตันโกสนิทรม์กีลุ่มชาตพินัธุต่์าง ๆ เริม่อพยพเขา้สู่จงัหวดัลพบุร ีเน่ืองจาก ภาวะ

สงคราม การกวาดตอ้นผูค้นมาเป็นเชลยหรอืการอพยพยา้ยถิน่ฐานของคนอสีาน เพือ่เป็นแรงงานใน

การก่อสรา้งเมอืง ทาํให้จงัหวดัลพบุรมีคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ ์จากการศกึษาขอ้ มลูเบือ้งตน้ 

พบวา่มกีลุม่ชาตพินัธุอ์ยา่งน้อย 5 กลุ่มชาตพินัธุ ์ทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัลพบุร ีบางกลุ่มอาศยัมาแต่

ดัง้เดมิบางกลุ่มยา้ยเขา้มาอยูใ่หม ่ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มไทยเบิง้ ไทยเดิง้ หรอืไทยโค ราช เป็นชุมชนทีอ่ยูอ่าศยัมาสมยั กรงุศรอียธุยา 

ราวพุทธศตวรรษที ่22 – 23 



 4 

2. กลุ่มแงว้ หรอืลาวแงว้ มถีิน่ฐานเดมิอยูท่ีเ่วยีงจนัทและหลวงพระบาง ไดอ้พยพมา

โดยการถกูกวาดตอ้นครัง้สาํคญั ตอนทาํ สงครามกบัเจา้อนุวงศเ์วยีงจนัท  พ.ศ. 2369 - 2371 มกีาร

กวาดตอ้นชาวลาวจากหวัเมอืงพวน เมอืงเชยีงขวาง เมอืงเวยีงจนัท เมอืงหลวงพระบาง เขา้มาตัง้

ถิน่ฐานทีล่พบุรี  สระบุร ีสพุรรณบุร ีและจงัหวดัอื่น ๆ มลีาวแงว้ถกูกวาดตอ้นมาในครัง้นัน้จาํนวน

มาก 

3. กลุม่มอญ มกีารอพยพของชาวมอญมาในไทยหลายครัง้ ชุมชนมอญทีส่าํคญัใน

จงัหวดัลพบุรคีอืชุมชนมอญบางขนัหมาก 

4. กลุ่มลาวพวน หรอื ไทยพวน กลุ่มน้ีเคยมถีิน่ฐานเดมิอยูท่ีป่ระเทศลาวเมอืงเชยีง

ขวาง ไดอ้พยพมาหลายครัง้ ตัง้ถิน่ฐานในเขตภาคกลางของไทยมานานนบัแต่กรงุศรอียธุยา จะอาศยั

อยูม่ากทีอ่าํเภอบา้นหมี ่

5. กลุม่จนี เป็นกลุม่ทีเ่ขา้มาอยูอ่าศยัมานาน ชอบคา้ขาย กระจายอยูต่ามอาํเภอต่าง ๆ 

ของจงัหวดัลพบุร ีแต่กลุ่มทีน่่าทาํการศกึษาคอืกลุ่มจนี ทีต่ําบลหนองเต่าเป็นชุมช นจนีเก่าแก่ซึง่

ยงัคงรกัษาวฒันธรรมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

กลุม่ชาตพินัธุ ์5 กลุ่มดงักล่าวลว้นมอีตัลกัษณ์เป็นของตนเอง การศกึษาวจิยัอตัลกัษณ์ ของ

กลุ่มชาตพินัธุ ์เริม่มผีูส้นใจ ทาํการศกึษาไวใ้นหลายประเดน็ 

อยา่งไรกต็าม ถงึแมว้า่จะมกีารศกึษาเรือ่งชาตพินัธุใ์นจงัหวดัลพบุ รจีะมผีูศ้กึษาไวแ้ลว้ แต่ก็

พบวา่ ยงัขาดขอ้มลูอกีหลายประเดน็ซึง่สรปุไดด้งัน้ี 

1. ไมม่กีารศกึษาวฒันธรรมการหอ่ของแต่ละชาตพินัธุ ์ทีผ่า่นมาเน้นการศกึษาแบบ

กวา้ง ๆ โดยมุง่เน้นประวตัคิวามเป็นมาของกลุม่ชาตพินัธุ ์หรอืการศกึษาประเพณวีฒันธรรม ภาษา 

ดงัเช่น การศกึษาภมูหิลงัของชาวพวน (2530)ของเผดจ็  บุญหนุน การศกึษาภาษามอญ ตาํบลบาง

ขนัหมาก (2527 ) ของพรรณณ์พจน์  ปานทองคาํ  การศกึษาภาษาพวน (2531 ) ของ อุทยัวรรณ  

ตนัหยง  เป็นตน้ 

2. การศกึษาวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุท์ีผ่า่นมายงัขาดขอ้มลูดา้นความเชือ่มโยง

ระหวา่งวฒันธรรมกบัวถิกีารดาํรงชวีติ มมุมองเรือ่งโครงสรา้งสงัคม ความเชื่อ  ความหมาย แฝงของ

การหอ่มดัทีม่ใีนกลุม่ชาตพินัธุต่์าง ๆ 

ดงันัน้จากขอ้จาํกดัดงักลา่วผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยั เรือ่ง  วฒันธรรมการห่อ

ของกลุ่มชาติพนัธุใ์นจงัหวดัลพบรีุ : กรณีศึกษาศิลปอตัลกัษณ์และความหมายแฝง  ซึง่เป็น

วฒันธรรมทีก่าํลงัจะสญูหายไป 
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คาํถามหลกัของการวิจยั  

 1. แต่ละกลุ่มชาตพินัธุใ์นจงัหวดัลพบุรมีวีฒันธรรมการหอ่อยา่งไร 

 2. ศลิปอตัลกัษณ์ รปูแบบและความงามของ การหอ่ ของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ์ ในจงัหวดั

ลพบุรเีป็นอยา่งไร 

       3. การหอ่ของ แต่ละกลุ่มชาตพินัธุ์ ในจงัหวัดลพบุรมีคีวามหมายแฝงเชงิศลิปวฒันธรรม

อยา่งไร 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาวฒันธรรมการหอ่ของกลุม่ชาตพินัธุจ์งัหวดัลพบุร ี

 2. เพื่อศกึษาศลิปอตัลกัษณ์ รปูแบบและความงามทีเ่กีย่วกบัการห่อของกลุ่มชาตพินัธุใ์น

จงัหวดัลพบุร ี

 3. เพื่อศกึษาความหมายแฝงทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมการหอ่ของกลุม่ชาตพินัธุใ์นจงัหวดั

ลพบุร ี

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีจะทาํการศกึษาวฒันธรรมการหอ่ของกลุม่ชาตพินัธุใ์นจงัหวดัลพบุรมี ี5 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ 

 1. กลุ่มไทยเบิง้ หรอืไทยเดิง้ บา้นโคกสลุง 

 2. กลุ่มแงว้ หรอื ลาวแงว้ บา้นหนองเมอืง 

 3. กลุม่มอญ บา้นบางขนัหมาก 

 4. กลุ่มลาวพวนหรอื ไทยพวน บา้นหลุมขา้ว 

 5. กลุม่ไทยจนี บา้นหนองเต่า 

 ซึง่กลุม่ชาตพินัธุด์งักลา่วเป็นชาตพินัธุเ์ก่าแก่ทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัลพบุร ี

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. ไดอ้งคค์วามรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมการหอ่ของกลุม่ชาตพิั นธุ ์ในจงัหวดัลพบุร ีซึง่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน ดา้นศลิปะ นกัออกแบบและกลุ่มเยาวชนผูส้นใจทีจ่ะอนุรกัษ์ สบืสาน

ต่อไปหรอืสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปออกแบบสรา้งสรรคบ์รรจภุณัฑใ์หมเ่พื่อสรา้งอตัลกัษณ์ใหก้บั

ประเทศไทย 

 2. ไดท้ราบถงึศลิปอตัลกัษณ์ รปูแบบ ความงาม และวสัดุของการหอ่ของกลุม่ชาตพินัธุใ์น

ลพบุร ี

 3. สามารถนําองคค์วามรูท้ีไ่ดม้าใชเ้พือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและชาตพินัธุไ์ด ้
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1. วฒันธรรมการห่อ หมายถงึ การใชส้ิง่ทีเ่ป็นแผ่นหุม้สิง่ใดสิง่หน่ึงเป็น วธิกีารของแต่ละ

กลุม่ชาตพินัธุพ์ฒันาภมูปิญัญาขึน้เพื่อห่อหุม้สิง่ของต่างๆ ในชวีติประจาํวนั เพือ่ประโยชน์ใชส้อย เพือ่

ความงามหรอืเพื่อจดุประสงคอ์ยา่งอื่นตามความเชื่อของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุใ์นจงัหวดัลพบุร ี

 2. กลุ่มชาติพนัธุ์  หมายถงึ กลุม่ชนทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัลพบุรมีคีวามหลากหลายทาง

วฒันธรรม เช่น กลุ่มมอญ กลุ่มลาวแงว้ กลุ่มลาวพวน กลุ่มไทยเบิง้ และกลุ่มไทยจนี 

 3. ศิลปอตัลกัษณ์ หมายถงึ ศลิปะการหอ่ที่ สามารถบ่งบอกความเป็นชาตพินัธุ์ มี

ลกัษณะเฉพาะ  มคีวามแตกต่างดา้นรปูแบบ  วธิกีาร  ความเชื่อและวสัดุของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุใ์น

จงัหวดัลพบุร ี

 4.  ความหมายหลกั หมายถงึ ความหมายทีส่ามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจไดส้าํหรบัคนส่วนใหญ่ 

เช่นเมือ่เรากลา่วถงึขา้วเหนียวป้ิง กจ็ะนึกถงึการนําเอาใบตองมาหอ่ขา้วเหนียวแลว้นําไปป้ิง เป็นตน้  

         5.  ความหมายแฝง หมายถงึ ความหมายในแงม่มุอื่นทีม่นียัยะทีต่อ้งทาํความเขา้ใจลงไป

ในระดบัวฒันธรรม ความเชื่อของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์อาจมเีพือ่ความสะดวกในการใชง้าน เพือ่ความ

งามหรอืเพือ่ความเป็นสริมิงคล 
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

 กรอบแนวความคดิในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดอ้อกแบบการวจิยัเป็นกรอบแนวคดิการวจิยั 

(Conceptual Framework) ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วฒันธรรมการห่อ 

วถีิชีวติ 

ความเช่ือ ประเพณี  

พธีีกรรม 

อตัลกัษณ์การห่อ 

ของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

ศิลปอตัลกัษณ์ 

กลุ่มชาติพนัธ์ุ 
  ลาวแงว้ 
   ลาวพวน 
   จีน 
   มอญ 
  ไทยเบิ้ง 

บริบทสังคม 
  การเมือง                             

เศรษฐกิจ  
   วฒันธรรม 
    ชุมชน 
    ภมิูปัญญา 
   ส่ิงแวดลอ้ม 
   ศาสนา 

  

รูปแบบศิลปะ 

วสัดุ 

สมยัใหม ่

ทอ้งถ่ิน 
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ระเบยีบวิธีวิจยั 

 การศกึษาวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยศกึษาเชงิลกึกบั

กลุ่มตวัอยา่งและเลอืกพืน้ทีก่ารศกึษาวจิยัแบบเฉพาะเจาะจง  (Purpose Sampling) ในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูและการวจิยัภาคสนามเพือ่การเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ  (Indepth Interview) ใชว้ธิวีทิยา การ

วจิยัแบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary) เป็นงานวจิยัทีเ่ป็นวจิยัภาคสนาม ผสมกบักรณศีกึษา โดย

ใชแ้นวคดิเรือ่งชาตพินัธุว์รรณา  (Ethnography) แนวคดิเรือ่งศลิปอตัลกัษณ์ (Art Identity) แนวคดิ

ศลิปะหลงัสมยัใหม ่ (Postmodern Art) และแนวคดิเรือ่งสญัวทิยา  (Semiology) เป็นแนวทาง

การศกึษา 

   



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยั เรือ่ง วฒันธรรมการหอ่ของกลุม่ชาตพินัธุใ์นจงัหวดัลพบุร ี : กรณศีกึษาศลิปะ 

อตัลกัษณ์และความหมายแฝง ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและไดนํ้าเสนอ แนวคดิ

ทางทฤษฎกีรอบใหญ่ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมและวฒันธรรมการหอ่ 

2. แนวคดิเกีย่วกบัชาตพินัธุ ์

3. แนวคดิเกีย่วกบัศลิปอตัลกัษณ์และศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น 

4. แนวคดิหลงัสมยัใหมแ่ละศลิปะหลงัสมยัใหม ่

5. แนวคดิเกีย่วกบัสญัวทิยาและความหมายแฝง 

6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมและวฒันธรรมการห่อ 

 ก่อนทีจ่ะทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัวฒันธรรมการหอ่ จาํเป็นตอ้งกลา่วถงึความหมายของ         

คาํวา่วฒันธรรมเป็นอนัดบัแรก วฒันธรรม เป็นคาํที่ เพิง่เกดิขึน้ในประเทศไทย ในสมยัจอมพลป . 

พบิลูสงคราม ราวปี พ.ศ. 2485 โดยไดร้บัอทิธพิลจากคาํในภาษาองักฤษ (Culture) ซึง่มรีากศพัทม์า

จากภาษาลาตนิ นํามาแปลความหมายใหเ้ป็นภาษาไทย วฒันธรรมในช่วงแรกอาจหมายถงึใน สิ่งทีด่ ี

สิง่ทีเ่ป็นความเจรญิงอกงาม แต่ต่อมาความหมายของวฒันธรรมเริม่เปลีย่นแปลงความหมายไปตาม

ยคุสมยั ปจัจบุนัวฒันธรรมอาจหมายถงึการกระทาํของมนุษยใ์นทุกดา้นไมว่า่จะเป็นเรือ่งดหีรอืไมก่็

ตาม ดงัจะเหน็ไดจ้ากสงัคมสมยัใหม ่ทีว่ยัรุน่มกัไมช่อบยดึทางปฏบิตัติามกรอบเดมิๆ  ทีเ่คยทาํมาใน

อดตี ดงันัน้เพือ่ใหเ้หน็ภาพ ความหมายของคาํวา่วฒันธรรมแบบกวา้ง ๆ ผูว้จิยัไดเ้สนอความหมาย

ต่างๆ ตามทีน่กัวชิาการกลา่วไว ้ดงัน้ี 

 นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่วฒันธรรมไ วแ้ตกต่างกนั ตามช่วงเวลา

ตัง้แต่ยคุเริม่แรกในการก่อสรา้งประเทศ จวบจนถงึการพฒันาประเทศไปสูค่วามเป็นสากลและการ

หวนกลบัมาสูค่วามเป็นตวัตนของแต่ละภมูภิาค  

         กลุม่ประชาสมัพนัธ์  สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิกระทรวงวฒันธรรม 

(2552: ออนไลน์) ไดร้วบรวมความหมาย ประเดน็แนวคดิทีเ่กีย่วกบั”วฒันธรรม” ไวใ้นยคุแรก ดงัน้ี 

 
      วรีะ บาํรุงรกัษ ์ไดเ้ขยีนไวว้า่ วฒันธรรมเป็นคาํทีเ่กดิขึน้ในสมยัจอมพลป .พบิลูสงครามเป็น

นายกรฐัมนตรี  ซึง่ไดม้องเหน็ความสาํคญัของเรื่องน้ี โดยมาจากคาํเดมิภาษาองักฤษคอื  Culture ซึง่ใน

ตอนแรกพระมหาหรุ่น แหง่วดัมหาธาตุไดแ้ปลคาํน้ีวา่ ภมูธิรรม แต่กรมหมืน่นราธปิพงศป์ระพนัธ ์ทรง

เลง็เหน็วา่คาํวา่ ภมูธิรรม  มคีวามหมายค่อนขา้งคงที่  พระองคท์า่นทรงมคีวามประสงคใ์หค้าํน้ีมี
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ความหมายในลกัษณะเคลื่อนไหว เปลีย่นแปลงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จงึทรงแปลใหมเ่ป็น วฒันธรรม  

และไดม้กีารนํามาใชส้บืต่อมาจนปจัจบุนั ซึง่Culture น้ีมาจากรากศพัทภ์าษาละตนิ วา่ Culture มคีวามหมาย

วา่ การเพาะปลกูหรอืการปลกูฝงั อธบิายไดว้า่ มนุษยเ์ป็นผูป้ลกูฝงัอบรมบม่นิสยัใหเ้กดิความเจรญิงอก

งาม สว่นคาํวา่ วฒันธรรม  เป็นคาํสมาสระหวา่งบาลสีนัสฤต มาจาก คาํวา่ วฒันะ  ทีม่คีวามหมายวา่ 

เจรญิงอกงาม รุ่งเรอืง สว่นคาํวา่ ธรรม  ในทีน้ี่หมายถงึกฎ ระเบยีบหรอืขอ้ปฏบิตัิ  ซึง่เมื่อรวมความแลว้ 

คาํวา่ วฒันธรรม น่าจะหมายถงึ ความเป็นระเบยีบ หรอืขอ้ปฏบิตัทิีท่าํใหเ้จรญิรุ่งเรอืง แต่ในทางปฏบิตัิ

แลว้ มผีูรู้ไ้ดใ้หค้วามหมายของคาํวา่วฒันธรรม อยา่งหลากหลายยิง่ไมว่า่ในต่างประเทศหรอืในประเทศ 

เชน่ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติพ.ศ.2542 ใหค้วามหมายวฒันธรรมว่า สิง่ทีท่าํความเจรญิงอกงามใหแ้ก่หมู่

คณะ เชน่ วฒันธรรมในการแต่งกาย หรอืวถิชีวีติของหมูค่ณะ เชน่ วฒันธรรมชาวเขา 

จอมพล ป . พบิลูสงคราม กล่าววา่  วฒันธรรมของชาตเิป็นเครือ่งแสดงใหเ้หน็ความเจรญิงอกงามใหญ่

หลวงของชาติ วฒันธรรมเป็นสิง่สาํคญัมาก วฒันธรรมไมเ่ป็นแคเ่ครือ่งหมายภายนอก  ไมเ่ป็นแคเ่พยีง

สิง่ซึง่อวดโลกวา่เป็นชนชาตเิจรญิเทา่นัน้  วฒันธรรมมผีลลกึซึง้เขา้ไปถงึชวีติจติใจคน วฒันธรรมเป็น

เครื่องผดุงศลีธรรม เป็นปจัจยัแหง่ความเจรญิงอกงาม และความแขง็แรงมัน่คงของชาตบิา้นเมอืง 

     จากคาํนิยามของวฒันธรรมในยคุแรกจะพบวา่คาํนิยามเกีย่วกบัวฒันธรรมจะเน้นไปที่

ประเดน็ความเจรญิ เพือ่สรา้งภาพของประเทศไทยใหท้ดัเทยีมกบัชาตติะวนัตก และสรา้งความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของประชาชน ในชาติ  ดงันั ้นวฒันธรรมจงึเน้นความด ีความงาม ความเจรญิ 

ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยซึง่ประชาชนเองไมม่สีว่นในการนิยามความหมายแต่ไดป้ฏบิตัติามคาํสัง่

ทีม่าจากเบือ้งบนเท่านัน้ การนิยามความหมายของวฒันธรรมทีเ่น้นสว่นรวมอนัเป็นหน่ึงเดยีว น้ียงัมี

นกัวชิาการเหน็ดว้ยกบัแนวคดิน้ีอกีหลายท่านเช่น 

พระยาอนุมานราชธน ไดก้ล่าววา่ วฒันธรรม คอื สิง่ทีม่นุษยเ์ปลีย่นแปลงปรบัปรุงหรอืผลติขึน้  สรา้งขึน้

เพือ่ความเจรญิงอกงามในวถิขีองสว่นรวม ถ่ายทอดกนัไว ้เอาอยา่งกนัไว้ รวมทัง้ผลติผลของสว่นรวมที่

มนุษยไ์ดเ้รยีนรูม้าจากคนแต่ก่อนสบืต่อเป็นประเพณีกนัมา ตลอดจนความรูส้กึ ความคดิเหน็ และกริยิา

อาการ หรอืการกระทาํใดๆของมนุษยใ์นสว่นรวมลงรปูเป็นพมิพเ์ดยีวกนั  และสาํแดงออกมาไดป้รากฏ

เป็นภาษา ศลิปะ ความเชื่อ ระเบยีบประเพณี เป็นตน้ 

 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ์ประยุตฺโต)ไดเ้คยใหค้วามหมายว่า วฒันธรรม เป็นผลรวมของการสัง่สม

สรา้งสรรคภ์มูธิรรม ภมูปิญัญา  ทีถ่่ายทอดสบืต่อกนัมาของสงัคมนัน้ๆ หรอืกล่าวสัน้ๆไดว้า่ วฒันธรรม

คอืประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถทีส่งัคมนัน้มอียู่ หรอืเน้ือตวัทัง้หมดของสงัคมนัน่เอง 

 

สาโรช บวัศรกีล่าววา่ วฒันธรรม หมายถงึ ความด ีความงามและความเจรญิในชวีติมนุษย ์ซึง่ปรากฏใน

รปูแบบต่างๆ และไดต้กทอดมาถงึเราในปจัจบุนั หรอืวา่ทีเ่ราไดป้รบัปรุงและสรา้งสรรคข์ึน้ในสมยัเราเอง  

ไดแ้ก่ศลิปกรรม มนุษยศ์าสตร ์การชา่งฝีมอื การกฬีาและนนัทนาการ และคหกรรมศาสตร ์
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 นอกจากประเดน็แนวคดิของวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งชาตใินยคุแรก  ต่อมาการ

พฒันาชาตจิาํเป็นตอ้งเน้นเรือ่งต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งไมไ่ดมุ้ง่เน้นเพยีงความดคีวามงามเท่านัน้แต่

วฒันธรรมในความหมายถดัมาคอื สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิ สทิธมินุษยชน ความเชือ่ ภมูปิญัญา ที่

เป็นเอกลกัษณ์ของสงัคมนัน้ๆ 

ประเวศ วะส ีกล่าวว่า วฒันธรรม คอื พลงัของสงัคมทางภูมปิญัญา เพื่อพฒันาเศรษฐกจิ จติใจ การเมอืง 

สงัคม สิง่แวดลอ้มพรอ้มกนัไป 

 

นิคม มุสกิะคามะ ใหค้วามหมายว่า  วฒันธรรม คอืวถิชีวีติของคน เกดิจากกระบวนการอนัซบัซอ้นทาง

สงัคมหรอืกลุ่มชน  โดยรวมเอามติทิางดา้นจติใจ วตัถุ  ภมูปิญัญาและอารมณ์เขา้ไวด้ว้ยกนัจนเ ป็น

รปูแบบเอกลกัษณ์ของสงัคมนัน้  มใิชเ่พยีงเรือ่งของศลิปะและวรรณกรรม หากหมายรวมถงึสทิธิ

มนุษยชนขัน้พืน้ฐาน ระบบค่านิยม ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารตีประเพณี และความเชื่อต่างๆ 

 จากประเดน็ทีก่ลา่วขา้งตน้ วฒันธรรมมกีารเปลีย่นแปลงความคดิความหมายทีส่อดคลอ้ง

กบัววิฒันาการของสงัคมเศรษฐกจิและการเมอืงทีอ่าจสรปุครา่วๆ ไดด้งัน้ี 

ในพ.ร.บ.วฒันธรรมแหง่ชาต ิพ.ศ.2485ไดใ้หค้วามหมาย วฒันธรรม ว่าหมายถงึ ลกัษณะทีแ่สดง

ความเจรญิงอกงาม ความเป็นระเบยีบ  ความกลมเกลยีวกา้วหน้าของชาตแิละศลีธรรมอนัดงีามของ

ประชาชน สว่นความหมาย วฒันธรรม  ตามแนวทาง ในการรกัษาสง่เสรมิและพฒันาวฒันธรรมพ .ศ. 

2529 กล่าววา่ วฒันธรรม คอื  วถิชีวีติ เป็นวถิกีารดาํเนินชวีติของสงัคม  เป็นแบบแผนการประพฤติ

ปฏบิตัแิละการแสดงออกซึง่ความรูส้กึ  นึกคดิในสถานการณ์ต่างๆทีส่มาชกิในสงัคมเดยีวกนั สามารถ

แกไ้ขและซาบซึง้ร่วมกนั ดงันัน้ วฒันธรรมไทย คอื วถิชีวีติทีค่นไทยไดส้ัง่สม เลอืกสรร ปรบัปรุง แกไ้ข  

จนถอืวา่เป็นสิง่ดงีามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและไดใ้ชเ้ป็นเครือ่งมอื หรอืเป็นแนวทางในการป้องกนั

และแกไ้ขปญัหาสงัคม นอกจากน้ียงัวา่ วฒันธรรม คอื มรดกแห่งสงัคม ซึง่สงัคมปรบัปรุงและรกัษาไวใ้ห้

เจรญิ งอกงาม วฒันธรรมเกดิจากการประพฤตปิฏบิตัร่ิวมกนั เป็นแนวเดยีวกนัอยา่งต่อเน่ืองของสมาชกิ

ในสงัคม สบืทอดเป็นมรดกทางสงัคมต่อกนัมาจากอดตี หรอือาจเป็นสิง่ประดษิฐค์ดิคน้สรา้งสรรคข์ึน้ใหม่ 

หรอือาจรบัเอาสิง่ทีเ่ผยแพร่มาจากสงัคมอืน่ๆ  ทัง้หมดน้ีหากสมาชกิยอมรบัและยดึถอืเป็นแบบแ ผน

ประพฤตปิฏบิตัร่ิวมกนั  กย็อ่มถอืวา่เป็นวฒันธรรมของสงัคมนัน้ และในปีพ .ศ. 2535 ไดใ้หค้วามหมาย 

วฒันธรรม ว่า หมายถงึ ความเจรญิงอกงาม ซึง่เป็นผลจากระบบความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัมนุษย์  

มนุษยก์บัสงัคม และมนุษยก์บัธรรมชาต ิจาํแนกออกเป็น 3ดา้นคอื จติใจ สงัคม และวั ตถุ มกีารสัง่สม

และสบืทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสูค่นอกีรุ่นหน่ึง จากสงัคมหน่ึงไปสูอ่กีสงัคมหน่ึง จนกลายเป็นแบบแผนที่

สามารถ เรยีนรูแ้ละก่อใหเ้กดิผลติกรรมและผลติผล ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม  อนัควรคา่แก่การ

วจิยั อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู ถ่ายทอด เสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ และแลก เปลีย่น  เพือ่สรา้งดุลยภาพแหง่

ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย ์สงัคม และธรรมชาต ิซึง่จะช่วยใหม้นุษยส์ามารถดาํรงชวีติอย่างมสีขุ สนัติ

สขุ และอสิรภาพ อนัเป็นพืน้ฐานแหง่อารยธรรมของมนุษยชาต ิ
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คณะกรรมาธกิารโลกวา่ดว้ยวฒันธรรมและการพฒันา ( The World Commission on Culture and Development) 

ไดนํ้าเสนอรายงานเรือ่ง ความหลากหลายทางวฒันธรรม (Our Creation Diversity) ต่อทีป่ระชุมสมยัสามญัของ

ยเูนสโก  เมือ่ตุลาคม 2538 วา่ วฒันธรรม เป็นปจัจยัในการถ่ายทอดพฤตกิรรม  และพลงัแหง่การ

เปลีย่นแปลง สรา้งสรรค ์เสรภีาพ และความเป็นผูต้ื่นตวัต่อความแป ลกใหมท่ีเ่กดิขึน้ในวถิชีวีติอยูเ่สมอ 

และว่า  วฒันธรรม คอื พลงั จติสาํนึก อาํนาจ ความรูแ้ละความหลากหลายสาํหรบัชมุชนและสงัคม  

ดงันัน้ ปญัหาทา้ทายมนุษยชาตปิจัจุบนั คอื  การปรบัวถิชีวีติใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้มใน

ปจัจุบนั  และทีก่าํลงัจะเปลีย่นไปในอนาคต โดยเฉพ าะการปรบัแนวคดิใหม ่พฤตกิรรมใหม่  การจดั

ระเบยีบสงัคมใหม่ และการสง่เสรมิแนวทางการพฒันาทัง้หลายบนพืน้ฐานมติทิางวฒันธรรม 

 

         เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ความหมายของวฒันธรรมในยคุเริม่แรก จะมุง่เน้นไปทีก่ารสรา้งความ

เป็นหน่ึงเดยีวของชาต ิในสมยัจอมพล ป . พบิลูสงคราม เป็นการมองวฒันธรรมในมติเิดยีวมาก

เกนิไป อาจเป็นเพราะเป็นการปกครองแบบกึง่ประชาธปิไตยทีม่ผีูนํ้าคอ่นขา้งเผดจ็การ ทีมุ่ง่เน้นนํา

ประเทศไปสูอ่ารยธรรมแบบตะวนัตก แต่ต่อมาการเมอืงสงัคมเปลีย่นแปลงไป จากจดุน้ีเอง คาํนิยาม

ความหมายของวฒันธรรมจงึเริม่เปิดกวา้ง ทาํใหเ้หน็ภาพ คาํวา่วฒันธรรม ไดช้ดัเจนขึน้กวา้งขึน้  

ไมไ่ดจ้าํกดัทีช่นชัน้ผูนํ้าหรอืสงัคมชัน้สงูเท่านัน้ วฒันธรรมจงึหมายรวมถงึความรู ้ภมูปิญัญาของ

ทอ้งถิน่และชุมชนอกีดว้ย ดงัทีน่กัวชิาการสมยัใหมไ่ดนิ้ยามความหมายของคาํวา่วฒันธรรมดงัน้ี 

 

 1.  สิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ โดยมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลง เพื่อความเจรญิงอกงามในวถิชีวีติ

ของสว่นรวม 

 2.  วถิชีวีติของมนุษยโ์ดยสว่นรวมทีถ่่ายทอดกนัได ้ เรยีนรูก้นัไดแ้ละเอาอยา่งกนัได ้

 3.  สิง่ทีเ่ป็นผลผลติของส่วนรวม ทีม่นุษยไ์ดเ้รยีนรูม้าจากคนแต่ก่อน  โดยรบัช่วงเป็น

ประเพณกีนัมา 

 4. ความคดิเหน็ ความ รูส้กึ ความประพฤต ิหรอืการกระทาํต่างๆ ของมนุษยส์่วนรวม ที่

ปรากฏเป็นแบบเดยีวกนั เช่น ภาษา ศลิปะ ความเชือ่ และประเพณ ีเป็นตน้ 

 5. มรดกทางสงัคม ทีส่งัคมรบัและรกัษาใหเ้จรญิงอกงาม และถ่ายทอดเป็นมรดกสบืไป

(สวุรรณ  เพชรนิล.  2522:  5-6) 

 ความหมายของวฒันธรรม  อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 นยั คอื 

 1. ความหมายทางสงัคมวทิยา  หมายถงึ  วถิกีารดาํเนินชวีติและกระสวนแหง่พฤตกิรรม  

และบรรดางานทัง้มวลทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้  ตลอดจนความคดิ ความเชื่อ ความรู ้ เป็นตน้ 

 2. ความหมายตาม พ .ร.บ.วฒันธรรมแหง่ชาต ิพ .ศ. 2545 หมายถงึ ลกัษณะทีแ่สดงถงึ

ความเจรญิงอกงาม  ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  ความกลมเกลยีวกา้วหน้าของชาต ิและศลีธรรม

อนัดขีองประชาชน (สมศกัดิ ์โชตเิบญจมาภรณ์; และนวลฉว ี สุขหลาย.  2532:  1) 

 วฒันธรรม คอื ธรรมหรอืสิง่ทีเ่ป็นความเจรญิงอกงาม (เสถยีร  โกเศศ.  2514:  67) 
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 วฒันธรรมเป็นวถิชีวีติห รอืการดาํเนินชวีติของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  ซึง่หมายรวมถงึความคดิ 

ศลิปะ วรรณคด ี ดนตร ี ปรชัญา  ศลีธรรม  จรรยา  ภาษา  กฎหมาย  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ีและสิง่ต่างๆ ทีม่นุษยส์รา้งขึน้  ซึง่ไดถ่้ายทอดใหก้บัคนรุน่ต่อๆ มาเป็นเรือ่งของการเรยีนรู้

จากคนกลุม่หน่ึงไปยงัคนอกีกลุ่มหน่ึง  ซึง่ถา้สิง่ใดดกีเ็กบ็ไว ้ สิง่ใดควรแกไ้ขกแ็กไ้ขกนัใหด้ขี ึน้  เพื่อ

จะไดส้ง่เสรมิใหม้ลีกัษณะทีด่ปีระจาํชาตต่ิอไป ในลกัษณะน้ีวฒันธรรมจงึเป็นการแสดงออกซึง่ความ

เจรญิงอกงาม ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และศลีธรรมอนัดขีองประชาชน (สมชยั  ใจดี; และยรรยง  

ศรวีริยิาภรณ์.  2531:  1) 

  

 วฒันธรรมในทศันะของ ศรศีกัร  วลัลโิภดม ม ี2 ความหมาย คอื 

1. วฒันธรรมหลวง  หรอืประเพณหีลวง  (Great Tradition) เป็นวฒันธรรมเพือ่การบรูณา

การและจะพบเหน็ในสงัคมทีเ่ป็นรฐั เป็นประเทศชาต ิ มุง่เน้นสิง่ทีเ่ป็นศลิปวฒันธรรม  มรดกทางภู มิ

ปญัญาและสิง่ทีด่งีามของชาตบิา้นเมอืง  ของแผน่ดนิทีจ่ะตอ้งทาํการอนุรกัษ ์เช่น ประเพณลีอย

กระทง ประเพณสีงกรานต ์วดัวาอาราม และปราสาทราชวงั  รวมไปถงึภาษาและการแต่งการดว้ย  

เน่ืองจากสงัคมมคีนหลายกลุม่หลายชาตพินัธุห์ลายอาชพี  นบัถอืศาสนาและมขีนบธรรมเนียม 

ประเพ ณ ีภาษา ต่างกนัอยูร่ว่มกนั  จาํเป็นตอ้งสรา้งความเหมอืนกนัและความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดยีวกนั  เช่น  ใชภ้าษากลางรว่มกนั  มรีะบบการปกครองรว่มกนั  ประเพณอียา่งเดยีวกนั  รวมทัง้

กฎระเบยีบแบบแผนศลิปกรรมและลกัษณะทางสญัลกัษณ์อื่นๆ  โดยรฐัหรอืผูม้อีาํนาจในการ

ปกครองเป็นผูจ้ดัทาํและกาํหนดขึน้ 

 2.  วฒันธรรมราษฎร ์ เป็นวฒันธรรมระดบัลา่ง  อาจเรยีกไดว้า่เป็นชวีติวฒันธรรม  เพราะ

เป็นเรือ่งของวถิชีวีติและความเป็นอยูข่องกลุ่มคนต่างๆ ทัง้ในเมอืงและชนบท  วถิชีวีติของแต่ละ

กลุ่มเป็นการเรยีนรูแ้ละการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มแหล่งทีอ่ยู่ อาศยัและทาํมาหากนิ  สง่ผล

ทาํใหร้ปูแบบวฒันธรรมแต่ละถิน่ไมเ่หมอืนกนั  อกีทัง้ชาตพินัธุ์ และประวตัศิาสตรก์เ็ป็นปจัจยัทาํให้

รปูแบบวถิชีวีติวฒันธรรมในทอ้งถิน่แตกต่างกนั  (ศรศีกัร  วลัลโิภดม.  2544:  ความนํา) 

 วฒันธรรมในความหมายดา้นมานุษยวทิยามแีบบดว้ย 3 คุณลกัษณะ 

 1. วฒันธรรมเป็นสิง่ยดึเหน่ียวการอยูร่วมกนัของคนในสงัคม  อาจปรากฏเป็นผลทาง

วฒันธรรมแบบต่างๆ เช่น ระบบความเชือ่จากคา่นิยมธรรมเนียมปฏบิตัวิตัถุสิง่ของเครือ่งใชร้ะบบ

ภมูปิญัญา กฎระเบยีบ ฯลฯ 

 2.  วฒันธรรมทีผ่ลติขึน้เป็นมรดกของกลุม่นัน้  จะตอ้งมกีระบวนการถ่ายทอด แล ะสบืทอด

จากรุน่หน่ึงไปยงัรุน่หน่ึง 

 3. วฒันธรรมตอ้งมกีารดดัแปลง (Adaptive) เมือ่ยคุสมยัเปลีย่นไปวฒันธรรมมกีารปรบัเปลีย่น

ตวัเองใหม ่ใหเ้หมาะสมกบับรบิทใหม ่หากปรบัตวัไดก้ส็ามารถดาํรงอยูไ่ด ้(กาญจนา แกว้เทพ.  2544:  

22)   
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 ความหมายของคาํวา่วฒันธรรมในเชงิองคป์ระกอบ 

  1. วฒันธรรม คอื ระบบความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจ ความเชือ่ (Cognition / Knowledge/ 

Belief /System) 

  2. วฒันธรรม คอื ระบบอารมณ์ ความรูส้กึ (Affection/ Structure of Feeling) 

  3. วฒันธรรม คอื ระบบการประยกุตป์ฏบิตัิ /ธรรมเนียมประเพณ ี (Conation/Performance/ 

Tradition) (กาญจนา  แกว้เทพ.  2544:  17) 

 วฒันธรรม คอื สิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้  มใิช่สิง่ทีม่นุษยท์าํตามสญัชาตญิาณ  อาจเป็นการ

ประดษิฐว์ตัถุสิง่ของใช ้ หรอือาจเป็นการกาํหนดพฤตกิรรมและความคดิ  ตลอดจนวธิกีารหรอืระบบ

การทาํ (อมรา  พงศาพชิญ.์  2534:  1) 

 วฒันธรรม คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์ และมนุษยก์บัธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 

(นิธ ิ เอยีวศรวีงษ์. ม.ป.ป.; อา้งองิจาก สุจติต ์ วงษ์เทศ.  2549:  สรปุการบรรยาย) 

 เช่นเดยีวกนักบัความคดิของ พระยาอนุมานราชธน ที่ อมรรตัน์ เทพกาํปนาท   (2552:  

ออนไลน์)  ไดร้วบรวมกล่าวถงึวฒันธรรมไวด้งัน้ี 

 
วฒันธรรม อาจแบง่อยา่งกวา้งๆได ้2 ประเภท คอื วฒันธรรมทางวตัถุ ไดแ้ก่เรื่องเกีย่วกบัปจัจยัสี ่

และวฒันธรรมทางจติใจ ไดแ้ก่ เรื่องศาสนา ศลิปะ วรรณคด ีกฎระเบยีบต่างๆทีส่ง่เสรมิในเรื่องจติใจสว่น 

UNESCO ไดแ้บง่ มรดกวฒันธรรม ออกเป็น 2 สว่นคอื Tangible Cultural Heritage คอื มรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้ง

ได ้เชน่ โบราณสถาน โบราณวตัถุต่างๆ  และ Intangible Cultural Heritage คอื มรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ด้

อนัเป็นเรื่องเกีย่วกบัภูมปิญัญา ทรพัยส์นิทางปญัญา  ระบบคุณค่า ความเชื่อ พฤตกิรรมและวถิชีวีติ ซึง่

วฒันธรรมที่จบัตอ้งไม่ไดน้ี้  มผีูเ้สนอวา่น่าจะใชค้าํวา่  วถิชีน จะเหน็ภาพไดช้ดัเจนกวา่นอกเหนือจาก

ความหมายขา้งตน้แลว้ ยงัมขีอ้คดิเหน็ของพระยาอนุมานราชธนทีเ่กีย่วกบั วฒันธรรม  ทีน่่าสนใจหลาย

ประการ คอื วฒันธรรมของชนชาตใิด เมือ่มคีวามเจรญิสบืต่อกนัมานาน แลว้หยดุชะงกั  ไม่มีการรเิริม่

สรา้งสรรคโ์ดยนําสิง่ใหม่มาเพิม่หรอืต่อชวีติใหแ้ก่สิง่เก่า เพือ่ใหก้ารววิฒันาการต่อไป สิง่นัน้กจ็ะเสือ่มลง  

หรอืแมจ้ะมกีารนําสิง่ใหม่มาเพิม่เตมิ  แต่ไมรู่จ้กัสลดัสิง่เก่าในสว่นทีไ่มเ่หมาะกบัยคุสมยัออก  กจ็ะเกดิ

อาการอุย้อา้ยเคลือ่นไหวไมส่ะดวก หรอืหากนําสิ่ งใหมพ่อกสิง่เก่าจนหนาเกนิไป  ผูท้ีเ่กดิใหม่กจ็ะเกดิ

ความรูส้กึเบื่อ เหน็ว่ารุ่มร่าม และจะเกดิการปฏเิสธทัง้หมด วฒันธรรมไม่ว่าของชนชาตใิด ย่อมคลีค่ลาย

เป็นววิฒันาการไปตามเงือ่นไขทีม่อียู่ และเมือ่มกีารตดิต่อคบคา้สมาคมกนัระหวา่งชาตต่ิางๆ วฒันธรรม

ย่อมมกีารปะปนกนัมากขึน้ จนเกดิเป็นวฒันธรรมสากล ซึง่เป็นวฒันธรรมทีแ่รง และตอ้งแขง่ขนักนั  ถา้

ชาตใิดไม่รบัไว ้กอ็าจเป็นอนัตรายในแงท่ีว่า่แขง่กบัความเจรญิของโลกทีรุ่ดหน้ารวดเรว็ไปไมท่นั แต่การ

รบัเอาวฒันธรรมใหมห่รอืวฒันธรรมสากลทีว่า่น้ี หากเกนิพอดกีอ็าจจะถอนรากวฒันธรรมเดมิของตนอนั

เป็นสว่นสาํคญัทีคุ่ม้กนัอนัตรายและเป็นความเจรญิของชาตมิาเป็นเวลาชา้นานหลายปีใหก้ร่อนและ

คอ่ยๆหมดไป ในทีส่ดุกจ็ะทาํใหห้มดบคุลกิลกัษณะ ไมม่รีากฐานแหง่ชาตขิองตนต่อไป เพราะวฒันธรรม

ทีม่คีุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ชาต ิจะตอ้งเป็นวฒันธรรมทีม่รีากหยัง่ลกึ และมอีาการเคลือ่นไหวใหเ้ป็น

ความเจรญิกา้วหน้า ซึง่ตอ้งอาศยัปจัจยัหลายประการ เปรยีบไดก้บัตน้ไมท้ีแ่ผก่ ิง่กา้นสาขาไดก้วา้งขวาง

กเ็พราะมรีากหยัง่ลกึ  จงึไมโ่ค่นงา่ยๆ แต่รากลกึอยา่งเดยีวไมพ่อ  ตอ้งมสีว่นอืน่ๆของตน้ไมท้าํหน้าที่

ประสานสมัพนัธเ์พือ่รบัอากาศ  แสงแดดและอาหารอืน่ จากภายนอกมาดว้ย ตน้ไมจ้งึจะเจรญิเตบิโต 

เชน่เดยีวกบัวฒันธรรม ทีอ่าจตอ้งรบัวฒันธรรมสากลไว ้เพือ่แทรกซมึหล่อเลีย้งวฒันธรรมเดมิของตนให้
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กา้วหน้าไปตามสมยั ในขณะเดยีวกนักต็อ้งรกัษาวฒันธรรมเดมิหรอืรากฐานของตนไว้  เพือ่ใหเ้กดิความ

สมดุลจงึจะเจรญิกา้วหน้าต่อไปได ้
 

สาํหรบัวฒันธรรมทีเ่กดิใหม่ ย่อมมทีัง้ผลดแีละผลเสยี กล่าวคอื  ถา้วฒันธรรมทีเ่กดิใหมต่ัง้อยูบ่น

รากฐานเดมิ กจ็ดัเป็นผลด ีเพราะมลีกัษณะทีส่บืต่อจากของเก่า ทาํใหไ้มข่าดตอน เหมอืนตน้ไมเ้ดมิ แต่

ผลดัใบใหม่  ใหด้แูปลก แต่ถา้วฒันธรรมใหมไ่มต่ัง้อยูบ่นรากฐานเดมิ กจ็ดัอยูใ่ นผลเสยี เพราะสญูเสยี

บคุลกิลกัษณะเดมิของตนไป กลายเป็นชาตทิีไ่มม่อีดตีหรอืไมม่ชีาตขิองตนไดต่้อไป 
 

วฒันธรรมไม่ว่าจะเก่าหรอืใหม่ย่อมมทีัง้สว่นดแีละไม่ดอียู่ในตวั  สิง่เก่าไม่ใช่ว่าจะไม่ดเีสยีหมด 

ขณะเดยีวกนัสิง่ใหม่กใ็ช่ว่าดไีปหมดเช่นกนั ทา่นวา่สิง่ใดเป็นวฒันธรรม สิง่นัน้ย่อมมอีายุ กล่าวคอืถา้คน

ยงันิยม สิง่นัน้กย็งัคงอยู่ และยงัขึน้อยู่กบัเงื่อนไขแห่งการศกึษา  เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มอืน่ๆของคน

ดว้ย สิง่ใดเป็นวฒันธรรมเมือ่มอีายมุานาน หากไมม่กีารปรบัปรุงใหก้า้วหน้า  สิง่นัน้กจ็ะเสือ่มความนิยม

กลายเป็นความเก่าครํ่าคร่า พน้สมยั และค่อยๆตายไป หากจะฟ้ืนฟูขึน้มาใหม่ หรอืตอ้งการป้องกนัมใิห้

ความเก่าครํ่าคร่าเขา้ครอบงาํ กต็อ้งมสีิง่ใหม่เพิม่เตมิ เพื่อใหแ้ทรกซมึและประสานกบัสิง่เก่าใหก้ลายเป็น

ความพอด ีสิง่เก่านัน้กจ็ะฟ้ืนชวีติและมคีวามงอกงามเป็นววิฒันาการซึง่อาจจะดกีวา่ของเก่ากไ็ด้  และสิง่

ทีเ่ป็นวฒันธรรมเก่า แมด้แีต่หมดอายกุลายเป็นอดตีไปแลว้  หากจะทาํใหอ้ดตีหวนคนืมาเป็นปจัจุบนัคง

ไมไ่ด ้แต่ถา้เราไมอ่ยากทิง้ขวา้งวฒันธรรมนัน้ กอ็าจเกบ็รกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์ป็นโบราณวตัถุ หรอืหาก

จะฟ้ืนฟูชัว่คราว  เพื่อสบืต่อชวีติแห่งปรมัปราประเพณีอนัเป็นความ หลงัของสว่นรวมไม่ใหข้าดตอน  

เพือ่ใหม้สีะพานเชือ่มอดตีและปจัจบุนั เพือ่ใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดเ้รยีนรู ้ไดเ้หน็แบบอยา่งเป็นเครือ่งเตอืนใจ

ใหร้ะลกึถงึชาตภิมูอิดตีของตนวา่เป็นมาและคลีค่ลายมาไดอ้ยา่งไร เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรุงและ

แกไ้ขสิง่ในปจัจบุนัทีเ่หน็วา่บกพร่องอยูก่ส็ามารถทาํได ้ทา้ยสดุทา่นกล่าววา่ ผูม้วีฒันธรรมระดบัสงู  และ

มคีวามปรารถนาใหว้ฒันธรรมแหง่ชาตขิองตนมวีวิฒันาการไปดว้ยด ีคอื  ผูท้ีรู่จ้กัตนในปจัจบุนั วา่ตนมี

หน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบต่ออดตีและอนาคต  ซึง่เป็นกาลเวลาทีต่่อเน่ืองเป็นกระแสเดยีวกนั ทีว่า่หน้าทีต่่อ

อดตีคอื เป็นผูรู้คุ้ณ มกีตญั�กูตเวทต่ีอบรุพการทีีไ่ดม้อบมรดกมคีา่ คอื  วฒันธรรมไวใ้หก้บัตนซึง่เป็น

ทายาทผูส้บืต่อ  ตนจะตอ้งพทิกัษร์กัษาและทาํมรดกนัน้ใหง้อกงามทวยีิง่ขึน้กวา่เดมิ และในคราว

เดยีวกนั ตนกม็หีน้าทีต่่ออนาคต คอื เป็นผูส้รา้งสิง่อนัดงีามขึน้ไว้  เพือ่มอบเป็นมรดกของขวญั ใหแ้ก่

ลกูหลานซึง่เป็นทายาท จะไดม้คีวามเจรญิวฒันาต่อไป อยา่ใหล้กูหลานกล่าวตไิดว้า่ ตนไมไ่ดส้รา้งสิง่ไร

ทีด่งีาม มอบไวแ้ก่ลกูหลานเพือ่เป็นสมบตัต่ิอทีท่าํใหม้ชีวีติอยูด่ต่ีอไป  

 

 จากขอ้มลูดงักลา่วจะพบประเดน็ของการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมทีนํ่าเอ าวฒันธรรม

ใหมม่าผสมผสานกบัวฒันธรรมเดมิมกีารเลอืกเฟ้นในสิง่ทีด่นํีามาพฒันาใหเ้จรญิงอกงามสบืสานกนั

ต่อไปแต่ในประเดน็ความคดิดงักลา่ว ยงัคงไมเ่ปิดกวา้งมากนกักลา่วคอืยงัมองวฒันธรรมแต่ในเฉพาะ

ส่วนทีด่เีท่านัน้ หากแต่ในความคดิแบบหลงัสมยัใหมม่มุมองเกีย่วกบัวฒันธรรมได้เปลีย่นไปอกีระดบั

หน่ึง ความคดิแบบหลงัสมยัใหมไ่ดม้องว่าวฒันธรรมคอืทุกสิง่ทุกอยา่งไมว่่าเรือ่งนัน้จะเป็นเรือ่งทีด่ ี

หรอืไมด่ทีีเ่กดิขึน้ในสงัคมกต็ามดงัเช่นคาํพดูของ สุจติต ์วงษ์เทศทีว่่าวฒันธรรม คอื ผลผลติของการ

สรา้งสรรคข์องมนุษยไ์มว่า่จะดหีรอืเลว เป็นวถิชีวีติทัง้หมด (สุจติต ์วงษ์เทศ. 2549: สรปุการบรรยาย) 

ดงันัน้ปจัจบุนัจงึตอ้งทาํใจเปิดรบัวฒันธรรมใหม่ๆ ซึง่บางครัง้สงัคมไทยอาจยงัปรบัตวัไมท่นักบัการ

เปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
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 กล่าวโดยรวม  วฒันธรรม หมายถงึ วถิกีารดาํเนินชวีติ (The Way of Life) ของคนใน

สงัคม นบัตัง้แต่การกนิ การอยู ่การแต่งกาย การทาํงาน การ พกัผ่อน  การแสดงอารมณ์ การ สือ่

ความหมาย การอยูร่ว่มกนัเป็นสงัคม  การแสดงออกถงึความสุขความทุกข์ และหลกัการดาํเนินชวีติ  

โดยแนวทางการแสดงถงึวถิชีวีตินัน้อาจมาจากชาวบา้นหรอืราชการทาํเป็น แบบอยา่ง แลว้ต่อมาคน

สว่นใหญ่กป็ฏบิตัสิบืต่อกนัมา  วฒันธรรมยอ่มเปลีย่นแปลงไปตามเงือ่นไขและกาลเวลา  เมือ่มกีาร

ประดษิฐห์รอืคน้พบสิง่ใหม ่วธิใีหมท่ีใ่ชแ้กป้ญัหาและตอบสนองความตอ้งการของสงัคมไดด้กีว่า  ซึง่

อาจทาํใหส้มาชกิของสงัคมเกดิความนิยม และในทีส่ดุอาจเลกิใชว้ฒันธรรมเดมิ ดงันัน้  การรกัษา

หรอืธาํรงไวซ้ึง่วฒันธรร มเดมิ จงึตอ้งมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาวฒัน ธรรมใหเ้หมาะสม

ตามยคุสมยั 

 จากความหมายของวฒันธรรมดงักลา่วจะเหน็ถงึการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีม่ที ัง้ดแีละไม่

ดก่ีอใหเ้กดิการปรบัตวัรวมไปถงึการนิยามความหมายของคาํวา่วฒันธรรมดว้ย  

 

  วฒันธรรมในความหมายของผูวิ้จยัคือ 

  สิง่ทีม่นุษยก์าํหนดขึน้ คดิคน้ กระทาํขึน้ รว่มกนั มลีกัษณะเฉพาะในแต่ประเทศ ในแต่ละ

สงัคมแต่ละชุมชนแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ์ มกีารถ่ายทอด ลืน่ไหล ผสมผสาน  สามารถรบัและสง่อทิธพิล

ต่อกลุม่อื่นๆหากวฒันธรรมนัน้มพีลงัมากกว่า วฒันธรรมเป็นสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ หากสิ่ งใดฝงั

รากลกึ สิง่นัน้กเ็ปลีย่นไดย้าก วฒันธรรมมลีกัษณะคลา้ยกบักระแสน้ํา หากเป็นวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

กวา่กจ็ะสง่อทิธพิลต่อวฒันธรรมทีอ่่อนแอ เหมอืนกบัน้ําจะไหลจากทีส่งูลงสูท่ ีต่ํ่า วฒันธรรม

บางอยา่งเป็นเพยีงปรากฏการณ์ ซึง่ผา่นมาแลว้ไปอยา่งฉาบฉวย บางอยา่งมกีาร เลยีน แบบ

ผสมผสานกนั ปรบัตวัเขา้หากนั บางครัง้ กลมกลนืกนัจนไมส่ามารถแยกแยะใหก้ระจา่งชดัได ้

วฒันธรรมเป็นพฤตกิรรมของคนในสงัคม ไมว่า่จะเป็นสิง่ดหีรอืไมด่ทีีเ่กดิขึน้ในสงัคมกต็าม เป็นสิง่ที่

อยูใ่นชวีติประจาํวนั เป็นวถิชีวีติ 

 

  แนวคิดเก่ียวกบัการห่อ   

  ความหมายของการห่ อ จากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ .ศ. 2542 ไดอ้ธบิาย

ความหมายการหอ่ไวด้งัน้ี 

 ห่อ ก. พนัหรอืหุม้สิง่ของดว้ยใบไม ้หรอืกระดาษ เป็นตน้ ลกัษณะนามเรยีกของทีหุ่ม้ดว้ย

ใบไมห้รอืกระดาษ เช่น ขนมห่อหน่ึง ขา้ว 2 ห่อ (ราชบณัฑติสถาน.  2542:  1278) 

  การห่อแบ่งเป็นกลุ่มได้ดงัน้ี 

 ตามภาษาแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มคอื 

 1. คาํนาม เช่น การหอ่ ขา้วหอ่ ห่อหมก 

 2. คาํกรยิา เช่น หอ่ขา้ว หอ่ขนม 

 3. ลกัษณะนาม เช่น ขนม 1ห่อ 
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 แบ่งตาม วสัด ุได้แก่ 

 1. ใบไม ้เช่น ใบตอง ใบเตย ใบไผ่ ใบลาน 

 2. กระดาษ เช่น ห่อของขวญั ห่อปกหนงัสอื ห่อยาสมนุไพร 

 3. ผา้ เช่น ห่อคมัภรี ์ห่อศพ 

 4. วสัดุสมยัใหม ่เช่น พลาสตกิ โฟม 

 5. วสัดทุีร่บัประทานได ้เช่น ผดัไทยห่อไข ่ สาหรา่ยห่อขา้ว ใบชะพลหู่อเมีย่ง 

 การห่อในสาํนวนไทย หรือคาํประพนัธ์ 

 1. ผา้ขีร้ ิว้หอ่ทอง 

 2. หอ่รกั 

 3. ปลารา้ห่อดว้ยใบคา ใบกเ็หมน็คาวปลาคละคลุง้ 

 4. ห่อหุม้ รา่งกาย ห่อหุม้จติใจ 

 5. ห่อเหีย่ว หมายถงึซมึเศรา้ 

 

 การห่อท่ีเป็นช่ือเพลง 

 หวัใจห่อรกั 

 จะเหน็ไดว้า่การหอ่นัน้ใชก้บัของกนิ ของใช ้และพธิกีรรมมทีัง้ลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรมและ

นามธรรม ดงันัน้อาจกลา่วสรปุถงึความหมายของคาํวา่ วฒันธรรมการห่อ  คอื 

  สิง่ทีม่นุษยไ์ดค้ดิคน้ขึน้เพื่อห่อหุม้สิง่ต่างๆ   เพื่อประโยชน์ใชส้อย เพื่อรวบรวมสิง่ของให้

เป็นหน่วยไมใ่หก้ระจดักระจาย เพื่อปกป้อง ป้องกนัสิง่ของไมใ่หแ้ตกหกัเสยีหาย เพื่อความสะดวก

ในการเคลื่อนยา้ยสิง่ของจากทีห่น่ึงไปยงัอกีทีห่น่ึง เพื่อเซ่นไหว ้เพื่อความสวยงาม  หรอืเ พือ่การ

ปิดบงัซ่อนเรน้ ซึง่มกีารสบืทอดต่อกนัมาดว้ยความเชือ่ ประเพณ ีพธิกีรรม และการอบรมสัง่สอน  

ต่อมาไดเ้ปลีย่นแปลงวธิใีช ้วสัดุ รปูแบบ ไปตามกาลเวลา การห่อแฝงไวด้ว้ยความหมายต่างๆ

มากมาย เป็นความหมายที่ มองเหน็และ ไมส่ามารถมองเหน็ได ้มคีวามเป็นอตัลกัษณ์ ในแต่ละกลุ่ ม

ชาตพินัธุ ์ตอ้งเรยีนรูเ้พือ่ทาํความเขา้ใจในปรากฏการณ์เหลา่นัน้ 

  วฒันธรรมการห่อเก่ียวข้องกบัชีวิตอย่างไรมีความสาํคญัอย่างไร  มีประเดน็ท่ีควร

ทาํความเข้าใจซ่ึงผูวิ้จยัได้รวบรวมไว้ดงัน้ี   

  วฒันธรรมการห่อกบัวิถีธรรมชาติ 

                      ธรรมชาตมิกีารปกป้ องตวัเองดว้ยการห่อหุม้ เช่น โลกกม็ชีัน้บรรยากาศห่อหุม้เพื่อ

ป้องกนัความรอ้นจากแสงอาทติยไ์มใ่หผ้า่นเขา้มามากเกนิไปหากไมม่ชีัน้บรรยากาศป้องกนัแลว้คง

ไมม่สีิง่มชีวีติใดอาศยัอยูบ่นโลกได ้ ตน้ไมก้ม็เีปลอืกสาํหรบัหุม้ลาํตน้  ผลไมก้ม็เีปลอืกห่อหุม้สิง่ที่

บอบบางดา้นใน  เช่น ทุเรยีน มะพรา้ว มงัคุด กลว้ย ฯลฯ  ส่วนมนุษยน์ัน้เกดิมา กม็ผีวิหนงัในการ

ห่อหุม้รา่งกาย มกีะโหลกห่อหุม้สมอง  แต่ผวิหนงัของมนุษยบ์อบบางเกนิกว่าจะป้องกนัอนัตรายไ ด ้ 

ดงันัน้มนุษยจ์งึคดิคน้เสือ้ผา้ หรอื เกราะมาคุม้ครองตนเอง  บางครัง้มนุษยอ์าจเลยีนแบบการหอ่หุ้ ม

มาจากธรรมชาต ิเพราะธรรมชาตเิป็นตน้กาํเนิดสรรพสิง่ในโลกน้ี  ธรรมชาตกิบัมนุษยน์ัน้ผกูพนักนั

มาในทุกยคุสมยั           
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  สงัคมไทยนัน้ผกูพนักบัธรรมชาตเิช่นเดยีวกนั  คนไทยรูจ้กันําวสัดธุรรมชาตมิาหอ่มดั
สิง่ของเครือ่งใชใ้นชวีติประจาํวนั เช่น นําใบตอง ใบเตย ใบไมอ้ื่น ๆ มาหอ่ขนม – อาหาร และคดิ
ประดษิฐ ์ใหเ้กดิรปูรา่งทีส่วยงาม  ยิง่หากตอ้งใชใ้นงานพธิตีามความเชือ่ประเพณ ีเช่น การทาํบุญ 
ยิง่ตอ้งเพิม่ค วามพถิพีถินัแสดงฝีมอือวดกนัในงานประเพณใีหญ่ๆ   คนไทยรูจ้กัใชว้สัดธุรรมชาติ
อยา่งทะนุถนอมจะสงัเกตไดจ้ากการตดัใบไม ้ทีจ่ะนํามาหอ่ขน มหรอืของต่างๆจะมวีธิกีารตดัไมใ่ห้
ตน้ไมต้อ้งตายเช่น การตดัใบตองกจ็ะตอ้งตดัใหเ้หลอืหใูบตอง (สว่นใบทีโ่คนกา้น ) ตดิอยูก่บัตน้
เลก็น้อย  เพื่อใหช่้วยทาํหน้าทีส่งัเคราะหแ์สง เลีย้งส่วนกา้นและกาบไมใ่หเ้น่าและเหีย่วแหง้  ถา้ตดั
ใบตองถกูวธิตีน้กลว้ยจะดสูวยงามตน้อวบอว้ นสมบรูณ์ด ี(มณรีตัน์ จนัทนะผะลนิ . 2531: 7) จะเหน็
ไดว้า่การใชธ้รรมชาตแิบบรูจ้กัใช ้ การอยูร่ว่มกบัธรรมชาตอิยา่งกลมกลนืพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั  
รูจ้กัใชอ้ยา่งพอด ี เป็นวถิธีรรมชาตแิหง่การอยูร่ว่มกนัอยา่งแทจ้รงิ  แมว้า่ปจัจบุนัจะสามารถผลติ
วสัดุสงัเคราะหข์ึน้ มาแทนวสัดธุรรมชาต ิ แต่วถิทีีใ่ชว้ทิยาศาสตรก์ย็งัเป็นอนัตรายต่อธรรมชาติ
แวดลอ้ม  ก่อใหเ้กดิสารพษิ  หรอืถา้ทาํลายไมถู่กวธิกีเ็กดิมลพษิกบัสภาพแวดลอ้ม  ทาํใหเ้สยีความ
สมดลุของธรรมชาต ิ ดงันัน้ วถิชีวีติทีเ่ป็นธรรมชาต ิคอื การใชว้สัดจุากธรรมชาต ิเช่น ใบตอง ใบ
มะพรา้ว ใบเตย ใบบวั ซึง่สามารถยอ่ยสลายกลบัเป็นปุ๋ ยสูธ่รรมชาตไิดด้งัเดมิจงึเป็นวถิทีีย่ ัง่ยนื 

ฉลาดชาย  รมติานนท ์(2534:  87-89)ไดก้ลา่วถงึการหอ่กบัวถิชีวีติไวใ้นหลายประเดน็ดงัน้ี 

            วฒันธรรมการห่อกบัวิถีชมุชนในอดีต 

 มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมตอ้งอาศยัอยูเ่ป็น กลุม่ เป็นครอบครวั เป็นชุมชน วฒันธรรมเกดิจาก
สิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึ้ น  จากความตอ้งการปจัจยั 4  คอื  ความตอ้งการอาหาร ความตอ้งการ
เครือ่งนุ่งหม่ ความตอ้งการยารกัษาโรคและทีอ่ยูอ่าศยั  วถิชุีมชนจาํเป็นตอ้งมกีารแลกเปลีย่นสิง่ของ
ในการดาํรงชวีติเช่น  ขา้ว เกลอื ภาชนะเครื่ องป ัน้ดนิเผาฯลฯ เมือ่กลุม่หน่ึงไมส่ามารถผลติของบาง
สิง่ได ้การหอ่จงึเกดิขึน้เพือ่การคา้ขายแลกเปลีย่น เป็นเศรษฐกจิชุมชน  ดงันัน้ไมเ่พยีงแต่วฒันธรรม
การหอ่มดัทีแ่ตกต่างกนัแต่ละกลุม่ชน  สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็อื่นๆ ในวฒันธรรมการหอ่ของแต่
ละชุมชน เช่น  

 การห่อกบัเพศ  ยคุก่อนประวตัศิาสตรเ์ชือ่วา่ผูช้ายมหีน้าทีล่า่สตัว ์หาอาหาร รวมถงึ

คดิคน้เครือ่งมอืในการลา่สตัวอ์กีดว้ย เช่น หอก ธนู ขวานหนิ เป็นจดุเริม่ตน้ของวศิวกรรมดา้น
เทคโนโลย ี แต่กม็นีกัวชิาการบางท่านไมเ่ชือ่วา่ผูช้ายจะเป็นผูส้รา้งอาวธุ เช่น ขวานหนิ เพราะก าร
กะเทาะหนิ ขดัหนิ เป็นเรือ่งของความละเอยีดอ่อน  น่าจะเป็นฝีมอืผูห้ญงิมากกวา่  แต่ขอ้สนันิษฐาน
น้ีกย็งัหาขอ้สรปุไมไ่ด ้ แต่ในเรือ่งของการเกบ็พชืผกั รากไม ้ผลไม ้สตัวข์นาดเลก็ น่าจะเป็นหน้าที่
ของผูห้ญงิ  เมือ่เกบ็อาหารเหล่านัน้มาได ้เช่น ขดุเผอืก ขดุมนัได ้ จ ะตอ้งนํากลบัทีพ่กั  จงึเป็นตน้
กาํเนิดของการหอ่หรอืสรา้งบรรจภุณัฑข์ึน้มา  บรรจภุณัฑด์งักลา่วอาจทาํจากวสัดธุรรมชาตใิกลต้วั
ไดแ้ก่เถาวลัย ์ ใบไม ้เช่น ปาลม์ ใบตอง ฯลฯ  แต่วสัดุทีเ่ป็นใบไมไ้มม่คีวามคงทนจงึคดิคน้วสัดุ
อยา่งอื่นมาใชเ้ช่นนํา หวายหรอืตอกมาสานเป็นกระบุง  ตะกรา้ ชะลอม เป็นการสรา้งสรรคข์อง
ผูห้ญงิทีเ่ป็นภมูปิญัญาสบืทอดกนัมา  ผูห้ญิงเวลามลีกูกนํ็าผา้มาหอ่หุม้  มดัใหร้ดักบัตวัแทนการอุม้
และสามารถผอ่นแรงได้  ดงันัน้อาจสรปุไดว้า่วฒันธรรมการหอ่ ผกูพนัมากบัเพศหญงิมากกวา่     
เพศชาย สิง่เหลา่น้ีกลายเป็นวฒันธรรมสบืทอดต่อกนัมา ปจัจบุนัวฒันธรรมแบบน้ีไมม่ใีหเ้หน็แลว้ใน
สงัคมเมอืง 
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 การห่อกบัการถนอมอาหารและการทาํอาหาร  นอกจากการห่อสิง่ของเพื่อจะนํา

กลบัไปยงัทีพ่กัแลว้  การห่อยงัเป็นวธิกีารหน่ึงในการเกบ็รกัษาและเป็นสิง่ประกอบอาหารไดอ้กีดว้ย 

เช่น ขา้วตม้มดั ขนมใส่ไส ้ห่อหมก การห่อแหนม การหอ่ปลาสม้ฟกั การหอ่กาละแม เป็นตวัอยา่งที่

พอเหน็ไดใ้นวฒันธรรมภาคกลาง  สาํหรบัภาคเหนือกม็ ี “ถัว่เน่า ” เป็นถัว่เหลอืงหมกัแลว้ห่อดว้ย

ใบตอง  ใชเ้ป็นเครือ่งปรงุอาหารเกบ็ไวไ้ดน้าน   แหนมซึง่ห่อดว้ยใบตองใหแ้น่นมดัดว้ยตอกจนกิว่

เป็นขอ้คลา้ยขา้วตม้มดั  เพือ่ไมใ่ หม้ช่ีองว่าง และใหอ้ากาศเขา้ไปไดน้้อยสุด  การห่อหมยูอกห็่อ

เช่นเดยีวกนั  การปรงุอาหารกเ็ป็นหน้าทีข่องผูห้ญงิ  แต่เปลีย่นแปลงไป จากการพฒันาของสงัคม

วตัถุนิยม เป็นสงัคมทีเ่รง่รบี  การห่อมดัแบบเก่าจงึลดคุณค่าลงไปอาจเป็นเพราะเสยีเวลา จงึหนัมา

ใชว้สัดุสงัเคราะหเ์ขา้มาแทนที ่เช่น พลาสตกิ โฟม กระดาษ หรอือื่นๆ 

 การห่อกบัพิธีกรรม 

 ตามประเพณไีทยดัง้เดมิ  มวีฒันธรรมการหอ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพธิกีรรมมากมาย พธิกีรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมการหอ่มดัน้ีไมใ่ช่เรือ่งงมงายไรส้าระ  โดยแทจ้รงิความหมายของพธิกีรรม

ต่างๆ ลว้นมหีน้าทีท่าง สงัคมแฝงอยู ่เช่น ประเพณเีดอืนเกา้  ชาวนาในบางทอ้งถิน่กาํหนดใหเ้ป็นวาระ

ใหอ้าหารเป็นทานจงึหอ่อาหารดว้ยใบตอง  แขวนไวต้ามตน้ไมอุ้ทศิส่วนกุศลใหญ้าตทิีต่าย  แบ่งอาหาร

ส่วนหน่ึงใส่บาตรเลีย้งเชา้เพลแด่พระสงฆ ์   ประเพณต่ีางๆเหลา่น้ีมคีวามผกูพนักบัชุมชนชาวนา  

แต่รวมไปถงึประเพณหีลวงของราชสาํนกัดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ วฒันธรรมการหอ่มดัจงึเกดิขึน้พรอ้ม

กบั ประเพณ ีพธิกีรรม ชวีติความเป็นอยู ่ซึง่เป็นวถิชุีมชน เช่น ประเพณกีารเกดิและประเพณกีาร

ตายทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัการห่อมดัศพ 

 การมดัตราสงัและการหอ่ศพ คอื การนําศพใสโ่ลงตอ้งทาํพธิมี ั ดตราสงัดว้ยดา้ยสายสญิจน์  

โดยนิยมมดัเป็น 3 เปราะ คอื ทีค่อ ทีม่อื และทีเ่ทา้ โดยมผีูแ้ต่งคาํโครงอธบิายปรศินาธรรมของการ

มดั 3 เปราะ ดงัน้ี 
   

มบุีตรห่วงหน่ึงเกีย้ว พนัคอ 

ทรพัยผ์กูบาทคอ  หน่วงไว ้

ภรยิาเยีย่งอยา่งปอ  จงึรดัมอืนา 

สามหว่งใครพน้ได ้ จงึพน้สงสาร 
          

        เสรจ็แลว้จะเอาผา้ขาวผนืใหญ่ห่อตวัศพโดยขมวดไวด้า้นศรีษะ  เพื่อสะดวกเวลาเปิดเอา

น้ํามะพรา้วลา้งหน้าศพก่อนเผา  แลว้เอาดา้ยดบิขนาดหวัแมม่อืมดัเป็นเปราะๆ ใหแ้น่นอกี 5 เปราะ 

เป็นปรศินาธรรมเช่นกนั  หมายถงึ นิวรณ์ 5 คอื 1.กามฉนัทะ  2.ความพยาบาท  3.ความงว่งเหงา

หาวนอน  4.ความฟุ้งซ่าน  5.ความลงัเลใจ  ซึง่ 5 ประการน้ี กค็อื กเิลสเครือ่งเศรา้หมอง  เป็นสิง่

ขวางกัน้จติไมใ่หห้ลดุพน้ไปจากวฏัสงสารได ้ นอกจากน้ีสาเหตุทีต่อ้งมดัศพอยา่งแน่นหนาเชือ่กนัวา่  

ในสมยัโบราณยงัไมม่ยีาสาํหรบัฉีดศพ  จงึตอ้งมดัไวใ้หด้เีพื่อใ หผ้า้ซบัเลอืดและน้ําเหลอืง และ

ป้องกนัโลงแตกเพราะศพขึน้อดือกีดว้ย (ชลทั; และ ป้าน ณ มนีเซน.  2548:  ออนไลน์) 
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ปจัจบุนัพธิกีรรมต่างๆ ทีค่นในชุมชนเคยทาํรว่มกนัเริม่หายไป  เป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึความ

แตกแยก  ความล่มสลายของความเป็นชุมชนทีเ่คยอยูก่นัอยา่งเอือ้เฟ้ือเกื้ อกูลกนั ทีเ่ป็นหวัใจของ

สงัคมไทยนบัแต่อดตีเป็นตน้มา 

 การห่อกบัวิถีศิลปะ 

 การหอ่นัน้นอกจากประโยชน์ใชส้อยทีส่ามารถเคลือ่นยา้ยสง่ของจากทีห่น่ึงไปทีห่น่ึง  และ

สามารถทีจ่ะถนอมอาหาร ปรงุอาหารได ้ สิง่ทีแ่ฝงอยูก่บัการหอ่อกีประการหน่ึงคอื ความเป็นศลิปะ 

คอืความประณี ต ละเอยีดอ่อน หรอืการวางแผน ขัน้ตอน การจดัวาง จงัหวะ สดัส่วน เหล่าน้ี คอื 

ความงดงามทีเ่ป็นผลพลอยไดน้อกจากประโยชน์ใชส้อย  ศลิปะ คอื สิง่ทีม่นุษยส์รา้งสรรคข์ึน้  เพื่อ

ความงามและประโยชน์ใชส้อย ดงันัน้วฒันธรรมการหอ่ทีม่มีาคูก่บัวถิชีวีติไทย จงึเป็นผลงานศลิปะที่

มคีวามงดงามอยูใ่นตวัเอง มคีุณค่าต่อชวีติ  เพราะการสรา้งงานศลิปะโดยแทจ้รงิไมใ่ช่สรา้งเพื่ออวด

ตนเอง  แต่มนัไปตามครรลองธรรมชาตทิีม่นุษยม์ศีกัยภาพตดิตวัมาแต่เกดิ 

  การห่อของไทยในอดีต 

           จากหลกัฐานการบนัทกึของชนชาตไิทยตัง้แต่กรงุสโุขทยัเป็นราชธานีคนไทย รูจ้กัใชว้สัดุ

ธรรมชาตเิช่นใบตองมาประดษิฐเ์ป็นกระทง ดงันัน้จงึน่าคดิต่อไปว่าคนไทยสมยัสุโขทยัอาจจะรูจ้กัใช้

ใบตองมาหอ่ของกนิ หรอืรูจ้กัใชใ้บไมอ้ื่นๆมาหอ่ของกนิของใชแ้ลว้ในสมยันัน้ ในสมยักรงุศรอียธุยา

มกีารตดิต่อคา้ขายกบัชาวต่างชาตมิชีาวต่างชาตมิากมายหลายภาษาเช่ น จนี โปรตุเกส ฝรัง่เศส 

ญีปุ่น่ องักฤษ อาหรบั หบีหอ่ในราชสาํนกัอาจมคีวามประณตีแต่ชาวบา้นทีอ่ยูแ่บบธรรมชาตคิงหลกี

ไมพ่น้ทีจ่ะหาวสัดุใกลต้วัมาห่อหุม้สิง่ของเช่นไมไ้ผ่ ปอ ปา่น ใบตอง ใบลาน เป็นตน้ รวมถงึผา้ทอมอื 

ในสมยัอยธุยาชาวบา้นยงัคงไมนํ่ากระดาษมาหอ่สิ่งของ เพราะกระดาษเป็นของสงูใชใ้นการเขยีนยา

ตาํราหลวงหรอืไมก่็ ใชใ้นการบนัทกึโองการต่างๆ เท่านัน้  การหอ่ของใชอ้าจใชผ้า้เป็นวสัดหุลกั ไป

ตลาดซือ้เน้ือหรอืหมกูใ็ชใ้บตองฉกีหอ่แลว้มดัดว้ยเชอืกปอกลว้ย ปจัจบุนัยงัพอมใีหเ้หน็อยูบ่า้งใน

บางพืน้ที ่การหอ่มกีารเปลีย่นแปลงวสัดมุากขึ้ นในสมยัรชักาลที ่ 5 เพราะมโีรงพมิพผ์ลติกระดาษ

ออกมามากมายกระดาษจงึไมใ่ช่ของสงูอกีต่อไปชาวบา้นจงึรูจ้กันํากระดาษทีเ่หลอืใชม้าหอ่หุม้

สิง่ของ จากนัน้ตน้ พ.ศ.2500 วสัดุสมยัใหมเ่ริม่เขา้มามบีทบาทในการห่อสิง่ของเครือ่งใชเ้ช่น

พลาสตกิ โฟมเป็นตน้มา ทาํใหว้สัดธุรรมชาตเิสือ่มความนิยมลงไป 

 

2. แนวคิดเก่ียวกบัชาติพนัธุ ์
   แนวคิดเร่ืองชาติพนัธุว์รรณา (Ethnography)  

  กลุม่ชาตพินัธุเ์ป็นเรือ่งวฒันธรรมและเป็นสว่นหน่ึงของวฒันธรรมยอ่ยหรอืวฒันธรรมรอง 

(Subculture) กลุม่ชาตพินัธุ ์หมายถงึ กลุม่คนทีม่วีฒันธรรมยอ่ยรว่มกนั คอื มคีา่นิ ยม ความคดิ 

อุดมการณ์ ประเพณ ีพธิกีรรมทางศาสนาระบบสญัลกัษณ์และวฒันธรรมดา้นอื่น ๆ รว่มกนั กลุม่

ชาตพินัธุจ์ะมวีฒันธรรมทีแ่ตกต่างไปจากวฒันธรรมใหม ่ๆ  (งามพศิ   สตัยส์งวน.  2543:  32) 
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 เมือ่กลุม่ชาตพินัธุต่์าง ๆ ไดอ้พยพอาศยัในสงัคมใหม ่มจีติสาํนึกในอตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมสงู แต่เมือ่เวลาเปลีย่นไปกลุม่ชาตพินัธุเ์หลา่น้ีอาจมกีารผสมผสานกบัวฒันธรรมหลกั

เพือ่ใหถ้กูยอมรบัจากสงัคม ทาํใหส้ญูเสยีอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเดมิของตน ในอเมรกิา 

นกัวชิาการพยายามอธบิายกระบวนการบรูณาการ ของกลุม่ชาตพินัธุต่์าง ๆ ปรากฏวา่มแีนวคดิอยู ่

2 รปูแบบ คอื รปูแบบแรกเรยีกว่า The Melting Pot หมายถงึกลุ่มชาตพินัธุน์ัน้ ๆ จะสญูเสยีอตั

ลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนไปในทีส่ดุ เมือ่เวลาผา่นไปและจะผสมผสานเขา้กบัวฒันธรรมใหญ่ 

(Hess, Markson; & Sten. 1988) ส่วนอกีรปูแบบหน่ึงทีเ่รยีกว่า Cultural Pluralism (พหุทาง

วฒันธรรม) หมายถงึ การยอมรบัความแตกต่างทางวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุต่์าง ๆ ในสงัคมนัน้ ๆ 

โดยแต่ละกลุม่ชาตพินัธุจ์ะพยายามรกัษาอตัลกัษณ์ของตนไวแ้ละมคีวามรูส้กึภาคภมูใิจในวฒันธรรม

ของตน และเพิม่ความตระหนกัถงึความเป็นกลุม่ชาตพินัธุเ์ดยีวกนัมากยิง่ขึน้ (งามพศิ สตัยส์งวน .  

2545:  34) 

  จากประเดน็ดงักลา่วขา้งตน้ประเดน็แรกไดแ้สดงความเหน็วา่วฒันธรรมแบ่งออกเป็น 2 

มติคิอืวฒันธรรมหลกัและวฒันธรรมรอง กลุม่ชาตพินัธุค์อืกลุม่คนทีม่คีวามคดิความเชือ่เหมอืนกนัมี

อุดมการณ์เดยีวกนั แต่ถกูหลอมรวมดว้ยวฒันธรรมหลกัจนสญูเสยี ความเป็นตวัตนบางอย่ างไป

ประเดน็ทีส่องแนวคดิความหวงแหนวฒันธรรมกลวัการถกูกลนืวฒันธรรมจากการเปลีย่นแปลงทาง

สงัคมและวฒันธรรมสมยัใหม ่ความเป็นตวัตนของแต่ละกลุม่ชาตพินัธจ์งึเกดิขึน้ ผูเ้ขยีนมองวา่

แนวคดิน้ีเพิง่เริม่เกดิขึน้ในประเทศไทยเมือ่ไมก่ีส่บิปีมาน้ี ทาํใหแ้นวคดิการรือ้ฟ้ืนความเ ป็นตวัตน

ของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุใ์นประเทศไทยชดัเจนขึน้ วฒันธรรมของกลุม่ต่างๆมบีทบาทในการอธบิาย

ตวัเองมากขึน้ดงักรณศีกึษากลุม่ชาตพินัธุใ์นจงัหวดัลพบุรเีป็นตน้ 

 กลุ่มชาติพนัธุใ์นจงัหวดัลพบรีุ 

 มหีลกัฐานสาํคญัทางโบราณคดทีีบ่่งบอกถงึการมอียูข่องกลุม่คนหรอืชุมชนซึง่ ตัง้ถิน่ฐาน

ในบรเิวณพืน้ทีลุ่ม่น้ําปา่สกัมาอยา่งน้อยราว 3,000 – 4000  ปี  โดยจากการขดุคน้ทางโบราณคดใีน

พืน้ทีบ่รเิวณ  บา้นมะนาวหวาน และบา้นหนองบวั ของกรมศลิปากร ในช่วงปี พ .ศ. 2539 – 2540  

รวม  18  แหง่  ไดร้ะบุขอ้มลูวา่  มกีารตัง้ถิน่ฐานทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยคุก่ อนประวตัศิาสตรต์อนปลาย  

โดยมกีารคน้พบภาชนะดนิเผา  ภาชนะสาํรดิ  ขวานหนิขดั  ขีแ้ร ่เครือ่งประดบัรา่งกาย  ในแหลง่

โบราณคด ี บา้นชยับาดาล บรเิวณ ตาํบลชยับาดาล อาํเภอชยับาดาล และแหลง่โบราณคด ีหนอง

มนัมา้และบรเิวณใกลเ้คยีง บรเิวณ ตาํบลมะนาวหวาน  อาํเภอพฒันานิคม และแห ล่งโบราณคด ี

บา้นหนองบวั บรเิวณ ตาํบลหนองบวั อาํเภอพฒันานิคม 

 นอกจากนัน้  ยงัมหีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานต่อเน่ืองในยคุต่อมา เช่น สมยัทวารวด ีสมยัรบั

อทิธพิลเขมร  สมยัอยธุยา  ซึง่มแีหล่งโบราณคดบีางแหล่งแสดงใหเ้หน็ถงึกลุ่มชุมชนทีม่เีทคโนโลยี

ชัน้สงู เช่น  เทคโนโลยกีารถลุงแร ่โดย ศรศีกัร วลัลโิภดม (2539) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของความเป็น

แหล่งชุมชนโบราณในบรเิวณลุ่มน้ําลพบุร ี– ปา่สกั  ว่า  ภมูปิระเทศของบรเิวณลุ่มน้ําลพบุร ี– ปา่สกั  

สว่นใหญ่เป็นพืน้ทีส่งู  มทีัง้ทีร่าบรปูพดั และทีร่าบขัน้บนัได   ทีม่ที ัง้ข ัน้สงู  ขัน้กลาง  และขั ้ นตํ่า   

บรเิวณดงักล่าวมทีัง้เขาและภเูขาสลบัซบัซอ้นจนมลีกัษณะเป็นหุบเขาในตวัเอง  และมแีหล่งแรธ่าตุ

สาํคญั  โดยเฉพาะแรเ่หลก็และทองแดง  อนัเป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิมแีหล่งชุมชนโบราณ  



 22 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชุมชนระดบัหมูบ่า้น  ชุมชนโบราณเหล่าน้ีมลีกัษณะทีแ่ตกต่างไปจ ากชุมชน

เกษตรอื่นๆ  เน่ืองจากสภาพภมูปิระเทศทีอ่ยูใ่นทีส่งูซึง่ไมเ่หมาะแก่การทาํการเกษตร  โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ไมเ่หมาะต่อการปลกูขา้วอนัจะเป็นฐานสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิการอยูต่ดิทีจ่นเกดิมพีฒันาการเป็น

ชุมชนและเมอืง  แต่ชุมชนในบรเิวณลุม่น้ําลพบุร ี – ปา่สกั  เหลา่น้ีมลีกั ษณะคลา้ยกบัชุมชนโบราณ

ในแอ่งโคราชซึง่มพีฒันาการทางสงัคมเศรษฐกจิเป็นชุมชนถลงุแร ่ ทาํใหเ้ชือ่ไดว้า่  ชุมชนโบราณใน

บรเิวณลุ่มน้ําปา่สกั -   ลพบุร ี และชุมชนในแอ่งโคราช  ต่างกเ็ป็นชุมชนอุตสาหกรรมถลงุแรท่ีม่ ี

ความสมัพนัธต์ดิต่อกนั  อยูร่ว่มกนัในสมยัเดยีวกนั  โดยเฉพา ะผูเ้ขา้มาตัง้ถิน่ฐานในลุม่น้ําปา่สกั – 

ลพบุรใีนช่วงแรกๆ น่าจะเป็นผูท้ีผ่า่นมาทางอสีานก่อน 

 การเป็นแหลง่อารยธรรมดัง้เดมิดงักลา่วกย็งัคงมอีทิธพิลต่อลกัษณะบางประการทีป่รากฏ

ในชุมชนบรเิวณน้ี  รวมทัง้ชุมชนบา้นโคกสลงุ  คอื 

 1. ความสาํคญัของการเป็นแหลง่ประกอบกจิกรร มถลุงเหลก็ทีส่าํคญัในอดตี  โดยมี

หลกัฐานทีป่รากฏเหน็ชดัในปจัจบุนั  คอื  เศษขีแ้ร ่ และท่อเหลก็ทีม่คีวามยาวประมาณ 2-3  คบื  

ตกอยูต่ามพืน้ทัว่ไป (ศรศีกัร วลัลโิภดม . ม.ป.ป.; อา้งองิจาก ชนิกา วฒันครีี . 2537) เฉพาะในกรณี

ของบา้นโคกสลุง มกีารขดุพบขีแ้รเ่หลก็ในบรเิวณหมูบ่า้นและหนองใหญ่  ซึง่เป็นขีแ้รท่ีเ่หลอืตกคา้ง

มาจากการถลงุแรเ่หลก็ในอดตี เดมิในบรเิวณน้ีเป็นทีด่อน น้ําท่วมไมถ่งึ ซึง่ในภาษาถิน่จะเรยีกพืน้ที่

ลกัษณะน้ีว่า  โคก ทาํใหเ้กดิการประสมคาํเป็นชือ่เรยีกชุมชนในบรเิวณน้ีวา่ โคกถลงุแร ่และต่อมา

เรยีกสัน้ลงว่า โคกถลุง จนในปจัจบุนัอาจเกดิการกลายเสยีงเรยีก เป็นชือ่ชุมชนโคกสลงุ ดงัปรากฏ

อยูใ่นปจัจบุนั 

            2.  การคน้พบโบราณวตัถุ ยคุก่อนประวตัศิาสตร ์เป็นเศษภาชนะดนิเผา ทีบ่า้นเกาะพระแกว้  

โดยกรมศลิปากร  ในปี  พ .ศ.2538 – 2539  รวมทัง้ในบรเิวณวดัโคกสาํราญมกีารคน้พบหลกัฐา น

ทางโบราณคด ี ยคุอทิธพิลวฒันธรรมเขมร  เป็นชิน้สว่นสถาปตัยกรรมโบราณซึง่ทาํจากหนิทราย  

และหนิศลิาแลง  ตดัเป็นสีเ่หลีย่ม  ซึง่จากหลกัฐานทางโบราณคดดีงักล่าว  ไดส้่งผลใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณ

บา้นโคกสลงุไดร้บัการใหค้วามสาํคญัในฐานะ  สถานทีอ่ยูโ่บราณซึง่เคยมอีารยธรรมดัง้เดิ มปรากฏ

อยูต่ ัง้แต่ยคุก่อนประวตัศิาสตร ์

            ใน “รายงานการศกึษา  เรือ่ง  มรดกวฒันธรรมไทยเบิง้  ลุม่น้ําปา่สกั  ในเขตทีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากการสรา้งเขือ่นปา่สกั ”  (ภธูร  ภมูะธน ,  2541)  ไดก้ลา่วถงึความสาํคญัของการเป็น

แหล่งชุมชน  และชุมทางสาํคญัในอดตี  ทีท่าํใหก้ลุม่ชุมชนในบรเิวณน้ีมคีวามสมัพนัธก์บัชุมชนอื่นๆ 

ใกลเ้คยีง  ในฐานะทีเ่ป็นเหมอืนประตเูขา้ออกระหวา่งภมูภิาค  ทัง้ในแงข่องความเป็นเสน้ทางสาํคญั

ในการเดนิทพั  และเสน้ทางตดิต่อคา้ขาย  กล่าวคอื  ทีต่ ัง้ของเมอืงชยับาดาล  และเมอืงบวัชุมเป็น

เสน้ทางผา่นทางน้ําจากแมน้ํ่า ปา่สกัตอนบน  จากหลม่สกั  เพชรบรูณ์ วเิชยีรบุร ี ผา่นลงมาเพือ่

เดนิทางตดิต่อในยงัสระบุร ี อยธุยา  และกรงุเทพ ตามลาํดบั  และเมอืงชยับาดาลยงัเป็นเมอืงชุม

ทางของการเดนิทางทางบก  จากภาคกลางไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  เช่น  โคราช  ชยัภมู ิฯลฯ 
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 กลุ่มชาติพนัธุไ์ทยเบ้ิง 

           ไทยเดิง้ ” หรอื “ไทยเบิง้ ” เป็นกลุม่ชาตพินัธุท์ีอ่พยพมาจากเวยีงจนัทร ์ประเทศลาว ใน

สมยัรชักาลที ่๔  แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์ จะกระจายกนัตัง้ถิน่ฐานอยูต่ามภาคอสีานของไทยในแถบ

จงัหวดันครราชสมีาหรอืเหนือขึน้ไป  เช่น  ทีอ่าํเภอจตุัรสั  อาํเภอบาํเหน็จณร งค ์ จงัหวดัชยัภมู ิ 

และอกีหลายอาํเภอของจงัหวดัอื่นๆ ทีม่ชีายเขตตดิกบัจงัหวดันครราชสมีา  กลุม่ชนน้ีถงึแมจ้ะเป็น

ลาวแต่ภาษาพดูจะแตกต่างไปจากภาษากลุม่ชาตพินัธุล์าวกลุม่อื่น  คนไทยทางภาคอสีานจะเรยีก

พวกชนกลุม่น้ีวา่เป็นพวกทีพ่ดู  ภาษาไทยโคราช  ซึง่สนันิษฐานวา่เป็ นภาษาพดูทีผ่สมผสานกนั

ระหวา่งภาษาอสีานและภาษาไทยภาคกลางดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีม่กีารใชค้าํศพัทค์ละกนั  ระหวา่ง

ภาษาไทยอสีานกบัภาษาไทยภาคกลาง ........ชาวไทยเบิง้  ในเขตจงัหวดัลพบุร ี เป็นกลุ่มชาวไทย

เบิง้  ทีอ่พยพโยกยา้ยมาจากแถบโคราช  จงึพบไดว้า่ชาวไทยเบิง้  ทีน่ี่ ยงัคงมศีลิปวฒันธรรม

ประเพณบีางอยา่งทีย่งัคงคลา้ยกนักบั  ชาวไทยเดิง้ทีโ่คราช  เช่น  ชอบรอ้งและฟงัเพลงโคราช  

เป็นตน้  ชาวไทยเบิง้ไดอ้พยพมาตัง้บา้นเรอืนอยูเ่ป็นกลุม่ใหญ่ในพืน้ทีต่าํบลบา้นดลีงัและในแถบลุม่

แมน้ํ่าปา่สกั  ทีต่ําบลโคกสลุง  และตําบลมะนาวหวาน 

(พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ สมเดจ็พระนารายณ์ ,  ขอ้มลูจดัแสดง ”นิทรรศการพเิศษ ชาวไทยเบิง้ลุม่

น้ําปา่สกั”, พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิสมเดจ็พระนารายณ์, ไมร่ะบุวนัที)่ 

            ไทยเบิง้ ไทยเดิง้ หรอืไทยโคราช เป็นกลุ่มชนพืน้ถิน่อกีกลุ่มหน่ึง ทีต่ ัง้บา้นเรอืนอยูบ่รเิวณ

ลุ่มแมน้ํ่าปา่สกั  อาํเภอพฒันานิคม อาํเภอชยับาดาล อาํเภอโคกสาํโรงและอาํเภอสระโบสถ ์จงัหวดั

ลพบุร ีและยงัตัง้ถิน่ฐานกระจดักระจายอยูใ่นจงัหวดัอื่น ๆ อกีไดแ้ก่ อําเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบุร ี

อาํเภอศรเีทพ อาํเภอวเิชยีรบุร ีจงัหวดัเพชรบรูณ์ จงัหวดันครราชศรมีา จงัหวดับุรรีมัย ์จงั หวดั

ชยัภมู ิธวชั ปณุโณฑก (2538: 16) อธบิายวา่ไทยเบิง้คอื กลุม่ชนทีใ่ชภ้าษาไทยกลาง เพยีงแต่

สาํเนียงเพีย้น เหน่อเท่านัน้ มภีาษาไทยลาวปนอยูบ่า้ง แต่คาํพืน้ฐานทัว่ไปตรงกบัภาษาไทยกลาง 

ชาวไทยเบิง้มขีนบธรรมเนียม และวฒันธรรมคลา้ยกลุม่ชนไทยภาคกลาง แต่ยงัมลีกัษณะบางอย่ าง

ทีแ่สดงความเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชน เช่น ภาษา ความเชื่อ เพลงพืน้บา้น เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้น

การประกอบอาชพี การละเลน่รวมทัง้การทอผา้ 

  เรือนท่ีอยู่อาศยัของชาวไทยเบ้ิง 

  เรอืนของชาวไทยเบิง้แบบดัง้เดมิ เป็นเรอืนหลงัคาทรงจัว่ ใตถุ้นสงูแบบเรอืนไทย เพื่อ

ประโยชน์ การอยูอ่าศยัในฤดน้ํูาหลาก ความชาญฉลาดในการสรา้งเรอืนของชาวไทยเบิง้ คอื 

สามารถนําทรพัยากรธรรมชาตมิาใชเ้ป็นสว่นประกอบของเรอืนไดอ้ยา่งสวยงาม เช่น ฝาเรอืนแบบ

ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรอืน  ฝาค้อ ซึง่พบมากในพืน้ทีอ่าํเภอโคกสลงุ เป็นการนําใบจาก  ต้นค้อ

ซึง่เป็นตน้ไมท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยตน้ปาลม์หรอืตน้หมากจะขึน้อยูร่มิแมน้ํ่าปา่สกั นํามาเรยีงทบัอยูบ่นฝา

ฟากทีท่าํจากไมไ้ผ่ แลว้ขดัทบัดว้ยไมไ้ผ่ขวางอกีชัน้หน่ึง นบัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยเบิง้อยา่ง

แทจ้รงิ ต่อมาบา้นของชาวไทยเบิง้เปลีย่นแปลงไปเป็นบา้นทรงป ัน้หยาทาํจากไมเ้น้ือจรงิเน้ือแขง็  ใต้

ถุนทาํคอกววัคอกควาย ปจัจบุนัมกีารสรา้งบา้นสองชัน้มหีลายหอ้ง มงุดว้ยกระเบือ้ง สงักะสชีัน้ลา่ง

ก่อดว้ยปนูซเีมนต์  ไทยเบิง้นิยมปลกูเรอืนใตถุ้นสงู เช่นเดยีวกบับา้นในชนบททัว่ไป ใตถุ้นบา้น
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สามารถใชป้ระโยชน์ไดน้านบัประการ เหมอืนกลุม่ชนอื่น ๆ ญาตพิีน้่องจะปลกูบา้น ในบรเิวณ

ใกลเ้คยีงกนั ผูช้ายเมือ่แต่งงานแลว้จะออกมาอยูใ่นครอบครวัหรอือยูบ่า้นของฝา่ยหญงิ ลกัษณะของ

ครอบครวัเป็นครอบครวัขยาย คนในครอบครวัคอ่นขา้งอบอุ่น โดยมผีูช้ายเป็นผูนํ้าครอบครวั 

สมยัก่อนมอีาชพีทาํไร ่ทาํนาเป็นหลกั ปจัจบุนัทาํไรท่าํนาน้อยลง คนในวยัหนุ่มสาวจะละทิ้ ง

บา้นเรอืนเขา้ไปทาํงานในเมอืง ในครอบครวัจงึพบเฉพาะคนรุน่ยาย หลาน  ชาวไทยเบิง้ มรีปูรา่ง

ลกัษณะเหมอืนคนไทยทัว่ไป ผวิสองส ีพดูเสยีงเหน่อเลก็น้อย มคีวามเป็นอยูแ่บบเรยีบงา่ย อุปนิสยั

เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ มน้ํีาใจ ใจบุญสุญทาน รกัสนุก ซื่อสตัย ์ขยนั อดทน 

 การแต่งกายของชาวไทยเบ้ิง 

 ชาวไทยเบิง้เป็นคนเรยีบงา่ย จงึมกีารแต่งกายแบบธรรมดา แต่ละคนมเีสือ้ผา้เท่าทีจ่าํเป็น 

ผา้ทีนิ่ยมใชม้กัจะเป็นผา้ฝ้ายมากกวา่ผา้ทีท่อจากเสน้ใยอื่น ๆ  ถา้เป็นการแต่งกายในโอกาสพเิศษ

อาจจะใชผ้า้ฝ้ายทีท่อปนกบัผา้ไหม แบบเสือ้เป็นแบบเรยีบ ๆ ใชไ้ดน้าน การ แต่งกายของกลุ่มชนน้ี 

มลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 

            ชาวไทยเบิง้ดัง้เดมินิยมใชผ้า้ฝ้ายเป็นเครือ่งแต่งกายซึง่เหมาะสมกบัสภาพอากาศรอ้น 

เน่ืองจากผา้ฝ้ายมคีุณสมบตัดิดูซบัเหงือ่ไดด้หีญงิชาวไทยเบิง้ นุ่งผา้โจงกระเบน ผา้ถุง และใช้

ผา้แถบคาดอก เมือ่อยูบ่า้นจะสวมเสื้ อคอกระเชา้หรอืคอกระโจม และใสเ่สือ้แขนสามสว่นสขีาวใน

โอกาสพเิศษ ใชผ้า้ขาวมา้เป็นผา้สไบเมือ่ไปวดั ผูห้ญงิสงูอายนิุยมผมทรงดอกกระทุ่ม ไวจ้อนยาวทัง้

สองขา้ง ส่วนหญงิสาวนิยมไวผ้มยาวประบ่า ชายชาวไทยเบิง้ สวมเสือ้คอพบั เสือ้คอกลม กบั

กางเกงจนี โจงกระเบน หรอืโสรง่ ใชผ้า้ขาวมา้เคยีนเอง คาดศรีษะ ชายชาวโคกสลงุนิยมสะพายยา่ม

จนเป็นเอกลกัษณ์ ถา้พบคนสะพายยา่มในแถบน้ีจะทราบไดท้นัทวีา่ ตอ้งเป็นชาวไทยเบิง้จากโคกส

ลุงอยา่งแน่นอนจากคาํบอกเล่าการไปงานศพจะแต่งตวัดว้ยเสือ้ผา้สทีัว่ไปตามสะดวก ไมม่ปีระเพณี

ทีต่อ้งแต่งชุดดาํหรอืขาว ซึง่ลกัษณ ะน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิทางพทุธศาสนาทีเ่ชือ่วา่ การเกดิ การ

ตาย เป็นเรือ่งปกตไิมจ่าํเป็นตอ้งแสดงความทุกขด์ว้ยการแต่งดาํ อนัเป็นประเพณทีีม่าภายหลงั

(สุรชยั  เสอืสงูเนิน.  2548:  26) 

 บ้านโคกสลงุในปัจจบุนั 

          จากขอ้มลู “เอกสารจากองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ขอ้มลูในปี พ.ศ. 2543” (องคก์ารบรหิาร

ส่วนตําบลโคกสลุง ไมร่ะบุปีทีพ่มิพ์ ) ไดบ้รรยายลกัษณะของตําบลโคกสลุงไวว้่า ตําบลโคก สลุง อยู่

หา่งทางทศิเหนือของอาํเภอพฒันานิคม  ระยะหา่งตวัอาํเภอประมาณ 18 กโิลเมตร  โดยมอีาณาเขต

ตดิต่อกบัตําบลต่างๆ ดงัน้ี 

 ทศิเหนือ จรดตําบลมว่งค่อม  อําเภอชยับาดาล 

 ทศิใต ้ จรดตาํบลพฒันานิคม ตาํบลมะนาวหวาน อาํเภอพฒันานิคม 

 ทศิตะวนัออก จรดตาํบลแก่งผกักดู ตาํบลมะกอกหวาน และอ่างเกบ็น้ําเขือ่นปา่สกั 

 ทศิตะวนัตก จรดตาํบลดลีงั อาํเภอพฒันานิคม ตาํบลวงัเพลงิ อาํเภอโคกสาํโรง 
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 ตาํบลโคกสลงุ มเีน้ือทีป่ระมาณ 181.25 ตารางกโิลเมตร ห รอื 113,125  ไร ่ แบ่งเป็น

หมูบ่า้น 11 หมู ่โดยเป็นหมูบ่า้นในเขต อบต. เตม็ทัง้หมูบ่า้นทุกหมูบ่า้น มปีระชากรทัง้สิน้ 10,835 คน 

เป็นหญงิ 5,494  คน มคีวามหนาแน่นเฉลีย่ 60 คน/ตารางกโิลเมตร  สภาพภมูปิระเทศโดยทัว่ไป 

ทางทศิเหนือ ทศิใต ้และทศิตะวนัตก  ภมูปิระเทศส่วน ใหญ่เป็นทีร่าบสงู  สลบักบัหว้ยเลก็ๆ มภีเูขา

เตีย้ๆ หลายลกู เช่น เขาขวาง เขาเตยีน เขากกตะโก เขาขโมยปลน้ เขาพลวง และเขาพระยาเดนิธง 

สว่นภมูปิระเทศทางทศิตะวนัออก เป็นทีร่าบลุม่แมน้ํ่าปา่สกั  เดมิตําบลโคกสลุงขึน้กบัเมอืงไชย

บาดาล(ชยับาดาล)  มาโดยตลอด  จนกระทัง่ พ .ศ. 2505  กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศตัง้อาํเภอ

พฒันานิคม จงึไดแ้ยกตาํบลโคกสลงุมาขึน้กบัอาํเภอพฒันานิคมตัง้แต่นัน้มา  แต่หากมองพฒันาการ

ของการเกดิขึน้ของชุมชนบา้นโคกสลุงทีอ่ยูร่วมกลุ่มกนั กอ็าจกล่าวไดว้่า ขอบเขตของกลุ่มชุมชนที่

เรยีกไดว้า่เป็นโคกสลงุในความรบัรูข้องชาวบา้นทัว่ไปจะเป็นกลุม่บา้นหมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,11 อนัเป็น

กลุ่มบา้นเรอืนทีเ่กาะกลุ่มกนัตัง้แต่แรกเริม่ก่อนทีจ่ะมกีารแบ่งเขตการปกครองใหม ่

 กลุ่มชาติพนัธุล์าวแง้ว 

 กลุ่มชาวไทยลาวอกีกลุ่มหน่ึง ทีก่ระจายกลุ่มอาศยัอยูท่ ัว่ไปในจงัหวดัลพบุร ีและจงัหวดั

สระบุร ีคอืกลุ่มลาวแงว้ คนไทยลาวกลุม่น้ีมถีิน่ฐานสาํคญัใน จงัหวดัลพบุร ีทีบ่า้นหนองเมอืง อําเภอ

บา้นหมี ่บา้นหว้ยโปง่ อาํเภอโคกสาํโรง  บา้นท่าแค  บา้นท่าศาลา บา้นดงน้อย อาํเภอเมอืงลพบุรี  

และมถีิน่ฐานในจงัหวดัสระบุร ีทีบ่า้นน ายาว บา้นตาลเสีย้น บา้นสม้ปอ่ย อาํเภอพระพทุธบาท และ

บา้นโดนน้อย อาํเภอหนองโดน มผีูร้ะบุวา่ลาวแงว้ คอืชือ่กลุม่ชนทีม่ถีิน่ฐานเดมิอยูท่ีน่ครเวยีงจนัทน์ 

และเป็นชื่อทีช่าวไทยพวนเรยีกชื่อชนกลุ่มน้ี (ชชัวาล สุคนัธวภิตัิ .  2539: 26) อยา่งไรกต็าม มขีอ้น่า

สงสยัอกีวา่สาํเนียงการพดูของชาวลาวแงว้นัน้ใกลเ้คยีงกบัชาวหลวงพระบางเช่ นกนั คนกลุม่น้ีจงึ

น่าจะมถีิน่ฐานเดมิแถบหลวงพระบางต่อมาทางใตจ้นถงึแถบนครเวยีงจนัทน์ดว้ยลาวแงว้ คงถกู

กวาดตอ้นครวัเรอืนมาอยูใ่นทีร่าบภาคกลางประเทศไทยพรอ้ม ๆ กบัไทยพวนทีม่ถีิน่ฐานเดมิแถบ

เมอืงเชยีงขวาง ซึง่อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทน์ ประวตักิ ารกวาดตอ้น

ครวัเรอืนลาวเวยีงจนัทน์ครัง้ใหญ่ทีป่รากฏหลกัฐานในประวตัศิาสตรไ์ทยคอื 

1. เมือ่ พ.ศ. 2321 ตรงกบัปลายรชัสมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช โปรดใหส้มเดจ็พระ
ยามหากษตัรยิศ์กึยกทพัไปตเีวยีงจนัทน์ เมือ่ตไีดใ้หก้วาดตอ้นชาวเวยีงจนัทน์มาตัง้ถิน่ฐานตามหวั
เมอืงชัน้ใน คอื ลพบุร ีสระบุร ีนครนายกและฉะเชงิเทรา 

2. เมือ่ พ.ศ. 2371 ตรงกบัรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั พงศาวดารกรงุ
รตันโกสนิทรร์ชักาลที ่3 ระบุวา่ เมือ่เจา้พระยาราชสภุาวด ี (ต่อมาเป็นเจา้พระยาบดนิทรเดชาทีส่มหุ
นายก) กลบัจากเสรจ็ราชการปราบเจา้อนุวงศ ์เวยีง จนัทน์แลว้ ไดก้วาดครวัเวยีงจนัทน์มาดว้ย ครวั
เมอืงเวยีงจนัทน์ครัง้นัน้โปรดใหอ้ยูใ่นเมอืงลพบุรบีา้ง เมอืงสระบุรบีา้งเมอืงสุพรรณบุรบีา้ง  เมอืง
นครไชยศรบีา้ง  
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 ประวติัลาวแง้วบ้านหนองเมือง 

 บา้นหนองเมอืง ตาํบลหนองเมอืง อาํเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ีบา้นหนองเมอืงเป็นชุมชน
กลุม่ใหญ่มสีามหมูบ่า้น คอืหมูท่ี ่ 2,3,6 เมือ่สมยัก่อนกวา่ 200 ปีมาแลว้ บา้นหนองเมอืงเคยเป็น
ชุมชน ชุมชนหน่ึงดงัมหีลกัฐานปรากฏใหเ้หน็คอื เนินวดัเก่ามซีากอฐิ ซากปรกัหกัพงัหลงเหลอือยู ่
ชาวบา้นสว่นใหญ่เป็นลาวแงว้ทีอ่พยพมาจากเมอืงเวยีงจนัทร ์ประเทศลาว ครัง้แต่สมยัรชักาลที ่ 1 มี
กลุม่ชนต่าง ๆ ไดอ้พยพแยกยา้ยไปตัง้ถิน่ฐานหาทีท่าํมาหากนิ และมกีลุม่ชน 3 กลุ่มไดอ้พยพมา
ดว้ยคอื 

 กลุม่ที ่1. กลุม่กาํนนัชม ยา้ยมาจาก “ช่องแค” 
 กลุม่ที ่2. กลุม่แมเ่ฒา่ลิม้ ยา้ยมาจากบางน้ําเปรีย้ว ลพบุร ี
 กลุม่ที ่3. กลุ่มหนองบวัขาว ยา้ยมาจาก “หนองบวัขาว ลพบุร”ี 
 ชุมชนกลุม่ทีห่น่ึงกลุม่ทีส่องไดอ้พยพมาเจอกนั ไดพ้บเนินเจดยีเ์ก่าสนันิษฐานวา่คงเป็นวดั

เก่า ไมม่หีลกัฐานยนืยนัไดว้า่สรา้งขึน้ในสมยัใด เคยเป็นชุมชนอยูก่่อนแลว้ เป็นปา่ตน้ไมข้ึน้คลมุทบึ
จงึไดห้ยดุพกัและไดร้วมกนัตัง้กลุ่มบา้นขึน้ สมยัก่อนนัน้สภาพภมูปิระเทศยงัเป็นปา่ ราบลุม่ น้ําท่วม
ในฤดฝูน จงึเรยีกวา่ “บา้นหนองเมอืง ” อยูท่างดา้นทศิเหนือของเนินเจดยี ์หา่งประมาณ 300 เมตร 
และต่อมากไ็ดม้ชีนกลุม่ทีส่ามอพยพมาจากหนองบวัขาวลพบุรมีาสมทบเพิม่ขึน้อกี รวมกนัเป็น
หมูบ่า้นใหญ่ มนีายชม แพรส ีเป็นหวัหน้าหมูบ่า้นและต่อมาไดเ้ป็นกํานนัคนแรกของหนองเมอืง เมือ่
มหีมูบ่า้นขึน้ประชากรเ พิ่มขึน้ จงึไดก้นัสรา้งวดัขึน้เพือ่ใชท้าํกจิกรรมทางศาสนา วดัน้ีสรา้งขึน้ทาง
ตอนเหนือของหมูบ่า้น ซึง่รวมกลุ่มใหญ่กว่าเรยีกว่า “วดัหนองบวัขาว ” ปจัจบุนัเป็นสถานทีท่ีท่าํการ
สถานีอนามยัขนาดใ หญ่ ตาํบลหนองเมอืง ตัง้ขึน้ไดไ้มน่านกต็อ้งรา้ง เพราะไมม่พีระอยูจ่าํพรรษา 
กาํนนัชมจงึไดย้า้ยไปสรา้งวดัใหมข่ึน้อกี ทางทศิใตข้องหมูบ่า้น หา่งจากเนินเจดยีเ์ก่ามาทางดา้นทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประมาณ 150 เมตร เรยีกว่า “วดัใต”้ แต่ตอ้งรา้งอกี อนัเน่ืองมาจากพระภกิษุที่
จาํพรรษาอยูน่ัน้มคีวามประพฤตนิอกรตี ผดิวนิยัสงฆเ์ป็นอยา่งมากเพราะอยูห่า่งจากหมูบ่า้น กาํนนั
ชมจงึใหย้า้ยวดัเขา้มาสรา้งอยูใ่จกลางหมูบ่า้นตราบเท่าทุกวนัน้ี เนินเจดยีส์นันิษฐานวา่เป็นวดัเก่าไม่
สามารถยนืยนัไดว้า่สรา้งขึน้มาในสมยัใด ตามคาํบอกเลา่ของผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ที่ มอีาย ุ90 ปีขึน้ไปและยงั
จาํความได ้ เลา่ใหฟ้งัวา่ บนเนินนัน้เป็นองคเ์จดยีใ์หญ่ ปา่ไมข้ึน้ปกคลมุทบึ ปจัจบุนัเคยขดุพบ
พระพทุธรปู และมซีากปรกัหกัพงัเป็นซากอฐิเก่าแก่อยูม่ากมายปจัจบุนัเป็นทีท่าํการ บา้นพกั
เจา้หน้าทีส่ถานีอนามยั ตาํบลหนองเมอืง 
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การปกครอง 

  ตาํบลหนอง เมอืงเป็นตาํบลหน่ึงในจาํนวน 21 ตําบลของอําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ี

แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมูบ่า้น ประกอบดว้ย หมูท่ี ่ 1 บา้นหว้ยกรวด บา้นนาจาน หมูท่ี ่ 2,3,6 

บา้นหนองเมอืง หมูท่ี ่5 บา้นสระมะเหลอื บา้นน้ําบ่า หมูท่ี ่4,7 บา้นหนองแก บา้นหนองกระเบยีนน้อย 

 อาณาเขต 

  ตําบลหนองเมอืงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของอําเภอบา้นหมี ่ห่างจากทีว่่า

การอาํเภอเป็นระยะหา่งประมาณ 6 กโิลเมตร โดยมอีาณาเขตตดิต่อดงัน้ี 

  ทศิเหนือ   ตดิต่อกบัตาํบลหนองกระเบยีนและตาํบลชอนมว่ง 

  ทศิใต ้  ตดิต่อกบัตาํบลบา้นกลว้ย บา้นทรายและตาํบลหนิปกั 

  ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัตําบลดอนดงึ 

  ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัตําบลหว้ยแกว้ 

 จาํนวนครวัเรือน 

  จาํนวน 1,225 ครอบครวั 

 จาํนวนประชากร ปี 2546 

  จาํนวน 4,616 คน 

 จาํนวนพืน้ท่ี 

  61.285 ตารางกโิลเมตร หรอื 38,306.25 ไร ่

 การประกอบอาชีพ 

   ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยทาํนาขา้วเป็นหลกั นอกจากนัน้กย็งั

มกีารทาํสวนสม้ในบรเิวณพืน้ทีด่า้นหน้าของตาํบล ทีต่ดิกบัคลองชลประทาน และมกีารทาํพชืไรแ่ละ

สวนปา่ในเขตของตาํบล 

 ศาสนา 

  ประชากรทัง้หมดนบัถอืศาสนาพทุธมวีดัทางพทุธศาสนา จาํนวน 6 วดั ไดแ้ก่ วดัหนอง

เมอืง วดัหว้ยกรวด วดันาจาน วดัน้ําบ่า วดัสระมะเกลอืและวดัหนองแก 

 

ในการทาํงานของสมาชกิกลุม่ไดด้าํเนินการโดยนําผลผลติมารวมกนัเพือ่ทาํการจาํหน่าย

ใหก้บัพ่อคา้ ซึง่ทาํใหม้อีํานาจต่อรองของกลุ่มหลงัจากขายผลผลติไดแ้ลว้กจ็ะเฉลีย่เงนิส่วนหน่ึงเขา้

กองกลางเพือ่ใชเ้ป็นทุนในการบรหิารกจิกรรมของกลุม่ต่อไป 

สาํหรบักลุ่มชมรมผูส้งูอายจุดัตัง้ขึน้เพือ่ใหผู้ส้งูอายไุดม้โีอกาสทาํกจิกรรมกลุม่รว่มกนั พรอ้ม

ทัง้ยงัเป็นการอนุรกัษข์นบธรรมเนียมประเพณ ีวฒันธรรมต่าง ๆ ทีผู่ส้งูอายจุะทราบด ีตลอดจนการ

สง่เสรมิสขุภาพทัง้ทางรา่งกายและจติใจของผูส้งูอายใุหม้สีขุภาพแขง็แรงสมบรูณ์ เช่น การเลน่กลองยาว 

การเสง็กลอง 
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 สินค้าพืน้เมือง 

1. ผา้ทอ 

2. ปลารา้ปลาตะเพยีน 

3. สม้เขยีวหวาน 

 ประเพณีท่ีสาํคญัในตาํบล 

1. ประเพณสีรงน้ําพระ  (สงกรานต)์ 

2. ประเพณบุีญพระเวส (งานเทศน์มหาชาต)ิ 

3.  ประเพณวีนักตญั� ู (รดน้ําดาํหวัผูใ้หญ่) 

 คาํขวญัประจาํตาํบล 

  ถิน่หนองเมอืงเมอืงน่าอยู ่หลวงปูนี่ทีเ่ลื่อมใส 

  ขอ้มลูจากตําบลหนองเมอืง พ.ศ.2546 (พยอม  ทองแผ่น. 2552) 
 ลกัษณะท่ีอยู่อาศยัของลาวแง้ว 

 ตวัอย่างทีไ่ดเ้หน็จากหมูบ่า้น นัน้คอืเลอืกทาํเลทีต่ ัง้หมูบ่า้นในทีร่าบมลีาํน้ําไหลผา่น พืน้ที่

รอบ ๆ หมูบ่า้นคอืทีร่าบลุม่ใชเ้ป็นทีท่าํนา กลางหมูบ่า้นคอืวดั และรอบ ๆ วั ดคอืเรอืนของชา วลาว

แงว้ทีส่รา้งชดิ ๆ กนั โดยมรีัว้รอบกัน้เขตบา้นแต่ละหลงั ลกัษณะของเรอืนอาศยั เป็นเรอืนใตถุ้นสงูมี

รปูแบบทีแ่ตกต่างกนัสองแบบ คอืเรอืนใตถุ้นสงูแบบทรงไทย มฝีาเฟ้ียมหรอืฝาปะกน หลงัคาจัว่

ค่อนขา้งแหลม ตกแต่งขอบจัว่ดว้ยแผ่นไมป้้านลมและตวัเหงา เรอืน บางหลงัมฝีากัน้ดา้นในที่

แกะสลกัหรอืฉลุอยา่งงดงาม สาํหรบัรปูแบบเรอืนอกีแบบคอื เรอืนแฝดหลงัคาทรงจัว่ ทีไ่มส่งูชะลดู

มากและไมต่กแต่งขอบจัว่ดว้ยไมป้้านลมและตวัเหงา เรอืนแบบน้ีจะพบเหน็ไดม้ากแถบภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือหรอืแถบฝ ัง่ลาํน้ําโขง หรอือาจะเรยีกไดว้่าเรอืนทรงลา ว ใตถุ้นเรอืนมแีครไ่ม้

วางสาํหรบัพกัผอ่นหรอืรบัแขกวางกีท่อผา้และเกบ็เครือ่งมอืเครือ่งใช ้พืน้ทีร่อบ ๆ บา้นปลกูพืน้ที่

เป็นประโยชน์ เช่น ไผ ่มะขาม มะพรา้ว รวมทัง้ผกัสวนครวั บรรยากาศของหมูบ่า้นรม่รืน่ 

 อุปนิสยั ชาวลาวแงว้รกัสงบ ซื่อสตัย ์รกัความสะอาด รกัสวยรกัง าม ยดึมัน่ใน

พระพทุธศาสนา ชาวลาวแงว้ยงัฝกัใฝว่ชิาการ นิยมสง่ลกูใหเ้ลา่เรยีนสงู ๆ ในหมูบ่า้ นมโีอกาสพบ

ตาํราเก่า ๆ เช่น สมดุขอ่ย ใบลานจารอกัษรไทยน้อยเขยีนเรือ่งนิทานทางโลก และใบลานจารอกัษร

ธรรมเนียมบนัทกึเรือ่งราวพธิกีรรมและเรือ่งพทุธศาสนาเป็นประจกัษพ์ยานใหร้บัรู้ ว่าชาวลาวแง้

วเป็นกลุม่คนเจรญิมาตัง้แต่สมยัโบราณ บา้นเรอืนตัง้อยูช่ดิกนัลว้นเป็นเครอืญาตมิคีวามเอือ้เฟ้ือ

ช่วยเหลอืเกือ้กูลซึง่กนัและกนั  ชุมชนลาวแงว้ในปจัจบุนัยงัคงปรากฏกลิน่อายของชุมชนไทยแบบ

ดัง้เดมิทีช่วีติไมร่บีรอ้น พึง่พาธรรมชาต ิสงบ อารมณ์ดแีละเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 

 การแต่งกายของชาวลาวแง้ว 

 ผูห้ญงิ สวมเสือ้แขนกระบอก ห่มสไบ นุ่งผา้ซิน่มดัหมี ่ต่อหวัต่อตนีซิน่ สวมเสือ้คอปิด ผ่า

อก แขนเสือ้ทรงกระบอก ห่มสไบไหม ทรงผมดอกกระทุ่ม  อดตีนิยมตดัผมสัน้ทรงดอกกระทุ่ม ใช้

น้ํามนัละหุ่งผสมเครือ่งหอมชโลมเสน้ผม สาํหรบัแป้งผดัหน้ า ใชร้ากขมิน้ตาํผสมกบัเมลด็ละหุง่นิยม
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ใหฟ้นัดาํดว้ยการกนิหมาก หากมงีานสาํคญั ๆ ผูห้ญงิจะสวมเสือ้แขนกระบอกคอปิด ใชส้ไบสเีรยีบ ๆ สี

เดยีวหม่ เป็นผา้ไหมสขีาวทีซ่ือ้จากชาวอสีานทอขายบา้ง ใชส้ไบแพรจนีบา้ง ผา้นุ่งตอ้งเป็นผา้ซิน่

มดัหมีต่่อตนีซิน่ หรอืบางครัง้นุ่งโจงกระเบน จะสะพายยา่มขดิใบเลก็ใส่หมากพลหูรอืของมคี่าตดิตวั

ไป หากไปทาํงานในนาในไรจ่ะนุ่งซิน่ฝ้ายสดีาํ หากอยูก่บับา้นนุ่งซิน่ต่อตนีซิน่ หรอืนุ่งโจงกระเบน 

สวมเสือ้ชัน้ในหา้ตะเขบ็ เป็นเสือ้ผ่าอกรดัรปูตดิกระดุมหรอืใชผ้า้แถบพนัตวั และเหน็บเกาะหน้าอก 

เดก็ผูห้ญงินุ่งซิน่ธรรมดาไมม่หีวัและตนีซิน่ สาํหรบัเดก็เลก็ ๆ พอหดัเดนิไดจ้ะสวมตะป้ิงทาํดว้ยเงนิ 

มขีองเลน่เป็นตุ๊กตาผา้ เรยีกวา่ อตีิง๋ 

สาํหรบัการแต่งกายของชาวลาวแงว้  ชายตดัผมทรงมหาดไทยใสน้ํ่ามนัและเครือ่งสาํอาง

เหมอืนผูห้ญงิ ใสเ่สือ้ทีต่ดัเยบ็ดว้ยผา้ปา่นแขนสามสว่นหรอืแขนยาว นุ่งผ้ าถุง กางเกงขากว้ยหรอื

โจงกระเบน และคาดทบัดว้ยผา้ขาวมา้ ใสแ่หวนเกลีย้งและหอ้ยผา้เบีย่ง ชุดทีก่ลา่วมาน้ีใชไ้ดทุ้กงาน 

ทุกพธิกีรรม ถา้อยูก่บับา้นจะนุ่งผา้ถุงหรอืกางเกงขาก๊วย ไมส่วมเสือ้ คงมเีพยีงผา้ขาวมา้พาดไหล่  

(ชชัวาล สุคนธวภิตั.ิ  2539:  22) 

  กลุ่มชาติพนัธุม์อญ 

 กลุม่ไทยรามญัหรอืมอญในตาํบลบางขนัหมาก อาํเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ีเป็นกลุม่ชาติ

พนัธุห์น่ึงซึง่อพยพมาจากตอนใตข้องประเทศพมา่ อนัเน่ืองมาจากภยัของสงคราม ระหวา่งไทยกบั

พมา่ ไทยรามญัหรอืมอญไดอ้พยพมาพึง่พระบรมโพธสิมภารแหง่พระมหากษตัรยิาธริาชเจา้ กรงุ

สยามสบืมาได้หลายชัว่อายคุน กระจดักระจายอยูใ่นพืน้ทีห่ลายจงัหวดัของประเทศไทยอาทอิาํเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดั

นนทบุร ีเป็นตน้ ชาวไทยรามญัหรอืชาวมอญยงัคงเอกลกัษณ์ประเพณแีละวฒันธรรมหลายประการ

ของตนไว ้และไดก้ลายเป็นสิ่ งทีส่รา้งเอกลกัษณ์และชื่อเสยีงใหแ้ก่ทอ้งถิน่นัน้ในทีสุ่ด เช่น ชาวไทย

รามญัทีอ่าํเภอพระประแดง ยงัคงรกัษาประเพณสีงกรานตไ์วไ้ดอ้ยา่งเหนียวแน่น และทางจงัหวดั

สมทุรปราการกไ็ดส้ง่เสรมิใหม้กีารอนุรกัษส์บืทอดประเพณทีีด่งีามน้ีได ้สิง่น้ีไดส้รา้งเอกลกัษณ์สรา้ง

ชือ่เสยีงใหแ้ก่จงัหวดัสมทุรปราการจนเป็นทีรู่จ้กัของบุคคลทัว่ไป 

 ชาวไทยรามญัหรอืชาวมอญในจงัหวดัลพบุรกีเ็ช่นเดยีวกนั ยงัรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์

ทางวฒันธรรมทีด่งีามเอาไวห้ลายประการ เช่นการสรา้งบา้นเรอืน การบชูาบรรพบุรษุ การฟ้อนราํ

การไวท้รงผมโก๊ะ (ผมเปีย ) ของเดก็ การไวผ้ มมวยของผูห้ญงิสงูอาย ุฯลฯ ชาวมอญทีต่ําบลบาง

ขนัหมากเป็นกลุม่ชาตพินัธุเ์ลก็ๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัลพบุร ีมจีาํนวนประชากรราวพนัครวัเรอืน 

ดาํรงชวีติอยูด่ว้ยความสงบและสนัต ิมคีวามยดึมัน่ในพระพทุธศาสนายดึมัน่ในประเพณแีละ

วฒันธรรมของตนเองไวไ้ดอ้ยา่งเหนียวแน่น รกัและภู มใิจในมรดกทางวฒันธรรมมคีวามสามคัคใีน

หมูช่าตพินัธุม์อญดว้ยกนั นอกจากน้ีชาวมอญบางขนัหมากยงัรูส้กึภาคภมูใิจในวฒันธรรม ประเพณี

ความเชือ่บางประการของพวกเขา ทีไ่ดก้ลายเป็นเอกลกัษณ์มรดกทางวฒันธรรมของชาตไิทยไปใน

ทีสุ่ด อาท ิการไวผ้มโก๊ะ ซึง่กลายเป็นทรงผมเดก็ไทยโบราณทีท่ ัว่ทุกภมูภิาคในประเทศไทยชืน่ชอบ 

แมก้ระทัง่ชาวต่างประเทศกช็ืน่ชม ฉะนัน้กลุม่ชาตพินัธุม์อญบางขนัหมากจงึพรอ้มทีจ่ะอนุรกัษส์บื

ทอดเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประเพณเีหล่าน้ีเอาไวใ้หค้งคู่กบัจงัหวดัลพบุร ีและประเทศไทยสบืไป 

(กติต ิกรอบเพช็ร;์ และบุปผา ทพิยส์ภาพกุล.  2540:  15) 
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 การเขา้มาเมอืงไทยของชนมอญมากนัหลายวธิ ี

  1. เขา้มาฐานะเชลยสงคราม เช่น เมือ่ พ .ศ. 2138 พระนเรศวรยกทพัไปตพีมา่ไดส้าํเรจ็  

เลยกวาดตอ้นชาวมอญมา 

  2. หนีออกจากกองทพัพมา่ เน่ืองจากพมา่เกณฑม์อญใหเ้ขา้รบในกองทพัจนเบื่อหน่าย 

เลยหนีออกมาอยูใ่นเมอืงไทยเพื่อทาํมาหากนิ 

  3. เขา้มาฐานะผูล้ ีภ้ยัทางการเมอืง เมือ่ถกูพมา่ยดึเมอืงได ้บุคคลสาํคญัจะตอ้งถกูจบัฆา่ 

เป็นเหตุใหบุ้คคลเหล่านัน้หนีออกนอกประเทศ 

  การเขา้มาของมอญทีส่าํคญั 7 ครัง้ สมยัอยธุยา 5 ครัง้ คอื1.สมยัพระมหาธรรมราชา 2.

สมยัพระนเรศวร 3. สมยัพระเจา้ปราสาททอง 4.สมยัพระนารายณ์มหาราช 5.สมยัพระเจา้บรมโกศ 

6  สมยักรงุธนบุร ีและ  7. สมยัพระพทุธเลศิหลา้นภาลยั การเขา้มาสมยัอยธุยาไดร้บัพระราชทาน

ทีด่นิใหท้าํมาหากนิอยูบ่รเิวณชานเมอืง สมยัธนบุร ีใหไ้ปอยูท่ีป่ากเกรด็ นนทบุร ีและทีส่ามโคก 

ปทุมธานี สมยัพระพทุธเลศิหลา้นภาลยัใหไ้ ปอยูท่ีส่มทุรปราการหลงัจากนัน้จงึคอ่ยแยกยา้ยอพยพ

ไปทาํมาหากนิ ยงัถิน่ทีใ่กลเ้คยีง เมือ่ถิน่เดมิคบัแคบ สาํหรบัชาวมอญบางขนัหมากนัน้ ไมป่รากฏ

หลกัฐานว่าไดพ้ระราชทานถิน่ทีอ่ยูใ่กลท้ีเ่มอืงลพบุร ีจงึสรปุไมไ่ดว้่า มอญลพบุร ีอพยพต่อ

เน่ืองมาจาก ปทุมธานี อยธุยาหรอืมาจากเมอืงมอญ แลว้มาอยูล่พบุรโีดยตรง เพยีงแต่คาํยนืยนัของ

ชาวบางขนัหมากเอง กลา่ววา่ บรรพบุรษุของพวกเขาอพยพมาจากเมอืงมอญหลายชัว่อายคุนแลว้ 

รบัทราบโดยการบอกเลา่สบืต่อกนัมา (พรรณณ์พจน์  ปานทองคาํ.  2527:  112-113) 

 ประวติัมอญบางขนัหมาก 

 มอญบางขนัหมากมาตัง้ถิน่ฐานที่ เมอืงลพบุรเีมือ่ใดไมส่ามารถระบุไดเ้พราะไมป่รากฏ

หลกัฐานแน่ชดัวา่อยูอ่าศยัหรอือพยพมาทีเ่มอืงลพบุร ี ครัง้ใดสมยัใด  ต่างจากชนชาวมอญใน

ประเทศไทยในทอ้งถิน่อื่นๆ  ทีม่หีลกัฐานการยา้ยถิน่ฐานแน่ชดั  ไดร้บัพระราชทานทีอ่าศยัในการ

อพยพเขา้สยามประเทศในแต่ละครัง้ แต่สนันิ ษฐานไดว้า่น่าจะอาศยัอยูก่่อนปีพทุธศกัราช ๒๓๙๓  

ซึง่น่าจะอพยพมาก่อนหน้าน้ี  ในนิราศรกัลพบุร ี ๑ ทีก่ลา่ววา่เป็นนิราศเรือ่งสดุทา้ยทีส่นุทรภูไ่ดแ้ต่ง

ไวเ้มือ่ประมาณปี ๒๓๙๐  โดยประมาณ กลา่วไวต้อนหน่ึงความวา่ ก่อนเดนิทางกลบัคณุเจา้กรม 

แวะ “วดัเกาะแกว้” ปจัจบุนัเปลีย่นชือ่เป็น “วดัมณชีลขนัธ”์  เลา่วา่วดัน้ีมเีจดยีใ์หญ่ ผูส้รา้ง  เป็นคนมี

ผูส้าํเรจ็วชิา คงหมายถงึเจดยีห์ลวงพ่อแสงนัน่เอง ในการเดนิทางกลบัผูแ้ต่งออกเรอืจากท่าแจ ้พาย

ผา่นท่าฉนวน บา้นขนัหมาก ซึง่เป็นบา้นมอญเลา่ถงึมอญอยา่งมทีศันะเชงิลบเช่นตอนทีว่า่ 

 แต่บุราณท่านวา่มอญขีซ้อ้นนกั ถงึผวัรกัคงนอกใจไมใ่ฝห่า 

 ถา้ไดไ้ทยมนัไมค่ลอ้งตอ้งวญิญา คงเทีย่วหานอกรํ่ากระหน่ําไป 
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 ชาวมอญบา้นบางขนัหมากในปจัจบุนัยงัรกัษาวฒันธรรมประเพณแีละเอกลกัษณ์ต่าง ๆ 

ของตนไวอ้ยา่งเหนียวแน่น ยงัคงใชภ้าษามอญพดูเป็นภาษาพืน้บา้นมกีารสวดมนตไ์หวพ้ร ะเป็น

สาํเนียงภาษามอญ ยงัรกัษาเอกลกัษณ์การแต่งกาย การมวยผมแบบมอญในสตรชีาวมอญผูส้งูอายุ

และยงัคงรกัษาจารตีประเพณคีวามเชื่อต่าง ๆ ของตนไว ้

 การแต่งกายของชาวมอญบ้านบางขนัหมาก 

  การแต่งกายของชาวมอญ มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัแต่ไมแ่ตกต่างจากชาวไทยเท่าใดนกัซึง่

ในปจัจบุนัมีความกลมกลนืทางวฒันธรรมประเพณรีะหวา่งไทยและมอญจารกึภาพคนต่างภาษา ที่

วดัพระเชตุพลวมิลมงัคลาราม กลา่วถงึการแต่งกายของชาวมอญวา่ 

 

 นุ่งผา้ตารางริว้ ชาวองั วะแฮ 

 พนัโพกเกลา้แต่งกาย ใสเ่สือ้ 

 มอญมกัสกัไหล่หลงั ลงเลข ยนัตน์า 

 พลอยทบัทมิน้ําเน้ือ นบัถอื 

 

  การแต่งกายของชายชาวมอญนิยมสวมผา้นุ่ง เรยีกวา่ เกลิด สว่นผา้ผนืยาวทีนุ่่งเวลาออก

งานสาํคญัเรยีกวา่ เกลิดฮะเหล่ิน แปลวา่ นุ่งยาวหรอืผา้ลอนชายสว่นเสือ้เป็นเสือ้คอกลมผา่อก

ตลอดแขนกระบอก มกีระดุมผา้ หรอืเชอืกผกูเขา้กนัหรอืเสือ้คอกลมสสีนัแขนสัน้ สมยัก่อนนิยมโพก

ศรีษะ ต่อมาตดัสัน้แบบสมยันิยมการแต่งกายของหญงิชาวมอญนิยมสวม น่ิน คลา้ยผา้นุ่งของผูช้าย 

แต่ลายของผูห้ญงิละเอยีดและสวยงามกว่าและวธิกีารนุ่งต่างกนั สวมเสือ้ตวัในคอกลมแขนกุดตวัสัน้

แค่เอวเลก็พอดตีวั สสีดสวมทบัดว้ยเสือ้แขนยาวทรงกระบอก เป็นผา้ลกูไมเ้น้ือบางสอ่ีอนมองเหน็

เสือ้ตวัใน ถา้ยงัเป็นสาว แขนเสือ้จะยาวถงึขอ้มอื หากมคีรอบครวัแลว้จะเป็นแขนสามสว่น หญงิ

มอญนิยมเกลา้ผมมวยคอ่นตํ่าลงมาทางดา้นหลงั โดยมเีครือ่งประดบั 2 ชิน้ บงัคบัไมใ่หผ้มมวยหลดุ 

คอืโลหะรปูตวัยคูวํ่าแคบ ๆ และโลหะรปูปีกกาตามแนวนอนภาษามอญเรยีกว่า อะน่ดโซ่ก และ ฮะ

เหล่ียงโซ่ก จากนัน้ประดบัดว้ย แหมะเกว่ียปาวซ่ก รอบมวยผม ภายหลงัเมือ่อยูเ่มอืงไทยนานเขา้ 

ผูห้ญงิมอญกร็บีเอาอทิธพิลการแต่งตวัแบบผูห้ญงิชาวไทย เขา้ไปรว่มดว้ยและหนัมาแต่งกายตาม

สมยันิยมอยา่งไทย สนุทรภูก่ลา่วไวใ้นนิราศภเูขาทองถงึการแต่งกายของผูห้ญงิมอญทีป่ากเกรด็ 

จงัหวดันนทบุร ีดงัน้ี 

 

  ถงึเกรด็ยา่นบา้นมอญแต่ก่อนเก่า ผูห้ญงิเกลา้มวยงามตามภาษา 

  เดีย๋วน้ีมอญถอนไรจกุเหมอืนตุ๊กตา ทัง้ผดัหน้าจบัเขมา่เหมอืนชาวไทย 
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อกีบททีส่นุทรภูไ่ดพ้รรณนาการนุ่งผา้ของหญงิชาวมอญทีส่ามโคกในนิราศพระบาทวา่ 

 

“เหน็มอญแต่งตวัเดนิมาตามทาง 

 ตาโถงถุงนุ่งออ้มลงกรอมสน้ 

 เป็นแยบยลเมือ่ยกขยบัยา่ง 

 เหน็ขาขาววาวแวบอยูห่วา่งกลาง 

 ทัง้ผดัหน้าจบัเขมา่เหมอืนชาวไทย” 

 

  สิง่สาํคญัของคนมอญเมือ่เขา้วดัคอืมกัคลอ้งผา้สไบ เรยีกว่า หยาดโดด๊ ใชไ้ดท้ัง้ชายหญงิ

แต่โดยมากชายสงูอายมุกัใชผ้า้ขาวมา้ วธิหีม่คอืพาดจากไหลซ่า้ย ไปดา้นหลงัออ้มใตร้กัแรข้วาแลว้

ขึน้ไปทบับนไหล่ซา้ย หากไปงานรืน่เรงิเทีย่วเล่นกใ็ชค้ลอ้งคอแทนหรอืพาดลงมาตรง ๆ บนไหล่

ซา้ย การแต่งกายของชาวมอญบา้นบางขนัหมากคลา้ยกบัชาวมอญทัว่ไปในอดตีชาวมอญบาง

ขนัหมากเมือ่ไปงานสาํคญัมกันุ่งโจงกระเบน สวมเสือ้คอตัง้แขนกระบอกมผีา้แพรเบีย่งสาํหรบัผูห้ญงิ 

และผา้พาดบ่าหรบัผูช้ายเมือ่อยูบ่า้นผูช้ายมกันุ่งผา้นุ่งหรอืกางเกงไมส่วมเสือ้ ขณะทีผู่ห้ญงิจะนุ่ง

ผา้ถุงหรอืโจงกระเบนและห่มผา้แถบรดัอก ถา้เป็นหญงิสงูอายจุะนิยมสวมเสือ้หา้ตะเขบ็ซึง่เป็นเสือ้

คอกระเชา้เขา้รปูตวัสัน้ตดัเยบ็ใหม้ ี5 ตะเขบ็ ผ่าหน้าตดิกระดุมเป็นเสือ้สขีาว ผูห้ญงิจะนิยมนุ่งผา้ซิน่

หรอืผา้ถุง แต่เดมิเป็นผา้ฝ้าย ผา้ทอมอื ทอเป็นผา้พืน้ยอ้มสต่ีาง ๆ ตามอธัยาศยั ผา้ถุงของหญงิ

มอญบางขนัหมาก จะมเีอกลกัษณ์สาํคญัคอืจะต่อผา้แถบสแีดงกวา้งประมาณ 3 น้ิว ตอนบน

ตอนล่างของผา้นุ่งเสมอ เวลานุ่งจะเหน็บเอ วเป็นผา้ฝ้ายเดมิไมค่าดเขม็ขดัเมือ่สวมเสือ้ทบัจะมองไม่

เหน็ผา้แดงทีต่่อดา้นบนผา้นุ่ง มกันิยมนุ่งผา้ยาวกรอมเทา้ 

  เสือ้นิยมสวมเสือ้ขาวตดัจากผา้ฝ้ายเป็นเสือ้คอกลมแขนกระบอกยาว 7 ส่วน หรอืยาวถงึ

ปลายแขนกไ็ดต้ดัเยบ็แบบงา่ย ๆ ต่อแขนตรง ๆ เป็นเสือ้ตวัปล่อยไมย่าวมากนั ก สวมแลว้ชายเสือ้

อยูป่ระมาณสะโพกบน เสือ้ผา่หน้ามสีาบเยบ็แบบมสีามดา้นในวนตัง้แต่รอบคอลงมาถงึดา้นหน้า 

เดมิทีใ่ชเ้ชอืกผกูใหต้ดิกนัแบบงา่ย ๆ ต่อมาผกูเชอืกบา้งตดิกระดุมบา้งทีส่าํคญัของเสือ้หญงิมอญ

บางขนัหมากตอ้งมกีระเป๋าซ่อน 2 ใบ รปูกระเป๋าดา้นบนโคง้มนคอ่นขา้งยา ว ปากกระเป๋าลว้งจาก

สาบเสือ้ดา้นหน้าทางซา้ยใบหน่ึง ลว้งจากตะเขบ็ขา้งขวาของเสือ้อกีใบหน่ึง ผา้ทีช่าวมอญบาง

ขนัหมากใชใ้นการแต่งกายนอกจากจะเป็นผา้ทีผ่ลติขึน้ในทอ้งถิน่ซึง่เป็นผา้ฝ้ายแลว้ยงัมกีารซือ้หา

มาจากต่างถิน่ เช่น ผา้ลาวจากอสีาน ผา้โคราช โดยในแต่ละปีจะมขีบ วนของนายฮอ้ยควาย ผูม้ ี

อาชพีตอ้นฝงูววัควาย และสนิคา้ประเภทผา้ไหมสาํหรบัสตรผีา้โจงกระเบนไหมหางกระรอกและ          

อื่น ๆ นํามาขายจนเป็นทีนิ่ยมของชาวมอญบางขนัหมากและคนไทยในละแวกน้ี 
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  นอกจากน้ี ผา้โจงกระเบนไหมยงัเป็นทีนิ่ยมใชเ้ป็นผา้นุ่งสาํหรบันาค โดยการนุ่งแบบจี บ

หน้านาง มกีารขอยมืกนัใชจ้ากบา้นต่อบา้นสาํหรบัใชใ้นพธิบีวชนาคของหมูบ่า้นน้ี เพราะถอืวา่

สวยงามผูช้ายนิยมไวผ้มทรงมหาดไทยและเริม่เปลีย่นแปลงสูย่คุทนัสมยัในรชักาลที ่ 5  และในอดตี

เคยมคีวามเชือ่วา่ถา้ผูช้ายใสต่างหขูา้งซา้ยจะไดล้กูสาว ตุม้หเูป็นระยา้ดว้ยเงนิหรอืทอ งซึง่ผูช้าย

นิยมใสไ่ปงานบวชนาคดว้ย แต่ในปจัจบุนัไมพ่บเหน็ความเชือ่ดงักลา่วอกีแลว้ สว่นสตรมีอญนิยมใส่

ต่างหแูบบฟกัทองแบบระยา้ นิยมสวมสรอ้ยไปงานบุญใหญ่ ๆ มอญบางขนัหมากนิยมใชส้ไบทีเ่ป็น

ผา้ฝ้ายสขีาว หรอืผา้ทีถ่กัดว้ยไหมพรม และผา้แพรจนีเน้ือละเอยีด มลีายในตวัซึง่ มกีารซือ้หาจาก

แหลง่รา้นคา้ในตลาด นิยมเรยีกวา่ ผา้แพรสทีอง โดยเฉพาะเวลาเขา้วดัรว่มในงานบุญต่าง ๆ มกัพบ

สตรผีูส้งูอายชุาวมอญบางขนัหมากพาดผา้สไบแทบทุกคนเพราะเชือ่กนัวา่การคลอ้งผา้สไบมี

อานิสงสใ์นการทาํบุญเพิม่ขึน้ เมือ่ไปวดัจะใชส้ไบพาดเฉยีงไหลเ่วลากราบพระจะปลอ่ย ชายขา้งหน่ึง

ลงมารองกราบ ซึง่ในปจัจบุนัเยาวชนมกีารตดิต่อสงัคมภายนอกมากขึน้  ซมึซบัวฒันธรรมต่างชาติ

มากขึน้ ลมืวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

 

ธรรมเนียมการปลกูเรือนของชาวรามญัท่ีบ้านบางขนัหมาก ลพบรีุ  

 สาํหรบัธรรมเนี ยมเกีย่วกบัทีพ่กัอาศยัของชาวรามั ญ โดยเฉพาะใ นเขตบา้นบางขนัหมาก 

ส่วนมากยงัคงเชื่อถอือยูก่บัเรือ่งของทศิและเคลด็บางอยา่งอยูม่าก ซึง่พอสรปุไดด้งัน้ี  

 1. ในการปลกูสรา้งเรอืน ตอ้งถอืตามฤกษย์าม ทีไ่ดม้าจากคาํนวณทางโหราศาสตรข์อง 

“บะขมะ” หรอื “พ่อหมอ” และตามปมูการปลกูเรอืนของมอญ ซึง่มกีลา่วไวใ้นตาํราทีช่าวมอ ญเรยีก

กนัวา่ “โลกะสทิธ”ิ ซึง่กําหนดไวต้ัง้แต่การเลอืกพืน้ทีส่าํหรบัปลกูเรอืนไปจนถงึการเขา้อยูอ่าศยั 

 2. ตําแหน่งของเสาเอกของเรอืนแต่ละหลงั จะตอ้งตัง้อยูท่ีม่มุตวัเรอืนดา้นตะวนัออกและ

เสาเอกของเรอืนชาวมอญจะถอืกนัวา่ เป็นทีส่ถติของวญิญาณบรรพบุรษุในตระกลูหรอืนามส กุลของ

เจา้ของเรอืน ทีย่งัคงคอยอยูด่แูลและช่วยเหลอืลกูหลานใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข ชาวมอญเรยีกกนัทัว่ ๆ ไป

วา่ “กะโหลก้ฮอ้ย” และเสาเอกซึง่จะตอ้งตัง้อยูท่างมมุเรอืนทางดา้นทศิตะวนัออกและตอ้งตัง้อยูท่ีม่มุ

ของดา้นสกดัของตวัเรอืน (ดา้นทีเ่ป็นสว่นจัว่เรอืน) มกัจะเรยีกเสาน้ีวา่ “เขยีะยางกะโหลก้ฮอ้ย” 

 3. เรอืนของแต่ละครอบครวั จะตอ้งมหีอ้ง ๆ หน่ึงไวเ้ป็นเขตของผเีรอืนหรอื “กะโหลก้

ฮอ้ย” ซึง่มอญจะตอ้งเรยีกหอ้งน้ีวา่ “ในเรอืน” หอ้งน้ีจะกัน้ขึน้ในเขตของเสาเอกของเรอืนและเป็นที่

สาํหรบัเซ่นไหวข้องบุคคลในตระกลู คนอื่นทีไ่ดน้บัถอืผเีดี ยวกนั (ตระกูลหรอืนามสกุลเดยีวกนั ) จะ

เขา้ไปในหอ้งดงักล่าวโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้ของเรอืนไมไ่ด ้ถา้จาํเป็นจะตอ้งเขา้ไป เจา้ของ

เรอืนจะตอ้งจดุธปูบอกกลา่วกบัเสาเอกเสยีก่อน ถา้ไมท่าํการบอกกลา่ว จะทาํใหค้นในเรอืนเจบ็ปว่ย 

หรอืโชครา้ยซึง่มอญถอืวา่เป็นการผดิผอียา่งหน่ึง  

 4. เรอืนของเขย ทีจ่าํเป็นตอ้งปลกูอยูใ่นเขตบา้นของพอ่ตา หา้มปลกูในพืน้ทีด่า้น

ตะวนัออกของเรอืนพ่อตา ซึง่เรยีกกนัทัว่ไปว่า “เรอืนใหญ่ ” เพราะถอืวา่เป็นการไมเ่คารพและขม่ผี

เรอืนของขา้งพอ่แมภ่รรยา 
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 5. ในรายทีย่กเรอืนใหญ่ใหเ้ขยครอบครอง เขยทีเ่ขา้อยูอ่าศยัจะตอ้งเปลีย่นเอาเสาเอกหรอื
เสาผเีรอืนของเจา้ของเรอืนเดมิออกไป และหาเสาใหมม่าใส่แทน ส่วนเสาเดมินัน้จะตอ้งนําไปมอบให้
วดั ไมค่วรเกบ็ไวท้ีใ่นเขตบา้น ถอืวา่ด ีถา้เขยทีม่าอยูใ่นเรอืนทีไ่ดร้บัจากพอ่ตา และเขยกน็บัถอืผ ีซึง่
ชาวมอญทีเ่ป็นชายทุกคน ตามธรรมเนียมจะถอืวา่เป็น ผูท้ีส่บืผใีนตระกลูของตน โดยเฉพาะลกูชาย
คนโตในครอบครวันัน้ ๆ ก่อนเขา้อยูอ่าศยัจะตอ้งทาํพธิเีชญิผใีนฝา่ยตนใหม้าอยูใ่นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั
ดว้ย 
 6. การต่อขยายสว่นของพะไล (พาไล ) เรอืนออกไปทัง้สองขา้ง ถอืกนัว่าเป็นสิง่ไมด่ ี
เพราะตรงกบัลกัษณะของเรอืนประเภทอปัมงคล คอืเป็นเรอืนแบบแรง้กระพอืปีกอยูไ่ปกไ็มเ่จรญิ 
 7. เรอืนทีจ่ะปลกูขึน้ ควรกาํหนดสว่นทัง้ในสว่นกวา้งและสว่นยาว ใหม้เีศษเหลอือยูบ่า้ง 
เช่น กวา้ง 3 วา 1 ศอก กบั 5 น้ิว เป็นตน้ ถอืวา่เป็นเคลด็ทาํใหเ้จา้เรอืนไดเ้ป็นเศรษฐเีรอืนใหญ่ มี
ทรพัยแ์ละบรวิารมาก 
 8. ไมค่วรสรา้งเรื อนหรอืยุง้ ในกลางพืน้ทีร่ะหวา่งเรอืนของญาตพิีน้่องทีถ่อืผเีรอืนสกุล
เดยีวกนัเพราะจะทาํใหอ้ยูไ่มส่งบ ดว้ยผเีรอืนเคยีง  
 9. เรอืนครวัและยุง้ ไมค่วรปลกูตัง้ใหแ้นวของจัว่ไปตรงกบัแนวของจัว่ อกไก่และสนั
หลงัคาของเรอืนใหญ่ เพราะถอืเป็นลกัษณะทีอ่ปัมงคลต่อการอยูอ่าศั ย จดัว่าไมด่เีพราะเขา้ลกัษณะ
ของเรอืนทีป่ลกูสรา้งแบบ “ลกูแทงแม”่ 

นอกจากธรรมเนียมทีม่คีวามเชือ่กบั “ผ”ี และเคลด็ต่าง ๆ แลว้ ชาวมอญโดยทัว่ไปยงัเชื่อ
เกีย่วกบัเรือ่งของทศิหวันอนดว้ย เพราะเชือ่วา่ทศิในการหนันอนจะแยกกนัระหวา่งคนเป็นกบัคนที่
ตายไปแลว้ คนเป็นจะตอ้งหั นหวันอนไปทางทศิตะวนัออก (“เปียะโมก้ ”) และทศิใต ้ (“ฮะเรงิจา ”) 
เท่านัน้ สว่นคนตายจะตอ้งหนัหวัของศพไปทางทศิตะวนัตอ (“ปะรอ้ด”) กบัทศิเหนือ (“โมจา” หรอื 
“สะโมจา ”) โดยสะดวกความเชือ่เรือ่งทศิหวันอนน้ีมผีลทาํใหก้ารวางตาํแหน่งของสว่น “ในเรอืน ” 
ตัง้อยูท่างทศิใตข้องเรือน และสว่นชานและบนัไดขึน้ลง มกัตัง้อยูท่างทศิเหนือของเรอืนเสมอ แมใ้น
ปจัจบุนัตาํแหน่งของบนัไดไดเ้ปลีย่นไปอยูใ่นทศิทางของเสน้ทางสญัจรทีเ่ขา้มาถงึยงัตวัเรอืน แต่ฝา
เรอืนในสว่นทางทศิเหนือกย็งัคงทาํเป็นฝาแบบลาํลอง เช่น ฝาขดัแตะ ฝากระทุง้ เพือ่สะดวกในการ
รือ้ถอนเพราะตามธรรมเนียมของมอญบ่งวา่ ถา้มคีนตายในเรอืน นอกจากจะตอ้งตัง้ศพใหห้นัหวัไป
ทางทศิเหนือแลว้ การนําศพออกจากเรอืนเพื่อไปประกอบพธิเีผาหรอืฝงั จะตอ้งนําออกทางทศิเหนือ
เท่านัน้ 

 ธรรมเนียมในการปลกูสรา้งบา้นเรอืนของชาวมอญทีล่พบุรน้ีี นอกจากจะไดจ้ากคาํบอกเลา่
ของคนเฒา่คนแก่แลว้ ยงัถอดความมาจาก “ตาํราการปลกูเรอืน ” ทีจ่ารกึเป็นภาษามอญในสมดุขอ่ย
ของ นายไพ ่คุม้ครอง และทีจ่ารลงในใบลานของ นายทองแดง เชยชม ปจัจบุนัถงึแก่กรรมแลว้ โดย
ม ีนายสมบรูณ์ สขุจติ ปจัจบุนัถงึแก่กรรมแลว้ นายฉ่ํา บานเยน็ นายไพ ่คุม้ครอง ช่วยกนัแปลและ
ถอดความ นอกจากนัน้ยงัไดเ้กบ็มาจาก “ตาํราโลกะสทิธ”ิ ของพระครปิูยะธรรมธาดา อดตีเจา้อาวาส
วดักลาง ปจัจบุนัมรณภาพแลว้ โดยท่านอาจารยไ์ดแ้ปลและสรปุความเพือ่เทยีบเรือ่งและธรรมเนียม
ควบคูก่นัไปดว้ย การถอดความเรือ่งน้ีไดท้าํขึน้เมือ่ประมาณเดอืนตุลาคม พ .ศ. 2520 – เมษายน 
2521 ซึง่มขี ัน้ตอนนบัแต่การเลอืกพืน้ทีส่าํหรบัปลกูเรอืน จนถงึการเขา้อยูอ่าศยัในเรอืนทีป่ลกูใหม ่
(เทอดศกัดิ ์ มหาเรอืนทรง. 2526: 55 – 57)  
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  ประเพณีการเล้ียงผ ี

  ประเพณกีารเลีย้งผขีองชาวรามญับา้นบางขนัหมาก หมายถงึการเซ่นไหวบ้รรพบุรษุ โดย

จะมกีารนําอาหารคาวและหวาน รวมถงึผล มาไหวบ้รรพบุรษุของตน เพยีงแต่วา่มกีารปฏบิตัทิี่

เครง่ครดัมาก เน่ืองจากชาวรามญับา้นบางขนัหมาก นอกจากเป็นผูศ้รทัธาในพระพทุธศาสนาอยา่ง

แรงกลา้แลว้ ยงัมคีวามเชือ่ในเรือ่งผบีรรพบุรษุอยา่งเหนียวแน่นอกีเช่นกนั การเลีย้งผจีะจดัขึน้

ในช่วงเดอืนหกของไทย ของทุกปีแต่จะเป็นขา้งขึน้หรอืขา้งแรมนัน้ กแ็ลว้แต่ละตระกลูจะกาํหนดขึน้ 

แต่จะไมต่รงกบัวนัพระ จะจดัทาํขึน้ทีบ่า้นตน้ผ ีคอืบา้นลกูชายคนโตของตระกลูนัน้ ๆ เน่ืองจากบา้น

นัน้ไดร้กัษาผา้ผ ีซึง่ประกอบไปดว้ย ผา้นุ่ง สไบ ผา้สไบ ผา้โพกศรีษะ รวมถงึแหวนผหีน่ึงวงและ

เครือ่งประดบัต่าง ๆ ซึ่ งแขวนเกบ็ไวท้ีเ่สาเอกภายในเรอืนใหญ่ของบา้น เมือ่ถงึวนัเลีย้งผขีองแต่ละ

ตระกลู ผูใ้ชน้ามสกุลเดยีวกนั ตอ้งนําเครือ่งเซ่นไหวม้าพรอ้มกนัทีบ่า้นตน้ผทุีกคน 

  การเลีย้งผขีองแต่ละตระกลูนัน้จะแตกต่างกนัไป บางตระกลูจะมกีารเลีย้งในทุก ๆ ปีกม็ี

บางตระกลู 3 ปี เลีย้งหน่ึ งครัง้กม็ ีและเครือ่งเซ่นทีใ่ชก้ต่็างกนัไป แลว้แต่วา่จะใชอ้ะไรบา้ง แต่ที่

เหมอืน ๆ กนักค็อื กลว้ยน้ําวา้ ขา้วเหนียว มะพรา้วอ่อน ขนมบวัลอย เป็นตน้ พอถงึเวลาบ่าย ๆ 

ของวนัทีจ่ะเลีย้งผ ีญาตพิีน้่องต่างกจ็ะพากนันําเครือ่งเซ่น มาจดัลงใสภ่าชนะตัง้เรยีงกนัในเรอืน แล้ ว

จดุธปูบอกเลา่กบัวญิญาณของบรรพบุรษุใหม้ารบัรูถ้งึสิง่ทีล่กูหลานไดจ้ดัทาํขึน้ เสรจ็แลว้กจ็ะมกีาร

สนทนากนัระหวา่งญาต ิๆ ทีม่ารว่มกนัเลีย้งผ ีซึง่ถอืวา่เป็นวนัรวมญาตพิีน้่องวนัหน่ึง แต่บางบา้นจะ

มมีโหรเีครือ่งสายมาบรรเลง และมผีบีรรพบุรษุเขา้มาประทบัรา่งทรงดว้ย พ อเมือ่เสรจ็พธิแีลว้กจ็ะ

บอกลาอาหารทีใ่ชเ้ซ่นไหว ้เพือ่ทีจ่ะแบ่งปนัสว่นใหทุ้ก ๆ คนทีม่า เชือ่กนัวา่อาหารทัง้หมด ถา้ได้

บรโิภคเขา้ไปแลว้จะเป็นยารกัษาโรคไดแ้ละเป็นสริมิงคลแก่ตนเองและครอบครวั 

  ประเพณีราํผโีรง 

  การราํผ ีหมายถงึ การรา่ยราํทีม่กีารอญัเชญิวญิญาณใหม้าเขา้ประทบัรา่ง 

  การราํผโีรง หมายถงึ การรา่ยราํทีม่กีารอญัเชญิวญิญาณใหเ้ขา้มาประทบัรา่งและรา่ยราํใน 

ปะราํ พธิทีีป่ลกูขึน้ ประเพณกีารราํผโีรง จะมกีารจดัทาํขึน้ได ้กเ็น่ืองจากเหตุหลายปจัจยั เช่น การ

กระทาํผดิกฎระเบยีบของวงศต์ระกูล การเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยหรอืมสีิง่ไมด่เีกิ ดขึน้ในวงศต์ระกูล เพื่อให้

หายจากโรค เพือ่ใหอ้ยูด่มีสีขุ เมือ่สมความปรารถนาทีก่ลา่วไว ้กจ็ะจดัการราํผโีรงขึน้ในวนัทีเ่ลีย้งผี

ของตระกลูตนเองในช่วงเดอืนหก การราํผโีรงจะต่างกบัการเลีย้งผกีค็อื  การเลีย้งผจีะจดัทาํขึน้ตาม

ขัน้ตอนทีก่ลา่วไวข้า้งตน้  สว่นการราํผโีรงตอ้ งมกีารสรา้งปะราํพธิทีีท่าํดว้ยไมไ้ผ ่มงุดว้ยใบจาก

กลางลานบา้นหนัหน้าไปทางทศิตะวนัตก มป่ีีพาทยเ์ป็นเครือ่งบรรเลงในการราํ มเีจา้พธิทีีต่อ้งเชญิ

มาประกอบการราํผ ีซึง่มอญเรยีกวา่ โตง้ 

  การราํผโีรง จะเริม่ขึน้ในช่วงเชา้ของวนัทีก่าํหนดจดัขึน้ โดยนําเครือ่งเช่นไหวท้ีจ่ดั ใส่จาน

บา้ง ถาดบา้งไปวางไวบ้นทีต่ ัง้ทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวใ้นปะราํพธิ ีจากนัน้ผูท้าํพธิจีะตัง้ขนัครแูละราํไหวค้รู

ในปะราํพธิ ีเครือ่งทีใ่ชป้ระกอบการราํมมีดีดาบ 2 เล่ม ไมไ้ผ่ลาํเลก็ ๆ ทีป่าดหวัทา้ยสลบัขา้งกนัให้

แหลม 2 อนั เหมอืนไมห้าบฟ้อนขา้ว ใบหวา้มดัเป็นกาํ 2 กํา เมือ่ไหวค้รใูนปะราํเสรจ็แลว้ ผูท้าํพธิี
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พรอ้มผูเ้ป็นตน้ผหีรอืญาตพิีน้่องจะขึน้ไปบนเรอืนใหญ่เพื่ออญัเชญิผเีรอืนลงมาปะราํพธิทีีป่ลกูไว ้

เมือ่ลงมาในปะราํพธิแีลว้ กจ็ะเริม่ประกอบพธิโีดยการราํนัน้จะเป็นขัน้ตอนไปจนจบ การราํกวา่จะ

เสรจ็กป็ระมาณเยน็ ๆ หรอืบางครัง้กถ็งึมดื เน่ือ งจากขัน้ตอนการราํมมีากในปะราํพธินีัน้ผูท้ ีไ่ม่

เกีย่วขอ้ง เช่นคนละนามสกุล หรอืไมใ่ช่ญาตจิะเขา้ไปในปะราํพธิไีมไ่ดย้กเวน้ไว ้แต่เขาจะเชญิเขา้ไป

ดว้ยการนําหมากพลมูาใหจ้งึจะเขา้ไปในปะราํพธิไีด ้คนอื่น ๆ สามารถดอูยูบ่รเิวณรอบ ๆ ภายนอก

ปะราํพธิไีดเ้ท่านัน้และการราํนัน้จะต้ องทาํทุกอยา่งใหเ้สรจ็ภายในวนัเดยีว (ปทัมา  ขาํดี . 2552:

สมัภาษณ์) 

  กลุ่มชาติพนัธุพ์วน 

  ชาวพวนหรอืไทยพวน เป็นชนกลุม่น้อยทีต่ ัง้บา้นเรอืนเป็นชุมชนในทอ้งทีห่ลายแหง่ใน

จงัหวดัลพบุรเีช่นทีห่มูบ่า้นถนนใหญ่ อาํเภอเมอืง ตาํบลหลมุขา้ว อาํเภอโคกสาํโรง และทีต่าํบลบา้น

ทราย ตาํ บลบา้นกลว้ย ตําบลหนิปกั ตําบลหนิปกั ตําบลโพนทอง ตําบลบางกระพี ้ตําบลหนอง

ทรายขาว และตาํบลเชยีงงา อาํเภอบา้นหมี ่เป็นตน้ ชาวพวนเหลา่น้ีไดโ้ยกยา้ยมาจากเชยีงขวาง

และหลวงพระบางมาตัง้หลกัแหล่งอยูใ่นประเทศไทยประมาณรอ้ยกว่าปีมาแลว้ 

สุภติร  อนุศาสตร(์2524:  85-91)ไดศ้กึษาเกีย่วกบัชาตพินัธุพ์วนไวด้งัน้ี 

 
ไซเดนฟาเดน (Seidenfaden) ไดก้ล่าวถงึเรื่องราวของชาวพวนว่า ทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง

หลวงพระบาง และทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเวยีงจนัทน์เป็นทีร่าบสงูเชยีงขวางอาณาเขต 400 

ตารางกโิลเมตรของทีร่าบสงูน้ีลอ้มดว้ยภเูขา ในอดตีดนิแดนแหง่น้ี ไดก่้อตวัเป็นรฐัเลก็ ๆ รฐัหน่ึง มี

พลเมอืงหนาแน่นและวฒันธรรมเป็นของตนเอง ตามหลกัฐานทีป่รากฏชนกลุ่มนัน้น่าจะเป็นพวก

อนิโดนีเซยีน ต่อมาชนกลุ่มนัน้คงจะถูกขบัไล่ และถูกกลนืวฒันธรรมโดยคนไทยพวกหน่ึง คนทีถู่กขบัไล่

กลุ่มนัน้คอื พวน (Phuans) หรอื (Phu - uns) นัน่เอง 

ลบีาร ์(Lebar) ไดก้ล่าวถงึพวน พวนเป็นคาํทีพ่วกชาวพืน้ราบใชเ้รยีกผูท้ีพ่ดูภาษาไทยพวกหน่ึงที่

อยูเ่มอืงเชยีงขวางทางตอนเหนือของลาว แต่เดมิเคยเป็นรฐัเลก็ ๆ ทีม่เีจา้ปกครอง คาํวา่พวนน้ียงัใช้

เรยีกคนไทยจากเมอืงพวนในจงัหวดัเชยีงขวางซึง่ไดอ้พยพมาทางตะวนัตกเมื่อสองส ามศตวรรษทีแ่ลว้

ไปอยู่ตําบลใกลเ้คยีงเมอืงเวยีงจนัทน์และหลวงพระบาง พวกอพยพมาน้ียงัคงรกัษาความผกูพนัทาง

เครอืญาตกิบัพวกทีอ่ยูถ่ิน่เดมิไวจ้ากหลกัฐานดงักล่าวพอสรุปไดว้า่ชาวพวนบางสว่นตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีเ่มอืง

เชยีงขวางในประเทศลาว และชาวพวนจาํนวนหน่ึงไดอ้พยพไปอยู่ใกลเ้มอืงเวยีงจนัทน์และหลวงพระบาง 

มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ดก้ล่าวถงึสาเหตุทีช่าวพวนเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัไทยวา่ก่อนการกบฏ

ของเจา้อนุ ทีร่าบสงูตรงันิน (Tran – ninh Plateau) ไดต้กอยูใ่นความปกครองของเจา้อนุเวยีงจนัทน์ 

หลงัจากเวยีงจนัทน์ไดพ้่ายแพแ้ก่ญวนแลว้ เจา้อนุก็ ไดไ้ปสวามภิกัดิต่์อญวนต่อมาไทยจบัเจา้อนุและ

ปราบเมอืงเวยีงจนัทน์ได ้กพ็ยายามทีจ่ะทาํใหเ้มอืงต่าง ๆ มาอยู่ในความปกครองของไทย ซึง่กท็าํได้

สาํเรจ็เป็นครัง้คราว เพราะเมือ่เวลาล่วงเลยไป เมอืงเหล่านัน้กม็กัจะไปอยูใ่นความปกครองของญวนอกี 

เน่ืองจากอาณาเขตและสภาพเศรษฐกิ จของเมอืงเหล่านัน้ใกลช้ดิกบัญวนมากกวา่ ในปี พ .ศ. 2363 เจา้

น้อย ผูนํ้าพวนไดม้าสวามภิกัดิต่์อไทยร่วมมอืกบัไทยจบัเจา้อนุไวไ้ด ้จงึทาํใหญ้วนแคน้เคอืงมาก ถงึกบั

ยกกองทพัไปตเีมอืงพวนเจา้น้อยถกูฆา่ เมอืงพวนถกูผนวกอกี ในตน้ปี พ.ศ. 2327 ไทยไดส้ง่กองทพัไป

ตเีมอืงพวนกลบัคนืมาได ้และไดก้วาดตอ้นผูค้นอพยพมาเมอืงไทยดว้ย 
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บราวน์ (Brown) ไดก้ล่าวถงึพวนวา่ชาวพวนจะอยูก่ระจดักระจายแถบภาคกลางของไทย สว่น

ใหญ่อยูร่อบเมอืงลพบรุ ีชาวพวนเหล่าน้ีเป็นลกูหลานของพวนกลุ่มใหญ่ทีก่วาดตอ้นมาจากลาวเมือ่

ประมาณ 150 ปีเศษมาแลว้ 

 

  ชาวพวนมรีปูรา่งหน้าตาคลา้ยลาวเผา่อื่น ๆ จะต่างกนักต็รงทีม่ผีวิขาวกวา่ ดงันัน้ชาวพวน

จงึไดช้ือ่วา่เป็นกลุม่ชนทีม่สีาวสวย ชาวพวนในจงัหวดัลพบุรสีว่นมากจะตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีอ่าํเภอบา้น

หมี ่คนทัว่ไปจงึรูจ้กัอาํเภอบา้นหมีใ่นฐานะเป็นดนิแดนแหง่สา วงามและมชีือ่เสยีงในดา้นการทอผา้

มดัหมี่ดว้ย  โดยทัว่ไปชาวพวนเป็นผูท้ีม่นิีสยัใจคอสภุาพ อ่อนโยน มคีวามเป็น อยู่อยา่งงา่ย ๆ มี

ความสมัพนัธแ์ละเกีย่วดองกนัฉนัญาตพิีน้่อง และไมนิ่ยมใหบุ้คคลทีไ่มใ่ช่พวนมาสูข่ออยูก่นิหรอื

แต่งงานดว้ย ชาวพวนเป็นคนรกัสงบ ซือ่สตัย ์มคีวามศรทัธายดึมัน่ในพระพทุธศาสนาและยงัเป็นผูท้ี่

มคีวามกตญั�เูครง่ครดัในขนบธรรมเนียมประเพณ ีประเพณใีนรอบปีทีช่าวพวนไดย้ดึถอืปฏบิตัติาม

แบบทีบ่รรพบุรษุไดย้ดึถอืสบืมา ดงัน้ี 

เดอืนอา้ยบุญขา้วจี ่ เดอืนยีบุ่ญขา้วหลาม 

เดอืนสามบุญกาํฟ้า เดอืนหา้บุญสงกรานต ์

เดอืนหกทาํบุญหมูบ่า้น เดอืนแปดบุญเขา้พรรษา 

เดอืนเกา้บุญหอ่ขา้ว (สารทพวน) เดอืนสบิเอด็ตกับาตรเทโว 

เดอืนสบิสองใสก่ระจาดเทศน์มหาชาต ิ

  นอกจากงานบุญในรอบปีแลว้ ยงัมปีระเพณแีละการเล่นทีช่าวพวนยดึถอืและปฏบิตัสิบืกนั

ต่อมาอกีหลายอยา่ง เช่น การแห่บอ้งไฟ (บัง้ไฟ) การสูข่วญั การลงขว่ง การเสง็กลอง ประเพณงีนั

เฮอืนด ีเป็นตน้ ประเพณตีลอดจนการละเล่นเหล่าน้ีบางอยา่งกเ็ลกิไปแลว้ เช่น การเสง็กลอง ซึง่เป็น

การละเลน่ทีเ่ลน่กนัในวนัสารท (เดอืนเกา้ ) การเสง็กลองกค็อืการแขง่ขนัตกีลองนัน่เอง หากกลอง

ใครดงักวา่คนนัน้กเ็ป็นผูช้นะ การเสง็กลองในปจัจบุนัไมนิ่ยมเลน่กนัแลว้ หรอืประเพณงีนัเฮื อนดกี็

เป็นประเพณทีีไ่มนิ่ยมกระทาํกนัในปจัจบุนัทีจ่รงิประเพณน้ีีเป็นประเพณทีีน่่าสนใจอยา่งยิง่ คาํวา่ 

“งนัเฮอืนด”ี หมายถงึการมาอยูเ่ป็นเพือ่นบา้นทีต่ ัง้ศพ เพือ่ไมใ่หเ้จา้ภาพตอ้งเศรา้โศกมากจนเกนิไป 

โดยเพือ่นบา้นจะทยอยมาตัง้แต่พลบคํ่าเพือ่ฟงัพระอภธิรรม เมือ่ฟงั พระอภธิรรมแลว้หนุ่มสาวจะ

แยกตวัไปเลน่กฬีาพืน้บา้นต่าง ๆ เช่นเสอืกนิววั เป็นตน้ สว่นคนแก่ทัง้หญงิชายจะจบักลุม่ฟงันิทาน

พืน้บา้น ซึง่จะมพีระหรอืฆราวาสทีม่เีสยีงด ีๆ อ่านเป็นภาษาพวน นิทานทีเ่ลา่จะมหีลายเรือ่ง เช่น

เรือ่งปลาบูท่อง จาํปาสีต่น้  การะเกด ทา้วกํ่ากาดาํ ฯลฯ ถา้ผูอ่้านเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถมลีลีาการ

พดูโน้มน้าวจติใจคนฟงั สามารถออกท่าทางตามทอ้งเรือ่งดว้ยคนฟงักย็ิง่สนุก การอยูเ่ป็นเพือ่นศพ

ดว้ยวธิน้ีีนบัเป็นสิง่บนัเทงิแบบงา่ย ๆ แต่ผลทีไ่ดร้บัมมีากเกนิกว่าทีจ่ะคาดคดิกล่าวคอืหนุ่มสาวได้

รูจ้กัสนิทสนมกนั สว่นผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ทีฟ่งันิทานกจ็ะไดร้บัคต ิขอ้คดิ ขอ้เตอืนใจทีม่สีอดแทรกไวใ้นนิทาน 

จงึเท่ากบัวา่เป็นการอบรมจติใจของผูฟ้งั และสามารถนําคตขิอ้คดิดงักลา่วไปสัง่สอนลกูหลานไดอ้กี

ดว้ย ประเพณงีนัเฮอืนดน้ีีบางทเีพือ่นบา้นจะอยูเ่ป็นเพือ่นเจา้ภาพจนถงึสวา่งแลว้จงึแยกยา้ยกนักลบั

บา้น และจะมาอกีในวนัต่อไปซึง่แลว้แต่เจา้ภาพจะตัง้ศพสวดกีว่นั 
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  สิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึเอกลกัษณ์ของชาวพวนอกีสิง่หน่ึงคอื “ภาษา” ชาวพวนเป็นผูม้ภีาษา

เป็นของตวัเอง ทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีน ชาวพวนในปจัจบุนัยงัพดูและใชภ้าษาพวนตดิต่อสือ่สาร

ในหมูพ่วกเดยีวกนั เป็นทีน่่าเสยีดายวา่ในปจัจบุนัภาษาพวนจะเหลอืแต่ภาษาพดูเท่านัน้ สว่นภาษา

เขยีนไมค่อ่ยมใีครเขยีนได ้หรอืแมแ้ต่การอ่านหนงัสอืผกูทีเ่ขยีนเป็นภาษาลาวกห็าคนพวนทีอ่่าน

ออกไดน้้อยเตม็ท ีผูท้ีส่ามารถอ่านภาษาลาวไดใ้นปจัจบุนัมกัจะมอีายมุาก ๆ ทัง้สิน้ สาํหรบัภาษาพดู

นัน้ลกัษณะโดยทัว่ไปจะคลา้ยคลงึกบัภาษาถิน่เหนือของไทย หากจะพจิารณาภาษาพดูของชาวพวน

และนํามาเปรยีบเทยีบกบัภาษาไทยภาคกลางจะพบวา่มคีวามแตกต่างกนัมากทัง้ในเรือ่งวงศพัทแ์ละ

ระบบเสยีง เช่น เสยีง ร ในภาษาไทยกลางพวนจะออกเป็นเสยีง ฮ เช่น รกั – ฮกั รมิ – ฮมิ ฯลฯ 

หรอืคาํทีป่ระสมสระไอในภาษาไทยกลางภาษาพวนจะออกเป็นเสยีงเออ เช่น หวัใจ  -  หวัเจอ ใคร – 

เผอ ไหน – กะเลอ ฯลฯ หรอืสะเสยีงยาวในภาษาไทย ภาษาพวนจะออกเสยีงสัน้โดยเฉพาะคาํที่

สะกดในมาตราแมก่ก เช่น เปียก – เปียะ ลวก – ลัว่ะ ฯลฯ เป็นตน้ 

  อาชพีของชาวพวนส่วนใหญ่แต่เดมิจะทาํ นา ทาํไร ่สว่นมากจะนิยมทาํนามากกวา่ เมือ่

วา่งเวน้จากการทาํนาหญงิชายชาวพวนจะหางานอื่นมาทาํ เพือ่หารายไดเ้ขา้ครอบครวั ของ

บางอยา่งกท็าํไวใ้ชส้อยเอง เช่นผูช้ ายกจ็กัสานกระบุง ตะกรา้  สาํหรบัก ระบุงนัน้ชาวพวนนิยมใช้

กระบุงครึง่ท่อนใสถ่าดอาหารไปทาํบุญทีว่ดั สว่นผูห้ญงิกม็ั กจะทอผา้ไวใ้ชเ้องบา้ง จาํหน่ายบา้ง ผา้

ทอทีม่ชีือ่คอืผา้มดัหมี ่และผา้ขาวมา้ลาย ไส้ปลาไหล ในปจัจบุนัการทอผา้มดัหมีแ่ละการทอ

ผา้ขาวมา้ของชาวพวนโดยเฉพาะทีอ่าํเภอบา้นหมีเ่ป็นทีเ่ลือ่งลอืกลายเป็นสนิคา้ทีข่ ึน้หน้าตา ในบาง

ปีการทาํนาไมค่อ่ยไดผ้ลดจีงึทาํใหช้าวพวนบางทอ้งทีเ่ช่นทีอ่าํเภอบา้นหมีบ่างตาํบล เช่น ตาํบลบา้น

ทราย จะยดึการเจยีระไนพลอยเป็นอาชพีอกีดว้ย นอกจากนัน้ในปจัจบุนัชาวพวนนิยมสง่ลกูหลาน

เรยีนหนงัสอื ดงันัน้หนุ่มสาวชาวพวนสว่นหน่ึงกย็ดึอาชพีการรบัราชการอกีดว้ย ชาวพวนสว่นใหญ่มี

ชวีติความเป็นอยูอ่ยา่งงา่ย ๆ แมแ้ต่เรือ่งอาหารการกนิ กเ็ป็นแบบงา่ย ๆ เช่นกนั อาหารประจาํของ

ชาวพวนแทบทุกครวัเรอืนคอื น้ําพรกิ ปลารา้ ผกัจิม้ โดยทัว่ไปจะนิยมทาํปลารา้เกบ็ไวก้นิใน

ครอบครวัอาหาร ทีช่าวพวนนิยมทาํเป็นประจาํเมือ่เวลามงีานบุญในเดอืนต่าง ๆ คอื ขนมจนี 

กบัขา้วหลาม และโดยมากมกันิยมใหห้นุ่มสาวช่วยกันทาํ จงึทาํใหเ้ขา้ใจวา่คงตอ้งการใหห้นุ่มสาวได้

ใกลช้ดิ ไดรู้จ้กักนัซึง่จะมผีลในเรือ่งการเลอืกคู่ครองดว้ยกไ็ด ้แต่สิง่หน่ึงทีส่าํคญักค็อืแสดงใหเ้หน็ถงึ

ความสามคัคใีนหมูค่ณะอกีดว้ย 

  ในเรือ่งความเชือ่นัน้จะพบวา่ชาวพวนมคีวามเชือ่เรือ่งผโีดยเฉพาะผ ีประจาํหมูบ่า้น ดั งจะ

เหน็ไดจ้ากชาวพวนทุกหมูบ่า้นจะตอ้งมศีาลประจาํหมูบ่า้น ศาลน้ีจะเรยีกกนัวา่ “ศาลเจา้ปูบ่า้น ” บา้ง 

“ศาลตาปู่ ” บา้งชาวพวนเชือ่กนัวา่เจา้ปูบ่า้นจะเป็นผูร้กัษาหมูบ่า้นและลกูบา้น เมือ่ชาวพวนใน

หมูบ่า้นจะเดนิทางไกลไปไหนมกัจะขอใหเ้จา้ปูบ่า้นช่วยคุม้ครองดว้ย และเพื่ อเป็นการตอบแทน

พระคณุชาวพวนจะกระทาํพธิเีลีย้งเจา้ปูบ่า้นในเดอืน 6 ของทุกปี ในพธิจีะมลีกูศษิยท์ีเ่รยีกว่า “เจา้

จํา้” เป็นผูป้รนนิบตัจิดัอาหารทีล่กูบา้นนํามา และเป็นรา่งทรงใหเ้จา้ปูบ่า้นเขา้ประทบั เพือ่จะได้

พดูคยุแนะนํา สัง่สอน ตกัเตอืนลกูบา้นดว้ย นอกจากน้ีชาวพว นยงัมคีวามเชือ่ทีไ่ดร้บัการปลกูฝงัสบื

ต่อกนัมาอกีมากมาย เช่น เรือ่งการทาํบุญบา้นใหม ่จะตอ้งทาํตดิต่อกนั 3 ปี ๆ ละครัง้ หรอืการ
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สรา้งใหมจ่ะตอ้งใหเ้ท่าหรอืใหญ่กว่าบา้นเก่า หรอืในเดอืน 3 ขึน้ 3 คํ่า ซึง่เป็นวนักาํฟ้า ชาวพวนทุก

คนจะตอ้งหยดุทาํงาน 1 วนัหากใครฝา่ฝืนทาํงานจะถกูสาปแช่ง บางบา้นถงึกบัถอืเครง่ครดัออกไป

อกีวา่หากผูใ้ดทาํงานในวนัน้ีจะถกูฟ้าผา่ตาย 

 เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ชาวพวนบางตาํบลเช่นทีต่าํบลหลมุขา้ว อาํเภอโคกสาํโรง ชวีติจะผกูพนั

กบัสระน้ําทีว่ดัหลมุขา้วมาก  เมือ่มงีานมงคลมกัจะตอ้งมพีธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสระน้ําน้ี ดว้ย เช่น 

การอุปสมบทกจ็ะนิยมนํานาคมาแหร่อบสระน้ํา จงึทาํใหเ้ขา้ใจวา่คงเป็นผลสบืเน่ืองมาจากความขาด

แคลนน้ําในบางฤดเูป็นสาํคญั เมือ่น้ําเป็นปจัจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงสาํหรบัชวีติและชาวพวนทีน่ี่กอ็าศยั

น้ําสระน้ีอาบ กนิ ดงันัน้เมือ่มงีานหรอืพธิกีารใด ๆ กอ็ดทีจ่ะระลกึถงึมไิด ้ชาวพวนสว่นใหญ่จะนบัถอื

ผปีูย่า่ตายายทีล่่วงลบัไปแลว้ และมกัจะทาํบุญอุทศิส่วนกุศลไปใหใ้นวนัแรม 15 คํ่า เดอืน 9 ของทุก

ปี การทาํบุญในเดอืนน้ีบางทีเ่รยีกวา่บุญกระยาสารท หากบา้นใดไมท่าํบุญกระยาสารท ถอืวา่เป็น

บาป บรรพบุรษุจะอดอยาก และจะสาปแช่งว่าไมม่คีวามกตญั�รููคุ้ ณ จะทาํใหเ้จบ็ปว่ย ยากจน และ

มอีนัเป็นไป แต่ถา้บา้นใดกระทาํถกูตอ้งตามประเพณกีจ็ะอยูเ่ป็นสขุ ทาํมาคา้ขึน้ ประเพณน้ีีจะเริม่

กระทาํกนัตัง้แต่เชา้มดื คอืเมือ่ถงึเชา้วนัแรม 15 คํ่าประมาณ 03.00 – 04.00 น. แต่ละบา้นจะนําหอ่

ใบตองหรอืกระทงใบตอง 2 ห่อ ห่อหน่ึงใส่ขนมกระ ยาสารท อกีหอ่หน่ึงใสข่า้วเหนียวน่ึง ปลาเคม็ 

เน้ือเคม็ และอื่น ๆ ตามแต่จะหาได ้แ ละนําไปวางหน้าพระอุโบสถ หรอืตามใบ เสมารอบพระอุโบสถ 

เพือ่ใหปู้ย่า่ตายายมารบัเอาไป เมือ่วางของแลว้กร็บีกลบับา้นเตรยีมอาหารคาวหวานไปถวายพระที่

วดั อาหารทีข่าดไมไ่ดค้อืกระยาสารท ซึง่สว่นมากจะนิยมทาํกนัเอง ไปถวายพระทีว่ดัพรอ้มกบัเขยีน

ชือ่ญาตโิยมทีต่ายไปแลว้ลงในแผน่กระดาษไปใสไ่วใ้นบาตรทีท่างวดัจดัไวใ้ห ้เมือ่พระสงฆฉ์นั

ภตัตาหารเสรจ็แลว้กจ็ะทาํพธิอุีทศิส่วนกุศลและเผ าชือ่ญาตโิยมจงึเสรจ็พธิ ีสาํหรบัก ระยาสารทที่

ชาวบา้นนํามาทาํบุญในวนัน้ีมมีากมาย จงึมีการแบ่งนําไปถวายพระตามวดัอื่น ๆ ทีไ่มใ่ช่วดัพวนดว้ย 

ในวนัน้ีชาวพวนทีต่าํบลบา้นทรายอาํเภอบา้นหมีไ่ดข้ยายพธิอีอกไปอกี คอืหลงัจากทาํบุญเสรจ็แลว้ 

นกัเรยีนจะนําดอกไม ้ธปูเทยีน ไปคารวะผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ทีม่ารบัศลี ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่จะใหศ้ลีใหพ้ร นกัเรยีน และ

จะมกีารมอบทุนการศกึษาแก่นกัเรยีนอกีดว้ย งานทีข่ยายออกไปน้ี เพิง่จะเริม่ทาํเมือ่ พ.ศ. 2520 น้ีเอง 

 ในปจัจบุนั ชาวพวนทุ กกลุ่มในจงัหวดัลพบุรยีงัมคีวามผกูพนักนัอยา่งเหนียวแน่นยงัคง

สภาพความเป็นสงัคมเกษตรกรรมอยา่งชดัเจน งานบุญของชาวพวนสว่นใหญ่มกัจะมคีวามเกีย่วพนั

กบัอาชพี เช่น ประเพณี กาํฟ้า จดัเป็นงานบุญทีม่คีวามหมายแก่ชาวพวนมาก ชาวพวนจะหยดุ

ทาํงานมาทาํบุญเพือ่ขอพรจากเทพยดาบนัดาลใหฝ้นตกตอ้งตามฤดกูาล (“กํา” ในภาษาพวน

หมายถงึการเคารพสกัการะ “ฟ้า” หมายถงึเจา้แผ่นดนิ ผูอ้ยูส่งูเทยีมฟ้าไดเ้ทพดาหรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่

ไมอ่าจมองเหน็ ) หรอืประเพณกีาร เทศน์มหาชาตกิจ็ะเกีย่วพนักบัอาชพีเกษตรกรรมเช่นเดยีวกนั 

กลา่วคอืในวนัเทศน์มหาชาต ิประมาณเวลา 01.00 – 02.00 น. มคัทายกจะตฆีอ้งรอ้งปา่วไปตาม

บา้นเพือ่รบัขา้วเหนียวสกุทีป่ ัน้เป็นกอ้นเลก็ ๆ ซึง่ชาวบา้นเตรยีมไวจ้นครบทัง้หมูบ่า้น ขา้วเหนียวน้ี

เรยีกว่า “ขา้วพนักอ้น ” มคัทายกจะนําขา้วเหนียวใสภ่าชนะไปวางใกล ้ๆ ธรรมมาสน์ทีพ่ระเทศน์ 

เมือ่พระเทศน์จนครบ 13 กณัฑแ์ลว้ ชาวบา้นจะแบ่งขา้วพนักอ้นน้ีไป แลว้นําไปวางไวต้ามทุ่งนาบา้ง 

ทีก่ระสอบขา้วสารบา้ง เพราะมคีวามเชือ่วา่จะทาํใหข้า้วปลาอาหารบรบิรูณ์ 
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 แมว้า่ชาวพวนจะมคีวามผกูพนักนัอยา่งแน่นแฟ้นกต็าม แต่เพราะความเจรญิกา้วหน้าทาง

วตัถุ ตลอดจนสภาพเศรษฐกจิสงัคมที่ เปลีย่นไป กม็ผีลทาํใหล้กัษณะสงัคมของชาวพวนเปลีย่นไป

จากเดมิดว้ย เช่น ภาษาพดู หนุ่มสาวพวนในปจัจบุนันิยมพดูภาษาไทยแมว้า่จะอยูใ่นหมูเ่ดยีวกนั 

หรอืประเพณบีางอยา่งกม็กีารปรบัปรงุใหส้อดคลอ้ งกบัสภาพเศรษฐกจิ เช่น ประเพณใีสก่ระจาด

เทศน์มหาชาต ิแต่เดมิจะทาํกนัทุกปี มกีารใสก่ระจาดและเลีย้งดกูนัทุกบา้น ในปจัจบุนัทางวดั

ตอ้งการปจัจยัเพือ่ก่อสรา้งหรอืทาํประโยชน์อื่นตามความจาํเป็น จงึใหม้กีารใสก่ระจาดกนัทีว่ดั และ

จะนิยมทาํบุญดว้ยเงนิมากกว่าสิง่ของ หากปีใดเศรษฐกจิไมด่เีช่นทาํนาไมไ่ดผ้ลกม็กัจะงดใสก่ระจาด 

เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม แมว้า่สงัคมวฒันธรรมพวนจะคอ่ย ๆ เปลีย่นแปลงไปตามธรรมชาต ิแต่กย็งัมี

ชาวพวนรุน่หนุ่มสาวอกีจาํนวนไมน้่อยทีพ่ยายามจะ “อนุรกัษ์ ” วฒันธรรมดัง้เดมิของคนดว้ยการ

ประชาสมัพนัธ ์สง่ขา่วสารในหมูช่าวพวนด้ วยกนั จงึ นบัไดว้า่เป็นสิง่ทีน่่าสนใจและติ ดตามศกึษา          

ไมน้่อย  (สุภติร อนุศาสตร.์  2524:  85 - 91) 

 

 ประวติัลาวพวนบ้านหลมุข้าว 

 ลาวพวน  ไดอ้พยพมาจากราชอาณาจกัรลาว เมอืงเชยีงขวาง การอพยพของลาวพวนมาสู่

ไทย  พวนไดอ้พยพมาจากฝ ัง่ลาว สู่ไทย  5  ครัง้ดว้ยกนั 

 การอพยพครัง้ท่ี  1  เมือ่ พ .ศ. 2321 สมยัแผน่ดนิพระเจา้ตากสนิมหาราช กรงุธนบุร ี

โปรดใหท้พัไทยตเีมอืงหลวงพระบาง  ครัง้นัน้ไดนํ้าพระแกว้มรกต และพระบางมาไวก้รงุธนบุร ี

พรอ้มกบันํา ลาวพวนลงมา เป็นการอพยพครัง้แรก โปรดใหต้ัง้ถิน่ฐาน  อยูต่ามหวัเมอืง คอืเมอืง

สระบุร ีเมอืงสุพรรณบุร ี เมอืงเพชรบุร ีและเมอืงจนัทบุร ี

 การอพยพครัง้ท่ี 2  พ.ศ. 2338  สมยัพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช  รชักาลที ่ 1 แห่ง

กรงุรตันโกสนิทร ์โปรดใหต้ัง้ถิน่ฐานอยูท่ี ่ สระบุร ีพระนครศรอียธุยา และราชบุร ี

 การอพยพครัง้ท่ี  3 สมยัพระพทุธเลศิลา้นภาลยั รชักาลที ่2 โปรดใหต้ัง้ถิน่ฐาน ทีพ่นสันิคม 

 การอพยพครัง้ท่ี 4  พ.ศ. 2372 สมยัพระนัง่เกลา้ รชักาลที ่ 3  โปรดเกลา้ใหต้ัง้ถิน่ฐานที ่

อ.บางปลามา้ จ . สุพรรณบุร ีและ อ . เมอืง  จ . อ่างทอง และครวัเมอืงเวยีง มจีาํนวนมากทีสุ่ดโปรด

ใหต้ัง้ถิน่ฐานที ่จ.ลพบุร ีอ.เมอืง อ.บา้นหมี ่อ.โคกสาํโรง จ. ลพบุร ีจ.สระบุร ีจ.สพุรรณบุร ีจ.นครปฐม          

จ. กาญจนบุร ี เมอืงพนสันิคม 

 การอพยพครัง้ท่ี  5  พ.ศ. 2378 สมยัรชักาลที ่3 ครัง้ทีเ่ป็นการเกบ็ครวัเรอืนทีเ่หลอืและ

ไทยไดนํ้าเอา  พระพทุธรปูสาํคญัๆ ของเวยีงจนัทร ์มาเป็นจาํนวนมาก เช่น พระเสรมิ พระใส พระสุข 

พระสรงน้ําฯลฯ  ไดต้ัง้ถิน่ฐานอยูท่ี ่หล่มเก่า เมอืงหล่มสกั  อ .วเิชยีรบุร ีจงัหวดัเพชรบรูณ์ และชาว

ไทยพวนทีอ่ยูก่รงุเทพ  มถีิน่ฐาน อยูท่ีส่ะพานมอญ ปากคลองตลาด แถววดัโสมนสั วดัคอกหม ู

ตลอดรมิคลองสระเกศ วดับางไสไ้ก่ และแถวบางยีข่นั 
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 การอพยพนอกจากสมั ครใจเขา้มาเองแลว้ ยงัมาตามเกณฑแ์มท่พัใหญ่พระสงฆเ์ป็นผูนํ้า

ทาง อน่ึงขนบธรรมเนียมประเพณขีองชาวไทยพวน เน่ืองจากอพยพลงมาปะปนกบัคนไทยภาค

กลาง จงึมกีารเปลีย่นแปลง  ไปตามสภาพเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม  ไทยพวนบา้นหลมุขา้ว  

ไดอ้พยพมาในรชักาลที ่ 3 ไดอ้พยพ มาอยูเ่มอืงพร มบางน้ําเชีย่วและดอนคา จ . สงิหบุ์ร ี ต่อมาได้

พากนัไปหาไมม้าแปลงเฮอืน (สรา้งบา้น ) จนมาถงึบา้นหลมุขา้วมคีลองน้ําสระใหญ่ น้ําแหง้ขอด

ตลอดปี จงึพากนัขดุดนิด ูพบเมลด็ขา้วสดีาํ นบัเป็นแหลง่อุดมสมบรูณ์ 

 ครบูาหลวงพ่อจนัทา  และหลวงพ่อยา  จงึไดช้กัชวนนําไทยพวน  จากบา้นโคก กระเทยีม 

และดอนคา  บางน้ําเชีย่ว อพยพมาอยู ่ เพราะสถานทีเ่ดมิคบัแคบไมเ่หมาะสมทีท่าํมาหากนิ   เพราะ

ช่วงฤดฝูนน้ําหลากแรงทาํนาไมไ่ดผ้ล จงึเสาะหาทาํเลใหม ่จงึไดม้าพบตรงบรเิวณบา้นหลมุขา้ว

แหลง่น้ีมพีชือุดมสมบรูณ์ เพราะมลีาํคลองใหญ่ไหลผา่น เป็นพืน้ทีร่าบลุม่เหมาะในการทาํ นาทาํ ไร่

เหมอืนบา้นเดมิในแขวงเมอืง  เชยีงขวางจงึไดใ้ชช้ือ่วดัและชือ่บา้น ตามชือ่เดมิเป็นอนุสรณ์ให้

ปรากฏ   หลวงพอ่จนัทาเป็นเจา้อาวาสวดับา้นหลมุขา้ว รปูแรกปี  พ .ศ. 2450 หลวงพอ่ยามฝีีมอื

ทางการก่อสรา้ง กช่็วยกนัสรา้งโบสถ ์ศาลา กุฏ ิวหิารจนมาถงึ พ.ศ. 2457 ประชาชนจงึอพยพมาอยู่

กนัมากขึน้ เจา้อาวาสองคท์ี ่2 คอืหลวงพ่อบวัภา  องคท์ีส่าม หลวงพ่อภมูิ (นิยตุพิรมจรรย์) องคท์ี ่4 

หลวงพ่อสมยศ (พระครสูกุติยิาภวิฒัน์ )  องคท์ี ่ 5 หลวงพ่อบาล (พระครศูลีสาร )  องคป์จัจบุนัตัง้

โรงเรยีนประชาบาล และเปลีย่นชือ่วดั เรยีกวา่วดัธญัญะนิตยาร าม โรงเรยีนตัง้เมือ่  พ .ศ. 2465  ชือ่ 

โรงเรยีนวดัธญัญะนิตยาราม บวัภาภมูริาษฏร ์

ไทยพวน มภีาษา วฒันธรรมภมูปิญัญา เป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง มคีวามสามคัคเีป็นคนขยนั

ขนัแขง็  ชอบทาํบุญ  ตกับาตร  ฟงัธรรม  มคีวามเอือ้เฟ้ือ  รกัเพื่อนพอ้ง  ไทยพวนขยนัขนัแขง็  ไม่

ดดูายในการทาํมาหากนิ  เพราะไดร้บัคาํอบรมจากบรรพบุรษุวา่ 

อยา่นอนตื่นสาย           อยา่หน่ายทาํกนิ 

อยา่หมิน่เงนิน้อย          อยา่คอยวาสนา 

 

การแต่งกาย ผูช้ายนุ่งกางเกงขาก๊วย เสือ้กุ๊ยเฮง ผา้ขาวมา้ผกูเอว ถา้ไปงานพธิมีงคล หรอื

ทาํบุญ จะใสเ่สือ้อยูก่บับา้น เป็นเสือ้จบีรอบอ ก มแีขนตามบ่าเรยีกเสือ้ คอกระแหล่ง (คอกระเชา้ )

หรอืห่มสไบเฉียง  นุ่งผา้ซิน่ทอ จะต่อชายซิน่มลีายสวยงามทัง้ขา้งล่างและขา้งบน ถา้ไปในทีชุ่มชน 

หรอืวดัหรอืงานมงคลต่างๆ กจ็ะมเีสือ้คอกลมแขนกระบอก  ใสเ่สือ้นอกไปในงานพธิต่ีางๆ 

 ผูห้ญงิทีม่สีามแีลว้ ใสเ่สือ้อยูก่บับา้น เป็นเสือ้จบีรอบอก มแีขนทาบบ่าเรยีบเสือ้ คอกระแหล่ง 

(คอกระเชา้) หรอืห่มสะใบเฉียง นุ่งผา้ซิน่ทอ จะต่อชายซิน่มลีายสวยงาม 

 หญงิสาว นุ่งผา้ซิน่ทอ ซิน่ชายล่าง จะมชีายต่อสวยงาม จะใชผ้า้สไบ เอีย้งตู ้ (คาดอก) 

(ขอ้มลูจาก อบต. บา้นหลมุขา้ว. 2551) 
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กลุ่มชาติพนัธุจี์น 

 กลุม่วฒันธรรมไทยจนี มกัจะรวมกลุม่กนัคา้ขายจงึอยูอ่าศยัอยูแ่ถบตวัเมอืง เช่น ในตลาด
ของอาํเภอต่าง ๆ ทัว่จงัหวดัลพบุร ีสว่นมากจะรวมกนัเป็นสมาคม มกีารตัง้ศาลเจา้ ตลอดจนฮวงซุย้ 
ตามธรรมเนียมจนี สว่นมากจะเป็นคนจนีแตจ้ิว๋ ชนรุน่ลกูหลานยงัคงมวีฒันธรรมจนีเหลอือ ยูบ่า้ง  
แต่ไมค่อ่ยเดน่ชดัมากเท่ารุน่บรรพบุรษุ เพราะบางสว่นมกัจะกลมกลนืวถิชีวีติและวฒันธรรมตาม
แบบสมยัใหม่  คนจนีในตาํบลหนองเต่า หนองเต่าเดมิเป็นตาํบลเดยีวกนักบัตาํบลพคุา อาํเภอบา้น
หมี ่จงัหวดัลพบุร ีตาํบลพคุามอีาณาเขตกวา้งขวาง ทศิเหนือจดตาํบลหนองทรายขาว อาํเภอบา้น
หมี ่ทศิใต ้จดตาํบลโคกกระเทยีม อาํเภอเมอืงลพบุร ีทศิตะวนัออกจดบา้นเขาสะพานนาค  อาํเภอ
โคกสาํโรง ทศิตะวนัตกจดตาํบลบา้นช ีอาํเภอบา้นหมี ่มหีมูบ่า้นรวมกนัทัง้หมด 15 หมูบ่า้น นบัวา่
เป็นตาํบลใหญ่ในอาํเภอบา้นหมีต่าํบลหน่ึง ต่อมาทางราชการไดแ้บ่งตาํบลพคุา ออกเป็น 2 ตําบล 
โดยใหบ้า้นตลาดหนองเต่าและหมูบ่า้นฝ ัง่ตะวนัตกทางรถไฟทัง้หมดเป็นอกีตาํบลหน่ึง ชือ่วา่ตาํบล
หนองเต่า เขตการปกครอง นบัแต่รมิคลองชลประทานหลงัตลาดเขา้มา เป็นตาํบลหนองเต่า สว่น
นอกรมิคลองทางตะวนัออก เป็นตาํบลพคุา ตาํบลหนองเต่าจงึมอีาณาเขต ทศิเหนือจดตาํบลหนอง
ทรายขาว อาํเภอบา้น หมี ่ทศิใตจ้ดตําบลโคกกระเทยีม อําเภอเมอืงลพบุร ีทศิตะวนัออกจดตําบลพุ
คา อาํเภอบา้นหมี ่ทศิตะวนัตกจดตาํบลบา้นช ีอาํเภอบา้นหมี ่ 

 จาํนวนเน้ือที ่ประมาณ 84 ตารางกโิลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมูบ่า้น หมูท่ี ่1 
ตลาดหนองเต่า หมูท่ี ่2 บา้นหนองเต่าหมูท่ี ่ 3 บา้นหนองเลา หมูท่ี ่4 บา้นโคกสกุ หมูท่ี ่5 บา้นลาด 
หมูท่ี ่ 6 บา้นหนองฟกัทอง หมูท่ี ่ 7 บา้นหนองเกีย่วแฝก หมูท่ี ่ 8 บา้นสระกระเบือ้ง  โรงเรยีน
ประชาบาลสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมอียู ่4 แหง่ อยูท่ีว่ดัพานิชธรรมกิาราม  1 แหง่ มสีถาบนั
อนามยั 1 แห่ง ตัง้อยูท่ีต่ลาดหนองเต่า พลเมอืงในตําบลหนอเต่ามพีลเมอืง 4986 คน โดยพืน้ที ่ตาํบล
หนองเต่า เป็นทีร่าบเตยีนไมม่ปีา่ ไมม่ภีเูขา เหมาะแก่การทาํนา และทาํพชืไร ่มคีลองซอยของ
ชลประทาน ผา่นทอ้งทีน้ี่หลายแหง่ราษฎรในทอ้งทีน้ี่ จงึมกีารทาํนา ทาํสวน ทาํไร ่ กนัเป็นสว่นมาก 
คา้ขายมสีว่นน้อย 

 ชาวหนองเต่า เป็นคนมเีชือ้ชาตเิดมิลาวพวนบา้ง ลาวแงว้บา้ง คนจนีบา้ง คนไทยบา้ง เดมิ
ทเีป็นคนลาวพวน ลาวแงว้ เมือ่ครัง้อพยพจากเวยีงจนัทน์และหลวงพระบาง ซึง่อยูฝ่ ัง่ซา้ยของแมน้ํ่า
โขง เขา้มาอาศยัทาํมาหากนิอยูใ่นประเทศไทย แลว้ต่อมาพากนัเคลือ่นยา้ยเขา้มาสูภ่าคกลาง มี
อยธุยา สงิหบุ์ร ีพรหมบุร ีอ่างทอง และลพบุร ีโดยเฉพาะทีล่พบุรมีโีคกลาํพาน โคกกระเทยีม ท่าแค 
พวกทีม่าอยูใ่นทอ้งทีต่าํบลโคกกระเทยีม ตาํบลท่าแค เหน็วา่พืน้ทีร่กรา้งวา่งเปลา่ จงึพากนัขยบั
ขยายแยกยา้ยเขา้มาหากนิตลอดมา เมือ่มบีา้นเรอืนอยูอ่าศยัเป็นหลกัฐานเจรญิขึน้ ภายหลงัไดม้ี คน

ไทยและคนจีนพากนัเขา้มาทาํการคา้ขายอยูป่ระจาํมาจนทุกวนัน้ี  ตาํบลหนองเต่าน้ีมนีามวา่ตาํบล

หนองเต่า กเ็พราะวา่มหีนองน้ําแหง่หน่ึง อยูข่า้งทางรถไฟตอนใตต้วัสถานีหนองเต่า เป็นหนองน้ํา
ลกึ เป็นลาํหนองไปจดเขตตําบลโคกกระเทยีม มปีา่จกิ ปา่ออ้ย ปา่เลา น้ําขงัอยูต่ลอดไมแ่หง้ หนอง
น้ําน้ีมเีต่าชุมผดิปกต ิชาวบา้นไปตกัน้ําทีห่นองแห่งน้ีพบแต่เต่า ไปหาผกัหาปลากพ็บแต่เต่ากนัแทบ
หลกีไมพ่น้ จงึไดเ้อานามหนองเต่าน้ีมาเป็นชือ่ตาํบลหนองเต่าสบืมา ชาวบา้นตลาดหนองเต่า มนิีสยั
อ่อนโยน เลือ่มใสในพระพทุธศาสนา ตัง้หน้าประกอบอาชพีโดยเฉพาะชาวตลาดหนองเต่ ามคีนไทย
คนจนีเป็นสว่นมาก ประกอบอาชพีทางการคา้ขาย (ฟ้ืน  ปานรตัน์.  2550:  87-89) 
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3. แนวคิดเก่ียวกบัศิลปอตัลกัษณ์และศิลปะพืน้บา้น 

 แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ 

 อตัลกัษณ์ (identity) มรีากศพัทม์าจากภาษาลาตนิวา่ Identitas เดมิใช่คาํวา่ Idem ซึง่มี

ความหมายเหมอืนกนั คาํ ว่าอตัลกัษณ์ เป็นคาํทีใ่ชก้นัโดยทัว่ ไปในศตวรรษที ่ 20 เป็นตน้มา โดยมี

จดุเริม่ตน้และพฒันาขึน้มาในสาํนกัปฏสิมัพนัธเ์ชงิสญัลกัษณ์  โดย จอรจ์ เฮอรเ์บริท์ มดี (George 

Herbert Mead 1863-1931) ทีไ่ดก้ลา่วถงึตวัตน วา่เป็นสมรรถนะอนัเป็นของมนุษยโ์ดยเฉพาะใน

การทีจ่ะคาํนึง ถงึธรรมชาตแิละสงัคมรอบตวัผา่นการสือ่สารและภาษาโดยตวัตนนัน้เกดิจากการ

ไดร้บัอทิธพิลมาจากสองแนวทาง คอือทิธพิลจากสงัคมโดยตรงและอทิธพิลของตวัเองผ่าน

กระบวนการทีม่ขี ัน้ตอน 2 ดา้น ทีป่ฏสิมัพนัธก์นัอยูต่ลอดเวลาดา้นหน่ึงคอื  “ Me” อนัเป็นพฤตกิรรม

ทีเ่กดิจากการปฏสิมัพั นธก์บัคนอื่นในสงัคมขณะที ่ “ I ” จะทาํหน้าทีใ่นการเชือ่มรอ้ย “ Me” ที่

หลากหลายเขา้ดว้ยกนั  

 ความหมายของอตัลกัษณ์โดยพืน้ฐานนัน้จะเกีย่วขอ้งกบัความหมายทีซ่อ้นทบัคาบเกีย่ว

กนัอยูร่ะหวา่งตวัตนหรอือตัลกัษณ์ทีส่มัพนัธก์บัสงัคม ซึง่หมายถงึโครงสรา้งทางสงัคมทีก่าํหนด

พฤตกิรรมการแสดงออกทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าทีค่วามสมัพนัธท์างสงัคมของปจัเจกบุคคลต่อคน

อื่นๆในสงัคมกบัอตัลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิและการตคีวามของปจัเจกบุคลในการนิยามและให้

ความหมายของตวัเองเมือ่สมัพนัธก์บัสงัคมและสิ่งแวดลอ้มรอบตวั อตัลกัษณ์จงึมมีติทิีซ่อ้นทบั

ระหวา่งโครงสรา้งสงัคมทีก่าํหนดปจัเจก กบั การนิยามของปจัเจกในฐานะผูก้ระทาํการ  อตัลกัษณ์

ไมใ่ช่ความหมายทีม่อียูแ่ลว้โดยอตัโนมตัใินตวัมนัเองหรอืกําเนิดขึน้พรอ้มๆกบัคนหรอืสิง่ของแต่เป็น

สิง่ทีถู่กสรา้งขึน้และมลีกัษณะเป็นพลวตัอยูต่ลอดเวลาสาระสาํคญัของความหมายอตัลกัษณ์ จงึเป็น

ทัง้จติสาํนึกสว่นตวัและจติสาํนึกสว่นรวมในระดบัสงัคมทีเ่กดิจากนิยามวา่ตวัเองคอืใครมคีวาม

เป็นมาอยา่งไร แตกต่างจากคนอื่น กลุม่อื่นในสงัคมอยา่งไร และใชอ้ะไรเป็นเครือ่งหมายในการ

แสดงออกทางอตัลกัษณ์ดงักล่าว  

 อตัลกัษณ์มไีดท้ัง้ในระดบัปจัเจกและบุคคล  และอตัลักษณ์รว่มของกลุ่ม  ในระดบัปจัเจก

บุคคลหน่ึงอาจจะมหีลายอตัลกัษณ์อยูใ่นตวัเองเช่น เพศ ชาต ิช่วงชัน้สงัคม อาชพี เป็นตน้ ส่วนอตั

ลกัษณ์รว่มของกลุม่นัน้ถกูสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของความเหมอืนกนัของสมาชกิภายในกลุม่ซึง่เป็น

พืน้ฐานของความคดิเหมอืนกนัของกลุม่ยอ่มมคีวามแตกต่ างจากกลุม่อื่นมาเป็นตวักาํหนดความ

เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่มของตน  ทศันะและสาํนวนภาษาของ สจว๊รท์ ฮอลล ์ (Stuart Hall, 1997) 

อตัลกัษณ์เป็นเพยีงชิน้สว่นหลายๆชิน้ทีถ่กูประกอบขึน้มาในบรบิทต่างๆนัน่หมายความวา่ในบรบิท

สถานการณ์อยา่งหน่ึงอาจมกีารเชือ่มต่อและการแสดงออกในลั กษณะหน่ึง แต่เมือ่บรบิท

เปลีย่นแปลงไปอาจอาจมรีปูแบบการเชื่อมต่อและแสดงออกในอกีรปูแบบหน่ึง เขา จงึสรปุว่าอตั

ลกัษณ์เป็นผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดทีอ่าจขดัแยง้หรอืส่งเสรมิกนั อตัลกัษณ์จงึมขีอบเขต

ทีเ่ลื่อนไหล ยดืหยุน่เป็นเวทขีองการต่อรอง หยบิยมื ตคีวามและต่อสู้ ในกระบวนการของการนิยาม

และใหค้วามหมาย (ณฐพงศ ์ จติรนิรตัน์. 2548: 30-32) 
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 อตัลกัษณ์เป็นลกัษณะเฉพาะทีแ่สดงถงึความเป็นตวัตน หรอืสิง่ซึง่แสดงถงึลกัษณะทาง

ชาตพินัธุข์องกลุม่ชนอนัเกดิจากการมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั ทาํใหส้มาชกิในสงัคมตอ้งพยายามปรบัตวั

และดาํรงตนใหส้อดคลอ้งเหมาะสม ก่อใหเ้กดิเป็นกฎเกณฑ ์ระเบยีบปฏบิตั ิธรรมเนียมประเพณขีอง

สงัคม มกีารปฏบิตัสิบืต่อกนัมาและมกีารพฒันาจนเกดิเป็นวฒันธรรมการดาํรงชวีติของคนในสงัคม 

 ฉลาดชาย รมติานนท ์ (2542) อธบิายความหมายของคาํวา่ “อตัลกัษณ์” ว่าหมายถงึสิง่ที่

ทาํใหเ้รารูส้กึวา่เป็นพวกเรา  แตกต่างจากเขา พวกเขาหรอืคนอื่น อตัลกัษณ์ไมจ่าํเป็นตอ้งมหีน่ึง

เดยีว แต่อาจมหีลายอตัลกัษณ์ทีป่ระกอบกนัขึน้มาเป็นตวัเราพวกเรา อตัลกัษณ์ไมใ่ช่สิง่ทีม่อียูต่าม

ธรรมชาต ิแต่เป็นสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้โดยสงัคม อตัลกัษณ์จงึจาํเป็นตอ้งม ี “กระบวนการสรา้งอตัลกัษณ์ ” 

เกดิขึ้ นควบคูก่นัไป การสรา้งอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุเ์กดิขึน้ภายใตค้วามสมัพนัธท์างสงัคมที่

สลบัซบัซอ้น หลากหลายไมห่ยดุน่ิงมาตัง้แต่อดตี สนันิษฐานวา่กลุม่ชาตพินัธุต่์าง ๆ ทีอ่าศยัอยูใ่น

บรเิวณใกลเ้คยีงกนั ณ ช่วงเวลาเดยีวกนัมกีารตดิต่อสมัพนัธท์ัง้ในเชงิการซือ้ขายแลกเปลี่ ยนสิง่ของ 

จนถงึการรบราฆา่ฟนักนั ความสมัพนัธด์งักลา่วก่อใหเ้กดิการหยบิยมืและผสมปนเปทางวฒันธรรม

ระหวา่งกนั ดงันัน้เมือ่กลุม่ชาตพินัธุแ์ต่ละกลุม่ตอ้งการรกัษาความเป็นหน่ึงเดยีวหรอืความเป็น

ปึกแผน่ในพวกเดยีวกนั กระบวนการสรา้งอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุเ์พือ่สรา้ง “ความเหมอืน ” และ 

“ความต่าง”  จงึเกดิขึน้ ในกระบวนการน้ีอาจมทีัง้การสรา้งขึน้มาใหมอ่ยา่งสิน้เชงิและการหยบิยมื

บางสว่นทางวฒันธรรมของคนอื่นมาทาํใหเ้ป็นของเรา อตัลกัษณ์ทีถ่กูสรา้งขึน้มาใชไ้ดด้ใีนยคุหน่ึง 

เมือ่กาลเวลาเปลีย่นไปอตัลกัษณ์ดงักล่าวอาจใชไ้มไ่ดผ้ล  เน่ืองจา กกลุ่มชาตพินัธุแ์ต่ละกลุ่มมกีาร

ปรบัตวั ดว้ยเหตุน้ีเมือ่อตัลกัษณ์เก่ามพีลงัน้อยลง อตัลกัษณ์ใหมจ่งึถูกสรา้งขึน้มาทดแทน อตัลกัษณ์

จงึเป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอนตายตวัและไมห่ยดุน่ิง การสบืทอดและผลติอตัลกัษณ์ใหมจ่งึเกดิขึน้ไดเ้สมอ

ภายใตก้าลเวลาและบรบิททางสงัคมทีเ่ปลีย่นไป 

 ลกัษณ์ทางชาตพินัธุ ์หมายถงึ เครือ่งหมายทีนํ่ามาใชส้ือ่ถงึสาํนึกทางชาตพินัธุ ์

เครือ่งหมายเหล่าน้ีไมจ่าํเป็นตอ้งมคีวามคงเสน้คงวา แต่สามารถปรบัเปลีย่นไปไดเ้รือ่ย ๆ เพื่อรกัษา

สาํนึกทางชาตพินัธุข์องตนเองไวใ้หไ้ด ้อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ ์จงึมลีกัษณะเป็นรปูธรรมที่ คน

ภายนอกสามารถรบัรูไ้ดผ้า่นการมองเหน็ รบัฟงัหรอืสมัผสั และในบางช่วงเวลาอตัลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้

อาจทา้ทายหรอืประนีประนอมกบัอตัลกัษณ์ของกลุม่ชาตพินัธุอ์ื่นทีอ่ยูแ่วดลอ้มโดยกระบวนการ

ทัง้หมดเป็นไปเพือ่รกัษาสาํนึกทางชาตพินัธุข์องกลุม่ตนใหด้าํรงอยูต่่อไป 

 อตัลกัษณ์ เป็นออกเป็น 2 ระดบั คอื อตัลกัษณ์ระดบัปจัเจก (Individual Identity) และอตั

ลกัษณ์รว่ม (Collective Identity) อตัลกัษณ์รว่มเกดิจากการมคีวามทรงจาํรว่มของสงัคม อนัเป็น

ความทรงจาํทีเ่กดิขึน้บนพืน้ฐานของความทรงจาํและประวตัศิาสตร ์ซึง่เป็นสือ่ทีถ่กูสรา้งขึน้ผา่นการ

คดัสรรและตกีรอบอดตีเพราะประวตัศิาสตรเ์กดิขึน้โดยการรวบรวมตามแนวทางของรฐัหรอืชนชัน้สงู 

ผา่นการวเิคราะหแ์ละวพิากษเ์พือ่นําเสนอประวตัศิาสตรน์ัน้โดยผา่นภาษา เพือ่ใหก่้อตวัเป็นภาพ

ตวัแทนของอดตีทีทุ่กคนในกลุม่ชนมอียูร่ว่มกนัและก่อใหเ้กดิการพฒันาไปเป็นการมอีตัลกัษณ์รว่ม 

ซึง่จะทาํใหเ้กดิความสงบในการอยูร่ว่มกนัของกลุม่ชนและไมส่ามารถแยกออกจากสถานภาพของ

ปจัเจกในกลุ่มสงัคมได ้กลุ่มชนชาวบา้นหรอืกลุ่มของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง จะตอ้งมี
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ลกัษณะรว่มอยา่งเดยีวกนัอยา่งน้อยทีส่ดุหน่ึงอยา่ง ซึง่ลกัษณะรว่มกนัน้ีจะเป็นอะไรกไ็ด ้เช่น อาชพี 

ภาษา ศาสนา ฯลฯ แต่สิง่ทีส่าํคญัคอืกลุม่ทีม่ลีกัษณะรว่มกนัน้ีจะตอ้งมปีระเพณบีางอยา่งซึง่เรยีกกนั

ไดว้่าเป็นของกลุ่มตวัเองโดยทีส่มาชกิของกลุ่มไมจ่าํเป็นตอ้งรูจ้กัสมาชกิอื่น ๆ ทัง้หมด แต่เขา

จะตอ้งรูว้่าประเพณอียา่งนัน้เป็นประเพณขีองกลุ่มตน ประเพณเีฉพาะของกลุ่มคื ออตัลกัษณ์ทีท่าํให้

กลุ่มมเีอกลกัษณ์ของตวัเองทีแ่ตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ (เสกสรร  สรรสรพสิทุธิ.์  2546:  28-30) 

 จากประเดน็ท่ีกล่าวมาอาจพดู ได้ว่ากลุ่มชาติพนัธุ ์คือกลุ่มสงัคมหรือชมุชนท่ีมี

วฒันธรรมย่อยร่วมกนั มีระบบความคิดความเช่ือ ประเพณีพิธีกรรมเป็นของตนเอง แล ะ

วฒันธรรมนัน้มีความแตกต่างไปจากวฒันธรรมสมยัใหม่ และอตัลกัษณ์กคื็อลกัษณะ

เฉพาะท่ีแสดงความเป็นตวัตนหรือส่ิงบางส่ิงท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะทางชาติพนัธุ ์ดงันัน้ทัง้คาํ

ว่าชาติพนัธุแ์ละอตัลกัษณ์จึงมีความสมัพนัธก์นัอย่างแยกไม่ออก นัน่หมายถึงอตัลกัษณ์เป็น

ส่ิงท่ีแสดงออกถึ งลกัษณะของชาติพนัธุ ์ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือหรือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีจะ

ทาํให้ชมุชนหรือกลุ่มสงัคมมีความมัน่คงเป็นปึกแผน่  ประเพณีและพิธีกรรมซ่ึงเป็นอตั

ลกัษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพนัธุเ์ป็นส่วนหน่ึงซ่ึงก่อให้เกิดความรูสึ้กเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

และทาํให้มีความเข้มแขง็ขึน้ในชมุชน  

 การห่อจดัอยู่ในประเภทศิลปะพืน้บ้านท่ีมีความเรียบง่าย  การรูจ้กัวสัดพืุน้ถ่ินมา

ประยกุตใ์ช้เพ่ือประโยชน์และความงาม  จลุทัศน์  พยาฆรานนท์  (2551) ได้อธิบายเก่ียวกบั

ศิลปะพืน้บ้านในประเดน็องคค์วามรูท่ี้เกิดขึน้ การรกัษาและถ่ายทอดความรู้ ของศิลปะ

พืน้บ้านไว้ดงัน้ี 

 ตน้ทางความรูข้องชาวบา้นในการสรา้งงานศลิปะพืน้บา้นนัน้ 

 1. เกดิจากธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม ฤดกูาล เป็นตน้ทางในการแกป้ญัหาเพือ่ใหค้วามเป็นอยู่

ปลอดภยัเป็นปรกต ิธรรมชาตมิคีวามหลากหลายทางภมูศิาสตร ์เช่น เป็นทีร่าบลุม่ ปา่เขาแหง้แลง้ 

หรอืฝนชุก มนุษยจ์ึ งรูจ้กัปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มแต่ละพืน้ที ่สัง่สมเป็นประสบการณ์ 

ก่อใหเ้กดิองคค์วามรูแ้ละปญัญา 

 2. ปรบัเปลีย่นและเลยีนแบบสิง่ทีม่อียูใ่นธรรมชาต ิเช่น มนุษยไ์ปพบเหน็รงันกจงึเกดิแรง

บนัดาลใจโดยนําเถาวลัย ์กิง่ไมม้าสาน  ผกูมดั เป็นภาชนะใสข่องหรอืนําดนิมาหุ้ มและนําไปเผาไฟ 

ทาํเป็นหมอ้ ไห ชามต่าง ๆ  

 3. การรูจ้กัสงัเกตธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มเพือ่นํามาใชใ้นการดาํรงชวีติ เมือ่มนุษยใ์ชก้อ้นหนิ

กลม ๆ ในแมน้ํ่าขวา้งปาสตัวท์ีม่ากนิน้ําในลาํธาร มนุษยร์ูจ้กัสงัเกตวา่กอ้นหนิแบบขรขุระสามารถ

สรา้งรอยแผลใหก้บัสตัวไ์ดม้ากกว่าหนิกลม ๆ จึ งเกดิรปูแบบเครือ่งมอืเครือ่งใชแ้บบหนิ กะเทาะ

เกดิขึน้ 
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 4. จนิตนาการจากสิง่ทีอ่ยูใ่นธรรมชาต ิเราจะพบวา่เดก็เลก็ ๆ ทีเ่กดิใหมย่งัขาด

จนิตนาการ จะมเีพยีงความรูส้กึ เช่น หวิ หรอืเจบ็ปวดเท่านัน้ เมือ่เริม่โตขึน้ การเรยีนรูจ้งึก่อใหเ้กดิ

จนิตนาการ เช่น เมือ่มนุษย์ เหน็กิ่งไมห้รอืใบไมแ้หง้ลอยน้ํามามนุษยร์ูจ้กั สงัเกต  จงึคดินําเอากิง่ไม้

เยอะ ๆ มาผกูมดัรวมกนั เป็นแพทีส่ามารถลอยน้ําได ้ต่อมาจงึพฒันารปูแบบมาเป็นเรอืลกัษณะต่าง ๆ 

เมือ่เหน็สตัวต่์อสูก้นัดว้ยเลบ็หรอืเขา มนุษยย์คุแรกจงึนําเอาเลบ็สตัว ์เขาสตัว ์เป็นอาวุธตดิตวั 

ต่อมาจงึคดิคน้วสัดอุื่นเขา้มาเป็นอาวธุแทนเช่นหนิ ไม ้โลหะ แต่ยงัใชร้ปูแบบของธรรมชาต ิเช่น 

กระดกูสตัว ์กา้งปลา เขาสตัวท์ีแ่หลมคม เป็นตน้แบบทาํเป็นมดี หอก ดาบ เป็นตน้ 

 5. ประสบการณ์ การลองผดิลองถกูเพือ่ประโยชน์ใชส้อยและความสะดวกสบาย เช่น เมือ่

มนุษยเ์ริม่รูจ้กัวธิกีารเพาะปลกู มนุษยใ์ชม้อืขดุดนิใหเ้ป็นหลุม แต่มกัไมค่่อยไดผ้ล เพราะเจบ็มอื จงึ

คดิวธิหีาไมม้าขดุ มาทาํคราด เหลา่น้ีลว้นเกดิจากประสบการณ์และการทดลองทัง้สิน้ 

 การทรงไว้ซ่ึงความรู ้ เมือ่มปีระสบการณ์มากขึน้เกดิเป็นองคค์วามรู ้ทาํอยา่งไรใหอ้งค์

ความรูน้ัน้คงอยูไ่ดม้นุษยม์วีธิกีารหลายวธิเีช่น 

 1. จดจาํไวใ้นความทรงจาํ มนุษยม์คีวามสามารถในการจาํและการลมื มนุษยจ์ะจาํในสิง่ที่

ควรจาํเท่านัน้หากมนุษยจ์ดจาํสิง่ทีผ่า่นมาทัง้หมดในชวีติ อาจจะทาํใหส้บัสนเลอะเลอืนได ้เปรยีบกบั

ตน้ไมท้ีเ่ตบิโตงอกงาม จาํเป็นตอ้งทิง้ใบเก่าออกไปบา้ง 

 2. การทรงความรูไ้วโ้ดยการปฏบิตั ิการปฏบิตัทิีส่ามารถทาํใหจ้าํไดด้คีอื การทาํซํา้บ่อย ๆ 

จงึจะก่อใหเ้กดิความชาํนาญ หรอืทกัษะเกดิขึน้ หากไมท่าํซํา้ ๆ อาจจะลมืได ้

 3. การทรงความรู ้โดยการคดิทาํเป็นสตูรสาํเรจ็ เช่น การจกัสาน กจ็ะมสีตูร เช่น ยก 2 

ขม่ 3 ยก 4 ขม่ 3 ทุกท ีกลบัมาที น้ี ยก 4 ขม่ 2 หรอืสตูรการยาเรอืกจ็ะใชว้ธิกีารยาขา้งนอก ยาขนั 

ยาจอกใหย้าดา้นใน เป็นตน้ 

 การถ่ายทอดความรู ้เมือ่เกดิองคค์วามรู ้ยอ่มตอ้งเกดิการถ่ายทอดความรู ้เพือ่ใหค้วามรู้

นัน้คงอยู ่การถ่ายทอดความรูน้ัน้อาจทาํไดห้ลายทาง เช่น  

 การถ่ายทอดความรูใ้หก้บัสมาชกิในครอบครวั พอ่หรอืแมถ่่ายทอดใหล้กู ซึง่สามารถทาํได้

ตลอดเวลา พอ่มหีน้าทีอ่บรมสัง่สอน ถ่ายทอดเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม การทาํมาหากนิ เน่ืองจาก

พอ่ไดบ้วชเรยีนมาแลว้ สว่นแมจ่ะสอนเรือ่งกริยิามารยาท การบา้นการเรอืน การเยบ็ปกัถกัรอ้ย   

เป็นตน้ 

 การถ่ายทอดในสงัคมระหวา่งห มูบ่า้นการแลกเปลีย่นความคดิ รปูแบบของภมูปิญัญาดา้น

ต่าง ๆ  

 ลกัษณะเด่นและคณุค่าของศิลปะพืน้บ้าน 

 1. รปูทรง รปูแบบของศลิปะพืน้บา้นมคีวามเรยีบงา่ยมลีกัษณะตรงไปตรงมาในการใช้

สอย เช่น ยา่ม กระบุง ตะกรา้ ผลติตามประโยชน์ใชส้อย 

 2. รปูทรงเป็นรปูพืน้ฐานงา่ย ๆ  เช่น ภายในของบา้นไทยจะไมซ่บัซอ้นเปิดโลง่ 

 3. รปูทรงเป็นไปตามกระบวนการสรา้งสรรค ์เช่น โอ่งตอ้งป ัน้ใหก้ลม กระจาดตอ้งกวา้ง 
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 ลกัษณะเด่นทางวสัด ุ

 ใชว้ตัถุดบิจากธรรมชาตใินทอ้งถิน่ ซึง่หาไดง้า่ยและตน้ทุนตํ่า เช่น ไมไ้ผ ่หวาย และยงัคง

ตอ้งรกัษาธรรมชาตขิองวสัดนุัน้ ๆ เช่น เถาวลัยต์อ้งนํามาพนั ขดัหรอืสาน ตอ้งรกัษาสผีวิคงเดมิตาม

ธรรมชาต ิ

 ลกัษณะเด่นของวิธีการสร้างสรรค ์

          ใชว้ธิกีารเรยีบงา่ยไมซ่บัซอ้น เช่น ผกู รดั มดั สอด ขดั ถกั กลดั ฯลฯ ปจัจบุนัการห่อ

บางอยา่งใชว้สัดทุีเ่ป็นอนัตราย เช่น การใช ้แมกหนีบกระดาษมาใชใ้นการห่ อขนมทีใ่ชใ้บตอง ซึง่

อาจเกดิอนัตรายไดห้ากรบัประทานเขา้ไปและ ใชก้าํลงัจากมอืมากกวา่ใชเ้ครือ่งทุ่นแรง 

 กระบวนการและวิธีการสร้างสรรค ์

 ใชท้กัษะประสบการณ์มากกวา่ใชห้ลกัการหรอืทฤษฎ ีผลงานจะมคีวามแตกต่างกนัใน

ชิน้งาน จะไมใ่ช่พมิพเ์ดยีวกนั ลวดลายไมเ่หมอืนกนัในแต่ละชิน้ 

 คณุค่าของงานศิลปหตัถกรรมพืน้บ้าน 

 1. แสดงใหเ้หน็ถงึภมูปิญัญาพืน้บา้นในการสรา้งสรรคส์ิง่ใชส้อยต่าง ๆ ในชวีติประจาํวนั 

โดยทาํเป็นปกตหิรอืพฒันาใหด้ขีึน้ตามลาํดบั 

 2. แสดงใหเ้หน็ถงึประสบการณ์ระดบัพืน้ฐาน รูจ้กัวสัดธุรรมชาตทิีไ่ดจ้ากสิง่แวดลอ้มรอบ  ๆ

ตวั นําวสัดเุหลา่นัน้มาปรบัใชใ้นชวีติ ทาํใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ดม้กีนิมใีชม้อียูแ่บบพอเพยีง 

 3. แสดงใหเ้หน็ถงึวสิยัทศัน์ของคนพืน้บา้นตามทีนึ่กคดิ เขา้ใจผา่นงานศลิปหตัถกรรม 

 4. แสดงความเป็นเอกลกัษณ์พืน้ถิน่พืน้บา้นของทีน่ัน้ ๆ ไดด้ ี

 ศลิปะพืน้บา้นเป็นภาพลกัษณ์ทีเ่ป็นภาพรวมของวฒันธรรมสงัคม 

 1. เป็นพนัธะสมัพนัธค์วามเป็นเผา่พนัธุร์ว่มกนั เช่น การแต่งตวั ทีอ่ยูอ่าศยั 

 2. เป็นฐานจติใจใหเ้กดิความอบอุ่นของเครอืญาตใินสงัคม 

 3. เป็นการสรา้งคา่นิยมทีก่ลมกลนืกบัธรรมชาต ิไมส่รา้งความแปลกแยกไปจากธรรมชาต ิ

 4. เป็นกรอบการกาํหนดความพอเหมาะพอควรในการดาํรงชพี 

 5. เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิการนบัถอืความเป็นผูม้ปีระโยชน์ ทีส่ามารถช่วยตวัเองได ้ดว้ย

ตนเอง มคีณุคา่ในตวัเอง ไมต่อ้งพึง่พาคนอื่น นบัถอืตนเองได ้

 ความเส่ือมของศิลปวฒันธรรมพืน้บ้าน 

 1. มาจากตอ้งการพฒันาวฒันธรรมเขา้สูร่ะบบสากล  ยกระดบัคนใหก้นิอ ยูด่ขี ึน้ ใน

ระยะเวลา 40 – 50 ปี ทีผ่า่นมา กรมการพฒันาชนบท ตอ้งการเขา้ไปในหมูบ่า้นใหม้ากทีส่ดุ 

 2. ขา้วของเครือ่งใชใ้หม ่ๆ เขา้มาแทนทีข่องใชเ้ก่า ๆ  

 3. ผลติภณัฑม์วลรวมทางอุตสาหกรรม ผลติมาก เกดิสิง่อุปโภคบรโิภค ราคาถกู 

เรยีบรอ้ย เขา้มาแทนที ่เช่น กระมงัพลาสตกิ ตูพ้ลาสตกิ จานพลาสตกิ เป็นตน้ 

 4. ระบบการศกึษาในอดตีมวีชิาหตัถศลิป์ แต่ไมม่กีารต่อยอดหลงัจากเรยีนจบแลว้ 

ปจัจบุนัมกีารยกเลกิวชิาเหลา่น้ี ทาํใหค้วามรูเ้กีย่วกบัศลิปหตัถกรรมหมดไป 
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 5. การเปลีย่นแปลงของสงัคม การปรบัวฒันธรรมตามสงัคมภายนอก  เช่น การกนิ การ

นอน การแต่งกาย ชวีติประจาํวนั การประกอบอาชพี 

 6. ศลิปะพืน้บา้น ปจัจบุนัถกูระบบทุนนิยมเขา้มาจดัการ ระบบการผลติแบบชาวบา้นที่

ตอ้งทาํตามใบสัง่ 

 7. การชีนํ้าของระบบทุนนิยม เปลีย่นแปลงรปูแบบเดมิของชาวบา้น เช่น ทาํใหเ้ลก็ลงหรอื

นําไปใชเ้พื่อจดุประสงคอ์ยา่งอื่น 

 8. เศรษฐกจิ การครองชพีเปลีย่นไป รายไดไ้มพ่อ ตอ้งหาเงนิเพิม่ไมม่เีวลาสรา้งงาน

ศลิปหตัถกรรม เน้นสขุนิยม 

 9. ขาดการสบืทอด ไมส่นใจ ไมศ่รทัธา เรยีนรู ้ฝึกฝน 

 10. คนตน้แบบหมดไป เริม่หาคนทาํยาก ไมม่หีลกั ฐาน ตาํรา วชิาการเหลอืตกทอดมา   

มกีารจดจาํ 

 11. วสัดุทีผ่ลติเริม่หมดไป 

 12. ขาดแคลนวตัถุดบิ เช่น ไผ่ หวาย กก คลา้ ปอ ไม ้ดนิ ไมม่กีารปลกูเพิม่หรอืทดแทน 

 13. ขาดการประชาสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศกึษากบัชาวบา้น 

 14. คา่นิยม รสนิยม สมยันิยมเปลีย่น 

 15. ราคาของศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นบางอยา่งแพงเกนิไป เช่น ผา้ไหม 

 16. ไมเ่ขา้กบัยคุสมยัหรอืการตกแต่งบา้น 

(จลุทศัน์ พยาฆรานนฑ์. 2553:  สรปุการบรรยาย) 

           จากแนวคดิเรือ่งศลิปะพืน้บา้นดงักลา่ว สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการหอ่คอื การหอ่นัน้เกดิ

จากการแกป้ญัหาเรือ่งการขนยา้ย การรวบรวมไมใ่หก้ระจดักระจายหรอืการเกบ็รกัษาสิง่ของ โดย

เลอืกใชว้สัดุในทอ้งถิน่หรอืวั สดใุกลต้วัมาใช ้มรีปูทรงทีเ่รยีบงา่ย วธิกีารทีเ่รยีบงา่ย เช่นการหอ่การ

พบั การสอด การมดั การกลดัหรอืพนัเป็นตน้ มวีธิกีารสบืทอดกนัภายในครอบครวัใชท้กัษะความจาํ 

ประสบการณ์มากกวา่ ทฤษฎี  ดงันัน้จงึอาจกลา่วไดว้า่วฒันธ รรมการหอ่เป็นศลิปะพืน้บา้นทีค่วร

อนุรกัษ์ไวป้ระเภทหน่ึง 
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4. แนวคิดหลงัสมยัใหม่และศิลปะหลงัสมยัใหม่ 

            การกาํหนดความงามของวฒันธรรมการหอ่ของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุน์ัน้ ตอ้งใชแ้นวคดิของ

ศลิปะหลงัสมยัใหมเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งนัน้คอื แนวคดิทีเ่กีย่วกบัอตัลกัษณ์และแนวคดิเกีย่วกบัศลิปะ

พืน้บา้นทีใ่นอดตีมองวา่เป็ นศลิปะชัน้ตํ่า การแบ่งแยกศลิปะสงูตํ่านัน้มมีานบัแต่สมยัเรอนาซองค ์

จวบจนปจัจบุนั แต่แนวคดิน้ีถกูลบลา้งโดยแนวคดิหลงัสมยัใหม ่ทีต่่อตา้นการแบ่งแยกทางศลิปะวา่มี

ศลิปะชัน้สงู ศลิปะชัน้ตํ่า ดงันัน้จงึจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจ แนวคดิหลงัสมยัใหมเ่พือ่จะไดนํ้ามา

วเิคราะหศ์ลิปะความงามของวฒันธรรมการหอ่ 

 ในปจัจบุนัคาํวา่  “หลงัสมยัใหม่ ”  Postmodern  หรอืแนวคดิแบบลทัธหิลงัสมยัใหม ่ 

(Postmodernism)  ถกูนํามาใชอ้ยา่งแพรห่ลายในวงการต่างๆ เช่น  วงการศลิปะ  วรรณกรรม  

สถาปตัยกรรม  ดนตร ี สงัคม  ภาพยนตร ์ แฟชัน่  เทคโนโลย ี หรอืวงการอื่นอกีหลายวงการ คาํวา่

หลงัสมยัใหมย่งัถูกนําไปใชใ้นการเรยีกปรากฏการณ์ใหม่ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมปจัจบุนัอกีดว้ย  ดงันัน้

ความคดิแบบหลงัสมยัใหมน้ี่จงึมคีวามสาํคญัและความจาํเป็นทีเ่ราตอ้งทาํความเขา้ใจ  หากแต่

นกัวชิาการหลายท่านกย็งัไมอ่าจนิยามหรอืใหค้าํจาํกดัความไดอ้ยา่งชั ดเจนมากนกั เน่ืองจาก

ความหมายของคาํวา่หลงัสมยัใหมน้ี่คอ่นขา้งคลมุเครอื 

 หากจะทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัลทัธหิลงัสมยัใหม ่สิง่ทีจ่ะทาํใหเ้ราเขา้ใจไดด้กีค็อืการ

ยอ้นกลบัไปมองลทัธสิมยัใหม ่ (Modernism)  เน่ืองจากความคดิแบบหลงัสมยัใหม ่เป็นการสบืเน่ือง

ความคดิมาจากลทัธิ สมยัใหม ่ แต่ความคดิบางอยา่งอาจไมต่รงกนั บางครัง้ต่อตา้นและปฏเิสธ

ความคดิของลทิธสิมยัใหม ่บางครัง้บางอยา่งเป็นการพจิารณาทบทวนของเดมิวา่เป็นจรงิหรอืไม่

อยา่งไร  แนวคดิหลงัสมยัใหมน้ี่อาจจะถูกมองว่า เกดิจากการพฒันาจนถงึขดีสุดหรอืถงึจดุอิม่ตวัของ

ลทัธสิมยัใหม ่ แ ต่โดยความจรงิแลว้ความคดิแบบสมยัใหมก่ย็งัมอียูแ่ละคงดาํรงอยูใ่นสงัคมปจัจบุนั 

มาทาํความเขา้ใจกบัความคดิสมยัใหมแ่ละหลงัสมยัใหมด่งัน้ี 

 ยคุสมยัใหม่และศิลปะสมยัใหม่ 

 คาํวา่  สมยัใหมม่าจากคาํในภาษาลาตนิวา่ “Modo” ซึง่หมายถงึปจัจบุนั ยคุสมยัใหม่

เกดิขึน้และดาํรงอยูเ่ป็นเวลาประมาณ 3 ศตวรรษ คอื ตัง้แต่ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่ 16 ช่วงปลายยคุ

ฟ้ืนฟูศลิปะวทิยา ถงึปลายครสิตศ์ตวรรษที ่20 ยคุสมยัใหมห่มายถงึ  ยคุทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงสงูสุด

ในประวตัศิาสตรข์องมนุษย ์เป็นช่วงเวลาทีค่วามรูข้องมนุษยไ์ดเ้กดิการพฒันาอยา่งเตม็ทีม่กีาร

คน้พบแนวคดิทฤษฎใีหม่ๆ  มากมาย ดว้ยความกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีเ่กดิขึน้ในโลกตะวนัตก และการหลดุพน้ออกจากกรอบความคดิทางศาสนา ซึง่ความรูต่้างๆ ที่

คน้พบไดร้บัการยอมรบัและเชื่อถอื อยา่งกวา้งขวางวา่เป็นวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการศกึษาธรรมชาตแิละ

การเข้ าถงึความจรงิ สง่ผลใหม้นุษยส์ามารถใชป้ระโยชน์ จากธรรมชาตแิละควบคมุธรรมชาตไิด ้

ดว้ยความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ  และเชื่อไดว้่ามนัจะเป็นหนทางทีจ่ะนํามนุษยไ์ปสู่ความเจรญิ       

ยคุสมยัใหมจ่งึมชีื่อเรยีกอกีชื่อหน่ึงว่า “ยคุสว่างทางภมูปิญัญา”  
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 อยา่งไรกต็ามความเป็นสมั ยใหมท่ีช่ดัเจนทีสุ่ดอกีอยา่งหน่ึงคอื การเกดิระบบคดิทีอ่งิหลกั

เหตุผลและกระบวนการพสิจูน์ทดลองแบบวทิยาศาสตร ์มาแทนทีร่ะบบคดิทีอ่งิกบัหลกัศาสนาถอื

เป็นการปลดปลอ่ยมนุษยอ์อกจากความงมงายและการครอบงาํของศาสนา  มคีาํพดูทีถ่กูพดูถงึอยู่

เสมอในยคุสมยัใหม ่ เช่นคาํว่า “ เสรภีาพ ”  “ อสิรภาพ ”  หรอื “ ปจัเจกภาพ ”  การมองความจรงิ

ของความคดิสมยัใหมม่ลีกัษณะสาํคญัอยูส่องประการคอื  หนึง่ความคดิสมยัใหมเ่ชือ่มัน่ในการมอียู่

ของความจรงิ  และ สอง ความคดิสมยัใหมเ่ชือ่มัน่ในความสามารถของมนุษยแ์ละวธิกีารทีม่นุษย์

สรา้งขึน้ วา่จะสามารถทาํให้ มนุษยเ์ขา้ถงึความจรงิได ้ท่าททีีม่ต่ีอความเป็นจรงิทีเ่ป็นฐานคดิ สง่ผล

ไปถงึท่าททีีม่ต่ีอสิง่อื่นๆ ทัง้ระบบรวมทัง้ศลิปะดว้ย ความรูท้ีอ่ยูใ่นฐานะการเป็นภาพตวัแทน   ของ

ความจรงิ  ความคดิเช่นน้ีสง่ผลต่อวงการศลิปะคอื ศลิปะกอ็ยูใ่นรปูของสญัญะทางภาษาแบบหน่ึง  

ดงันั ้นศลิปะจงึถกูคาดหวงัวา่เป็นสิง่แทนคา่ความจรงิได ้ความเชือ่ในความเป็นวทิยาศาสตรข์อง

มนุษยส์ง่ผลไปยงัแนวคดิอื่นๆ เช่น ประจกัษน์ยิม ปฏฐิานนิยม ปรากฏการณ์ นิยม อตัถิภาวะนิยม    

ศาสตรแ์หง่การตคีวาม และเสรนิียม ดงัทีก่ล่าวมาความรูแ้บบยคุรูแ้ลว้จงึเป็นความรูท้ีย่ดึติ ดกบั

วทิยาศาสตรท์ีมุ่ง่ม ัน่สูค่วามจรงิและมุง่สรา้งชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้แต่ต่อมาแนวคดิน้ีถกูหกัลา้งโดย

คดิหลงัสมยัใหม ่(อนัธฌิา  แสงชยั. 2547:  8-10) 

 ศิลปะสมยัใหม่ 

 จากความคดิของสมยัใหมท่ีมุ่ง่เน้นวทิยาศาสตร ์ และส่งผลกระทบไปยงัระบบอื่นๆ ดงันัน้  

ศลิปะเองกด็าํเนินตามแนวทางของความคดิน้ีเช่นกนั  วริณุ  ตัง้เจรญิ  (2547: 38) ไดก้ล่าวถงึศลิปะ

สมยัใหม ่ ดงัน้ี  ในบรบิทของลทิธสิมยัใหมห่รอืศลิปะสมยัใหม ่ แสดงนยัถงึสื่อดลใจหรอืแรงบนัดาล

ใจทีส่มัผสัไดรู้เ้หน็ได ้ สมัพนัธก์บัปรชัญาสายประจกัษน์ยิม  (Empiricism)  กุสตาฟคเูบท ์ ศลิปินสจั

นิยมกเ็คยบอกวา่  “ฉนัเขยีนภาพเทพธดิาไมไ่ด ้ เพราะไมเ่คยเหน็เทพธดิา ”เทพเจา้  จติ  วญิญาณ  

ไสยเวทย ์ จงึอยูน่อกเหนือความสนใจของพวกทศันศลิป์ ศลิปินสมยัใหมจ่งึหนัมาสนใจภาพความ

จรงิบนโลกมนุษยท์ีส่มัผสัได ้(Realism) สนใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มตามองคค์วามรู้

ใหมใ่นเชงิวทิยาศาสตร ์ (Impressionism) สนใจอารมณ์ความรูส้กึของผูค้นในสงัคม  (Expressionism) 

สนใจสสีนับนพืน้ภาพ (Fauvism) สนใจการปรบัเปลีย่นรปูทรงบนพืน้ภาพ (Cubism) สนใจปรากฏการณ์

ของสงัคมอุตสาหกรรม (Futurism) สนใจกระสวนในสมองตามจติวทิยาเก สตอลท ์(De Stilj) สนใจ

จติใตส้าํนึกตามจติวทิยาวเิคราะห ์ (Surrealism)  และอกีมากมายซึง่ลว้นเป็นการเขา้ไปสูค่วามเป็น

จรงิในเชงิวทิยาศาสตร ์ (Scientific Approach)  ทีป่ระจกัษไ์ดส้มัผสัไดอ้ธบิายได ้

 ปจัจบุนัแนวความคดิแบบสมยัใหมไ่ดเ้ดนิทางมาถงึจดุอิม่ตวั หรอือาจจะ ถอืไดว้่าเป็น

ปลายยคุสมยัใหม ่ ซึง่เป็นระยะเวลาของการเปลีย่นผ่านไปสู่ยคุหลงัสมยัใหม ่กลุ่มแนวความคดิแบบ

หลงัสมยัใหมม่คีวามคดิต่อตา้น หรอืสอบทานความคดิแบบสมยัใหม ่วา่สิง่ทีผ่า่นมาสิง่ทีค่วามคดิ

สมยัใหมส่รา้งเอาไวม้นัเป็นจรงิหรอืไม ่ความคดิแบบหลงัสมยัใหมไ่มไ่ด้ ปฏเิสธความเป็นจรงิ แต่

กลบัมองวา่ความจรงิทางวทิยาศาสตรเ์ป็นเพยีงวธิกีารคน้พบความรูค้วามเขา้ใจแบบหน่ึงเท่านัน้  

ซึง่ในความเป็นจรงิในโลกน้ีมวีธิกีารหาคาํตอบอกีมากมายหลายวธิเีหลา่น้ีคอืจดุกาํเนิดของลทัธหิลงั

สมยัใหม ่
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 ความคิดหลงัสมยัใหม่ 

 ความคดิหลงัสมยัใหมม่ลี ั กษณะแบบการตัง้คาํถามตัง้ขอ้สงสยั ต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสาขา

ต่างๆ เช่น วทิยาศาสตร ์ปรชัญา ศลิปะ ฯลฯ ทีผ่า่นมาการสรา้งองคค์วามรูข้ ึน้มาเพือ่อธบิายความ

จรงิชุดหน่ึงนัน้กถ็ูกตอ้งแต่กย็งัมวีธิกีารคน้พบและเขา้ถงึความจรงิอกีหลายวธิ ีความคดิหลงั

สมยัใหมม่องวา่ คาํอธบิายต่างๆ เกีย่วกบัความจรงิทีม่อียูท่ ัง้หมดนัน้ เป็นกลุ่มเฉพาะ หรอืกลุ่มในวง

กวา้งทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง ดงันัน้ความจรงิจงึเป็นไปไดท้ีจ่ะมคีวามแตกต่าง เน่ืองจาก มนัองิอยูบ่น

ฐานคดิของคนต่างกลุม่ และต่างเหตุการณ์ ความจรงิจงึเป็นความรูค้วามเขา้ใจทีม่ลีกัษณะสมัพนั ธ ์

และความจรงิเฉพาะเท่านัน้สภาพสงัคมปจัจบุนั แหลง่ขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยทีางอนิเตอรเ์น็ต

ส่งผลใหค้วามรูต่้างๆ อยูใ่นลกัษณะ “ลํา้ความจรงิ ” เป็นความจรงิทีถ่กูประดษิฐข์ึน้และก่อใหเ้กดิ

สงัคมและการสือ่สารในรปูของการจาํลอง ดว้ยอาศยัศกัยภาพของการผลติทีไ่มจ่าํกดัของ ขอ้มลู

ขา่วสารในโลกปจัจบุนั “ความจรงิ” จงึถูกผลติซํ้าตลอดเวลาและสามารถผลติไดเ้ท่าเทยีมหรอืดกีว่า

ตน้ฉบบั จงึเกดิการยบุตวัของเสน้แบ่งเขตของสิง่ต่างๆ ไมว่่าจะจรงิหรอืไมต่่างกถ็ูกยอมรบัในฐานะ

ของสิง่สรา้งเช่นเดยีวกนั และเป็นการมองความจรงิซึง่ไมแ่บ่งระหวา่งภาพปราก ฏ กบัความจรงิ  

(อนัธฌิา แสงชยั. 2547: 45) 

 จะเหน็ไดว้า่โลกแหง่การสือ่สารในปจัจบุนัไดท้าํลายเสน้ขอบเขตแหง่วฒันธรรมและความรู ้

เทคโนโลยสีรา้งใหเ้กดิความหลากหลายรวดเรว็  ดงันัน้จงึสมัพนัธก์บัการสรา้งผลงานศลิปะหลงั

สมยัใหมเ่ช่นกนั 

 ศิลปะหลงัสมยัใหม่ 

 จากแนวคดิทีส่บืเน่ืองมาจากความคดิสมยัใหมสู่่หลงัสมยัใหมซ่ึง่ต่อตา้นรปูแบบศลิปะเดมิๆ 

ทีเ่ชือ่มัน่ในวทิยาศาสตร ์ แสงส ี เทคโนโลย ีมาสูร่ปูแบบทางศลิปะทีห่ลากหลายไมค่าํนึงถงึรปูแบบ

แนวคดิทฤษฎทีีเ่คยปฏบิตักินัมาแต่ในอดตี ต่อตา้นลทัธปิระโยชน์นิยม (Functionalism) ปฏิเสธที่

สรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะเพื่อนําไปใชส้อยหรอืเพื่อประดบัตกแต่ง   

วริณุ  ตัง้เจรญิ (2547: 42) พูดถงึผลงานศลิปะหลงัสมยัใหมว่่า ศลิปะหลงัสมยัใหมอ่าจจะ

ต่อตา้นหรอืไมเ่หน็ดว้ยกบัการทีศ่ลิปะจะตอ้งเป็นสิง่ถาวร  (Durability)  ศลิปะอาจเกดิขึน้ชัว่ครู ่ 

ศลิปะอาจไมเ่กีย่วขอ้งกั บกาลเวลา ในอดตี จติรกรรม ประตมิากรรมอาจเกีย่วขอ้งกบัพืน้ฐานการ

ปฏบิตัเิช่น  พืน้ฐานการวาดภาพ หลกัการกระบวนการต่างๆ แต่ศลิปินหลงัสมยัใหมอ่าจไม่

เกีย่วขอ้งกบัพืน้ฐานเหล่านัน้เลยกไ็ดศ้ลิปินหลงัสมยัใหมม่แีนวโน้มทีจ่ะผลกัดนัศลิปะให ้ พน้กรอบ

ของแบบแผนประเพณนิียม  พิ พธิภณัฑ ์บา้น  อาคารธรุกจิ  ศลิปะไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นวตัถุสะสมใน

พพิธิภณัฑห์รอืคอลเลคชัน่สว่นตวั ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นสิง่นิทรรศการตามแผนเดมิไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นวตัถุ

ทีไ่ปแขวนหรอืไปตดิตัง้เบือ้งหน้า ผูค้นจะตอ้งไปหอ้มลอ้มชื่นชมอยา่งเป็นกจิลกัษณะ ศลิปะอาจอยู่

รว่มกบัเราในธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในสงัคมมากกวา่การแยกกนัอยูด่งัทีผ่า่นมา 
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 บางครัง้ศลิปะหลงัสมยัใหมอ่าจแสดงความคดิทีอ่ยูเ่หนือวตัถุศลิปินใชว้ตัถุเป็นสื่ออยา่ง

หลากหลายความคดิหรอืหลากหลายความรูส้กึสมัผสัในธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มทีเ่ปิดกวา้งศลิปินอาจ

ใชห้ลอดไฟนิออน  คอมพวิเต อร ์ รา่งกายศลิปิน  ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม  ใชเ้ป็นสือ่สาํหรบัการ

นําเสนอศลิปะเชือ่มโยงระหวา่งศลิปินและศลิปินเป็นไปอยา่งใกลช้ดิ 

 ไดม้กีารใหค้าํจาํกดัความของศลิปะหลงัสมยัใหมจ่ากนกัวชิาการศลิปะ มมีมุมองในสี่

ประเดน็ดงัต่อไปน้ีวา่ 

            1. ศลิปะหลงัสมยัใหมเ่ป็นการผลติซํา้และปฏเิสธความเป็นตน้ฉบบั 

        2. ศลิปะหลงัสมยัใหมเ่ตม็ไปดว้ยความเปลีย่นแปลงและความซบัซอ้นทางวฒันธรรม 

          3. ศลิปะหลงัสมยัใหมค่อืความหลากหลาย การผสมปนเปและการปฏเิสธเอกภาพ 

          4. ศลิปะหลงัสมยัใหมอ่ยูใ่นรปูของสนิคา้เพือ่บรโิภคและตอบสนองมวลชน 

 

เปรียบเทียบความคิดสาํคญัของสมยัใหม่และหลงัสมยัใหม่ 

 

ท่าทีท่ีมี

ต่อ 

สมยัใหม่ หลงัสมยัใหม่ 

ความจรงิ ความจรงิมอียู ่ ความจรงิรูไ้ด้ ไมเ่ชือ่มัน่ในความจรงิ  ความจรงิหรอืวาทกรรม 

ความรู ้ เชือ่ในตวัผูรู้ ้

เชือ่ในวธิกีารหาความรู้ 

เชือ่ในความรู ้

ไมเ่ชื่อในความเป็นองคป์ระธานของมนุษย์ 

ไมเ่ชือ่ในระเบยีบวธิต่ีางๆ 

ไมเ่ชือ่ในความรู ้

คุณค่า คุณค่ามอียูแ่ละมเีกณฑเ์ขา้ถงึได้

ตดัสนิคุณค่าได ้

คณุคา่ของอาํนาจวาทกรรมไมอ่าจตดัสนิไดอ้ยา่ง

ถาวร 
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สนุทรียศาสตรแ์ละศิลปะ 

 

สมยัใหม่ หลงัสมยัใหม่ 

1.ศลิปะคอืการรเิริ่มสร้างสรรคค์วามเป็น

ตน้ฉบบัและอจัฉรยิภาพของศลิปิน 

1.ศลิปะคอืการผลติซํ้า  และปฏเิสธความเป็น

ตน้ฉบบั 

2.ศลิปะมท่ีาทแีบบวทิยาศาสตรแ์ละเชือ่มัน่

ในความเป็นสากล 

2.ศลิปะมลีกัษณะเตม็ไปดว้ยความเปลีย่นแปลง

และความซบัซอ้นทางวฒันธรรม 

3.ศลิปะตอ้งมเีอกภาพและการลดทอนไปสู่

ความบรสิทุ ธิ ์

3.ศลิปะมคีวามหลากหลายมกีารผสมปนเปและ

ปฏเิสธเอกภาพ 

4.ศลิปะมตีรรกะภายในตวัเองไมเ่กีย่วเยือ่ง

กบัสิ่งอื่น 

4.ศลิปะไมม่ตีรรกะเฉพาะตวัเองแต่มุง่สนองการ

บรโิภคและมวลชน 

(อนัธฌิา  แสงชยั. 2547: 69) 

 

โครงสร้างท่ีแตกต่างระหว่างสมยัใหม่และหลงัสมยัใหม่ 

SCHEMATIC DIFFERENCED BETWEEN MODERNISM AND POSTMODERNISM 

 

สมยัใหม่ 

MODERNISM 

หลงัสมยัใหม ่

POSTMODERNISM 

โรแมนตกิ              สญัลกัษณ์ 

ROMANTICISM / SYMBOLISM 

ลกัษณะตรงกนัขา้ม 

PARAPHYSICS / DADAISM 

มจีดุมุง่หมายชดัเจน 

PURPOSE 

เล่นๆ สบายๆ 

PLAY 

วางแผนออกแบบ 

DESIGN 

การเปลีย่นแปลง 

CHANGE 

ผลงานสาํเรจ็ 

ART OBJECT, FINISHED WORD 

ขบวนการ  การแสดงออก 

PROCESS, PERFORMANCE 

มช่ีองว่าง 

DISTANCE 

การมสีว่นรว่ม 

PARTICIPATION 

การสรา้งสรรค ์   การรวมกนั 

CREATION,        TOTALIZATION 

กระจาย  หรอืทาํลาย 

DECONSTRUCTION 

แบ่งประเภท   ขอบเขต 

GENRE,   BOUNDARY 

ตวับท  ไมม่ขีอบเขต 

TEXT,   INTERTEXT 
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ศูนยก์ลาง  จดุเด่น 

CENTERING 

ไมจ่าํเป็นตอ้งม ี

DISPENSAS 

การคดัแต่ของด ี เลอืกเฟ้น 

SELECTION 

การรวมกนั 

COMBINATION 

ลกึ 

DEPTH 

เปลอืก  ผวิหน้า 

SURFACE 

ตคีวาม  ใหค้วามหมาย 

INTERPRETATION 

ต่อตา้น การใหค้วามหมาย 

AGAINT   INTERPRETATION 

อธบิาย  บรรยาย  พรรณนา 

NARRATIVE 

ไมพ่รรณนา  บรรยาย 

ANTI - NARATIVE 

ตวัสญัญะ 

SIGNIFED 

คนใหค้วามหมาย 

SIGNIFIER 

ประวตัศิาสตรย์ิ่งใหญ่ 

GRANDE HISTOIRE 

ประวตัศิาสตรไ์มม่คีา่ 

PETITE HISTOIRE 

 (HASSAN. 1985: อา้งจาก  วริณุ  ตัง้เจรญิ; และคณะ. 2545:  68) 

 

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้  จะพบวา่ศลิปะสมยัใหมแ่ละหลงัสมยัใหมม่คีวามแตกต่างเป็นอยา่ง

มากในเรือ่งของกระบวนการคดิ   ปรชัญา  หรอืความเชื่อ  อาจ มองประเดน็  ไดด้งัน้ี  ศลิปะหลงั

สมยัใหมม่อีสิระในการใชส้ื่อทีห่ลากหลายไมย่ดึตดิรปูแบ บ มเีสรภีาพ ไมแ่บ่งแยกประเภทของงาน

ศลิปะ  คนใหค้วามหมายไมใ่ช่ศลิปิน แต่เป็นผูเ้สพผลงานทีจ่ะใหค้ณุคา่ต่อผลงานนัน้ ศลิปะจะบรูณา

การศาสตรต่์างๆ เขา้ดว้ยกนั  ศลิปะไมส่ามารถอยูอ่ยา่งโดดๆ ได ้ ศลิปะหลงัสมยัใหมไ่มเ่ชื่อใน

รปูแบบความคดิ ทีเ่ป็นหน่ึงเดยีวทีเ่ป็นสากล แต่เชือ่ในความหลากหลาย ใหค้วามสาํคญักบัเรือ่งเชือ้

ชาต ิ ชนชาต ิ ชนชัน้  เพศ  ทอ้งถิน่  ความแตกต่างแต่ละทอ้งถิน่เหน็ความสาํคญัในลกัษณะเฉพาะ

ของชุมชนดงันัน้การห่อทีจ่ดัเป็นศลิปะพืน้บา้นทีม่รีปูแบบความงามต่างกนัออกไปในแต่ละ ทอ้งถิน่

เน้นแนวคดิแบบหลงัสมยัใหมท่ีว่่า เน้นการผลติซํา้  มคีวามซบัซอ้นทา งวฒันธรรม มคีวาม

หลากหลาย  มุง่เน้นการบรโิภ คและมวลชน ดงันัน้ จงึจาํเป็นตอ้งใชแ้นวคดิแบบหลงัสมยัใหมม่า

วเิคราะหใ์นประเดน็ดา้นความงามดงักล่าว 
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5.  แนวคิดเก่ียวกบัสญัวิทยาและความหมายแฝง 

 ความหมายของสญัวิทยา 

 สญัวทิยา  เป็นศาสตรท์ีศ่กึ ษาเกีย่วกบัระบบของสญัลกัษณ์ ทีป่รากฏอยูใ่นความคดิของ

มนุษย ์อนัถอืเป็นทุกสิง่ทุกอยา่งทีอ่ยูร่อบตวัของเรา สญัลกัษณ์อาจจะไดแ้ก่ ภาษา รหสั สญัญาณ 

เครือ่งหมาย ฯลฯ หรอืหมายถงึสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้มาเพื่อใหม้คีวามหมายแทนของจรงิ ตวัจรงิ ในตวับท

และในบรบิทหน่ึงๆ 

 คาํว่าสญัวทิยาหรอืสญัศาสตร ์ (Semiology และ Semiotics) ทัง้สองคาํน้ีมรีากศพัทม์าจาก

ภาษากรกีคาํเดยีวกนัคอื Semeion ทีแ่ปลวา่ Sign หรอืสญัญะ ซึง่สญัวทิยาหรอืสญัศาสตร ์เป็น

การศกึษาเกีย่วกบัเครือ่งหมายและสญัลกัษณ์ ทัง้สองคาํน้ีต่างมเีอกลกัษณ์และถูกรวมอยูใ่นระบบ

ของเครื่ องหมาย ซึง่รวมถงึการศกึษาวา่ความหมายของมนัถกูสรา้งและถกูเขา้ใจอยา่งไร บางครัง้

นกัสญัวทิยาทาํการตรวจสอบวา่ สิง่มชีวีติสรา้งความหมายและปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสมอยา่งไรในโลก 

ทฤษฎสีญัศาสตรใ์นระดบัทัว่ไปจะกลา่วถงึเครือ่งหมาย ทีศ่กึษาในแงข่องการสือ่สารของสารสนเทศ

ในสิ่งมชีวีติ  Semiotics เป็นคาํทีน่กัปรชัญาชาวอเมรกินั Charles Sanders Peirce (ค.ศ.1839–

1914) เป็นผูร้เิริม่ใชแ้ละทาํใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอยา่งแพรห่ลาย สว่นคาํวา่ Semiology เป็นคาํทีต่ ัง้ขึน้โดย

นกัภาษาศาสตร ์Ferdinand de Saussure (ค.ศ. 1857-1913) นอกจากน้ียงัมนีกัวชิากา รอกีหลาย

คนนําเอาแนวคดิเรือ่งสญัวทิยาไปพฒันาต่อ ซึง่จะกลา่วถงึอกีคนไดแ้ก่ Roland Barthes (ค.ศ. 

1915-1980) ในการศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัสญัศาสตรแ์ละสญัวทิยานัน้มเีน้ือหาและวตัถุประสงค์

ของการศกึษาทีส่อดคลอ้งและคลา้ยคลงึกนั นัน่คอืการศกึษาวธิกีารสือ่ความหมาย ขั ้ นตอนและ

หลกัการในการสือ่ความหมายตลอดจนเรือ่งการทาํความเขา้ใจในความหมายของสญัลกัษณ์ที่

ปรากฏอยูใ่นวฒันธรรมหน่ึงๆ   

 รปูสญัญะและความหมายสญัญะ 

 การศกึษาเกีย่วกบัสญัศาสตรจ์ะเป็นการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูสญัญะและความหมาย

สญัญะ เพื่อดวู่าความหมายถูกสรา้งและถูกถ่ายทอดอยา่งไร ซึง่ Saussure อธบิายวา่ในทุกๆ สญัญะ

ตอ้งมสี่วนประกอบทัง้ 2 อยา่งไดแ้ก่  

 1. รปูสญัญะ  (Signifier) คอืสิง่ทีเ่ราสามารถรบัรูผ้า่นประสาทสมัผสั เช่นการมองเหน็

ตวัอกัษร รปูภาพ หรอืการไดย้นิคาํพดูทีเ่ปลง่ออกมาเป็นเสยีง (acoustic-image)  

        2. ความหมาย สญัญะ (Signified) หมายถงึความหมาย คาํนิยามหรอืความคดิรวบยอด 

(concept) ทีเ่กดิขึน้ในใจหรอืในความคดิของผูร้บัสาร 

            ความสมัพนัธร์ะหวา่งสญัญะแต่ละตวันัน้เกดิขึน้โดยตรรกะวา่ดว้ยความแตกต่าง (the 

logic of difference) หมายถงึ ความหมายของสญัญะแต่ละตวัมาจาก การเปรยีบเทยีบวา่ตวัมนั

แตกต่างจากสญัญะตวัอื่นๆ ในระบบเดยีวกนั ซึง่หากไมม่คีวามแตกต่างแลว้ ความหมายกเ็กดิขึน้

ไมไ่ด ้ทัง้น้ีความต่างทีท่าํใหค้า่ความหมายเดน่ชดัทีส่ดุคอืความต่างแบบคูต่รงขา้ม (binary 

opposition) เช่น ขาว-ดาํ ด-ีเลว รอ้น- เยน็ หรอือธบิายอกีอยา่งคื อ ความหมายของสญัญะหน่ึงเกดิ

จากความไมม่ ีหรอืไมเ่ป็นของสญัญะอื่น (สรณ ีวงศเ์บีย้สจัจ.์ 2544: ออนไลน์) 
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ตวัอยา่งของสญัญะประเภทต่างๆ 

 

 ประเภทของสญัญะ  

 ขณะทีค่วามสมัพนัธร์ะหวา่งสญัญะแต่ละตวันัน้เกดิขึน้โดยการพจิารณาทีต่รรกะของความ

แตกต่างนัน้กไ็ดม้กีารเสนอการจดัประเภทของสญัญะ โดย Peirce ไดก้ําหนดเอาไวเ้ป็น 3 ประเภท 

ซึง่แบ่งตามความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูสญัญะและความหมายสญัญะดงัน้ี 

 1. รปูเหมอืน (icon) เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูสญัญะกบัความหมายสญัญะเป็นเรือ่ง

ของความเหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกบัสิง่ทีม่นับ่งถงึ เช่นภาพถ่าย ภาพเหมอืน ภาพยนตรแ์ละแผนภาพ 

เป็นตน้ 

 2.  ดรรชนี (index) เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูสญัญะกบัความหมายสญัญะเป็นผลลพัธ ์

หรอืเป็นการบ่งชีถ้งึบางสิง่บางอยา่ง เช่นรปูกราฟทีแ่สดงผลลพัธข์องสิง่ใดสิง่หน่ึง รอยเทา้ของสตัวท์ี่

ประทบัลงบนพืน้ดนิ หรอืดรรชนีทีอ่ยูท่า้ยเลม่ของหนงัสอืทีบ่อกใหเ้ราทราบถงึขอ้ความทีเ่ราตอ้งการ

จะคน้หา คณุสมบตัอิกีประการทีน่่าสงัเกตของสญัญะประเภทดรรชนีกค็อื เมือ่เราเหน็รปูสญัญะ

ประเภทดรรชนี ความหมายสญัญะทีเ่รานึกถงึไมใ่ช่สิง่ทีเ่รามองเหน็ในขณ ะนัน้ เช่นตวัอยา่งทีไ่ด้

กลา่วมาแลว้นัน่คอืรอยเทา้สตัวท์ีเ่มือ่เราพบ เราไมไ่ดนึ้กถงึรอยเทา้ในขณะนัน้ แต่เรานึกไปถงึตวั

สตัวท์ีเ่ป็นเจา้ของรอยเทา้นัน้ 

 3. สญัลกัษณ์ (symbol) เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูสญัญะกบัความหมายสญัญะ  ทีแ่สดง

ถงึบางสิง่บางอยา่งแต่มนัไมไ่ด้มคีวามคลา้ยคลงึกบัสิง่ทีม่นับ่งชีเ้ลย ซึง่การใชง้านเป็นไปในลกัษณะ

ของการถูกกําหนดขึน้เองซึง่ไดร้บัการยอมรบัจนเป็นแบบแผน  (Convention) และตอ้งมกีารเรยีนรู้

เครือ่งหมายเพือ่ทาํความเขา้ใจ  หรอืเป็นการแสดงถงึการเป็นตวัแทน (representation) ซึง่สงัคม

ยอมรบัความสมัพนัธน้ี์ ตวัอยา่งเช่นเครือ่งหมายทางคณติศาสตร ์หรอืการสวมแหวนน้ิวนางขา้งซา้ย

แสดงถงึการแต่งงาน เป็นตน้ 

 แต่อยา่งไรกด็ ีการจาํแนกประเภทของสญัญะทัง้สามแบบกไ็มส่ามารถทาํไดอ้ยา่งชดัเจน 

เช่นในกรณรีปูสญัญะของคาํวา่ “Xerox” ในภาษาองักฤษซึง่ความหมายสญัญะของมนักค็อืยีห่อ้ของ

เครือ่งถ่ายเอกสาร แต่รปูสญัญะดงักล่าวไดก้ลายเป็นความหมายสญัญะของ “การถ่ายเอกสาร ” ใน

สงัคมไทยเป็นตน้ (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร. 2545)  
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 ความหมายตรงและความหมายแฝง 

 ในการทาํงานของขัน้ตอนการแสดงความหมายของสญัญะนัน้จะมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่ง

รปูสญัญะและความหมายสญัญะตลอ ดเวลา ซึง่ Barthes ไดใ้หแ้นวคดิในการวเิคราะหค์วามหมาย   

2 ชนิดคอื 

 1. ความหมายตรง (Denotation) เป็นระดบัของความหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความจรงิระดบั

ธรรมชาต ิเป็นความหมายทีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ใจไดต้รงตามตวัอกัษรจดัอยูใ่นลกัษณะของการอธบิาย

หรอืพรรณนา (Descriptive level) และเป็นความหมายทีเ่ป็นทีร่บัรูแ้ละเขา้ใจไดส้าํหรบัผูร้บัสารสว่น

ใหญ่ ยกตวัอยา่งเช่นเมือ่เรากล่าวถงึชา้ง กจ็ะนึกถงึลกัษณะของสตัวท์ีม่รีปูรา่งใหญ่ มงีาและงวง 

เป็นตน้ การอธบิายความหมายของคาํศพัทใ์นพจนานุกรมกเ็ป็นความหมายโดยตรงเช่นกนั  

 2. ความหมายแฝง (Connotation) เป็นการตคีวามหมายของสญัญะโดยเป็นระดบัทีพ่ว่ง

เอาปจัจยัทางวฒันธรรมเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย ซึง่เป็นการอธบิายถงึปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้กบัอารมณ์

ความรูส้กึของผูใ้ชแ้ละคณุคา่ทางวฒันธรรมของเขา ความหมายแฝงหรอืความหมายในระดบัทีส่องน้ี

สรา้งขึน้บนพืน้ฐานของความหมา ยตรงของสญัญะตวัเดยีวกนั ซึง่กระบวนการเกดิขึน้ของ

ความหมายแฝงน้ีเกดิขึน้เมือ่สญัญะในความหมายระดบัแรกถกูนําไปใชเ้ป็นรปูสญัญะโดยมกีารผกู

โยงรวมเขา้กบัความหมายใหม ่จงึเกดิเป็นความหมายแฝง ซึง่กระบวนการน้ีเองที ่ Barthes ใช้

อธบิายการเกดิ Myth (มายาคต)ิ ซึง่ Barthes ไดอ้ธบิายเกีย่วกบักระบวนการดงักลา่วไวด้งัน้ี “มายา

คตเิป็นระบบสือ่ความหมายซึง่มลีกัษณะพเิศษตรงทีม่นัก่อตวัขึน้บนกระแสการสือ่ความหมายทีม่อียู่

ก่อนแลว้ จงึถอืไดว้า่ มายาคตเิป็นระบบสญัญะในระดบัทีส่อง สิง่ทีเ่ป็นหน่วยสญัญะ (ผลลพัธจ์าก

การประกบของรปูสญัญะกบัความห มาย) ในระบบแรก กลายมาเป็นเพยีงรปูสญัญะในระบบทีส่อง 

ขอยํา้ในทีน้ี่วา่ วสัดสุาํหรบัสรา้งวาทะแหง่มายาคต ิ (เช่น ภาษา ภาพถ่าย ภาพวาด โปสเตอร ์

พธิกีรรม วตัถุ ฯลฯ) ไมว่า่ในเบือ้งตน้นัน้จะมคีวามแตกต่างหลากหลายเพยีงใดกต็าม แต่ครัน้เมือ่ถกู

จบัยดึโดยมายาคตแิลว้ กจ็ะถูก ทอนใหเ้หลอืเป็นเพยีงรปูสญัญะเพือ่สือ่ถงึสิ่งอื่นเสมอ ” ซึง่การแสดง

กระบวนการทาํงานของมายาคตจิะแสดงในรปู  อยา่งไรกด็ ีการสือ่ความหมายในระดบัของ

ความหมายแฝงน้ีมแีนวโน้มในการสือ่ความหมายทีแ่ตกต่างกนัซึง่ขึน้อยูก่บัระดบัของการสือ่

ความหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบัไดแ้ก่ 

          ระดบัของปจัเจก (individual connotations) ในการทาํความเขา้ใจในสิง่ใดสิง่หน่ึงของ

บุคคลนัน้เป็นการเรยีนรูว้ธิกีารมองโลกและการทีบุ่คคลมปีฏสิมัพนัธก์บัโลก ซึง่การเรยีนรูเ้หลา่น้ีเอง

ทีจ่ะทาํใหบุ้คคลมคีวามเขา้ใจและใหนิ้ยามต่อสิง่ต่างๆ ซึง่อาจเหมอืนหรื อแตกต่างกนักไ็ด ้ซึง่

เรยีกว่าประสบการณ์ ยกตวัอยา่งเดก็หญงิทีไ่ดก้ลิน่ดอกกุหลาบเป็นครัง้แรกพรอ้มกบัมปีระสบการณ์

ทีน่่ากลวั ในเวลาต่อมาหากเธอไดม้องเหน็หรอืไดก้ลิน่ดอกกุหลาบ กอ็าจเป็นการเตอืนความจาํให้

เกดิความรูส้กึหวาดกลวัขึน้มาอกี ซึง่การมองเหน็หรอืไดก้ลิน่ดอ กกุหลาบน้ีเป็นการนําพาการสือ่

ความหมายสว่นตวัสาํหรบัเดก็ผูห้ญงิคนดงักลา่ว ดงันัน้การมอบดอกกุหลาบจงึอาจเป็นการสรา้ง

ความกลวัมากกวา่ทีจ่ะเกดิความรูส้กึซาบซึง้ในความรกั สิง่ทีค่วรระมดัระวงัในการวเิคราะหใ์น
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เชงิสญัศาสตร ์ (semiotic analysis) สาํหรบัการสือ่ความหมายระดั บน้ีคอื เน่ืองจากเป็นการสือ่

ความหมายแบบสว่นตวั จงึอาจไมไ่ดส้ือ่ความหมายแตกต่างไปตามความหมายปกตดิงัทีค่นอื่นๆ มี

สว่นรว่มในความหมายนัน้ 

           ระดบัของวฒันธรรม (cultural connotations) การสือ่ความหมายในระดบัน้ีแสดงถงึการที่

วตัถุในวฒันธรรมไดพ้ว่งเอาความสั มพนัธแ์ละการสือ่ความหมายเขา้มาในตวัมนัและมสีว่นรว่มใน

การใหค้วามหมายกบัผูค้นในวฒันธรรม ยกตวัอยา่งเช่นการมอบดอกกุหลาบ ทีค่นใหก้ารยอมรบัใน

เชงิวฒันธรรมเขา้ใจรว่มกนัวา่เป็นการแสดงถงึความรกั (สมเกยีรต ิตัง้นโม. 2550. ออนไลน์) 

  

         

 แสดงการทาํงานของมายาคต ิ(วรรณพมิล  องัคศริสิรรพ. 2544: 11)  

 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 จากการสาํรวจงานวจิยัทีผ่า่นมา ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมงานวจิยัทีม่ผีูเ้คยทาํมาแลว้ ไมพ่บ

การศกึษาเรือ่งวฒันธรรมการหอ่ของกลุม่ชาตพินัธุใ์นจงัหวดัลพบุรดีงันัน้ผูว้จิยัจงึพยายามสาํรวจ

งานวจิยัในสว่นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่มงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ทีใ่กลเ้คยีงอยู ่2 กลุ่มไดแ้ก่ งานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องกบัชาติพนัธุ ์อตัลกัษณ์เช่นไทยเบ้ิง ลาวแง้ว มอญ พวน และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการห่อ  

งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัชาตพินัธุค์อื 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มชาติพนัธุ ์อตัลกัษณ์ 

 ศูนยศ์ลิปวฒันธรรม สถาบนัราชภฏัเทพสตร ี(2541) ไดท้าํการศกึษาเรือ่งวฒันธรรมไทย

เบ้ิงลุ่มแม่น้ําป่าสกัในเขตท่ีได้รบัผลกระทบจากการสร้างเข่ือนป่าสกั  เป็นการศกึษาวฒันธรรม

และมรดกวฒันธรรมของชุมชนในพืน้ทีท่ีจ่ะตอ้งอพยพยา้ยถิน่ไปสรา้งทีอ่ยูใ่หมภ่ายในปี พ.ศ. 2540-2541  

 สมมตฐิานของการศกึษา คอื พืน้ทีด่งักลา่วอยูใ่นเขตรอยต่ อของภาคกลางและภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย มเีสน้ทางตดิต่อระหวา่งภมูภิาคทัง้สอง จากสภาพภมูปิระเทศ

ทีเ่อือ้อาํนวยคอืมช่ี องเขาขาดทาํใหก้ารเดนิทางตดิต่อสะดวก ฉะนัน้ ผูค้นทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีแ่ถบน้ี

ยอ่มมวีฒัน ธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนตน เป็นลกัษณะวฒันธรรมผสมผสานระวา่งภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง เพราะเป็นชุมชนทีม่ปีฏิ สมัพนัธก์บัทัง้สองภมูภิาค และอยูอ่าศยั

มายาวนาน ผลการศกึษาพบวา่ ชุมชนทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีด่งักลา่วในปจัจบุนัคอื ชุมชนไทยเบิง้ หรอื

http://semeion.multiply.com/photos/hi-res/upload/RwBvCQoKCtYAAALkRPo1�
http://semeion.multiply.com/photos/hi-res/upload/RwBvCQoKCtYAAALkRPo1�
http://semeion.multiply.com/photos/hi-res/upload/RwBvCQoKCtYAAALkRPo1�
http://semeion.multiply.com/photos/hi-res/upload/RwBvCQoKCtYAAALkRPo1�
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ในบางครัง้จ ะเรยีกวา่ ไทยเดิง้ หรอืไทยโคราช มชุีมชนใหญ่อยูใ่นบา้นมะนาวหวาน บา้นโคกสลงุ 

(อาํเภอพฒันานิคม) และบา้นชยับาดาล (อาํเภอชยับาดาล ) จากหลกัฐานเอกสารประวตัศิาสตรแ์ละ

โบราณวตัถุสถานกาํหนดไดว้า่เป็นชุมชนไทยทีอ่าศยัมานานอยา่งน้อยตัง้แต่ครัง้สมยัอยธุยาราว

พุทธศตวรรษที ่22-23 และดว้ยเหตุทีเ่ป็นเสน้ทางผา่นทัง้ทางบกและทางน้ํา (แมน้ํ่าปา่สกั) ไปยงัหวั

เมอืงอื่นๆ ในเวลาต่อ ๆ มา ทีส่าํคญัคอืกลุม่ไทยลาว ทีอ่พยพมาตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีบ่า้นมะกอกหวาน 

บา้นท่ากรวด บา้นแก่งผกักดู เป็นตน้ ชุมชนไทยเบิง้ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากก าร

สรา้งเขือ่นปา่สกัมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมและวฒันธรรมกบัชุมชนไทยเบิง้ใกลเ้คยีง เช่น บา้นดลีงั 

บา้นสระโบสถ ์บา้นเพนียด บา้นโคกสลงุ บา้นบวัชุม และเมอืงนครราชสมีา 

 สมมตฐิานทีส่องคอื ชุมชนไทยเบิง้ในพืน้ทีท่ีศ่กึษายอ่มมเีอกลกัษณ์ในเรือ่งของประเพณี

ความเชื่อ ภมูปิ ั ญญา สงัคม สถาปตัยกรรมและผลงานทางวฒันธรรม เช่น ภาษาและวรรณกรรม  

ศลิปกรรม ดนตรแีละการละเล่นเพลงพืน้บา้น การละเล่นทัว่ไปและกฬีา  ผลการศกึษาพบวา่ ชุมชน

ไทยเบิง้ในพืน้ทีท่ีศ่กึษามเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนตนจรงิ บางลกัษณะวฒันธรรมมี

เอกลกัษณ์ทัว่ไปเป็นแบบของชุมชน ไทยภาคกลาง แต่บางอยา่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ของชุมชน

ไทยเบิง้ ซึง่มลีกัษณะผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมไทยลุม่แมน้ํ่าเจา้พระยาและวฒันธรรมไทยโคราช 

กล่าวคอื  มปีระเพณชีวีติทีส่อดแทรกวฒันธรรมอนัดงีาม เช่น ความกตญั� ูความสามคัค ีความมี

น้ําใจเสยีสละ ความเอือ้เฟ้ือ ความเหน็อกเ หน็ใจ มปีระเพณทีอ้งถิน่เน่ืองในพทุธศาสนา ตรษุสารท

และประเพณเีกีย่วเน่ืองกบัการประกอบอาชพี และประเพณเีกีย่วขอ้งกบัความเชื่อ สาํหรบัความเชื่อ

นัน้มกีารเชื่อถอืโชคลาง โหราศาสตร ์ภตูผปีีศาจและไสยศาสตร ์

 ภมูปิญัญาต่าง ๆ ไดแ้ก่ อาชพีทีไ่ดอ้าศยัประโยชน์จากสภาพแวดลอ้ มธรรมชาตทิีอ่ยู่

ใกลเ้คยีง เช่น การทาํไต ้การทาํลาน สว่นอาชพีอื่น ๆ คอื การทาํไร ่ทาํนา หาปลา โดยมเีครือ่งมอื

ประกอบอาชพีสว่นใหญ่ทาํจากไมไ้ผ ่เครือ่งมอืดาํรงชวีติบางชิน้ เช่น ตะกรา้ถอื มรีปูแบบคลา้ย

กระบุงขนาดเลก็ มลีกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชน การทอผา้ นิยมผา้ฝ้า ย ทาํลวดลายผา้เป็น

ลายตารางรปูสีเ่หลีย่ม ปกตจิะทอไวใ้ชเ้อง เช่น ผา้เยบ็ทีน่อน หมอน ผา้ถุง ผา้ขาวมา้ ยา่ม ปจัจบุนั

บางครอบครวัทอไวข้าย เช่น ผา้ขาวมา้และยา่ม แต่เดมิการทาํผา้ของชาวไทยเบิง้ไดเ้ตรยีมการทอ

ผา้เองทุกขัน้ตอน ตัง้แต่ปลกูฝ้าย ป ัน่ดา้ย ยอ้มสดีา้ยฝ้าย ในป ั จจบุนัซือ้เสน้ดา้ยยอ้มสสีาํเรจ็รปูมา

ทอ การแต่งกายใชผ้า้ฝ้าย เอกลกัษณ์ในการแต่งกายคอืสตรสีงูอายนุุ่งโจงกระเบนและสะพายยา่ม

รปูแบบลกัษณะเฉพาะในเวลาไปทาํงาน อาหาร นิยมกนิอาหารสกุ กนิเน้ือปลา กนิผกัพืน้เมอืง กนิ

ขา้วเจา้ นิยมกนิอาหารใสก่ะทหิรอืทอด อาหารของชาวไทยเบิ้ งเป็นอาหารทีถ่กูสขุภาพและหาได้

งา่ยในทอ้งถิน่ สาํหรบัยานพาหนะคอืเรอืและเกวยีนมหีลายรปูแบบ เรอืขดุทีม่ช่ีอเรยีกว่าเรอืพายมา้

เป็นเรอืทีเ่หมาะใชใ้นแมน้ํ่าปา่สกัเพราะสามารถครดูไปกบัทอ้งน้ําทีม่กีรวดทรายหรอืตอไมโ้ดยเรอื

ไมช่าํรดุ ส่วนเกวยีนนิยมใชเ้กวยีนมรีปูแบบเดยี วกบัทีนิ่ยมใชใ้นภาคกลางแถบลุม่แมน้ํ่าเจา้พระยา 

คอืเกวยีนทีม่แีปรกยดึลอ้และมไีมก้ําพองทอดยาว ภมูปิญัญาต่าง ๆ ทัง้หมดดงักล่าวเกดิจากการ

รูจ้กัใชพ้ืน้ความรูค้วามสามารถในการดาํรงชวีติโดยอาศยัประโยชน์จากธรรมชาตใิกลต้วัและ

กลมกลนืกบัธรรมชาต ิ
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 สงัคม เป็นสงัคมสงบสุข มคีวามสมัพนัธใ์นครอบครวัทีด่ต่ีอกนั สมาชกิในสงัคมมคีวามเอือ้

อาทรต่อกนั ช่วยเหลอืกนั มกีารดแูลรกัษาสขุภาพ รกัษาความสะอาดชุมชนและทีอ่ยูอ่าศยัมหีมอ

หลายประเภทรกัษาโรค เช่น หมอยาสมนุไพร หมอตาํแย หมอรกัษาโรคใหก้าํลงัใจ เช่น หมอ

น้ํามนต ์สงัคมไทยเบิง้เป็นสงัคมมปีระสบกา รณ์และเรยีนรูใ้นการดแูลรกัษาสขุภาพอนามยั

สถาปตัยกรรม มเีอกลกัษณ์ของกลุม่ชนคอืสรา้งเรอืนยกเสาสงูแบบเรอืนไทย มหีน้าต่างประตขูนาด

เลก็ บางครัง้สลกัอกเลาประตเูป็นลวดลายแบบงา่ยๆ ฝาเรอืนคอืฝาฟาก ฝาคอ้ โดยเฉพาะฝาคอ้เป็น

ฝาทีไ่มอ่าจหาได ้ณ ทีอ่ื่น ๆ เพราะตน้คอ้ทีนํ่ามากรแุผงทาํฝานัน้เป็นพชืพืน้ถิน่แถบลุม่แมน้ํ่าปา่สกั 

 ผลงานทางวฒันธรรมทีไ่ดศ้กึษาคอื ภาษา ชาวไทยเบิง้มภีาษาพดูคลา้ยกบัภาษาไทยภาค

กลางแต่มเีสยีงวรรณยกุตต่์างไป และนิยมลงทา้ยประโยคดว้ยคาํว่า เบิง้ เดิง้ เหว่ย ด๊อก มผีูเ้รยีก

ภาษาน้ีในชือ่อื่นวา่ ภาษาไทยเดิง้ หรอืภ าษาไทยโคราช วรรณกรรมเก่าแก่ทีพ่บเขยีนดว้ย

อกัษรไทยเป็นสว่นใหญ่ เขยีนบนสมดุไทย ไดแ้ก่ นิทาน นิยาย คาํสอนและคตธิรรม ตาํรายา ตาํรา

หมอด ูและกฎหมาย เป็นตน้ มรีปูแบบอกัษรอื่นทีพ่บบา้งคอือกัษรขอม เขยีนบนสมดุไทยเป็นคาถา

หรอืจารบนใบลานเป็นบทเทศน์ของพระภกิษุ  ศลิปกรรม ของ ชาวไทยเบิง้ทีไ่ดศ้กึษาในทีน้ี่ไดแ้ก่ 

พระพทุธรปู ธรรมาสน์ จติรกรรม พบวา่มลีกัษณะละมา้ยคลา้ยแบบศลิปกรรมของภาคกลาง แต่มี

ลกัษณะพืน้ถิน่ปะปนอยูด่ว้ยมาก ศลิปกรรมแบบน้ี เช่น พระพทุธรปูจะเป็นแบบทีเ่คยมผีูร้ะบุชือ่

เรยีกวา่สกุลช่างนครราชสมีา ศลิปกรรมบางชิน้มอีายเุก่ าแก่ถงึราวพุทธศตวรรษที ่ 11แต่คง

เคลือ่นยา้ยนํามาจากทีอ่ื่น หรอืเป็นหลกัฐานโบราณคดทีีเ่ก่าแก่ของชุมชนทีเ่คยอาศยัอยูแ่ถบนัน้ แต่

ทีส่ามารถกาํหนดเป็นศลิปกรรมแบบไทยสมยัอยธุยาไดอ้ยา่งแน่ชดันัน้มอีายรุาวพทุธศตวรรษที ่22-23 

 เครือ่งดนตร ีเป็นแบบสงัคมชนบทไมม่คีวามซบัซ้ อนในการเลน่และการประดษิฐ ์ไดแ้ก่ 

เพีย้ (บางครัง้เรยีกจิง้หน่อง) ป่ี โทน และกลองยาว เช่น เพลงหอมดอกมะไพ เพลงพวงมาลยั เพลง

ระบาํบา้นไร ่เพลงโนเน เพลงพษิฐาน เพลงชา้เจา้หงส ์และเพลงโคราช ในจาํนวนเพลงพืน้บา้น

เหล่าน้ี เพลงโคราชไดร้บัความนิยมสงูสุดและยงัมผีูเ้ล่นได้ บา้นจนถงึปจัจบุนั  การละเล่นทัว่ไป และ

กฬีาพืน้บา้นมทีัง้ของเดก็และผูใ้หญ่ มลีกัษณะคลา้ยกบัชาวไทยภาคกลางลุม่แมน้ํ่าเจา้พระยาและชาว

ไทยโคราช เช่น มอญซ่อนผา้ งกูนิหาง ลกูช่วง เบีย้รบิ สะบา้ ต่อไก่ และเพื่อใหก้ารศกึษาเรือ่งน้ีเหลอื

เป็นหลกัฐานประวตัศิาสตรท์ีส่าํคญัก่อนทีส่ภาพภมูปิระเทศจะเปลีย่นไปกลายเป็นอ่างเกบ็น้ํา คณะผู้

ศกึษาไดศ้กึษาประวตัสิถานทีทุ่ก ๆ หมูบ่า้นในพืน้ทีท่ีจ่ะกลายเป็นอ่างเกบ็น้ําเหนือเขือ่นและนํามา

เรยีบเรยีงไวใ้นลกัษณะนามานุกรม นอกจากนัน้ยงัไดส้อบถามประวตัทิีม่าของการตัง้ชือ่ชุมชนนัน้ ๆ 

ซึง่สรปุไดว้า่ ในพืน้ทีด่งักลา่วมกีารตัง้ชือ่ชุมชนโดยใชภ้าษาไทยเบิง้ ภาษาไทยกลาง ภาษาลาว และ

ภาษาเขมร  ชื่อสถานทีส่่วนใหญ่ไดแ้รงบนัดาลใจตัง้ชื่อโดยใชช้ื่อตน้ไม้  การศกึษาคราวน้ี คณะผู้

ศกึษาไดม้โีอกาสสาํรวจพบหลกัฐานโบราณคดทีีส่าํคญัของชาตใินชุมชนแถบนัน้ไดแ้ก่ กลอง

มโหระทกึสมัฤทธิข์ดุพลทีบ่า้นปึกรแีละจารกึบนฐานพระพทุธรปูอาย ุพ.ศ. 2198 พบทีชุ่มชนไทยเบิง้

บา้นสระโบสถ ์ 



 61 

 สรุชยั  เสอืสงูเนิน  (2548) ไดท้าํวจิยัเรือ่ง การศึกษาศิลปหตัถกรรมและวิถีชีวิตของ

ชาวไทยเบ้ิงโคกสลงุ  ผลการวจิยัพบว่า งานหตัถกรรมและวถิขีองชาวไทยเบิง้โคกสลุง จงัหวดั

ลพบุร ีเป็นหลกัฐานทีส่ะทอ้นใหเ้หน็อดตีกาลแหง่วถิชีวีติของผูค้น เช่น ความเป็นอยู ่สิง่แวดลอ้ม 

ความเชือ่ ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและพธิกีรรมต่าง ๆ งานหตัถกรรมพืน้ฐานบา้นเป็นสิง่ทีผ่กูพนั

กบัมนุษยต์ัง้แต่เกดิจนตาย เพราะวา่งานหตัถกรรมเป็นเครือ่งใชใ้นการดาํรงชวีติประจาํ วนั และเป็น

เครือ่งใชใ้นการทาํมาหากนิ  สรปุผลจากการศกึษาชิน้งานศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นของชาวไทยเบิง้

โคกสลุง จงัหวดัลพบุร ีมเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนคลา้ยกบัศลิปหตัถกรรมทัว่ไปของไทย

โดยจะมบีางชิน้ทีผู่ผ้ลติมคีวามคดิสรา้งสรรค์ งานของตนใหม้ลีกัษณะโดดเด่นและประ ณตีเป็น

ลกัษณะเฉพาะตวัของช่างแต่ละคน การสบืทอดวฒันธรรมดา้นภมูปิญัญาต่าง ๆ มเีครือ่งมอืประกอบ

อาชพีสว่นใหญ่ทาํดว้ยไมไ้ผท่ีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ดา้นการทอผา้ สามารถทอผา้เพือ่ใชใ้น

ครวัเรอืน และนําวธิกีารทอผา้กีก่ระตุกเขา้มาใชเ้พือ่ความละเอยีด ความประณตี และความคดิ

สรา้งสรรค์ ประเดน็ทีน่่าจะศกึษาต่อไปไดแ้ก่ งานประตมิากรรมพืน้บา้นในพธิกีรรมทางความเชือ่

ของกลุ่มชาวไทยเบิง้ในจงัหวดัลพบุร ีและการศกึษาการละเล่นและวถิชีวีติของชาวไทยเบิง้โคกสลุง 

จงัหวดัลพบุร ี

 ชาญวทิย ์ตรปีระเสรฐิ (2548 ) พิพิธภณัฑพื์น้บ้าน การแสดงทางวฒันธรรมและ

กระบวนการรือ้ฟ้ืนความเป็นไทยเบ้ิง 

 ชาญวทิยไ์ด้ ศกึษาการเกดิขึน้และความเป็นไปของพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นไทยเบิง้ โคกสลุง

และความสมัพนัธร์ะหวา่งพพิธิภณัฑก์บับรบิทสงัคมแวดลอ้มโดยเป็นการศกึษากระบวนการรือ้ฟ้ืน

วฒันธรรมในบา้นโคกสลงุ ผา่นการจดัทาํพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นและกจิกรร มวฒันธรรมทีเ่กดิจากการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมเน่ืองมาจากเขือ่นปา่สกัชลสทิธิ ์

 นงนุช ปุ้งเผา่พนัธุ ์ (2533) ลกัษณะของภาษาลาวแง้วท่ีตาํบลทองเอน อาํเภออินทร์

บรีุ จงัหวดัสิงหบ์รีุ 

          นงนุช ได้ศกึษาวเิคราะหภ์าษาลาวแงว้ซึง่เป็นภาษาทีช่าวไทยเชือ้สายลาวทีอ่าศยัอยู่ ใน

ตาํบลทองเอน อาํเภออนิทรบุ์ร ีจงัหวดัสงิหบุ์รใีชพ้ดูกนัอยู ่ในการศกึษาลกัษณะของภาษาลาวแงว้

ผูว้จิยัใชก้ารศกึษาระบบเสยีง ระบบคาํ วลแีละประโยคการวจิยัน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะต่าง ๆ ของ

ภาษา คอืระบบเสยีง กล่าวถงึหน่วยเสยีงพยญัชนะ หน่วยเสยีงสระ หน่วยเสยีงวรรณยกุต์  การ

น้ําหนกัเสยีงในคาํ และลกัษณะพยางค ์ระบบคาํ อธบิายถงึลกัษณะคาํและหมวดคาํต่าง ๆ 

กาญจนา ชนินาค (2543) การศึกษาประเพณีและพิธีกรรมการราํผมีอญ บ้านวดัเกาะ ตาํบล

สร้อยฟ้า อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 

 การศกึษาประเพณแีละพธิกีรรมการราํผมีอญ บา้นวดัเกาะ ตาํบลสรอ้ยฟ้า อาํเภอ โพ

ธาราม จงัหวดัราชบุรี มวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่ทีจ่ะศกึษาและทาํความเขา้ใจโครงสรา้งทางสงัคมและ

วฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุม์อญ ผา่นการศกึษาประเพณพีธิกีรรมราํผมีอญและเพือ่ทีจ่ะตอบ

คาํถามดงักลา่ว ผูว้จิยัไดอ้าศยัแนวคดิทฤษฎทีางมานุษยวทิยา 2 แนวคดิ มาใชอ้ธบิาย
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ความสมัพั นธร์ะหวา่งโครงสรา้งทางสงัคมและวฒันธรรมกบัพธิกีรรมราํผมีอญ คอืแนวคดิเรือ่ง

โครงสรา้งหน้าทีข่องพธิกีรรมและแนวคดิสญัลกัษณ์ของพธิกีรรม จากการศกึษาพบวา่พธิกีรรมราํผี

มอญมหีน้าทีท่ ัง้หน้าทีท่ีแ่จง้ชดัและหน้าทีแ่อบแฝง โดยหน้าทีท่ีแ่จง้ชดัหรอืหน้าทีโ่ดยตรงคอื เป็น

พธิีกรรมทีแ่สดงออกถงึความเคารพและกตญั�กูตเวทต่ีอบรรพบุรษุเป็นเวทพีบกนัของสมาชกิใน

สายตระกลูทีน่บัถอืผเีดยีวกนั และก่อใหเ้กดิกาํลงัใจแก่ผูท้ีป่ระกอบพธิกีรรมน้ีดว้ย สว่นหน้าทีท่ีแ่อบ

แฝงหรอืหน้าทีอ่อ้มนัน้กค็อื พธิกีรรมก่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธท์างสงัคม ทัง้ในระดบัชุมชน และสาย

ตระกลู อนันํามาซึง่ความกลมเกลยีวและสามคัคใีนหมูค่ณะ ขณะเดยีวกนักส็ะทอ้นวา่โครงสรา้งทาง

สงัคมชาวมอญเป็นสงัคมทีม่กีารจดัระเบยีบ ทางสงัคมภายในโดยอาศยัความเชือ่เรือ่งผบีรรพบุรษุ

เป็นเครือ่งมอื อกีทัง้ยงัเป็นสงัคมทีม่คีวามเชื่อเรือ่งภตูผวีญิญาณ และสิง่เหนือธ รรมชาตสิงู เมือ่

วเิคราะหโ์ดยอาศยัการตคีวามตามสญัลกัษณ์ทีป่รากฏในพธิกีรรมน้ีพบวา่ สญัลกัษณ์ทีป่รากฏนัน้

สะทอ้นภาพของโครงสรา้งทางสงัคม วฒันธรรมของชาวมอญอยา่งน้อย 2 ประการ คอื ประการแรก 

ขา้วของทีใ่ชใ้นพธิกีรรมบางอยา่ง เช่น ขา้วเหนียว ปลาช่อน ตน้กลว้ย ฯลฯ อนัเป็ นผลผลติของ

สงัคมเกษตรกรรม (ทาํนา) นอกจากน้ีการละเลน่บางอยา่ง เช่น การชนไก่ ฯลฯ ซึง่เป็นการละเลน่

พืน้บา้นของสงัคมเกษตรกรรมกส็ะทอ้นวา่ โครงสรา้งทางสงัคมวฒันธรรมของชาวมอญนัน้ เป็น

สงัคมเกษตรกรรม ประการทีส่อง เราพบวา่ในพธิกีรรมน้ีผูท้ีม่บีทบาทมากกค็อื ผูห้ญงิ โด ยทัง้ผู้

ประกอบพธิแีละรา่งทรง ตลอดจนแสดงออกถงึอาํนาจในการสัง่สอนและตกัเตอืนเพศชาย จากการ

วเิคราะหก์จ็ะไดค้าํอธบิายวา่ พธิกีรรมน้ีเป็นพธิกีรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้พศหญงิไดป้ลอ่ยความกดดนั

ต่าง ๆ ทีป่ระสบมาในโลกของความเป็นจรงิ เน่ืองจากโครงสรา้งสงัคมของชาวมอญนัน้ เพศชา ยจะมี

บทบาทมากกว่าเพศหญงิ เพราะนอกจากจะเป็นผูส้บืสายตระกูลแลว้ยงัเป็นผูส้บืทอดผบีรรพบุรษุอกี

ดว้ยฉะนัน้พธิกีรรมทีจ่ดัขึน้จงึเป็นเวททีีผู่ห้ญงิจะแสดงออกซึง่อาํนาจเหนือเพศชายนัน่เอง 

 เกศสรินิทร ์แพทอง (2546) ทาํการศกึษาวจิยัเรือ่ง การปรบัเปล่ียนอตัลกัษณ์และ

วิธีการดาํรงรกัษาอตัลกัษณ์สาํคญัของชาวมอญ อาํเภอพระประแดง จากการศกึษาพบวา่ 

 1. อตัลกัษณ์ทัว่ไป สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นอตัลกัษณ์ทางสงัคม และอตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรม โดยสิง่บ่งชีค้วามเป็นมอญคอื ประเพณ ีภาษาและการแต่งกาย ลกัษณะนิสยัเดน่ของชาว

รามญั คอื ชอบทาํบุญ ยดึหลกัศาสนาเป็นแกนของชวีติ รกัสงบ มน้ํีาใจ 

 2. อตัลกัษณ์สาํคญัของชาวมอญพระประแดง คอื อตัลกัษณ์ทางประเพณ ีอตัลกัษณ์ดา้น

นิสยัการทาํบุญ ยดึหลกัศาสนา นิยมการเขา้วดั และอตัลกัษณ์ทางภาษา 

 3. การปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ พบวา่ อตัลกัษณ์ทีป่รบัเปลีย่น คอื การแต่งกาย อาหาร ทีอ่ยู่

อาศัย พธิกีรรมต่าง ๆ ความเชื่อค่านิยม การละเล่น ดนตร ีศลิปะ อตัลกัษณ์ทีเ่ปลีย่นไปเกอืบหมด 

คอื ภาษา ภมูปิญัญาดา้นยารกัษาโรคและภมูปิญัญาดา้นอาชพี และการนบัถอืผ ี

 4. วธิกีารในการดาํรงรกัษาอตัลกัษณ์สาํคญั มทีัง้วธิกีารในลกัษณะรปูธรรมและนามธรรม 

ดงัน้ี การจดัทาํหนงัสอื  แผน่พบั การจดัแสดงโชว ์การจดันิทรรศการ การสรา้งแหลง่รวบรวมขอ้มลู 

การบรรจใุนหลกัสตูร การรณรงคผ์า่นสือ่ต่าง ๆ ปลกูฝงัโดยการเลา่ประวตั ิใหเ้หน็เป็นตวัอยา่ง ใช้
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ความเชือ่ทางพธิกีรรมทีต่อ้งปฏบิตัสิบืทอด สง่เสรมิผลกัดนัใหม้สีว่นรว่มในการจดังาน การขูใ่หก้ลวั

และกา รลงโทษทางสงัคม ใชก้ารประชาสมัพนัธแ์บบปากต่อปาก เน้นแก นนําในการปลกุระดม 

บุคคลสาํคญัทีม่สีว่นสาํคญั คอื กลุม่ชาวบา้น ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ และพระในชุมชน 

 5. การสนบัสนุนการดาํรงรกัษา ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ คอืกลุม่ชาวบา้น และหน่วยงาน

รฐัอาวโุสในชุมชน  การสนบัสนุนดา้นเงนิท อง วสัดุอุปกรณ์ คอื ชาวบา้น และหน่วยงานรฐั 

บรษิทัเอกชน การสนบัสนุนดา้นแรงงาน คอืชาวบา้น ผูนํ้าชุมชน พลงัทีส่าํคญักค็อืกลุม่ชาวบา้น 

 6. แนวโน้มในการดาํรงรกัษา ภาษาคงหมดไป ประเพณคีงสบืทอดต่อไป อตัลกัษณ์ทาง

สงัคมคดิว่าคงเหนียวแน่นอยู ่ความเชื่อต่าง ๆ กค็งจะตอ้งเป ลีย่นแปลงไป การแต่งกายกค็งยงัมใีห้

เหน็ตามช่วงประเพณ ีดา้นอาหารกค็งยงัมอียูต่่อไป สว่นแนวโน้มในสถาบนัทีด่าํรงรกัษาอตัลกัษณ์

สาํคญั พบวา่ สถาบนัครอบครวัมบีทบาทลดลง  โรงเรยีนจะมบีทบาทมากขึน้ หน่วยงานรฐั องคก์ร

การปกครองทอ้งถิน่มบีทบาทน้อยลงถา้ชาวบา้นต่อตา้น เอกชนเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนมากขึน้ 

 7. ปญัหาอุปสรรค คอื การไมป่ระสานงานกนั การขดัแยง้ระหวา่งรฐักบัชาวบา้น 

สภาพแวดลอ้ม สงัคมทีม่คีวามเจรญิมากขึน้ ในทา้ยทีส่ดุผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่  ต่อไปเชือ้ชาตมิอญคง

จะคอ่ย ๆ หมดลง การดาํรงเผา่พนัธุค์งไมม่ ีมอญคงกลายเป็นเพยีงตาํนาน แต่การทีจ่ะดาํรง

รกัษาอตัลกัษณ์ต่าง ๆ ไวก้ค็งขึน้อยูก่บัชาวมอญในชุมชนนัน้ ๆ วา่มพีลงัในการดาํรงรกัษาไดม้าก

น้อยแค่ไหน 

 พชัรนิทร ์มว่งงาม (2547) การธาํรงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวมอญ: กรณีศึกษา

หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ จงัหวดัปทมุธานี:  

           ผลการศกึษาพบวา่วถิี ชวีติของชาวมอญหมูบ่า้นศาลาแดงเหนือมคีวามเป็นอยูเ่รยีบงา่ย 

เน่ืองจากมกีารดาํเนินชวีติโดยยดึหลกัทางสายกลาง  (มชัฌมิาปฏปิทา ) ถงึแมว้า่ในปจัจบุนัความ

เจรญิจากสงัคมภายนอกจะมอีทิธพิลต่อชวีติของผูค้นชุมชนแต่กไ็มส่ามารถเปลีย่นแปลงความเป็น

ชุมชนมอญดัง้เดมิไดท้ัง้หมด เ พราะวา่มวีฒันธรรมนัน้เกดิจากปจัจยัต่าง ๆ เช่น ความเขม้แขง็ของ

ชุมชน ซึง่จะพจิารณาจากความรูส้กึเป็นคนมอญ ผูนํ้าทอ้งถิน่ ตลอดจนบทบาทของวดัศาลาแดง

เหนือ และความเลือ่มใสศรทัธาต่อพทุธศาสนาของชาวมอญไดท้าํใหว้ฒันธรรมและประเพณทีางดา้น

ศาสนายงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ชุมชนแห่งน้ี 

 นอกจากน้ี จากการศกึษาพบวา่วฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินชวีติ เช่น ภาษา การ

แต่งกาย การประกอบอาชพี ของคนในชุมชนแหง่น้ีมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ลดน้อยลง เน่ืองจากปจัจยั

หลายอยา่ง เช่น นโยบายการพฒันาประเทศสูค่วามเป็นสากลทาํใหร้ปูแบบการดาํเนินชวีติองคนใน

ชุมชนเปลีย่นไป หรอืระบบการศกึษาแผนใหมท่าํใหม้กีารใชภ้าษามอญในชวีติประจาํวนัลดน้อยลง 

อยา่งไรกต็ามชาวมอญหมูบ่า้นศาลาแดงเหนือยงัมแีนวทางในการธาํรงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมโดย

การจดัตัง้พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น ตลอดจนมผีูนํ้าทอ้งถิน่เป็นผูถ่้ายทอดวฒันธรรมใหก้บัเยาวชนรุน่หลงั

ไดส้บืทอดต่อไป 
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 กฤชณทั แสนทว ี(2520) ลาํพวน : การวิเคราะห์การส่ือสารกบัการสืบทอดอตัลกัษณ์

ชาวไทยพวน อาํเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ 

 การศกึษาวจิยั ลาํพวน การวเิคราะหก์ารสือ่สารกบัการสบืทอดอตัลกัษณ์ขาวไทยพวน 

อาํเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่หาหนทางในการธาํร งรกัษาและสบืทอดวฒันธรรม

ของชาวไทยพวน ประเภทลาํพวนและเพือ่ใหไ้ดค้าํตอบหรอืแนวทางในการผลติซํา้ เพือ่สบืทอดทาง

วฒันธรรมของสือ่พืน้บา้นทัง้ในดา้นองคป์ระกอบการสือ่สารอนัไดแ้ก่ หมอลาํ หมอแคน เน้ือหาใน

การขบัลาํพวน ช่องทางหรอืโอกาสในการแสดงและผูช้มผูฟ้งั 

 ผลการศกึษาพบว่า เงือ่นไขปจัจยัภายในทีเ่อือ้อาํนวยต่อการสบืทอดนัน้เป็นเรือ่งของเน้ือ

สาระทีถ่กูถ่ายทอดในลาํพวนสามารถปรบัเปลีย่นประยกุตไ์ดอ้ยา่งหลากหลายตามสถานการณ์และ

สภาวะปจัจบุนัรวมถงึช่องทางหรอืโอกาส พืน้ทีใ่นการแสดงทีเ่อือ้อาํนวยในทุกโอกาสและทุกสถานที่

สาํหรบัจติวญิญาณ คุณค่า ทางภาษา วรรณศลิป์ และการใหค้ตสิอนใจทีจ่าํเป็นตอ้งรกัษาไวจ้ะ

เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้โดยผูท้ีเ่ป็นหมอลาํพวนตอ้งเขา้ใจและใชภ้าษาพวนในการสือ่สารไดด้ ี

 นอกจากน้ีควรเพิม่หน้าทีด่า้นอื่น ๆ เช่น หน้าทีใ่นการรกัษาอตัลกัษณ์ สว่นการผลติซํา้

เพื่อสบืทอดลาํพวน ครอบครวัตอ้งปลกูฝงัลกูหลานเยาวชนไทยพวนใหม้ทีกัษะความเขา้ใจในภาษา

พวนเน่ืองมาจากภาษาพวนคอืภาษาทีใ่ชข้บัลาํพวนทีเ่ป็นการแสดงถงึอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของชาว

ไทยพวน 

 ปิยะพร วามะสงิห ์ (2538) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง ความสาํนึกในชาติพนัธุข์องลาวพวน 

ผลการวจิยัพบวา่ ลาวพวนในอาํเภอปากพล ีจงัหวดันครนายกเป็นชุมชนลาวพวนทีม่ขีนาดใหญ่ ผล

จากการศกึษาพบวา่ความสาํนึกในชาตพินัธุข์องลาวพวนจะมผีลต่อสงัคมโดยการเกดิการรวมตวั

ของลาวพวนในทอ้งถิน่และต่างถิน่ อนัก่อใหเ้กดิการช่วยเหลอืในระหวา่งลาวพวนดว้ยกนัมากขึน้ 

นอกจากน้ียงัสง่ผลต่อสว่นรวม โดยก่อใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งลาวพวนกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัอกีดว้ย 

 

  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการห่อ 

 สาํหรบัการศกึษาดา้นการหอ่นัน้โดยสว่นใหญ่มกัจะเป็นการศกึษาในดา้นรปูแบบ  วสัดุ 

ของบรรจภุณัฑ ์ประโยชน์การหอ่เป็นตน้  

 อภสิทิธิ ์ไล่สตัรไูกลและคณะ (2543) หีบห่อจากวสัดธุรรมชาติ : การศึกษางานออกแบบ

เพ่ือการอนุรกัษ์ 

 วตัถุประสงคก์ารวจิยั โครงการน้ี เ ป็นการศกึษาพฒันา การออกแบบหบีหอ่ในภาคใตโ้ดย

จาํแนกตามลกัษณะทางกายภาพของประเภทอาหาร วสัดใุนการทาํหบีหอ่ กรรมวธิใีนการผลติหบี

ห่อการแปรรปูวสัดุธรรมชาต ิโครงสรา้งของหบีห่อ คุณสมบตัขิองวสัดุและหบีห่อ ประโยชน์ การใช้

สอย การขนสง่บรรจภุณัฑ ์สภาพภมูอิากาศ ระยะเวลาในการเกบ็รกัษา และกลยทุธท์างการตลาด

ของหบีหอ่ ภายใตบ้รบิททางสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถิน่ ทีม่ผีลต่อแนวคดิรปูแบบของหบีหอ่วสัดุ

ธรรมชาตใินสงัคมไทย 
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 วธิดีาํเนินการวจิยัโดยการสาํรวจเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เป็นขอ้มลู พืน้ฐานดา้นสภาพ

สงัคมภมูปิระเทศและวฒันธรรมของชุมชน เพือ่ใชใ้นการจดัทาํเครือ่งมอืการรวบรวมขอ้มลู

ภาคสนามโดยวธิกีารสงัเกตและสมัภาษณ์จากกลุม่ตวัอยา่ง ซึง่ใชว้ธิกีารสุม่แบบบงัเอญิจากผู้

จาํหน่าย ผูผ้ลติตามแหล่งขอ้มลูคอืตลาดและแหล่งผลติจากพืน้ที ่ 14 จงัหวดัภาคใต ้คื อ ชุมพร 

ระนอง พงังา ภเูกต็ สุราษฎรธ์านี พทัลุง กระบี ่ตรงั นครศรธีรรมราช สตูล ปตัตานี ยะลา และ

นราธวิาส รวมตวัอยา่งทีร่วบรวมไดท้ัง้สิน้ 333 ขอ้มลู 

 ผลจากการวจิยัพบวา่ การใชว้สัดธุรรมชาตใินการหบีหอ่อาหารของคนในภาคใตม้มีานาน

และไดส้บืต่อไปยงัรุน่ลกูหลาน โดยมกีารเลอืกสรรชนิดวสัดทุีห่ลากหลาย สว่นใหญ่เริม่จากวสัดทุีอ่ยู่

ตามธรรมชาตบิรเิวณทีใ่กลเ้คยีงทีพ่กัอาศยัเป็นหลกั และสามารถเลอืกใชส้ว่นต่าง ๆ ของพชืทีม่าทาํ

หบีหอ่ตามความเหมาะสมของประเภทอาหารไดอ้ยา่งลงตวั ไดป้ระโยชน์ทัง้การคุม้ครองป้องกนั 

การนบัจาํนวน การทาํสญัลกัษณ์ในการจาํหน่าย การจดัเรยีง ซอ้น การนําพาในการขนสง่ การแสดง

ตนของอาหารเพือ่เชญิชวนผูบ้รโิภคทีส่ามารถซือ้หาไดอ้ยา่งมัน่ใจวา่เป็นชนิดอาหารทีต่อ้งการ 

รวมถงึเพิม่กลิน่ สุนทรยีะของรปูแบบห่อและรสชาตขิองอาหารจากวสัดุทีห่บีห่อเพิม่ขึน้ดว้ย วสัดุ

ธรรมชาตดิงักลา่วประกอบดว้ยใบและกาบกลว้ย ใบกะพอ้ ใบไผ่ ใบจาก ใบคลุม้ ใบลาน ใบชงิ ใบทงั 

ใบยางพารา  กาบหมาก กระจดู หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ เป็นตน้ 

กรรมวธิกีารหอ่ทีพ่บสามารถจาํแนกตามรปูแบบหอ่เป็น 5 กลุ่มคอื 

 1.  รปูแบบการหอ่โดยวธิกีารพบั การมว้น การพนั หรอืเยบ็ซึง่มทีัง้ประเภทกึง่ทรงรปู

สามเหลีย่ม และทรงสีเ่หลีย่ม 

 2.  รปูแบบการรองรบั เป็นการใชค้ณุลกัษณะของพชืทีเ่ป็นแผน่เรยีบแบน แทนภาชนะ

รองรบัอาหารการพบัมมุเป็นกระทง 

 3.  รปูแบบบรรจ ุเป็นการใชส้ว่นของพชืเป็นทีบ่รรจอุาหารตัง้แต่ขัน้ตอนการผลติอาหารไป

จนถงึขัน้ขนสง่เพือ่ขายเป็นชิน้เดยีวกนั 

 4.  รปูแบบเสยีบหนีบ ใชห้บีห่อเป็นเพยีงแกนใหอ้าหารยดึตดิเท่านัน้เพื่อประโยชน์ในการ

จดัเรยีงอาหารใหเ้ป้นกลุม่กอ้น สะดวกในการป้ิงยา่งและจาํหน่ายเป็นชุด ๆ รวมถงึการแสดงตนของ

อาหารเป็นกลุม่อยา่งสวยงาม  

 5. รปูแบบผกูมดั รดัรอ้ย เป็นการนําสว่นของพชืทีเ่ป็นเสน้มาใชป้ระโยช น์ทัง้การผกูรวบ

มดัเดยีว มดัเป้นพวงและผกูรดัเป็นกํา 

 ลกัษณะทีห่ลากหลายของรปูแบบทีห่อ่น้ี ยงัสามารถเอือ้ต่อประโยชน์ต่อการใชส้อย การ

ขนสง่ การเกบ็รกัษา ตลอดจนกลยทุธท์างการตลาดอกีดว้ย สาํหรบัการศกึษาดา้นโครงสรา้งของหบี

หอ่ พบวา่ หบีหอ่จากวสัดธุรรมชาตใินรปูแบบหอ่ ส ามารถใชป้ระโยชน์ทัง้สว่นเสน้ใบตามทางยาว

และทางขวาง หรอืแนวทแยงมาวางขดักนั ช่วยใหห้่อมคีวามแขง็แรง แน่นหนาขึน้ ไมแ่ตกหรอืฉีก

ขาดงา่ย และใชค้วามแขง็ของเสน้กา้นใบเป็นโครงสรา้งของหบีหอ่เลย ไดแ้ก่ ใบจากหอ่ขนมจาก 

เป็นตน้ 
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 จงึเหน็ไดว้า่ผูใ้ชว้สัดธุรรมชาตใินแต่ละทอ้ งถิน่ของภาคใตส้ามารถนําคณุลกัษณะของพชื

สว่นต่าง ๆ มาใชป้ระโยชน์ใหส้อดคลอ้งกบัประโยชน์ใชส้อยของหบีหอ่ การขนสง่ การจาํหน่าย และ

มกีรรมวธิทีีส่ง่ผลถงึความรูส้กึทีป่ลอดภยัในการบรโิภค การเกบ็รกัษาและกลยทุธท์างการตลาดได้

อยา่งเหมาะสมกบัคณุลกัษณะของอาหารในวฒันธรรมแต่ละกลุม่คนในภาคใต ้

       การศกึษาวจิยัของอภสิทิธ ิไล่ศตัรไูกลและคณะ จงึถอืไดว้่าเป็นงานวจิยัทีใ่กลเ้คยีงกบังานวจิยั

ทีท่าํมากทีส่ดุต่างกนัทีก่ลุม่ประชากรและวตัถุประสงคเ์ท่านัน้สว่นงานวจิยัเรื่องการหอ่ดา้นอื่นๆทีพ่บ

ในประเดน็ใกลเ้คยีง เช่น อรพนิ เกดิชชูืน่  (2542) การห่อผลชมพู่พนัธุเ์พชรบรีุ เพ่ือป้องกนัการ

ทาํลายจากแมลงวนัผลไม้ 

 ในการศกึษาการหอ่ผลชมพูพ่นัธุเ์พชรบุรเีพือ่ป้องกนัการทาํลายจากแมลงวนัผลไม ้โดย ใช้

วสัดุห่อผลชมพู่ 4 ชนิด คอื ถุ งกระดาษหนงัสอืพมิพ ์ถุงกระดาษเหนียวสน้ํีาตาล ถุงพลาสตกิหหูิว้

และถุงผา้ (รเีมย)์ นอกจากจะเป็นการป้องกนัการทาํลายจากแมลงวนัผลไม ้แลว้ยงัสามารถปรบัปรงุ

คณุภาพของชมพูพ่นัธุเ์พชรบุร ีผลการศกึษาพบวา่ไมพ่บการระบาดของแมลงวนัผลไมใ้นชมพูท่ี่

ไดร้บัการห่อดว้ยวสัดุทุกชนิด ส่วนการห่อผลดว้ยถุงพลาสตกิจะทาํใหเ้กดิการรว่งของผลมาก 

ปรมิาณ soluble solids มมีากทีสุ่ดในผลทีห่่อดว้ยกระดาษหนงัสอืพมิพแ์ละถุงผา้รเีมย ์นอกจากน้ียงั

พบวา่ชมพูท่ ีห่อ่ดว้ยถุงผา้รเีมยม์คีวามเหมาะสมทีส่ดุเน่ืองจากใหส้แีละรสชาตเิป็นทีนิ่ยมของผูช้มิ 

 ชุตมิา  เวทการ (2532 ) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง “บรรจภุณัฑพื์น้บ้านไทยภาคเหนือ ” มี

จดุประสงคเ์พื่อศกึษา รวบรวมรปูแบบและวธิกีารผลติบรรจภุณัฑพ์ืน้บา้นไทยภาคเหนือ  ในจงัหวดั

ลาํปาง ลาํพนู เชยีงใหม ่เชยีงราย แมฮ่อ่งสอน แพร ่และน่าน จาํนวน 36 อาํเภอ จาํนวนตวัอยา่ง

ทัง้สิน้ 136 ชิน้  สามารถจาํแนกรปูแบบบรรจภุณัฑไ์ด ้ 3 ประเภท คอื บรรจภุณัฑท์ีผ่ลติจากใบพชื 

กา้นใบพชื และลาํตน้ พชื  มกีารห่อหุม้ผลติภณัฑใ์นรปูแบบ ห่อ ผกู มดั รดั รอ้ยเป็นรปูแบบต่างๆ 

อยา่งสวยงาม มคีวามเป็นธรรมชาต ิมเีอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ มกีารออกแบบไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

การใชส้อย  สามารถแสดงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสนิคา้บางอยา่งได ้

 ชุตมิา  เวทการ (2533)  ไดท้าํการวจิยัเพือ่ศึกษาถงึปญัหาการใชบ้รรจภุณัฑพ์ืน้บา้นไทย

ภาคเหนือ ภาคเหนือ  ในจงัหวดัลาํปาง ลาํพนู เชยีงใหม ่เชยีงราย แพร ่และน่าน พบวา่ ผูบ้รโิภคที่

นิยมใชบ้รรจภุณัฑจ์ากวสัดสุงัเคราะหม์ากกวา่บรรจภุณัฑพ์ืน้บา้นเหน็วา่มคีวามสะดวกและหาได้

งา่ย สว่นผูท้ีนิ่ยมเลอืกใชบ้รรจภุณัฑแ์บบพื้ นบา้นจะคาํนึงถงึความปลอดภยัต่อสขุภาพและ

สิง่แวดลอ้ม  และเหน็คณุคา่ของวสัดแุละรปูแบบของบรรจภุณัฑพ์ืน้บา้น  จากการสาํรวจเกบ็ขอ้มลูมี

ขอ้สงัเกตวา่บรรจภุณัฑจ์ากวสัดสุงัเคราะหไ์ดม้กีารใชอ้ยา่งแพรห่ลายเขา้ไปในทอ้งถิน่ต่างๆ แมใ้น

ชนบททีห่า่งไกลกม็กีารใชก้นัมากเกนิคว ามจาํเป็นในขณะเดยีวกบับรรจภุณัฑพ์ืน้บา้นไดล้ด

ความสาํคญัลง   
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 ชุตมิา เวทการ (2542 ) ไดท้าํวจิยัเรือ่ง การบรรจหีุบห่อสินค้าแบบพืน้บ้านไทยภาค

กลาง การวจิยัไดศ้กึษารวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการบรรจหุบีหอ่สนิคา้แบบพืน้บา้นไทยในเขตภาค

กลางรวม 22 จงัหวดั คอื สุโขทยั พิ ษณุโลก พจิติร กาํแพงเพชร เพชรบรูณ์ นครสวรรค ์ชยันาท 

อุทยัธานี สงิหบุ์ร ีลพบุร ีอ่างทอง สระบุร ีนครนายก สพุรรณบุร ีอยธุยา ปทุมธานี นนทบุร ีกรงุเทห

ฯ นครปฐม สมทุรปราการ สมทุรสงคราม โดยพบวา่สนิคา้ทีพ่บในเขตอาํเภอเมอืงและอาํเภอรอบ

นอกไมแ่ตกต่างกนั  ทัง้ในดา้นรปูแบ บและสดัสว่น มกีารใชว้สัดสุงัเคราะหม์ากกวา่วสัดธุรรมชาต ิ 

สว่นมากจะใชบ้รรจสุนิคา้ประเภทอาหารทีม่ที ัง้อาหารสดและอาหารแหง้และอาหารทีป่รงุสาํเรจ็แลว้  

วสัดุทีใ่ชม้ากทีสุ่ดคอืใบตองกลว้ย  ส่วนพชือื่นๆ ไดแ้ก่ ใบเตย ใบจาก ใบมะพรา้ว และใบบวั ได้

นําเอาวสัดธุรรมชาตมิาใ ช ้ไดแ้ก่ ไมก้ลดั และตอก เชอืกกลว้ย และใบมะพรา้วมาผกูมดัสนิคา้ การ

บรรจหุบีหอ่สนิคา้แบบพืน้บา้นไทยภาคกลางมหีลากหลายรปูแบบนัน้ มปีจัจยัทีม่ตีวักาํหนด ไดแ้ก่ 

ประเภทของสนิคา้ การรกัษาคณุภาพดา้นรสชาต ิกลิน่ รปูทรง  ฯลฯ  

 รจุพีชัร  โรจนกุล (2536) ไดท้าํการวจิยัเรื่ อง “พลาสติกกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม

และวฒันธรรมและผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมในย่านชมุชนต่างๆ ของจงัหวดันครปฐม 

ในช่วงเวลา 20 ปีท่ีผา่นมา” ไดก้ลา่วถงึผลของการสาํรวจไวต้อนหน่ึงของรายงานเกีย่วกบัการใช้

บรรจภุณัฑจ์ากวสัดธุรรมชาตใินจงัหวดันครปฐมพบวา่  มบีรรจภุณัฑ์ ทีใ่ชใ้นการบรรจสุนิคา้ทีใ่ช้

วธิกีาร “ห่อ” โดยใชใ้บพชืไดแ้ก่ ใบตอง ใบตาล ใบเตย ใบลาน ใบจาก ใบไผ่ ใบบวั ใบบอน  รวมทัง้

วธิกีารยดึวสัดุทีห่่อหุม้ หรอืตวัสนิคา้โดยตรงดว้ยวธิกีารมดั รดั ผกู ดว้ยวสัดุประเภทเสน้ใย เช่น 

ตอก ตอกฝ ัน้เกลยีว เชอืกปอ เชอืกกลว้ย ใบมะพรา้ว ใยฝ้าย หวาย เถาวลัย ์เป็นตน้  บางครัง้บรรจุ

ภณัฑย์งัทาํหน้าทีเ่ป็นภาชนะอกี เช่น กระบอกขา้วหลาม กระบอกน้ําตาลสด เป็นตน้  นอกจากน้ียงั

พบบรรจภุณัฑป์ระเภทจกัสานทีใ่ชป้ระโยชน์ในการบรรจสุนิคา้อื่นๆ อกี ไดแ้ก่ เขง่ กระบุง เป็นตน้  

บรรจุภณัฑ์ดงักลา่วขา้งตน้น้ี  ยั งคงพบเหน็กนัอยูท่ ัว่ไปในจงัหวดันครปฐม  ทีพ่บมากจะเป็นบรรจุ

ภณัฑท์ีใ่ชบ้รรจผุลติผลการเกษตร ประเภท เขง่ ตะกรา้  เน่ืองจากประชาชนมอีาชพีเกษตรเป็น

อาชพีหลกั  อยา่งไรกต็ามเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชบ้รรจภุณัฑป์ระเภทพลาสตกิแลว้พบว่ามกีาร

ขยายตวัสงูมาก พบวา่ก่อนการวจิ ั ย 3 ปี มรีา้นคา้เกีย่วกบัผลติภณัฑพ์ลาสตกิเพิม่ขึน้ถงึ 37.50 % 

ดว้ยเหตุทีว่า่ผูบ้รโิภคนิยมใชเ้พราะ มสีสีดใส ใชส้ะดวก น้ําหนกัเบา ดแูลรกัษางา่ย ราคาถกู  

บางอยา่งใชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้เลย หางา่ย จากความนิยมในการใชผ้ลติภณัฑพ์ลาสตกิใน

ชวีติประจาํวนัอยา่งมาก ไดแ้ก่ ปญัหาการอุดตนัของท่อระบายน้ําเกดิท่วมขงั  ขยะพลาสตกิพดัปลวิ 

ขยะพลาสตกิทีย่ากแก่การทาํลายและมลพษิจากโรงงานพลาสตกิในจงัหวดันครปฐมทีม่ต่ีอดนิ น้ํา 

และอากาศ 
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  จรรีตัน์  นามประดษิฐ์  และคณะ (2545) การเจริญเติบโตของผลกระท้อนพนัธุป์ยุฝ้าย

ท่ีได้รบัและไม่ได้รบัการห่อ : ลกัษณะภายนอก 

 การศกึษาการเจรญิเตบิโตของผลกระทอ้นพนัธุป์ยุฝ้ายทีไ่ดร้บัและไมไ่ดร้บัการห่อ ณ 

ตาํบลคลองน้ําเคม็ อาํเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุร ีระหวา่งเดอืนมถุินายน 2542 ถงึ เดอืนตุลาคม 

2543 ทาํการห่อผลเมอือายไุด ้9 สปัดาห ์ในดา้นลกัษณะภายนอก พบวา่ผลทีไ่ดร้บัแ ละไมไ่ดร้บัการ

ห่อมรีปูแบบของการเตบิโตเป็น single sigmoidal curve ผลเริม่แก่ในสปัดาหท์ี ่ 15 และผลมขีนาด

ใหญ่สดุเมือ่มอีายทุี ่ 18 หลงัตดิผลเป็นตน้ไป มแีนวโน้มว่าผลทีไ่ด ้รบัการห่อ มขีนาด น้ําหนกั 

ปรมิาตร และลกัษณะภายนอกทีด่กีว่าผลทีไ่มไ่ดร้บัการห่อ   

 จากการศึ กษา งานวจิยัทีผ่า่นมา ทัง้สองกลุ่ม พบวา่ จะตอบคาํถามเกีย่วกบั ชาตพินัธ ์        

อตัลกัษณ์ ภาษา วถิชีวีติ ส่วน การวจิยัเกีย่วกบัวฒันธรรมการหอ่  ในเขตพืน้ทีภ่าคใตจ้ะทาํการเกบ็

ขอ้มลูเกีย่วกบั บรรจภุณัฑ์  จะตอบคาํถาม  เรือ่ง รปูแบบ วสัดุ  หน้าที่  ผลของการห่อ และความ

ตอ้งการของ ประชาชนทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามความเจรญิของเทคโนโลย ี แต่งานวิจยั ดงักล่าว ยงั          

ไม่มีคาํตอบชดัเจนในเร่ือง ของการเช่ือมโยงวฒันธรรมการห่อ กบัความเช่ือ ประเพณี 

พิธีกรรม กบัสงัคม เศรษฐกิจ และบริบทอ่ืนๆ รวมถึงความหมายท่ีแฝงอยู่ในวฒันธรรมการห่อ  

ผลจากการวิจยัท่ีผา่นมาดงักล่าวข้างต้น  ได้เป็นแนวทางท่ีจะทาํให้ผูวิ้จยัได้ทาํ การวิจยัเร่ือง

วฒันธรรมการห่อของกลุ่มชาติพนัธุใ์นเขตจงัหวดัลพบรีุ   



 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

 1. การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 4. การจดัทาํการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

  ในจงัหวดัลพบุรมีกีลุม่ชาตพินัธุท์ีก่ระจายตวัไป อยูต่ามอาํเภอต่างๆ  ประชากร ที่ใชใ้น

การวจิยัคอืรปูแบบการห่อ ของแต่ละ กลุ่มชาตพินัธุ์ทีม่คีวามเป็นชุมชน เก่าแก่  และมีความโดดเด่น

ทางอตัลกัษณ์ มกีารรกัษาเอกลกัษณ์ทางศลิปวฒันธรรมไวอ้ยา่งเหนียวแน่น ม ี5 กลุม่ชาตพินัธุค์อื 

1. กลุ่มไทยเบิง้ บา้นโคกสลุง อ.พฒันานิคม 

2. กลุ่มลาวแงว้ บา้นหนองเมอืง อ. บา้นหมี ่

3. กลุม่มอญ บา้นบางขนัหมาก อ. เมอืง 

4. กลุ่มไทยพวน บา้นหลมุขา้ว อ.บา้นหมี ่

5. กลุม่ไทยจนี บา้นหนองเต่า อ. บา้นหมี ่

 กลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะจดัการเกบ็ขอ้มลูไดแ้ก่ 

  วธิกีารหอ่ในรปูแบบต่าง ๆ เช่น 

การหอ่ของกนิ 

การหอ่ของใช ้

การหอ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพธิกีรรม 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 การวจิยัในครัง้น้ีจะใชเ้ครือ่งมอืในการทาํการวจิยัไดแ้ก่ 

 1. การสงัเกตทัง้แบบมสี่วนรว่มและไมม่สี่วนรว่ม 

 2. การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1. ประวตัขิองกลุม่ชาตพินัธุจ์ะเกบ็ขอ้มลูจากการรวบรวมเอกสารและการสมัภาษณ์ 

2. รปูแบบการหอ่เกบ็ขอ้มลูจากการบนัทกึภาพ 

3. ความเชือ่ ความหมายของการหอ่ เกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ 

4. การใชก้ารหอ่ เกบ็ขอ้มลูจากการสงัเกตและบนัทกึภาพ 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

1. วเิคราะหว์ฒันธรรมการหอ่ของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์

2. วเิคราะหร์ปูแบบความงามศลิปอตัลกัษณ์ของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์

3. วเิคราะหห์าความหมายแฝงของการหอ่ในแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ ์

 

 ผลการวิจยัท่ีมีผลกระทบต่อสงัคม 

 แต่ละกลุ่มชาตพินัธุ์ จะ ไดรู้จ้กัวฒันธรรมการหอ่ทีก่าํลงัสญูหายจากการถกูกลนืทาง

วฒันธรรม กระตุน้ใหเ้กดิการอนุรกัษ ์รกัษาวฒันธรรมทางการหอ่ของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุโ์ดยการ

อบรม สมัมนาแลกเปลีย่นความรูใ้นแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ ์ก่อใหเ้กดิองคค์วามรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมการ

ห่อและช่วยสรา้งแรงจงูใจใน การลดปรมิาณขยะอนัเกดิจากการ หอ่ดว้ยวสัดยุอ่ยสลายยาก เช่น 

พลาสตกิ โฟม เป็นตน้ 

 

 นวตักรรมอนัเกิดจากการวิจยั 

 1.  การสรา้งรปูแบบการห่อหุม้ผลติภณัฑต่์างๆดว้ยลวดลายทีอ่อกแบบเป็นศลิปอตัลกัษณ์

ของไทย โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากการหอ่หุม้ดว้ยวสัดธุรรมชาต ิเช่นการออกแบบเบาะหุ้ มโซฟาดว้ย

ลวดลายใบตอง หรอืลวดลายเครือ่งจกัสาน  การออกแบบลวดลายรถยนต์  หรอืรถสามลอ้ในรปูแบบ

ความเป็นไทยโดยออกแบบเป็นลวดลายการห่อหุม้ดว้ยวสัดธุรรมชาตเิช่นใบตอง ใบบวั ใบตาล ใบลาน 

ซึง่จะมคีวามโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมต่างจากชาตอิื่นๆ 

 2.  โครงการ สรา้งศลิปะจดัวางหรอื ประตมิากรรม ลอยตวั จากรปูทรงการหอ่ เช่นการหอ่

ขนมทรงสงู  การหอ่ขา้วตม้มดั การหอ่ขา้วใบบวั โดยขยายสดัสว่นใหส้งู ขึน้ประมาณ  4 เมตร นําไป

ตดิตัง้หน้าพพิธิภณัฑศ์ลิปะหรอืพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น หรอืศูนยอ์าหาร เพื่อใหผู้พ้บเหน็ไดต้ระหนกัและ

นึกถงึความเป็นไทย สร้ างความแปลกใหมใ่หพ้ืน้ที ่กลายเป็นความรว่มสมยัระหว่างตะวนัตกและ

ตะวนัออก 

 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหข้์อมลู 
        
 การวิเคราะห์ข้อมูล วฒันธรรมการห่อของกลุ่มชาติพนัธุ์ในจงัหวดัลพบุรี กรณีศึกษา

ศลิปอตัลกัษณ์และความหมายแฝง ผูว้จิยัไดล้งเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม ทัง้หา้กลุ่มชาตพินัธุเ์พื่อสาํรวจ
และสมัภาษณ์โดยได้สอบถามขอ้มูลจากผูรู้้ในหมู่บ้าน เช่น ผูสู้งอายุ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการห่อ ซึ่ง
พบว่าเป็นผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย รวมถงึขอ้มูล อื่นๆเช่นประวตัหิมู่บา้น อาชพี วถิชีวีติ ต้นไม ้ใบไม ้
ประเพณี พธิกีรรม เหล่าน้ีล้วนเป็นขอ้มูลที่มปีระโยชน์ในการทําวจิยั รวมถงึการถ่ายภาพการห่อ
บางอยา่งทีไ่มม่ใีหพ้บเหน็ในชวีติประจาํวนั แต่ชาวบา้นไดห้าวสัดุมาทาํเป็นตวัอยา่งใหบ้นัทกึภาพไว ้
        เมื่อทําการเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลงัจากการลงภาคสนามแล้ว ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มูลต่างๆมา
เรยีบเรยีงและวเิคราะห ์พบว่ามปีระเดน็ต่างๆในเรื่องวฒันธรรมการห่อทีน่่าสนใจมากมายในแต่ละ
กลุ่มชาติพนัธุ์ ไม่ว่าจะเป็นการรกัษาอตัลกัษณ์ของการห่อ ความหมายแฝง ศิลปอตัลกัษณ์และ

วเิคราะหค์วามงามวฒันธรรมการห่อกบัวถิชีวีติ วฒันธรรมการห่อกบัศาสนา วฒันธรรมการห่อกบั
เศรษฐกจิ วฒันธรรมการหอ่กบัวทิยาศาสตรเ์ป็นตน้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
วฒันธรรมการห่อของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทยเบ้ิง บา้นโคกสลงุ 
ศิลปะการห่อท่ีพบในกลุ่มไทยเบ้ิง 
 การห่อของกิน 
 การห่อข้าว อาหารหลกัของคนโคกสลุงคอืขา้วเจา้ น้ําพรกิและผกั ทัง้ผกัตม้และผกัดบิที่
หาได้ในท้องถิ่นเช่น ตําลึงต้ม หน่อไม้ต้ม บุกต้ม มะเขอืต้ม ยอดกระถิน ผกัแว่น ยอดอีนูนต้ม 
อาหารที่เป็นเอกลกัษณ์ที่เหน็ไดช้ดัคอืพรกิเกลอื ต้มยําอึ่ง ปูหลนหรอืลาบปู แกงหวัเอื้อง แกงมนั
เทยีน แกงมนันก แกงมนัเหลีย่ม แกงมนัใหญ่ แกงแยใ้ส่เปราะใส่ขา้วคัว่ (แตม้ สลุงใจด;ี อา้งองิจาก
สรุชยั เสอืสงูเนิน. 2548) การหอ่ขา้วไปนานัน้ใชใ้บไมไ้ดห้ลากหลายชนิดทัง้ใบตองกลว้ย ใบบวั ขา้ว
รอ้นๆ ใส่ใบบวัหอมด ีใบไมใ้นป่าเช่นใบเรยีง ใบตองทอง ไปนากเ็กบ็กลบัมา ถุงพลาสตกิเพิง่มาที
หลงัจาํไมไ่ดว้่าอายุเท่าไหรท่ีม่ถุีงถุงพลาสตกิใชเ้มื่อก่อนใชแ้ต่ผา้ขาวมา้ ไมม่ยีา่ม เมื่อหอ่ขา้วเสรจ็ก็
จะใชผ้า้ขาวมา้หอ่มดัอกีทหีน่ึง ผูช้ายมกัผกูทีเ่อว สว่นผูห้ญงิจะใชห้อ่มดัแลว้สะพายไหล่ไป ยา่มเขา้
มาทหีลงั ไปนากลบัมาไดอ้ะไรตดิมอืกห็อ่ใสผ่า้ขาวมา้กลบัมาเมือ่ก่อนไปนาจะใสเ่สือ้แขนยาวทบัเสือ้
หมา่กะแหล่งอกีท ีรองเทา้กท็าํดว้ยหนงัควาย เป็นรองเทา้แตะ ควายตายกเ็อาหนงัมาตดัใหพ้อดกีบั
เทา้ใชห้นงัปาดเป็นเสน้เลก็ ๆ มดัใหก้ลมทาํหคูบี (เพาะ  สลุงใจด.ี 2551: สมัภาษณ์)  
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ภาพประกอบ 1 การหอ่ขา้วดว้ยใบบวัและใบตอง 
 
 การหอ่ขา้วดว้ยใบบวั ใบตอง แลว้ใชผ้า้ขาวมา้หอ่ ผูห้ญงิใชส้ะพายไหล่ ผูช้ายใชผ้กูเอว 
 
 ห่อพริกเกลือ พร◌ิกเกลอืเป็นอาหารหลกัของคนไทยเบิ้งโคกสลุง เน่ืองจากต้องออกไป
ทาํไรท่าํนาเลีย้งววัเลีย้งควายจงึจาํเป็นตอ้งห่อขา้วไปกนิช่วงกลางวนั สตูรพรกิกบัเกลอื เป็นอาหาร
เอนกประสงคข์องชาวไทยเบิง้โคกสลุงจะหอ่ขา้วไปนาเพือ่เลีย้งววัเลีย้งควาย จะหอ่ขา้วกบัพรกิเกลอื
ไปกนิในป่าส่วนประกอบกจ็ะม ีพรกิ เกลอื กระเทยีม ใบมะกรูด ตําปนกนัใส่เมด็กําจดัเป็นพชืเมด็
เลก็ๆ กนิแลว้ซ่าขึน้อยูต่ามเขา พวงใหญ่ บางบา้นชอบใส ่พรกิกะเกลอืจะไมใ่สน้ํ่าตาล กนิกะขา้วได ้
พรกิเมื่อก่อนปลูกเองบางครัง้เอาขา้วไปแลกเอา ทุกอย่างใช้ขา้วแลกหมด(เพาะ  สลุงใจด.ี 2551:
สมัภาษณ์) เสรจ็แลว้หอ่ดว้ยใบตองกลว้ยบางคนอาจผสมปลาปน่ลงไปดว้ยเพือ่เพิม่ความอรอ่ย 
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ภาพประกอบ 2 การหอ่พรกิเกลอื 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 หอ่ขา้วกบัพรกิเกลอืมดัดว้ยผา้ขาวมา้สะพายไหล่หอ่น้ําใสก่ระบอกไมไ้ผ ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 4 หอ่หมากดว้ยใบพล ู
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                                ภาพประกอบ 5 การหอ่ขนมเขง่ดว้ยใบตอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                       ห่ออาหารดว้ยพลาสติก 
 
 
   ภาพประกอบ  6 หอ่หมกหน่อไมใ้บตอง                   ภาพประกอบ 7 หอ่ถุงพลาสตกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 8 ขนมหอ่ใบตองและถุงพลาสตกิ   ภาพประกอบ 9 ผลไมห้อ่ดว้ยโฟมและตาขา่ยโฟม 
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                                              ภาพประกอบ10 หอ่ยาเสน้หมากและพล ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 11 ขนมจบีแป้งหอ่หม ู                ภาพประกอบ 12 ปลาทหูอ่พลาสตกิบนแผน่โฟม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                หอ่แหนมดว้ยใบตอง                                    หอ่ของกนิดว้ยพลาสตกิและโฟม 
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                           ภาพประกอบ 13 ขนมไทยหอ่ดว้ยใบตอง พลาสตกิ                 
  
  วถิชีวีติในอดตีชาวไทยเบิง้กนิอยูแ่บบเรยีบงา่ยไมค่อ่ยกนิหมกูนิไก่ กนิน้ําพรกิกนิปลาเป็น
หลกัขา้วของเครือ่งใชก้นิ็ยมนําไปแลกกนัไมค่อ่ยไดใ้ชเ้งนิ 

 เมื่อก่อนแม่น้ําป่าสกัมเีรอืเอาของมาขาย กะปิ น้ําปลาตราห่าน เป็นจู๋เลก็ ๆ คลา้ย ๆ กบั
ไหแต่เลก็กว่าไม่มขีวดใส่  เอาขา้วใส่กระบุงไปแลกเขา เขากใ็ส่เกลอืกลบัมาให ้พกตงัคไ์ปตลาดใช้
ตงัคใ์สก่ระเป๋าเสือ้ พอซือ้ของเขาเขากห็อ่กระดาษให ้เมื่อก่อน เขากห็อ่ใบตองให ้เจ๊กเขามหีอ่ใหไ้ม่
ต้องเอาอะไรไป อาหารก็ไม่มหีมูไม่มไีก่ขายหรอก มกีะปิ ปลาทู ห่อใบตองให้ ปลาส้ม ปลาจ่อม 
ตลาดกเ็ป็นบา้นมอีะไรกเ็อามาขาย (เพาะ  สลุงใจด.ี 2551: สมัภาษณ์) 
 ปจัจุบนัของกนิที่นํามาขายที่ตลาดนัดในหมู่บา้นจะนิยมห่อดว้ยถุงพลาสตกิมากกว่าอาจ

เป็นด้วยความสะดวก แต่การห่อบางอย่างก็ยงันิยมใช้ใบตองเช่นการห่อขนมเทียน ขนมใส่ไส ้
ขา้วตม้มดั หอ่แหนม หอ่หมกเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77

การห่อของใช้  
ความเป็นอยู่ของชาวไทยเบ้ิง 

           ชาวไทยเบิง้สว่นใหญ่จะมอีาชพีเกษตรกรรม นอกจากจะยงัชพีโดยการทํานาแลว้ ชาวไทย
เบิง้ยงัดาํเนินชวีติดว้ยการตดัลานไปขาย การจกัสาน และการทาํไต ้ซึง่เป็นอาชพีทีพ่บมากในตําบล
มะนาวหวาน ซึง่อดตีเป็นปา่ลาน นอกจากน้ียงัทอผา้และจบัสตัวบ์กสตัวน้ํ์า หากมผีลผลติเหลอืใชจ้ะ
นําไปแลกเปลีย่นเป็นขา้วของเครื่องใชอ้ยา่งอื่น แต่ในปจัจุบนัชาวเบิง้ หนัมาปลูกพชืไรเ่ป็นอาชพีหลกั 
เชน่ ขา้วโพด ขา้วฟา่ง ออ้ย พรกิ และทานตะวนั ซึง่เป็นการผลติเพื่อขายมใิช่เพื่อการยงัชพีเช่นเดมิ 
การหอ่ทีพ่บเกีย่วกบัของใชข้องไทยเบิง้จงึเกีย่วขอ้งกบัอาชพีเชน่การหอ่ขีใ้ตซ้ึง่ในปจัจุบนัไมพ่บแลว้ 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 การหอ่ขีไ้ตด้ว้ยใบลานของไทยเบิง้ 
 

ห่อขี้ใต้ ดว้ยใบลาน อาชพีทําลานเป็นอาชพีทีท่ํามาตัง้แต่โบราณและเลกิทําในราวปี 2500 
เพราะตน้ยางนาหมดไปจากการตดัโค่นและผลกระทบจากการสรา้งเขื่อน  โดยมวีธิทีําคอื เลอืกต้น
ยางทีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 0.5 – 1.5 เมตรใชม้ดีหรอืขวานเจาะบรเิวณตรงโคนตน้ สงูจาก
พืน้ดนิประมาณ 0.5 เมตร ใหม้คีวามลกึประมาณ 4 - 5 น้ิว กวา้ง 8 น้ิว ยาว 8 น้ิว ใชใ้บไมปิ้ดหลุม
ยาง เพื่อป้องกนัฝนตกลงไปในหลุม จากนัน้ 5 – 7 วนั กลบัมาตกัยาง ยางสดจะมคีุณสมบตัเิป็นยา

ถ่ายได ้เสรจ็แลว้ใชเ้ศษใบไมแ้หง้หรอืกิง่ไมจุ้ดไฟเผาใหค้วามรอ้นบรเิวณในหลุมยางประมาณ 5 – 
15 นาท ีใหค้วามรอ้นกระตุน้ใหน้ํ้ายางไหลออกมาใหม ่
 นําน้ํายางและเศษยางผสมขีเ้ลื่อยหรอืตน้ไมผุ้ใหส้ว่นผสมของเศษไมม้ากกว่ายาง หมกัไวใ้น
ทีร่ม่ 2 – 3 วนั เพื่อใหเ้ศษไมแ้ละยางจบัตวักนัไดท้ี ่จนเหนียว หอ่สว่นผสมของเศษไมแ้ละยางดว้ย
ใบลานแก่โดยใชใ้บลานขนาด 90 เซนตเิมตร 2 ใบ วางใบใหท้บัซอ้นกนัพบัใบเป็น 3 ส่วน ส่วนละ 
30 เซนตเิมตร ตกัยางใส ่พบัหวัทา้ย ของใบลาน มดัดว้ยตอกจะไดใ้ต ้1 ลกู (ภธูร ภมูะธน.  2542:  92)  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 15 หอ่ผลไมด้ว้ยถุงกระดาษ 
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 ไทยเบิ้งมกันิยมปลูกผลไมไ้ว้กนิเองในบ้าน เช่นน้อยหน่า ฝรัง่ เป็นต้นบางบ้านมกัจะห่อ
ผลไมเ้พือ่กนัแมลงหรอืหนอนเขา้ไปทาํลายจงึใชก้ระดาษมาหอ่ใวจ้นกวา่จะผลจะโต 
งานทอผา้ของชาวไทยเบ้ิง 
 การทอผา้ของหญงิชาวไทยเบิง้ นบัเป็นทัง้วถิชีวีติและภูมปิญัญาทีส่ ัง่สมสบืทอดกนัมา ยาม
วา่งจากการทาํนา หญงิชาวไทยเบิง้จะทอผา้ไวใ้ชส้อยในครอบครวั บางครัง้กจิกรรมน้ีถอืเป็นโอกาส
ใหม้กีารพบปะระหว่างชายหนุ่มและหญงิสาว ผูห้ญงิทีเ่ขา้สูรุ่น่สาวจะเริม่หดัทอผา้ จนสามารถทอได้
อย่างชํานาญก่อนออกเรอืน ผ้าที่ทอได้จะใช้สําหรบัเย็บเป็นที่นอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าถุง ผ้าโจง
กระเบน ผ้าขาวม้า และย่าม เป็นต้น  ในอดตีการทอผ้าจะมกีารเตรยีมขัน้ตอนต่างๆด้วยตวัเอง 
ตัง้แต่ปลูกฝ้าย ยอ้มสดีว้ยวสัดุธรรมชาต ิเช่น รากไม ้แก่นไม ้ลูกไม ้ดนิเหนียว นิยมทอผา้เป็นลาย
สีเ่หลี่ยมตาราง โดยการใชส้สีลบักนัของดา้ยเสน้ยนื และดา้ยเสน้พุ่ง ไม่มกีารทอแบบยกดอก หรอื
ลายขดิแบบอสีาน กีท่ีใ่ชใ้นการทอเป็นกีแ่บบพืน้เมอืง ทีเ่ป็นกีม่อื ไมใ่ชก่ีก่ระตุกเชน่ในปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              ภาพประกอบ 16  การแต่งกายของไทยเบิง้ทีบ่างครัง้นิยมพกหอ่เงนิไวใ้นยา่ม 
 
 เอกลกัษณ์ของไทยเบิ้งคอืนุ่งโจงกระเบนใช้ผา้ขาวมา้ที่ทอเองพาดบ่าพรอ้มทัง้สะพายย่าม

บางครัง้จะพกหอ่เงนิไวใ้นชายพกหรอืเอาไวใ้นย่าม ปจัจุบนัผูส้งูอายุในหมูบ่า้นยงัคงแต่งกายแบบน้ี
อยู ่ส่วนการห่อของใชใ้นอดตีของมคี่าจะเกบ็ใส่กลกัซึง่เป็นกระบอกไมไ้ผ่มฝีาปิดเอาไวใ้ส่โฉนดหรอื
เอกสารสําคญั เช่น ตัว๋ววั ตัว๋ควาย แขวนไว้ตามบ้าน บางทใีส่ตู้ ใส่หบี เป็นหบีไม ้หบีเหล็ก หบี
หวาย ตอ้งหอ่ใสผ่า้มดัก่อนชัน้หน่ึงแลว้จงึใสห่บี 
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หอ่ของมคีา่ตํารายาหรอืตัว๋ววัตัว๋ควายดว้ยผา้แลว้เกบ็ไวใ้นหบีอกีชัน้หน่ึง ทีม่าของคาํวา่หบีหอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  ภาพประกอบ 17 หอ่ผา้แดงมดัใสห่บี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 สมนุไพรเขากวางใชฝ้นทาํยารกัษาโรคเกบ็ไวใ้นกระตบิขา้ว 
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ตํารายา การรกัษาโรคต่างๆ 

 

                                     ภาพประกอบ 19 ตํารายาเกบ็ไวใ้นหบี 
 

 
                       

ภาพประกอบ 20 ใตถุ้นบา้นหอ่ของใชด้ว้ยถุงพลาสตกิแขวนไวท้ีส่งู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 21 หอ่ขา้วไปนาใสห่มอ้ใสก่ระบุงหรอืใสย่า่ม 
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การห่อท่ีเก่ียวข้องกบัประเพณีพิธีกรรม 
ประเพณีชีวิตของชาวไทยเบ้ิง 

 นอกจากการดาํเนินชวีติทีเ่รยีบงา่ยแลว้ ชาวไทยเบิง้ยงัมวีฒันธรรม ประเพณีอนัดงีามหลาย

ประการสอดแทรกอยูใ่นวถิชีวีติตัง้แต่เกดิ จนตาย ดงัน้ี ประเพณีทอ้งถิน่ของชาวไทยเบิง้ โดยทัว่ไป
เป็นประเพณคีลา้ยกบัของชาวไทยภาคกลาง เป็นประเพณีความเชื่อเกีย่วกบัธรรมชาต ิผสีางเทวดา 
และพระพทุธศาสนาตามความเขา้ใจในระดบัชาวบา้น ซึง่หล่อหลอมอยูด่ว้ยอยา่งแยกกนัไมอ่อก 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 22 หอ่คมัภรีด์ว้ยผา้จวีร 

 
การใช้ผ้าห่อคมัภีรข์องไทยเบิง้ในอดตีคมัภรีใ์บลานเป็นสิง่ทีต่อ้งการการเกบ็รกัษาเพื่อให้

พน้จากแมลงและฝุน่หรอืความชืน้ดงันัน้ชาวไทยเบิง้จงึมคีวามเชื่อเกีย่วกบัการใชผ้า้มาหอ่คมัภรีอ์าจ

ใชผ้า้ดบิสขีาวหรอืผา้ทอมอืมาห่อแต่ในปจัจุบนัไม่พบแล้ว จากการสํารวจพบว่ามเีพยีงการใชจ้วีร
ของพระมาใชห้อ่แทน 

ประเพณีการรบัท้องข้าว จะทาํประมาณเดอืนสบิทาํบุญวนัสารทโดยการทํากระทงใบตอง

และกรวยขา้งในใส่ขนมหวานใส่กระยาสารท มะขาม พรกิเมด็เกลอืเมด็ใชน้ํ้าหอมแป้งหอมทาทีต่้นขา้ว 
สวมแหวนไว้ที่ใบข้าวกรวยใช้ไม้ไผ่คีบปกัไว้ในนาให้โผล่เหนือยอดข้าว โดยให้ผู้ชายเป็นคนทํา 
(เพาะ สลุงใจด.ี 2551: สมัภาษณ์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ภาพประกอบ 23 พธิรีบัทอ้งขา้ว 
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 ประเพณีเรียกขวญัข้าว  จะทํากนัตอนทีนํ่าขา้วขึน้บา้นหลงัการเกบ็เกีย่ว พธิกีาร คอื นํา
ขา้วเหนียวกบังา มารวมกนัแล้วป ัน้เป็นรูปไถ คราด แอก คอม เต่า ตะกวด และทําหุ่นฟางขา้ว 
นํามารวมกนัในกระบุง เพือ่เรยีกขวญั แลว้เกบ็เมลด็ขา้วทีร่ว่งหล่นอยูใ่นลาน รวมกบัเมด็ดนิทีล่านใส่
กระบุงคอนกลบัมาบา้น และนําสิง่ของทัง้หมดในกระบุงไปเกบ็ไวใ้นยุง้ขา้วเป็นอนัเสรจ็พธิ ี
  

 
 

ภาพประกอบ 24 เรยีกขวญัขา้ว 
 
 เข้าพรรษาและออกพรรษา  วนัเขา้พรรษาจะมกีารทําบุญตกับาตรทีว่ดัเหมอืนชาวพุทธ

ทัว่ไป พรอ้มกบัถวายเทยีนพรรษา ส่วนวนัออกพรรษา ชาวบ้านจะห่อขา้วต้มมดัมาใส่บาตรด้วย 
วสัดุธรรมชาติที่มคีวามหลากหลายและเป็นลกัษณะเฉพาะของท้องถิ่นคือใบตองกล้วย ใบลาน 
ใบตองทอง ใบออ้ยดงัจะเหน็จากวสัดุเหล่าน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
                      
 

 
 

ภาพประกอบ 25 การหอ่ขา้วตม้มดัดว้ยใบตองสดและใบตองตากแดดทาํใหม้สีทีีส่วยงาม 
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ภาพประกอบ 26 การหอ่ขา้วตม้มดัดว้ยใบตองทองหรอืใบทองกวาว 
 

 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                           
 
 

ภาพประกอบ 27 การหอ่ขา้วตม้ลกูโยนดว้ยใบลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                              ภาพประกอบ 28  การหอ่ขา้วตม้ลกูโยนดว้ยใบออ้ย 
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วิธีทาํข้าวต้ม 
        ใบลานต้องใช้ยอดที่ยงัไม่คลี่ คือยอดที่ยงัอ่อนอยู่ ต้นลานจะพบมากอยู่ตามไร่ตามนา 
เหมอืนการห่อของภาคใต้ที่เรยีกว่า ขา้วต้มลูกโยน การห่อโดยใส่ใบตอง จะใชใ้บตอง 2 ลกัษณะคอื 
ใบตองสดและใบตองเหลอืงคอืตดัมาตอ้งตากแดดไวจ้ะทําให ้ห่องา่ย การห่อขา้วตม้มดัจะเกีย่วขอ้ง
กบัความเชื่อเรื่องของการทําบุญ เพราะเชื่อว่าจะไดบุ้ญมาก เพื่อเป็นการทําเฉพาะวนัพระใหญ่ ๆ 
หรอืวนัสําคญัเท่านัน้ และอาจเป็นการทําบุญที่อุทศิใหก้บัญาตผิูต้ายหรอืเทวดา องคพ์ระสมัมาสมั
พุทธเจา้ ซึ่งเชื่อว่าจะไดกุ้ศลแรง วนันัน้จะเป็นวนัสวรรค์เปิด เช่น วนัออกพรรษา ผูว้จิยัพบว่า ทุก
บา้นทุกหลงัคาเรอืนตอ้งทําขา้วต้มมดั วสัดุทีใ่ชห้่อมหีลายประเภท เช่น ใบมะพรา้ว ใบลาน ใบเตย 
ใบตอง การเกบ็รกัษาเพื่อไม่ใหข้า้วตม้บูดเสยีเรว็ เมื่อคนเอาขา้วตม้มดัไปทําบุญมาก ๆ พระจะทํา
ขา้วต้มใส่โอ่งน้ําแช่ไว้แทนตู้เยน็เมื่อจะกินก็จะนํามาอุ่นใหม่ เป็นการถนอมอาหารด้วยภูมปิญัญา

ชาวบา้น (ประจาก  เดมิสลุง.  2551: สมัภาษณ์) 
  

 ทําบุญสารท  ทําในเดอืน ๑๐ นอกเหนือจากการทําบุญที่วดัตามปกติแล้ว จะมกีารกวน
กระยาสารทเพือ่นําไปทาํบุญในงานน้ีอกีดว้ย 
 ตกับาตรเทโว  ทําหลงัวนัออกพรรษา จุดทีแ่ปลกกว่าการทําบุญเทศกาลอื่น คอื ชาวไทย
เบิง้จะใสบ่าตรดว้ยขนม ทอฟฟ่ี ชนิดต่างๆมากมาย 
              

             
        
 
 
 
 
 
 
                                 ภาพประกอบ 29 การตกับาตรลกูอม    
 
             วนัแรม 1 คํ่าเดอืน 11 หลงัจากวนัออกพรรษา 1 วนัของทุกปี ชาวไทยเบิง้โคกสลุงจะมี
ประเพณทีอ้งถิน่เกีย่วกบัพระพทุธศาสนาถอืปฏบิตัสิบืต่อกนัมาเป็นเวลา 55 – 60 ปี วนันัน้เป็นวนัที่
ชาวพุทธทัว่ๆ ไปในถิน่อื่นรูจ้กักนัด ี เรยีกว่า วนัตกับาตรเทโว ประเพณีตกับาตรเทโวของชาวไทย

เบิง้โคกสลุง จงัหวดัลพบุร ีจะมเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนคลา้ยกบัการตกับาตรเทโวทัว่ไป

ของไทย แต่จะมลีกัษณะทีต่่างจากถิน่อื่นๆ คอื ตกับาตรดว้ยลูกอม ลูกอมทีช่าวโคกสลุงใชใ้สบ่าตร 
คอื ขนมท๊อปฟ่ีทีม่ขีายทีร่า้นคา้ในหมูบ่า้นโคกสลุง เช่น ลูกอมทีท่าํดว้ยน้ําตาล ห่อด้วยกระดาษ 
หรือห่อด้วยพลาสติกใส ฮอลล ์ท๊อปฟ่ีอื่นๆ เป็นตน้  
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              จากการสมัภาษณ์นายวกึ อนิทรเ์ฉลยีว ไดก้ล่าวถงึประวตัคิวามเป็นมาของการตกับาตร 
ลกูอมวา่   
               คนทีม่าพาทาํใสบ่าตรเทโวคอืหลวงปูช่ิน้ อดตีเจา้อาวาสวดัโคกสาํราญ มรณะภาพแลว้ 
ก่อนนัน้หลวงปูไ่ปอยูว่ดัมะกอกหวาน วดัเขาทราย แลว้จงึยา้ยมาทีว่ดับา้นเรา กลบัมากม็าพาทาํบุญ
ตกับาตรเทโว ใสลู่กอม ใสส่ตางคเ์หรยีญ 1 สตางค ์10 สตางค ์สตางคต์ะกัว่ เหรยีญ 5 สตางค ์10 
สตางค ์20 สตางค ์เหรยีญบาท ปีต่อๆ มาเริม่ใสข่า้วสาร ใชท้พัพตีกัเอา ตกัจากขนัแลว้ใสบ่าตรพระ 
เดีย๋วน้ีหอ่ใสถุ่งพลาสตกิมดั สมยัก่อนไมม่ถุีง ซือ้ของจากรา้นคา้ เจ๊กใชใ้บตองหอ่ทัง้นัน้แหละ (วกึ 
อนิทรเ์ฉลยีว. 2548: สมัภาษณ์) 
 
              สมัภาษณ์นายวกึ อนิเฉลยีว กล่าวถงึเหตุผลทีใ่สบ่าตรลกูอม วา่  
                 
               บ้านเราแต่ก่อน ขนมหวานก็จะมลีะช่อง ขนมสาคู แค่นัน้แหละ ลูกอมเป็นขนมหวาน
อย่างเดยีวทีห่าซือ้งา่ย เป็นขนมแหง้ทีม่ากบัเรอื สมยัก่อนไม่มทีางรถ ของซื้อขายจะมาทางเรอื มา
จอดท่ากะเพรา (แม่น้ําป่าสกั) ฤดฝูนหน้าน้ํามากยามเดอืนสบิรา้นคา้จะมขีองขายมาก ของขายมา
ทางเรอื โอง่ มะพรา้ว น้ําตาล กะปิ ปลาท ูไตปลา มาจากเรอื ทางรถยงัไมม่ ีถา้ใครจะแต่งงาน ถา้จะ
ซื้อของต้องไปหาบมาจากโคกสําโรง เดินไป เรือมาจากแก่งคอย สระบุรี คนขายเป็นคนมอญ 
ปทุมธานี เรอืใชถ่้อเอา คนในบา้นกจ็ะเขน็ขา้วไปขายใหเ้รอื (วกึ อนิทรเ์ฉลยีว. 2548: สมัภาษณ์)  
 
              จากการสมัภาษณ์พบวา่ สมยัก่อนชาวโคกสลุงมกีารตดิต่อคา้ขายสนิคา้กบัคนถิน่อื่นโดย
มาทางเรอื เพราะทางรถยงัไม่ม ีหากต้องการไปซื้อของต้องไปซื้อทีโ่คกสําโรง และต้องเดนิไปแลว้
หาบของกลบัมาซึ่งไกลมากชาวโคกสลุงโชคดทีีอ่ยู่ตดิกบัแม่น้ําป่าสกั ในฤดูฝนช่วงเดอืนสบิ เดอืน
สบิเอด็ น้ําแม่น้ําจะมมีาก เรอืสนิคา้จะนําสนิคา้มาขาย ชาวบา้นไดข้ายขา้วใหแ้ก่เรอื เรอืนําสนิคา้
ต่างๆ มาขายใหช้าวบ้าน เช่น โอ่งน้ํา น้ําตาล มะพรา้ว กะปิ ปลาทู ไตปลา รวมถงึขนมลูกอม ซึ่ง
เป็นขนมอย่างเดยีวทีพ่อจะหาไดไ้ม่ยาก ทีจ่ะนําไปตกับาตรของแหง้ที่วดัในวนัตกับาตรเทโว เป็น
ขนมหวานทีเ่กบ็ไวไ้ดน้านกว่าขนมพืน้บา้นเดมิอย่างขนมลอดช่อง ขนมสาค ูและพบว่าการใสบ่าตร
ขา้วสารเพื่อต้องการเก็บไว้ที่วดัเผื่อวดัมงีานกจ็ะนํามาทําอาหารที่โรงครวัเลี้ยงกนัสําหรบัคนที่มา

ชว่ยกนัทาํงาน เหตุผลดว้ยเป็นประเพณเีกีย่วเน่ืองในพระพทุธศาสนาทีป่ฏบิตัติามคตปิระเพณีทีเ่คย

ประพฤตสิบืต่อๆ กนัมาแต่โบราณกาล ชาวไทยเบิ้งโคกสลุง จงัหวดัลพบุร ีจะตกับาตรลูกอม หรอื 
ใส่บาตรเทโว ในวนัแรม 1 คํ่า เดอืน 11 ทุกปี หน่ึงปีมหีน่ึงครัง้ การทําบุญเช่นน้ียดึถอืว่าเป็นวนั
คลา้ยกบัวนัทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ลงจากเทวโลก ตามตํานานกล่าววา่ 
              เมื่อก่อนพุทธศกัราช 80 ปี พระพุทธเจา้เสดจ็ขึน้ไปจาํพรรษา ณ บณัฑุกมัพลศลิาอาสน์ 
ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์เพือ่ทรงเทศนา “ พระสตัตปรณาภธิรรม ” คอืพระอภธิรรม 7 คมัภรี ์โปรดพระ
พุทธมารดา (ซึง่ทรงบงัเกดิอยูใ่นสวรรคช์ัน้ดุสติ) ครัน้ครบกําหนดการทรงจาํพรรษาครบ 3 เดอืน 
พระพทุธเจา้ทรงปวารณาพระวสัสาแลว้เสดจ็ลงจากดาวดงึสเ์ทวโลกมาสูม่นุษยโ์ลก ในวนัขึน้ 15 คํ่า 
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เดอืน 11 โดยเสดจ็ลงทางบนัไดแกว้ทพิย ์ซึง่ตัง้ระหวา่งกลางของบนัไดทองทพิยอ์ยูเ่บือ้งขวา บนัได
เงนิทพิยอ์ยูเ่บือ้งซา้ย และหวับนัไดทพิยท์ีเ่ทวดาเนรมติขึน้ทัง้ 3 พาด บนยอดเขาพระสเินรุราช อนั
เป็นทีต่ ัง้แหง่สวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์สว่นเชงิบนัไดตัง้อยูบ่นแผน่ศลิาใหญ่ใกลป้ระตู เมอืงสงักสัสนคร 
              ในวนัทีพ่ระพุทธเจา้เสดจ็ลงมาสู่มนุษยโ์ลกนัน้ ประชาชนพรอ้มใจกนัไปทําบุญตกับาตร
เป็นจํานวนมาก พธิทีีก่ระทําในการตกับาตรเทโว ซึง่ถอืตามประวตัศิาสตรก์เ็ท่ากบัทําบุญตกับาตร

รบัเสดจ็พระพทุธเจา้ในคราวเสดจ็ลงมาจากเทวโลกนัน่เอง บางวดัใหค้ฤหสัถแ์ต่งตวัเป็นเทวดา เป็น
พระพรหม แลว้อนัเชญิพระพุทธรปูขึน้ประดษิฐานบนบุษบกทีม่ลีอ้เคลื่อนและมบีาตรตัง้อยูข่า้งหน้า 
พระพุทธรูปใช้คนลากนําหน้าพระสงฆ์ พวกทายก ทายกิาตัง้แถวเรยีงรายคอยใส่บาตรเป็นการ
กระทาํใหใ้กลก้บัความเป็นจรงิ เพื่อเป็นการระลกึถงึพระพุทธเจา้ สว่นอาหารทีนํ่ามาทาํบุญตกับาตร
ในวนันัน้ มขีา้ว กบัขา้วต้มมดั ขา้วต้มลูกโยนที่ห่อด้วยใบมะพรา้วหรอืใบลําเจยีกไวห้างยาว และ
ข้าวต้มลูกโยนน้ีมีประวตัิมาตัง้แต่ครัง้พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ เพราะตัง้ใจ
อธษิฐานแลว้โยนไปใหล้งบาตรของพระพุทธเจา้ เน่ืองจากมคีนมากเขา้ไปใส่บาตรไม่ได ้(สุรชยั เสอืสูงเนิน. 
2548) 
 ประเพณีการบวช  ผูช้ายเมื่ออายุครบบวช พ่อแม่จะจดัการใหไ้ปอยู่กบัพระภกิษุทีว่ดัเพื่อ
เรยีนรูว้นิัยสงฆแ์ละท่องบทสวดมนต์ใหข้ึน้ใจ เมื่อถงึวนัใกลบ้วชจะไปขอขมาลาโทษตามบา้น ไมว่่า
จะเป็นญาตหิรอืผูท้ีเ่คารพนบัถอืก่อนพธิบีวช 
 การหอ่ทีพ่บในงานบวชคอืการใชใ้บบวัหอ่ผมทีโ่กนเสรจ็แลว้ การหอ่ธปูเทยีนทีใ่ชข้อขมา
การหอ่สงัฆภณัฑก์ารหอ่เงนิสาํหรบัโปรยทานการหอ่เทยีนธปูดา้ยผา้เชด็หน้าเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 30 หอ่ผมดว้ยใบบวั                             ภาพประกอบ 31 หอ่ธปูเทยีนดว้ยใบตอง 
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ภาพประกอบ 32 หอ่สงัฆภณัฑด์ว้ย             ภาพประกอบ 33 หอ่เงนิเหรยีญโปรยทานดว้ยรบิบิน้ 
 กระดาษแกว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

ภาพประกอบ 34 หอ่ธปูเทยีนดว้ยผา้และพลาสตกิ 
 
การวิเคราะหก์ารห่อของกลุ่มชาติพนัธุช์าวไทยเบ้ิง โคกสลงุ 

 จากการทีผู่เ้ขยีนมโีอกาสเขา้ไปสมัผสักบัวถิชีวีติของชาวไทยเบิ้ง โคกสลุง จ.ลพบุร ีโดย
ใช้การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และจากการสมัภาษณ์ ชาวบ้านผู้สูงอายุ ผู้ที่มี
ประสบการณ์ เพื่อศกึษาในประเดน็ของวฒันธรรมการห่อ การรกัษาอตัลกัษณ์ ศลิปอตัลกัษณ์และ

รปูแบบความงามของการหอ่ต่าง ๆ นัน้ไดว้เิคราะหอ์อกมาเป็นประเดน็ต่างๆไดด้งัน้ี  
 1.  ประเดน็แรกวฒันธรรมการห่อพบว่าวถิชีวีติของกลุ่มชาตพินัธุ์ไทยเบิง้ โคกสลุงนัน้ 

มมีรดกทางวฒันธรรมทีม่อีตัลกัษณ์เป็นของตนเอง ต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างชดัเจน เช่น ภาษาพูด 
การแต่งกาย อาหารการกนิ อาคารบา้นเรอืน หรอืวฒันธรรมการแสดง เป็นตน้ ชาวไทยเบิง้ โคกสลุง
มกีารรกัษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเองไดเ้ป็นอยา่งด ีเน่ืองจากความเขม้แขง็ของชุมชน และ
การใหค้วามร่วมมอืของชาวบ้าน อาจมกีารเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมบางอย่างไปบา้ง เน่ืองจากการ
เปลีย่นแปลงทางสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง การทีผู่ว้จิยัไดเ้ขา้ไปสมัภาษณ์ พบว่า มกีาร
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เปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมอยา่งมากใน 2 ช่วงเวลาดว้ยกนั คอื ก่อนสมยัเปลีย่นการปกครอง พ.ศ. 
2475 ชาวไทยเบิ้งยังมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ มีการเปลี่ยนแปลงช่วงแรก คือหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชมาเป็นการปกครองแบบประชาธปิไตย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่สมยัจอมพลแปลก พบิูลสงคราม วิถีชีวิตของชาวไทยเบิ้งเริม่เปลี่ยนไปตาม
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของการเมอืง การปกครอง และชว่ง ทีส่องทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีเ่ด่นชดัมากคอื 
การสรา้งเขื่อนป่าสกัชลสทิธิใ์นปี พ.ศ. 2541 วถิชีวีติของชาวบา้นเปลีย่นไปหลายดา้น เช่น อาคาร
บา้นเรอืนแต่เดมิเป็นแบบเรอืนพืน้บา้นเมื่อไดเ้งนิจากการเวนคนืจงึปลูกบา้นใหท้นัสมยัขึน้ อาหาร
การกนิ เป็นตน้ เพราะเมื่อสรา้งเขือ่น ตน้ไมบ้างชนิดหายไป เช่น ตน้ยาง ตน้ลาน ตน้ไผ่ปา่ ตน้ตอง
ทอง ต้นตองกุง ต้นไมอ้ื่นๆ ทีช่าวไทยเบิ้งไดใ้ชใ้นชวีติประจําวนั วสัดุในการห่อทีพ่ึง่พาธรรมชาตกิ็
เริม่หายไปจากชวีติ  

 คนหนุ่มสาวชาวไทยเบิ้งปจัจุบนัมีอาชีพรบัจ้างตามโรงงาน เพราะที่ทํากินถูกเวนคืน
กลายเป็นเขือ่น วถิชีวีติแบบคนเมอืงเขา้มาแทนที ่คนทีอ่ยูใ่นหมูบ่า้น คอื วยักลางคน และผูส้งูอายุที่
ยงัใชว้ถิชีวีติแบบเดมิ ๆ ดงันัน้การเขา้ไปศกึษาวฒันธรรมของไทยเบิง้ในครัง้น้ีผูว้จิยัคดิวา่ไดข้อ้มลูที่
น่าพอใจในระดบัหน่ึง จากการศกึษาพบว่า วฒันธรรมการห่อของชาวไทยเบิ้งผูกพนักบัธรรมชาต ิ
ความเชื่อในเรือ่งภตูผปีีศาจและศาสนา ปจัจุบนัวสัดุทีใ่ชใ้นการหอ่อาจเปลีย่นไปตามเทคโนโลย ีเช่น 
ใชถุ้งพลาสตกิ ถุงกระดาษ โฟม เน่ืองจากสะดวก ประหยดัเวลา และหาซื้อง่าย แต่การห่อนัน้แบบ
ดัง้เดมิยงัคงมใีหเ้หน็อยูบ่า้ง เช่น การหอ่ขา้วตม้ลูกโยนไปทาํบุญ การหอ่ขา้วไปนา การใชผ้า้ขาวมา้
ห่อขา้ว การห่อของมคี่าแลว้เกบ็ไวใ้นหบี ซึง่อาจจะเป็นทีม่าของการชื่อเรยีก ความหมายของคําว่า 
หีบห่อในปจัจุบนักเ็ป็นได ้ ส่วนการห่อที่หายไปและไม่พบในปจัจุบนัคอืการห่อขีไ้ต้ เน่ืองจากต้น
ยางที่อยู่รมิแม่น้ําป่าสกัถูกน้ําท่วมตายหมด  การห่อที่เกี่ยวกบัความเชื่อเช่นการห่อกระทงเพื่อ
รบัขวญัขา้ว เหตุผลทีว่ฒันธรรมการหอ่บางอยา่งหายไปเน่ืองจากความเจรญิทางวทิยาศาสตร ์ทาํให้
ความเชื่อในเรือ่งไสยศาสตรล์ดน้อยลง หรอืภาวะเศรษฐกจิทีต่อ้งเรง่รบีจงึมองขา้มพธิกีรรม 

 ปจัจุบนัจากการทีผู่ว้จิยัไดเ้ขา้ไปสงัเกตบรเิวณตลาดนดั บา้นเรอืนหรอืรา้นคา้ของไทยเบิง้
พบว่า 90% ของกนิของใชท้ีนํ่ามาจาํหน่าย หอ่ดว้ยวสัดุสมยัใหม่ ขาดความเป็นอตัลกัษณ์ของไทย
เบิง้อกี 10% นัน้คอืการหอ่ดว้ยวสัดุธรรมชาต ิเชน่ ใบตอง เป็นตน้ 

 2.  ประเดน็ท่ีสอง ศิลปอตัลกัษณ์และความงาม จากการสงัเกตและการสมัภาษณ์ผูว้จิยั

พบว่าชาวไทยเบิง้รูจ้กัใชว้สัดุจากธรรมชาตทิีห่ลากหลายมาใชใ้นการห่อของกนิ เน่ืองจากชาวไทย
เบิง้ในอดตีอยูใ่กลช้ดิกบัปา่ทีม่คีวามหลากหลายของพนัธุพ์ชื ความงามทีเ่กดิขึน้จากการห่อนัน้ เกดิ
จากส ีพืน้ผวิ และรูปทรงของใบไมแ้ต่ละชนิด ยกตวัอย่างเช่น การห่อพรกิเกลอื การห่อขา้วต้มมดั
จากใบตองทองหรอืใบทองกวาว พืน้ผวิของเปลอืกใบไมด้า้นนอกจะมคีวามขรุขระ ต่างจากการห่อ
ดว้ยใบตองกลว้ย หรอืการหอ่ดว้ยใบตองกลว้ย ชาวไทยเบิง้เองกจ็ะเลอืกใบตองทีส่ดและใบตองตาก
แดดมาใชห้่อ ทําใหเ้กดิสสีนัความงามทีห่ลากหลายแตกต่างกนัออกไป นอกจากนัน้ การห่อขา้วตม้
ลูกโยนดว้ยใบลาน ใบออ้ย จะพบว่ามคีวามงามจากสดัส่วนซึง่เป็นรูปสามเหลี่ยมและมปีลายใบยื่น
ออกมา เพื่อสะดวกต่อการจบัหรอืมดัรวมกนัเป็นพวง จากการสมัภาษณ์ทาํใหท้ราบว่าการทีข่า้วตม้
ลูกโยนตอ้งมหีางยาวกเ็พื่อสะดวกต่อการใส่บาตรพระไดง้า่ย จงึอาจใชว้ธิกีารจบัหางขา้วตม้โยนลง
บาตรแทน วธิน้ีีจงึสะดวกและเป็นการประยกุตก์ารหอ่ใหเ้กดิความสวยงามในเวลาต่อมา  
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 การห่อของไทยเบิ้งนัน้คอืการห่อของกินที่ใช้วสัดุจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ คอื ใบลาน 
ใบตอง ใบตาล ใบตองทอง ใบตองกุง ใบบวั ใบออ้ย เป็นตน้ ไทยเบิง้สามารถนําวสัดุจากธรรมชาตทิี่
หลากหลายมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนัน้ ชาวไทยเบิง้ยงัใชผ้า้ทอมอืหรอืผา้ขาวมา้มาหอ่ของ
อกีชัน้หน่ึง เชน่ การหอ่ขา้วดว้ยใบตองแลว้นําผา้ขาวมา้มาหอ่มดัเพือ่สะดวกในการเคลื่อนยา้ย 
         รปูแบบการหอ่ทีพ่บเช่นการหอ่ขา้วตม้มดั ขา้วตม้ลูกโยน การหอ่ขนมเขง่ ขนมเทยีน การ
หอ่ขนมใส่ไส ้นัน้มรีปูแบบการห่อทีพ่บเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปในหลายกลุ่มชาตพินัธุ ์รวมถงึภาคต่างๆใน
ประเทศไทยซึง่ยงัไมส่ามารถบ่งบอกความเป็นศลิปอตัลกัษณ์และเป็นไทยเบิง้ทีแ่ทจ้รงิได ้

 ความงามและรปูแบบการห่อท่ีพบสามารถแบง่เป็นประเภทได้ดงัน้ี 
 1. รปูแบบการห่อโดยการพบัแล้วมดัด้วยตอก เชอืก ยางหรอืกลดัดว้ยไมไ้ดแ้ก่การหอ่

ข้าวต้มมดั ข้าวต้มลูกโยน ห่อข้าว ห่อแหนม ห่อขี้ไต้  ห่อขนม ความงามที่พบเกิดจากรูปทรง
เรขาคณิตไดแ้ก่สามเหลี่ยม สีเ่หลี่ยม ทรงกระบอก เป็นรูปทรงหลกัและสรา้งความเคลื่อนไหวดว้ย
เสน้เลก็ๆจากตอกหรอืเตี่ยวที่ทําใหรู้ปทรงการห่อดูไม่แขง็กระดา้งความงามเกดิจากการจดัความ

สมดุลแบบซา้ยขวาเทา่กนั 
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 2. รปูแบบการห่อโดยวิธีการพบัอย่างเดียว ไดแ้ก่ขา้วห่อใบบวั ห่อพรกิเกลอื ห่อหมก 
ห่อขนมเข่ง ความงามเกดิจากรูปทรงทีเ่ป็นรูปเรขาคณิต เช่น รูปสีเ่หลี่ยมผนืผา้ รูปสีเ่หลี่ยมจตุรสั 
รปูสามเหลีย่ม  ความงามของขา้วห่อใบบวัเกดิจากรปูทรงและเสน้ใยธรรมชาตทิีอ่ยู่จุดกึง่กลางแลว้
กระจายออกไปยงัมุมต่างๆ ส่วนการห่อพรกิเกลอืผูห้่อได้เสน้ใบตองใหข้นานไปกลบัรูปทรงที่ห่อ 
หรอืหอ่หมกทีผู่ห้อ่ไดว้างเสน้แนวทแยงกบัรปูทรงทาํใหเ้กดิความงามอกีรปูแบบหน่ึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. รปูแบบการห่อโดยวิธีการม้วนหรือพนั หากไมแ่น่นพออาจมดัดว้ยเชอืกหรอืมดัดว้ย
ตอก ไดแ้ก่ห่อขา้วตม้ลูกโยนดว้ยใบออ้ยหรอืใบลาน ห่อบายศร ีความงามเกดิจากรปูทรงทีล่กัษณะ

คลา้ยทรงกลม และมเีสน้ทีไ่ขวก้นัมาอยา่งไมเ่ป็นระเบยีบ มเีสน้ยาวยืน่ออกมาทาํใหเ้กดิความรูส้กึไม่
ทบึตนั สว่นการหอ่พบับายศรเีป็นรปูกรวยกน้แหลมแลว้ใชไ้มห้นีบความงามเกดิจากเสน้ตรงของไม้
ไผท่ีด่มู ัน่คงและเกดิจุดเดน่ทีเ่ป็นเสน้เฉียงของกรวยรวมถงึเสน้สามเหลีย่มของธงอกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91

 4. รปูแบบการห่อโดยการผกูมดัในตวั ไดแ้ก่การใชผ้า้ห่อของความงามเกดิจากรปูทรง
ทีค่อ่นขา้งอสิระ และความงามอนัเกดิจากสขีองผา้นัน้ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. รปูแบบการห่อโดยการสวมแล้วมดั ไดแ้ก่การห่อผลไมค้วามงามจะเกดิจากสทีีต่ดั
กนัระหวา่งสน้ํีาตาลของถุงกระดาษกบัสเีดยีวของใบไม ้

 
 
 
 
 
 

 3.  ประเดน็ท่ีสามความหมายแฝงของการห่อของชาวไทยเบ้ิง พบว่า ไทยเบิ้งจะมี
ความหมายแฝงกบัการหอ่ทีใ่ชเ้กีย่วกบัการทาํบุญ การประกอบพธิกีรรม ประเพณีทีเ่กีย่วกบัวถิชีวีติ 
เช่น การรบัขวญัขา้ว การห่อจะไมเ่น้นความสวยงามมากนกัแต่จะเน้นของทีห่่อจะตอ้งมคีวามหมาย 
เช่น ของที่ใส่ลงไปในห่อจะต้องมขีองเปรี้ยว เช่น มะขาม มะยม ขนม ขา้ว เปรยีบเหมอืนคนที่ตัง้
ท้องใหม่ ๆ ที่ชอบกินของเปรี้ยว ๆ ที่เรยีกว่า แพท้้อง จากการชอบสงัเกตธรรมชาติของคนไปสู่
ความหมายของการเซ่นไหว้ และคนที่ทําพธิีต้องเป็นผู้ชายเท่านัน้มคีวามหมายที่พระแม่โพสพ
ต้องการให้ผู้ชายเอาใจเพื่อให้ข้าวออกรวงให้มาก ๆ หรือการห่อข้าวต้มไปทําบุญออกพรรษา 
ขา้วตม้มคีวามหมายมากกวา่ของกนิ ขา้วตม้ลกูโยน หรอืขา้วตม้มดัในวนัทาํบุญออกพรรษาของไทย
เบิ้ง แฝงไว้ด้วยความสามคัคี กลมเกลียวในครอบครวั ชุมชน หมู่บ้าน เน่ืองจากการทําข้าวต้ม
จะตอ้งช่วยกนัหลายคนและทําจาํนวนมากเพื่อแจกจ่ายญาตพิีน้่อง เพื่อนบา้นซึง่นอกจากถวายพระ
แลว้ หากมองในประเดน็การอยูร่่วมกนัของสงัคม การมน้ํีาใจ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ ่ทําใหชุ้มชนมคีวามรกั
ใคร่สามคัค ีพอเพยีงและสงบสุข ขา้วต้มในวนัออกพรรษานัน้ชาวไทยเบิง้ถอืว่าเป็นการทําบุญทีจ่ะ
ได้บุญมาก เน่ืองจากเป็นวนัพระใหญ่ ความหมายแฝงอกีประการที่ผู้ห่อขนมสร้างสญัลกัษณ์ไว้
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เพือ่ใหง้า่ยต่อการจดจาํคอืการตดัปลายเตีย่วของขนมแต่ละชนิดไว ้เช่นการตดัปลายตรงหมายถงึใน
ห่อนัน้เป็นขนมไส่ใส้ ถ้าตัดปลายเฉียงหมายถึงขนมห่อนัน้เป็นขนมกล้วย และถ้าตัดปลาย
สามเหลีย่มหมายถงึขนมหอ่นัน้เป็นขนมฟกัทองเป็นตน้ 
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กลุ่มชาติพนัธุล์าวแง้วบา้นหนองเมือง 
วฒันธรรมการห่อท่ีพบในบา้นหนองเมือง 
การห่อของกิน 
 อาหารหลกัของลาวแงว้ไดแ้ก่ น้ําพรกิ ผกัตม้ ปลารา้ ผกัดบิ ถา้หากน้ําพรกิบา้นใครทีผ่สม
ปลาสด แสดงว่าบ้านนัน้มฐีานะ อาชพีหลกัของชาวบ้านหนองเมอืงคอื อาชพีเกษตรกรรม ดงันัน้ 
เมื่อไปไร่ไปนา กจ็ะมกีารห่อขา้วไปกนิ โดยการยกหมอ้ขา้วใส่กระบุงหาบไป หากมลีูกเลก็กจ็ะใส่
กระบุงหาบไปดว้ย เอาปล่อยไวใ้นเถยีงนา หรอืผกูเปลนอนในเถยีงนา หรอืไมก่ก็ัน้คอกใหเ้ล่นอยูใ่น
นัน้ (บุญ สกีํ่า. 2551: สมัภาษณ์) 
 การห่อขา้วไปกนิโรงเรยีนของเดก็ ๆ ปจัจุบนัพอมใีหเ้หน็บ้างแต่มน้ีอยเพราะโรงเรยีนมี
โครงการอาหารกลางวนัใหเ้ดก็พรอ้มกบัแจกนม บางคนทีห่่อมาจากบา้นกจ็ะใส่ป่ินโต หรอืไม่กเ็ป็น
กล่องพลาสตกิ (พยอม ทองแผน่.  2551: สมัภาษณ์) 
 จากการสมัภาษณ์จะพบว่าการห่อขา้วของลาวแงว้นัน้มกัไม่นิยมห่อใส่ใบตองหรอืใบบวั

เหมอืนกบัการห่อขา้วของกลุ่มไทยเบิ้งแต่จะนิยมยกหมอ้ขา้วไปทัง้ใบใส่กระบุงหาบไปนา และการ
หอ่ของกนิ เชน่หอ่หมกปลา ในอดตีลาวแงว้จะใชว้ธิกีารหอ่แบบงา่ยๆไมซ่บัซอ้นเมื่อหอ่แลว้จงึนําไป
หมกไฟจรงิๆ ต่างจากในปจัจุบนัซึง่ห่อหมกจะทําใส่กระทงและทําใหสุ้กโดยการน่ึงในซึง้ การห่ออกี
อย่างทีเ่ป็นภูมปิญัญาของลาวแงว้คอืการทําขา้วหลาม เมื่อนําขา้วไปบรรจุในกระบอกไมไ้ผ่จากนัน้
ลาวแงว้ได้นําเอากากมะพรา้วที่คัน้ทํากะท ิโดยใช้ใบตองห่อนํามาอุดปากกระบอกขา้วหลามเพื่อ
ไมใ่หข้า้วลน้ออกมา(เลก็ จนัทรส์กุ.  2551: สมัภาษณ์) 
การห่อขนม 
 ขนมของลาวแงว้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั คอื ขา้วเเหลว หรอืขา้วตม้กุ๊ย ขดูมะพรา้วใส่
น้ําตาลลงไป หรอืขา้วเหนียวเปียกใส่ไข่ จะทําเลี้ยงกนิกนัเวลาเอาแรง ขอแรง ลงแขกนาและขนม
ดาดกระทะ ใชแ้ป้งขา้วจา้ว ผสมกบัมะพรา้วใสเ่กลอืเคม็ ๆ เอาไปทอดใชน้ํ้ามนัน้อย ๆ เมื่อเสรจ็พบั
เป็นสีเ่หลีย่มแลว้มว้น ปจัจุบนัขนมทีท่ํากจ็ะเป็นขนมแบบไทยภาคกลาง เช่น ขนมตาล ขนมใส่ไส ้ 
ขนมกล้วย ขนมเทียน ขนมชัน้ การห่อก็จะห่อแบบไทยภาคกลางใบไม้ที่ใช้ห่อส่วนใหญ่จะเป็น

ใบตองกลว้ย ใบตาล การห่อนัน้กล็กัจําแม่ทีท่ําใหดู้ และแม่กม็เีชือ้สายจนี ส่วนขา้วตม้มดัส่วนใหญ่
จะทาํไปเพือ่ทาํบุญ พรอ้มทัง้แจกจา่ยใหก้บัญาตพิีน้่องดว้ย (เลก็ จนัทรส์กุ.  2551: สมัภาษณ์) 
 การตดิต่อซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ซึง่จะมเีรอืกระแชงมาจอดแลกของ นานเป็นเดอืน โดย
จะมพีวกมะพร้าว กะปิ น้ําปลา น้ําตาล กระอ๋อย กระเอิ่ง กระอ่าง (อ่างดนิเผา) น้ําตาลงบ หรอื
น้ําตาลออ้ย จะห่อดว้ยใบตองใส่เกวยีนมาแลกขา้ว ฟางในภาษาลาวแงว้เรยีกเฟียง ใชร้องหรอืห่อ
โอง่อา่งดนิเผาไมใ่หแ้ตกเสยีหาย (พยอม  ทองแผน่.  2551: สมัภาษณ์) 
 จากการเกบ็ขอ้มูลภาคสนามพบว่าการห่อขนมของลาวแงว้นัน้ส่วนมากจะใชใ้บตองและ

รปูแบบการหอ่กเ็หมอืนกบัการหอ่ในตลาดทัว่ๆไป 
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ภาพประกอบการหอ่ขนมเทยีนและขนมใสไ่ส ้

 

 

 
 

 

 

                                  ภาพประกอบ 35 หอ่ขนม ขา้วตม้มดัดว้ยใบตอง 

 

 

           
 
 
 
 
        ภาพประกอบ 36 หอ่หมกปลาใบตอง              ภาพประกอบ 37 ใบตองหอ่กากมะพรา้ว 

        อุดปากกระบอกขา้วหลาม 
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การห่อของใช้ 
      อาหารหลกัของกลุ่มลาวแงว้ส่วนใหญ่คอืปลารา้ ภูมปิญัญาอกีอย่างทีไ่ม่พบในกลุ่มอื่นคอื
การใชผ้า้ขาวบางหอ่ทรายนําไปวางบนปากไหปลารา้ป้องกนัแมลงวนัลงไปไขซ่ึง่จะทาํใหเ้กดิหนอน

ทาํใหเ้สยีหายได ้ต่อมามถุีงพลาสตกิจงึนํามาใชปิ้ดปากไหแทน หรอืการนําผา้มาหอ่ไมส้าํหรบัตฆีอ้ง
เพือ่ใหเ้กดิเสยีงทีทุ่ม้ปจัจุบนัการหอ่ของใชนิ้ยมใชถุ้งพลาสตกิและถุงปุ๋ ย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 38 ปจัจุบนัหอ่ไหปลารา้ดว้ยพลาสตกิ            ภาพประกอบ 39  อดตีใชผ้า้หอ่ทราย  
  ปิดปากไหกนัแมลงวนั 

 

 

 

 

 
 
ภาพประกอบ 40 หอ่ของใชด้ว้ยถุงพลาสตกิ      ภาพประกอบ 41 หอ่ไมต้ฆีอ้งหรอื 
       กลองดว้ยผา้จวีร 
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การหอ่ของมคีา่เชน่เงนิหรอืแหวนนัน้ชาวลาวแงว้มวีธิกีารหอ่ดงัน้ี 
         การหอ่เงนิ สมยัก่อนจะใชถุ้งผา้สแีดงน้ําหมากมลีายขดิ มสีายมหีรูดู มดักบัเขม็ขดัเวลาไป
ไหนมาไหน (เลก็  จนัทรส์กุ 2551: สมัภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 42 หอ่ของดว้ยผา้ขาวมา้ 

      การไปทํานาหรอืการเดนิทางไปธุระของลาวแงว้ทัง้ชายและหญงิมกันิยมนําผา้ขาวมา้ตดิ

ตวัไปดว้ยเสมอและผา้ขาวมา้น้ีเองจงึเป็นวสัดุทีใ่ชก้บัการหอ่ของประเภททัว่ไป ทีไ่มใ่หญ่นกั 
 ผูห้ญงิลาวแงว้สว่นใหญ่จะทอผา้ใชเ้องไมว่่าจะเป็นผา้ถุง  ผา้ซิน่  ผา้ขาวมา้เวลาไปไรน่าก็
มกัจะมผีา้ขาวมา้ตดิไปดว้ยเสมอ  พอไดผ้กั  ผลไมก้ลบัมากห็อ่ใสผ่า้ขาวมา้กลบัมาบา้น  ผกูหวั  ผกู
ทา้ย  หรอืผกูทัง้ 2 ดา้นสะพายกลบัมา (บุญ  สกีํ่า.  2551: สมัภาษณ์) 
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ภาพประกอบ 43 หอ่สมนุ ไพรลกูประคบ ดว้ยผา้ขาวมดัดว้ยดา้ยสายสญิจน์ 
 

การหอ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาอาการปวดเมื่อย ฟกชํ้า ในอดตีมกันิยมใชผ้า้ขาวดบิห่อสมุนไพรทีม่ี
สรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดนําไปต้มหรอืน่ึงใหเ้กดิความรอ้นแล้วจงึนําไปประคบบรเิวณที่

ปวดจงึนบัไดว้า่เป็นภมูปิญัญาของการหอ่อกีแขนงหน่ึงทีพ่บในกลุ่มลาวแงว้ 
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การห่อเก่ียวกบัพิธีกรรม 
 ประเพณีของลาวแงว้ที่พบไม่แตกต่างจากไทยภาคกลางมากนัก เช่นประเพณีการบวช 

ประเพณตีกับาตรวนัออกพรรษาเป็นตน้ 
 การห่อในงานบวช 
 การห่อบายศร ีลาวแงว้เรยีก “บ้าง” ใชใ้นการไหวพ้ระ มรีูป 3 ดอก ขนัธ์ 5 มธีูป 2 ดอก  

เทยีน 2 เล่ม ดอกไม ้1 ปจัจุบนัการทาํบายศรไีมใ่ชข่องแงว้แท้ๆ   แต่ประยกุตม์าจากอสีานบา้งของไทย
บา้ง บายศรดีัง้เดมิจะหอ่มว้นเป็นกรวยแบบงา่ยๆ ไมพ่ถิพีถินั (พะยอม ทองแผน่. 2551: สมัภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 44 การหอ่กรวยและการหอ่บายศรดีว้ยใบตอง 
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ภาพประกอบ 45 หอ่เงนิโปรยทานดว้ยรบิบิน้  ภาพประกอบ 46 หอ่เครือ่งสงัฆภณัฑด์ว้ยกระดาษแกว้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 47 หอ่ผมดว้ยใบบวั 
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การใชผ้า้ทอหอ่คมัภรี ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 48 ผา้หอ่คมัภรี ์

การห่อคมัภีร ์
 ชวีติของลาวแงว้มคีวามผูกพนักบัศาสนาพุทธมาแต่ครัง้ในอดตีดงัจะเหน็ได้จากประวตัิ

หมู่บ้านที่พบซากของวัดเก่าและมีการสร้างวัด มีประเพณีที่ดีงาม เช่น  ประเพณีบุญพระเวส 
ประเพณสีรงน้ําพระ เป็นตน้ 
 ผูห้ญงิของกลุ่มลาวแงว้มคีวามศรทัธาในพระพุทธศาสนาและมวีฒันธรรมการทอผา้เพื่อใช้

ห่อคมัภรีโ์ดยสรา้งถวายเป็นพระพุทธบูชา  อนัเน่ืองมาจากผูห้ญงิไม่สามารถบวชเรยีนเป็นพระได้

เชน่เดยีวกบัผูช้าย ผูห้ญงิไมส่ามารถจารใบลานเขยีนคมัภรีไ์ดเ้หมอืนผูช้ายดงันัน้ผูห้ญงิลาวแงว้จงึมี
วธิีการสรา้งบุญอนัยิง่ใหญ่โดยการทอผ้าเพื่อใช้ห่อคมัภรี์โดยจะเป็นผลงานที่ประณีตและมคีวาม

งดงามผา้บางผนืใชด้ิน้ทองคาํแทแ้ทรกไวใ้นผา้ทอดว้ยบางผนืไดแ้ทรกตวัอกัษรไว ้ ดงัจะเหน็ไดจ้าก
ขอ้ความทีถู่กทอไวใ้นผนืผา้บางผนืทีพ่บทีว่ดัหนองเมอืงดงัน้ี 
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            พ.ศ.๒๔๖๔ ปีระกา  ข้าพเจ้าผู้ช่ือว่านางทองกบัแม่ได้มีใจสดัทาส้างผ้าคาํภีรไ์ว้กบั
สาดสะหนา ขอให้ได้เถิงศขุ  ๓ ประการแด่กข้็าเทิญ  ขอให้ได้มกั ๔ ผล ๔ นิพพานเป็น ๙ ดาบ
ต่อเท้าเข้าสนิุระพาน  นิบพานะ ปิคจะโยโหต ุ
 ผา้ทีท่อเพื่อจะใหห้่อคมัภรีน์ัน้ จะทําเป็นผา้ลายขดิ ใชไ้มย้กสอดเป็นไมแ้บนๆบางครัง้จะ
ทอผา้ผสมกบัการแทรกไมไ้ผข่ ัน้เป็นช่วงเพื่อผา้ใหเ้กดิความแขง็แรงทนทาน  เวลาจะทอจะตอ้งตอก
หลกัสีห่ลกัขึน้มาเป็นพเิศษ  เน่ืองจากขนาดของผา้ไมไ่ดเ้ป็นไปตามมาตรฐานในการทอผา้โดยทัว่ไป  
อาจเพราะมขีนาดเลก็จงึตอ้งใชฟื้มขนาดเลก็ ฟืมทอผา้โดยทัว่ไปจะมขีนาดใหญ่ สสีนัส่วนใหญ่ของ
ผา้ลาวแงว้จะมสีอีํ่าๆ (สแีดงอมดาํหรอืสแีดงเขม้)  โดยการยอ้มจะใชเ้ปลอืกไมใ้นการยอ้ม  สแีดงจะ
ไดจ้ากครัง่ผสมกบัตน้ครามสคีรามผสมกนัจะสแีดงอํ่า (บุญ สกีํ่า.  2551: สมัภาษณ์) 

 
การห่อในงานศพ 
การห่อศพ 
 ประเพณีเกี่ยวกบังานศพของลาวแงว้มกัจะไม่มกีารห่อศพดว้ยผา้ขาว  จะมเีพยีงการมดั
ตราสงัข ์ หากเป็นสมยัก่อนศพทีจ่ะฝงัในป่าชา้จะใชเ้สื่อกก  สาด หรอืฟาก ห่อและหามไป  การมดั
ตราสงัศพจะมดัทีม่อืไม่ใหม้อืหลุดท่าลกัษณะการไหว ้ในอดตี  คนตายโหงจะฝงัไว ้3 ปีก่อนจะขุด
ขึน้มาเผา  ปจัจุบนัพธิฝีงัเลกิไปแลว้  แต่จะมกีารทาํพธิหีลอกว่าฝงัไว ้3 ปีแลว้นะ  เสรจ็แลว้เผาเลย  
(สมศกัดิ ์ ชา่งเสาร.์  2551: สมัภาษณ์) 
 
ถงุกาํบงัหรือถงุบงัใบในงานศพ 
 จะใชใ้ส่ของใชส้่วนตวัของคนตายทีย่งัอยูใ่นสภาพด ี แขวนไวห้น้าเมรุเผาศพ  เสือ้ผา้ของ
ผูต้ายถา้เก่าหรอืสภาพกลางๆจะแยกออกมาเผา  เสือ้ผา้ใหมจ่ะถวายพระ  เรยีกถุงบงัใบหอ่ใสถุ่งผา้  
ถุงพลาสตกิ ยา่มลาวแงว้เรยีกถุงไถ่ เมื่อถวายพระแลว้พระจะมอบใหก้บัญาตเิพื่อจะนําไปใหค้นรูจ้กั
หรอืคนยากจนหรอืคนชอบพอกนัต่อไป ในพธิเีผาศพจะมกีารชกัธงขาวขึน้หน้าเมรุเผาศพ  ธงขาว
อาจเป็นสญัลกัษณ์ของการยอมแพห้รอืจากไป  หรอือาจเป็นการสง่สญัญาณใหผู้ท้ีอ่ยูไ่กลๆไดท้ราบ

ว่าจะมกีารเผาศพในวนัน้ี  นอกจากธงขาวจะมถุีงพลาสตกิหอ่ธูปเทยีนและเงนิประมาณ  20 – 200  
บาทแลว้แต่เจา้ภาพ ตดิไวป้ลายธงดว้ย เมื่อเผาเสรจ็แลว้กระดูกจะห่อใส่ถุงผา้ขาวเกบ็ไวนํ้าไปลอย
น้ําหรอืฝงัอกีส่วนจะนําไปบรรจุไว้ในโกฏ ิ เพื่อใหลู้กหลานกราบไหว ้(สมศกัดิ ์ ช่างเสาร.์  2551: 
สมัภาษณ์) 
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ภาพประกอบ 49 ถุงบงัใบใชห้อ่เสือ้ผา้คนตาย 

 

                   

 

 

 

 

ภาพประกอบ 50 หอ่ธปูเทยีนและเงนิผกูบนปลายไมก้บัธงขาว 

การทาํตระกดุผา้ยนัต ์
มกัจะมว้นใสก่ล่องบางคนจะเขยีนยนัตแ์ลว้มว้นหอ่ดว้ยแผน่ทองแดง อุดหวัทา้ย  เพื่อความ

อยู่ยงคงกระพนั เป็นเครื่องรางของขลงัหรอืเขยีนใส่แผ่นเงนิแผ่นทอง  มว้นห่อมดัดว้ยดา้ย  เมื่อรบั
ของรบัวชิาไปแลว้  ตอ้งมขีอ้หา้มมฉิะนัน้ของจะเสือ่ม ขอ้หา้มไดแ้ก่ 

 หา้มฆา่สตัวใ์หญ่  เชน่  ววั  ควาย 
 หา้มผดิลกูผดิเมยีชาวบา้น 
 หา้มลอดไมค้ํ้ากลว้ย  ราวผา้  สะพานหวัเดยีว 
 หา้มกนิเดนเหลา้ 
 หา้มกนิฟกัแฟง (วเิชยีร  อุทปา.  2551: สมัภาษณ์) 
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ภาพประกอบ 51 ตระกุดใชแ้ผน่โลหะหรอืเชอืกหอ่พนั 
 
วิเคราะหก์ารห่อของกลุ่มชาติพนัธุล์าวแง้วบา้นหนองเมือง 
 กลุ่มชาตพินัธุ์ลาวแงว้บา้นหนองเมอืง เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 200 ปี เป็นลาวที่อพยพมา
จากเวยีงจนัทร ์สภาพหมูบ่า้นในปจัจุบนัเปลีย่นแปลงไปจากอดตีมาก สภาพบา้นของลาวแงว้แต่เดมิ
เป็นบ้านไมไ้ด้เปลี่ยนมาเป็นบ้านปูน บ้านไมก้ึ่งปูนเกอืบทัง้หมด คนหนุ่มสาวออกจากหมู่บ้านมุ่ง
หน้าทํางานในโรงงานบรเิวณเมอืงใหญ่ ชาวบา้นวยักลางคนมอีาชพีทํานา ปลูกออ้ย ปจัจุบนัมกีาร
ปลูกพชืเศรษฐกจิอื่น ๆ เช่น ทาํสวนสม้ เป็นตน้ ชาวบา้นทัง้หมดนบัถอืศาสนาพุทธ ดงันัน้ วถิชีวีติ 
วฒันธรรมประเพณจีงึเกีย่วขอ้งกบัศาสนาความเชื่อเกีย่วกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชพี ชวีติ 

 ในอดีตการดําเนินชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติ ผลิตข้าวเพื่อใช้กิน และที่เหลือนําไป
แลกเปลี่ยนสนิคา้อื่น ๆ ที่ไม่สามารถผลติไดเ้ช่นเกลอื โอ่ง อ่าง น้ําตาล กระเทยีม โดยมเีรอืสนิคา้
ล่องมาตามคลองชลประทานมาจอดอยู่นานเป็นเดอืนเพื่อขายและแลกเปลีย่นสนิคา้ หลงัจาก พ.ศ. 
2500 วถิีชวีติของชาวลาวแงว้ก็เปลี่ยนไปจากพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมการเมอืงจากขอ้มูลขา้งต้น
ผูว้จิยัไดแ้ยกออกเป็นประเดน็ดงัน้ี  

 1.  ประเดน็แรกวฒันธรรมการห่อจากการทีผู่ว้จิยัไดเ้ขา้ไปสงัเกตและสมัภาษณ์จะพบ

คนสงูอายโุดยสว่นมาก ขอ้มลูทีไ่ดผู้ว้จิยัไดว้เิคราะหว์า่ เดมิก่อนจะมวีถิชีวีติของลาวแงว้จะเปลีย่นไป
นัน้ ลาวแงว้มวีถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ยกนิอยู่แบบง่าย ๆ เช่น กนิน้ําพรกิผกัต้ม ปลารา้ ซึ่งกลุ่มลาวแงว้น้ี 
อยู่ใกลก้บัคลองชลประทาน ทีส่รา้งประมาณพ.ศ.2500-2507แต่บรเิวณหมู่บ้านกจ็ะมหีนองน้ําหรอื

บ่อทีใ่ชเ้ลี้ยงปลาดว้ย น้ําจะท่วมหมู่บา้นทุกปีจากการสงัเกตในหมู่บา้น ทุกครวัเรอืนจะตอ้งมเีรอืไว้
ใชทุ้กหลงั การห่อของกนิ ของใชก้เ็กี่ยวขอ้งกบัชวีติประจําวนั เช่น ห่อขา้ว ห่อขนม ห่อขา้วต้มมดั 
ซึง่ในชวีติประจําวนันัน้ไม่ไดใ้ชก้ารห่อมากนัก จะมกีารห่อเฉพาะวนัสําคญัเช่นวนัไปทําบุญเท่านัน้ 
ไมนิ่ยมทาํกนิเล่น และ เมือ่ทาํแลว้กท็าํแจกจา่ยญาตพิีน้่องดว้ย 



 104

 สว่นการหอ่ของใชน้ัน้จะพบว่ามภีูมปิญัญาทีน่่าสนใจหลายประการปจัจุบนัไมม่ใีหเ้หน็แลว้ 
เช่นการใชผ้า้หอ่ทรายปิดปากไหปลารา้ เพื่อป้องกนัหนอน การใชใ้บตองหอ่กากมะพรา้ว การใชผ้า้
ขาวห่อสมุนไพรมดัดว้ยสายสญิจน์ การห่อมดัเครื่องรางของขลงั เช่น ตระกุด ทําใหผู้ว้จิยัมองเหน็
ภาพวถิชีวีติของผูช้ายชาวลาวแงว้ทีต่้องการสิง่ยดึเหน่ียวทางร่างกายและจติใจ เพราะในช่วงก่อน
สงครามโลกครัง้ที่ 2 นัน้ ยงัไม่นิยมนําพระมาเป็นเครื่องรางของขลงั การทะเลาะวิวาทของคน
สมยัก่อนก็มีเพียงการชกต่อยด้วยหมดัหรือตีด้วย ไม้คมแฝก หรือมีดพกเท่านัน้ ไม่นิยมใช้ปืน 
เน่ืองจากหายากและพกพาไปไหนลําบาก เพราะส่วนใหญ่จะเป็นลูกซองยาว สําหรบัใช้ในบ้าน
เท่านัน้ อตัลกัษณ์ของลาวแง้วในปจัจุบนัคงเหลือเพียงภาษาพูดและประเพณีบางอย่างเท่านัน้ 
รปูแบบการแต่งกายแบบเดมิยงัพบเหน็บา้งในกลุ่มผูส้งูอายุ หรอื สถาปตัยกรรมแบบลาวแงว้ดัง้เดมิ
เริม่ถูกกลนืและถูกผสมผสานกบัวฒันธรรมใหม่ แต่ยงัมคีนในหมู่บา้นจํานวนหน่ึงพยายามจะรือ้ฟ้ืน
วฒันธรรมประเพณดีัง้เดมิบางอยา่งใหก้ลบัมา 

 2.  ประเดน็ท่ีสองศิลปอตัลกัษณ์และความงาม ศลิปอตัลกัษณ์ของลาวแงว้คอืการทอ

ผา้ห่อคมัภีรม์เีพยีงกลุ่มชาตพินัธเ์ดยีวทีผู่ว้จิยัพบหลกัฐานมากทีสุ่ด และลวดลายสวยทีสุ่ด ในกลุ่ม
ของไทยเบิง้นัน้จะใชผ้า้จวีรของพระในการห่อคมัภรีแ์ต่กลุ่มลาวแงว้นัน้ใชผ้า้ทอมอื และลวดลายของลาว
แงว้ นัน้จะมอีตัลกัษณ์ที่ไม่เหมอืนใครโดยใช้เทคนิคการทอแบบ ขิดลาย เหมอืนกบัการทําปลอก
หมอนหรอืผา้นุ่ง ซึง่เป็นวธิกีารคอ่นขา้งยากแต่จะไดล้วดลายทีป่ระณตีงดงามเมือ่คนในจงัหวดัลพบุรี

พบเหน็กส็ามารถบอกไดว้่าน่ีคอืผา้ทอของลาวแงว้ ส่วนความงามของการห่อรปูแบบอื่นๆ เช่น การ
ห่อบายศร ีลาวแง้ว จะนําวิธีการห่อจากภาคกลางมาใช้โดยมาก แต่การห่อแบบดัง้เดิมนัน้จะมี
รปูแบบเรยีบงา่ยทาํเป็นกรวยธรรมดา การห่อขนมนัน้ความงาม  ความเป็นศลิปะลอกเลยีนแบบมา
จากการห่อแบบภาคกลาง เช่น การห่อขนมต้ม ขนมใส่ไส ้ขนมกลว้ย ขนมเข่ง เป็นต้น ความงาม
เหล่าน้ีชาวบ้านลว้นไดร้บัอทิธพิลจากส่วนกลางที่เผยแพร่เขา้มา ทําใหค้วามเรยีบง่ายของวถิชีวีติ
เดมิ ๆ หมดไป 

 วฒันธรรมการทอผา้ห่อคมัภรีข์องลาวแงว้ แตกต่างไปจากกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆ พบจํานวน
มากและมลีวดลายทีแ่ตกต่างกนั ความงามมาจากสสีนัของการทอ เช่นสเีหลอืง สแีดง สเีขยีวบางผนื
มกีารใชด้ิน้ทีท่าํจากทองคาํมาทอแทรกไวใ้นผนืผา้หรอื เรื่องราวทีป่รากฏบนผนืผา้เป็นรปูเรขาคณิต

ทีส่ ือ่สารงา่ยๆดแูลว้รูว้า่คอือะไร อาจสรปุไดว้า่ศลิปอตัลกัษณ์ของลาวแงว้ทีพ่บคอื วฒันธรรมการหอ่
คมัภรี ์ดงัขอ้ความทีป่รากฏในผา้คมัภรีท์ีพ่บใน พ.ศ. 2464 จะใหค้ําตอบเรื่องน้ีไวอ้ย่างชดัเจน หรอื
การหอ่เกีย่วกบัพธิกีรรม ลาวแงว้กม็อีตัลกัษณ์เป็นของตน เช่น การหอ่ถุงผา้บงัใบ และหอ่ ธูปเทยีน 
เงนิใหผู้ต้ายนําไปใชใ้นโลกหน้าซึง่การหอ่ลกัษณะน้ีจะไมพ่บในกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่น 
          ปจัจุบนัวฒันธรรมการหอ่ของกนิของใช ้ลาวแงว้จะไดร้บัอทิธพิลจากภาคกลาง วฒันธรรม
การห่อทีพ่บในหมู่บา้นทัว่ไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นผลติภณัฑส์มยัใหม่ เช่น ผงซกัฟอก สบู่ ยาสฟีนั 
การหอ่ของ ขนม ดว้ยโฟม ถุงพลาสตกิ หรอืกระดาษ 
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รปูแบบการห่อท่ีพบสามารถแบง่เป็นประเภทได้ดงัน้ี 
 
 1. รปูแบบการห่อโดยการพบัแล้วมดัด้วยตอก เชือก ยางหรือกลดัด้วยไม้ไดแ้ก่ห่อ
ขนม การห่อขา้วหมาก ห่อขา้วตม้มดั ห่อคมัภรี ์ความงามทีพ่บเกดิจากรปูทรงสามเหลีย่ม สีเ่หลีย่ม 
เสน้ทีท่าํใหเ้กดิการตดักนัคอืเสน้ทีเ่กดิจากการมดัตอกหรอืเตีย่วซึง่ไดร้บัอธิพิลจากภาคต่างๆเขา้มา

ผสมผสาน ส่วนความงามของการใช้ผ้าห่อคัมภีร์เกิดจากลวดลาย สีสันของผ้าทอ และรูป
ทรงกระบอกทีเ่ป็นศลิปอตัลกัษณ์ของลาวแงว้อยา่งแทจ้รงิ 

 
 

 
 
 
 
 

 2. รปูแบบการห่อโดยวิธีการพบัพนัอย่างเดียว ไดแ้ก่ห่อขนมเทยีน ใบบวัห่อผมนาค 
ห่อบายศร ีห่อกากมะพร้าวทําจุกขา้วหลาม รูปทรงของขนมเทยีนนัน้เป็นสามเหลี่ยมปิรามดิที่มี
ความงามตามตํารบัของจนี ส่วนการห่อผมดว้ยใบบวัและการห่อกากมะพรา้วดว้ยใบตองนัน้ไม่เน้น
ความงามแต่เน้นไปทีป่ระโยชน์ใชส้อยมากกว่า การห่อบายศรเีน้นความงามทีเ่ป็นสีเ่หลี่ยมคางหมู
และทรงกรวยอนัถอืเป็นความงามแบบราชสาํนกัทีถ่่ายทอดกนัต่อๆมาจากวงัสูช่าวบา้น 

 
 
 
 
 
 3. รูปแบบการห่อโดยการผูกมดัในตัว ได้แก่การใช้ผ้าห่อทรายปิดปากไห ผ้าห่อ
สมุนไพร ผ้าห่อของ ผ้าห่อทรายปิดปากไหนับเป็นภูมิปญัญาของชาวบ้านที่คิดค้นขึ้นนอกจาก

ประโยชน์ใชส้อยแลว้ยงัมคีวามงามทีเ่กดิจากการขดัแยง้ระหว่างความกระดา้งของไหกบัความนุ่ม

ของผา้อกีดว้ยสว่นการใชผ้า้หอ่สมนุไพรหรอืของใชอ้ื่นๆเน้นไปทีป่ระโยชน์ใชส้อยมากกว่าความงาม

แบบประดษิฐป์ระดอย 
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 3.  ประเดน็ท่ีสามความหมายแฝงในวฒันธรรมการห่อของลาวแงว้ จะแฝงอยูก่บัการ
หอ่ของกนิของใชแ้ละพธิกีรรม ของกนิไดแ้ก่การหอ่ขา้วตม้มดัหมายถงึความสามคัคคีวามผกูพนัของ
คนในครอบครวัและหมูบ่า้น ของใชเ้ชน่ การหอ่ผม ทีโ่กนจากการบวชนาค โดยใชใ้บบวัหอ่ และตอ้ง
นําไปไวใ้นทีเ่ยน็ ผูว้จิยัวเิคราะหว์า่ สาเหตุของการใชใ้บบวัหอ่ผมนัน้เน่ืองมาจาก ทุกวดัจะมบี่อน้ําไว้
ใช้สอย และมกีารปลูกบวัไว้ บวัเป็นสญัลกัษณ์ของเครื่องสกัการบูชาพระพุทธเจ้า บวัอยู่ในน้ํามี
ความร่มเยน็และเป็นสิง่ทีอ่ยู่ใกลต้วั ใบมขีนาดใหญ่ หาง่าย จงึนํามาใชห้่อผมซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของ

การสละซึง่ความงามของกายภายนอก สูค่วามเรยีบงา่ย ไมย่ดึตดิในสิง่สวยงาม ตกแต่ง จติจะไดเ้ขา้
สูค่วามสงบไดเ้รว็ขึน้ เมือ่ทาํพธิโีกนผมจงึนําใบบวัมาหอ่เสรจ็แลว้ อาจนําไปลอยน้ําหรอืนําไปวางไว้
ใกล้ๆ  ทีม่น้ํีา เช่น โอ่ง หรอืตุ่มน้ํา ในความหมายแฝงคอืต้องการใหม้คีวามสงบร่มเยน็กบัคนทีเ่ป็น
เจา้ของผมนัน้ 
 ความหมายแฝงในการทอผา้ห่อคมัภรี ์คอื การแฝงไว้ดว้ยความต้องการจะหลุดพน้จาก 
วฏัสงสาร เป็นการกระทาํทีไ่ดบุ้ญมาก เพือ่ความมุง่หวงัทีจ่ะไดม้รรคผล นิพพาน ดงันัน้ลายผา้ทอใน
แต่ละผนืจงึมกีารทอเป็นรปูและเรือ่งราวเกีย่วกบัศาสนา เชน่ รปูชา้ง รปูมา้ รปูหงส ์รปูคนถอืดอกไม้
เงนิ ดอกไมท้องเพือ่ไปสกัการะพระพทุธเจา้ เป็นตน้  
 การห่อผา้ลูกประคบสมุนไพรดว้ยผา้ขาวแลว้ผกูดว้ยดา้ยสายสญิจน์ มคีวามหมายแฝงว่า
การรักษาโรคต่าง ๆ นัน้ ต้องมีครู มีทวยเทพเทวดาช่วยปกปกัรักษา จึงใช้ผ้าทอสีขาวและ
สายสญิจน์มาห่อเพื่อทําใหพ้ธิกีรรมการรกัษานัน้ศกัดสิทิธิ ์น่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ ซึง่เป็นจติวทิยาใน
การรกัษาของคนลาวดว้ย บางครัง้การรกัษาของแพทยแ์ผนปจัจุบนันัน้ จะรกัษาเพยีงร่างกาย แต่
การรกัษาโรคในอดตี ภูมปิญัญาชาวบ้านนัน้ จะใช้วธิรีกัษาทางจติใจด้วย คอืการสอบถามพูดคุย 
รวมถงึการมพีธิกีรรมเขา้มาเกีย่วขอ้ง ทําใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการรกัษามคีวามเชื่อว่าจะหายไดม้ากกว่าการ
รกัษากบัแพทยแ์ผนปจัจุบนั 
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วฒันธรรมการห่อของมอญบางขนัหมาก 
การห่อของกิน 
การหอ่ ภาษามอญเรยีกวา่ ฝ่ีย ์

 ฝ่ียฟ์าน หมายถงึ หอ่ขนม 
 ฝ่ียก์ลบ หมายถงึ หอ่ของทีต่อ้งเกบ็ไว ้
 ฝ่ียห์ยดั หมายถงึ หอ่เสือ้ผา้ 
 ฝ่ียเ์หล่อด หมายถงึ หอ่หนงัสอื 
 การห่อของกนิ ชาวมอญมวีฒันธรรมการการห่อของกนิหลายอย่างและมวีธิกีารห่อทีเ่ป็น 

อตัลกัษณ์รวมถงึการเลอืกใบไมท้ีจ่ะนํามาหอ่ไดห้ลากหลาย การหอ่ของกนิทีพ่บเช่นหอ่ขา้วใชใ้บบวั 
หรอืใบตองมดัตอก ใสย่า่มเวลาไปนา หอ่กาละแม ใชใ้บตองแหง้กาบหมากหรอืใบลานหอ่ หรอืใชใ้บ
ทองหลางสดหอ่สาํหรบัใสบ่าตรพระ หอ่น้ําตาลปึก ใชใ้บตองแหง้ หม ูไก่ หอ่ใสใ่บตอง มดัดว้ยเชอืก
กล้วย ห่อขนมกล้วยขนมตาลใชใ้บตองทําเป็นกรวย มอญเชื่อว่าเป็นขนมของมอญมาแต่เดมิ ห่อ
หมกใชใ้บตอง ขนมเทยีนใชใ้บทองหลาง ใบตอง ห่อขนมปจัจุบนั ห่อเหมอืนภาคกลางเป็นต้นจาก
การสมัภาษณ์จะเหน็ความหลากหลายของชนิดใบไมแ้ละลกัษณะเฉพาะทีใ่หค้วามหอมไมเ่หมอืนกนั 

 การห่อขา้วต้มลูกโยนจะใชใ้บไมไ้ดห้ลายชนิดเช่น ใบมะพรา้ว ใบลาน ใบตาล ใบเตย ใบ
อ้อ ใบไม้แต่ละอย่างจะมคีุณสมบตัิแตกต่างกนัเช่นใบมะพร้าวเมื่อห่อแล้วข้าวจะไม่ขาว ใบเตย
ข้าวต้มจะเหนียวและหอม ใบทองหลางใช้ห่อขนมเทียนจะมีกลิ่นหอม ใบทองหลางภาษามอญ
เรยีกว่า นะเบ่อะ หรอืใบไข่เน่า ใบไผ่ใชว้างรองขนมจนีทําใหไ้ม่แฉะ ห่อหมกใชใ้บยอคนมอญชอบ

กนิปลาช่อนปลาหมอ ปลาสรอ้ย ปลาซ่า ไม่นิยมเน้ือหมู เน้ือววั อาหารหลกัคอืขา้วเจา้กบัน้ําพรกิ
ปลารา้ เวลาทําขนมจะทําเยอะๆจะเอามาแลกเปลี่ยนกนัที่วดั ทําใหลู้กหลานรูจ้กัญาตพิี่น้อง เกดิ
ความรกัใครส่ามคัค(ีมาล ี แชม่แกว้.  2551: สมัภาษณ์) 
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การห่อของกิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ภาพประกอบ 52 การหอ่ขา้วตม้ดว้ยใบมะพรา้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 53 หอ่ขา้วตม้ดว้ยใบออ้ หอ่ขนมเทยีนดว้ยใบทองหลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 54  หอ่ขา้วไปนาดว้ยใบตอง 
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 ภาพประกอบ 55 กะปิหอ่ดว้ยใบตองยา่ง             ภาพประกอบ 56 หอ่กาละแมดว้ยใบตองแหง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ภาพประกอบ 57 หอ่ขนมกลว้ย ขนมตาลดว้ยใบตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 58 หอ่กาละแมดว้ยกาบหมากใบลานหรอืใบทองหลางสด 
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การห่อของใช้ 
          คนมอญมอีตัลกัษณ์ในการหอ่ของใชด้ว้ยการใชผ้า้ขาวมา้สแีดงทีม่ลีวดลายแบบมอญผา้ของ

มอญสามารถนํามาห่อของไดเ้อนกประสงคเ์ช่นห่อเงนิโดยใชผ้า้เชด็หน้าสแีดง บางทใีชช้ายสไบมดั 
หรอืห่อมดัไวท้ีเ่ขม็ขดั ผา้ห่ออฐิเผาไฟนํามาใชป้ระคบร่างกายของผูห้ญงิหลงัคลอดทีเ่รยีกว่าอยู่ไฟ 
วธิกีารคอืใชอ้ฐิมอญเผาไฟใหแ้ดง นําไปจุ่มน้ํา เอาผา้ขาวมา้พนั นํามานาบประคบตามตวั นับว่า
เป็นภมูปิญัญาทีโ่ดดเดน่ของมอญอกีประการหน่ึง นอกจากนัน้การหอ่เสือ้ผา้จะใชผ้า้ขาวดบิแต่ถา้ใช้
ในพธิรีําผโีรงจะตอ้งใชผ้า้สแีดงเท่านัน้ การห่อขีไ้ต้ใชใ้บลาน ใบตองใชห้่อยาสูบ เดก็เกดิใหม่ใชผ้า้
หรอื ผา้ถุงเก่าฉีกแลว้ห่อ ดงันัน้อาจพดูไดว้่าผา้เป็นวถิชีวีติของคนมอญโดยแท ้ปจัจุบนัยงัคงใชก้นั
อยู ่(ปทัมา  ขาํด.ี  2551: สมัภาษณ์) 
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การห่อของใช้ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 59 อฐิเผาไฟจุม่น้ําหอ่ดว้ยผา้ขาวมา้ใชป้ระคบ 

 

 

 

                                                                      ภาพประกอบ 60 ผา้สไบใชห้อ่เงนิ 

 

ภาพประกอบ 61 ผา้ขาวมา้ใชห้อ่ของเอนกประสงค ์

 

 

 

ภาพประกอบ 62 ใบตองหอ่ยาสบู                        

 

 

                  ภาพประกอบ 63 ผา้ผหีอ่ดว้ยผา้ดบิสขีาว 

ภาพประกอบ 64 หอ่ขีไ้ตด้ว้ยใบลาน 
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การห่อเก่ียวกบัพิธีกรรม 
        คนมอญนัน้มคีวามเชื่ออยา่งเหนียวแน่นในเรื่องผบีรรพบุรุษคอืผปีระจาํตระกูลหรอืทีเ่รยีกว่าผี
โรงและความเชื่อเกีย่วกบัพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ ในการทําบุญชาวมอญจะมปีระเพณีการทําบุญ

คลา้ยกบัชาวพุทธโดยทัว่ไปเช่นประเพณีสงกรานต ์ประเพณีออกพรรษา เป็นตน้ วฒันธรรมการห่อ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัประเพณีพธิกีรรมของมอญมหีลายอย่างเช่น การห่อคมัภรี์ใชผ้า้เยบ็หรอืผา้ขาวดบิ 
การห่อศพใชเ้สื่อกกห่อมดัตราสงั ใชผ้า้ทอดบิคลุมอกีครัง้ การห่อขนัหมากงานแต่งใชผ้า้แพร หรอื
ผา้สไบ พธิรีบัขวญัขา้วแมโ่พสพจะหอ่ขนัธห์า้ใสก่รวยใบตอง การหอ่กระดกูคนตายเมื่อเผาเสรจ็แลว้
ใชผ้า้ขาวดบิหอ่ ใสโ่หลอกีชัน้หน่ึง 
 การหอ่ขา้วเปียง จะทาํในงานศพโดยจะหอ่ขา้ว กลว้ยสกุกบัน้ําตาล เงนิ 1 สลงึ หอ่ดว้ยใบตอง
หรอืใบบวั วางไวข้า้งเมร ุหรอืขา้งเชงิตะกอน เพือ่จะไดใ้ชเ้ป็นเสบยีงไวก้นิในโลกหน้า 
 
การห่อท่ีเก่ียวกบัพิธีกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 65 หอ่ผา้และดอกไมใ้นการเลีย้งผบีรรพบุรษุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 66 ใบตองหอ่ดอกไมไ้หวพ้ระวนัสงกรานต ์
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       ภาพประกอบ 67 ใชผ้า้หอ่เจดยีแ์บบมอญ     ภาพประกอบ 68 หอ่พบับายศร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 69 เรอืนของชาวมอญบางขนัหมาก เสาผเีรอืนหรอืเสาเอกจะอยูท่างทศิตะวนัออก 
 จะนิยมแขวน ห่อผา้ผ ีพรอ้มกบัเครือ่งเซ่นไหว ้คอืกระบอกน้ํากบัใบหวา้และมะพรา้วทัง้ลกู 

 
ประเพณีชาวมอญบา้นบางขนัหมาก 
ประเพณีสงกรานต ์
 ประเพณสีงกรานตข์องชาวมอญบา้นบางขนัหมาก มเีอกลกัษณ์เฉพาะซึง่ไมเ่หมอืนกบัทีอ่ื่น ๆ 
กต็รงทีม่กีารทําบุญและร่วมทํากจิกรรมในช่วงสงกรานต์ทีม่กีารรวมพระทัง้สีว่ดัทีเ่ป็นวดัมอญและมี

การรวมชาวบา้นชาวบา้นทัง้ตําบลบางขนัหมาก  
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 วนัที ่13 เมษายน ถอืว่าเป็นวนัเริม่ตน้ของสงกรานต์ ชาวบา้นต่างพากนัไปทาํบุญตกับาตร
ทีว่ดัของตนเอง ซึง่วดัรามญัในหมูบ่า้นบางขนัหมากมอียูส่ ีว่ดั  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 70 พระพทุธรปูศลิปะแบบมอญใชใ้บตองหอ่ดอกไมม้าบชูา 

 
ประเพณีการเลี้ยงผ ี
 ประเพณกีารเลีย้งผขีองชาวรามญับา้นบางขนัหมาก หมายถงึการเซ่นไหวบ้รรพบุรษุ โดยจะ
มกีารนําอาหารคาวและหวาน รวมถงึผลมาไหวบ้รรพบุรษุของตน เพยีงแต่วา่มกีารปฏบิตัทิีเ่ครง่ครดั 
การเลี้ยงผจีะจดัขึน้ในช่วงเดอืนหกของไทย ของทุกปีอาจจะเป็นขา้งขึน้หรอืขา้งแรม นัน้แลว้แต่ละ
ตระกลูจะกาํหนดขึน้ แต่จะไมต่รงกบัวนัพระ จะจดัทาํขึน้ทีบ่า้นตน้ผ ีคอืบา้นลกูชายคนโตของตระกลู
นัน้ ๆ เน่ืองจากบา้นนัน้ไดร้กัษาหอ่ผา้ผ ีซึง่ประกอบไปดว้ย ผา้นุ่ง สไบ  ผา้โพกศรีษะ รวมถงึแหวน
ผหีน่ึงวงและเครือ่งประดบัต่าง ๆ ซึง่แขวนเกบ็ไวท้ีเ่สาเอกภายในเรอืนใหญ่ของบา้น เมื่อถงึวนัเลีย้ง
ผขีองแต่ละตระกลู ผูใ้ชน้ามสกุลเดยีวกนั ตอ้งนําเครือ่งเซ่นไหวม้าพรอ้มกนัทีบ่า้นตน้ผทีุกคน 
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         การเลีย้งผขีองแต่ละตระกูลนัน้จะแตกต่างกนัไป บางตระกูลจะมกีารเลีย้งในทุก ๆ ปีกม็บีาง
ตระกูล 3 ปี เลี้ยงหน่ึงครัง้กม็ ีและเครื่องเซ่นทีใ่ชก้ต่็างกนัไป แลว้แต่ว่าจะใชอ้ะไรบา้ง แต่ทีเ่หมอืน 
กนักค็อื กลว้ยน้ําวา้ ขา้วเหนียว มะพรา้วอ่อน ขนมบวัลอย เป็นตน้ พอถงึเวลาบ่ายของวนัทีจ่ะเลีย้ง
ผ ีญาตพิีน้่องต่างกจ็ะพากนันําเครื่องเซ่น มาจดัลงใส่ภาชนะตัง้เรยีงกนัในเรอืน แลว้จุดธูปบอกเล่า
กบัวญิญาณของบรรพบุรุษให้มารบัรูถ้ึงสิง่ที่ลูกหลานได้จดัทําขึ้น เสรจ็แล้วก็จะมกีารสนทนากนั
ระหว่างญาติ ๆ ที่มาร่วมกนัเลี้ยงผ ีซึ่งถอืว่าเป็นวนัรวมญาติพีน้่องวนัหน่ึง แต่บางบ้านจะมมีโหรี
เครื่องสายมาบรรเลง และมผีบีรรพบุรุษเขา้มาประทบัร่างทรงดว้ย พอเมื่อเสรจ็พธิแีลว้กจ็ะบอกลา
อาหารทีใ่ชเ้ซ่นไหว ้เพือ่ทีจ่ะแบ่งปนัสว่นใหทุ้ก ๆ คนทีม่า เชื่อกนัวา่อาหารทัง้หมด ถา้ไดบ้รโิภคเขา้
ไปแลว้จะเป็นยารกัษาโรคไดแ้ละเป็นสริมิงคลแก่ตนเองและครอบครวั(ปทัมา  ขาํด.ี 2551: สมัภาษณ์) 
 
ประเพณีราํผโีรง 
 การรําผโีรง หมายถงึ การร่ายราํทีม่กีารอญัเชญิวญิญาณใหเ้ขา้มาประทบัร่างและร่ายราํใน 
ปะราํ พธิทีีป่ลูกขึน้ ประเพณีการราํผโีรง จะมกีารจดัทําขึน้ได ้กเ็น่ืองจากเหตุหลายปจัจยั เช่น การ
กระทําผดิกฎระเบยีบของวงศ์ตระกูล การเจบ็ไขไ้ดป้่วยหรอืมสีิง่ไม่ดเีกดิขึน้ในวงศ์ตระกูล เพื่อให้
หายจากโรค เพื่อใหอ้ยูด่มีสีุข เมื่อสมความปรารถนาทีก่ล่าวไว ้กจ็ะจดัการราํผโีรงขึน้ในวนัทีเ่ลีย้งผี
ของตระกูลตนเองในช่วงเดอืนหก การราํผโีรงจะต่างกบัการเลีย้งผกีค็อื การเลีย้งผจีะจดัทาํขึน้ตาม
ขัน้ตอนที่กล่าวไว้ขา้งต้น  ส่วนการรําผโีรงต้องมกีารสรา้งปะรําพธิทีี่ทําด้วยไมไ้ผ่ มุงด้วยใบจาก
กลางลานบา้นหนัหน้าไปทางทศิตะวนัตก มป่ีีพาทยเ์ป็นเครื่องบรรเลงในการราํ มเีจา้พธิทีีต่อ้งเชญิ
มาประกอบการราํผ ีซึง่มอญเรยีกวา่ โตง้ 
 การรําผโีรง จะเริม่ขึน้ในช่วงเช้าของวนัที่กําหนดจดัขึน้ โดยนําเครื่องเช่นไหวท้ี่จดัใส่จาน
บา้ง ถาดบา้งไปวางไวบ้นทีต่ ัง้ทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวใ้นปะราํพธิ ีจากนัน้ผูท้าํพธิจีะตัง้ขนัครแูละราํไหวค้รู
ในปะราํพธิ ีเครื่องทีใ่ชป้ระกอบการราํมมีดีดาบ 2 เล่ม ไมไ้ผ่ลําเลก็ ๆ ทีป่าดหวัทา้ยสลบัขา้งกนัให้
แหลม 2 อนั เหมอืนไมห้าบฟ้อนขา้ว ใบหวา้มดัเป็นกํา 2 กํา เมื่อไหวค้รูในปะราํเสรจ็แลว้ ผูท้ําพธิี
พรอ้มผู้เป็นต้นผหีรอืญาติพี่น้องจะขึน้ไปบนเรอืนใหญ่เพื่ออญัเชญิผเีรอืนลงมาปะรําพธิทีี่ปลูกไว ้
เมื่อลงมาในปะรําพธิแีลว้ กจ็ะเริม่ประกอบพธิโีดยการรํานัน้จะเป็นขัน้ตอนไปจนจบ การรํากว่าจะ
เสรจ็กป็ระมาณเยน็ ๆ หรอืบางครัง้กจ็ะมดืเลยทเีดยีว เน่ืองจากขัน้ตอนการราํมมีากในปะราํพธินีัน้ผู้
ทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เช่นคนละนามสกุล หรอืไม่ใช่ญาตจิะเขา้ไปในปะราํพธิไีม่ไดย้กเวน้ไว ้แต่เขาจะเชญิ
เขา้ไปดว้ยการนําห่อหมากพลูมาใหจ้งึจะเขา้ไปในปะราํพธิไีด ้คนอื่น ๆ สามารถดูอยูบ่รเิวณรอบ ๆ 
ภายนอกปะราํพธิไีดเ้ทา่นัน้และการราํนัน้จะตอ้งทาํทุกอยา่งใหเ้สรจ็ภายในวนัเดยีว 
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ภาพประกอบ 72 การราํผโีรงของมอญ 

 
ประเพณีออกพรรษา เทศน์มหาชาติ 
 วนัขึน้ 15 คํ่าของทุกปีเป็นวนัมหาปวารณาของพระสงฆ์ที่อยู่จําพรรษาครบไตรมาส

โดยทัว่ไปชาวบา้นจะทาํบุญตกับาตรขนม ขา้วตม้มดัหรอืขา้วตม้ลูกโยนทีว่ดัในช่วงเชา้ตามปกต ิแต่
ในช่วงตอนเพลจะมกีารรวมสงฆท์ัง้สีว่ดัทีว่ดักลางและชาวบา้นจะน้ําอาหารคาวหวานใส่เป็นสํารบั

และใส่กระบุงหาบมาถวายแด่พระสงฆ์ที่วดักลาง หลงัจากนัน้พระสงฆ์รวมกนัทําปวารณากรรมที ่         
วดักลาง (ปญัญาวุฒ ิ วุฑฒโิก. 2550:  24) 
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วิเคราะหว์ฒันธรรมการห่อของมอญ 
 กลุ่มชาติพนัธุ์มอญเป็นอีกกลุ่มที่มอีตัลกัษณ์ของตนเองอย่างชดัเจน เช่นการแต่งกาย 

ภาษาพดู อาหารการกนิ และวฒันธรรมประเพณ ีผูว้จิยัมโีอกาสเขา้ไปสมัผสักบัวถิชีวีติของชาวมอญ
บา้นบางขนัหมาก โดยเขา้ไปพูดคุยกบัพระปญัญาวุฒ ิวุฑฒโิก ซึ่งเป็นพระนักอนุรกัษ์ เป็นผูก่้อตัง้
ชมรมทีนํ่าเยาวชนรว่มทาํกจิกรรมเกีย่วกบัการสบืสาน อนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีของชาวมอญ อกี
ทา่นหน่ึงทีม่บีทบาทคอื คุณปทัมา ขาํด ีทีเ่ป็นเจา้พธิใีนการราํผโีรงของมอญ ทาํใหท้ราบถงึประเพณ ี
พธิกีรรม ของชาวมอญบ้านบางขนัหมากอย่างลกึซึ้ง คนมอญเป็นคนทีช่อบทําบุญและมคีวามเชื่อ

เกีย่วกบัศาสนาเป็นอยา่งมาก 
 1.  ประเดน็แรกวฒันธรรมการห่อของชาวมอญเท่าที่ผูว้จิยัมโีอกาสได้เขา้ไปสมัผสั 

และเรยีนรูจ้ากการสมัภาษณ์ วฒันธรรมการหอ่สว่นใหญ่จะเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินชวีติ เช่น การหอ่
ของกินห่อของใช้ และห่อเกี่ยวกบัพธิีกรรมแต่สิง่ที่ผู้วจิยัให้ความสนใจเป็นพเิศษคอื ชาวมอญมี

ความสามารถทางด้านการป ัน้หมอ้ ป ัน้ไห ป ัน้โอ่ง ทําอฐิที่มคีุณภาพ ที่เราเรยีกว่า อิฐมอญ ชาว
มอญนําความรูท้ีต่ดิตวัดงักล่าวมาปรบัประยุกต์ใชใ้นชวีติ เช่น นําอฐิเผาไฟมาประคบตามร่างกาย
แทนลูกประคบ ทีท่ํามาจากสมุนไพร หรอืปจัจุบนัทีใ่ชถุ้งน้ํารอ้นมาวางประคบ ผูเ้จบ็ป่วย หรอืหลงั
การคลอดลูกเพื่อใหแ้ม่แขง็แรงเรว็ขึน้ การใชผ้า้ขาวมา้มาใชห้่อของ หรอืใชผ้า้ห่อผา้ผ ีห่อเงนิ ห่อ
ขนัหมาก หอ่ศพ หอ่คมัภรี ์จงึเน้นไปทีผ่า้มากกวา่สิง่อื่น ๆ  

 ปจัจุบนัการแต่งกายหรอืวฒันธรรมของชาวมอญนัน้ไดป้รบัตวัเขา้กบัสภาพสงัคมปจัจุบนั 
ชาวมอญบ้านบางขนัหมากหรือกลุ่มชาวมอญปากเกร็ด และมอญอีกหลายกลุ่มทัว่ประเทศได้

พยายามสรา้งเครอืข่ายของชาวมอญเพื่อรกัษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเองไว ้รวมถงึการ
สรา้งอตัลกัษณ์ทีส่ามารถจดจําไดง้่าย เช่น สขีองเสือ้ผา้ การแต่งกายทีเ่ป็นผา้นุ่งสแีดงตดักบัสขีาว
หรอืสเีขยีว สฟ้ีาสด เป็นตน้ 

 การแต่งกายของชาวมอญในอดตีอาจไมไ่ดเ้ป็นผา้ถุงสาํเรจ็ดงัเช่นปจัจุบนัอาจเป็นผา้ผนืที่
ไมไ่ดเ้ยบ็เป็นถุง หากสงัเกตจากบทกลอนของสนุทรภู่ทีว่า่ 

   
   เหน็มอญแต่งตวัเดนิมาตามทาง 

ตาโถงถุงนุ่งออ้มลงกรอมสน้ 
เป็นแยบยลเมือ่ยกขยบัยา่ง 
เหน็ขาขาววาวแวบอยูห่วา่งกลาง 
ทัง้ผดัหน้าจบัเขมา่เหมอืนชาวไทย 
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 จากบทกลอนของสุนทรภู่ จะพบว่า การแต่งกายของหญงิมอญในอดตีเป็นการนุ่งผา้ฝ้าย

ทบักนัมากกว่าจะเป็นผา้ถุงเป็นผนืในปจัจุบนั การเปลีย่นแปลงของวฒันธรรมชาวมอญ เป็นเพราะ
การสร้างรฐัชาติในยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่เดิมเรียกมอญบางขนัหมาก ต่อมาได้
เปลีย่นเป็นไทยรามญั เพื่อผนวกกบัรฐัชาตไิทย การใหก้ารศกึษาแบบแผนไทยเขา้ไปแทรกแซงทํา
ให้เยาวชนหรือชาวมอญรุ่นหลังไม่สามารถอ่านเขียนภาษามอญของตนเองได้อีกต่อไป การ
เปลีย่นแปลงทีค่่อนขา้งเด่นชดัอกีระลอกคอื การปรบัปรุงแผนเศรษฐกจิสงัคมแหง่ชาต ิเขา้มาแทนที่
การผลิตแบบเดมิ ระบบทุนนิยมวตัถุนิยม เขา้มาแทนที่ระบบ การนับถือผ ีคนรุ่นหลงัจึงไม่เห็น
ความสาํคญัหรอืละเลยวฒันธรรมเหล่าน้ีไปมาก ดงันัน้ชาวมอญจงึจาํเป็นตอ้งสรา้งอตัลกัษณ์ของตน

ขึน้มาเพือ่ความแตกต่างและความเป็นมอญทีช่ดัเจน จากการถูกกลนืวฒันธรรมในอดตี 
 2.  ประเดน็ท่ีสองศิลปอตัลกัษณ์รปูแบบและความงามวฒันธรรมการห่อของมอญ ที่

เป็นเอกลกัษณ์นัน้คนมอญคอืห่อผ้าผี ทีม่คีวามเชื่อเกีย่วกบัผบีรรพบุรุษทีไ่มพ่บในกลุ่มอื่นจงึนับได้
วา่เป็นอตัลกัษณ์ของมอญโดยแท ้นอกจากนัน้คนมอญมกัจะชอบทาํขนมกาละแม เกบ็ไวร้บัประทาน
คล้าย ๆ กบัคนลาวหรอืพวนที่ทําขนมกระยาสารทเพื่อเก็บไว้กนิได้นาน ๆ ชาวมอญรู้จกัใช้วสัดุ

ทอ้งถิน่คอืนําใบทองหลางสดมาห่อกาละแม หรอือาจใชใ้บตองแหง้มาห่อ หรอืใบลานกใ็ชไ้ด ้แต่พบ
ไมม่ากนกั มมีอญบางกลุ่มใชก้าบหมากหอ่กาละแมแทนใบตองการหอ่ขนมกาละแมนัน้ไมพ่บในกลุ่ม
ชาตพินัธุอ์ื่น 

 ชาวมอญยงัไดเ้ล่าใหฟ้งัอกีว่าการห่อขนมกลว้ย ขนมตาลแบบทรงกรวยนัน้เป็นขนมของ
มอญมาแต่เดมิ แต่ปจัจุบนั แมค่า้ทาํขนมภาคอื่น ๆ กนํ็าไปทาํเลยีนแบบจนกลายเป็นของภาคกลาง
ไปแล้ว เช่นเดียวกับชาวมอญเองก็ได้ร ับอิทธิพลรูปแบบจากการห่อขนมของภาคกลางมา

เช่นเดยีวกนั ส่วนการห่อของอื่น ๆ ปจัจุบนัไดใ้ชก้ารห่อเหมอืนกบัคนไทยภาคกลาง เช่น ห่อหมก 
ใชใ้บตอง หอ่ขนม หอ่ขีไ้ตใ้ชใ้บลานปจัจุบนัไมพ่บแลว้ การหอ่ของชาวมอญคอืการใชว้สัดุในทอ้งถิน่
ทีนํ่ามาห่อไม่เหมอืนกบักลุ่มชาตพินัธ์อื่น ๆ เช่น ห่อขนมกาละแม และขนมเทยีน ใชใ้บทองหลาง 
การห่อกาละแม บางครัง้ใชก้าบหมากมาห่อแลว้มว้นเป็นแท่งกลม การห่อขา้วตม้มดัหรอืขา้วตม้ลูก
โยนใชใ้บมะพรา้ว ใบออ้ ซึง่พบมากในบรเิวณรมิแมน้ํ่าบรเิวณบา้นบางขนัหมาก 

 การ หอ่ขา้วเปียง จะเป็นการหอ่ของมอญอกีอยา่งทีไ่มพ่บในกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่น การห่อขา้ว
เปียง จะใช้ใบตองหรอืใบบวั ห่อข้าวกล้วยและน้ําตาล พร้อมเงนิ 1 สลึง วางไว้ข้างเมรุหรอืเชิง
ตะกอน ตอนเผาศพเพือ่ใหผู้ต้ายมเีสบยีงตดิตวัไปกนิระหวา่งเดนิทางขา้มภพชาต ิ

 ความงามของการห่อของชาวมอญนัน้จะเกิดจากวสัดุที่แตกต่าง เช่น ใบทองหลางที่มี
หลายพนัธุ์มสีเีขยีวและแบบมลีายเหลอืง ใบออ้ รูปทรงทีห่่อจะเป็นทรงกรวย ส่วนผา้ของมอญทีใ่ช้
หอ่ของนัน้ ชาวมอญมกัเน้นไปทางสทีีส่ดใส เช่น สแีดงสด สฟ้ีา เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นทําใหเ้กดิความ
งามทีโ่ดดเดน่ สะดุดตา 
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รปูแบบการห่อท่ีพบสามารถแบง่เป็นประเภทได้ดงัน้ี 
 1. รปูแบบการห่อโดยการพบัแล้วมดัด้วยตอก เชือก ยางหรือกลดัด้วยไม้ไดแ้ก่การ
หอ่ขา้วตม้มดั ขา้วตม้ลูกโยน ห่อขา้ว หอ่ขีไ้ต ้ ห่อขนมหอ่กาละแม การหอ่ขา้วตม้มดัและขา้วตม้ลูก
โยนของมอญไดเ้ลอืกใชว้สัดุทีต่่างไปจากชาตพินัธุ์อื่นเช่นใชใ้บออ้ ใบมะพรา้ว เป็นต้นความงามที่
เกิดขึ้นจึงเกิดจากสีของวัสดุที่นํามาห่อ และเกิดจากรูปทรงที่กึ่งสี่เหลี่ยม กึ่งทรงกลม รูปทรง
สามเหลีย่มและทรงกระบอกมเีสน้เลก็ๆทีเ่กดิจากการมดัตอกเชน่เดยีวกบักลุ่มอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. รปูแบบการห่อโดยวิธีการพบัพนัอย่างเดียว ไดแ้ก่ห่อขนมเทยีนดว้ยใบทองหลาง  
หอ่ขนมกลว้ย หอ่กาละแมดว้ยกาบหมาก หอ่ยาสบู ผา้ขาวมา้หอ่อฐิเผาไฟความงามเกดิจากรปูทรง
กรวย ทรงกระบอก และทรงสามเหลีย่ม การใชผ้า้ขาวมา้หอ่อฐิความงามมาจากสสีนัของผา้ทีม่สีแีดง
สดใสเป็นอตัลกัษณ์ของมอญอยา่งหน่ึง 
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 3. รูปแบบการห่อโดยการผูกมดัในตัว ได้แก่การใช้ผ้าขาวม้าห่อของ ห่อผ้าผี ซึ่ง
ผ้าขาวม้าและห่อผ้าผีน้ีถือเป็นศิลปอัตลักษณ์ของมอญอย่างแท้จริง เพราะลวดลายผ้าที่เป็น
เอกลกัษณ์หอ่ไปทีใ่ดกร็ูไ้ดว้า่เป็นผา้ของมอญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.  ประการท่ีสามความหมายแฝงเก่ียวกบัวฒันธรรมการห่อ มอญบางขนัหมากมี

ความเชื่อและความผกูพนัเกีย่วกบัผบีรรพบุรุษ การเลีย้งผขีองชาวมอญเป็นการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ 
โดยจะเป็นการรวมตวัของญาตพิีน้่อง ตระกูลเดยีวกนั คนใชน้ามสกุลเดยีวกนั ทุกครอบครวัจะตอ้ง
นําเครื่องเซ่นมาพร้อมกนัที่บ้านผีตระกูล ทุกปีหรือ 3 ปี 1 ครัง้  ผู้วิจยัวิเคราะห์ว่าการกระทํา
ดงักล่าวเป็นการแฝงไวด้ว้ยนยัยะ คอื เป็นการเชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่างเครอืญาตทิีอ่อกไปทาํงาน
ในกรุงเทพฯหรอืต่างจงัหวดัในยุคแห่งการแขง่ขนั อาจไม่มเีวลาไดพ้บเจอกนัใหไ้ดม้าพบกนั มาทํา
ความรู้จกักนั บางครอบครวัมลีูกหลาน มเีหลน จะได้ทําความรู้จกักนัไว้ เป็นการสร้างความรกั
สามคัคใีนครอบครวัเครอืญาตทิางออ้ม อนัเน่ืองมาจากชาวมอญเป็นชนกลุ่มน้อยทีอ่พยพมาอาศยั 
อยู่ในแผ่นดนิสยาม หากแตกความสามคัค ีกลุ่มชาติพนัธุ์น้ีอาจถูกกลนืหายไปกบัวฒันธรรมไทย
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ความหมายแฝงอกีประการทีช่าวมอญรูจ้กัใชว้สัดุทีเ่ป็นมงคลคอื นําใบทองหลางสดมาหอ่กาละแมใช้
ถวายพระ ทองหลางเป็นไม้มงคล ต้นทองหลางนัน้ เป็นต้นไม้ที่มชีื่อเสยีงในแง่ของความเป็นสริิ
มงคลอยา่งมาก ทองหลางหมายความถงึ การมทีองมากมาย ดงันัน้ คนโบราณจงึเชื่อกนัว่า หาก

บา้นใดปลูกตน้ไมช้นิดน้ีเอาไวภ้ายในบรเิวณบา้น ครอบครวันัน้กจ็ะประสบกบัความเจรญิรุง่เรอืงมี

โชคลาภทรพัยส์นิเงนิทองมากมายดงันัน้คนมอญจงึมกัใชใ้บทองหลางสดมาห่อถวายพระเพื่อจะได้

บุญกุศลและความรํ่ารวยอยา่งมากในชวีติ 
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วฒันธรรมการห่อของลาวพวน 
 การห่อของกินของพวน 

     อาหารประจําของชาวพวนแทบทุกครวัเรอืนคอื น้ําพรกิ ปลารา้ ผกัจิม้ โดยทัว่ไปจะนิยม
ทําปลารา้เกบ็ไวก้นิในครอบครวัอาหารทีช่าวพวนนิยมทําเป็นประจําเมื่อเวลามงีานบุญในเดอืนต่าง ๆ 
คือ ขนมจีน คนพวนในอดีตกินข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้าในปจัจุบันคนพวนนิยมกินข้าวเจ้า
มากกว่าขา้วเหนียว การห่อขา้วไปนาจะใชใ้บตองที่ตดัมาทัง้ใบเหลอืตรงส่วนโคนใบตองนํามาห่อ
โดยไม่ต้องการความประณีตและความสวยงามมากนักการห่อของคนพวนทีเ่กี่ยวกบัของกนิมกัใช้

ใบตองเป็นหลกั เชน่การหอ่ปลาสม้ฟกัซึง่เป็นอาหารหลกัทีข่ ึน้ชื่อของคนพวน การหอ่แหนม การหอ่
ขา้วหมาก ห่อหมก การห่อขา้วเหนียวใส่กระติ้บ การห่อขนมขา้วโพดดว้ยเปลอืกขา้วโพด การห่อ
ขา้วเหนียวดว้ยผา้ขาวบางก่อนนําไปน่ึงเป็นตน้ (ไพบลูย ์ เชือ้สวย.  2552: สมัภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 73 หอ่ขา้วดว้ยใบตอง                    ภาพประกอบ 74 หอ่ขา้วตม้มดั 

 

 

 

 

 
 
ภาพประกอบ 75 หอ่ขนมขา้วโพดดว้ยเปลอืกขา้วโพด       ภาพประกอบ 76 หอ่ขนมดว้ยใบตอง 
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ภาพประกอบ 77 หอ่ขา้วเหนียวน่ึงดว้ยผา้ขาวบาง         ภาพประกอบ 78 หอ่ขา้วหมากดว้ยใบตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 79 การหอ่ของกนิเชน่ขา้ว หม ูหรอืเน้ือ               ภาพประกอบ 80 กระทงหอ่ขนม 
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ภาพประกอบ 81 หอ่ขา้วเหนียวใสแ่อบ (กระตบิ)       ภาพประกอบ 82 หอ่หมกหน่อไมด้ว้ยใบตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          ภาพประกอบ 83 หอ่แหนม                                    ภาพประกอบ 84 หอ่ปลาสม้ฟกั 
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การห่อของใช้ 
การห่อของใชท้ีพ่บในหมู่บา้นในปจัจุบนัมกัเป็นวสัดุสมยัใหม่เช่นถุงพลาสตกิ กระดาษ ถุง

ปุ๋ ยเป็นตน้ ในอดตีคนพวนมกัใชผ้า้ขาวมา้ตดิตวัไปเสมอและสามารถนํามาหอ่ของไดอ้เนกประสงค์
ผา้ขาวมา้ของพวนมกัมสีสีนัทีส่ดใสเช่นสเีขยีว สแีดงสเีหลอืงเป็นต้นนอกจากห่อของไดห้ลายอย่าง
ยงัสามารถนํามาผูกทําเปลสาํหรบัเดก็เลก็ได ้สําหรบัเดก็แรกเกดิคนพวนจะใชผ้า้ถุงเก่าของแม่ฉีก
แลว้นํามาหอ่ตวัลกู (ไพบลูย ์ เชือ้สวย. 2552: สมัภาษณ์) 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 85 หอ่เดก็แรกเกดิดว้ยผา้ถุงเก่าหรอืผา้ขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 86 หอ่ของใชด้ว้ยถุงปุ๋ ยและถุงพลาสตกิ 
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การห่อเก่ียวกบัพิธีกรรม 

       คนพวนมปีระเพณีที่สําคญัและเป็นเอกลกัษณ์แต่ดัง้เดมิคอื ประเพณีกําฟ้าและประเพณีใส่

กระจาดโดยจะมกีารหอ่ทีเ่กีย่วขอ้งคอืการหอ่ขา้วตม้มดัจากการสมัภาษณ์ทาํใหไ้ดข้อ้มลูดงัน้ี 
ประเพณีใส่กระจาด หรอื ประเพณเีสอ่กระจาด   

ประเพณีใสก่ระจาด เส่อกระจาด หรอื ประเพณีไขว่กระจาด เป็นประเพณีหน่ึงของชาวไทย

พวนในอําเภอบา้นหมี ่ตําบลหลุมขา้ว เป็นทีอ่ยู่อาศยัของชาวไทยพวน จงึมกีารรกัษาและสบืทอด
ประเพณีใสก่ระจาดมาเป็นเวลานาน วนัทีก่ําหนดโดยจะจดัขึน้พรอ้มกบัทาํบุญพระเวส บุญมหาชาต ิ
หรอืในงานเทศน์มหาชาต ิซึ่งส่วนมากจะกําหนดหลงัออกพรรษา คอื วนัขา้งแรม เดอืน 11  เดอืน
ไทยโบราณ หรอื กลางเดอืนตุลาคม เดอืนไทยปจัจุบนั โดยวนัไขว่กระจาดจะทาํก่อนวนัออกพรรษา 
1 วนั บา้นไหนทีจ่ะทาํพธิใีสก่ระจาดเจา้ของบา้นจะชวนลูกสาว หลานสาวของเพื่อนบา้นทีคุ่น้เคยมา
ชว่ยกนัทาํขนม หอ่ขา้วตม้ ตําขา้วปุ้น (ขนมจนี) และตอ้นรบัแขกทีจ่ะมาในงานบุญใสก่ระจาดทีบ่า้น 
วนัน้ีช่วงเยน็ๆ จะมหีนุ่มๆ หมู่บ้านใกล้เคยีง และหนุ่มในหมู่บา้นเดยีวกนัมาช่วยกนัทําขนมจนีกนั
อย่างสนุกสนาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะพูดคุย และช่วยกนัเตรยีมอาหาร
สาํหรบัเลีย้งแขกในวนัรุง่ขึน้  

สิง่ของทีจ่ดัทาํขึน้ในประเพณทีาํบุญใสก่ระจาด 3 อยา่ง ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่บอกความหมาย ดงัน้ี 
ข้าวปุ้ น (ขนมจนี)   

มเีสน้ยาวแสดงถงึความเหนียวแน่นกลมเกลยีวกนัมคีวามรกั ความสามคัคซีึง่กนัและกนั 
ขนมหวาน   

ทีนิ่ยมทาํกนัคอื ขนมลอดชอ่ง หมายถงึดา้นการงาน ทุกอยา่งใหร้าบรืน่ สาํเรจ็ลุล่วงไป
ดว้ยด ีไหลลื่นเหมอืนเสน้ของขนมลอดชอ่ง  
ข้าวต้มมดั   

ทาํไวเ้พือ่เป็นของตอบแทนแก่ผูม้าใสก่ระจาด ซึง่วนัรุง่ขึน้จะมกีารใสก่ระจาด  
วนัใส่(เส่อ)กระจาดหรอืไขว่กระจาด ชาวบ้านจะมาร่วมใส่กระจาดตามบา้นทีท่ําพธิหีรอืใน

หมู่บา้นทีจ่ดังาน สิง่ของทีนํ่ามาใส่กระจาดเช่น กลว้ย ออ้ย ฝรัง่ สม้โอ มะพรา้ว ผลไมต่้างๆทีป่ลูก
เอง ธูปเทยีน เงนิ และสิง่ของอื่นๆ ใหแ้ก่บา้นทีท่าํพธิใีสก่ระจาด เจา้ของบา้นกจ็ะนําอาหารทีเ่ตรยีม
ไว้เช่นขนมจีน เหล้าน้ําขาวมาเลี้ยงดู เมื่อแขกลากลับ เจ้าของบ้านก็จะให้ข้าวต้มมดั ซึ่งเป็น
แลกเปลี่ยนสิง่ของหรอืเป็นการตอบแทนผู้ที่ มาใส่กระจาด เรียกว่า "คืนกระจาด" ในวนัน้ีจะใส่
กระจาดกนัจนมดืทุกบา้นจะปฏบิตัอิย่างเดยีวกนั แขกทีไ่ปใส่กระจาดจะต้องกนิอาหารของเจา้ของ
บา้นทุกบา้น เชา้วนัรุ่งขึน้เป็น "วนัเทศน์มหาชาต ิหรอืการทําบุญพระเวส หรอืการทําบุญมหาชาต"ิ 
วนัเทศน์ชาวบ้านจะจดัสํารบัไปทําบุญที่วดั โดยเจ้าของบ้าน รวบรวมของที่ผูม้าใส่กระจาดนัน้ไป
ทาํบุญทีว่ดั โดยทาํการตดิกณัฑเ์ทศน์ในบุญพระเวส หรอืเทศน์มหาชาต ิถวายพระทีว่ดั ซึง่เป็นงาน
บุญยิง่ใหญ่ประจาํปี (ไพบลูย ์ เชือ้สวย. 2552: สมัภาษณ์)  
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การทําบายศรขีองคนพวนจะใชใ้บตองห่อดอกไมธู้ปเทยีนอย่างง่ายๆเพื่อบูชาเทพยดาสิง่

ศกัดิส์ทิธิห์รอืภูตผกีไ็ดส้ว่นงานสงกรานตห์รอืงานขึน้ปีใหมค่นพวนจะนําเสือ้ผา้ของคนในครอบครวั

ห่อใส่ถุงกระดาษหรอืผา้ขาว ใส่ตะกรา้นําไปใหพ้ระสวดต่อชะตาเพื่อเป็นศริมิงคลในวนัปีใหม่ หรอื
การเลี้ยงผนีาผตีาแฮกโดยนําของเซ่นไหวใ้ส่ห่อกระทง ชาวพวนส่วนใหญ่จะนับถอืผปีู่ย่าตายายที่
ล่วงลบัไปแลว้ และมกัจะทาํบุญอุทศิสว่นกุศลไปใหใ้นวนัแรม 15 คํ่า เดอืน 9 ของทุกปี การทาํบุญใน
เดอืนน้ีบางทีเ่รยีกวา่บุญกระยาสารท หากบา้นใดไมท่าํบุญกระยาสารท ถอืวา่เป็นบาป บรรพบุรุษจะ
อดอยาก และจะสาปแช่งว่าไม่มคีวามกตญัญูรูคุ้ณ จะทําใหเ้จบ็ปว่ย ยากจน และมอีนัเป็นไป แต่ถา้
บา้นใดกระทําถูกตอ้งตามประเพณีกจ็ะอยู่เป็นสุข ทํามาคา้ขึน้ ประเพณีน้ีจะเริม่กระทาํกนัตัง้แต่เชา้

มดื คอืเมื่อถงึเชา้วนัแรม 15 คํ่าประมาณ 03.00 – 04.00 น. แต่ละบา้นจะนําหอ่ใบตองหรอืกระทง
ใบตอง 2 หอ่ ห่อหน่ึงใส่ขนมกระยาสารท อกีหอ่หน่ึงใสข่า้วเหนียวน่ึง ปลาเคม็ เน้ือเคม็ และอื่น ๆ 
ตามแต่จะหาได ้และนําไปวางหน้าพระอุโบสถ หรอืตามใบเสมารอบพระอุโบสถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 87 การทาํบุญถงึบรรพบุรษุโดยนําหอ่ขา้วและหอ่ขนมกระยาสารทวางไว ้
 หน้าพระอุโบสถ 
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ภาพประกอบ 88 หอ่เสือ้ผา้ไปสวดทีว่ดั 

 

 
 

ภาพประกอบ 89 หอ่ดอกไมธ้ปูเทยีนและขนมไหวด้ว้ยใบตอง 

 

                                   

 

                            
ภาพประกอบ 90 อาหารถวายพระหอ่ขนมเทยีนและขนมสมยัใหม ่
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วิเคราะหว์ฒันธรรมการห่อของลาวพวน 
กลุ่มชาตพินัธล์าวพวนเป็นกลุ่มชาตพินัธท์ีค่่อนขา้งกระจดักระจาย อาศยัอยูใ่นหลายจงัหวดั

ในประเทศไทย ในจงัหวดัลพบุรกีลุ่มลาวพวนอาศยัอยู่จํานวนมากในเขตอําเภอบา้นหมีแ่ละอําเภอ
โคกสําโรง กลุ่มลาวพวนที่อยู่ในเขตอําเภอบ้านหมี่นัน้มีวฒันธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกนั จะ
แตกต่างกนับา้งเพยีงรายละเอยีดเลก็น้อย  

1. ประเดน็แรกวฒันธรรมการห่อของลาวพวนคนพวนมภีาษาพูดทีต่่างจากลาวกลุ่มอื่น ๆ 
ทีช่อบลงทา้ยดว้ยสระเออ การแต่งกายสว่นใหญ่จะเป็นผา้ทอมอืทีท่าํกนัทุกบา้น คนพวนชอบทาํบุญ 
ขยันขนัแข็งมีความเป็นกันเอง รกัความสามคัคีในกลุ่ม ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทํานา 
เพาะปลกู คนพวนจะมบุีญใหญ่คอื บุญพระเวสหรอืเทศน์มหาชาต ิจะมปีระเพณกีาํฟ้าประเพณเีสอ่ 
กระจาดหรือไขว่กระจาด ชาวบ้านทุกบ้านจะต้องทําข้าวต้มมดั ซึ่งข้าวต้มมดัของลาวพวนน้ีจะ
แตกต่างจากขา้วตม้มดัของกลุ่มชาตพินัธอ์ื่น ๆ คอื ไม่นิยมนําขา้วไปผดัก่อนนํามาน่ึง แต่จะใชข้า้ว
ดบิมาหอ่กบักลว้ยมดัแลว้จงึนําไปน่ึง  

วถิชีวีติและวฒันธรรมห่อของชาวลาวพวนนัน้ผูกพนักนัอย่างแยกไม่ออก เช่น การห่อของ
กนิในชวีติประจาํวนั การหอ่เพือ่เซ่นไหวใ้นอาชพีเกษตรกรรม เชน่ การเลีย้งผนีา ทีเ่รยีกว่าผตีาแฮก 
กค็อืการทาํนาครัง้แรกของปี การทาํบุญขา้วหลาม เลีย้งผเีกยีง คอืผไีมม่ญีาตหิรอืผเีรร่อ่น  

จากการสมัภาษณ์ ผูเ้ขยีนพบว่า ชาวพวนหลุมขา้วมกันิยมหอ่ของกนิดว้ยวสัดุพืน้บา้นทีห่า
ง่าย เช่น ใบตอง เป็นหลกั แต่จะไม่ห่อดว้ยความประณีต ไม่พถิพีถินั เป็นการห่อเพื่อปกป้องหรอื
เคลื่อนยา้ยสิง่ของเท่านัน้ ผา้เป็นวสัดุทีนํ่ามาใชบ้า้งแต่ไม่มากนัก เช่นนํามาห่อเดก็แรกเกดิและห่อ
คมัภรีเ์ป็นตน้วสัดุประเภทกระดาษและพลาสตกิเขา้มาภายหลงั 

2. ประเด็นท่ีสองศิลปอัตลกัษณ์และความงามของการห่อคนพวนนัน้นิยมใช้วสัดุ
ธรรมชาตมิาใชใ้นการห่อ เช่นการหอ่ขา้ว การหอ่แหนม การห่อปลาสม้ฟกัซึง่เป็นอาหารหลกัทีม่ชีื่อ
ของลาวพวนโดยใช ้ใบตองห่อ เป็นหลกัลาวพวนจะไมม่คีวามหลากหลายของชนิดใบไมม้ากนักแต่
เป็นศลิปอตัลกัษณ์ของลาวพวนเมื่อพูดถงึปลาสม้ฟกัคนในลพบุรจีะนึกถงึลาวพวนเป็นอนัดบัแรก 
ผูว้จิยัวเิคราะหอ์กีว่า การห่อขนมขา้วโพดโดยใชเ้ปลอืกขา้วโพดน่าจะเป็นวสัดุที่เป็นอตัลกัษณ์อกี

แบบหน่ึงของพวน ซึง่รปูแบบการหอ่แบบน้ีไมพ่บในกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่น 
ส่วนความงามในรูปแบบของการห่อนัน้เป็นความงามแบบที่เรียกว่าศิลปะพื้นบ้านแบบ

ชาวบา้นมคีวามเรยีบง่ายจากประโยชน์ใชส้อย ไม่เน้นความประณีตงดงามดงัเช่นการห่อแบบราช

สํานัก ผูว้จิยัวเิคราะหว์่า การห่อของชาวบา้นนัน้ไม่จําเป็นต้องประณีตเพราะไม่ต้องนําไปอวดใคร 
คอื หอ่ใชเ้องกนิเองแจกกนัเองในหมูบ่า้นเทา่นัน้ 
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รปูแบบการห่อท่ีพบสามารถแบง่เป็นประเภทได้ดงัน้ี 
 1. รปูแบบการห่อโดยการพบัแล้วมดัด้วยตอก เชือก ยางหรือกลดัด้วยไม้ไดแ้ก่การ
ห่อแหนม การห่อปลาสม้ฟกั การห่อขา้วต้มมดั  ห่อขา้ว   ห่อขนม ห่อหมก และการห่อปลาสม้ฟกั
น่ีเองทีเ่ป็นศลิปอตัลกัษณ์ของลาวพวนเน่ืองจากในจงัหวดัลพบุรกีลุ่มชาตพินัธุพ์วนเป็นกลุ่มเดยีวที่

ทาํปลาสม้ฟกัจาํหน่ายเป็นทีรู่จ้กัของคนลพบุรโีดยทัว่ไป ความงามทีพ่บจะเหน็ไดว้่าเป็นการหอ่แบบ
ง่ายๆไม่เน้นความเป็นระเบยีบความหรูหรามากนัก ใชต้อกมดัและเหน็บอกีครัง้แต่มบีางอย่างเช่น
การห่อขนมทีท่ําขายตอ้งประณีตและไดร้บัอทิธพิลจากภาคอื่น ทีเ่ป็นจุดเด่นของพวนอกีประการคอื
ลาวพวนชอบใชใ้บตองทัง้ใบมาห่อของซึ่งจะทําใหห้่อของไดค้รัง้ละมากๆ และมคีวามแขง็แรงจาก
เสน้กลางใบของใบตอง 
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 2. รูปแบบการห่อโดยวิธีการม้วนพบั ได้แก่ห่อขนมข้าวโพดโดยใช้เปลือกข้าวโพด 
ความงามอยูท่ีต่วัวสัดุซึง่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 3. รปูแบบการห่อโดยการพนัม้วนเหน็บในตวั ไดแ้ก่การใชผ้า้ขาวหอ่ตวัเดก็แรกเกดิ 
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 3.  ประเดน็ท่ีสามความหมายแฝงของการห่อในกลุ่มลาวพวนคนพวนจะมปีระเพณีที่

ยิง่ใหญ่คอืบุญพระเวส เทศน์มหาชาตพิรอ้มทัง้ประเพณีใสก่ระจาดในวนันัน้ชาวบา้นจะทาํขา้วตม้มดั

เพื่อใช้ใส่บาตรพระ และใช้เป็นของตอบแทนคนที่แวะมาเยี่ยมหมุนเวียนกันไปทุกบ้านดังนัน้
ความหมายแฝงของการใชข้า้วตม้มดัเป็นเครื่องสื่อถงึความขอบคุณ แฝงไวด้ว้ยความอบอุ่นสามคัคี
ของชุมชนทาํใหเ้กดิความเป็นปึกแผน่มัน่คงปีหน่ึงไดม้โีอกาสเยีย่มเยอืนเพื่อนบา้นมขีองอะไรทีป่ลูก

ไดนํ้าไปฝากกนัและไดร้บัของคนืกลบัมา ขา้วตม้มดัจงึเป็นสื่อทีใ่ชไ้ดด้ทีีสุ่ด ในการประสานสมัพนัธ์
กบัคนในหมูบ่า้น 
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วฒันธรรมการห่อของกลุ่มจีน 
          คนจนีในตลาดหนองเต่าในอดตีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมอีาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ขายดงันัน้
จากการสมัภาษณ์พบวา่ชุมชนคนจนีในตลาดมกีารคา้ขายสนิคา้ดงัน้ี  
          ยอ้นกลบัไปเมือ่ประมาณ 50 ปี ในอดตีจะมรีา้นขายยาจนี รา้นก๋วยเตีย๋ว มรีา้นขายขนม ทัง้
ขนมทอด เช่น กลว้ยแขก ขา้วเม่า ไข่เหีย้ สามเกลอ ขนมห่อ ขนมไทย ขนมขีห้นู ขนมตาล ขนม
กลว้ย ขนมใสไ่ส ้ขนมถว้ยฟู ขนมชัน้ ขนมชกัหน้า ขนมตะโก ้เป็นตน้ รา้นขายของชาํ เขยีงหม ูรา้น
ขายผกั ขายกลว้ย ขนมจนีน้ํายา อาหารตามสัง่ รา้นขายน้ําแขง็ใส  รา้นขายขนมครก ขนมไข ่ขนม
โก๋ ทอฟฟ่ี รา้นขายสมดุดนิสอ กระดานชนวน รา้นกาแฟ รา้นขายทองอยูก่ลางตลาด รา้นขายเครื่อง
สังฆภัณฑ์ ร้านตัดเสื้อผ้าของชายและหญิง ร้านเสริมสวย ร้านขายหม้อ มีทัง้หม้อดิน หม้อ
อะลูมเินียม รา้นบดักร ีรา้นของชํา มสีนิคา้มากมาย เช่น สบู่ ยาสฟีนั กะปิ หอม กระเทยีม น้ําปลา 
ผงซกัฟอก (รตันา ประคองเกบ็. 2552: สมัภาษณ์) 
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แผนท่ีตลาดหนองเต่าในอดีต 
 

 

 ศาลเจา้จกัรนารายณ์  

ขายหมอ้ดนิ 

 

รา้นตดัเสือ้ผา้ 
รา้นซ่อมตะเกยีง 

ตดัเสือ้ผูห้ญงิ ขายอุปกรณ์เยบ็ผา้ 

ขายของชาํ 
ขายกาแฟ 
เขยีงหม ู

ขายทอง ขายของชาํ 
ขายยาจนี รา้นบดักร ี
ขายผกั รา้นตดัเสือ้ผา้ 

กาแฟโบราณ 
บา้นพกั 

บา้น บา้นพกั ขายกลว้ย 

 
บา้นพกั 
ขายทอง 

ขายยา ขายขนมไทย ขายผกั / ขนม ขายขา้วสาร 

 

ขายของชาํ ขายเสือ้ผา้ 
ขายเครือ่งสงัฆภณัฑ ์ ขายผกั 

ตดัเสือ้ผา้ เขยีงหม ู
ขายก๋วยเตีย๋ว ขายกาแฟ 
ขายของเดก็เล่น ขายของชาํ 

ขายยาจนี ขายของชาํ 
เสรมิสวย เขยีงหม ู
ตดัผา้ บา้นพกั 
บา้นพกั บา้นพกั 

 
                                                                         (รตันา  ประคองเกบ็. 2552: สมัภาษณ์) 
การห่อของกิน 
    อาหารหลกัของคนจนีคอื ขา้วสวย ผดัผกั หมู เหด็ เป็ด ไก่ การห่อของกนิของคนจนีจะมี
การเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็นธรรมชาตแิละวสัดุสงัเคราะหเ์ช่น ห่อยาจนีใชก้ระดาษสน้ํีาตาลมดัดว้ยเชอืก
กระสอบ ห่อขนมเข่ง ขนมเทยีนใชใ้บตองแหง้ ห่อกล้วยแขกใชถุ้งกระดาษ ห่อบ๊ะจ่างใชใ้บไผ่ มดั
ดว้ยเชอืกหอ่ขนมไทยๆใชใ้บตอง หอ่ก๋วยเตีย๋วแหง้ใชใ้บตองห่อหรอืกระดาษ หอ่หม ูห่อปลาทใูชใ้บ
บวั ใบตอง หอ่เกีย้วใชแ้ป้งหอ่เน้ือสตัว ์ซาลาเปาใชแ้ป้งหอ่หมหูรอืไสห้วาน 



 135

การห่อของกิน 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 91 หอ่ขา้วตม้น้ําวุน้ดว้ยใบตอง              ภาพประกอบ 92 หอ่บ๊ะจา่งดว้ยใบไผ ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 93 หอ่หมกดว้ยใบตอง             ภาพประกอบ 94 หอ่ยาจนีดว้ยผา้ขาวบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 95 หอ่ขนมเทยีนดว้ยใบตองสด       ภาพประกอบ 96 หอ่ขนมเขง่ดว้ยใบตองแหง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 97 หอ่ขา้วตม้บ๊ะจา่งดว้ยใบไผ ่       ภาพประกอบ 98 เกีย้วใชแ้ป้งหอ่เน้ือสตัว ์
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ภาพประกอบ 99 หอ่ก๋วยเตีย๋วแหง้ดว้ย  ภาพประกอบ 100 ซาลาเปาใชแ้ป้งหอ่เน้ือสตัว ์
      กระดาษหนงัสอืพมิพ ์
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การห่อของใช้ จากการเกบ็ขอ้มลูพบว่าการห่อของใชข้องคนจนีจะใชก้ระดาษและผา้เป็นส่วนมาก
เช่นการห่อยาจนีนิยมการห่อดว้ยกระดาษการห่อเสือ้ผา้ใชผ้า้ขาวหรอืผา้แพรแลว้เกบ็ไวใ้นหบีหนัง

หรอืหบีเหลก็อกีชัน้หน่ึงหากเป็นการห่อทีร่บีเร่งเช่นหากไฟไหมค้นจนีจะสอนใหนํ้าของมคี่าโยนลง

บนที่นอนแล้วใช้ผ้าปูที่นอนห่อรวบขึ้นจะทําใหส้ามารถขนของได้จํานวนมากและรวดเรว็ (รตันา  
ประคองเกบ็.  2552: สมัภาษณ์) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

    

        ภาพประกอบ 101 หอ่ของใชด้ว้ยผา้                           ภาพประกอบ 102 หอ่ยาจนี 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 103 หอ่เงนิขนัหมากดว้ยผา้แพร               ภาพประกอบ 104 หอ่ยาจนีใชก้ระดาษ 
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การห่อเก่ียวกบัพิธีกรรม 
 คนจนีมคีวามเชื่อเกี่ยวกบัเทพเจา้ บรรพบุรุษและความกตญัญู เป็นเหตุใหเ้กดิประเพณี

ต่างๆ ขึน้เช่นประเพณีการไหว้เจ้าตรุษจนี ประเพณีเชงเมง้ การห่อจงึเป็นส่วนหน่ึงของพธิกีรรม
เหล่าน้ี 
ประเพณีการไหว้เจ้าตรษุจีน 
         การไหวเ้จา้เป็นประเพณีทีค่นจนีสบืทอดกนัมานานคนจนีตลาดหนองเต่าจงึจดัไหวเ้จา้ทุก

ปีเมือ่ไหวเ้สรจ็ จะกนิอาหารรว่มกนับรเิวณกลางตลาด มกีารประมลูของทีไ่หวเ้อากลบับา้นเพือ่ความ
เป็นศริมิงคล (รตันา ประคองเกบ็. 2552: สมัภาษณ์) กบัขา้วไหวเ้จา้ ทุกบา้นจะคลา้ยๆ กนั เพราะ
กบัขา้วทีไ่หวต้อ้งความหมายมงคล เหมอืนกบัคนไทยทีต่อ้งมขีนมมงคล 9 อย่างในขนัหมากงาน

แต่ง มขีนมทองหยบิ ทองหยอด ในงานทําบุญขึน้บ้านใหม่ บางครัง้แต่ละบ้านอาจไหวเ้มนูไม่

เหมอืนกนั และการแปลความหมายกอ็าจต่างกนั  ชุดของไหวท้ีเ่ป็นของคาว 5 อยา่ง ไดแ้ก่  
 หม ูไก่ ตบั ปลา กุง้มงักร ต่อมากุง้มงักรหายาก จงึเปลีย่นเป็นเป็ด หรอืปลาหมกึแหง้   
หม ูความหมายถงึความรํ่ารวย ดว้ยความอว้นของตวัหม ูหมายถงึความกนิดอียูด่ ี 
ไก่ มคีวามหมาย 2 อยา่งคอื  

 1.  หงอนไก่หมายถงึหมวกขนุนาง คอืความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  
 2.  ไก่ขนัทุกเชา้ หมายถงึการตรงต่อเวลารูห้น้าที ่ 

ตบั ภาษาจนีเรยีกวา่ กวั เป็นคาํพอ้งเสยีงกบัคาํวา่ กวั ทีแ่ปลวา่ขนุนาง  
ปลา คนจนีแตจ้ิว๋เรยีกวา่ ฮือ้ โดยมวีลมีงคล อู-่ฮือ้-อู-่ชืง้ แปลวา่ ใหเ้หลอืกนิเหลอืใช ้ไหวป้ลาเพือ่ให้
มเีงนิเหลอืกนิเหลอืใชม้าก ๆ  
กุ้งมงักร ความหมายของกุง้มงักร มงักรเป็นสญัลกัษณ์ทีย่ิง่ใหญ่ใหค้วามรูส้กึถงึอาํนาจวาสนา  
ชดุกบัข้าว ไดแ้ก่  

 1.  ลูกชิน้ปลา จนีแต่จิว๋ออกเสยีงว่า ฮือ้-อี ๊แปลว่า ลูกปลากลมๆ ฮือ้หรอืปลา คอืใหเ้หลอื
กนิเหลอืใช ้อี ๊แปลวา่กลมๆ หมายถงึความราบรืน่  

 2.  ผดัตน้กระเทยีม เพราะคนจนีแตจ้ิว๋ เรยีกกระเทยีมว่า สึง่ พอ้งเสยีงกบัสึง่ทีแ่ปลว่านับ 
ไหวต้น้กระเทยีม เพือ่ใหม้เีงนิมทีองใหไ้ดน้บัอยูเ่สมอ  

 3.  ผดัตบักบักุยช่าย ตบัคอื การเรยีกว่า กวั พอ้งเสยีงกบักวัทีแ่ปลว่า ขนุนาง กุยช่ายเป็น
การพอ้งเสยีงของคาํวา่กุ่ย แปลวา่ แพง รวย  

 4.  แกงจดื คนจนีเรยีกว่า เชง็-ทงึ เชง็ แปลว่า ใส หวาน ซดคล่องคอ การไหวน้ํ้าแกงก็

เพือ่ใหช้วีติลกูหลานหวานราบรืน่  
 5.  เป๊าฮือ้ เป๊า หรอื เปา แปลว่า ห่อ ส่วน ฮือ้ คอืเหลอืกนิเหลอืใช ้ไหวเ้ป๊าฮือ้ เพื่อห่อ

ความมัง่คัง่เหลอืกนิเหลอืใชม้าใหล้กูหลาน  
 6.  ผดัถัว่งอก คนจนีแตจ้ิว๋เรยีกถัว่งอกว่า เต๋าแหง๊ แต่ภาษาวชิาการเรยีกว่า เตา้เหมีย่ว 

เหมีย่ว แปลวา่ งอกงาม ไหวถ้ัว่งอกเพือ่ใหง้อกงามรุง่เรอืง  
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 7.  เตา้หู ้ เป็นคําเรยีกแบบชาวบา้นทีอ่าจเรยีกเป็นเตา้ฮกกไ็ด ้ฮก คําน้ีเป็นสาํเนียงแตจ้ิว๋ 
จนีกลางออกเสยีงเตา้หูว้า่ โต ฟู ฟู แปลวา่ บุญ ความสขุ  

 8.  สาหรา่ยทะเล เรยีกวา่ ฮวกฉ่าย ถา้ออกเสยีงเป็นฮวดไช ้กแ็ปลวา่ โชคด ีรํ่ารวย  
ชดุขนมไหว้ กล็ว้นมคีวามหมายมงคล เชน่กนั  

 1.  ซาลาเปา เล่นเฉพาะคาํว่า เปา แปลว่า หอ่ ไหวซ้าลาเปาเพื่อใหเ้ปาไช ้แปลว่า หอ่โชค 
หอ่เงนิหอ่ทองมาใหล้กูหลาน  

 2.  ขนมถ้วยฟู คือไหว้เพื่อให้เฟ่ืองฟู คนจีนแต้จิว๋เรียกขนมถ้วยฟูว่า ฮวกก้วย ก้วย 
แปลวา่ ขนม ฮวก แปลวา่งอกงาม  

 3.  ขนมคดัทอ้กว้ย คอืขนมไสต่้างๆ เชน่ ไสผ้กักะหลํ่า มนัแกว ไสกุ้่ยชา่ย ทาํเป็นรปูลูกทอ้
สชีมพ ูลกูทอ้ เป็นผลไมม้งคล คอือวยพรใหอ้ายยุนืยาว  

 4.  ขนมไข ่คนจนีเรยีกว่า หนึงกว้ย ไขค่อืบ่อเกดิแห่งการไดเ้กดิและเตบิโต ไหวข้นมไข่

เพือ่ใหไ้ดม้กีารเกดิและการเจรญิเตบิโต  
 5.  ขนมจบักิม้ หรอื แตเ้หลยีง กเ็รยีกคอื ขนมแหง้ 5 อยา่ง จะเรยีกว่า โหงวเสก็ทึง้ หรอื 

ขนม 5 ส ีกไ็ด ้ประกอบดว้ย  
 ถัว่ตดั งาตดั ถัว่เคลอืบ  ฟกัเชื่อม ขา้วพอง  

ฟัก เพือ่ฟกัเงนิฟกัทอง ฟกัเชื่อม คอืการฟกัความหวานของชวีติ  
ข้าว ถัว่ งา คอื ธญัพชื ธญัญะ แปลวา่ งอกงาม ไหวเ้พือ่ใหง้อกงาม และชวีติหวานอยา่งขนม  

 6.  ขนมอี ๊อี ๊หรอือี ๋แปลว่ากลมๆ ขนมอีท๊าํจากแป้งขา้วเหนียว นวดจนไดท้ีเ่จอืสชีมพ ูป ัน้
เป็นกอ้นกลมๆ ตม้กบัน้ําตาล เพือ่ใหช้วีติเรยีบงา่ยราบรืน่ เหมอืนขนมอีท๊ีเ่คีย้วงา่ยและหวานใส  

 ซึง่ขนมอีน้ี๊อาจใชเ้ป็นสาคหูรอืลกูเดอืยกไ็ด ้คนจนีแตจ้ิว๋เรยีกวา่อีเ๊หมอืนกนั  
ชดุผลไม้ทีม่คีวามหมายมงคล เชน่  

 1.  สม้ คนจนีแตจ้ิว๋เรยีกแบบชาวบา้นว่า กา แต่สม้มอีกีคาํเรยีกว่า ไตก้กิ ไต ้แปลว่า ใหญ่ 
กกิ แปลวา่ มงคล ไตก้กิ จงึแปลวา่ มหาสริมิงคล แต่ถา้แปลงา่ยๆ แบบชาวบา้นกค็อืโชคด ี 

 2.  กลว้ย จนีแตจ้ิว๋ออกเสยีงว่า เกง็-เจยี จะเล่นเสยีงว่า เกง็-เจยี-เกง็-ไล ้แปลว่า ถงึโชค
เขา้มา กบัอกีความหมายว่า กลว้ย มผีลมากมายแถมเป็นเครอื จงึมคีวามหมายคอืใหม้ลีูกหลาน
มากๆ มวีงศว์านวา่นเครอืสบืสกุล  

 3.  องุน่ จนีแตจ้ิว๋เรยีกว่า พู-่ทอ้ พู ่กค็อื งอก หรอืงอกงาม ทอ้ กค็อื พอ้งเสยีงกบัลูกทอ้ที่
เป็นผลไมม้งคล อายยุนื  

 4.  สบัปะรด คนจนีแตจ้ิว๋เรยีก อัง้ไล ้แปลวา่ เรยีกสแีดงมา สแีดงเป็นสขีองโชค กป็ระมาณ
วา่เรยีกโชคเขา้มา คนจนีทางใตนิ้ยมไหวส้บัปะรดมาก  
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 ช่วงเทศกาลสารทจนี และไหว้สิน้ปีที่มไีหว้ผไีม่มญีาติ จะมกีารไหว้กบัขา้วที่ทําเป็น

ปรมิาณมากๆ เช่น ผดัหมีห่มอ้ใหญ่ๆ ขา้วหอมหมอ้ใหญ่ๆ และเผอืกน่ึงหวัใหญ่ ซึง่ความหมายของ
เผอืกมาจากลกัษณะนามทีเ่รยีกเผอืกว่าหวั ไหวเ้ผอืกจงึไหวเ้พื่อใหม้หีวัมหีาง แปลว่า เพื่อใหค้รบ
หวัครบหาง ครบสมบรูณ์ด ี(2552: ออนไลน์) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 105 ซาลาเปาใชแ้ป้งหอ่หม ู 
 
 
 
                                                           ภาพประกอบ 106 ของไหว ้
                                             
 
                                                    
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 107 หอ่กระดาษเงนิกระดาษทอง 
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วิเคราะหว์ฒันธรรมการห่อของคนจีน 
 กลุ่มชาตพินัธจ์นีกระจายตวัอยูทุ่กภูมภิาคของประเทศไทยเน่ืองจากจนีมคีวามสมัพนัธอ์นั

ดกีบัประเทศสยามมานานแต่ในอดตี คนจนีเดนิทางมาคา้ขายแลกเปลี่ยนสนิคา้กบัไทยทัง้ทางบก
และทางทะเล มาตัง้รกรากถิน่ฐาน แต่งงานกบัคนไทย สบืทอดเชือ้สายมากมาย ในจงัหวดัลพบุรมีี
ตํานานเกีย่วกบัเจา้กรงุจนี เดนิทางดว้ยเรอืสาํเภา แหข่นัหมากมาสูข่อนางนงประจนั แสดงใหเ้หน็ว่า
จนีกบัไทยนัน้มคีวามผกูพนักนัมาเน่ินนาน เพราะจากประวตัศิาสตร ์สภาพภูมศิาสตรข์องลพบุรเีคย
เป็นทะเลมาก่อน อาจเป็นไปไดท้ีจ่นีสามารถล่องเรอืสาํเภาขึน้มาถงึเมอืงลพบุร ี ปจัจุบนัคนเชือ้สาย
จนีในจงัหวดัลพบุรมีอียูม่ากมาย ปจัจุบนัวถิชีวีติประเพณ ีพธิกีรรมของจนี เชน่ ไหวเ้จา้ ตรษุจนี เชง
เมง้ หรอืงานประเพณอีื่น ๆ คนไทยไดร้บัอทิธพิลมาใชก้ลมกลนืกบัวถิชีวีติคนไทยอยา่งแยกไมอ่อก 

 หนองเต่าเป็นชุมชนหน่ึงในอดตี มคีนจนียา้ยถิ่นฐานเขา้มาค้าขายทํามาหากนิในตลาด 
ยอ้นไปเมื่อ 50 ปีก่อน ตลาดหนองเต่าเจรญิรุ่งเรอืงมาก จากคําบอกเล่าของชาวบา้นทีอ่าศยัอยู่ แต่
เดมิเล่าว่าตลาดหนองเต่าเต็มไปดว้ยชวีติชวีา มรีา้นค้ามากมาย มรีา้นขายทอง ซึ่งสมยัก่อนหาก
ตลาดไหนคนไม่มากหรอืไม่ทนัสมยัจรงิ ๆ กจ็ะไม่มรีา้นขายทองเพราะเสีย่งต่อการขาดทุนหรอืถูก
ปล้น ตลาดหนองเต่าเป็นทางผ่านของคนที่เดนิทางดว้ยรถไฟ ซึ่งในอดตีเป็นการขนส่งที่ทนัสมยั
ทีส่ดุ รถยนตใ์นขณะนัน้ยงัไมม่มีากเหมอืนในปจัจุบนั ตลาดหนองเต่าเริม่ซบเซาลงไปหลงัจากมกีาร
ขนส่งแบบใหม่เขา้มาแทนที่นัน้คอื รถเมล์ประจําทางและรถสองแถว ทําใหก้ารโดยสารรถไฟลด
ความนิยมลงผูค้นเดนิทางผ่านตลาดหนองเต่าน้อยลง นอกจากนัน้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตไิดม้นีโยบายผลกัดนัใหป้ระเทศเน้นการผลติแบบอุตสาหกรรม คนรุ่นหลงัจงึนิยมออกไป
เรยีนหนังสอืในเมอืงและทํางานในเมอืงหลวงทีม่คีวามเจรญิ คนรวยในตลาดกอ็อกไปปลูกบา้นหลงั
ใหญ่ ๆ อยู่นอกตลาด ทําใหเ้กดิสภาพการเปลีย่นแปลงของตลาดทีเ่คยคกึคกักลบักลายเป็นซบเซา
ลงไป 

 ผูว้จิยัมโีอกาสอ่านหนงัสอืบรบิทชุมชนคนหนองเต่า ทีเ่ป็นเรื่องเล่าในอดตีทําใหผู้ว้จิยัเกดิ
ความสนใจทีจ่ะเขา้ไปศกึษาวฒันธรรมการหอ่ของตลาดแหง่น้ีเพราะอาจสามารถยอ้นภาพในอดตีให้

หวนกลบัคนืมาบ้าง จากวนัแรกที่เดนิทางเขา้ไปในตลาดหนองเต่า สิง่แรกที่พบคอื สภาพตลาดที่
สร้างด้วยไม้ สภาพเก่ามากมีผู้คนบางตา บ้างก็นัง่คุยกัน บ้างก็นัง่เหม่อลอย คนที่อยู่ในตลาด
ปจัจุบนัเป็นคนสูงอายุเก่าแก่ดัง้เดมิ มบีางส่วนทีอ่พยพเขา้มาอยู่ใหม่ รา้นคา้บางรา้นยงัเปิดทําการ
อยู ่บางรา้นปิดตวัไปแลว้ เน่ืองจากไมม่คีนอุดหนุน รา้นทีย่งัพอเลีย้งตวัเองไดค้อื รา้นก๋วยเตีย๋ว รา้น
ดัง้เดมิซึ่งเป็นรา้นเลก็ ๆ นอกจากนัน้ ยงัมรีา้นขายของชํา รา้นขายน้ําแขง็ใส หากนึกภาพไม่ออก
ลองยอ้นกลบัไปมองทีต่ลาดรอ้ยปีสามชุก สุพรรณบุร ีแต่ทีต่ลาดหนองเต่ามขีนาดเลก็กว่าและส่วน
ใหญ่เป็นเรอืนไมช้ัน้เดยีว หลงัจากการเกบ็ขอ้มลูผูว้จิยัไดว้เิคราะหเ์ป็นประเดน็ดงัน้ี 

        1.  ประเดน็แรกการวฒันธรรมการห่อคนจนีจะมเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นแตกต่างจากกลุ่ม

ชาตพินัธุอ์ื่นๆ เชน่ภาษาพดู การแต่งกาย ประเพณีวฒันธรรม จากคาํบอกเล่าวฒันธรรมการหอ่ของ
กลุ่มชาติพนัธ์จนีนัน้ โดยมากจะเกี่ยวขอ้งกบัการค้าขาย ในตลาดหนองเต่ามรีา้นขายยาจนีอยู่ 2 
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รา้น การขายยาจนีนัน้ต้องใชก้ระดาษสน้ํีาตาลห่อแลว้มดัดว้ยเชอืก นอกนัน้กจ็ะเป็นเขยีงหมู รา้น
ขายผกั จะใชว้ธิกีารหอ่ดว้ยใบตองหรอืใบบวัมดัดว้ยปอกลว้ยหิว้กลบับา้น สว่นการหอ่ของคนจนีนัน้
กจ็ะมลีกัษณะความพเิศษของวสัดุและรปูแบบเฉพาะ เช่น การห่อบ๊ะจ่าง และขา้วตม้บ๊ะจ่างจะใชใ้บ
ไผ่ที่นํามาจากจนีซึ่งเป็นไผ่ที่มขีนาดค่อนขา้งใหญ่กว่าใบไผ่ไทย มดัดว้ยเชอืกอกีชัน้หน่ึง การห่อ
ขนมเทยีนใชใ้บตองสด ขนมเขง่ใชใ้บตองแหง้ หอ่ขา้วตม้น้ําวุน้จะหอ่ดว้ยใบไผห่รอืใบตอง หอ่ยาจนี
ดว้ยผา้ขาวบาง เป็นต้นสิง่เหล่าน้ีเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมการห่อของคนจนีที่ไม่เปลี่ยนแปลง

รปูแบบและวสัดุเป็นเวลายาวนาน 
 2. ประเดน็ท่ีสองศิลปอตัลกัษณ์และความงาม การหอ่ทีเ่ป็นศลิปอตัลกัษณ์ของจนีนัน้

มมีากมายอาจเน่ืองจากคนจนีเขา้มาตดิต่อคา้ขายกบัสยามประเทศเป็นเวลานานทําใหค้นไทยพบ

เหน็และจดจาํการห่อของจนีไดเ้มื่อพบเหน็การหอ่นัน้ๆเช่นการหอ่ขนมเทยีน ขนมเขง่การหอ่บ๊ะจ่าง 
ขา้วต้มบ๊ะจ่าง การห่อยาจนีเป็นต้น คนจนีเน้นเรื่องของรูปทรงและวสัดุทีนํ่ามาห่อ ทีไ่ดร้บัอทิธพิล
จากจนีแผ่นดนิใหญ่และยงัไม่เปลี่ยนแปลงคอื การห่อบ๊ะจ่างและขา้วต้มบ๊ะจ่าง ทีใ่ชใ้บไผ่มาห่อมดั 
ผูว้จิยัวเิคราะหว์่า เมอืงจนีนัน้ต้นไผ่เป็นต้นไมท้ี่มอียู่มากพบได้ทัว่ไปและอยู่ในวถิีชวีติของคนจนี 
เป็นสญัลกัษณ์ของจนี ขา้วของเครื่องใชส้่วนมากลว้นทําจากไผ่ ภาพสน้ํีาส่วนมากมกัจะเป็นกอไผ ่
ใบไผ่ ภูเขา เครื่องดนตรจีนี เช่น ขลุ่ยกท็ําจากไผ่ ตะเกยีบกนิขา้วทําจากไผ่ ดา้มพู่กนั ทําจากไผ่
ฯลฯดงันัน้คนจนีจงึไดนํ้าใบไผ่มาห่อของกนิ แมจ้ะยา้ยที่ถิ่นฐานไปค้าขายยงัถิน่อื่นก็ยงัคงใช้วสัดุ
ดัง้เดมิ คอืใบไผ ่โดยแทจ้รงิแลว้อาจจะหาใบไมอ้ยา่งอื่นมาหอ่ได ้แต่คนจนีกลบันิยมใชว้สัดุทีส่บืทอด
กนัมาแต่บรรพบุรษุมากกว่า หากสงัเกตวฒันธรรมการหอ่ของคนไทยและลาวนัน้ไมนิ่ยมนําใบไผม่า
ห่อของเลย ทัง้ ๆ ที่ต้นไผ่ในประเทศไทยกม็อียู่มากมาย ดงันัน้ผูเ้ขยีนอาจสรุปว่า ศลิปอตัลกัษณ์
การหอ่ของจนีไดแ้ก่ การใชใ้บไผม่าเป็นวสัดุในการหอ่ 

 ศลิปอตัลกัษณ์อกีอย่างนัน้คอื กระดาษห่อยาจนี เมื่อทุกคนหิ้วห่อกระดาษมดัดว้ยเชอืก
กระสอบ บางท่านจะนึกถึงยาจีนได้ทนัที ผู้เขยีนคิดว่าสญัญะน้ีเป็นอตัลกัษณ์ของจีนที่สามารถ

สื่อสารได้ง่าย ง่ายต่อการรบัรูม้ากที่สุด รองลงมาคอืผา้ หากบางท่านเคยชมภาพยนตร์จนี กําลงั
ภายในยุคก่อน คนจนีมกัเดนิทางไกลดว้ยมา้ หรอืเดนิเทา้ มกัจะมหี่อผา้พกตดิตวัเสมอ อาจจะหิว้
หรอืผกูกบัคอหรอืสะพายไป นัน่คอืภาพลกัษณ์ของคนจนีโดยแท ้ 

 ความงามของวฒันธรรมการห่อชาวจนีนัน้เกดิจากรปูทรงสามเหลีย่มทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ เช่น 
ขนมเทยีน บ๊ะจ่าง หรอืขา้วตม้น้ําวุน้ ขา้วตม้บ๊ะจ่าง เหล่าน้ีเมื่อมองเหน็ กจ็ะสามารถทราบไดท้นัที
ว่าเป็นการห่อของจีน ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสรุปว่า ความงามของการห่อของกินของจีนนัน้เน้นรูปร่าง
สามเหลีย่มมากกวา่รปูทรงอื่นๆ 
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รปูแบบการห่อท่ีพบสามารถแบง่เป็นประเภทได้ดงัน้ี 
 1. รปูแบบการห่อโดยการพบัแล้วมดัด้วยตอก เชือก ยางหรือกลดัด้วยไม้ไดแ้ก่การ
หอ่บ๊ะจา่ง การหอ่ยาจนี การหอ่ขา้วตม้น้ําวุน้  หอ่ขา้วตม้บ๊ะจ่าง หอ่ก๋วยเตีย๋วแหง้   หอ่ขนมเขง่ หอ่
หมก ห่อเครื่องตุ๋นยาจีน เหล่าน้ีล้วนเป็นศิลปอตัลกัษณ์ของคนจีน ห่อขนมไส่ใส้ ห่อข้าวเหนียว
สงัขยา ความงามเกิดจากรูปทรงที่เป็น สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม  รูปทรงกลม ขณะที่ขา้วต้มน้ําวุ้นมี

ขนาดเลก็จงึทําเป็นพวง ทําใหดู้สวยงามมากขึน้ ในขณะทีบ๊่ะจ่างมขีนาดใหญ่จงึไม่ค่อยผกูเป็นพวง 
ดัง้นัน้ขนาดและปรมิาณจงึมคีวามสมัพนัธก์นั 
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 2. รูปแบบการห่อโดยวิธีการม้วนพบั ได้แก่ห่อขนมเทียน การห่อเก้ียว การห่อ
ซาลาเปา ความงามเกดิจากรปูทรงทีเ่ป็นรปูปิรามดิ รปูทรงกลม และรปูทรงรทีีม่สีดัส่วนทีส่วยงาม
พอเหมาะและเป็นศลิปอตัลกัษณ์ของจนีทีเ่ดน่ชดั 
 
 
 
 
 
 
 
 3. รูปแบบการห่อโดยการผกูมดัในตวั ได้แก่การใช้ผ้าห่อของ ห่อผ้าสะพายไหล่ 
เป็นรปูทรงสีเ่หลีย่มและรปูทรงกลม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.  ประเดน็ท่ีสามความหมายแฝง การห่อทีเ่กีย่วกบัประเพณีพธิกีรรม ชาวจนีจะมกีาร
ห่อ แฝงความหมายไวก้บัสิง่ของทีใ่ชไ้หวห้รอืประกอบพธิกีรรม คนจนีเน้นทีส่แีดงซึ่งเป็นสขีองโชค
ลาภ เน้นสิง่ที่มคีวามหมายที่เป็นมงคล เช่น สิง่ที่ทําใหอ้ายุยนื มลีูกหลานสบืตระกูลมาก ๆ มคีวาม
ราบรื่นในการทํางาน อํานาจวาสนาเป็นต้น ความหมายแฝงจะอยู่กบัของกินเพราะคนจนีค่อนขา้ง
พถิพีถินัในเรื่องการกนิเช่นการห่อซาลาเปา เพราะคาํว่า เปา แปลว่า ห่อ ของไหวใ้ชไ้หวซ้าลาเปา

เพื่อให้ เปาไช้ แปลว่า ห่อโชค ห่อเงนิห่อทองมาใหลู้กหลานเป็นต้น ความหมายแฝงของการห่อ
เกี้ยวหมายถงึการมเีงนิมทีองมาก เพราะรูปร่างการห่อทีค่นจนีพยายามทําเลยีนแบบใหเ้หมอืนกบั
กอ้นทองคํา คนจนีปจัจุบนัไดท้ําขนมไทยขายดว้ยจงึทําสญัลกัษณ์หรอืความหมายแฝงไวด้ว้ย เช่น
การห่อขา้วเหนียวสงัขยาถ้าเป็นขา้วเหนียวธรรมดาจะกลดัไมห้น่ึงอนั ถ้าเป็นขา้วเหนียวดําจะกลดั
ไมส้องอนั ขนมไส่ใส ้จะตดัปลายเฉียง ขนมฟกัจะตดัปลายสามเหลี่ยม ขนมกลว้ยจะตดัปลายแฉก
เป็นต้นเหล่าน้ีล้วนเป็นความหมายแฝงที่ชาวบ้านได้คิดทําขึ้นเพื่อง่ายต่อการจดจําและเป็น

สญัลกัษณ์ทีแ่มค่า้เขา้ใจเฉพาะตวัเทา่นัน้ 
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วิเคราะหภ์าพรวม วฒันธรรมการห่อของกลุ่มชาติพนัธุใ์นจงัหวดัลพบรีุ 
 การศกึษาวฒันธรรมการห่อของกลุ่มชาตพินัธุใ์นจงัหวดัลพบุร ีเพื่อทําความเขา้ใจในเรื่อง
วฒันธรรมการหอ่ ศลิปอตัลกัษณ์ของการหอ่ และศกึษารปูแบบความงามของการหอ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ศลิปะ ความหมายแฝงทีม่อียูใ่นการหอ่บางอยา่งของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์
 จากการศกึษาโดยการสงัเกตและการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัขอวเิคราะหภ์าพรวมของวฒันธรรม
การหอ่ของกลุ่มชาตพินัธุอ์อกเป็นประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. วฒันธรรมการหอ่กบักลุ่มชาตพินัธุ ์
2. วฒันธรรมการหอ่กบัธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 
3. วฒันธรรมการหอ่กบัศาสนา ความเชื่อ ประเพณ ี
4. วฒันธรรมการหอ่กบัภมูปิญัญา 
5. วฒันธรรมการหอ่กบัเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 
6. วฒันธรรมการหอ่กบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
7. วฒันธรรมการหอ่กบัวทิยาศาสตร ์
8. วฒันธรรมการหอ่กบักบัศลิปะและความงาม 

 
1. วฒันธรรมการห่อกบักลุ่มชาติพนัธุ ์

 กลุ่มชาตพินัธุ ์5 กลุ่มทีผู่ว้จิยัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่อทาํการศกึษานัน้ ทัง้หมดเป็นกลุ่ม
คนที่อพยพเคลื่อนยา้ยมาจากที่อื่นเขา้มาอาศยัอยู่ในเขตพื้นที่จงัหวดัลพบุร ีกระจายตวัอยู่ในเขต 
ต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มจะมเีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง เช่น ภาษาพดู การแต่งกาย ประเพณีวฒันธรรม 
และในแต่ละกลุ่มไดพ้ยายามทีจ่ะรกัษาอตัลกัษณ์ของตนเองไวจ้ากการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม

ครัง้ใหญ่หลายครัง้โดยการรณรงค์เรื่องการแต่งกาย ประเพณีวฒันธรรม มกีารเผยแพร่ในรูปแบบ
นิทรรศการ ขบวนแห่ไปสู่สงัคมภายนอก การศกึษาวฒันธรรมการห่อจงึจําเป็นตอ้งการศกึษาความ
แตกต่างของวฒันธรรมในแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์เพื่อเรยีนรูว้ถิชีวีติ ทําความเขา้ใจในบรบิททางสงัคม
ของกลุ่มนัน้ ๆ โดยไมไ่ดนํ้าเอาวฒันธรรมใดวฒันธรรมหน่ึงเป็นตวัตัง้ 

 วฒันธรรมการห่อของแต่ละกลุ่มชาติพนัธุ์มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยส่วนมากจะ
เปลีย่นแปลงทางดา้นวสัดุในการห่อ ในตอนตน้ดงัทีผู่เ้ขยีนไดก้ล่าวไวว้่ากลุ่มชาตพินัธุ ์5 กลุ่ม มไิด้
อาศยัอยู่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัลพบุรมีาก่อน แต่ถูกกวาดตอ้น อพยพ หรอืโยกยา้ยถิน่ฐานเขา้มา และ
มาพรอ้มกบัความรู ้ภูมปิญัญาดัง้เดมิของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์เช่น มอญ ลาวแงว้ ลาวพวน ไทยเบิง้ 
และคนจนี ซึง่ภูมปิญัญาทีม่ตีดิตวัมานัน้ไดส้รา้งความแตกต่างในแต่ละกลุ่มโดยประยุกต์วสัดุทีม่อียู่
ในทอ้งถิน่ใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติของตนเอง ในระยะแรกทีเ่ขา้มาอาศยั ยอ้นกลบัไปประมาณ 200 ปี หรอื
มากกวา่นัน้ กลุ่มชาตพินัธุแ์ต่ละกลุ่มยงัมวีถิชีวีติแบบพึง่พาธรรมชาตใิชว้สัดุจากธรรมชาตใินการหอ่ 
ต่อมาเมื่อเทคโนโลยเีจรญิขึน้มกีารตดิต่อคา้ขายกบัต่างชาต ิ วสัดุทีผ่ลติขึน้ใหม่ เช่น กระดาษ กม็า
แทนทีว่สัดุจากธรรมชาตใินช่วงยุคทีม่โีรงพมิพเ์กดิขึน้ การคมนาคมขนสง่ทีส่ะดวกมกีารแลกเปลีย่น
ตดิต่อคา้ขายในแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ์มากขึน้ ทําใหเ้กดิการผสมผสานทางวฒันธรรมและการเปลี่ยน
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แบบวฒันธรรมรูปแบบของการห่อจงึเปลี่ยนไปตามสงัคม การห่อแบบชาวบา้นแบบเดมิถูกแทนที่
โดยรูปแบบวัฒนธรรมการห่อแบบราชสํานัก ที่ถ่ายทอดออกมาจากวัง การห่อแบบเรียบง่าย 
ธรรมชาต ิกลบักลายเป็นการหอ่แบบสวยงาม พถิพีถินัมากขึน้ 

 ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย กระแสการสร้างรฐัชาติ  การ
เปลี่ยนแปลง หลายสิง่หลายอย่างเกดิขึน้เช่น การเลกิกนิหมาก การสวมหมวก การแต่งกายแบบ
ตะวนัตก สงครามโลก การใหก้ารศกึษาจากส่วนกลางทําใหร้ะบบความเป็นชาตพินัธุ์สูญเสยีความ

เป็นตวัตนครัง้ใหญ่ ผูค้นหนัมาใหค้วามสนใจต่อความทนัสมยั ในทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย 
การฟงัเพลง การดูภาพยนตร ์สนิคา้อุปโภคบรโิภคทีท่นัสมยั เช่น สบู่ ยาสฟีนั ผงซกัฟอก อาหาร
กระป๋อง อาหารสําเร็จรูป ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีก่อให้เกิดการเลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมเป็นอย่างมาก 
หลังจากปี พ.ศ. 2500 – 2510 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีการผลิต
เปลีย่นแปลงไป จากการพึง่พาธรรมชาต ิทาํการเกษตรแบบธรรมชาตมิาพึง่พากลไกเทคโนโลยจีาก
เครื่องจกัรกล การพึง่พาแรงงานแบบลงแขกจงึเริม่หดหายไปสงัคมเริม่แปลกแยก เมื่อคนกลุ่มใดไม่
สามารถพฒันาตามทนัความเจรญิได้จงึเกดิปรากฏการณ์ที่เรยีกว่า “ความล้าหลงัของเทคโนโลย”ี 
เงนิเขา้มาแทนทีน้ํ่าใจ เกดิคําว่า “ว่าจา้ง” แทนการขอแรง การเสื่อมของในวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ 
ของกลุ่มชาตพินัธุ์อาจเกดิจากการพฒันาดา้นเทคโนโลยกีารผลติ วฒันธรรมการห่อกเ็ช่นเดยีวกนั 
เมือ่ชาวบา้นมถุีงกระดาษ ถุงพลาสตกิ มกีล่องโฟม ทีส่ามารถซือ้หาไดใ้นทอ้งตลาด การพึง่พาอาศยั
กนัและกนัแต่เดมิทีเ่คยใชใ้บตองห่อขนมถา้บา้นไหนไม่ม ีอาจขอจากบา้นอื่นทําแลว้แจกเพื่อนบา้น 
ปจัจุบนัความสนิทสนมก็เริม่ห่างกนั เพราะทุกบ้านต่างมถุีงพลาสติกเป็นของตนเอง วฒันธรรม

ชุมชนกนัล่มสลาย บทบาทหน้าทีก่ารห่อ ความเป็นผูห้ญงิจงึลดบทบาทไป การออกไปทํางานนอก
บา้นเพือ่หาเงนิ เหล่าน้ีจงึเป็นการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุอ์ยา่งมอิาจหลกีเลีย่ง 

 ปจัจุบนัแต่ละกลุ่มชาตพินัธุพ์ยายามปรบัตวัรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมเดมิของตนกลบัมา การต่อสู้
รือ้ฟ้ืนและการสรา้งอตัลกัษณ์น้ีเป็นความพยายามของคนในแต่ละกลุ่มชาติพนัธุ์ที่มองเหน็คุณค่า 
บางกลุ่มอาจจะตัง้พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น เช่น กลุ่มไทยเบิ้ง กลุ่มลาวแงว้เป็นต้น มกีารรือ้ฟ้ืนประเพณี

วฒันธรรมของเดมิ กลุ่มมอญ มกีารจดัตัง้ชมรมของมอญเพื่อสบืทอดประเพณีความเชื่อแบบเดมิไว้

โดยมศีูนย์รวมอยู่ที่วดั กลุ่มลาวแงว้ได้มกีารเก็บรวบรวมของเก่าแก่ของมคี่าแบบเดมิ ๆ ไว้ที่วดั
เช่นเดยีวกนั เพราะปจัจุบนัชาวบา้นมกัจะขายของทีค่ดิว่าไม่จําเป็นสาํหรบัชวีติเหล่าน้ีเช่นกระต่าย
ขดูมะพรา้ว ครก ตะเกยีง เกวยีน ฯลฯใหก้บัพ่อคา้ของเก่าไปเกอืบหมด ความเป็นตวัตนที่แทจ้รงิ
ของกลุ่มชาตพินัธุ์จงึถูกกลนืดว้ยวฒันธรรมตะวนัตกทุกบา้นมโีทรทศัน์ตู้เยน็ เตาอบ เครื่องป ัน่ สิง่
อํานวยความสะดวกทุกอย่าง เหมอืนในเมอืงใหญ่ บา้นกลายเป็นบา้นปูนแทนบา้นไม ้มตีู้เยน็แทน
โอ่งดนิ มเีครื่องซกัผา้ มรีถยนต์แทนเกวยีน เป็นต้น วฒันธรรมการห่อของกลุ่มชาตพินัธุ์บางอย่าง
เท่านัน้ที่ยงัไม่เปลี่ยนแปลงตามกระแสความเจรญิของโลกตะวนัตก เช่น การห่อขา้วต้มมดั หรอื
ขา้วต้มลูกโยน ยงัมพีอใหเ้หน็ในงานเทศกาลทําบุญใหญ่ เช่น งานออกพรรษา การห่อขนมต่าง ๆ 
เช่น ขนมเทยีน ขนมเข่ง บ๊ะจ่าง ขนมใส่ไส ้ขนมตาล ขนมกรวย ยงัพบเหน็ในแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์
และยงัคงความเป็นอตัลกัษณ์ของแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งด ี
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2. วฒันธรรมการห่อกบัธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
มนุษยท์ุกคนทีเ่กดิมาลว้นตอ้งพึง่พาอาศยัธรรมชาตเิพื่อดํารงชวีติ ปจัจยั 4 ทีม่นุษยจ์ําเป็น

ไดแ้ก่ อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งนุ่งหม่ และยารกัษาโรค เหล่าน้ีลว้นไดจ้ากธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม เมื่อ
ตอ้งอาศยัปจัจยัเหล่าน้ี มนุษยจ์งึตอ้งดแูลรกัษาธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มใหด้าํรงอยูก่บัมนุษยต์ราบนาน
เท่านาน การดูแลรกัษาธรรมชาติมนุษย์จําเป็นต้องสรา้งกฎกติกาในการอยู่ร่วมกนัการเคารพต่อ
ธรรมชาต ิเช่น การเซ่นไหวผ้ปี่า มศีาลปู่ตา มพีธิกีรรมเพื่อรกัษาธรรมชาตไิว ้ปจัจุบนัความเจรญิ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทาํใหค้วามเชื่อบางประการหายไปธรรมชาตจิงึไดถู้กทาํลายไปเป็น
อนัมาก วฒันธรรมการหอ่ของกลุ่มชาตพินัธุต่์าง ๆ ยอ่มหลกีไมพ่น้การใชว้สัดุธรรมชาต ิเน่ืองจากใน
อดตีไมม่รีะบบเทคโนโลยทีีผ่ลติพลาสตกิหรอืโฟมเขา้มาใช ้ในแต่ละกลุ่มชาตพินัธุจ์ะใชใ้บไมท้ีอ่ยูใ่น
ทอ้งถิน่ของตนมาประยกุตใ์ชใ้นการหอ่ เชน่  

 กลุ่มไทยเบิง้ ใช ้
 ใบตอง ใบลาน ใบตาล ใบเตย ใบบวั ใบมะพรา้ว ใบตองทอง ใบออ้ย ใบยอ ใบเลยีง หรอื

ใบตองเลยีง ใบชงโค ใบพลวง ใบตบัเต่า 
 กลุ่มลาวพวนใช ้
 ใบตอง เปลอืกขา้วโพด ใบบวั 
 กลุ่มลาวแงว้ใช ้
 ใบตอง ใบบวั ใบตองกุง ใบตาล  
 กลุ่มมอญใช ้
 ใบตอง ใบออ้ ใบลาํเจยีก ใบลาน ใบตาล ใบทองหลาง ใบบวั ใบมะพรา้ว กาบหมาก 
 กลุ่มจนีใช ้
 ใบตองทัง้สดและแหง้ ใบไผจ่นี ใบบวั  
 จากตวัอยา่งใบไมด้งักล่าวจะพบว่า ทุกกลุ่มชาตพินัธุจ์ะใชใ้บตอง ใบบวั เป็นส่วนมากและ

จะใช้ใบไมท้ี่มใีนท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มชาติพนัธุ์แตกต่างกนัออกไปมากน้อยแล้วแต่ความสะดวก 
ปจัจุบนัวสัดุที่พบและยงัใชใ้นการห่อ คอื ใบตอง ใบไผ่ ใบลาน ใบออ้ เน่ืองจากหาวสัดุไดง้่ายและ
เป็นอตัลกัษณ์ของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์ผูว้จิยัวเิคราะหว์า่แมเ้ทคโนโลยใีนปจัจุบนัจะสามารถผลติวสัดุ
ที่มคีวามสะดวกต่อการใช้งาน เช่น พลาสตกิหรอืโฟม หรอือื่น ๆ ที่ดูทนัสมยั แต่การห่อด้วยวสัดุ
ธรรมชาตกิลบัไม่ไดแ้สดงความลา้หลงัทางเทคโนโลย ีผูเ้ขยีนกลบัมองว่าการห่อดว้ยวสัดุธรรมชาต ิ
เช่น ข้าวต้มมดั ขนมต่าง ๆ ของไทย ได้แสดงถึงการอยู่ใกล้ชิดกบัธรรมชาติความกลมกลืนกบั
ธรรมชาต ิความอบอุ่นของครอบครวั สงัคม ประเพณี ความรกัสงบ วถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ย แสดงถงึการ
ดําเนินชีวิตที่อนุรกัษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความประณีตงดงามจากวสัดุธรรมชาติ บางครัง้มี
หน่วยงานไดนํ้ารปูแบบการห่อแบบไทย ๆ น้ีเป็นสญัลกัษณ์แสดงความเป็นไทยในการแสดงงานต่าง ๆ 
ผูเ้ขยีนไดเ้คยถามคนหลายกลุ่มว่า หากจะเปลี่ยนวสัดุในการห่อขา้วต้มมดัเป็นถุงพลาสตกิ จะเอา
หรอืไม่ ทุกคนตอบว่าไม่ เพราะเหตุผลหลายประการเช่น รสชาด สสีนั และความเป็นไทย ความ
เป็นอตัลกัษณ์จะลดลงไปทนัท ี



 149

 ดงันัน้อาจสรุปไดว้่าวฒันธรรมการห่อของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุน์ัน้ไดผ้กูพนักบัวสัดุทีห่าได้
จากธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มรอบ ๆ ตวัมาเน่ินนานแต่มกีารเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา เปลีย่นแปลง
ไปตามความเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีที่สามารถผลิตวสัดุสงัเคราะห์ขึน้มา
หอ่หุม้มากมาย แต่การห่อทีใ่ชว้สัดุจากธรรมชาตกิลบัไมไ่ดล้ดคุณค่าความเป็นอตัลกัษณ์ลงไป หรอื
ด้อยค่าลงไป แต่กลบัเป็นสิง่ที่ทําให้มองเหน็คุณค่าของวถิีชวีติ ดัง้เดมิของแต่ละกลุ่มชาติพนัธุ์ที่
ผูกพนัอยู่กับธรรมชาติ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบ สนัติ งดงาม อย่างเหนียวแน่น จนกลายเป็น 
อตัลกัษณ์ของคนไทยไปแลว้ ดงันัน้ ควรชว่ยกนัอนุรกัษ์สิง่เหล่าน้ีไว ้ใหคู้ก่บัสงัคมไทยอยา่งเน่ินนาน 
 
3.วฒันธรรมการห่อกบัศาสนา ความเช่ือ ประเพณี 

ทุกกลุ่มชาตพินัธุ์ในอดตีล้วนมคีวามเชื่อในสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์และอํานาจที่เหนือธรรมชาต ิเมื่อ
พทุธศาสนาเขา้มาสูด่นิแดนสุวรรณภูม ิจงึก่อเกดิความเชื่อความศรทัธาในกลุ่มชนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณ
น้ีมากขึน้ ความเชื่อเกีย่วกบัอาํนาจสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามธรรมชาตจิงึลดจํานวนลงแต่ยงัคงมใีหเ้หน็อยูใ่น
ยุคปจัจุบนั กลุ่มชาติพนัธุ์ในจงัหวดัลพบุรโีดยส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธและนับถือผ ีหรอืสิง่ 
ศกัดิส์ทิธิอ์ื่นควบคู่กนัไปดว้ย ดงันัน้ ในวถิชีวีติทีม่กีารเกดิ แก่ เจบ็ ตาย จงึจําเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกบั
ประเพณ ีพธิกีรรม วฒันธรรมการหอ่จงึมบีทบาทเขา้มาเกีย่วขอ้งในสิง่เหล่าน้ี เชน่ เทศกาลประเพณี

ออกพรรษาทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็กลบัจากดาวดงึสเ์พื่อโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา 3 เดอืน วนัน้ีจงึเป็น
วนัทีม่คีวามสาํคญัสาํหรบัคนทีน่บัถอืพทุธศาสนา อนัเป็นวนัทีทุ่กคนรอใสบ่าตรกบัองคพ์ระสมัมาสมั
พุทธเจา้ เป็นวนัสวรรคเ์ปิด ถอืว่าเป็นการทําบุญทีไ่ดบุ้ญมาก สิง่ของทีต่อ้งนําไปทําบุญคอื ขา้วต้ม
มดั หรือข้าวต้มผดั หรือข้าวต้มลูกโยน ซึ่งตามความเชื่อในอดีตที่ว่าประชาชนที่ไปรอรบัเสด็จ
พระพทุธเจา้ทีก่ลบัจากเทวโลกสูโ่ลกมนุษย ์ณ เมอืงสงักสัสะเป็นเมอืงเลก็ๆ ชาวเมอืงเป็นคนยากจน
จงึไม่สามารถหาอาหารอยา่งอื่นมาเตรยีมถวายพระพุทธเจา้ได ้ดงันัน้จงึไดนํ้าขา้วตม้มดัเป็นเสบยีง
ระหว่างการรอต่อมาในวนัออกพรรษาคนจงึนิยมนําขา้วตม้มารอใส่บาตร หรอืการทาํขา้วตม้ลูกโยน
ไปทําบุญเน่ืองจากมผีูค้นรอใสบ่าตรเป็นจํานวนมากไมส่ามารถเขา้ไปใกลจ้งึอธษิฐานโยนขา้วตม้ให้

ลงในบาตรเหมอืนกบัโยนขึน้สวรรค์ เป็นต้น นอกจากนัน้กลุ่มลาวหลายกลุ่มทัง้ลาวแงว้ ลาวพวน 
หรอืไทยเบิง้กม็คีวามเชื่อเกีย่วกบัการหอ่คมัภรีท์ีค่ลา้ยกนัคอื ผูห้ญงิจะเป็นคนทอผา้เพื่อใชห้อ่คมัภรี์
ใบลาน ทีจ่ารกึเขยีนธรรมะเพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา สบืเน่ืองมาจากผูห้ญงิไมส่ามารถบวชเป็นพระได้
เหมอืนผูช้าย และผูห้ญงิในอดตีกไ็ม่ไดศ้กึษาหาความรูเ้กี่ยวกบัอกัขระและไม่สามารถเขยีน หรอื 
จารคมัภรีไ์ด ้ดงันัน้ทางออกในการทาํบุญทีถ่อืว่าไดบุ้ญมากแทนการบวชคอืการทอผา้เพื่อหอ่คมัภรี ์
ลวดลายความสวยงามของผ้าห่อคมัภีร์จะแตกต่างกนัไปตามกลุ่มชาติพนัธุ์ กลุ่มที่ผูเ้ขยีนเขา้ไป
สาํรวจพบว่า กลุ่มลาวแงว้มลีวดลายการทอผา้หอ่คมัภรีท์ีส่วยงามทีสุ่ด บางกลุ่มชาตพินัธุไ์ม่มเีหลอื
ใหเ้หน็แลว้ บางกลุ่มใชเ้พยีงผา้ทอไมม่ลีายหรอืผา้จวีรพระในการหอ่เทา่นัน้ 
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 ประเพณีการเกิด การตาย แต่ละกลุ่มชาติพนัธุ์มีแนวความคิดคล้าย ๆ กนัและมีพธิีที่
คลา้ยกนั เช่น การคลอดลูกโดยหมอตําแย เมื่อคลอดออกมาเสรจ็หมอตําแยจะลา้งตวัเดก็ใหส้ะอาด
แลว้ใชผ้า้ถุงเก่า ๆ ของแมแ่ทนผา้ออ้มในปจัจุบนัหอ่หุม้ตวัเดก็ไวเ้ป็นการสรา้งสายใยความรกัอบอุ่น 
ผูเ้ขยีนวเิคราะห์ว่าเป็นการทําให้ลูกที่เกิดใหม่คุ้นเคยกบักลิน่ตวัของแม่จงึทําใหเ้กดิความผูกพนั

ระหวา่งแมก่บัลูกไดเ้รว็มากขึน้ สว่นประเพณีการตายนัน้ โดยดัง้เดมิอาจจะใชว้ธิฝีงัในปา่ชา้หรอืเผา
ในกองฟอน การหอ่ศพนัน้มกัไมใ่ครท่าํกนั นอกจากการใชใ้บตองรองศพเพื่อกนัน้ําเหลอืงไหลเปรอะ
เป้ือน การห่อศพนัน้อาจใชใ้นปจัจุบนัทีม่กีารตายจากอุบตัเิหตุกลางถนนเพื่อกนัอุจาดหรอืเพื่อเกบ็
ศพไวเ้ป็นเวลานาน  

 อาจสรุปว่าวฒันธรรมการห่อกบัศาสนาความเชื่อ ประเพณีนัน้ เป็นสิง่ที่ควบคู่กนัมากบั
มนุษย ์เพราะสิง่เหล่าน้ีจะแทรกอยู่ในวถิชีวีติทีต่อ้งเกีย่วกบัความเชื่อในเรื่องวญิญาณ ผบีรรพบุรุษ 
เทพดา เจา้ที่ ศาสนาเหล่าน้ีล้วนมคีวามสมัพนัธ์กบัโครงสรา้งอํานาจภายในครอบครวัระบบเครอื
ญาต ิเช่น การราํผโีรงของมอญ เป็นตน้ ประเพณีน้ีเป็นการแฝงความหมายของความสามคัค ีความ
เป็นปึกแผน่ ความรกั ในพธิกีรรม ทาํใหส้ถาบนัครอบครวัมคีวามเขม้แขง็หากใครไม่ปฏบิตัติามอาจ
ทาํใหเ้กดิการเจบ็ไข ้หรอืปว่ยได ้การหอ่เพือ่บชูาเซ่นไหว ้ของกลุ่มชาตพินัธุต่์าง ๆ เช่น การไหวเ้จา้ 
ไหวผ้ตีาแฮก หรอืผอีื่น ๆ ทีป่กป้องคุม้ครองแม่น้ํา ปา่ ภูเขา ตน้ไม ้เหล่าน้ีลว้นก่อใหเ้กดิความเกรง
กลวัต่ออํานาจทีม่องไม่เหน็ทําใหค้นมคีวามเคารพต่อธรรมชาต ิทําใหธ้รรมชาตไิม่ถูกทําลาย เป็น
ความยัง่ยนืความเขม้แขง็ของระบบสงัคม ชุมชนและธรรมชาตแิวดลอ้ม 

 
4.วฒันธรรมการห่อกบัภมิูปัญญา 
         ภูมปิญัญาหมายถงึ ความรู ้ความคดิ ความเชื่อ ความสามารถ ความจดัเจน ทีก่ลุ่มชนได้
จากประสบการณ์ที่ส ัง่สมไว้ในการปรบัตัวและดํารงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรมทีไ่ดม้กีารพฒันาการสบืสานกนัมา ภูมปิญัญาเป็น
ผลของการใชส้ตปิญัญาปรบัตวักบัสภาวะต่างๆในพืน้ที ่ทีก่ลุ่มชนนัน้ตัง้หลกัแหล่งถิน่ฐานอยูแ่ละได้
แลกเปลีย่นสงัสรรคท์างวฒันธรรมกบัชุมชนอื่น จากพืน้ทีส่ ิง่แวดลอ้มอื่นทีไ่ดม้กีารตดิต่อสมัพนัธก์นั
แลว้รบัเอาหรอืปรบัเปลีย่นนํามาสรา้งประโยชน์หรอืแกป้ญัหาได ้ในสิง่แวดลอ้มและบรบิททางสงัคม
และวฒันธรรมของกลุ่มชนนัน้ ภูมปิญัญาจึงมทีัง้ภูมปิญัญาอนัเกิดจากประสบการณ์ในพื้นที่ภูมิ

ปญัญาที่มาจากภายนอกและภูมิปญัญาที่ผลิตใหม่หรือผลิตซํ้าเพื่อแก้ปญัหาและการปรบัตัวให้

สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นและความเปลีย่นแปลง (เอกวทิย ์ณ ถลาง. 2544: 42) 
ประเวศ  วะส ีกล่าวถงึภมูปิญัญาชาวบา้นวา่ 
 ภูมปิญัญาชาวบ้านเป็นแหล่งความรูท้ี่ดอีย่างหน่ึงที่ถูกทอดทิ้งไปในวงการศกึษาปจัจุบนั

ชาวบ้านดํารงชวีติร่วมกนัอยู่เป็นเวลาชา้นานอาจจะเป็นรอ้ยเป็นพนัปีเรยีกว่ามคีวามยัง่ยนื สิง่ใด
ยัง่ยนืกต่็อเมื่อมดุีลยภาพ ถา้เสยีดุลยกจ็ะเจบ็ป่วย วกิฤต และสลาย วถิกีารดํารงชวีติของชาวบา้น
คอืการดาํรงอยูร่ว่มกนัอยา่งไดดุ้ลยภาพ ทัง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยแ์ละระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิ
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เช่น การรกัษาป่าและต้นน้ําลําธาร การรูจ้กัใชท้รพัยากร ภูมปิญัญาเหล่าน้ีรวมเรยีกว่า วฒันธรรม 
วฒันธรรมเป็นภูมปิญัญาทีส่ะสมมาจากการปฏบิตัจิรงิและถ่ายทอดกนัมาเป็นเวลาชา้นาน ความรู้
ของมนุษย์ไม่ได้มแีต่ที่เกิดขึ้นจากการทดลองในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เท่านัน้ ความรู้อีก
กระแสหน่ึงซึ่งเกดิมาก่อน คอื ความรูท้ีเ่กดิจากการทดลองปฏบิตัจิรงิในหอ้งทดลองทางสงัคม คอื
ความรูก้ระแสวฒันธรรม หรอืความรูด้ ัง้เดมิ หรอืภมูปิญัญาชาวบา้นความรูเ้หล่าน้ีทีถู่กคน้พบ ลองใช ้
ดดัแปลง ถ่ายทอดกนัมาด้วยเวลานานเป็นพนัเป็นหมื่นปีจงึมคี่ายิง่นักเป็นมรดกทางปญัญาของ

มนุษยด์ว้ยการศกึษาอยา่งทีท่าํกนัในปจัจุบนั มรดกทางปญัญาเหล่าน้ีจะสญูหายไปอยา่งรวดเรว็  
(ประเวศ  วะส.ี ม.ป.ป.; อา้งองิจาก เอกวทิย ์ณ ถลาง. 2544: คาํนิยม) 
    ความสาํคญัของภมูปิญัญาการหอ่นัน้เป็นสิง่สาํคญัอยา่งมาก ดงัทีก่ล่าว เพราะเป็นการสัง่
สมมาหลายชัว่อายุคน ภูมปิญัญาเป็นทุกสิง่ทุกอย่างในการดําเนินชีวติ ภูมปิญัญาทางการห่อที่

ชาวบ้านแต่ละกลุ่มชาติพนัธุ์ได้คดิค้นขึ้น นัน้ได้ผ่านกระบวนการคดิ กระบวนการออกแบบ และ
ทดลองใชม้านบัพนัปี เกดิความสมดุลระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิแลว้สิง่ใดทีท่าํใหเ้กดิวกิฤตคิวาม
ล่มสลายทางภูมปิญัญาทางการห่อของกลุ่มชาตพินัธุ์ หากไม่ใช่เกดิจากวฒันธรรมสมยัใหม่ความ
สะดวกสบายจากวสัดุการห่อทีท่นัสมยัจากซกีโลกตะวนัตก สงัคมและวถิชีวีติคนไทยไดเ้ปลี่ยนไป
เป็นอย่างมาก หลงัจากการครอบงาํทางวฒันธรรมแบบทุนนิยม มบีางอย่างทีส่ามารถปรบัตวัได ้มี
บางอย่างล้มเหลวสูญหายไป ชีวิตของคนไทยได้มกีารปรบัตวัให้สอดคล้องกบัเหตุการณ์ใหม่ๆ 
ความรูใ้หมม่ากขึน้ มกีารสญูเสยีบางอยา่ง มกีารสบืทอดบางอยา่ง มกีารผลติซํ้าขึน้มาใหม ่มกีารนํา
ภูมปิญัญามาประยุกต์ใชก้บัเหตุการณ์ใหม่ๆ การปรบัตวัเปลี่ยนแปลงน้ี มาจากสาเหตุใหญ่คอื การ
ปฏริูปโครงสรา้งการปกครองจากสมบูรณาญาสทิธริาชมาเป็นรฐัชาติ มรีะบบราชการโดยยดึรวม
อาํนาจไวท้ีศู่นยก์ลางคอื กรุงเทพ ความเป็นลกัษณะเฉพาะตวัในแต่ละภูมภิาค เช่น ศลิปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ได้เริม่สลายความเป็นตวัตนแบบช้าๆ แล้วหลอมกลายเป็นหน่ึง
เดียวคือความเป็นไทย การเปลี่ยนแปลงน้ีทําให้ทุกคนต้องยอมรบัวัฒนธรรมกระแสหลัก คือ
วฒันธรรมหลวง ซึง่ผา่นมาในรปูแบบของการศกึษา ระบบราชการมผีลทาํใหว้ฒันธรรมของชาวบา้น
หมดความสาํคญัลงไป ทุกเผ่าพนัธุท์ีอ่าศยัอยูใ่นผนืแผ่นดนิน้ีคอื ไทย ไม่ว่าจะเป็น ลาว มอญ ญวน 
พวน ชาวเขา อกีอ้ มเูซอ เป็นการรวมพลใหเ้กดิความเป็นปึกแผน่ตอกยํ้าความเป็นชาตนิิยม แลว้ก็
ดูถูกเหยยีดหยามความเป็นทอ้งถิน่โดยทางราชการเอง ทําใหเ้กดิความเหลื่อมลํ้าทางสงัคมขึน้มา 
การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วทําให้เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเจรญิเติบโตแบบรวดเร็ว ชาวบ้านมี
ทางเลือกในการทํางานในการประกอบอาชีพมากขึ้น การอพยพโยกย้าย ทําให้ความเป็นชุมชน
ชนบทลดบทบาทลง สงัคมเมอืงได้เติบโตขยายตวั นําทรพัยากรจากชนบทมาใช้เป็นการทําลาย
ธรรมชาต ิดนิ น้ํา ปา่เขา และแรงงานคน ทาํใหช้วีติแบบชนบท ถดถอย ออ่นแอ ยากจนลง จากชวีติ
ทีมุ่ง่ทาํแบบพอมพีอกนิหรอืทีเ่รยีกว่า “เฮด็อยู ่เฮด็กนิ” กลายเป็นตอ้งผลติมากๆเพื่อขาย เอาเงนิมา
ซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกจนบางอย่างขาดทุน ขายข้าวได้ราคาถูก แต่ต้นทุนราคาแพง 
เศรษฐกิจแบบพึ่งพากนัในแต่ละหมู่บ้านก็เริม่หมดไปด้วยอํานาจของเงนิและเทคโนโลย ีคนเป็น
เพยีง “สิง่ของ” เป็นทรพัยากรอยา่งหน่ึง ทีต่อ้งรบัใชเ้ศรษฐกจิเพื่อเพยีงใหไ้ดค้่าตอบแทน ความเป็น
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มนุษยเ์ริม่หมดไป การศกึษาเรยีนรูเ้ปลีย่นไป เมื่อก่อนการศกึษาเริม่จากเครอืญาต ิธรรมชาต ิไรน่า 
ป่าเขา บ้าน วดั หรอืวงั ปจัจุบนัสถานที่ต่างๆที่กล่าวมาไม่สามารถใหค้วามรู้เพื่อการดํารงชพีใน
สงัคมสมยัใหมไ่ดอ้กีต่อไปแลว้ จงึตอ้งมกีารศกึษาในรปูแบบของ โรงเรยีน แบ่งเป็นระดบัชัน้ ประถม 
มธัยม อาชวีะ และมหาวทิยาลยั รวมไปถงึการศกึษานอกโรงเรยีนโดยการจดัการของรฐัตามแบบ
ตะวนัตก การจดัการศึกษาแบบน้ีไม่ได้มุ่งเน้นใหค้วามสําคญัต่อภูมปิญัญาวฒันธรรมไทยเลยแต่

มุง่เน้นการศกึษาเพื่อออกมารบัใชเ้ศรษฐกจิ และสงัคมสมยัใหมเ่ท่านัน้ บณัฑติทีจ่บมามคีวามรูแ้บบ

สมยัใหมแ่ต่ ไม่มปีญัญาในการแกไ้ขชวีติ เพราะทีผ่่านมาบณัฑติทีจ่บมากต็กงานกนัมากมายเพราะ

ขาดการวางแผนในการดาํเนินชวีติ ไมศ่กึษาอยา่งจรงิจงั  
       การคน้หาวถิแีห่งธรรมชาต ิวถิแีละเป้าหมายเป็นอนัเดยีวกนัความสุขของมนุษยค์อืการ
เดนิตามวถิแีห่งธรรมชาต ิไมว่่าจะสบืคน้หาปรชัญาตะวนัออกส่วนใดกพ็บเหน็แต่ปญัหาอนัลํ้าลกึซึง่
บรรพบุรุษไดส้ัง่สมมาถ่ายทอดมาเป็นเวลานับพนัๆปี น่าเสยีดายทีป่รชัญาเหล่าน้ีถูกบดบงัดว้ยวถิี

ตะวนัตก วถิทีนัสมยั อนัเป็นผลของการคดิแบบแยกสว่นทีรุ่ง่เรอืงในระยะสามรอ้ยปีทีผ่า่นมาและเขา้
มาครอบงาํวถิแีห่งเอกภาพดัง้เดมิของคนตะวนัออกจนแทบจะกลบัสู่รากเหงา้ไม่เป็น การคน้หาภูมิ
ปญัญาวนัน้ีอาจดูมคีวามกระตือรอืรน้มากกว่าหลายปีที่ผ่านมา แต่กย็งัเป็นกระบวนการแยกส่วน
มองเห็นเทคโนโลยชีาวบ้าน แต่ไม่เห็นภูมปิญัญา หรืออาจสบัสนว่าเทคโนโลยคีือวิทยาศาสตร ์
สบัสนว่าเทคโนโลยชีาวบ้านคอืภูมปิญัญาชาวบ้าน ปญัหาการศกึษาและการพฒันาปญัหาหน่ึงใน

สงัคมไทยคอืการไมส่นใจวทิยาศาสตรอ์ยา่งจรงิจงั แสวงหาแต่เทคโนโลยทีีท่นัสมยัทีด่เูป็นเครื่องบ่ง
บอกรสนิยม ซึ่งเกือบทัง้หมดก็ล้วนซื้อมาจากต่างประเทศ คิดเอง ประดิษฐ์เองไม่ได้เพราะไม่มี
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ภูมปิญัญาชาวบา้นเป็นปรชัญาชวีติ เป็นศาสตรแ์ละศลิป์ของการดําเนิน
ชวีติเป็นแนวทางเพือ่การอยูอ่ยา่งสมดุลก่อใหเ้กดิความอยูเ่ยน็เป็นสขุ 
              ภูมปิญัญาการใชช้วีติของคนไทยทุกดา้นนัน้ถอืว่ามคีุณค่าต่อการศกึษารื้อฟ้ืนและให้

ความสาํคญัต่อการสบืทอด ควรใหลู้กหลานไดรู้จ้กัตวัตนทีแ่ทจ้รงิของเรา ว่าเราเป็นอะไร เราเคยอยู่
รว่มกบัธรรมชาตอิยา่งสนัตสิุขมคีวามสุขในความพอมพีอเพยีง แต่ค่านิยมฝรัง่ทาํใหเ้ราไปยดึถอืเอา
วตัถุ เงินทอง ของมีค่านอกกายมาเป็นสิ่งที่เหนือกว่าจิตใจ บางสิ่งบางอย่างมีอนัตรายเช่นนํา
พลาสตกิมาห่อของกนิเป็นต้น หากเรามไีฟแห่งภูมปิญัญาเป็นแสงสว่างนําทาง ใหเ้หน็หนทางทีจ่ะ
เดนิไปไดช้ดัขึน้ อนัตรายคงน้อยลง แมว้่าไฟนัน้ใกลจ้ะมอดหากเราช่วยกนัเตมิไฟช่วยกนัสุมไมช้ิน้
เลก็ๆหลายอนัก่อใหเ้กดิเป็นกองไฟที่ยิง่ใหญ่ได้ ฉันใด เราก็ต้องร่วมใจกนัเพื่อใหเ้กดิพลงั ฉันนัน้ 
ต้นไมใ้หญ่อยู่รอดได้เพราะรากที่หยัง่ลกึลงไปในดนิ ตึกสรา้งสูงได้เพราะมรีากฐานที่แขง็แรง ฟนั
สามารถกดัเขีย้วไดเ้พราะรากฟนัทีแ่ขง็แรง คนไทยจะพฒันาอยา่งยัง่ยนืไดเ้พราะรากเหงา้ภมูปิญัญา
ทีส่ ัง่สมมานานเป็นของตนเองทีเ่ขม้แขง็ ดงันัน้การสุมไฟแห่งภูมปิญัญาจงึเป็นหน้าทีข่องเราทุกคน 
แมก้ระแสน้ําแห่งวฒันธรรมจะเชี่ยวกรากอย่างไร หากเรามหีลกัที่ม ัน่คง สายน้ําก็มอิาจทําใหเ้รา
หวัน่ไหว         
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5.วฒันธรรมการห่อกบัเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
 เมือ่พดูถงึคาํวา่เศรษฐกจิโดยมากมกันึกถงึเงนิ สนิคา้ ระบบการบรกิาร ตลาดหุน้ ดอกเบีย้ 

หรอืการแลกเปลีย่นซือ้ขายสนิคา้ทีต่อ้งใชเ้งนิเป็นตวักลาง เงนิและเศรษฐกจิไมส่ามารถแยกออกจาก
กนัได ้แต่เงนิเพิง่เริม่ใชก้นัอย่างแพร่หลายในระยะไม่ถงึ 100 ปีที่ผ่านมา วฒันธรรมการห่อมสี่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปลี่ยนสนิค้ามาแต่ครัง้ในอดตี จากหลกัฐานทางการค้าหลายเสน้ทาง เช่น 
เสน้ทางการคา้ทีเ่รยีกว่าเสน้ทางสายไหมจากจนีสู่ยุโรป หรอืการคา้ขายในสุวรรณภูม ิสมยัทวารวด ี
สมยัขอมเรอืงอํานาจ สุโขทยั อยุธยา หรอืรตันโกสนิทร์ การห่อเป็นการลําเลยีง บรรจุสนิค้าเพื่อ
ป้องกนัสนิคา้จากความเสยีหาย เช่น การแตกรา้วหรอืเป็นการเคลื่อนยา้ยสิง่ของจากทีห่น่ึงไปยงัที่
หน่ึง เน้นประโยชน์ใชส้อยมากกวา่ความงาม เมื่อสรรพสิง่เจรญิกา้วหน้าขึน้ เช่น ระบบการคมนาคม 
เทคโนโลยกีารผลติ การเปลีย่นแปลงระบอบการปกครอง สงัคมการเมอืง เปลีย่นไปทาํใหว้ฒันธรรม
การหอ่ปรบัเปลีย่นไปตามกระแสความเจรญิดงักล่าวดว้ยเชน่กนั 

 หากจะแบ่งช่วงเวลาความเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจนของวฒันธรรมการห่อจากการวเิคราะห์
ของผูว้จิยั ขอแบ่งลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี 
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ช่วงเวลาการเปล่ียนแปลงวสัดกุารห่อในไทย 
(Time Line) 

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 ระยะที ่4 

ยคุก่อนประวตัศิาสตร ์
- ตน้รตันโกสนิทร ์

รชักาลที ่5 สงครามโลกครัง้ที ่2 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาต ิ– ปจัจุบนั 
2504 - 2552 

วสัดุธรรมชาต ิใบไม ้
หนงัสตัว ์ไม ้วชัพชื  
ผา้ 

กาํเนิดโรงพมิพผ์ลติกระดาษ อาหารกระป๋อง 
พลาสตกิ 
กระดาษ 
กระสอบ 

พลาสตกิ 
โฟม  
อะลมูเินียม 
ฟรอยฯลฯ 
การศกึษา 
ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปา ถนน 
โครงสรา้งสงัคม 
ทุนนิยม 
ความแปลกแยก ชนชัน้ 
ความเหลื่อมลํ้า 

 พ.ศ.2482 – 2493 (1939 – 1950) พลาสตกิถูกใชเ้ป็นวสัดุแทนวสัดุธรรมชาตปิระเภทยาง 
 พ.ศ.2493 – 2503 (1950 – 1960) มผีลติภณัฑจ์ากพลาสตกิมากขึน้ พลาสตกิทีผ่ลติจาก

ญีปุ่น่ คุณภาพไมด่เีทา่ทีค่วร 
 พ.ศ.2511 (1968) พลาสตกิเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  
 พ.ศ.2512 มอีาหารกระป๋องในไทย 
 พ.ศ.2516  ไทยผลติพลาสตกิและนําเขา้เมด็พลาสตกิ 
 พ.ศ.2513 – 2523 (1970 – 1980) พลาสตกิกลายเป็นวสัดุตวัเลอืกอนัดบัแรกของการใชผ้ลติ 
 พ.ศ.2523 (1980) ผลติโฟม กล่องโฟม (2552: ออนไลน์) 
 
 จากตารางดงักล่าวจะเหน็ไดว้่ามกีารเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมการห่อจากการผลติ ระบบ

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงครัง้ใหญ่ 4 ครัง้ จากยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ถงึรตันโกสนิทรต์อนตน้ ยุค
น้ีจะใชก้ารห่อดว้ยวสัดุธรรมชาต ิเช่น หนังสตัว์ ใบไม ้ผกั วชัพชื ไม ้ดนิ เป็นต้น เป็นการห่อทีไ่ม่มี
นยัยะเคลอืบแฝงดว้ยเล่หเ์หลีย่มทางการคา้ สมยัรชักาลที ่5 มกีารผลติกระดาษ มกีารก่อตัง้โรงพมิพ ์
กําเนิดหนังสอืพมิพ์ ได้นํากระดาษมาเป็นวสัดุในการห่อหุม้แทนวสัดุธรรมชาติ  ในอดตีคนไทยไม่
นิยมนํากระดาษมาใชห้อ่ของ เน่ืองจากถอืว่าเป็นของสงูและหายาก จะเกบ็ไวเ้ขยีน จารกึ คมัภรี ์หรอื
ใช้วาดรูปเกี่ยวกบัพุทธศาสนาเท่านัน้ เมื่อมกีารผลติกระดาษออกมาจํานวนมากจงึทําให้กระดาษ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึน้ เช่น การห่อยาจนี ทําถุงกระดาษห่อของ เป็นต้น 
ในชว่งตน้ ๆ พ.ศ. 2500 กระดาษหนงัสอืพมิพย์งันิยมนํามาพบัเป็นถุงเพือ่หอ่กลว้ยแขกเป็นตน้  
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 สงครามโลกครัง้ที่ 2 ก่อให้เกิดการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง การ
เปลี่ยนแปลง การครอบงําและการขยายตวัของระบบทุนนิยมตะวนัตกการควบคุมกลไกตลาดเชงิ
พาณิชย ์เงนิเขา้มาแทนทีร่ะบบการแลกเปลี่ยน ทําใหค้วามสมัพนัธ์อื่น ๆ ในสงัคมชนบทล่มสลาย 
เช่น การลงแขกเกี่ยวขา้วอนัเป็นความช่วยเหลอืเอาแรงกนัหายไปถูกแทนที่ดว้ยการจา้งงานเป็น
รายวนัแทนค่าแรงดว้ยเงนิ ความสมัพนัธ์ภายในครอบครวัอ่อนแอลง เกดิการแย่งชงิทรพัยส์มบตั ิ
ทีด่นิ มกีารผลติเพื่อการคา้ การใชส้นิคา้จากต่างประเทศมากขึน้ ของทีเ่คยผลติใชใ้นชวีติประจําวนั
หายไป เช่น การทอผ้าเริม่สูญหายไป หม้ออะลูมเินียมมาแทนหม้อดิน กระดาษมาแทนใบตอง 
พลาสตกิเขา้มาแทนผา้ อะไรทีเ่คยผลติเองไดก้ซ็ือ้จากรา้นคา้แทน คนในหมู่บา้นออกไปทํางานหา
เงนินอกบา้น ไม่อยากทําไร่ทํานาเพราะลําบาก ความเป็นชุมชนสงัคมจางหายไป ความจําเป็นใน
การหาเงนิเพือ่ใชจ้า่ยในชวีติประจาํวนัสาํคญักวา่สิง่อื่นใด 
 สงครามโลกครัง้ที ่2 ไดม้พีฒันาการทางดา้นอาหารคอื สามารถผลติอาหารกระป๋องเพื่อใช้
ในงานสงคราม เพราะในขณะเกดิสงครามมกัจะไม่มเีวลาพถิพีถินัในการปรุงอาหาร จงึมผีูค้ดิผลติ
อาหารบรรจุกระป๋องซึง่สามารถเกบ็รกัษาไวไ้ดน้าน ๆ เพื่อรบัประทาน การใชก้ระดาษมาผลติเป็น
กล่องหรอืลงักระสุนปืนหรอืกล่องกระบอกสําหรบัเกบ็ของ สามารถป้องกนัความชื้น มน้ํีาหนักเบา 
นอกจากนัน้มกีารผลติกระสอบขา้วสารมาใชแ้ทนการบรรจุแบบเดมิ หลงัจากปี ค.ศ.1950 หรอืปี 
พ.ศ. 2493 ไดม้กีารผลติพลาสตกิขึน้มาแทนวสัดุธรรมชาตปิระเภทยาง และนํามาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย
ทัว่โลกประมาณปี พ.ศ. 2511 ประเทศไทยเองเริม่มกีารผลติผลติภณัฑจ์ากพลาสตกิและนํามาใช้

ประมาณปี พ.ศ. 2516 เป็นตน้มา  
 หลงัจากนัน้ประเทศไทยมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิป็นการพฒันาประเทศ

โดยไดร้บัความร่วมมอืจากประเทศสหรฐัอเมรกิาที่เป็นผูนํ้าค่ายทุนนิยมมาช่วยเหลอืในการแก้ไข

ความยากจนในชนบท พฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาระบบอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเริม่ใช้
แผนพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ นบัแต่ พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา  
 แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่1 (2504 – 2509) เน้นการก่อสรา้งทุนพืน้ฐานของสงัคม เช่น 
ก่อสรา้งทางหลวง เขือ่น โรงงานพลงัไฟฟ้า 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่2 (2510 – 2514) เน้นการก่อสรา้งเหมอืนเดมิแต่กระจายไปสู ่
สว่นต่าง ๆ ของประเทศมากขึน้ เชน่ การขดุคคูลองระบายน้ําสูไ่รน่า การสรา้งถนนเขา้สูท่อ้งถิน่ต่าง ๆ  
 แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่3 (2515 – 2519) เกดิปญัหาความยากจนและเหลื่อมลํ้าทาง
เศรษฐกจิชดัเจนขึน้ ดงันัน้ จงึเน้นไปใหค้วามสาํคญักบัการศกึษา พฒันาการเกษตร ใหบ้รกิารทาง
สาธารณะต่าง ๆ ลดความแตกต่างระหวา่งชนบทและเมอืง การวางแผนครอบครวั 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่4 (2520 – 2524) แกไ้ขปญัหาเงนิเฟ้อ ปญัหาขาดดุลการคา้ 
น้ํามนัขึน้ราคา ความยากจนและความไมเ่ป็นธรรมของการกระจายรายได ้ 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่5 (2525 – 2529) เน้นการกระจายความเจรญิสู่ภูมภิาค 
สง่เสรมิความเสมอภาคทางเศรษฐกจิ เน้นบทบาทความรว่มมอืจากเอกชน  
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 แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่6 (2530 – 2534) เป็นยคุทองของเศรษฐกจิไทยเพราะขยายตวั
อยา่งรวดเรว็ จากการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากญี่ปุน่ เพราะญีปุ่่นตอ้งการใชไ้ทยเป็นฐาน

การผลติแรงงานคุณภาพด ีราคาถูก โดยม ีพล อ. ชาตชิาย  ชุณหวณั เป็นนายกมแีนวโน้มจะผลกัดนั
ใหไ้ทยกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชยี เช่นเดยีวกบัเกาหลใีต้ ญี่ปุ่น สงิคโปร์ ใต้หวนั 
ฮ่องกง โดยเน้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีกระจายรายไดแ้ละความเจรญิ
ไปสูช่นบท 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่7 (2535 – 2539) เศรษฐกจิไทยเผชญิปญัหาปลายแผนที ่6 
เพราะขาดประสบการณ์และทกัษะฝีมอืแต่กย็งัคงมเีป้าหมายพฒันาเศรษฐกจิต่อไป 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่8 (2540 – 2544) เกดิปญัหาวกิฤตการเงนิในปี 2539 
ช่องว่างระหว่างรายได้ของคนรวยกับคนจนมีมากขึ้น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มี
ประสทิธภิาพ คุณภาพชวีติแยล่ง มกีารปรบัแผนใหมโ่ดยเน้น “คน” เป็นสญูกลางการพฒันาแทนการ
เน้นความสําคญัของความเจรญิเติบโตของเศรษฐกจิเน้นการมสี่วนร่วม เกดิปญัหาวกิฤตการเงนิ 
ค่าเงนิบาทลอยตวัในปี 2540 ธุรกจิลม้ละลาย สถาบนัการเงนิถูกปิด คนว่างงาน นบัเป็นวกิฤตครัง้
รา้ยแรงในประวตัศิาสตรไ์ทย 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่9 (2545 – 2549) มกีารทบทวนยุทธศาสตรใ์หมมุ่ง่เน้นทีก่าร
พฒันาแบบยัง่ยนื ความอยูด่กีนิดมีสีขุของคนไทยยดึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่10 (2550 – 2554) มุง่เน้นคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาแบบ
บูรณาการ ทัง้การศกึษา สุขอนามยั ใชแ้นวทางเศรษฐกจิพอเพยีง ฟ้ืนฟู ภูมปิญัญาต่าง ๆ ของไทย 
ใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย ใหค้วามสาํคญัต่อการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 
 จากการเปลีย่นแปลงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตดิงักล่าว จะพบว่าช่วงแรกจะ
เน้นไปที่การพฒันาสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า น้ําประปา เกษตร อุตสาหกรรม ต่อมาพบว่า
การพัฒนาดังกล่าวไม่ใช่หนทางการพัฒนาอย่างแท้จริง เกิดความล้มเหลว เสียหาย ทัง้
ทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม ระบบสงัคม ครอบครวั ระบบเศรษฐกจิ ฯลฯ ดงันัน้แผนพฒันา
เศรษฐกจิจงึยอ้นกลบัมาพฒันาคน พฒันาจติใจ ทัง้ทางเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นความเป็นตวัตน ไม่
ฟุ้งเฟ้อไปกบัทุนนิยม ทาํใหป้ระเทศไทยเขา้ใจตนเองมากขึน้ 
 วฒันธรรมการห่อทีเ่ปลีย่นแปลงไปกเ็ฉกเช่นเดยีวกนั มกีารพฒันาไปตามความเจรญิของ
วสัดุทีว่ทิยาศาสตรผ์ลติขึน้มาแทนธรรมชาต ิมคีวามสะดวกสบายมากกวา่ ประหยดัเวลามากกว่าแต่
ผลที่ได้คอืขยะและอนัตรายต่อสุขภาพ แต่ก็ยงัมกีารห่อของประเภทที่ไม่เปลี่ยนแนวคดิและวสัดุ 
ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของไทยไดเ้ป็นอย่างด ีเช่น การห่อขา้วต้มมดั การห่อขนมของไทยบาง
ชนิด เช่น ขนมใส่ไส้ ขนมจาก ขนมเทยีน ขนมเข่ง ขา้วต้มผดั แหนม หมูยอ บ๊ะจ่าง ซึ่งการห่อ
เหล่าน้ี แมว้่าจะมวีสัดุสมยัใหม่เขา้มาแทนแต่คนไทยยงัเลอืกทีจ่ะใชว้สัดุจากธรรมชาตมิาเป็นวสัดุ
หลัก จึงอาจสรุปได้ว่า พื้นฐานรากเหง้าของคนไทยเป็นคนติดดิน ผูกพันกับธรรมชาติไม่
เปลีย่นแปลง แมส้ภาพแวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง จะเปลีย่นไปเพยีงใด คนไทยบางกลุ่มก็
ยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลงวฒันธรรมการหอ่ 
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6.วฒันธรรมการห่อกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงมพีระราชดํารสัแนะแนวทางการดําเนินชวีติแก่คนไทยโดย
เน้นยํ้าเรื่องความ “ พอเพยีง ” มาตลอดนานกว่า 30 ปี ตัง้แต่ก่อนเกดิปญัหาทางเศรษฐกจิปี พ.ศ. 2541 
ในบา้นเมอืงเราและเมื่อเกดิวกิฤตทิางเศรษฐกจิ พระองคก์ท็รงเน้นยํ้าแนวทางการแกไ้ขปญัหา เพื่อให้
สงัคมไทยรอดพน้จากภาวะวกิฤตทิางเศรษฐกจิและสงัคม และเพื่อช่วยใหส้งัคมไทยสามารถดํารงอยู่ได้
อย่างมัน่คงและยัง่ยนืภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสงัคม แนวคดิแบบ
เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นแนวคดิในพระราชดํารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทีท่รงพระราชทาน
แก่พสกนิกรชาวไทยมากวา่ 32 ปีจากครัง้แรกทีพ่ระราชทานแก่นิสติในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเ์ป็นครัง้แรกเมื่อวนัที ่18กรกฎาคม พ.ศ.2517 และพระราชทานใน
ครัง้ต่อมาอกีหลายครัง้จนถงึปจัจุบนั ดงัจะยกตวัอยา่งพระราชดาํรสัมาพอสงัเขป ดงัน้ี 
 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 “ การพฒันาประเทศจําเป็นต้องทําความลําดบัขัน้ต้องสร้าง

พื้นฐานความพอม ีพอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้

อุปกรณ์ ทีป่ระหยดัแต่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เมื่อไดพ้ืน้ฐานมัน่คงพอสมควรและปฏบิตัไิดแ้ลว้ จงึ
คอ่ยเสรมิความเจรญิและฐานะเศรษฐกจิทีส่งูขึน้โดยลาํดบัต่อไป ” 
 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2517 “ คนอื่นจะว่าอยา่งไรกช็่างเขาจะว่าเมอืงไทยเชย ว่าเมอืงไทยไม่
มสีิง่สมยัใหมแ่ต่เราอยูพ่อมพีอกนิ และทุกคนมคีวามปรารถนา ทีจ่ะใหเ้มอืงไทยพอม ีพอกนิ มคีวาม
สงบ และทํางานตัง้จติอธิษฐาน ปณิธานในทางน้ี ที่จะให้เมอืงไทยอยู่แบบพอมพีอกินไม่ใช่ว่าจะ
รุง่เรอืงอย่างยอดแต่ว่ามคีวามพออยู่ พอกนิ มคีวามสงบ เปรยีบกบัประเทศอื่นๆ ถา้เรารกัษาความ
พออยู่พอกนิน้ีได้เรากจ็ะยอดยิง่ยวดได้ ประเทศต่างๆในโลกน้ีกําลงัตก กําลงัแย่ กําลงัยุ่ง เพราะ
แสวงหาความยิง่ยอด ทัง้ในอํานาจทัง้ในความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ ทางอุตสาหกรรม ทางลทัธ ิ 
ฉะนัน้ถา้ทุกทา่นซึง่ถอืวา่เป็นผูม้คีวามคดิและมอีทิธพิล มพีลงัทีจ่ะทาํใหผู้อ้ื่นซึง่มคีวามคดิเหมอืนกนั
ช่วยกนัรกัษาสว่นรวมใหอ้ยูด่กีนิดพีอสมควร ขอยํ้าพอควร พออยูพ่อกนิ มคีวามสงบไม่ใหค้นอื่นมา
แยง่คุณสมบตัน้ีิจากเราไปไดก้จ็ะเป็นของขวญัวนัเกดิทีถ่าวร ทีจ่ะมคีุณคา่อยูต่ลอดกาล ” 
 31 ธนัวาคม 2522 “ วิถีการดําเนินของบ้านเมืองและของประชาชนทัว่ไปมคีวาม
เปลี่ยนแปลงมาตลอด เน่ืองจากมคีวามวปิรติของวถิแีห่งเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และอื่นๆของ
โลก ยากยิง่ที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จงึทําให้ต้องระมดัระวงัประคบัประคองตวัเรามามากเข้า 
โดยเฉพาะเรือ่งการเป็นอยูโ่ดยประหยดั เพือ่ทีจ่ะอยูใ่หร้อดและกา้วหน้าต่อไปโดยสวสัด ี” 
 ต่อมาเมื่อปี 2546 ประเทศไทยได้ประสบปญัหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จน
เกดิผลกระทบทัว่ทัง้ประเทศ จงึไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทเมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม2520 เพือ่เป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนในสภาวะที่ประเทศประสบปญัหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
ความวา่ 
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 ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไปในทางที่จะทําให้กลบัมาเป็นเศรษฐกิจอย่างพอเพยีงไม่ต้อง

ทัง้หมด แมจ้ะครึง่หน่ึงกไ็ม่ต้อง อาจจะเศษหน่ึงส่วนสีก่จ็ะสามารถอยู่ได้ การแก้ไขจะต้องใช้เวลา 
ไมใ่ชง่า่ยๆโดยมากคนกจ็ะใจรอ้นเพราะเดอืดรอ้น แต่ถา้ทาํตัง้แต่เดีย๋วน้ีกจ็ะสามารถทีจ่ะแกไ้ขได ้
 “ ความจรงิเคยพดูเสมอในทีป่ระชุมอย่างน้ีว่า การเป็นเสอืนัน้ไม่สาํคญั สําคญัอยู่ทีเ่รามี

เศรษฐกจิแบบพอมพีอกนิ แบบพอมพีอกนินัน้หมายความว่า อุม้ชูตวัเองได ้ใหม้พีอเพยีงกบัตวัเอง
อนัน้ีก็เคยบอกว่าความพอเพียงน้ีไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครวัจะต้องผลิตอาหารของตัว 
จะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนัน้มันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอําเภอจะต้องมีความพอเพียง
พอสมควร บางสิง่บางอย่างที่ผลติได ้มากกว่าความต้องการ กข็ายได้ แต่ขายในพื้นที่ไม่ห่างไกล
เทา่ไหร ่ไมต่อ้งเสยีคา่ขนสง่มากนกัอยา่งน้ีทา่นนกัเศรษฐกจิต่างๆกม็าบอกว่าลา้สมยั คนอื่นเขาตอ้ง
มเีศรษฐกจิที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรยีกว่าเป็นเศรษฐกจิการคา้ ไม่ใช่เศรษฐกจิพอเพยีง เลยรูส้กึไม่
หรหูรา แต่เมอืงไทยเป็นประเทศทีม่บุีญอยูว่า่ ผลติใหพ้อเพยีงได ้” 
 4 ธันวาคม 2543 “ เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ยํ้าแล้วยํ้าอีก แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า 
Sufficiency Economy ภาษาไทยกต่็อว่า ไมม่ ีSufficiency Economy แต่ว่าเป็นคาํใหมข่องเรากไ็ด ้
กห็มายความว่าประหยดั แต่ว่าไม่ขีเ้หนียว ทําอะไรดว้ยความอะลุม้อล่วยกนั ทําอะไรดว้ยเหตุและ
ผล จะเป็นเศรษฐกจิพอเพยีงแลว้ทุกคนจะมคีวามสขุแต่วา่พอเพยีงเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นสิง่ทีป่ฏบิตัิ
ยากทีส่ดุ ” 
 สุเมธ ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานในโครงการ

พระราชดําร ิ(กปร.) ได้กล่าวสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชดํารไิว้ว่า 
หมายถงึ เศรษฐกจิทีส่ามารถอุม้ชตูวัเองไดใ้หม้คีวามพอเพยีงกบัตวัเอง (Self  Sufficiency) อยูไ่ด้
โดยไม่เดือดร้อน ซึ่งต้องสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือให้ตนเอง
สามารถอยูไ่ดอ้ย่างพอกนิพอใช ้มไิดมุ้ง่หวงัทีจ่ะสรา้งความเจรญิ ยกเศรษฐกจิใหเ้จรญิอยา่งรวดเรว็
เพยีงอย่างเดยีว จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชดํารเิป็นเรื่องที่เขา้ใจได้ง่าย มี
ความหมายทีช่ดัเจน ไม่ยากแก่การรบัรูแ้ละการนําไปปฏบิตั ิดงัจะเหน็เป็นรปูธรรมทีป่รากฏชดัเจน
ในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรทิีเ่กดิผลสาํเรจ็แลว้มากมาย 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัน้ีมีสถานภาพที่สําคัญ 2 
ประการ คอื 
 1. เป็นทศิทางสาํคญัในการพฒันาประเทศซึง่จะตอ้งประกอบดว้ยกจิกรรมทีส่ามารถทาํให้
ซึง่ตนเองไดโ้ดยไมจ่าํเป็น ตวัอยา่งระบบตลาดอยา่งน้อยหน่ึงในสีข่องกจิกรรมทัง้หมด 
 2. เป็นแนวคดิในการดาํเนินชวีติประกอบดว้ยความพอเพยีงหรอืความพอประมาณคอื ไม่
ฟุม่เฟือยแต่กไ็ม่จาํเป็นตอ้งจะเบยีดกระเสยีนจนเกดิความเดอืดรอ้นแต่ทีส่าํคญัทีสุ่ดจะตอ้งมเีหตุผล

แต่เป็นเหตุผลในพุทธธรรม หรอือรยิธรรมของทุกศาสนา นัน้คอืความไม่โลภจนเกินไป ซื่อสตัย์
สุจรติ ไม่เอารดัเอาเปรยีบผูอ้ื่น เพราะถา้ทุกคนในสงัคมดําเนินชวีติในลกัษณะน้ีสงัคมโดยธรรมกจ็ะ

มแีต่ความสงบสขุ (อภชิยั พนัธเสน; และคณะ. 2549: 39-46) 
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 จากการพฒันาของไทยทีเ่ปลีย่นแปลงมาทุกยคุทุกสมยั การเปลีย่นแปลงนัน้ขึน้อยูก่บัผูนํ้า
รฐับาลแต่ละยุคที่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นความเจรญิทางดา้นวตัถุ เศรษฐกจิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เพื่อใหเ้ทยีบเทยีมนานาประเทศ ทีมุ่่งเน้นใหร้ะบบทุนนิยมเตบิโตอย่างรวดเรว็มากเกนิไปต้องการ
เป็นผู้นําด้านเศรษฐกิจของเอเชีย พฒันาจนลืมรากเหง้าว่าเคยเป็นอะไร เมื่อเกิดปญัหาวิกฤติ

เศรษฐกจิ มเีพยีงแต่คนไทยเท่านัน้ที่ต้องร่วมกนัรบัผดิชอบ นับเป็นบุญของพสกนิกรชาวไทยที่มี

พระประมุขของประเทศคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระเมตตากรุณาธิคุณ ที่ทรง
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยตัง้แต่ต้นรชักาล จวบจนปจัจุบนัทีพ่ระองค์ทรงห่วงใยทุกขส์ุขของ
ราษฎร ได้ทรงใหแ้นวทางเศรษฐกิจพอเพยีงในการดํารงชวีติ เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยอยู่อย่าง
พอเพยีง รูจ้กัประมาณตน รูป้ญัหาของตน ช่วยกนัรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิปรบัเปลี่ยนวธิคีดิใน
ความทะเยอทะยาน อยากไดอ้ยากเป็น อยู่ในทางสายกลางแบบพอมพีอกนิ เพื่อลูกเพื่อหลานของ
เราไดม้กีนิอยา่งเพยีงพอ 
 วฒันธรรมการหอ่ทีค่นไทยเคยมมีาแต่เดมิกค็อืวถิชีวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง การใชว้สัดุ
จากธรรมชาติ การเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ พออยู่พอกิน ขนม ข้าวต้มที่ทํากินเองได้ไม่ต้องกินขนม
ต่างประเทศราคาแพง เหล่าน้ีเป็นสิง่ทีเ่ราควรตอ้งยอ้นกลบัมาทําความเขา้ใจเพื่อความยัง่ยนืต่อไป
ในอนาคต 
 
7. วฒันธรรมการห่อกบัความคิดเชิงวิทยาศาสตร ์
 คาํวา่ วทิยาศาสตร ์(Science) มรีากศพัทม์าจากภาษาลาตนิ คอื (Scientia) หมายความว่า 
ความรูโ้ดยการคดิคน้สรา้งทฤษฎีหรอืกฎต่าง ๆ ทีไ่ดจ้ากการทดลองหรอืการสงัเกตจากธรรมชาติ
แวดลอ้มรอบ ๆ ตวั 
 วฒันธรรมการห่อทีเ่กี่ยวขอ้งการวทิยาศาสตรน์ัน้คอืความรูท้ี่กลุ่มชาตพินัธุ์แต่ละกลุ่มได้

คดิคน้ทดลอง ทดสอบ วสัดุทีนํ่ามาใชห้อ่ ทีม่คีวามหลากหลายของวสัดุ และหลายรปูแบบรูจ้กัสงัเกต
ว่าใบไมห้รอืวสัดุที่นํามาใชห้่อประเภทใดเหมาะสมกบังานใด มคีวามยดืหยุ่น หดตวั ทนต่อความ
รอ้น เยน็ ไดด้เีพยีงใด และการเกบ็รกัษาถนอมอาหารเพื่อใหเ้กบ็ไวก้นิไดน้าน ๆ ไดอ้ยา่งไร เหล่าน้ี 
ชาวบา้นไดอ้าศยัประสบการณ์ทีค่น้พบดว้ยตนเองหรอืเรยีนรูจ้ากธรรมชาตริวมถงึการบอกเล่า การ
สบืทอดความรูภู้มปิญัญาจากรุน่สูรุ่่น เกดิเป็นองคค์วามรูใ้นระดบัพืน้บา้น แต่ไม่มกีารจดบนัทกึเป็น
ตํารา ยกตวัอยา่ง เช่น การถนอมอาหารประเภทขา้วตม้มดัทีช่าวบา้นนํามาทาํบุญทีว่ดั ซึง่มจีาํนวน
มากไม่สามารถกนิหมดไดภ้ายในวนัเดยีว ชาวบา้นกม็วีธิเีกบ็รกัษาอาหารไวโ้ดยวธิกีารนําขา้วต้ม
มดัไปแชน้ํ่าไวใ้นโอง่หรอืตุ่มน้ําโดยเทน้ําใหท้่วมขา้วตม้มดั คลา้ย ๆ กบัการนําของไปแช่ตูเ้ยน็แต่ใน
อดตีไมม่ตีูเ้ยน็ไวส้าํหรบัเกบ็อาหาร หรอืไมเ่ชน่นัน้ หากมบีา้นอยูใ่กลแ้หล่งน้ํา เช่น ลําธาร หรอืทีท่ีม่ ี
น้ําไหล ชาวบ้านกจ็ะนําขา้วต้มมดัไปแขวนหรอืผูกไวร้มิน้ําใหข้า้วต้มมดัจมอยู่ในน้ํา เวลาจะกนิจงึ
ค่อยนําขึ้นมาน่ึง น่ีคือหน่ึงในวิธีการถนอมอาหารที่มาจากการสงัเกตอนัเป็นกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์องชาวบา้น 
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 จากการสงัเกตผู้วจิยัพบว่าทุกกลุ่มชาติพนัธุ์จะเลือกใช้ใบตองกล้วยเป็นวสัดุในการห่อ

เหมอืนกนั นัน่อาจแสดงใหเ้หน็ว่าทุกกลุ่มไดเ้คยทดลองใชใ้บไมอ้ื่น ๆ มาแลว้ จงึพบว่าใบตองกลว้ย
น่าจะเป็นไมท้ีม่คีุณสมบตัดิกีว่าใบไมช้นิดอื่นๆ ทีส่ามารถนํามาห่ออาหารและมคีุณสมบตัทินความ

รอ้นไดด้ ีหรอืคุณสมบตัดิา้นความยดืหยุน่ไดด้กีว่า น่ีกค็อืกระบวนการทดลองแบบวทิยาศาสตรแ์ละ
การใชก้ารสงัเกตเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองวสัดุต่างชนิด เช่น จากการสมัภาษณ์จะพบว่าชาวบา้น

เคยนําใบไมห้ลายชนิดมาทดลองหอ่ขา้วตม้มดั เช่น ใบลาน ใบตองทอง ใบตอง ใบออ้ย ใบตาล จาก
ผลการทดลองพบว่าใบไมท้ีไ่ม่ใช่ใบตองเมื่อนํามาห่อจะทําใหข้า้วต้มมดัมสีขีาวสวยน่ารบัประทาน 
แต่ไมม่คีวามหอม และใบไมบ้างอย่างไม่เหนียว เปราะ ฉีกขาดงา่ย ส่วนขา้วตม้มดัทีห่่อดว้ยใบตอง
กลว้ยจะมสีเีหลอืงนิด ๆ แต่มกีลิน่หอมมากกว่า และคุณสมบตัขิองใบตองกลว้ยทีนิ่ยมกนัมากคอืมี

ความเหนียว ไมฉ่ีกขาดงา่ย มขีนาดใหญ่กวา่ใบไมอ้ื่น ๆ  
 คุณสมบตัขิองใบตองทีช่าวบา้นนํามาใช ้คอืในใบตองมคีวามชืน้ เหมาะสาํหรบัใชห้อ่ผกัสด
และอาหาร ความชืน้จะช่วยรกัษาผกัและอาหารใหส้ดไดน้าน ๆ ใบตองทนต่อความรอ้นและความ
เยน็ไดด้ ีเมือ่หอ่แลว้นําไปตม้ น่ึง ป้ิง ใบตองจะไมล่ะลายเหมอืนกบัพลาสตกิ ไมเ่ป็นอนัตรายเหมอืน
พลาสติก และ โฟม และเมื่อนําไปป้ิง ต้ม น่ึงแล้ว ใบตองยงัทําให้เกิดกลิ่นหอมของใบอีกด้วย 
นอกจากนัน้ใบตองยงันําไปเป็นสว่นประกอบของพธิกีรรมอกีดว้ย เช่น การหอ่บายส ีหรอืงานมงคล
อื่น ๆ อกีมากมาย ใบตองมาจากตน้กลว้ยซึง่เป็นตน้ไมท้ีค่นทุกกลุ่มชาตพินัธุนิ์ยมปลูกไวใ้นบา้นทุก
ครวัเรอืน เน่ืองจากกลว้ยมปีระโยชน์มากมายใชไ้ดทุ้กส่วนของลําตน้ เช่น  ลูกกลว้ยใชร้บัประทาน 
ใบใช้ห่อ ใช้สร้างงานศิลปะ ต้นใช้เลี้ยงสตัว์ ทําทุ่นลอยน้ํา ทํางานศิลปะแกะสลกัหยวก เป็นต้น 
ดงันัน้ใบตองจงึเป็นใบไมท้ีทุ่กกลุ่มชาตพินัธุ์ไดนํ้ามาใชใ้นการห่อมากที่สุดและเป็นเอกลกัษณ์ไทย

มากทีส่ดุ 
 กระบวนการทดลองทางวทิยาศาสตร์ คอื การกระทําซํ้าในสิง่เดมิได้ผลลพัธ์เหมอืนเดมิ
หรอือาจได้จากการสงัเกต เปรยีบเทยีบ เหล่าน้ีล้วนเป็นวธิีการที่กลุ่มชาติพนัธุ์ได้ทําการทดลอง 
สงัเกต ในวสัดุทีนํ่ามาใชห้อ่ จนเกดิผลทีน่่าพอใจและยดึถอืปฏบิตัติามกนัต่อ ๆ มา เช่นรปูแบบของ
การหอ่มหีลายคนเคยตัง้ขอ้สงัเกตวา่เหตุใดกระบุงทีใ่ชใ้สข่องจงึมกีน้สีเ่หลีย่มแต่ปากกลม เหมอืนกบั
การทํากระทงห่อหมกหรอืกระทงใส่ขนม ผูเ้ขยีนมองว่าหากวเิคราะหต์ามหลกัวทิยาศาสตร ์เหตุผล
ในการใชร้ปูทรงดงักล่าวมาจากความมัน่คงแขง็แรง กน้ทีเ่ป็นสีเ่หลีย่มสามารถรบัน้ําหนกัไดด้ ีปากที่
กลมสามารถกระจายน้ําหนักไปดา้นขา้งไดด้กีว่า เหตุผลดงักล่าวจงึเกดิเป็นรูปแบบการห่อกระทง
จวบจนปจัจุบนั 
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8.  วฒันธรรมการห่อกบัศิลปะและความงาม 
 ความหมายของศลิปะนัน้ค่อนขา้งจะกวา้งมาก เพราะเป็นศาสตรท์ีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัมนุษย์

ในทุกดา้นในชวีติประจําวนั มนีกัวชิาการหลายท่านพยายามทีจ่ะนิยามความหมายของศลิปะ ทัง้วง
กวา้งและเฉพาะเจาะจง ซึง่แลว้แต่ทศันะของคนแต่ละสมยั ยกตวัอยา่ง เชน่  

 ศลิปะคอืสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ (แนวความคดิเดมิ) 
 ศลิปะคอืการสรา้งสรรค ์
 ศลิปะคอืความงาม 
 ศลิปะคอืการเลยีนแบบธรรมชาต ิ
 ศลิปะคอืรปูทรง 
 ศลิปะคอืการแสดงออกซึง่อารมณ์ ความรูส้กึ ฯลฯ 
 จากคํานิยามดงักล่าว โดยมากจะเป็นคํานิยามทีม่ากจากนักคดิตะวนัตกเริม่จากสมยักรกี 

ทีม่นีักคดินักปรชัญาเกดิขึน้มากมาย ซึ่งนักวชิาการบางท่านไดก้ล่าวว่า เมื่อเริม่ต้นแห่งการนิยาม
ศลิปะว่าคอือะไร มคีวามสําคญัอย่างไร นัน่คอืจุดเริม่ต้นแห่งการแบ่งแยกศลิปะออกจากตวัมนุษย ์
ซึ่งโดยแทจ้รงิแล้วศลิปะไม่สามารถแยกออกจากชวีติมนุษยไ์ด ้ศลิปะกลมกลนืแนบแน่นอยู่กบัวถิี
ชวีติมนุษย์อย่างแยกไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้เครื่องนุ่งห่ม ขา้วของเครื่องใช้ อาคารบ้านเรอืน 
หรือแม้กระทัง่ศาสนา ตะวันตกกับตะวันออกนัน้มีความแตกต่างกันในเรื่องของวัฒนธรรม 
สิง่แวดล้อม สภาพอากาศ ภูมศิาสตร ์ดงันัน้จงึเป็นต้นกําเนิดความแตกต่างทางความคดิ การมอง
ความงามและศลิปะตะวนัออกอยู่ร่วมกบัธรรมชาตอิย่างสนัต ิมองธรรมชาตวิ่าเป็นผูใ้หก้ําเนิดสรรพ
สิง่ ใหค้วามสําคญัและใหค้วามเคารพยําเกรงต่อธรรมชาต ิศลิปะที่เกดิขึน้กอ็งิธรรมชาต ิวสัดุที่ใช้
สรา้งกม็าจากธรรมชาต ิตะวนัตกมองธรรมชาตเิป็นทรพัยากร คนเป็นผูค้วบคุมธรรมชาต ิคนสาํคญั
กว่าสิง่อื่นใด แบ่งแยกคนออกจากธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม การนิยามความงามกเ็ริม่มาจากคน เอาคน
เป็นตวัตัง้ ยิง่ความเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรม์ากขึน้เท่าใด คนกห็าความสะดวกสบายใส่ตวั
มากเทา่นัน้โดยใชท้รพัยากรธรรมชาตมิาปรนเปรอความสขุใหม้ากทีส่ดุ 

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะหค์วามงามจากการห่อของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ์ตามความคดิและจากการ
สงัเกต อาจจะใหค้ํานิยามบางอย่างของศพัทท์ีก่ล่าวมาเป็นหลกัและแนวคดิบาง เช่น ผูว้จิยัมองว่า 
ความงามของการห่อนัน้เกิดจากรูปทรง วสัดุ และรูปแบบ ดงันัน้ทฤษฎีที่จะนํามาวิเคราะห์ก็คือ 
ศลิปะเกดิจากความงามของรปูทรงหรอืศลิปะคอืการเลยีนแบบ ประเดน็น้ีผูเ้ขยีนมองว่ารปูแบบของ
การห่อบางอย่างนัน้เกดิจากการเหน็สิง่แวดล้อมรอบ ๆ ตวั และเกดิการเลยีนแบบรูปทรงมาจาก
สิง่แวดล้อม เช่น สถาปตัยกรรมแบบไทย ๆ ก่อใหเ้กดิความงามตามรูปแบบคตนิิยมแบบไทย จนี 
และลาว ความสาํคญัประเดน็แรก ทีผู่ว้จิยั วเิคราะหค์อื รปูทรงของการหอ่ 



 162

การหอ่ของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์สามารถแบ่งรปูทรงออกไดเ้ป็น 
1. รปูทรงสามเหลีย่ม 
2. รปูทรงสีเ่หลีย่ม 
3. รปูทรงกรวย 
4. รปูทรงกระบอก 
5. รปูทรงปิรามดิ 
6. การหอ่รปูทรงอสิระ 

 
1. การห่อรปูทรงสามเหล่ียม ไดแ้ก่ หอ่ขา้วตม้น้ําวุน้ หอ่ขนมแบบสวม หอ่ขา้วตม้บ๊ะจ่าง 

หอ่ขา้วตม้ลกูโยน 
2. การห่อรปูทรงส่ีเหล่ียม ไดแ้ก่ หอ่พรกิเกลอื หอ่หมก หอ่ขา้วดว้ยใบตอง หอ่ขีใ้ต ้ ห่อ

ขา้วใบบวั หอ่ผา้ประคบของมอญ หอ่ขนมขา้วโพด หอ่ผา้จนี หอ่ขา้วตม้ลกูโยน 
3. การห่อรปูทรงกรวย ไดแ้ก่ การหอ่ขนมกลว้ยของมอญ การหอ่บายศร ี
4. การห่อรปูทรงกระบอก ไดแ้ก่ การหอ่หมยูอ การหอ่ขีใ้ต ้
5. การห่อรปูทรงปิรามิด ไดแ้ก่ การหอ่ขนมเทยีน การหอ่ทรงสงู การหอ่ทรงเตีย้ 
6. การห่อรปูทรงอิสระ ไดแ้ก่ การหอ่ผา้ หอ่ยา หอ่ลกูประคบ หอ่ยาจนี 

            จากรูปทรงดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า การห่อจะเน้นไปที่รูปทรงเรขาคณิตมากกว่ารูปทรงอสิระ 
ซึง่รปูทรงเรขาคณิตนัน้จะใหค้วามรูส้กึมัน่คงแขง็แรง ปลอดภยั ดูเป็นระเบยีบ สวยงามรปูแบบการ
ห่อนัน้มนุษยไ์ดใ้ชส้มองทัง้สองดา้นอย่างเท่ากนั คอืใชส้มองซกีซา้ยในเรื่องเหตุผล ความเป็นไปได้
ของการรบัน้ําหนกั การรัว่ซมึ สมองซกีซา้ยคดิเรื่องการสรา้งสรรคค์วามงาม ผสมผสานกบัเรื่องของ
จติวญิญาณหรอืพธิีกรรม ทําให้การห่อเกิดความงามที่สมบูรณ์ การห่ออาจเกิดจากสภาพสงัคม 
วฒันธรรม เริม่ตน้การหอ่อาจไมพ่ถิพีถินั ห่อเพื่อประโยชน์ใชส้อย แต่เมื่อการห่อทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบั
พธิกีรรม เกี่ยวขอ้งกบัชนชัน้ ทําใหก้ารห่อเปลี่ยนแปลงไปสู่ระเบยีบ แบบแผนตามแบบราชสํานัก 
ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่า ราชสํานักอาจได้แรงบนัดาลใจไปจากท้องถิ่นแล้วนําไปปรบัปรุง ใหเ้กิด
รปูแบบทีส่วยงาม แลว้จงึเผยแพรร่ปูแบบนัน้มาสู่ชาวบา้นอกีครัง้หน่ึงกลายเป็นทีนิ่ยมและทําตามๆ
กันในเวลาต่อมา รูปทรงสัดส่วนของการห่อของไทยนัน้ อาจได้ร ับแรงบันดาลใจมาจากการ
สถาปตัยกรรมพืน้บ้านเช่น เจดยี์ จัว่บ้านทรงไทยเป็นต้น ซึ่งการก่อสรา้งของคนในอดตี จะต้องมี
สดัส่วนความงามที่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นทฤษฎีได้ นัน่คือสดัส่วนทองที่มแีนวคิดมาจาก
นักปราชญ์ชาวกรีกที่มีสดัส่วนมาตรฐานคือ 1:1.618 แต่สดัส่วนทองของไทยถือได้ว่ามีความ
แตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ เน่ืองจากความแตกต่างของบรบิททางสงัคมและวฒันธรรม ซึ่งคนไทยมี
ความคดิเกีย่วกบัเรือ่งสดัสว่นทองดงัน้ี  
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สดัส่วนทองของไทย (Thai Golden Section) 
        สงัคมไทยเป็นสงัคมเกษตรกรรม มคีวามผกูพนัอยูก่บัธรรมชาต ิดงันัน้การกําหนดขนาด การ
วดัระยะ ของคนไทยจงึนิยมใชส้ิง่ของใกลต้วั เช่นเมลด็ขา้ว หรอืสิง่ทีต่ดิมากบัตวั คอืน้ิวมอืหรอืแขน
ซึง่สะดวกและงา่ยต่อการใชง้าน ยกตวัอยา่งเชน่การนบัความยาวแบบไทยจะเริม่จาก กระเบยีด 
 1 กระเบยีด จะเทา่กบั  1 เมลด็ขา้วสาร 
 8 กระเบยีด จะเทา่กบั 1 น้ิว ( ขา้วสารต่อกนั 8 เมลด็) 
 12 น้ิว  จะเทา่กบั 1 คบื ( 1 คบืเทา่กบั น้ิวโป้งถงึน้ิวกอ้ย) 
 2 คบื  จะเทา่กบั 1 ศอก 
 4 ศอก จะเทา่กบั  1 วา 
 20 วา  จะเทา่กบั 1 เสน้ 
 400 เสน้ จะเทา่กบั 1 โยชน์ 
 บางคนสงสยัวา่คนเรา สดัสว่นของมอืแขนแต่ละคนนัน้ สัน้ยาวไมเ่ทา่กนัจะทาํอยา่งไร การ
วดัลกัษณะน้ี จงึเป็นการวดัเพื่อการตกลงกนัแบบง่ายๆ แต่หากจะต้องใชแ้บบลกัษณะจรงิจงักจ็ะมี

สดัส่วนทีแ่น่นอนทีเ่รยีกว่า “วาหลวง” คอืสิง่ที่ใชว้ดัทําจากทองเหลอืง กํานัน จะเป็นผูค้รอบครอง
โดยจะใชต้ดัสนิหรอืกําหนดพืน้ที่ต่างๆในหมู่บ้าน สดัส่วนของบ้าน ของชาวบ้านในสมยัก่อนนัน้ 
จุลทศัน์ พยาฆรานนท ์ไดบ้อกไวว้า่จะมขีนาด 3 วา 2 ศอก (เหมอืนสาํนวนไทยเวลาถามว่า ไปไหน
มา จะตอบว่า 3 วา 2 ศอก คอืหมายถงึมาจากบา้นหรอืกําลงัจะกลบับา้น) หรอืการสรา้งประตู คน
ไทยก็จะมวีิธีคดิโดยใช้เท้าเป็นตวักําหนด เช่น การเว้นช่องว่างในฝาเรอืนเพื่อทําประตูเป็น

ทางเขา้ออก กม็คีวามสําคญัอยู่ดว้ยขนาดกวา้งช่องประตูทีด่นีัน้ต้องกวา้งพอเหมาะแก่การเดนิเขา้

ออก ขนาดตอ้งไมแ่คบเกนิไปหรอืกวา้งเกนิไป  
“ ถา้จะทาํประตูบา้น 4 ชัว่ฝา่ตนี 
ถา้ประตูในเรอืน ประตูระเบยีง ประตูโรง เอา 3 ชัว่ฝา่ตนีเทา่กนัดนีกัแลชื่อภทัรราช ถา้กวา้ง

กวา่น้ี ไฟจะไหมแ้ล” 
 ถา้เป็นประตูเมอืงจะ 10 ฝ่าตนีเพราะต้องทําใหช้า้งผ่านได ้ถ้ากวา้งจะไม่แขง็แรงเป็นต้น 
(จุลทรรศน์ พยาฆรานนท.์ 2536: 485)  
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                                            ภาพประกอบ 108 เรอืนเครือ่งผกู 
 
         ขนาดของเรอืนเครื่องผูกทัว่ไป เรอืนยกสูงขึน้จากผวิดนิประมาน 1 เมตรถงึ 1.50 เมตร 
ตวัเรอืนใหญ่ หรอืเรอืนประธาน มลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ขนาดยาวของเรอืนสว่นนัน้มขีนาด 
2 ชอ่งเสาบา้ง 3 ชอ่งเสาบา้ง ขึน้อยูก่บัความตอ้งการของผูเ้ป็นเจา้ของเรอืน ดงัคาํพดูทีว่่าปลูกเรอืน
ตามใจผูอ้ยู่ ผกูอู่ตามใจผูน้อน ดงันัน้ สดัส่วนบางอย่างจงึขึน้อยู่กบัความพอใจของเจา้ของเป็นหลกั 
สว่นการสรา้งสดัสว่น”หลงัคา”นัน้ มหีลกัอยูค่อื 
 “อย่าทําเรอืนหลงัคาตาก ทุกขย์ากมาถงึคาน” เรอืนทรงไทยไม่ว่าจะเป็นเรอืงเครื่องผูก
หรอืเรอืนเครือ่งสบั ยอ่มจะทาํหลงัคาเป็นทรงจัว่ จะต่างกนักแ็ต่หลงัคา “กรวด” มากหรอืน้อยเท่านัน้ 
ถา้ทรงหลงัคา “กรวด”  มากคอืจัว่พนมแหลมจดัเรยีกว่า “ทรงตวัผู”้ แต่ถา้ทาํจัว่น้อย คอืทาํตนีจัว่
กวา้ง ปลายจงึไม่แหลมนัก เรยีกว่า “ทรงตวัเมยี” ส่วนหลงัคาตาก คอื ทําหลงัคาจัว่ตํ่ากว่าหลงัคา
ทรงตวัเมยี ลงมามากจนเกอืบแบนราบ เป็นหลงัคาทีร่บัแดดจดัทัง้พืน้หลงัและไมม่ทีีเ่หลอืใตห้ลงัคา
ภายในเรือนพอสําหรับระบายความร้อน ซึ่งถ่ายลงมาจากหลังคาย่อมทําให้ภายในเรือนร้อน 
กลายเป็นทีอ่ยูไ่มส่บายทา่นจงึหา้มไว ้(จุลทศัน์ พยาฆรานนท.์  2536: 489)   
 

 
 
 
 
 
                            ภาพประกอบ 109 หลงัคาทรงจัว่ 
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 การกะขนาดความกวา้งของจัว่นัน้  จุลทศัน์ พยาฆรานนท ์ไดแ้สดงความเหน็ว่า หากฐาน
ของซึง่แบ่งเป็น 4 ส่วน ความสงูของจัว่อาจจะเป็นสองส่วนครึง่ หรอื 3 ส่วนกไ็ด ้แต่หากสูง 4 ส่วน
เท่ากบัฐานมลีกัษณะที่สูงแหลมเรยีกว่ากรวด ซึ่งจะไม่งาม ดงันัน้อาจสรุปไดว้่า สดัส่วนการสรา้ง
บา้นของคนไทยนัน้ขึน้อยู่กบัความพอใจของเจา้ของบา้นเป็นหลกั แต่จะมสีดัส่วนมาตรฐานคอื 1:1  
1:2  2:3  3:4  4:4  คอืความสมัพนัธร์ะหวา่งความกวา้งกบัความสงูเป็นหลกั 
 

     
 

ภาพประกอบ 110 รปูแบบจัว่ลกัษณะต่างๆ 
 

 ส่วนการป ัน้และการแกะนัน้ จุลทรรศน์ พยาฆรานนทเ์สนอความเหน็ว่า หากฐานกวา้ง 1 ส่วน 
สว่นสงูอาจเป็น 1 สว่นครึง่หรอื 2 สว่นของฐานถงึ 2 สว่นครึง่ดงัรปู 
 

 
 

ภาพประกอบ 111 สดัสว่นพระพทุธรปูไทย 
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            ยอ้นกลบัมาถงึการหอ่มดัแบบไทยกจ็ะมลีกัษณะสดัสว่นดงักล่าวคอื 1:1 หรอื 1:2 1:3 หรอื 
1:4 ซึง่เป็นการกะขนาดดว้ยสายตาแต่กม็คีวามงามความพอเหมาะพอดขีองสดัสว่นดงักล่าว 
           การห่อขนมไทยนัน้มคีวามแตกต่างเรื่องสดัส่วนความสูงตํ่าทีส่อดคลอ้งกบัการสรา้งบา้น
หรอืจัว่บ้านคอืการห่อทรงสามเหลี่ยมเตี้ย เรยีกว่าการห่อทรงนาง คล้ายกบัจัว่บ้านที่ทําตนีกวา้ง
ปลายไม่แหลมนักเรยีกว่า ทรงตวัเมีย ส่วนการห่อทรงสูงเรยีกว่า ห่อทรงพระ คลา้ยกบัจัว่บา้นที่
ทาํหลงัคาแหลมจดัเรยีกวา่ ทรงตวัผู ้
          หากจะเปรียบเทียบสดัส่วนของไทยกับสดัส่วนของกรีกนัน้ คงจะคนละฐานความคิด 
สดัส่วนทองของกรีกมีแนวคิดมาจากธรรมชาติ ความลงตัวของสดัส่วนในธรรมชาติแล้วนํามา
สรา้งสรรค์ผลงานศลิปะ เช่น ประตมิากรรม สถาปตัยกรรม และจติรกรรม เป็นต้น ส่วนความงาม
แบบสดัส่วนไทยมาจากความพอใจ ความเหมาะสมของการใชส้อย เกี่ยวเน่ืองกบัสภาพภูมอิากาศ 
ฐานะเศรษฐกจิ วสัดุที่นํามาสรา้งสรรค์ และวฒันธรรมความเชื่อที่มผีลต่อการสรา้งสรรค์ เช่นเชื่อ
เรื่องตวัเลข เลขเป็นมงคลต้องเลขคี่ เป็นต้น ดงันัน้การวิเคราะห์สดัส่วนในครัง้น้ีจึงเป็นการ
สนันิษฐานโดยส่วนตวัของผู้วิจยัและอิงกบัผู้เช่ียวชาญและเอกสารต่างๆ จึงยงัไม่อาจเป็น
ข้อสรุปท่ีตายตวัแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตวัเก่ียวกบัสดัส่วนและความงามแบบไทยท่ีอิง
แนวคิดแบบวิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            ภาพประกอบ 112 ตวัอยา่งสดัสว่นทองของไทยคอื 1:1  1:2 
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           หากมองวเิคราะหค์วามงามของการหอ่โดยองิแนวคดิแบบวฒันธรรม โดยใชก้รอบแนวคดิ
แบบประเพณีนิยม จะพบความแตกต่างจากแนวคดิเชงิวทิยาศาสตร ์คอืรูปทรงสดัส่วนของการห่อ
นัน้จะมวีธิคีดิจากการแกป้ญัหาจากประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกัเช่น ทาํไมการหอ่ขนมของไทยจงึตอ้ง
ทําเป็นทรงปิรามิดยอดแหลมและมีเตี่ยว คําตอบที่ได้คือการแก้ปญัหาการหยิบจบัที่สะดวกมือ 
ป้องกนัความรอ้นจากการน่ึงหรอืต้ม เมื่อต้องการทราบเรื่องสดัส่วนความงามว่าทําไมขนมต้องห่อ
ขนาดเท่าน้ี หรอืขา้วตม้มดัตอ้งห่อเท่าน้ี คําตอบคอืการห่อคอืการแกป้ญัหาจากสิง่ของทีต่อ้งการจะ
หอ่ว่ามลีกัษณะใด แขง็ อ่อน เหลวหรอืเป็นผง การหอ่ทีต่อบสนองต่อปรมิาณในการกนิ เช่นขนมใส่
ไสต้้องห่อแค่พอดคีํา การห่อขา้วต้องกนิอิม่ในแต่ละมือ้ ขา้วตม้มดัต้องห่อใหพ้อด ีหากใหญ่เกนิไป

ทําใหม้ดัไม่แน่น เลก็ไปไม่พออิม่ การห่อหมูยอต้องพบัหวัทา้ยใหแ้น่นเพราะต้องนําไปต้มต่างจาก
หอ่แหนมหรอืปลาสม้ฟกัทีไ่มต่อ้งผา่นกระบวนการความรอ้น ปจัจุบนัการหอ่แมค่า้อาจทาํหอ่มขีนาด
เลก็ลงเพื่อผลของกําไรทีม่ากขึน้ หรอืเพื่อทําเป็นของกนิเล่นไม่จรงิจงัเหมอืนสงัคมในอดตีดงันัน้จงึ
สรุปได้ว่าสดัส่วนความงามของไทยที่มีแนวคิดแบบประเพณีนิยมนัน้มาจากการแก้ปญัหาด้าน

ประโยชน์ใช้สอยบวกกับปริมาณที่ต้องการห่อ และวิธีการที่นําไปทําให้สุกกลายเป็นรูปทรงที่
ตอบสนองความสะดวกเชน่การหอ่ทรงสงูมเีตีย่ว ประโยชน์ของเตีย่วนอกจากจะทาํใหห้ยบิจบัไดง้า่ย
ยงัเป็นการแบ่งแยกประเภทของสนิคา้ไดอ้กีดว้ย 
          หากมองประเดน็การห่อในอกีแนวคดิหน่ึงว่าสดัส่วนความงามของการห่อทีส่บืทอดต่อๆ

กนัมานัน้ มคีวามสวยงามลงตวั จนเป็นเอกภาพจากการสบืทอดกนัต่อๆมา เช่นการห่อทรงสูง 
ความเป็นระเบยีบแบบแผน บางครัง้อาจเรยีกไดว้่า ความงามนัน้เกดิจากความสมส่วน ทีเ่กดิจาก
สดัสว่นทีพ่อเหมาะ ความสมสว่นน้ีบางครัง้ไมส่ามารถอธบิายในเชงิวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งชดัเจน แต่
สามารถบอกได้ถึงความงาม โดยการคาดคะเนด้วยสายตาบางครัง้การจะหาคําตอบอย่างเป็น
วทิยาศาสตร์มากๆคงหาคําตอบได้ยากในเรื่องสดัส่วนของการห่อ เช่นการห่อทรงสูงควรมขีนาด
ความสงูความกวา้งเท่าไหร ่เพราะการหอ่ของไทยแต่ละภาคอาจไมไ่ดก้ําหนดขนาดทีช่ดัเจนตายตวั 
แต่เป็นการกะขนาดดว้ยสายตาใหม้คีวามพอดไีม่สัน้หรอืยาวเกนิไปไม่สูงหรอืตํ่าเกนิไป ทําใหเ้กดิ
ความสวยงามแบบพอด ีสิง่น้ีผูว้จิยัจงึขอเรยีกวา่ความสมสว่นของการหอ่ 
แรงบนัดาลใจและอิทธิพลการห่อ 
         สิง่แวดล้อมรอบตวัมนุษย์ล้วนเป็นแรงบนัดาลใจใหม้นุษย์สรา้งสรรค์สิง่ต่าง ๆ ได้อย่าง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตร ีศิลปะ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น จนกระทัง่มคีํานิยาม
ความหมายของศลิปะในยุคหน่ึงว่า ศลิปะคอืการเลยีนแบบธรรมชาต ิตวัอย่างเช่น เมื่อมนุษยไ์ดย้นิ
เสยีงลมพดัผ่านใบไม ้เกดิเป็นเสยีงทีแ่ตกต่างกนัหลายเสยีงจนเกดิความไพเราะ มนุษยจ์งึรูจ้กัคดิ
เป่าปาก ผวิปาก หรอืผลติเครื่องกําเนิดเสยีงจากการเป่าใหก้ลายเป็นเครื่องดนตรขีึน้มา เป็นตน้ ใน
ด้านจติรกรรม มนุษย์พบเหน็ธรรมชาติแวดล้อมที่สวยงาม มนุษย์จงึหาวสัดุ เช่น ส ีมาระบายให้
ใกลเ้คยีงกบัธรรมชาตใิหเ้กดิความสวยงามทีใ่กลเ้คยีงกนั  



 168

 ความงามและสัดส่วนของการห่อตามแนวคิดแบบคนไทยเอง อาจได้ร ับอิทธิพลจาก
สิง่แวดลอ้มรอบ ๆ ตวั เริม่จากรูจ้กัหาวสัดุใกลต้วั เชน่ ใบไม ้มาใชใ้นการหอ่ แต่เดมินัน้ การหอ่อาจทาํ
เพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างเดยีว ไม่เน้นเรื่องความสวยงามเท่าใดนัก ต่อมามนุษยไ์ด้พฒันารูปแบบ
ความงามใหเ้กดิขึน้ รปูแบบความงดงาม ความประณีตน้ีอาจเป็นฝีมอืการประดษิฐป์ระดอยของคนใน

วงัหลวง ต่อมาได้แพร่หลายออกมาสู่ชาวบ้าน กลายเป็นรูปแบบที่ทําสบืทอดต่อ ๆ กนัมาจากการ
สงัเกตของผูว้จิยัทีล่งเกบ็ขอ้มลูภาคสนามพบว่า ปจัจุบนัรูปแบบการห่อขนมแบบไทยภาคกลาง ไดม้ี
อทิธพิลครอบงาํการหอ่แบบชาวบา้นจนหมดสิน้ เช่น การหอ่ขา้วตม้มดั ของชาวบา้นกลุ่มชาตพินัธุต่์าง ๆ 
ทีผู่ว้จิยัไดส้อบถาม พบว่าแต่เดมิจะเป็นการห่อแบบงา่ย ๆ คอื การห่อพบัแบบไม่มนีม แต่ต่อมา เมื่อ
รูปแบบการห่อแบบไทยภาคกลางเขา้มา ชาวบ้านจงึเริม่ทําตามแบบอย่าง การห่อแบบมนีม สบืมา
กระทัง่ปจัจุบนั จากการสมัภาษณ์ชาวบา้นเองกไ็ม่ทราบว่าการห่อแบบไทยภาคกลางนัน้แพร่อทิธพิล

เขา้มาตัง้แต่เมื่อใด เพราะว่าเมื่อเกดิมาส่วนใหญ่กพ็บว่าเป็นการห่อแบบมนีมแลว้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตัง้
ขอ้สงัเกตวา่ วธิกีารหอ่ของแบบไทย ๆ ในวงัหลวงนัน้อาจมมีาตัง้แต่ก่อนสมยัสโุขทยัหรอือยธุยา ต่อมา
ยุครตันโกสนิทรส์มยัรชักาลที ่5 จงึไดเ้ริม่แพร่หลายสู่ประชาชนภายนอกมากขึน้ เช่น การทําบายศร ี
การหอ่ขนมประเภทต่าง ๆ การเขยีนตําราอาหาร เชน่ แมค่รวัหวัปา่ก ์เป็นตน้ ในอดตียงัไมม่กีารเขยีน
ตําราต่าง ๆ มากนัก นอกจากจะเป็นการเรยีนรูด้ว้ยการสอนตวัต่อตวั หรอืเป็นประเภท ครูพกัลกัจํา 
ตําราของการหอ่เล่มแรก ๆ ของไทยเพิง่เริม่มขีึน้ประมาณปี พ.ศ. 2525 ผา่นมาประมาณ 27 ปีน้ีเอง ใน
ตําราบางสว่นไดก้ล่าวเกีย่วกบัประวตัขิองงานใบตองของไทย ไวด้งัน้ี 
 บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณได้คิดนําใบตอง ใบไม้ มาห่อขนม อาหารต่าง ๆ ใช้ใน
ชวีติประจําวนั ยิง่ในงานพธิ ีตามประเพณีไทย เช่น การทําบุญแลว้ ยิง่ทําพถิพีถินัแสดงฝีมอือวดกนั
น่าชื่นชมยนิด ีเป็นการยากทีจ่ะตอบคําถามทีว่่า งานใบตองมมีาสมยัใด ใครเป็นผูร้เิริม่ มเีพยีงแต่อา้ง
หลกัฐานทีป่รากฏในพระราชนิพนธ ์เรื่องพระราชพธิ ี12 เดอืน ตอนทีว่่าดว้ยลอยประทปีกล่าวว่า “การ
ลอยพระประทปี ลอยกระทงน้ีเป็นงานนักขตัฤกษ์ทีร่ ื่นเรงิทัว่ไปของชนทัง้ปวง ไม่เฉพาะแต่การหลวง 
แต่จะนับเป็นพระราชพธิอีย่างใดกไ็ม่ได ้ดว้ยไม่ไดม้พีธิสีงฆ ์พธิพีราหมณ์อนัใดเกีย่วขอ้งเน่ืองในการ

ลอยพระประทปีนัน้ เว้นไว้แต่เขา้ใจว่า ลอยโคมลงน้ําแต่ควรนับว่าเป็นประเพณีซึ่งมมีาแต่แผ่นดนิ

สยามแต่โบราณ ตัง้แต่ครัง้พระนครอยู่ฝ่ายเหนือ” การอา้งถงึ นางนพมาศ ซึ่งมยีศเป็นทา้วศรจุีฬา
ลกัษณ์ พระสนมเอกตัง้แต่ครัง้พระเจา้อรุณมหาราช คอืพระร่วงเป็นพระเจ้าแผ่นดนิสยาม อนัมกีรุง
สโุขทยัเป็นราชธานี ทา้วศรจุีฬาลกัษณ์ไดค้ดิตกแต่งโคมลอยใหง้ามประหลาดกว่าโคมของสนมทัง้ปวง 
ไดเ้ลอืกผกาเกสรสต่ีาง ๆ ประดบัเป็นรูปดอกไมซ้อ้นสสีลบัเป็นลวดลาย แลว้เอาผลพฤกษา ลดาชาติ
มาแกะ จําหลกัเป็นรูปมยุระ คณานกวหิคหงส์ใหจ้บัจกิเกสรบุปผชาติอยู่ตามกลีบดอกกระมุท เป็น
ระเบยีบเรยีบเรยีงวจิติรไปดว้ยสยีอ้มสดสว่าง ควรทอดทศันายิง่นกั ทัง้เสยีบแซมเทยีนธูปและประทปี
น้ํามนัเปรยีงเจอืดว้ยไขขอ้พระโค  ดว้ยหลกัฐานน้ีจงึแสดงชดัวา่ไทยมกีารประดษิฐด์อกไม ้ใบไม ้ผลไม ้
วสัดุต่าง ๆ มาก่อนสโุขทยั แต่ไมม่ใีครเขยีนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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 ในสมยัรตันโกสนิทร ์สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงเล่าประทานวา่ เจา้คุณตานี ธดิา
เจา้พระยามหาเสนา (บุญนาค) เป็นเจา้จอมในรชักาลที ่1 เป็นช่างดอกไมท้ีม่ชีื่อเสยีงมากในสมยันัน้ 
(ราว พ.ศ. 2359) ในสมยัรชักาลที่ 5 มเีจ้านายหลายพระองค์รวมทัง้บรวิารที่มฝีีมอืในการประดษิฐ์
ดอกไม้ รอ้ยพวงมาลยั ตาข่ายวมิาน เครื่องแขวน ดอกไม้สด พานดอกไม ้แต่ไม่มใีครกล่าวถึงงาน
ใบตองไวเ้ลย คงมใีชเ้ฉพาะเป็นส่วนประกอบงานดอกไมแ้ละใชเ้ป็นภาชนะใส่ขนมหรอือาหารเท่านัน้ 
เห็นชัดได้ว่า บ่อเกิดแห่งศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงของไทยคือ สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษตัรยิ ์โดยเฉพาะ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทุกพระองค์ได้ทรงทํานุบํารุงศาสนาและ
ศลิปวฒันธรรมใหเ้จรญิพฒันามาโดยตลอด บรรดาพระมเหส ีพระเทว ีเจา้จอม และขา้ราชบรพิารต่าง
ชว่ยกนัประดษิฐป์ระดอยดอกไมต่้าง ๆ ใหท้รงใชเ้ป็นเครือ่งสกัการะพระรตันตรยั เมื่อมพีระราชพธิต่ีาง 
ๆ และพระราชทานแก่แขกบา้นแขกเมอืง เช่น พานเมีย่งหมาก ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า งานดอกไม ้ใบตอง 
ไดม้กีารกาํเนิดภายในพระบรมมหาราชวงั ต่อมาจงึไดถู้กนําออกเผยแพรใ่นหมูป่ระชาชน โดยเสนาบดี
ผูใ้หญ่ทีป่ระสงคจ์ะใหล้กูหลานมศีลิปวทิยา จรรยามารยาท จงึนําตวัลกูหลานเขา้ไปมอบใหเ้จา้นายฝา่ย
ใน ฝึกอบรมสุดแต่จะคุ้นเคยกบัพระองค์ใด เมื่อมคีวามรูค้วามชํานาญพอกข็อทูลลา นําตวัลูกหลาน
ออกมาอยูบ่า้น มเีหยา้เรอืน เมือ่บา้นใครมงีาน เช่น มงคลสมรส งานอุปสมบท โกนจุก ทาํบุญอายุหรอื
งานศพ ต่างกไ็ด้โอกาสแสดงฝีมอือวดกนั วฒันธรรมต่าง ๆ จงึได้เผยแพร่ออกมาสู่ประชาชนอกีต่อ
หน่ึง (มณรีตัน์  จนัทนะผะลนิ. 2525: 2 - 3) 
 จากขอ้มูลขา้งต้นอาจสรุปได้ว่า การห่อในรูปแบบของราชสํานักมตี้นกําเนิดมาจากในวงั
หลวง และแพรข่ยายอทิธมิาสูช่าวบา้นต่อมาในภายหลงั กลายเป็นตน้แบบของการหอ่ การประดษิฐส์ิง่
ต่าง ๆ ในปจัจุบนั การแพร่กระจายของรูปแบบจากวงัสู่ชาวบ้านนัน้ ผูว้จิยัมองว่าอาจเป็นช่วงสมยั
รชักาลที ่5หรอือาจจะหลงัจากนัน้เลก็น้อย เพราะเป็นชว่งทีเ่ปิดกวา้งทางสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงหลาย
อย่างเกิดขึ้นในประเทศ เช่น การรบัเอาอิทธิพลตะวนัตกมาใช้ การเลิกทาส มีการคมนาคม การ
ติดต่อสื่อสารที่ทนัสมยัมากขึ้น ทําให้การติดต่อแลกเปลี่ยนวฒันธรรมเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น และ
แพรห่ลายมากขึน้ตามไปดว้ย 

 
 
 
 
 
               
 

 
 

                         ภาพประกอบ 113 หญงิสาวชาววงักบัหอ่ขนมภาพถ่ายในสมยัรชักาลที ่5 
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 ในเรือ่งความงามและรปูทรงของการหอ่แบบราชสาํนกันัน้ 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะหว์่า ต้นเค้าของรปูทรงการห่อของราชสาํนักทีอ่าจมอีทิธพิลต่อการห่อ
ของชาวบา้นนัน้ อาจเลียนแบบจากสดัส่วนของสถาปัตยกรรมภายในวงัหลวงนัน่เอง หลกัฐานที่
จะสนับสนุนการวเิคราะหข์องผูว้จิยัในประเดน็น้ีคอื รปูทรงการห่อทีเ่ป็นระเบยีบแบบแผน มคีวามงาม
ตามสดัสว่นทีพ่อเหมาะพอด ีมทีีม่าจากการทีค่นในวงัหลวงไดพ้บเหน็คุน้เคยกบัสถาปตัยกรรมเหล่าน้ี
ในชวีติประจาํวนั เช่น เรอืนทรงไทย โบสถ ์วหิาร เจดยีแ์ต่การหอ่ทรงพระและทรงนางนัน้น่าจะเกดิขึน้
ภายหลงักรุงศรอียุธยาเน่ืองจากในบนัทกึ คาํใหก้ารของขุนหลวงหาวดัประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอ
หลวง พ.ศ.2534 ไดก้ล่าวถงึตลาดในสมยัอยุธยาว่ามกีารคา้ขายมสีนิคา้มากมายหลายชนิด รวมถงึ
ตลาดขายขนมไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 ตลาดในอยุธยาเหล่าน้ีมกัเรยีกตาม ยา่น ทีอ่ยู่เรยีกว่า ปา่ ซึง่ไดช้ื่อตามประเภทสนิคา้ทีข่าย 
เชน่ตลาดปา่ตะกัว่ อยูย่า่นปา่ตะกัว่ ขายเครือ่งตะกัว่ ตลาดปา่ขนม อยูย่า่นปา่ขนม ขายขนม เป็นตน้  
 ตลาดในเมอืง 61  ตําบล มอียูต่ามยา่นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ตลาดประตดิูน อยูถ่นนยา่นหน้าพระราชวงัหลวง ขายของสด เชา้ – เยน็ 
 2.  ตลาดท่าขนั อยู่ถนนย่านท่าขนั รมิคลองเมอืงดา้นเหนือ ขายหมาก พลู กรวยเมีย่ง
หอ่สาํหรบับวชนาค 
 3.  ตลาดหน้าวงัตรา อยู่ย่านถนนหน้าวงัตรา มรีา้นชํา หุงขา้วแกงขายคนราชการ และ

ขายของสดเชา้ – เยน็ 
 4.  ตลาดป่าตะกัว่ อยู่ถนนย่านป่าตะกัว่ มรี้านชําขายลูกแหและเครื่องตะกัว่ทัง้หลาย 
ขายฝ้าย ดา้ยขาว ดา้ยแดง และมขีองสดเชา้ – เยน็ 
 5. ตลาดป่ามะพร้าว อยูย่า่นถนนปา่มะพรา้ว ขายมะพรา้วหา้วปลอกเปลอืก มะพรา้วอ่อน 
มะพรา้วเผา 
 6.  ตลาดผา้เหลือง อยูถ่นนยา่นปา่ผา้เหลอืง ขายผา้ไตรและจวีร 
 7.  ตลาดป่าโทน อยู่ถนนย่านป่าโทน มรีา้นขายทบั โทน เรไร ป่ีแก้ว จอ้งหน่อง เพลี้ย 
ขลุ่ย หบีไมอุ้โลก ไมต้ะแบก ไมข้นุนใส่ผา้ และขายชา้งมา้กระดาษ อู่ เปล ศาลพระภูม ิเจวด็เขยีน
เทวรปู เสือ่ลาํแพน ปลาตะเพยีนใบลาน จงิโจ ้
 8.  ตลาดป่าขนม อยูถ่นนยา่นปา่ขนม ชาวบา้นยา่นน้ีทาํขนมขาย นัง่รา้นขายขนมชะมด 
กงเกวยีน สามเกลอหนิ ฝนทอง ขนมกรบุ ขนมพมิพถ์ัว่ ขนมสาํปะนี และขนมแหง้ต่าง ๆ 
 อยุธยาตอนปลายในรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ทา้วทองกบีมา้ภรรยาเชื้อชาติ
ญีปุ่น่ สญัชาตโิปรตุเกสของเจา้พระยาวชิาเยนทร ์ ไทยไดเ้รยีนรูว้ธิกีารทาํขนมทองหยบิ ทองหยอด 
และฝอยทองจากท้าวทองกบีมา้ และยงัใหค้วามสําคญักบัขนมเหล่าน้ีโดยใช้เป็นขนมมงคล ส่วน
ใหญ่ตํารบัขนมทีใ่สไ่ขม่กัเป็นของทีม่าจากต่างประเทศทัง้สิน้  
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 สมยัรตันโกสนิทร ์จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรนิทรเทว ีกล่าวไวว้่าในงาน
สมโภชพระแกว้มรกตและฉลองวดัพระศรรีตันศาสดาราม ไดม้เีครื่องตัง้สาํรบัหวานสาํหรบัพระสงฆ ์
2,000 รูป ประกอบด้วย ขนมไสไ้ก่ ขนมฝอย ขา้วเหนียวแก้ว ขนมผงิ กล้วยฉาบ ล่าเตียง หรุ่ม 
สงัขยา ฝอยทอง และขนมตะไล 
 ในสมยัรชักาลที ่5 มกีารพมิพต์ําราอาหารออกเผยแพร่ รวมถงึตําราขนมไทย วฒันธรรม
ขนมไทยจงึมกีารบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรครัง้แรก ตําราอาหารไทยเล่มแรกคอืแม่ครวัหวัป่าก ์
เขยีนโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ในหนังสือเล่มน้ี มีรายการ ของหวานเลี้ยงพระได้แก่ 
ทองหยบิ ฝอยทอง ขนมหม้อแกง ขนมหนัตรา ขนมถ้วยฟู ขนมลืมกลืน ขา้วเหนียวแก้ว วุ้นผล
มะปราง  ในสมยัต่อมาเมื่อการค้าเจรญิขึน้ในตลาดมขีนมนานาชนิดมาขาย ทัง้ขายอยู่กบัที่ แบก
กระบุง หาบเร่ และมกีารปรบัปรุงการบรรจุหบีหอ่ไปตามยุคสมยั เช่นในปจัจุบนัมกีารบรรจุในกล่อง 
โฟม แทนการห่อดว้ยใบตองในอดตี จากหลกัฐานดงักล่าวจะพบว่าในตลาดขายขนมในสมยัอยุธยา 
และตน้รตันโกสนิทร ์ยงัไมม่กีารเอย่ถงึขนมใสไ่ส ้ขนมชัน้ทีต่อ้งหอ่แบบทรงพระหรอืทรงนาง 
 ผูว้จิยัตัง้ขอ้สงัเกตวา่ การหอ่ทรงนางหรอืทรงเตีย้นัน้ อาจไดแ้รงบนัดาลใจจากสดัสว่นของจัว่
บา้นทรงไทย หรอืหน้าบนั ซึ่งในวงัหรอืบ้านของคหบดจีะสรา้งเรอืนเครื่องสบัทีม่สีดัส่วนความงามที่
แน่นอน ตายตวั แต่เรอืนของชาวบ้านทัว่ไปมกัจะเป็นเรอืนเครื่องผูก ซึ่งการสรา้งจะใชว้สัดุไม่คงทน
เช่นไมไ้ผ ่มุงดว้ยหญา้แฝก ตบัจาก และไมม่สีดัส่วนความงามทีแ่น่นอนตายตวัมากนัก ดงันัน้เมื่อ พบ
เหน็คุน้เคยกบัสิง่เหล่าน้ีทุกวนั การหอ่พบักอ็าจไดร้บัแรงบนัดาลใจจากความงามตามสดัสว่นต่าง ๆ ที่
กล่าวมา  
 การห่ออกีรปูแบบหน่ึงคอื การห่อทรงพระหรอืการห่อทรงสงู ผูว้จิยัตัง้ขอ้สงัเกตว่า เป็นการ
หอ่ขนม เพื่อไปทําบุญทีว่ดัหรอืไปทาํงานบุญต่างๆเช่นงานแต่งงาน เมื่อไปวดัย่อมพบเหน็รปูทรงของ
เจดยีท์ีม่คีวามสูงสง่างาม สดัส่วนของเจดียจึ์งอาจเป็นแรงบนัดาลใจต่อรปูทรงการห่อแบบ ห่อ
ทรงสูง ภายในเจดยี์จะเป็นช่องว่างที่ใช้บรรจุพระธาตุหรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เป็นของสําคญั มกับรรจุไว้
บรเิวณตรงกลางเสมอ เช่นเดยีวกบัการหอ่ขนมใส่ไส ้ทีเ่ป็นการห่อแบบทรงสงู แบบเจดยีย์่อมุมไม ้12 
และบรรจุไสร้ปูทรงกลมไวต้รงกลาง เปรยีบเสมอืนของมคีา่ทีบ่รรจุไวใ้นเจดยี ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 114 การหอ่ทรงนางทีอ่าจคลา้ยคลงึกบัสดัสว่นของจัว่ทรงไทยทีเ่รยีกวา่ทรงตวัเมยี 
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ภาพประกอบ 115 การหอ่ทรงพระทีอ่าจคลา้ยคลงึกบัสดัสว่นของเจดยี ์
 
        จากหลักฐานการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ซ่ึงเป็นงานฝีมือของชาววังท่ีทําเพ่ือ
สกัการบูชาพระรตันตรยัหรือพระเจ้าแผน่ดินกระทงจะมีช่ือเรียกตามลกัษณะท่ีทาํขึ้นจากการ
เลียนแบบเช่น กระทงทรงกลีบบวัหลวง กระทงทรงเจดียเ์ป็นต้น (ดเูพ่ิมเติมในงานใบตอง ของ
มณีรตัน์ จนัทนะผะลิน 2531) ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าการห่อทรงพระอาจได้รบัแรงบนัดาลใจจาก
สดัส่วนของเจดียเ์ช่นกนั 
        เหล่าน้ีลว้นเป็นแรงบนัดาลใจทีไ่ดร้บัจากสิง่แวดลอ้มรอบขา้ง  ทีพ่บเหน็เป็นประจําอยู่เสมอ 
ๆ ก่อใหเ้กดิรปูร่าง รปูทรงสดัส่วน ทีม่คีวามงาม มคีวามเป็นศลิปอตัลกัษณ์เฉพาะตวัของคนไทย แรง
บนัดาลใจทีไ่ดร้บันัน้อาจเป็นแรงบนัดาลใจโดยตรง หรอือาจเป็นแรงบนัดาลใจทางออ้มกไ็ด ้ส่วนการ
ห่อรูปแบบอื่น ๆ นัน้ เช่น การห่อข้าวต้มมดั ผูว้จิยัตัง้ขอ้สนันิษฐานว่าอาจได้มาจากสดัส่วนของ
หมอนไทยแบบโบราณทีเ่รยีกว่าหมอนสามเหลีย่มซึง่คนไทยใชน้ัง่องิพกัผ่อนจะพบเหน็ทัว่ไปในเรอืน

คหบด ีการหอ่แบบหมอนสามเหลีย่มนัน้ มคีวามงามไดส้ดัสว่นของรปูทรงทีส่มบูรณ์ การหอ่ขา้วตม้มดั
นัน้อาจห่อแลว้มดัเพยีงกบีเดยีวกไ็ด ้ซึ่งในปจัจุบนัมใีหเ้หน็อยู่ในทอ้งตลาด แต่ผูว้จิยัวเิคราะหว์่า คน
ไทยชอบความสมดุลแบบซา้ย – ขวาเท่ากนัมากกว่า จงึนําขา้วตม้สองกบีมาจบัผกูดว้ยกนั เพื่อใหเ้กดิ
ความงามมากยิง่ขึน้ หากมดัขา้วตม้เพยีงกบีเดยีวนัน้จะไมเ่กดิความสมดุลกนั หรอื หากจะมองในเรื่อง
ประโยชน์ใชส้อย การมดัขา้วตม้จะตอ้งมดัใหแ้น่นพอด ีเน่ืองจากในอดตีวธิกีารทาํใหข้า้วสุก คอืตอ้งนํา
ขา้วไปตม้ในหมอ้น้ําจรงิๆจงึเรยีกว่าขา้วตม้มดั ต่อมาจงึใชว้ธิน่ึีง หากมดัหลวมเกนิไปจะทําใหน้ํ้าเขา้
ไปขา้งในทาํใหข้า้วอดืและแตก หากมดัแน่นเกนิไปอาจทาํใหข้า้วไมส่กุหรอืการมดัเพือ่ความ สะดวกต่อ
การเคลื่อนย้ายและสวยงาม ห่อขนมรูปทรงกรวย ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าอาจมีความหมายแฝง
เช่นเดยีวกนัการห่อทรงสูง คืออาจคล้ายกบัส่วนยอดของเจดีย ์เมื่อนํากรวยควํ่าฐานลงใหป้ลาย
แหลมชีข้ ึน้จะพบวา่รปูทรงทีเ่กดิขึน้นัน้มลีกัษณะคลา้ยกบัสว่นยอดของเจดยี ์
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ภาพประกอบ 116 การหอ่ขา้วตม้มดัอาจคลา้ยคลงึกบัสดัสว่นของหมอน 
 

 
 
 
 
 
 

 
                        ภาพประกอบ 117 การหอ่ทรงกรวยอาจคลา้ยกบัสว่นยอดเจดยี ์ 

 

  การห่อขนมเทยีนรูปทรงจะเป็นพรีะมดิ คอืมฐีานรูปสีเ่หลี่ยมปลายแหลมอนัเป็นรูปทรงที่มี
ความมัน่คงและมพีลงั การหอ่ขนมใสก่ระทง อาจคลา้ยเรอืทีส่ามารถบรรทุกของได ้

 
 
 
 
 
 

                           ภาพประกอบ 118 กระทงหอ่ขนมอาจคลา้ยรปูทรงของเรอื 
 
 การหอ่ขา้วตม้มดัในภาคใตเ้รยีกขา้วตม้ปดั รปูทรงเป็นรปูทรงกระบอกยาวคลา้ยกบัท่อนไม้
อาจมคีวามหมายถงึสิง่ทีส่ามารถปดัรงัควานไดเ้ป็นตน้ 
 จากสิง่ที่ผูว้จิยัได้สนันิษฐานและตัง้ขอ้สงัเกต สรุปได้ว่าสิง่แวดล้อมรอบตวัก่อให้เกิดแรง
บนัดาลใจในการสรา้งสรรคส์ิง่ต่าง ๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมไปถงึรปูแบบวฒันธรรมการห่อของ
ราชสํานักที่อาจได้ร ับแรงบันดาลใจจากสัดส่วนของสถาปตัยกรรมและข้าวของเครื่องใช้ใน

ชวีติประจาํวนั 
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วฒันธรรมการห่อในปัจจบุนัความหมายท่ีเปล่ียนไป 
 ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้ทดลองนําวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาห่อหุ้มสิ่งของใน
ชวีติประจําวนัทัง้ของกนิ ของใช ้และทีเ่กีย่วขอ้งกบัพธิกีรรม เมื่อโลกมวีวิฒันาการ การเปลีย่นแปลง
จากยคุหน่ึงสูอ่กียคุหน่ึง ความเจรญิในเทคโนโลย ีการผลติวสัดุต่าง ๆ ทีส่ามารถนํามาทดแทนวสัดุจาก
ธรรมชาต ิในสมยัรชักาลที ่5 สงัคม พฒันาแบบตะวนัตก ความต้องการสิง่ของในการอุปโภคบรโิภค
มากขึน้ หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 การพฒันาหบีหอ่บรรจุภณัฑเ์จรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ สงัคมทุน
นิยม เน้นการผลติ การบรโิภค หน้าทีข่องหบีห่อแต่ในอดตีกแ็ปรเปลีย่นความหมายไป ในอดตีการห่อ
เป็นความบริสุทธิ ์ไม่มคีวามหมายแฝงทางการค้าการต่อสู้ การโฆษณาให้พบเห็น แต่ในปจัจุบนั
ความหมายของการหอ่เปลีย่นแปลงไป รวมถงึวสัดุทีม่หีลากหลายมากขึน้ดว้ย เช่น กระดาษ โลหะ ใย
สงัเคราะห ์แกว้ พลาสตกิ โฟม เป็นตน้  
 การห่อในปจัจุบันจําเป็นต้องมีส่วนประกอบต่างๆเพิ่มเข้ามา เช่น ต้องมีความแข็งแรง 
ทนทานสวยงาม สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีสามารถทาํใหล้กูคา้พงึพอใจมากทีสุ่ด ทาํหน้าทีเ่หมอืนพนกังาน
ขาย ช่วยเพิม่กําไร ส่งเสรมิการขาย มบุีคลกิและภาพลกัษณ์เป็นของตนเอง สื่อถงึความทนัสมยัเมื่อ
ผูบ้รโิภคพบเหน็แลว้ไมส่ามารถหกัหา้มใจได ้ดงันัน้ การสรา้งเล่หเ์หลีย่มจากการออกแบบภาพลกัษณ์
ของการห่อในตลาดธุรกจิอนัหาความจรงิ และความจรงิใจในสนิคา้ไม่ไดเ้ลย บางคนอาจผดิหวงัการ
สนิคา้ทีอ่ยูข่า้งในหบีหอ่อนัสวยหรแูละราคาแพง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 119 การหอ่ในปจัจุบนั 
 

 การหอ่ในปจัจุบนัไดส้รา้งความหมายมากมาย เช่น การหอ่ของขวญัใหใ้ครสกัคนหมายถงึ 
คน ๆ นัน้ตอ้งเป็นคนพเิศษ หรอืเน่ืองในโอกาสพเิศษ ทัง้ ๆ ทีข่องขา้งในอาจมคี่าไมม่าก แต่การหอ่
กบัเพิม่ราคาและคุณค่าใหก้บัสนิคา้ขา้งในไดม้ากขึน้ ทาํใหด้ดูปีระทบัใจต่อผูร้บั เป็นตน้ ในยุคสงัคม
ทุนนิยม สงัคมแห่งการบรโิภค การห่อจึงเป็นการหลอกลวงอย่างหน่ึงหรอืการห่อเป็นการสร้าง
สญัญะแบบหน่ึงในสงัคม 
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 การห่อข้าวต้มมัดในอดีตมีความเกี่ยวพันกับชุมชน ความรัก ความสามัคคีความ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ปจัจุบันสงัคมกลายเป็นสงัคมเชิงเดี่ยวมากขึ้น  ข้าวต้มมดัในบางพื้นที่ในเมือง
เปลีย่นแปลงรปูแบบไปจากเคยผกูมดักลมเกลยีว กลายเป็นโดดเดีย่ว ผา่นสญัญะของการหอ่ขา้วตม้มดั
กบีเดยีวทีผู่ว้จิยัมองว่าอาจเป็นการสะทอ้นสงัคมความตอ้งการของสงัคมปจัจุบนัทีเ่ป็นสงัคมแบบวตัถุ

นิยมเน้นความสะดวก รวดเรว็ รบีเรง่  และโดดเดีย่ว 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 120 ขา้วตม้มดัในอดตี      ภาพประกอบ 121 ขา้วตม้มดัปจัจุบนัอาจ 
 เป็นสญัญะของสงัคมเชงิเดีย่ว 



บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัในครัง้น้ีมีจดุมุ่งหมายคือ 
 เพื่อศกึษาวัฒนธรรมการหอ่ ศลิปอตัลกัษณ์ ความงามของ รปูแบบการห่อ และความหมาย

แฝงของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุใ์นจงัหวดัลพบุรโีดยศกึษาจากวถิชีวีติ ประเพณ ีพธิกีรรม ความเชื่อ ภมูิ

ปญัญาและการเปลีย่นแปลงของบรบิทสงัคมทีเ่ป็นผลกระทบจากภายนอก 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  การวจิยัในครัง้น้ีไดใ้ชก้ลุม่ประชากรทีม่คีวามเป็นชุมชนเก่าแก่และมกีารรกัษาเอกลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งด ี5 กลุม่ชาตพินัธุค์อื  

1. กลุม่ไทยเบิง้ บา้นโคกสลงุ อาํเภอพฒันานิคม 

2. กลุ่มลาวแงว้ บา้นหนองเมอืง อาํเภอบา้นหมี่ 

3. กลุม่มอญ บา้นบางขนัหมาก อาํเภอเมอืง 

4. กลุม่ไทยพวน บา้นหลมุขา้ว อาํเภอบา้นหมี่ 

5. กลุม่ไทยจนี บา้นหนองเต่า อาํเภอบา้นหมี่ 

 กลุ่มตวัอย่างในการเกบ็ข้อมลูได้แก่ 

วธิกีารหอ่ในรปูแบบต่าง ๆ เช่น 

การหอ่ของกนิ 

การหอ่ของใช ้

การหอ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพธิกีรรม 

  

 การศกึษาวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ใชว้ธิวีทิยา การวจิยั

แบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary) เป็นงานวจิยัทีเ่ป็นวจิยัภาคสนาม ผสมกบักรณศีกึษา โดยใช้

แนวคดิเรือ่งชาตพินัธุว์รรณา  (Ethnography) แนวคดิเรือ่งอตัลกัษณ์  (Identity) แนวคดิศลิปะหลงั

สมยัใหม ่(Postmodern Art)และแนวคดิเรือ่งสญัวทิยา (Semiology) เป็นแนวทางการศกึษา 

          กลุม่ชาตพินัธุอ์าจหมายถงึ กลุม่คนทีม่พีฤตกิรรมบางอยา่งรว่มกนั เหมอืนกนั เช่น การแต่ง

กาย ประเพณ ีพธิกีรรม ภาษา หรอือาหารการกนิ 

 อตัลกัษณ์ เป็นลกัษณะเฉพาะทีแ่สดงความเป็นตวัตน หรอืสิง่ทีแ่สดงถงึลกัษณะโดดเด่นของ

กลุม่ชาตพินัธุ ์

 ดงันัน้ การศกึษาศลิปอตัลกัษณ์ของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ ์จงึเป็นการศกึษารปูแบบการหอ่ทีม่ ี

ความงามทางศลิปะ อนัแสดงถงึความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ตามความเชือ่ของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ์โดย

ใชแ้นวคดิการพจิารณาความงามจากทฤษฎขีองศลิปะพืน้บา้นและศลิปะหลงัสมยัใหม ่ทา้ยสดุการหอ่

ยงัมผีลกระทบ เชื่อมโยงไปสู่สงัคม การสรา้งความหมายแฝงของการห่อทีเ่ป็นรปูแบบศลิปะหลงั

สมยัใหมผ่า่นพธิกีรรมหรอืกระบวนการทางสงัคมเพือ่สรา้งจติสาํนึก เพือ่การต่อรองหรอืปกป้องพืน้ที ่
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สรปุผลการศึกษา 

จากการศกึษา วฒันธรรมการหอ่ ของกลุม่ชาตพินัธุใ์นจงัหวดัลพบุร ีกรณศีกึษาศลิปอตั

ลกัษณ์และความหมายแฝง โดยศกึษาจากวถิชีวีติ บรบิททางสงัคม  การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 

เศรษฐกจิ ความเชือ่ ประเพณ ีพธิกีรรม วสัด ุและรปูแบบของการหอ่ จากการสมัภาษณ์   การสงัเกต

แบบมสี่วนรว่ม และไมม่สี่วนรว่ม ผูว้จิยัไดส้รปุสิง่ทีค่น้พบในวฒันธรรมการหอ่ในแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ ์

ศลิปอตัลกัษณ์ทีเ่ดน่ชดัและความหมายแฝงในรปูแบบการหอ่บางอยา่งไวด้งัน้ี 

 

วฒันธรรมการห่อท่ีพบในแต่ละกลุ่มชาติพนัธุ์ 

 
กลุ่มชาตพินัธุ ์ การห่อของกนิ การห่อของใช ้ การหอ่เกีย่วกบัพธิกีรรม ศลิปอตัลษัณ์ 

ไทยเบิง้ ห่อขา้วตม้มดั ห่อขา้ว 

ห่อแหนม ห่อลกูอม 

ห่อขา้วตม้ลกูโยน 

หอ่ขนมเขง่ 

ห่อพรกิเกลอื 

ห่อหมก ห่อหมากพล ู

ห่อขีไ้ต ้ห่อผลไม้

ผา้ขาวมา้หอ่ขา้ว ผา้หอ่

ของมคี่าใส่หบี ห่อเงนิ ห่อ

สตางค ์

หอ่ผมงานบวช 

หอ่รบัขวญัขา้ว 

หอ่คมัภรี ์

หอ่ธปูเทยีน 

จากการศกึษายงัไมพ่บ

ความเป็นศลิปอตัลกัษณ์

อยา่งเด่นชดั 

ลาวแงว้ ห่อขา้วตม้มดั หอ่ขนมใส่

ไส ้ ห่อขนมตาล ห่อขนม

เทยีน ห่อหมก 

หอ่ผา้ปิดปากไห หอ่เงนิ 

ห่อของดว้ยผา้ ห่อลกู

ประคบ หอ่เดก็ 

ห่อบายศร ี

หอ่คมัภรี ์

หอ่ผา้ถุงบงัใบ 

ห่อกระดกู 

ห่อพนัตระกุด 

หอ่คมัภรีด์ว้ยผา้ทอ 

 

มอญ ห่อขา้วตม้ลกูโยน 

ห่อขา้ว ห่อกาละแม 

ห่อน้ําตาล ห่อหมก 

ห่อขนมกลว้ย 

หอ่ขา้วเปียง 

ห่อขนมเทยีน 

ห่อหนงัสอื 

หอ่ผา้ผ ี

หอ่อฐิเผาไฟ 

หอ่เงนิ หอ่ขีไ้ต ้

ห่อเดก็ 

หอ่คมัภรี ์

ห่อศพ 

ห่อขนัหมาก 

 

 

หอ่ผา้ผ ี

หอ่อฐิเผาไฟ 

 

ลาวพวน ห่อขา้ว ห่อขา้วตม้มดั 

ห่อขนมขา้วโพด 

ห่อขนม ห่อขา้วเหนียว 

ห่อขา้วหมาก ห่อหมก 

ห่อแหนม ห่อปลาสม้ฟกั 

หอ่เดก็ดว้ยผา้ 

ห่อของดว้ยผา้ขาวมา้ 

 

ห่อบายศร ี

หอ่เสือ้ผา้ 

ห่อขนมไหว ้ขา้วหลาม 

หอ่คมัภรี ์

ห่อขา้วทพิย ์

 

ห่อแหนม 

ห่อปลาสม้ฟกั 

จนี หอ่ขนมบ๊ะจ่าง 

ห่อกลว้ยแขก 

ห่อขนมเขง่ ห่อเกีย๊ว 

ห่อก๋วยเตีย๋วแหง้ 

ห่อขนมแบบไทยๆ 

หอ่ขา้วตม้บ๊ะจ่าง 

ห่อขา้วตม้น้ําวุน้ 

ห่อหมก ห่อซาลาเปา 

ห่อยาจนีตม้ 

หอ่เสือ้ผา้ 

ห่อเงนิ ห่อทอง 

ห่อขนัหมาก 

ห่อสมนุไพร  

 

ห่อของเซ่นไหว ้ 

เป็นขนมต่าง ๆ  

ห่อกระดาษเงนิกระดาษ

ทอง 

 

ห่อยาจนี 

ห่อก๋วยเตีย๋ว 

ห่อบ๊ะจ่าง  

ห่อเกีย๊ว 

หอ่ขา้วตม้บ๊ะจ่าง 

หอ่ขา้วตม้น้ําวุน้ 

หอ่ซาลาเปา 

ห่อกระดาษเงนิกระดาษ

ทอง 
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             ศิลปอตัลกัษณ์ 

           แต่ละกลุ่มชาตพินัธุม์ ี การห่อทีเ่ป็น ศลิปอตัลกัษณ์เป็นของตนเอง ยกเวน้กลุ่มไทยเบิง้

เน่ืองจากรปูแบบการห่อทีพ่บเป็นการห่อโดยทัว่ไป และกลุ่มทีพ่บว่ามศีลิปอตัลกัษณ์มากทีสุ่ดไดแ้ก่

กลุ่มชาตพินัธุจ์นี ศลิปอตัลกัษณ์เหล่านัน้เกดิจากวสัดุ รปูทรง ลวดลาย สสีนัทีส่ามารถบ่งบอกไดว้่า

เป็นของกลุม่ชาตพินัธุใ์ด  เช่นศลิปอตัลกัษณ์ของลาวแงว้คอืผา้ห่อ คมัภรี ์ เน่ืองจากลวดลายผา้ทอ

ของลาวแงว้มลีกัษณะเฉพาะเมือ่พบเหน็จงึแสดงความเป็นลาวแงว้ไดอ้ยา่งชดัเจน  ศลิปอตัลกัษณ์

ของมอญไดแ้ก่หอ่ผา้ผ ีและการใชผ้า้ขาวมา้หอ่สิง่ของต่างๆเน่ืองจากประเพณกีารนบัถอืผขีองมอญ

มคีวามโดดเดน่และสามารถรกัษาประเพณดีงักลา่วไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดเีมือ่พดูถงึการเลีย้งผหีอ่ผา้ผจีงึ

ทาํใหนึ้กถงึกลุม่ชาตพินัธุม์อญเป็นอนัดบัแรก สว่นผา้ขาวมา้ของมอญนัน้กม็สีแีด งลายขาวเป็น

ตารางหมากรกุเลก็ๆนัน้กบ็อกถงึอตัลกัษณ์ของมอญไดเ้ช่นกนั ศลิปอตัลกัษณ์ของพวนไดแ้ก่ห่อปลา

สม้ฟกัและหอ่แหนม ปลาสม้ฟกัเป็นการถนอมอาหารทีม่ชีือ่ของลาวพวนเป็นภมูปิญัญาทีม่มีาแต่เดมิ

การเกบ็รกัษาหรอืการหมกัปลาสม้นัน้ตอ้งใชก้ารหอ่ดว้ยใบตองหนาๆจงึทาํใหก้ารห่ อดงักล่าวเป็น

ศลิปอตัลกัษณ์ของลาวพวนอยา่งชดัเจน ศลิปอตัลกัษณ์ของกลุ่ม คนจนีนัน้มมีากมายหลายอยา่ง

เน่ืองจากคนจนีสว่นมากมอีาชพีคา้ขายดงันัน้การหอ่จงึเกีย่วขอ้งกบัของกนิของใชเ้ช่นการหอ่ยาจนี

ดว้ยกระดาษ ห่อขนมเขง่ขนมเทยีนดว้ยใบตอง ห่อขา้วตม้บ๊ะจา่ง บ๊ะจา่ง ดว้ยใบไ ผ่ ซึง่วสัดทุ ีนํ่ามา

หอ่ลว้นเป็นตวัแทนของชาตพินัธุจ์นีได้ เป็นอยา่งดหีรอืแมก้ระทัง่ชือ่ทีเ่รยีกกส็ามารถบ่งบอกความ

เป็นจนีได ้ดงันัน้ศลิปอตัลกัษณ์ของจนีจงึเกดิจากวสัดุ ชื่อเรยีกและรปูทรงทีเ่ป็นลกัษณ ะเป็น

สามเหลีย่ม สีเ่หลีย่ม  อาจกลา่วสรปุไดว้า่ศลิปอตัลกัษณ์ทีค่้ นพบนัน้เป็นลกัษณะเฉพาะทีอ่าจเกดิ

รว่มกบับรบิทอื่นๆนอกจากวสัดแุละรปูแบบ บรบิทต่างๆดงัทีก่ลา่วนัน้อาจไดแ้ก่ อตัลกัษณ์ทาง

ภาษา อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมอื่นๆ เรือ่งการแต่งกาย อาหาร พธิกีรรมเป็นตน้ 

 

ใบไม้และวสัดท่ีุนํามาใช้ห่อ 

 ในแต่ละกลุม่ชาตพินัธุจ์ะใชใ้บไมท้ีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่ของตนมาประยกุตใ์ชใ้นการหอ่ เช่น  

 กลุ่มไทยเบิง้ ใช ้ใบตอง ใบลาน ใบตาล ใบเตย ใบบวั ใบมะพรา้ว ใบตองทอง ใบออ้ย ใบยอ 

ใบเลยีง หรอืใบตองเลยีง ใบชงโค ใบพลวง ใบตบัเต่า กระดาษ ผา้ทอ ผา้ขาวมา้ 

 กลุ่มลาวพวนใช ้ใบตอง เปลอืกขา้วโพด ใบบวั ผา้ทอ ผา้ถุง ผา้ขาวมา้  

 กลุ่มลาวแงว้ใช้  ใบตอง ใบบวั ใบตองกุ ง ใบตาล ผา้ทอมอืขดิลาย ผา้ดบิ  ผา้ขาวมา้ 

กระดาษ 

 กลุม่มอญใช้  ใบตอง ใบออ้ ใบลาํเจยีก ใบลาน ใบตาล ใบทองหลาง ใบบวั  ใบมะพรา้ว 

กาบหมาก ผา้ขาวมา้ ผา้ขาว กระดาษ 

 กลุ่มจนีใช ้ใบตองทัง้สดและแหง้ ใบไผ่จนี ใบบวั ผา้ไหม กระดาษ 
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 จากตวัอยา่งใบไมแ้ละวสัดุดงักล่าวพบว่า ทุกกลุ่มชาตพินัธุจ์ะใชใ้บตอง ใบบวั ผา้และ

กระดาษเป็นสว่นมาก และจะใชใ้บไมท้ีม่ใีนทอ้งถิน่ของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุแ์ตกต่างกนัออกไปมาก

น้อยแลว้แต่ความสะดวก 

 

 ความงามและรปูแบบการห่อ 

 ความงามของการหอ่ทีพ่บในกลุม่ชาตพินัธุ ์จากการเกบ็ขอ้มลูพบว่ามกีารห่อทีแ่บ่งออกได้

เป็น 5 รปูแบบดงัน้ี 

 1. รปูแบบการห่อโดยการพบัแลว้มดัดว้ยตอก เชอืก ยางหรอืกลดัดว้ยไม้ 

 2. รปูแบบการหอ่โดยวธิกีารมว้นพบั  

 3. รปูแบบการหอ่โดยการผกูมดัในตวั  

 4. รปูแบบการหอ่โดยการพนั 

 5. รปูแบบการห่อโดยการสวมแลว้มดั 

การหอ่ของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ ์สามารถแบ่งรปูทรงออกไดเ้ป็น 6 รปูทรงดงัน้ี 

      1. รปูทรงสามเหลีย่ม 

     2. รปูทรงสีเ่หลีย่ม 

      3. รปูทรงกรวย 

      4. รปูทรงกระบอก 

      5. รปูทรงปิรามดิ 

           6. รปูทรงอสิระ 

             การห่อรปูทรงสามเหล่ียม  ไดแ้ก่ ห่อข้าวตม้น้ําวุน้ หอ่ขนมแบบสวม ห่อขา้วตม้บ๊ะจา่ง 

หอ่ขา้วตม้ลกูโยน 

             การห่อรปูทรงส่ีเหล่ียม ไดแ้ก่ ห่อพรกิเกลอื ห่อหมก ห่อขา้วดว้ยใบตอง หอ่ขีใ้ต ้ หอ่ขา้ว

ใบบวั หอ่ผา้ประคบของมอญ หอ่ขนมขา้วโพด หอ่ผา้จนี หอ่ขา้วตม้ลกูโยน 

           การห่อรปูทรงกรวย ไดแ้ก่ การหอ่ขนมกลว้ยของมอญ การหอ่บายศร ี

            การห่อรปูทรงกระบอก ไดแ้ก่ การห่อหมยูอ การห่อขีใ้ต ้

            การห่อรปูทรงปิรามิด ไดแ้ก่ การหอ่ขนมเทยีน การหอ่ทรงสงู การหอ่ทรงเตีย้ 

            การห่อรปูทรงอิสระ ไดแ้ก่ การห่อผา้ ห่อยา ห่อลกูประคบ ห่อยาจนี 

             จากรปูทรงดงักลา่วพบ ว่า การหอ่จะเน้นไปทีร่ปูทรงเรขาคณติมากกวา่รปูทรงอสิระ ซึง่

รปูทรงเรขาคณตินัน้จะใหค้วามรูส้กึมัน่คงแขง็แรง ปลอดภยั  ดเูป็นระเบยีบ สวยงาม  รปูแบบการห่อ

นัน้พบวา่มกีาร ใชส้มองทัง้สองดา้นอยา่งเท่ากนั คอืใชส้มองซกีซา้ยในเรือ่งเหตุผล ค วามเป็นไปได้

ของการรบัน้ําหนกั ของทีจ่ะนํามาห่อหรอืลกัษณะทีแ่ตกต่างเช่นเป็นของเหลว ของแขง็ ของอ่อนมี  

การรัว่ซมึ สมองซกีซา้ยคดิเรือ่งการสรา้งสรรคค์วามงาม ผสมผสานกบัเรือ่งของ ประโยชน์ใชส้อย

และจติวญิญาณหรอืพธิกีรรม ทาํใหก้ารหอ่เกดิความงามทีส่มบรูณ์ การหอ่อาจเกดิจาก สภาพสงัคม 
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วฒันธรรม เริม่ตน้การหอ่อาจไมพ่ถิพีถินั หอ่เพือ่ประโยชน์ใชส้อย แต่เมือ่การหอ่ทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบั

พธิกีรรม เกีย่วขอ้งกบัชนชัน้ ทาํใหก้ารหอ่เปลีย่นแปลงไปสูร่ะเบยีบ แบบแผนตามแบบราชสาํนกั 

ดงันัน้จงึอาจกลา่วไดว้า่ ราชสาํนกัอาจไดแ้รงบนัดาลใจไปจากทอ้งถิน่แล้ วนําไปปรบัปรงุ ใหเ้กดิ

รปูแบบทีส่วยงาม แลว้จงึเผยแพรร่ปูแบบนัน้ กลบัมาสูช่าวบา้นอกีครัง้หน่ึงกลายเป็นทีนิ่ยมและทาํ

ตามๆกนัในเวลาต่อมา รปูทรงสดัสว่นของการหอ่ของไ ทยนัน้ อาจเลยีนแบบมาจาก สดัส่วน

สถาปตัยกรรมพืน้บา้นเช่น เจดยี ์จัว่บา้นทรงไทยเป็นตน้ ซึง่การก่อสรา้งขอ งคนในอดตี จะตอ้งมี

สดัสว่นความงามทีส่ามารถถ่ายทอดออกมาเป็นทฤษฎไีด้ ตามหลกัวทิยาศาสตร ์หรอื สดัสว่นทอง

ของไทยทีม่แีนวคดิมาจากประโยชน์ใชส้อยมาจากความ ตอ้งการพืน้ฐานในชวีติเพือ่ตอบสนองความ

สะดวกและความ เชือ่ทีเ่ป็นมงคล  สดัส่วนทองของไทยถอื วา่เป็นความงามเฉพาะถิน่แตกต่ างจาก

สดัส่วนทองของกรกี 

 ความงามเกดิของการห่อเกดิจากความพอเหมาะพอดี มองเหน็ได้จากสิง่ภายนอกเช่นเกดิ

จากรปูทรงทีส่วยงาม รปูแบบทีม่คีวามเรยีบงา่ยมลีกัษณะตรงไปตรงมาสนองตอบต่อการใชส้อย  

วธิกีารจะสลบัซบัซอ้นไปตามวสัดทุีนํ่ามาหอ่ เช่นหากเป็นใบตองทีม่ขีนาดกวา้ง และยาวกจ็ะสามารถ

พบัหรอืออกแบบใหม้รีปูทรงทีส่งา่งามไดม้ากกว่าวสัดุอื่น หากนําใบไมท้ีม่ลีกัษณะยาวเรยีวมาห่อ

เช่นใบลาน ใบมะพรา้ว ใบออ้ ใบออ้ยมาหอ่ วธิกีารกต็อ้งเปลีย่นไปจากการพบัเป็นการพนัใหแ้น่น

ดงันัน้รปูทรงทีเ่กดิขึน้จงึเปลีย่นไปตามวสัดุ  สแีละพืน้ผวิทีม่คีวามแตกต่างกั นตามวสัดทุีนํ่ามาใชห้อ่

เช่นใบบวัจะมเีสน้ใยทีแ่ตกต่างจากใบไมช้นิดอื่นๆ หรอืใบตองทีม่สีเีขยีว สเีหลอืงตามธรรมชาติ  ใบ

ลานจะมสีขีาวอมเหลอืงอ่อนๆเป็นตน้  การหอ่ทีม่คีวามงามตามสดัสว่นทองของไทย ทีม่สีดัสว่น 1:1 

1:2 1:3 หรอื 1:4 นัน้พบวา่สว่นมากมกัเป็นการหอ่แบบราชสาํนั กซึง่แผ่อทิธพิลมายงัชาวบา้น หรอื

สดัส่วนทีก่ําหนดคร่ าวๆ ตามลกัษณะประโยชน์ใชส้อย  พบไดโ้ดยทัว่ไปตามทอ้งตลาดในทุกกลุ่ม

ชาตพินัธุเ์ช่นการหอ่ทรงสงูการหอ่ทรงเตีย้เป็นตน้แต่ไมส่ามารถระบุศลิปอตัลกัษณ์ไดว้า่เป็นของ

กลุ่มชาตพินัธุใ์ดโดยชดัเจน เน่ืองจากมกีารหยบิยมื ผสมผสานรปูแบบการหอ่นัน้มาใชใ้นชวีติประจาํวนั 
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 สรปุผลจากการวิจยัทาํให้ผูวิ้จยัสร้างทฤษฎีทางการห่อได้ดงัน้ี 

 

WRAPPING THEORY 

 

การห่อ 

What  Where  When  Why  Who 

 

       

      ประเพณี                                    วสัดุ                                    วิธีการ 

      พิธีกรรม                                                     

  

 

 

 ระยะเวลา                   รูปแบบและความงาม          ความพึงพอใจ 

                   

            

 

 

 ความเช่ือ        ประโยชนใ์ชส้อย     บริบทสงัคม 
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 ทฤษฎทีางการหอ่ทีผู่ว้จิยัไดส้รปุเป็นรปูแบบสาํเรจ็รปูในการนําไปเป็นขอ้มลูแนวคดิในการ

ออกแบบ หรอืนําไปประยกุตใ์ชก้บังานดา้นวฒันธรรมมคีวามหมายดงัน้ี เมือ่ตอ้งการจะออกแบบหี บ

ห่อ ออกแบบบรรจภุณัฑ ์สนิคา้โอทอป ทฤษฎน้ีีสามารถนําไปเป็นวธิคีดิเบือ้งตน้ในการออกแบบคอื

ก่อนทีจ่ะออกแบบจะตอ้งคดิก่อนว่าสิง่ทีเ่ราจะออกแบบนัน้  จะออกแบบเพื่อใคร นําไปใชท้ีไ่หน 

เมือ่ไหร ่อยา่งไร ทาํไม เป็นตน้ และมสีิง่ทีต่อ้งคาํนึงถงึเรือ่งการออกแบบไดแ้ก่  

 ความเช่ือ เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อนของแต่ละกลุ่ม แต่ละวฒันธรรมการหอ่หากโยงกบัความ

เชื่อจะทาํใหเ้กดิรปูแบบเฉพาะทีแ่ตกต่างกนัเช่นความเชื่อเรือ่งสี  ความเชื่อเรือ่งวสัดุเป็นตน้หากไม่

ศกึษาใหด้อีาจเกดิความผดิพลาดในการออกแบบได ้

 ประเพณี พิธีกรรม หากการห่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเพณหีรอืพธิกีรรมนัน้ตอ้งคาํนึงเสมอว่า

รปูแบบการหอ่นัน้ตอ้งมคีวามประณตี  ละเอยีดอ่อน สวยงามมากกวา่รปูแบบทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนั

โดยทัว่ไป 

 ประโยชน์ใช้สอย การออกแบบทุกประเภทตอ้งคาํนึงประโยชน์ใชส้อยก่อนเป็นอนัดบัแรก 

การห่อนัน้ตอ้งดวู่าของทีจ่ะห่อมลีกัษณะเป็นอยา่งไร อ่อน แขง็ เหลว หรอืเป็นเมด็ การออกแบบการ

หอ่ตอ้งคดิถงึเรือ่งการขนยา้ย หรอืงา่ยต่อการใชง้านเป็นตน้ 

 ระยะเวลา การเกบ็รกัษา หมายถงึการหอ่สิง่ของนัน้สามารถเกบ็รกัษาไวไ้ดน้านแคไ่หน  

อยา่งไรเช่นตอ้งการเกบ็ไวไ้ดน้านๆ หรอืของทีป้่องกนัไมใ่หน้ํ้าซมึเขา้ไปอาจทาํใหข้องเสยีหายได้ ทาํ

ใหก้ารหอ่แตกต่างกนั 

 วสัดุ ทีจ่ะนํามาใชห้่อตอ้งเลอืกใหเ้หมาะสมกบัคุณสมบตัติรงกบัของทีจ่ะห่อ  วสัดุจะเป็น

ตวักําหนดรปูแบบและวธิกีารห่อดว้ยว่าหากใชว้สัดุแบบน้ีจะตอ้งใชว้ธิกีารอยา่งไรจงึจะออกมาเป็น

รปูแบบทีล่งตวั สวยงามเหมาะสมกบัการหอ่นัน้ๆ 

 วิธีการ  เมือ่ทราบขอ้มลูพืน้ฐานเ บือ้งตน้  ขบวนการต่อไปคอืออกแบบหรอืหาวธิกีารที่

สอดคลอ้งกบัวสัดทุีนํ่ามาหอ่เช่นวธิกีารพบั การพนั การมว้น การผกู การสวม การรองรบัเป็นตน้ 

 บริบทสงัคมอ่ืนๆ ทีม่ผีลต่อเรือ่งของการห่อเช่น เรือ่งค่านิยม สภาพพืน้ที ่สภาพภมูอิากาศ

ทีม่คีวามรอ้น ความหนาว ความชืน้แตกต่างกนั เหลา่น้ีลว้นมผีลกระทบต่อการออกแบบ 

 รปูแบบและความงาม  การออกแบบหบีห่อนัน้นอกจากเรือ่งประโยชน์ใชส้อยทีเ่ป็นเรือ่ง

หลกั เรือ่งทีร่องลงมาคอืความงาม ซึง่เป็นของคูก่นันัน่หมายถงึสนุทรยีภาพ หรอืรสนิยมของผูใ้ช ้

 ความพึงพอใจของผูใ้ช้  ทา้ยสดุ เมือ่ผา่นกระบวนการทุก อยา่ง ควรมกีาร ตรวจสอบ          

ความพงึพอใจของผูใ้ชเ้พือ่หาขอ้ดขีอ้เสยี อนัเป็นขอ้มลูทีจ่ะตอ้งนํามาพฒันาการหอ่ใหด้ยีิง่ขึน้

กระบวนการออกแบบดงักลา่วทา้ยสดุจะนํามาสูก่ารสรา้งอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของการหอ่ในรปูแบบ

ของทอ้งถิน่นัน้ๆ 
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ความหมายแฝงของการห่อ 
 

กลุ่มชาตพินัธุ ์ การหอ่ ความหมายแฝง 

ไทยเบิง้ 

พวน 

มอญ 

ลาวแงว้ 

ขา้วตม้มดัและ

ขา้วตม้ลกูโยน 

 การหอ่ขา้วตม้มดัหรอืขา้วตม้ลกูโยนมคีวามหมายแฝงเกีย่วกบัการ

ทาํบญุทีไ่ดบ้ญุมากเป็นการทาํบญุครัง้ยิง่ใหญ่ในเวลา 1 ปีๆละ 1ครัง้คอืวนั

ออกพรรษา ประชาชนในอดตีทีม่ารอรบัเสดจ็พระพทุธเจา้ที่ กลบัจาก

ดาวดงึส ์ณ เมอืงสงักสัสะ เป็นเมอืงเลก็ ประชาชนทีไ่ปรอรบัเสดจ็ มเีพยีง

ขา้วตม้ตดิตวัมาเป็นเสบยีงเทา่นัน้ ต่อมามคีนจาํนวนมาก บางคนไม่

สามารถเขา้ถงึองคพ์ระพทุธเจา้ เพือ่ใสบ่าตรขา้วตม้ได ้จงึเกดิการคดิการ

ห่อขา้วตม้ลกูโยนทีม่หีางยาวแลว้จงึอธษิฐานโยนใหล้งบาต รของ

พระพทุธเจา้เหมอืนกบัการไดโ้ยนขึน้สวรรค ์หลงัจากนัน้ในวนัออกพรรษา 

จงึนิยมทาํขา้วตม้มดัและขา้วตม้ลกูโยนใสบ่าตรต่อมาจนถงึปจัจุบนั 

นอกจากนัน้ความหมายแฝงของการหอ่ขา้วตม้มดัคอืเพือ่สรา้งความสามคัคี

ในแต่ละชมุชน เน่ืองจากการทาํขา้วตม้มดัแต่ละครัง้ จะทาํจาํนวนมาก เ พือ่

เผื่อแผ่ญาตพิีน้่อง คนรูจ้กั นํามาแลกเปลีย่นกนั ก่อใหเ้กดิความรกัใคร่ 

สามคัค ีความอบอุ่น เป็นปึกแผน่ ความกลมเกลยีวในชมุชนไดเ้ป็นอยา่งด ี

ไทยเบิง้ 

พวน 

มอญ 

ลาวแงว้ 

หอ่คมัภรี ์  การหอ่คมัภรีด์ว้ยผา้ทอหรอืผา้ฝ้ายพบใน 4 กลุ่มชาตพินัธุ ์อนัมี

ความหมายเกีย่วกบัก ารทาํบุญทีมุ่่งสูค่วามหลุดพน้ เปรยีบเสมอืนการ

ปกป้องพระธรรมอนัเป็นคาํสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ผูห้ญงิจะเป็นผูท้อผา้หอ่คมัภรีใ์บลาน เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา ทีเ่ป็นการได้

บญุกุศลมาก เน่ืองจากผูห้ญงิไมม่โีอกาสบวชเรยีนทดแทนบญุคณุพอ่ -  แม่ 

ไดเ้หมอืนผูช้าย ผา้ห่อคมัภรีข์องกลุ่มลาวแงว้ถอืว่ามลีวดลายงดงาม

มากกวา่กลุ่มชาตพินัธุอ์ืน่ ๆ  

ไทยเบิง้ 

มอญ 

พวน 

ลาวแงว้ 

 

 

ห่อผมดว้ยใบบวั

หลงัจากโกนผม

บวช 

 ดอกบวัเป็นสญัลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระพทุธศาสนามายาวนาน คาํ

สอนของพระพทุธองคบ์างบทไดใ้ชด้อกบวัมาเป็นสิง่เปรยีบเทยีบกบับคุคลสี่

เหล่า ดอกบวัใชก้ราบไหวส้กัการะบชูาพระ ดงันัน้จงึไดม้กีารใชใ้บบวัรองรบั

ผมนาค ก่อนจะบวชเป็นพระภกิษุ คอืการกาํจดัสิง่สวยงามอนัเป็นกเิลส

เบือ้งตน้ออกไป ถวายตวัรบัใชพ้ทุธศาสนาเมือ่โกนผมออกใสใ่บบวัหอ่แลว้

จงึนําไปลอยน้ํา หรอืวางไวใ้นทีเ่ยน็ เชน่ ใกลโ้อ่งน้ํา สระน้ํา  มคีวามหมาย

คอืเพือ่ใหเ้กดิความร่มเยน็ สงบสขุของผูท้ีจ่ะบวช การปล่อยไปซึง่กเิลสให้

ลอยตามน้ําไป ดงัเชน่ การลอยกระทงทีป่ลดปล่อยทกุขโ์ศกไปกบัสายน้ํา 

มอญ หอ่ผา้ผบีรรพ

บุรุษ 

 ชาวมอญบางขนัหมาก จะมวีฒันธรรมการหอ่ของใชค้นตาย  ซึง่จะห่อ

ดว้ยผา้ขาวซึง่มคีวามหมายแฝงถงึความบรสิทุธิ ์สะอาด ภายในจะประกอบ

ไปดว้ยผา้นุ่ง ผา้สไบ ผา้โพกศรีษะ แหวนและเครื่องประดบั เมื่อห่อแลว้จะ

แขวนไวต้รงเสาเอกในเรอืนใหญ่ของบา้น จะมกีารเลีย้งผปีระจาํตระกลูทกุปี 

หรอื 3 ปี ต่อครัง้ คนในตระกลูหรอืคนทีใ่ชน้ามสกุลเดยีวกนัจะตอ้งนํา

เครือ่งเซ่นไหวม้าพรอ้มกนัทีบ่า้นตน้ผ ีคอืบา้นลกูชายคนโตทีไ่ดเ้กบ็รกัษาหอ่

ผา้ผไีว ้ 
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  ความหมายแฝงของการไหวผ้บีรรพบุ รุษ คอื การสรา้ง  ความสามคัค ีกลม

เกลยีวในวงเครอืญาตเิพราะมอญเป็นชนชาตทิีอ่พยพมาจากพมา่ หากไมม่ี

พธิกีรรมรวมญาติ พีน้่อง  โดยใชผ้บีรรพบรุษุเป็นศนูย์ กลาง  อาจก่อใหเ้กดิ

การล่มสลายของชาตพินัธุม์อญ 

มอญ หอ่กาละแมดว้ย

ใบทองหลาง 

 มอญนิยมใชใ้บทองหลางสดห่อกาละแมใสบ่าตรพระ ซึง่มคีวามหมาย

ในทางทีด่ ีความหมายแฝงของการห่อดว้ยใบทองหลาง เน่ืองจากเป็นไม้

มงคล ชาวบา้นในอดตีเชือ่วา่หากใครปลกูตน้ทองหลางเอาไวใ้นบา้น บา้น

นัน้จะพบกบัความเจรญิรุ่งเรื อง มโีชคลาภ ทรพัยส์นิมากมาย ซึง่คาํวา่

ทองหลางหมายถงึการมทีองมากมาย ดงันัน้ การนําใบทองหลางสดมาหอ่

กาละแมถวายพระ จงึหมายถงึการทาํบญุทีมุ่ง่หวงัความมัง่ม ีความ

เจรญิรุ่งเรอืงในอนาคต 

จนี บ๊ะจ่าง  เป็น อาหารของคนจนี ทาํดว้ยขา้วเหนียวใสห่ม ูถั ่ ว เมด็บวัและ

เครื่องปรุงอืน่ ผดัแลว้หอ่ดว้ยใบไผ ่มดัเป็นทรงพรีะมดิ สามเหลีย่ม ใชเ้ชอืก

มดันําไปน่ึงใหส้กุ การทาํบะ๊จา่งหรอืขนมจา้ง มคีวามหมายถงึการรกัชาต ิ

การระลกึถงึความเสยีสละของขนุนางจนีทีฆ่า่ตวัตายโดยการโดดน้ํา ในอดตี

คนจนีจงึมกีารโยนบ๊ะจ่างลงน้ํา เพื่อใหป้ลามากนิบ๊ะจ่างแทนศพของขนุนาง

จนีผูน้ัน้ 

จนี ซาลาเปา 

เกีย้ว 

 เป็นอาหารอกีชนิดหน่ึงของจนี ทาํมาจากแป้งสาลใีสไ่สเ้น้ือ หรอืผกั 

นิยมทาํรบัประทานหรอืนํา มาเป็นของเซ่นไหว ้ การหอ่ซาลาเปาบางครัง้ จะ

ทาํเป็นลกูทอ้อนัแฝงความหมายถงึผลไมข้องเจา้ จงึมกีารไหวเ้จา้ดว้ย

ซาลาเปา คาํว่า เปา แปลว่าห่อ การไหวด้ว้ยซาลาเปา ในภาษาจนีหมายถงึ  

เปาใช ้หมายถงึ การห่อโชค ห่อเงนิ ห่อทอง ทีเ่ป็นความหมายทีด่ขีองคน

จนีทีมุ่่งเน้นความรํ่ารวย ความมัง่คัง่เป็นหลกั เกีย้วเป็นอาหารอกีอยา่งของ

จนี เมือ่ถงึเทศกาลปีใหมข่องจนีจะมกีารรวมญาตแิละชว่ยกนัหอ่เกีย้ว ใหม้ี

รปูร่างเหมอืนกอ้นทองคาํอนัมคีวามหมายแฝงถงึความมัง่มคีวามรํ่ารวย 

พวน  หอ่ผา้สวด

สะเดาะเคราะห ์

 กลุ่มพวนจะมปีระเพณีทาํบุญกลางบา้นเป็นประจาํ ปีละครัง้ในเดอืน 6 

โดยจะนําเสือ้ผา้ของคนในครอบครวัหอ่ใสถุ่งกระดาษหรอื ผา้ใสก่ระบงุ 

ตะกรา้ พรอ้มดว้ย ทราย หญา้คา น้ํา กรวยขนัธห์า้ ดา้ยสายสญิจน์ ม าทาํ

พธิ ีใหพ้ระสวดสะเดาะเคราะหต่์อชะตา เสือ้ผา้ทีห่อ่นํามาสวดนัน้ ตอ้งเป็น

เสือ้ผา้ของผูท้ีม่ชีวีติอยู ่อาจจะเป็นเสือ้หรอืกางเกงกไ็ด ้ความหมายของการ

หอ่ผา้เพือ่สวดสะเดาะเคราะหเ์พือ่ความอยูเ่ยน็เป็นสขุของคนในหมูบ่า้น

หรอืกลุ่มชาตพินัธุ ์ผูท้ีเ่ขา้ร่วมพธิจีะเป็นค นสงูอาย ุทีม่โีอกาสไดม้าพบคยุ 

แลกเปลีย่นเรื่องราวความสขุความทุกขข์องแต่ละคนในหมู่บา้น 

จนี 

ลาวแงว้ 

หอ่ขนม ขนมห่อใบตองทีพ่บในกลุ่มจนีและลาวแงว้ จะมกี ารทาํสัญลกัษณ์เพือ่บอก

ประเภทของขนมซึง่แฝงดว้ยความหมายเช่นขนมใสใ่ส ้ขนมฟกัทอง ขนม

กลว้ย ขา้วเหนียวสงัขยา การสร้ างความหมายแฝงน้ีเพือ่การแยกประเภท

ขนมซึง่จะทาํใหส้ะดวกต่อการขาย และทาํใหส้นิคา้ไมป่ะปนกนั 
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        ดงันัน้จงึสรปุไดว้า่ทุกกลุม่ชาตพินัธุม์วีฒันธรรมการหอ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติเป็นของ

ตนเองบางกลุ่มมศีลิปอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น เช่นกลุ่มจนีพบมากทีสุ่ดรองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มมอญ กลุ่ม

พวนและกลุ่มแงว้ บางกลุ่มเกดิการหยบิยมืผสมผสานจนไมส่ามารถบ่งบอกความเป็นอตัลกัษณ์ของ

ตนทีเ่ด่นชดัไดเ้ช่นกลุ่มไทยเบิง้   การห่อบางอยา่งของแต่ละกลุ่มมคีวามหมายแฝงทีค่ลา้ยกนัเช่น

การหอ่คมัภรี ์การหอ่ผมในการบวชนาคดว้ยใบบวั การหอ่ขา้วตม้มดั ขา้วตม้ลู กโยน ยกเวน้กลุ่ม

ชาตพินัธุจ์นีทีไ่มม่กีารทาํขา้วตม้มดัแต่เป็นการทาํบ๊ะจา่งแทน ความหมายแฝงแต่ละอยา่งของทุก

กลุม่ชาตพินัธุล์ว้นเป็นสิง่ดงีามสิง่ทีเ่ป็นมงคล เพือ่ความสามคัคกีลมเกลยีวและ การดาํรงอยูข่อง

สงัคมในกลุม่ชาตพินัธุน์ัน้ๆ ความหมายแฝงบางอยา่งทาํขึน้เพือ่ ความ สะดวกในการใชส้อยเช่นการ

ทาํสญัลกัษณ์บางอยา่งไวบ้น หบีห่อ รปูแบบการห่อสามารถจดักลุ่มไดค้อืการห่อแบบรปูทรง

เรขาคณติคอื สามเหลีย่ม สีเ่หลีย่ม ทรงกระบอก ทรงกรวย ทรงปิรามดิ และการหอ่แบบรปูทรงอสิระ 

มวีธิกีารหอ่คอืวธิกีารมว้นแลว้มดั วธิกีารพนั   วธิกีารพบั วธิกีารผกู  ความงามเกดิจากรปูทรงที่

สวยงาม สสีนัและพืน้ผวิของวสัดทุีนํ่ามาใชห้อ่ทีแ่ตกต่างกนัเช่นวสัดธุรรมชาตไิดแ้ก่ ใบตอง ใบตาล 

ใบลาน ใบออ้ย ใบทองหลาง ใบบวั ใบเตย ใบมะพรา้ว ใบไผ่ ใบตองทอง เป็นตน้ หรอืวสัดุทีม่นุษย์

สรา้งขึน้เช่น กระดาษ ผา้ พลาสตกิ เหลา่น้ีจงึเป็นความงา มทีแ่ตกต่างกนัตาม รปูแบบและวสัดุใน

ทอ้งถิน่นัน้ๆ 

 

การอภิปรายผล 

 วฒันธรรมการหอ่ของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุใ์นจงัหวดัลพบุรมีลีกัษณะทีเ่ป็นอตัลกัษณ์

เฉพาะตวั มคีว ามแตกต่างกนั อาจคลา้ยคลงึกนับางอยา่ง ทีห่ยบิยมืกนัมาใชห้รอื จากการไดร้บั

อทิธพิลจากส่วนกลาง ความแตกต่างของวั สดใุนทอ้งถิน่ ความเชือ่ ประเพณ ีพธิกีรรมและการ

เปลีย่นแปลง จากบรบิททางสงัคม ทาํใหว้ฒันธรรมการหอ่เปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั แต่วฒันธรรม

การหอ่บางอยา่งยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นวสัดแุละรปูแบบ สรา้งความเป็นอตัลกัษณ์ในแต่ละ

กลุม่ชาตพินัธุไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีผูว้จิยัไดอ้ภปิรายผลการศกึษาครัง้น้ีไวด้งัน้ีคอื 

   

 วฒันธรรมการห่อ    

            การหอ่ของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ ์ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ไทยเบิง้ ลาวแงว้ มอญ จนี ลาวพวน มี

ศลิปอตัลกัษณ์เป็นของตนเองอยา่งชดัเจน ยกเวน้กลุ่มไทยเบิง้  ศลิปอตัลกัษณ์ทีพ่บจะมคีวาม

แตกต่างกนัในเรือ่งรปูแบบ วสัด ุและความเชือ่ ในอดตีวฒันธรรมการหอ่แต่ละกลุม่ชาตพินัธุจ์ะใชภ้มูิ

ปญัญาในการแกป้ญัหาเรือ่งการหอ่ เช่น การใชใ้บไมท้ีห่าไดใ้นทอ้งถิน่หรอื การใชผ้า้หอ่ของมคีา่ 

ของสาํคญั รวมไปถงึ การหอ่ ของกนิของใช ้สว่นการหอ่ทีพ่ถิพีถินัและสวยงามคอื การหอ่ทีต่อ้ง

เกีย่วข้องกบัศาสนา ความเชือ่  ประเพณี  พธิกีรรมวฒันธรรมการหอ่ของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุม์กีาร

เปลีย่นแปลงจากเดมิ  โดยสว่นมากจะเปลีย่นแปลงทางดา้นวสัดใุนการหอ่  กลุม่ชาตพินัธุ ์ 5 กลุ่ม 

มไิดอ้าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดัลพบุรมีาก่อน แต่ถกูกวาดตอ้น อพยพ หรอืโยกยา้ยถิน่ฐานเขา้มา  

และมาพรอ้มกบัความรู ้ภมูปิญัญาดัง้เดมิของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์เช่น มอญ ลาวแงว้ ลาวพวน ไทยเบิง้ 
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และคนจนี ซึง่ภมูปิญัญาทีม่ตีิ ดตวัมานัน้ไดส้รา้งความแตกต่าง ในแต่ละกลุ่มโดยประยกุตว์สัดุทีม่อียู่

ในทอ้งถิ่นใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติของตนเอง ในระยะแรกทีเ่ขา้มาอาศยั  ยอ้นกลบัไปประมาณ 200 ปี หรอื

มากกวา่นัน้ กลุ่มชาตพินัธุแ์ต่ละกลุ่มยงัมวีถิชีวีติแบบพึง่พาธรรมชาตใิชว้สัดจุากธรรมชาตใินการหอ่  

 จากการวจิยัของอภสิทิธิ ์ไล่สตัรไูกลและคณะ เรือ่ง หบีหอ่จากวสัดธุรรมชาต ิ : การศกึษา

งานออกแบบเพื่อการอนุรกัษ์  พบวา่การใชว้สัดธุรรมชาตใิ นการหบีหอ่อาหารของคนในภาคใตม้มีา

นานและไดส้บืต่อไปยงัรุน่ลกูหลาน โดยมกีารเลอืกสรรชนิดวสัดทุีห่ลากหลาย สว่นใหญ่เริม่จากวสัดุ

ทีอ่ยูต่ามธรรมชาตบิรเิวณทีใ่กลเ้คยีงทีพ่กัอาศยัเป็นหลกัประกอบดว้ยใบและกาบกลว้ย ใบกะพอ้ ใบ

ไผ่ ใบจาก ใบคลุม้ ใบลาน ใบชงิ ใบทงั ใบยางพารา   กาบหมาก กระจดู หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ เป็ น

ตน้ ผลการวจิยัดงักลา่วพบวา่มคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งวสัดทุีนํ่ามาใชห้อ่ คอืกลุม่ชาตพินัธุใ์น

จงัหวดัลพบุรมีกีารใช ้ใบตอง ใบลาน ใบตาล ใบเตย ใบบวั ใบมะพรา้ว ใบตองทอง ใบออ้ย ใบยอ ใบ

เลยีง หรอืใบตองเลยีง ใบชงโค ใบพลวง ใบตบัเต่า เปลอืกขา้วโพด  ใบตองกุง ใบออ้ ใบลาํเจยีก ใบ

ทองหลาง กาบหมาก ใบไผ่จนี ซึง่เป็นความแตกต่างของวสัดุในทอ้งถิน่  

 ต่อมาเมือ่เทคโนโลยเีจรญิขึน้มกีารตดิต่อคา้ขายกบัต่างชาต ิ วสัดทุีผ่ลติขึน้ใหม ่เช่น 

กระดาษ กม็าแทนทีว่สัดจุากธรรมชาตใินช่วงยคุทีม่โีรงพมิพเ์กดิขึ้ น การคมนาคมขนสง่ทีส่ะดวกมี

การแลกเปลีย่นตดิต่อคา้ขายในแต่ละกลุม่ชาตพินัธุม์ากขึน้ ทาํใหเ้กดิการผสมผสานทางวฒันธรรม

และการเปลีย่นแบบวฒันธรรมรปูแบบของการหอ่จงึเปลีย่นไป ตามสงัคม การหอ่แบบชาวบา้น

แบบเดมิถกูแทนทีโ่ดยรปูแบบวฒันธรรมการหอ่แบบราชสาํนกั ที่ ถ่ายทอด ออกมาจากวงั การหอ่

แบบเรยีบงา่ย ธรรมชาต ิกลบักลายเป็นการหอ่แบบสวยงาม พถิพีถินัมากขึน้ 

 ยคุเปลีย่นแปลงการปกครองมาสูร่ะบอบประชาธปิไตย กระแสการ สรา้งรฐั ชาติ   การ

เปลีย่นแปลง หลายสิง่หลายอยา่ง เกดิขึน้เช่น  การเลกิกนิหมาก การสวมหมวก การแต่งกายแบบ

ตะวนัตก สงครามโลก ก ารใหก้ารศกึษาจากสว่นกลางทาํใหร้ะบบความเป็นชาตพินัธุส์ญูเสยีความ

เป็นตวัตนครัง้ใหญ่ ผูค้นหนัมาใหค้วามสนใจต่อความทนัสมยั ในทุกดา้นไมว่า่จะเป็นการ แต่งกาย 

การฟงัเพลง การดภูาพยนตร ์ สนิคา้อุปโภค บรโิภคทีท่นัสมยั เช่น สบู ่ยาสฟีนั ผงซกัฟอก อาหาร

กระป๋อง อาหารสาํเรจ็รู ป ซึง่สิง่เหล่าน้ีก่อใหเ้กดิการเ ปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมเป็นอยา่งมาก 

หลงัจากปี พ .ศ. 2500 – 2510 การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลยกีารผลติ

เปลีย่นแปลงไป จากการพึง่พาธรรมชาต ิทาํการเกษตรแบบธรรมชาตมิาพึง่พากลไกเทคโนโลยี จาก

เครือ่งจกัรกล วฒันธรรมการหอ่กเ็ช่นเดยีวกนั เมือ่ชาวบา้นมถุีงกระดาษ ถุงพลาสตกิ มกีล่องโฟม ที่

สามารถซือ้หาไดใ้นทอ้งตลาด การพึง่พาอาศยักนัและกนัแต่เดมิ ทีเ่คยใชใ้บตองหอ่ขนมถา้บา้นไหน

ไมม่ ีอาจขอจากบา้นอื่นทาํแลว้แจก เพือ่นบา้น ปจัจบุนัความสนิทสนมกเ็ริม่หา่งกนั เพราะทุกบา้น

ต่างมถุีงพลาสตกิเป็นของตน เองหรอืมตีลาดทีส่ามารถหาซือ้สิง่เหลา่น้ีไดอ้ยา่งงา่ยดาย วฒันธรรม

ชุมชนจงึล่มสลาย สงัคมเปลีย่นบทบาทหน้าทีก่ารหอ่ ความเป็นผูห้ญงิจงึลดบทบาทไป การออกไป

ทาํงานนอกบา้นเพือ่หาเงนิ เหลา่น้ีจงึเป็นการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุอ์ยา่งมอิาจ

หลกีเลีย่ง 
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 ปจัจบุันแต่ละกลุม่ชาตพินัธุพ์ยายาม ปรบัตวัรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมเดมิของต นกลบัมา การต่อสู้

ร ือ้ฟ้ืน น้ีเป็นความพยายาม ของคนใน แต่ละกลุ่มชาตพินัธุท์ีม่องเหน็คุณค่า บางกลุ่มอาจจะตัง้

พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น เช่น กลุม่ไทยเบิง้ กลุ่มลาวแงว้ เป็นตน้ มกีารรือ้ฟ้ืนประเพณวีฒันธรรมของเดมิ 

กลุ่มมอญ มกีารจดัตัง้ชมรมของมอญเพื่อสบืทอดประเพณคีวามเชื่อแบบเดมิไวโ้ดยมศีูนยร์วมอยู่ ที่

วดั กลุ่มลาวแงว้ไดม้กีารเก็ บรวบรวมของเก่าแก่ของมคีา่แบบเดมิ ๆ ไวท้ี่ วดัเช่นเดยีวกนั เพราะ

ปจัจบุนัชาวบา้น มกัจะขายของ ทีค่ดิวา่ไมจ่าํเป็นสาํหรบัชวีติ เหลา่น้ี เช่นกระต่ายขดูมะพ รา้ว ครก 

ตะเกยีง เกวยีน ฯลฯใหก้บัพ่อคา้ของเก่าไปเกอืบหมด ความเป็นตวัตนที่แทจ้รงิของกลุ่มชาตพินัธุจ์งึ

ถูกกลนืดว้ยวฒันธรรมตะวนัตกทุกบา้นมโีทรทศัน์ตูเ้ยน็ เตาอบ เครือ่งป ัน่ สิง่อาํนวยความสะดวกทุก

อยา่ง เหมอืนในเมอืงใหญ่ บา้น กลายเป็นบา้นปนูแทนบา้นไม ้มตีูเ้ยน็แท นโอ่งดนิ มเีครือ่งซกัผา้ มี

รถยนตแ์ทนเกวยีน เป็นตน้ วฒันธรรมการหอ่ของกลุม่ชาตพินัธุบ์างอยา่งเท่านัน้ทีย่งัไม่

เปลีย่นแปลงตามกระแสความเจรญิของโลกตะวนัตก เช่น การห่อขา้วตม้มดั หรอืขา้วตม้ลกูโยน ยงั

มพีอใหเ้หน็ ในงานเทศกาลทาํบุญใหญ่ เช่น งานออกพรรษา  การหอ่ขนมต่าง ๆ เช่น ขนมเทยีน 

ขนมเขง่ บ๊ะจา่ง ขนมใส่ไส ้ขนมตาล ขนมกรวย ยั งพบเหน็ในแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์และ ยงัคงความ

เป็นอตัลกัษณ์ของแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งด ี

        ผูว้จิยัเหน็ดว้ยกบัความคดิของ  ณฐพงศ ์ จติรนิรตัน์  ทีก่ล่าวเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ว่า  อัต

ลกัษณ์มไีดท้ัง้ในระดบัป ัจเจกบุคคล และอตัลกัษณ์รว่มของกลุ่ม  ในระดบัปจัเจกบุคคลหน่ึงอาจจะมี

หลายอตัลกัษณ์อยูใ่นตวัเองเช่น เพศ ชาต ิช่วงชัน้สงัคม อาชพี เป็นตน้ ส่วนอตัลกัษณ์รว่มของกลุ่ม

นัน้ถกูสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของความเหมอืนกนัของสมาชกิภายในกลุม่ซึง่เป็นพืน้ฐานของความคดิ

เหมอืนกนัของก ลุม่ยอ่มมคีวามแตกต่างจากกลุม่อื่นมาเป็นตวักาํหนดความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ

กลุม่ของตน  อตัลกัษณ์เป็นเพยีงชิน้สว่นหลายๆชิน้ทีถ่กูประกอบขึน้มาในบรบิทต่างๆนัน่

หมายความวา่ในบรบิทสถานการณ์อยา่งหน่ึงอาจมกีารเชือ่มต่อและการแสดงออกในลกัษณะหน่ึง 

แต่เมือ่บรบิทเปลีย่นแปลงไปอาจอาจมรีปูแบบการเชื่อมต่อและแสดงออกในอกีรปูแบบหน่ึง  

         แต่ผูว้จิยัมคีวามเหน็แตกต่างจาก ฉลาดชาย  รมติานนท ์  ทีอ่ธบิายความหมายของคาํวา่ 

“อตัลกัษณ์” ว่าหมายถงึสิง่ทีท่าํใหเ้รารูส้กึว่าเป็นพวกเรา แตกต่างจากเขา อตัลกัษณ์ไมใ่ช่สิง่ทีม่อียู่

ตามธรรมชาต ิแต่ เป็นสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้โดยสงัคม อตัลกัษณ์จงึจาํเป็นตอ้งม ี “กระบวนการสรา้งอตั

ลกัษณ์” เกดิขึน้ควบคูก่นัไป การสรา้งอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุเ์กดิขึน้ภายใตค้วามสมัพนัธท์างสงัคม

ทีส่ลบัซบัซอ้น หลากหลายไมห่ยดุน่ิงมาตัง้แต่อดตี สนันิษฐานวา่กลุม่ชาตพินัธุต่์าง ๆ ทีอ่าศั ยอยูใ่น

บรเิวณใกลเ้คยีงกนั ณ ช่วงเวลาเดยีวกนัมกีารตดิต่อสมัพนัธท์ัง้ในเชงิการซือ้ขายแลกเปลีย่นสิง่ของ 

จนถงึการรบราฆา่ฟนักนั ความสมัพนัธด์งักลา่วก่อใหเ้กดิการหยบิยมืและผสมปนเปทางวฒันธรรม

ระหวา่งกนั ดงันัน้เมือ่กลุม่ชาตพินัธุแ์ต่ละกลุม่ตอ้งการรกัษาความเป็นหน่ึ งเดยีวหรอืความเป็น

ปึกแผน่ในพวกเดยีวกนั กระบวนการสรา้งอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุเ์พือ่สรา้ง “ความเหมอืน ” และ 

“ความต่าง”  จงึเกดิขึน้ ในกระบวนการน้ีอาจมทีัง้การสรา้งขึน้มาใหมอ่ยา่งสิน้เชงิและการหยบิยมื

บางสว่นทางวฒันธรรมของคนอื่นมาทาํใหเ้ป็นของเรา อตัลกัษณ์ทีถ่กูสร้ างขึน้มาใชไ้ดด้ใีนยคุหน่ึง 

เมือ่กาลเวลาเปลีย่นไปอตัลกัษณ์ดงักล่าวอาจใชไ้มไ่ดผ้ล เน่ืองจากกลุ่มชาตพินัธุแ์ต่ละกลุ่มมกีาร
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ปรบัตวั ดว้ยเหตุน้ีเมือ่อตัลกัษณ์เก่ามพีลงัน้อยลง อตัลกัษณ์ใหมจ่งึถูกสรา้งขึน้มาทดแทน อตัลกัษณ์

จงึเป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอนตายตวัและไมห่ยดุน่ิ ง การสบืทอดและผลติอตัลกัษณ์ใหมจ่งึเกดิขึน้ไดเ้สมอ           

จากคาํพดูดงักลา่วผูว้จิยัเหน็ แตกต่างวา่อตัลกัษณ์ทางศลิปะนัน้อาจมไิดถ้กูผลติสรา้งเหมอืนกบัอตั

ลกัษณ์ดา้นอื่นๆ  แต่ศลิปอตัลกัษณ์ มอียูใ่นทุกกลุ่มชาตพินัธทุ์กทอ้งถิน่ ทุกพืน้ที่  เป็นการสรา้งขึน้

เพือ่ประโ ยชน์ใชส้อย  มคีวามงามตามความเชือ่ ของคนในทอ้งถิน่นัน้ๆ ศลิปะเกีย่วขอ้งกบัวถิี

ชวีติประจาํวนั และมมีาก่อนคาํวา่อตัลกัษณ์  ดงันัน้การนิยามความหมายหรอืชีช้ดัความเป็นอตั

ลกัษณ์นัน้ยอ่มเกดิขึน้ภายหลงั ศลิปะการหอ่นัน้จงึมไิดถ้กูผลติสรา้งเพือ่สรา้งความแตกต่างในสงัคม

แต่เป็นการสรา้งขึน้ตามประโยชน์ใชส้อยดว้ยวสัดทุีห่าไดใ้นทอ้งถิน่ ปญัหาต่อมากค็อื การห่อได้

เปลีย่นแปลงวสัดแุละรปูแบบในระยะ 40 – 50 ปีทีผ่า่นมาเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการเจรญิเตบิโต

ของของสงัคม เศรษฐกจิ ทาํใหว้ถิชีวีติของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุเ์ปลีย่นแปลง ปรบัตวัใหเ้ขา้ กบัสภาพ

การเจรญิเตบิโตของสงัคม วฒันธรรมการหอ่ทีย่งัไมเ่ปลีย่นแปลงวสัดแุละรปูทรง ทีย่งัพบอยูใ่นทุก

กลุ่มชาตพินัธุค์อื การห่อขนมดว้ยใบตอง การห่อขา้วตม้มดัดว้ยใบตอง ใบลาน ใบออ้ย ใบออ้ ซึง่

เป็นการหอ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา ความเชือ่เหลา่น้ีลว้นเปลีย่นแปลงไดย้าก 

     

  ศิลปะและความงามของการห่อ    

          ศลิปะและความงามของการหอ่ในแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ ์ในอดตีมรีปูแบบทีเ่ป็นลกัษณะ

เฉพาะตวั หรอื ตามลกัษณะของประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกัหรอืมคีวามงามตามรปูแบบศลิปะพืน้บา้น

ทีเ่รยีบงา่ย  การหอ่สว่นมากจะเน้นไปทีร่ปูทรงเรขาคณติมากกว่ ารปูทรงอสิระ ซึง่รปูทรงเรขาคณติ

นัน้จะใหค้วามรูส้กึมัน่คงแขง็แรง ปลอดภยั  ดเูป็นระเบยีบ สวยงามรปูแบบการหอ่นัน้มนุษยไ์ดใ้ช้

สมองทัง้สองดา้นอยา่งเท่ากนั คอืใชส้มองซกีซา้ยในเรือ่งเหตุผล ความเป็นไปไดข้องการรบัน้ําหนกั 

การรัว่ซมึ สมองซกีซา้ยคดิเรือ่งการสรา้งสรรคค์ วามงาม ผสมผสานกบัเรือ่งของจติวญิญาณหรอื

พธิกีรรม ทาํใหก้ารหอ่เกดิความงามทีส่มบรูณ์ การหอ่อาจเกดิจากสภาพสงัคม วฒันธรรม เริม่ตน้

การห่ออาจไมพ่ถิพีถินั ห่อเพื่อประโยชน์ใชส้อย แต่เมือ่การห่อทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัพธิกีรรม เกีย่วขอ้ง

กบัชนชัน้ ทาํใหก้ารหอ่เปลีย่นแปลงไปสูร่ะเบยีบ แบบแผนตามแบบราชสาํนกั ดงันัน้จงึอาจกลา่วได้

วา่ ราชสาํนกัอาจไดแ้รงบนัดาลใจไปจากทอ้งถิน่แลว้นําไปปรบัปรงุ ใหเ้กดิรปูแบบทีส่วยงาม แลว้จงึ

เผยแพรร่ปูแบบนัน้มาสูช่าวบา้นอกีครัง้หน่ึงกลายเป็นทีนิ่ยมและทาํตามๆกนัในเวลาต่อมา รปูทรง

สดัส่วนของการห่อของไทยนัน้ อาจไดร้บัแรงบนัดาลใจ เลยีนแบบมาจากการสถาปตัยกรรมพืน้บา้น

เช่น เจดยี ์จัว่บา้นทรงไทยเป็นตน้ บางทฤษฎอีาจมองวา่การหอ่นั ้นจดัเป็นศลิปะชัน้ลา่งทีไ่มม่คีณุคา่

ในการชมหรอืการจดัแสดงแต่ปจัจบุนัแนวคดิแบบหลงัสมยัใหม ่ไดเ้ขา้มบีทบาทในโลกศลิปะดว้ย 

ผูว้จิยัจงึอยากใหม้องหรื อวเิคราะหก์ารห่อแบบแนวคดิหลงัสมยัใหมท่ีว่่า ศลิปะหลงัสมัยใหมไ่มเ่ชื่อ

ในรปูแบบความคดิ ทีเ่ป็นหน่ึงเดยีวทีเ่ป็นสากล แต่เชื่อในความหลากหลาย  ใหค้วามสาํคญักบัเรือ่ง

เชือ้ชาต ิ ชนชาต ิ ชนชัน้  เพศ  ทอ้งถิน่  ความแตกต่างแต่ละทอ้งถิน่เหน็ความสาํคญัใน

ลกัษณะเฉพาะของชุมชนดงันัน้การหอ่จงึจดัเป็นศลิปะพืน้บา้นทีม่รีปูแบบความงามต่างกนัออกไปใน

แต่ละทอ้งถิน่เน้นแนวคดิแบบหลงัสมยัใหมท่ี ่เน้นการผลติซํา้ มคีวามซบัซอ้นทางวฒันธรรม มคีวาม
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หลากหลาย มุง่เน้นการบรโิภคและมวลชน ไมป่ฎเิสธความเป็นศลิปะชัน้สงูหรอืชัน้ตํ่าดงันัน้จงึ

จาํเป็นตอ้งใช้ แนวคดิแบบหลงัสมยัใหมม่ามองในประเดน็ดา้นความงามทีท่าํให้ เหน็คณุคา่ศลิปะ

พืน้บา้นทีช่ดัเจนขึน้  

           ผูว้จิยัเหน็สอดคลอ้งกบั จลุทรรศน์ พยาฆรานนทท์ีพ่ดูถงึศลิปะพืน้บา้นไวว้า่ ลกัษณะเด่น  

ความงาม และคณุคา่ของศลิปะพืน้บา้ นขึน้อยูก่บั รปูทรง รปูแบบที่ มคีวามเรี ยบงา่ยมลีกัษณะ

ตรงไปตรงมาในการใชส้อย เช่น ยา่ม กระบุง ตะกรา้ ผลติตามประโยชน์ใชส้อย  รปูทรงเป็นรปู

พืน้ฐานงา่ย ๆ  เช่น ภายในของบา้นไทยจะไมซ่บัซอ้นเปิดโลง่  รปูทรงเป็นไปตามกระบวนการ

สรา้งสรรค ์เช่น โอ่งตอ้งป ัน้ใหก้ลม กระจาดตอ้งกวา้ง  ลกัษณะเด่นทางวสัดุ ใชว้ตัถุดบิจากธรรมชาติ

ในทอ้งถิน่ ซึง่หาไดง้า่ยและตน้ทุนตํ่า เช่น ไมไ้ผ ่หวาย ใบตอง ใบลาน และยงัคงตอ้งรกัษา

ธรรมชาตขิองวสัดนุัน้ ๆ เช่น เถาวลัยต์อ้งนํามาพนั ขดัหรอืสาน ตอ้งรกัษาสผีวิคงเดมิตามธรรมชาติ  

ลกัษณะเดน่ของวธิกีารสรา้งสรรค์ ใชว้ธิกีารเรยีบงา่ยไมซ่บัซอ้น เช่น ผกู รั ด มดั สอด ขดั ถกั กลดั 

ฯลฯ ปจัจบุนัการหอ่บางอยา่งใชว้สัดทุีเ่ป็นอนัตราย เช่น การใช ้แมกหนีบกระดาษมาใชใ้นการหอ่

ขนมทีใ่ชใ้บตอง ซึง่อาจเกดิอนัตรายไดห้ากรบัประทานเขา้ไป และ ใชก้ําลงัจากมอืมากกว่าใชเ้ครือ่ง

ทุ่นแรงกระบวนการวธิกีารสรา้งสรรค์  ใชท้กัษะประสบการณ์มากกว่ าใชห้ลกัการหรอืทฤษฎ ีผลงาน

จะมคีวามแตกต่างกนัในชิน้งาน จะไมใ่ช่พมิพเ์ดยีวกนั ลวดลายไมเ่หมอืนกนัในแต่ละชิน้  คุณค่าของ

งานศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น  แสดงใหเ้หน็ถงึภมูปิญัญาพืน้บา้นในการสรา้งสรรคส์ิง่ใชส้อยต่าง ๆ ใน

ชวีติประจาํวนั โดยทาํเป็นปกตหิรอืพฒันาใหด้ขีึน้ตามลาํดั บ แสดงใหเ้หน็ถงึประสบการณ์

ระดบัพืน้ฐาน รูจ้กัวสัดธุรรมชาตทิีไ่ดจ้ากสิง่แวดลอ้มรอบ  ๆตวั นําวสัดเุหลา่นัน้มาปรบัใชใ้นชวีติ ทาํ

ใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ดม้กีนิมใีชม้อียูแ่บบพอเพยี ง แสดงใหเ้หน็ถงึวสิยัทศัน์ของคนพืน้บา้นตามทีนึ่ก

คดิ เขา้ใจผา่นงานศลิปหตัถกรรม  แสดงความเป็นเอกลกัษณ์พืน้ถิน่พืน้บา้นของทีน่ัน้ ๆ ไดด้ศีลิปะ

พืน้บา้นเป็นภาพลกัษณ์ทีเ่ป็นภาพรวมของวฒันธรรมสงัคม  เป็นพนัธะสมัพนัธค์วามเป็นเผา่พนัธุ์

รว่มกนั เช่น การแต่งตวั ทีอ่ยูอ่าศยั เป็นฐานจติใจใหเ้กดิความอบอุ่นของเครอืญาตใินสงัคม เป็นการ

สรา้งคา่นิยมทีก่ลมกลนืกบัธ รรมชาต ิไมส่รา้งความแปลกแยกไปจากธรรมชาติ  เป็นกรอบการ

กาํหนดความพอเหมาะพอควรในการดาํรงชพี  เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิการนบัถอืความเป็นผูม้ ี

ประโยชน์ ทีส่ามารถช่วยตวัเองได ้ดว้ยตนเอง มคีณุคา่ในตวัเอง ไมต่อ้งพึง่พาคนอื่น นบัถอืตนเองได้  

            ต่อมานิยมความงามในรปูแบบการห่อแบบราชสาํนกัทีม่คีวามประณตีละเอยีดสวยงามตาม

รปูแบบทีถู่กกําหนด  และขยายอทิธพิลเขา้มามบีทบาท เปลีย่นแปลงรปูแบบ ศลิปะ แบบชาวบา้นที่

เรยีบงา่ยไปสูค่วามสวยงามทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั   ศลิปะ ความงามเกดิจากรปูทรงทีเ่ป็นรปู

เรขาคณติไดแ้ก่ สามเหลีย่ม สีเ่หลีย่ม ทร งปิรามดิเป็นตน้  การห่อมดัแบบไทยกจ็ะมลีกัษณะสดัส่วน

คอื 1:1 หรอื 1:2 1:3 หรอื 1:4 ซึง่เป็นการกะขนาดดว้ยสายตาแต่กม็คีวามงามความพอเหมาะพอดี

ของสดัส่วนตามประโยชน์ใชส้อยของการหอ่แต่ละประเภท  การหอ่ขนมไทยนัน้มคีวามแตกต่างเรื่ อง

สดัสว่นความสงูตํ่าทีล่กัษณะคลา้ย จัว่บา้นคอืการห่อทรงสามเหลีย่มเตีย้ เรยีกว่าการ หอ่ทรงนาง ที่

อาจคลา้ยกบัจัว่บา้นทีท่าํตนีกวา้งปลายไมแ่หลมนกัเรยีกวา่ ทรงตวัเมยี  สว่นการหอ่ทรงสงูเรยีกวา่ 

หอ่ทรงพระ คลา้ยกบัจัว่บา้นทีท่าํหลงัคาแหลมจดัเรยีกวา่ ทรงตวัผู ้
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            ปจัจบุนั วสัดุประเภทพลาสตกิ โฟม กระดาษเขา้มามีบทบาทในเรือ่งการหอ่ ทาํใหร้ปูแบบ

ความงามเปลีย่นไป ทาํใหร้ปูแบบการหอ่และศลิปะพืน้บา้นเสือ่มความนิยมลงไปดงัคาํกลา่วของ 

จลุทรรศน์ ว่า ความเสือ่มของศลิปวฒันธรรมพืน้บา้น  มาจากตอ้งการพฒันาวฒันธรรมเขา้สูร่ะบบ

สากล ยกระดบัคนใหก้นิอยูด่ขี ึน้ ในระยะเวลา 40 – 50 ปี ทีผ่า่นมา กรมการพฒันาชนบท ตอ้งการ

เขา้ไปในหมูบ่า้นใหม้ากทีส่ดุ ขา้วของเครือ่งใชใ้หม ่ๆ เขา้มาแทนทีข่องใชเ้ก่า ๆ ผลติภณัฑม์วลรวม

ทางอุตสาหกรรม ผลติมาก เกดิสิง่อุปโภคบรโิภค ราคาถกู เรยีบรอ้ย เขา้มาแทนที ่เช่น กระมงั

พลาสตกิ ตูพ้ลาสตกิ จานพลาสตกิ เป็นตน้  ระบบการศกึษาในอดตีมวีชิาหตัถศลิป์ แต่ไมม่กีารต่อ

ยอดหลงัจากเรยีนจบแลว้ ปจัจบุนัมกีารยกเลกิวชิาเหล่าน้ี ทาํใหค้วา มรูเ้กีย่วกบัศลิปหตัถกรรมหมด

ไปจากการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

           การปรบัวฒันธรรมตามสงัคมภายนอก  เช่น การกนิ การนอน การแต่งกาย ชวีติประจาํวนั 

การประกอบอ าชพี  ศลิปะพืน้บา้น ปจัจบุนัถกูระบบทุนนิยมเขา้มาจดัการ ระบบการผลติแบบ

ชาวบา้นทีต่อ้งทาํตามใบสัง่  การชีนํ้าของระบบทุนนิยม เปลีย่นแปลงรปูแบบเดมิของชาวบา้น เช่น 

ทาํใหเ้ลก็ลงหรอืนําไปใชเ้พื่อจดุประสงคอ์ยา่งอื่น เศรษฐกจิการครองชพีเปลีย่นไป รายไดไ้มพ่อ ตอ้ง

หาเงนิเพิม่ ไมม่เีวลาสรา้งงานศลิปหตัถกรรม เน้นสขุนิยม  ขาดการสบืทอด ไมส่นใจ ไมศ่รทัธา 

เรยีนรู ้ฝึกฝน  คนตน้แบบหมดไป เริม่หาคนทาํยาก ไมม่หีลกัฐาน ตาํรา วชิาการเหลอืตกทอดมา

วสัดุทีผ่ลติเริม่หมดไปขาดแคลนวตัถุดบิ เช่น ไผ่ หวาย กก คลา้ ปอ ไม ้ดนิ ไมม่กีารปลกูเพิม่หรอื

ทดแทนขาดกา รประชาสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศกึษากบัชาวบา้นคา่นิยม รสนิยม สมยันิยมเปลีย่น

ราคาของศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นบางอยา่งแพงเกนิไป เช่น ผา้ไหมไมเ่ขา้กบัยคุสมยัหรอืการตกแต่ง

บา้น  จะเหน็ไดว้า่ศลิปะพืน้บา้นไดล้ดบทบาทของตวัเองลงไปตามความทนัสมยัของสงัคมการหอ่ทาํ

เพือ่ธรุกจิการค้ามคีวามสวยงามมากขึน้กวา่เดมิทีเ่น้นความเป็นธรรมชาติ  ปจัจบุนัการหอ่แฝงความ

หมายถงึการประชาสมัพนัธ ์ล่อหลอกดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภคใหเ้หน็ความสวยงามหลงใหลตวั

หบีหอ่ มากกวา่ตวัวตัถุสนิคา้ดา้นใน 

 

         ความหมายแฝง 

         มคีวามหมายแฝงทีซ่่อนอยูใ่นวฒันธรรมการหอ่ในแต่ละรปูแบบของกลุม่ชาตพินัธุ์ บางครัง้

ความหมายทีถ่กูสรา้งขึน้อาจดว้ยความจงใจหรอืไมจ่งใจกต็าม  แต่ผลทีเ่กดิขึน้ยอ่มเป็นสิง่บ่ง

ชีใ้หเ้หน็วา่การหอ่มคีวามหมายมากกวา่รปูลกัษณ์ทีป่รากฏ ผูเ้ขยีนเหน็ดว้ยกบัทฤษฎขีองโรลองค ์

บารท์ ทีก่ล่าวว่ า ความหมายแฝง (Connotation) เป็นการตคีวามหมายของสญัญะโดยเป็นระดบัที่

พว่งเอาปจัจยัทางวฒันธรรมเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย ซึง่เป็นการอธบิายถงึปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้กบั

อารมณ์ความรูส้กึของผูใ้ชแ้ละคณุคา่ทางวฒันธรรมของเขา ความหมายแฝงหรอืความหมายในระดบั

ทีส่องน้ีสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของความหม ายตรงของสญัญะตวัเดยีวกนั ทีม่องเหน็และตคีวามต่างกนั

เช่นเมือ่เรามองเหน็ขา้วตม้มดัทีเ่ป็นสญัญะตวัแรก แต่เราไมไ่ดม้องเหน็เพยีงขา้วตม้มดัแต่หากยงันึก

ไปถงึการทาํบุญวนัออกพรรษาทีม่คีนมากมายนึกถงึการช่วยกนัหอ่ขา้วตม้มดั อนัน้ีเป็นความหมาย
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ในสญัญะระดบัทีส่องที ่บารท์ กล่าวถงึ  ดงันัน้ความหมายแฝงใน การหอ่บางอยา่งของกลุม่ชาตพินัธุ์

จะมคีวามหมาย มากวา่สิง่ทีเ่หน็ เช่นการหอ่อาจหมาย ถงึความรกั สามคัค ีความอบอุ่น ความ

ปรองดอง ความมน้ํีาใจ หรอืความเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนัในสงัคม เช่น การหอ่ขา้วตม้มดั เป็นตน้ ยงั

มกีารห่ออกีหลายรปูแบบทีซ่่อนความหมายนยัยะหรอืสญัญะ เพื่อใหเ้กดิสิง่ด ีๆ ทีเ่ป็นมงคล เช่นการ

หอ่เกีย้วของคนจนีทีแ่ฝงความหมายถงึความโชคด ีและรํ่ารวย  

              การหอ่ของมอญทีนิ่ยมใชใ้บทองหลางสดหอ่กาละแมใสบ่าตรพระ ซึง่มคีวามหมายในทาง

ทีด่ ีความหมายแฝงของการหอ่ดว้ยใบทองหลาง เน่ืองจา กเป็นไมม้งคล ชาวบา้นในอดตีเชือ่วา่หาก

ใครปลกูตน้ทองหลางเอาไวใ้นบา้น บา้นนัน้จะพบกบัความเจรญิรุง่เรอืง มโีชคลาภ ทรพัยส์นิ

มากมาย ซึง่คาํวา่ทองหลางหมายถงึการมทีองมากมาย ดงันัน้ การนําใบทองหลางสดมาหอ่กาละแม

ถวายพระ จงึหมายถงึการทาํบุญทีมุ่ง่หวงัความมัง่ม ีความเจรญิ รุง่เรอืงในอนาคต หรอืเพื่อการอยู่

รว่มกนัโดยสงบสุขต่อครอบครวั สงัคมและธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 

 ผลการวจิยัพบวา่หอ่ผา้ผขีองมอญมคีวามหมายแฝงตรงกบัผลจากการวจิยัของ กาญจนา   

ชนินาค เรือ่ง  การศกึษาประเพณแีละพธิกีรรมการราํผมีอญ บา้นวดัเกาะ ตาํบลสรอ้ยฟ้า อาํเภอ        

โพธาราม จงัหวดัราชบุรทีีพ่บวา่พธิกีรรมราํผมีอญมหีน้าทีท่ ัง้หน้าทีท่ีแ่จง้ชดัและหน้าทีแ่อบแฝง โดย

หน้าทีท่ีแ่จง้ชดัหรอืหน้าทีโ่ดยตรงคอื เป็นพธิกีรรมทีแ่สดงออกถงึความเคารพและกตญั�กูตเวทต่ีอ

บรรพบุรษุเป็นเวทพีบกนัของสมาชกิในสายตระกูลทีน่บัถอืผเีดยีวกนั และก่อใหเ้กดิกํา ลงัใจแก่ผูท้ี่

ประกอบพธิกีรรมน้ีดว้ย สว่นหน้าทีท่ีแ่อบแฝงหรอืหน้าทีอ่อ้มนัน้กค็อื พธิกีรรมก่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์

ทางสงัคม ทัง้ในระดบัชุมชนและสายตระกลู อนันํามาซึง่ความกลมเกลยีวและสามคัคใีนหมูค่ณะ 

  หรอืทุกกลุม่ชาตพินัธุจ์ะใชใ้บบวัมาหอ่ผมนาคในพธิบีวช ดอกบวัเป็ นสญัลกัษณ์ที่

เกีย่วขอ้งกบัพระพทุธศาสนามายาวนาน คาํสอนของพระพทุธองคบ์างบทไดใ้ชด้อกบวัมาเป็นสิง่

เปรยีบเทยีบกบับุคคลสีเ่หล่า ดอกบวัใชก้ราบไหวส้กัการะ บชูาพระ ดงันัน้จงึไดม้กีารใชใ้บบวัรองรบั

ผมนาค ก่อนจะบวชเป็นพระภกิษุ คอืการกาํจดัสิง่สวยงามอนัเป็นกเิลสเบือ้งตน้ ออกไป ถวายตวัรบั

ใชพุ้ทธศาสนาเมือ่โกนผมออกใส่ใบบวัห่อแลว้จงึนําไปลอยน้ํา หรอืวางไวใ้นทีเ่ยน็ เช่น ใกลโ้อ่งน้ํา 

สระน้ํา มคีวามหมายแฝงคอืเพื่อใหเ้กดิความรม่เยน็ สงบสุขของผูท้ีจ่ะบวช การปล่อยไปซึง่กเิลสให้

ลอยตามน้ําไป ดงัเช่น การลอยกระทงทีป่ลดปลอ่ยทุกขโ์ศกไปกบัสายน้ํา  ความหมายแฝงของ การ

หอ่คมัภรีด์ว้ยผา้ทอหรอืผา้ฝ้ายพบใน 4 กลุม่ชาตพินัธุ ์อนัมคีวามหมายเกีย่วกบัการทาํบุญทีมุ่ง่สู่

ความหลดุพน้ เปรยีบเสมอืนการปกป้องพระธรรมอนัเป็นคาํสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ ผูห้ญงิจะเป็นผูท้อผา้หอ่คมัภรีใ์บลาน เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา  ทีเ่ป็นการไดบุ้ญกุศลมาก 

เน่ืองจากผูห้ญงิไมม่โีอกาสบวชเรยีนทดแทนบุญคุณพ่อ - แม ่ไดเ้หมอืนผูช้าย  การหอ่บางอยา่งเช่น

การหอ่ขนมชาวบา้นทีท่าํจาํนวนมากเพือ่ขายจะใชค้วามหมายแฝงไวใ้นสญัลักษณ์ทีส่รา้งขึน้โดยการ

ตดัเตีย่วใหม้คีวามแตกต่างกนั เป็นสน้ตรง เสน้เฉยีง หรอืตดั เป็นมมุ และ จะพบวา่ในสมยัหลงัจะมี

การใชว้ธิกีารหอ่เพือ่สรา้งความหมายใหก้บัวตัถุหรอืพืน้ที ่เพือ่อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม เช่น การบวชปา่

เป็นตน้ ดงันัน้ ความหมายของการหอ่ยอ่มเปลีย่นแปลงไปตามบรบิทการเปลีย่นแปลงของสงัคม

ดว้ยการนิยามความหมายใหมน้ี่เป็นแนวคดิแบบหลงัสมยัใหม ่
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ข้อเสนอแนะ 

         ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการวจิยัหวัขอ้วฒันธรรมการหอ่ สาํหรบัผูท้ีส่นใจจะ

ทาํการศกึษา วจิยัในโอกาสต่อไป เน่ืองจากการทาํวจิยัในครัง้น้ี ยงัไมส่ามารถกาํหนดขอบเขตให้

ครอบคลมุบรบิทของสงัคม และกลุ่มชาตพินัธุไ์ดท้ัง้หมดในประเทศไทย อนัมขีอ้จาํกดัเรือ่งระยะเวลา

และงบประมาณ และเพือ่ใหเ้หน็ภาพรวมของวฒันธรรมการหอ่ทีม่คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ ผูว้จิยัได้

เสนอหวัขอ้หรอืประเดน็ที่ น่าสนใจอนัจะก่อใหเ้กดิองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการหอ่ใหส้มบรูณ์  มากยิง่ขึน้

ดงัน้ี 

  1. วฒันธรรมการหอ่ในกลุม่ชาตพินัธุอ์ื่นๆในประเทศ ไทย เช่น กลุ่มไทยวน กลุ่มไทยลือ้ 

ลาวทรงดาํ ส่วย แขก ลาวครัง่ มเูซอ ฯลฯ เป็นตน้ 

 2. วฒันธรรมการหอ่ใน แต่ละภูมภิาคเช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอสีาน ภาคใต ้เพือ่

การศกึษารปูแบบ วสัดุ ความเหมอืน ความแตกต่าง การไดร้บัอทิธพิล ซึง่กนัและกนั 

 3. วฒันธรรมการหอ่ของประเทศใกลเ้คยีง เช่น ลาว เขมร พมา่ เวยีดนาม มาเลเซยี 

 4. วฒันธรร มการหอ่ ของประเทศทีม่อีทิธพิลทางวฒันธรรม เช่น จนีแผน่ดนิใหญ่ ญีปุ่น่ 

อเมรกิา รสัเซยี องักฤษ ฝรัง่เศส อนิเดยี เป็นตน้ 
 
 ผลการวิจยัท่ีมีผลกระทบต่อสงัคม (Social  Impact) 

 จากการศกึษาวจิยัคน้ควา้ องคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัคอื ภมูปิญัญาของชาวบา้น ในแต่ละกลุม่ชาติ

พนัธุ ์ที่ ไดผ้า่นการ คดิคน้ ทดลอง พฒันารปูแบบของการห่อ โดยใชว้สัดุในทอ้งถิน่  ทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะตวั เช่น ใบไม ้ซึง่มใีนแต่ละพืน้ที ่และอาจไม่ มใีนบางพืน้ที ่ เป็นตน้ ความแตกต่างระหวา่ง

ความเชือ่ ประเพณ ีพธิกีรรม  ยอ่มก่อใหเ้กดิความหลากหลายของรปูแบบการห่อ เมือ่ผูว้จิยัไดท้าํ

การวจิยัและวเิคราะหว์ฒันธ รรมการหอ่ในแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ์ แลว้ พบวา่ความรูเ้กีย่วการหอ่นัน้มี

ประโยชน์ต่อ สงัคม ต่อเยาวชนคนรุน่ใหม่  ทีย่งัไมม่คีวามรูด้า้นการหอ่  เพราะในปจัจบุนั สงัคม 

วฒันธรรมไดเ้ปลี่ ยนแปลงไป ความรูเ้กีย่วกบัการห่อดั ้ งเดมิได้ เริม่สญูหายไปตามกาลและเวลา 

ผูวิ้จยัจึงคิดโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ  แลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกลุม่ชาตพินัธุ์  ต่างๆใน

จงัหวดัลพบุรขีึน้ 
 โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงัน้ี 

 1. เพื่ออนุรกัษ์รปูแบบ และวธิกีารห่อแบบดัง้เดมิในแต่ละกลุ่มชาตพินัธุไ์มใ่หส้ญูหายไป 

 2. เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ร ือ่ง เทคนิค วธิกีาร วสัดุ  รปูแบบ ในการหอ่ซึง่เป็นภมูิ

ปญัญาของแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ ์

 3. เพือ่สรา้งจติสาํนึกในการรกัษาธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม ลดการใชว้สัดทุีย่อ่ยสลายยาก

เช่นพลาสตกิ โฟม จากการห่อ 

 4. เพือ่ก่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม ่ในการปรบัประยกุตใ์ชว้สัดใุนการหอ่ จากอดตีสูป่จัจบุนั 

และเพือ่เป็นประโยชน์ต่อการคดิออกแบบในเชงิพาณชิย ์ต่อไปในอนาคต 
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 กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัเรยีนนกัศกึษา เยาวชน บุคคลทัว่ไปหรอืชาวบา้นในแต่ละกลุม่ชาตพินัธุ ์ทีม่คีวามสนใจ

ในวฒันธรรมการหอ่ 

 รปูแบบการจดัอบรม 
 เป็นการจดัอบรม สั มมนา เชงิปฏบิตักิาร มกีารจดันิ ทรรศการ แสดงตวัอยา่ง รปูแบบการ

หอ่ในแต่ละชาตพินัธุ ์มกีารสาธติ การสอนปฏบิตัดิว้ยตนเอง มเีวทใีนการแล กเปลีย่นเรยีนรู ้

ประสบการณ์ 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. นกัเรยีน นกัศกึษา เยาวชน ผูท้ีส่นใจ มคีวามรูเ้กีย่วกบัการหอ่ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฎบิตั ิ

 2. สรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ ์ศลิปวฒันธรรมการหอ่ของไทยทีก่าํลงัจะสญูหาย 

 3. กระตุน้จติสาํนึกในการรณรงคใ์หใ้ชว้สัดธุรรมชาตกิารหอ่ เพือ่ลดภาวะโลกรอ้น จาก

วสัดทุีย่อ่ยสลายยาก ประเภทพลาสตกิ และโฟม 

 4. ก่อใหเ้กดิก ารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ความ แตกต่างทางวฒันธรรม อนัจะนําไปสู ่การ

ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู ้ทีไ่ดร้บัต่อไปในอนาคต 
 นวตักรรมอนัเกิดมาจากการวิจยั  (Innovation) 

             ผลจากการศกึษาการหอ่ของกลุม่ชาตพินัธุใ์นจงัหวดัลพบุร ี พบวา่การหอ่บาง อยา่งมี

ความหมายแฝง เช่น การห่ อขา้วตม้มดั หมายถงึ ความรกัใคร ่ความสามคัคี  ปรองดองความกลม

เกลยีว ความเอือ้เฟ้ื อเผื่อแผ่  ทีท่าํใหส้งัคมชุมชน มคีวามเป็นปึกแผ่น เป็นตน้ และรปูแบบการหอ่

ของไทย ทีม่คีวามเป็นศลิปอตัลกัษณ์ มคีวามเป็นมายาวนาน เช่น การหอ่ทรงสงู การหอ่ทรงเตีย้ ที่

ไมไ่ดม้กีารเปลีย่น แปลงรปูแบบวสัดุเลย ตัง้แต่ในอดตีจนถงึปจัจบุนั วสัดุบางอยา่งก่อใหเ้กดิความ

เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ เช่น ใบตอง ดงันั ้นผูว้จิยั จงึคดิโครงการสรา้งงานศลิปะทัง้ทีเ่ป็นศลิป ประยกุต ์

คอื สามารถนําไปใชไ้ด้ จรงิในชวีติประจาํวนั และศลิปะเพือ่ศลิปะ ทีเ่ป็นแนวคดิ แบบหลงัสมยัใหม่  

เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้สพงานศลิปะมคีวามสามคัค ีหรอืมสีาํนึกต่อสงัคม ศลิปวฒันธรรมไทย เกดิความ รกั

และหวงแหนศลิปะมากยิง่ขึน้ 
 
โครงการท่ี 1 การสรา้งศลิป อตัลกัษณ์ใหก้บัผลติภณัฑไ์ทย ดว้ยการใชล้วดลายจากวสัดุ ธรรมชาติ 

เช่น ใบตอง โดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากการห่อดว้ยวสัดุธรร มชาต ิเช่น การออกแบบลวดลายโซฟา 

การออกแบบลวดลายสามลอ้ หรอื ตุ๊ก ตุ๊ก การออกแบบลวดลายรถยนต ์เมือ่ชาวต่างชาตพิบเหน็ 

จะทาํใหเ้กดิความประทบัใจในเอกลกัษณ์ สามารถนําไปผลติ เชงิพาณชิย ์ต่อไปในอนาคต 
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ภาพประกอบ 122 การห่อหุม้โซฟาทีอ่อกแบบโดยไดแ้นวคดิจากลวดลายใบตอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 123 โซฟาลายใบตองกบัการตกแต่งภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 124 สามลอ้ไทยกบัลวดลายใบตอง 
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โครงการ ท่ี 2 การสรา้งป ระตมิากรรมสะทอ้น ภาพสงัคม  การเมอืง ไทยในยคุปจัจบุนัทีเ่กิ ดความ

แตกต่าง แตกแยกทางความคดิ การแบ่ง กลุ่มทางการเมอืง  เป็นสีแดง สเีหลอืง แบ่งพรรคแบ่งพวก  

ประตมิากรรมชิน้น้ีจะเป็นรปูขา้วตม้มดั ผกูดว้ยตอกทีเ่ป็นสขีอง ธงชาตไิทย จดัวางบรเิวณอนุสาวรยี์

ประชาธปิไตย หรอืสถานทีท่ีเ่ป็นสญัญะเช่นสีแ่ยกราชประสงค์ เพื่อสื่อใหเ้หน็ว่า  หากประเทศไทยจะ

ดาํรงอยูไ่ด ้คนไทยตอ้งรกัและสามคัคกีั น เป็นอนัหน่ึ งอนัเดยีวกนั เช่นเดยีวกบั ความหมายของ

ขา้วตม้มดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 125 ศลิปะการห่อกบัสงัคมและการเมอืงไทย 
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โครงการ ท่ี 3 สรา้งงานศลิปะแบบจดัวาง ณ หอศลิป์กรงุเทพ เป็นการสรา้งงานป ระตมิากรรม

ลอยตวัขนาดใหญ่ แสดงใหเ้หน็ถงึรปูแบบศลิปวฒันธรรมการหอ่ของไทยทีม่รีปูทรงอนัเป็นอตัลกัษณ์  

สวยงาม  โดดเด่นเรือ่งวสัดุและสสีนั กระตุน้ใหผู้พ้บเหน็ เกดิความตื่นตาตื่นใจและเหน็คุณค่าการห่อ

ของไทย ประตมิากรรมน้ีอาจนําไปตดิตัง้ในสถานทีต่่างๆเช่น  หน้าพพิธิภณัฑ์พืน้บา้น หอศลิป์ ศนูย์

ประชุมแห่งชาต ิหรอืศูนยก์ารคา้ ศนูยอ์าหาร เพื่อสรา้งความแปลกใหม่ สรา้งความหมายใหก้บัพืน้ที ่

เป็นศลิปะรว่มสมยั ระหวา่งรปูแบบไทย กบัแนวคดิ การแสดงออกแบบตะวนัตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 126 ศลิปะจดัวางภายในหอศลิป์กรงุเทพ 
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ภาพประกอบ 127 ศลิปะจดัวางหน้าหอศลิป์กรงุเทพ 
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ภาคผนวก ก 

 ภาพการห่อท่ีพบในท่ีประเทศไทย ใบไม้ท่ีใช้ห่อ และการห่อแบบราชสาํนัก 
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ห่อกระทอ้นดว้ยถุงกระดาษพบทีต่ําบลตะลุง อําเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห่อขีใ้ตด้ว้ยเปลอืกไมพ้บในจงัหวดัลพบุร ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ่ขีไ้ตด้ว้ยใบสกัพบในภาคอสีาน 
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หอ่ขีใ้ตด้ว้ยใบตองกุงพบในเขตอสีาน 

 

 

 

 

 

 

 

                     หอ่ดอกบวัดว้ยใบบวัพบเหน็ไดท้ัว่ไปบรเิวณขายดอกไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ห่อน้ําตาลงบดว้ยใบออ้ยพบบรเิวณภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ห่อเมีย่งดว้ยใบตองและใบมะพรา้วพบทีจ่งัหวดัพษิณุโลก 
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                          หอ่ขา้วตม้ดว้ยใบมะพรา้วพบทีภ่าคใตแ้ละประเทศมาเลเซยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห่อขา้วตม้มดัดว้ยใบตองพบทีภ่าคใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ่ขนุนดว้ยใบมะพรา้วสานพบทีภ่าคใต ้
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                                        ห่อขา้วตม้ดว้ยใบขา้วโพดพบทีภ่าคใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ่ลกูจนัดว้ยใบลานพบทีภ่าคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห่อของดว้ยใบมะพรา้วพบทีภ่าคกลาง 

 



 211 

 

 

 

 

 

 

                                

ห่อไก่ดว้ยใบเตยพบเหน็ทัว่ไปในรา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 หอ่ขา้วเหนียวป้ิงดว้ยใบตองพบเหน็โดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                               ห่อขา้วตม้บ๊ะจา่งดว้ยใบไผ่พบในทุกภาคของไทย 
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ห่อขา้วเหนียวดว้ยใบจากพบในภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

                                         หอ่ขา้วตม้ปดัดว้ยใบลานพบในภาคอสีาน 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ห่อขา้วตม้ปดัดว้ยใบมะพรา้วพบในภาคใต ้
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                                   ห่อขา้วดว้ยใบพลวงพบในภาคอสีาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ห่อเหด็เผาะดว้ยใบตองตงึพบในภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                              ห่อขา้วเงีย้วดว้ยใบตองพบในภาคเหนือ จงัหวดัเชยีงใหม ่
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                                    ห่อหมากพลดูว้ยใบตองพบทีจ่งัหวดัสุโขทยั 

 

 

 

 

 

 

 

เมีย่งห่อดว้ยใบชะพลู 

 

ห่อเมีย่งดว้ยใบชะพลูพบทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                       ห่อดอกไมด้ว้ยใบตองพบทีจ่งัหวดัลาํปาง 
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                                     ห่อดอกไมด้ว้ยกระดาษพบทีจ่งัหวดัลาํปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห่อขนมตาลดว้ยใบไมพ้บในภาคใต ้

 

 

 

 

 

 

 

                                       ห่อไก่ห่อดว้ยใบเตยพบไดท้ัว่ไป 
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ห่อขนมตาลดว้ยใบลานพบในจงัหวดัชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห่อขา้วตม้ดว้ยใบไผ่พบในภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ่ขา้วตม้ดว้ยใบตองและใบกระพอ้พบทีภ่าคใต ้
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หอ่ขา้วดว้ยใบสกัพบในภาคกลาง                       หอ่ของรบัขวญัขา้วพบในภาคกลางและอสีาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห่อขา้วตม้มดัใตพ้บทีจ่งัหวดัจนัทบุร ี

 

 

 

 

 

 

ห่อขา้วตม้มดักบีเดยีวพบในกรงุเทพฯ 
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ใบไม้ท่ีใช้ห่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 

ใบลาน 
 
ใบลาน เป็นพนัธุไ์มท้อ้งถิน่ของอนิเดยี แต่นํามาปลกูในภาคเหนือของประเทศไทย 
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Corypha Umbraculifera

ลกัษณะทัว่ไป :  เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง 60-90 เซนตเิมตร   ลานเป็นพชืทีม่ช่ีอดอกทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในโลก มจีาํนวนดอกถงึ 15 ลา้นดอก แต่ละตน้จะออกดอกเพยีงครัง้เดยีว เมือ่อาย ุ 20-30 ปี ลาํตน้

เดีย่วสงูถงึ  25 เมตร เป็นไมต้น้เดีย่วไมแ่ตกหน่อหรอืกอ คลา้ยตาลแต่ลาํตน้สัน้  ไมส่งูชะลดูเหมอืน

ตาล ใบรปูพดั  แกนโคง้ แผ่กวา้ง 2 เมตร มรีอ่งและแยกลกึเป็นแฉกถงึ 110 แฉก ใบสเีขยีวอมเทา 

กา้นใบสอีอกเขยีว อว้นสัน้ มหีนามแน่นสดีาํ ยาวถงึ 1 ซม. ดอกสขีาวครมีเป็นช่อตัง้ใหญ่สงู 6 เมตร 

ดอกดกออกทีย่อด ผลกลมสเีขยีวมะกอกอมเทา ระยะออกดอกจนผลสุกใชเ้วลา 1 ปี หลงัจากนัน้ตน้

จะตาย ขึน้ตามทีร่าบในหบุเขา 

  L. 
วงศ ์:   Arecaceae (Palmae) 
ช่ือสามญั : Fan Palm , Talipot Palm 
ช่ืออ่ืน : ลานใหญ่ 

ประโยชน์  : สมยัโบราณใชใ้นการบนัทกึขอ้มลูและเรือ่งราวต่างๆ  นํามาใชม้งุหลงัคาและ นํามาจกั

สาน 

 

http://www.rspg.thaigov.net/plants_data/plantdat/malvacea/hsabda_1.htm�
http://www.rspg.thaigov.net/plants_data/plantdat/malvacea/hsabda_1.htm�
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ต้นอ้อ 

ต้นอ้อ ไมต้ระกลูหญา้ชนิดหน่ึง มชีือ่วทิยาศาสตรว์า่ Arundo donax L. ชื่อสามญั Red 

grass} Giant reed  Great reed และมอีกีตน้คอื ออ้ลาย ชื่อวทิยาศาสตร์ คอื A. donax L. var. 

versicolor Stokes ชื่อสามญั Giant reed  Garder's garter ตน้ออ้เป็นตน้ไมท้ีช่อบขึน้ในทีชุ่่มชืน้

หรอืมน้ํีาขงั จงึมกัจะพบเหน็ตน้ออ้ ขึน้อยูร่มิหนองน้ํา บ่อหรอืรมิแมน้ํ่า ในทีท่ ัว่ไป ในภาคกลาง และ

ภาคอื่นๆ 
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ใบทองหลาง 

ช่ือสามญั  : Crabclaw  

ช่ือวิทยาศาสตร:์ Erythrina indica. 

วงศ ์: Leguminosae  

ช่ืออ่ืน : ทองหลางดอกแดง 

ทองหลางเป็นพรรณไมย้นืตน้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ลาํตน้มคีวามสงูประมาณ 10 - 20 
เมตรผิวเปลอืกลาํตน้บางมสีเีทาหรอืเหลอืงอ่อนๆ  ลาํตน้และกิง่กา้นนัน้มหีนามแหลมคมใบเป็นใบ

รวมออกเป็นช่อมปีระมาณ 3 ใบลกัษณะใบเป็นรปูสามเหลีย่มคลา้ยใบโพธิข์นาดใบกวา้งประมาณ  

2 -3 น้ิวยาวประมาณ  35 น้ิวผวิใบเรยีบสเีขยีวหรอืดา่งเหลอืงๆใตท้อ้งใบมสีขีาวขุน่กา้นช่อยาว

ประมาณ 3-5 น้ิวดอกออกเป็นช่อตดิกนัเป็นกลุ่มออกตามบรเิวณขอ้ตน้หรอืโคนกา้นใบลกัษณะดอก

คลา้ยกบัดอกถัว่มสีแีดงหรอืชมพกูลบีดอกกวา้งประมาณ 1-2 น้ิว ยาวประมาณ 2-3 น้ิว ช่อดอกยาว

ประมาณ 4-8 น้ิว ผลเป็นฝกัแบนโคง้เลก็น้อย  โคนฝกัจะลบีเลก็ผลแก่ฝกัจะแตกทีป่ลายอา้ออก

ภายในฝกัมเีมลด็เป็นเหลีย่มนอกจากน้ีลกัษณะของตน้ใบดอกแตกต่างกนัไปตามชนิดพนัธุ ์ 
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ใบมะพร้าว 

มะพรา้วมชีือ่สามญัวา่ Coconut และชื่อวทิยาศาสตรว์่า  Cocus nucifera,L.มะพรา้วเป็นพชื

ยนืตน้ ขนาดกลาง เพาะปลกูไดด้บีรเิวณดนิทรายหรอืชายทะเล  ผลมสีเีขยีวอ่อนและเปลีย่นเป็ นสี

น้ําตาลเมือ่แก่จดั รบัประทานไดท้ัง้น้ําและเน้ือ ทุกส่วนของตน้มะพรา้ว สามารถนํามาใชป้ระโยชน์ได้

มากมาย  
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ใบตอง 

กลว้ยเป็นไมผ้ลเขตรอ้น   ทีม่ถีิน่กําเนิดในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  ผลสุกนอกจากจะ 

รบัประทานเป็นผลไมแ้ลว้  ยงัสามารถนํามาปรงุอาหารคาวหวาน และแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์

อาหาร  แปรรปูชนิดต่าง ๆ อกีหลายชนิด   ไดแ้ก่  กลว้ยตาก  กลว้ยกวน  กลว้ยทอด  กลว้ยบวช

ช ี กลว้ยในน้ําเชือ่ม   เป็นตน้  

สว่นใบตองสดสามารถนําไปใชห้อ่ของ ทาํงานประดษิฐต่์าง ๆ ไดแ้ก่ กระทง บายศร ีใบตอง

แหง้ใชท้าํกระทงใส่อาหาร และใชห้่อผลไม ้ เพื่อใหม้ผีวิสวยงามและป้องกนัการทาํลายของแมลง

กา้นใบ  และกาบกลว้ยแหง้ใชท้าํเชอืก กาบสดใชส้าํหรบัฉลุลวดลาย (การแทงหยวก )ประกอบเมรใุน

การฌาปนกจิศพ  หวัปล ี(ดอกกลว้ยน้ําวา้ )   ยงัใชร้บัประทานแทนผกัไดด้อีกีดว้ย สาํหรบัคุณค่า

ทางอาหาร  กลว้ยเป็นผลไมท้ีอุ่ดมไปดว้ยคารโ์บไฮเดรต    แคลเซยีม  ฟอสฟอรสัและ    วติามนิ

เอ  เน่ืองจากกลว้ยเป็นพชืทีใ่ชต้น้ทุนการผลติตํ่า   อกีทัง้ปลกูแลว้ดแูลรกัษางา่ยใหผ้ลผลติเรว็  และ

เจรญิเตบิโตไดด้ใีนทุกภาคของประเทศไทย  รวมทัง้ตลาดยงัมคีวามคล่องตวัสงูทัง้ตลาด

ภายในประเทศและต่างประเทศ   กลว้ยจงึเป็นไมผ้ลทีเ่กษ ตรกรควรพจิารณาปลกูเป็นการคา้ทัง้ใน

ลกัษณะพชืหลกัหรอืแซมพชือื่น ๆ   เป็นการเพิม่รายไดใ้หเ้กษตรกรไดอ้กีทางหน่ึง  

กลว้ย เป็นพรรณไมล้ม้ลุกใน สกุล Musa มหีลายชนิด เช่น กลว้ยน้ําวา้  กลว้ยหอม   กลว้ย

ไข่  กลว้ยตานี   กลว้ยหกัมกุ   บางชนิดออกหน่อ  บางชนิดไมอ่อกหน่อ  ใบแบนยาวใหญ่ กา้นใบ

ตอนลา่งเป็นกาบยาวหุม้หอ่สลบักนัเป็นตน้   ออกดอกทีต่รงกลางลาํตน้เรยีกว่า ปล ีและมกัยาวเป็น

งวง  มลีกูเป็นหว ีๆ รวมเรยีกว่า  เครอื  ตน้กลว้ยมหีลายชนิดมกีาร คน้พบมากกวา่   200  ชนิดแต่

ทีเ่ป็นทีรู่จ้กั  และนํามาใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ 
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1.  กลว้ยน้ําวา้    เป็นกลว้ยทีม่กีารปลกูกนัอยา่งแพรห่ลายทัว่ทุกภาคของประเทศไทย

สามารถทนทานสภาพดนิฟ้าอากาศไดด้กีวา่กลว้ยพนัธุอ์ื่น ๆ  การดแูลรกัษางา่ย  การใชป้ระโยชน์

จาก  ผล   ตน้   ใบ   ดอก   มากกวา่กลว้ยชนิดอื่น ๆ ลาํตน้สงูประมาณ    2.00-3.00  เมตรเมือ่ผล

แก่จดั  สุก  มรีสหวาน  เน้ือแน่น  สเีหลอืงอ่อน  กลว้ยน้ําวา้สามารถจาํแนกเป็นพนัธุต่์าง ๆ ดงัน้ี  

1.1  กลว้ยน้ําวา้แดง  สเีน้ือของผลมสีขีาว  ไสก้ลางสแีดง  

1.2  กลว้ยน้ําวา้ขาว  สเีน้ือของผลมสีขีาว  ไสก้ลางสขีาว  

1.3  กลว้ยน้ําวา้เหลอืง  สเีน้ือของผลมขีาว  ไสก้ลางสเีหลอืง  

1.4  กลว้ยน้ําวา้คอ่ม  เป็นกลว้ยทีล่าํตน้เตีย้หรอืแคระ 

2.  กลว้ยหอมทอง   เป็นกลว้ยทีม่ลีกัษณะลาํตน้ใหญ่   แขง็แรง  กาบใบชัน้ในมสีเีขยีวหรอื

ชมพอู่อน  เครอืไดร้ปูทรงมาตรฐาน มน้ํีาหนกัมาก  ผลยาวเรยีว  ปลายผลคอดเป็นแบบคอขวด 

เปลอืกหนา  ผลสุกผวิมสีเีหลอืงทอง  เน้ือมรีสชาตหิอมหวาน   โดยเฉลีย่เครอืหน่ึง ๆ จะมปีระมาณ 

6 หว ีเป็นพนัธุท์ีไ่มต่า้นทานโรคตายพรายและโรคใบจดุ  

3.  กลว้ยหอมเขยีว เป็นกลว้ยทีม่ลีกัษณะทัว่ ๆ ไป  คลา้ยกลว้ยหอมทอง   แต่กลว้ยหอม

เขยีวกาบใบชัน้ในมสีแีดงสด   ปลายผลมน  ผลสุกมสีเีหลอืงอมเขยีว  เปลอืกหนา  เป็นทีนิ่ยมของ

ผูบ้รโิภคในตลาดต่างประเทศ นอกจากน้ี กลว้ยหอมเขยีวยงัตา้นทานโรคตายพรายไดด้ ีแต่อ่อนแอ

ต่อโรคใบจดุ 

4.  กลว้ยหอมค่อม   เป็นกลว้ยหอมอกีชนิดหน่ึงลาํตน้เตีย้หรอืแคระ  ผลมลีกัษณะคลา้ย

กลว้ยหอมเขยีว  เน้ือรสชาตดิ ี จงึมชีื่อว่า  กลว้ยหอมเขยีวเตีย้ 

5.  กลว้ยไข่  เป็นกลว้ยที่มลีาํตน้สงูบาง  สใีบและกา้นใบสเีหลอืงอ่อน  มนีวล  กาบใบมสีี

เขยีวอ่อนปนน้ําตาล ผลมขีนาดเลก็ เปลอืกบาง เมือ่สุกมสีเีหลอืงเขม้  เน้ือแน่ สเีหลอืงรสหวาน 

เจรญิเตบิโตไดด้ใีนทีร่ม่  ตา้นทานโรคตายพราย  แต่อ่อนแอต่อโรคใบจดุ  

6.  กลว้ยหกัมกุ    เป็นกลว้ยทีม่ลีาํตน้ขนาด ปานกลาง ลาํตน้มสีเีขยีวนวล  ผลโต  เป็น

เหลีย่ม สเีขยีวนวล  ปลายผลเรยีว  ผลเมือ่สุกสเีหลอืงนวล  เปลอืกหนามรีอยแตกลายงาเน้ือฟู  สี

เหลอืงเขม้เหมาะสาํหรบันํามาทาํกลว้ยป้ิง   กลว้ยเชื่อม  

7.  กลว้ยเลบ็มอืนาง    เป็นกลว้ยทีม่ลีาํตน้ค่อนขา้งเลก็ไมส่งูมากนกั  ผลขนาดเลก็  ปลาย

ผลเรยีวแหลม  ผลสุกมสีเีหลอืงเขม้  เน้ือแน่น รสชาตหิอมหวาน ใชส้าํหรบัรบัประทานสกุหรอืทาํ

เป็นกลว้ยตาก  เป็นพนัธุท์ีป่ลกูเป็นการคา้ทางภาคใตข้องประเทศไทย  

8.  กลว้ยตานี   กลว้ยตานี ลาํตน้เทยีมสงู 3.5-4  เมตร   เสน้ผา่นศนูยก์ลาง

ประมาณ  20  เซนตเิมตร  สเีขยีว  ไมม่ป้ืีนดาํ  กาบลาํตน้ดา้นในสเีขยีว  กา้นใบสเีขยีว  เสน้กลาง

ใบสเีขยีวไมม่รีอ่ง  กา้นช่อดอกสเีขยีวไมม่ขีน  ใบประดบัรปูคอ่นขา้งป้อม มคีวามกวา้งมาก ปลาย

มน  ดา้นบนสแีดงอมมว่ง  มนีวล  ดา้นล่างสแีดงเขม้สดใส  เมือ่ใบประดบักางขึน้ตัง้ฉากกบัช่อดอก

และไมม่ว้นงอ  ใบประดั บแต่ละใบซอ้นกนัลกึ  เครอืหน่ึงมปีระมาณ  8  หว ี หวหีน่ึงม ี 10-

14  ผล  ผลป้อมขนาดใหญ่ มเีหลีย่มเหน็ชดัเจน ลกัษณะคลา้ยกลว้ยหกัมกุแต่ปลายทู่  กา้นผล

ยาว  ผลเมือ่สุกผวิเปลีย่นเป็นสเีหลอืง  เน้ือมรีสหวาน มเีมลด็จาํนวนมาก  เมลด็ใหญ่สดีาํ  ผนงั
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หนา  แขง็  กลว้ยตานี ทีพ่บในประเทศไทยม ี 3  ชนิด แตกต่างทีล่าํตน้เทยีมและผล   กล่าวคอื

กลว้ยตานีพบทางภาคเหนือนัน้  ลาํตน้เทยีมเกลีย้งไมม่ป้ืีนดาํเลย ผลจะสัน้  ป้อม  สว่นตานีอสีาน

จะมลีาํตน้เทยีมทีม่ปีระดาํเลก็น้อย  ผลคลา้ยกลว้ยน้ําวา้  แต่ตานีทางภาคใต ้ลาํตน้เทยีมคอ่นขา้งจะ

มป้ืีนดาํหนา  ผลคลา้ยตานีเหนือแต่หนากวา่   และมสีเีขยีวเป็นเงา นอกจากน้ียงัไดม้กีารนําตานีดาํ

มาจากฟิลปิปินส ์  แต่ตานีดาํน้ีเป็นพนัธุพ์ืน้เมอืงของอนิโดนีเซยี ลาํตน้เทยีมสมีว่งดาํและเสน้กลาง

ใบสมีว่งดาํส ีเขม้มากจนดเูหมอืนสดีาํ  ผลสเีขยีวเขม้เป็นมนัมลีกัษณะคลา้ยตานีใต ้มเีมลด็

มาก  กลว้ยตานีจะนิยมนําใบมาใชใ้นงานประดษิฐ ์ เช่น  งานบายศร ี พบัเป็นกระทง   เน่ืองจากใบมี

ลกัษณะหนาและเหนียว  ไมแ่ตกงา่ย   
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ใบตองทองหรือใบทองกวาว 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Butea monosperma (Lam.)Taubert  

วงศ ์: Leguminosae-Papilionoideae  

ช่ือสามญั : Bastard Teak, Bengal Kino, Flame of the Forest  

ช่ืออ่ืนๆ : กวาว ก๋าว (ภาคเหนือ), จอมทอง (ภาคใต้) จา้ (เขมร) ทองธรรมชาต ิทองพรหมชาต ิ

ทองตน้ (ภาคกลาง), ดอกจาน (อสิาน)  

เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง สงูประมาณ 12-18 เมตร เปลอืกตน้เป็นปุม่ปม กิง่อ่อนมขีน

ละเอยีดสน้ํีาตาลหนา ก ารแตกกิง่กา้นไปในทศิทางทีไ่มค่อ่ยเป็นระเบยีบเป็นใบประกอบแบบขนนก 

มใีบยอ่ย 3 ใบ เรยีงสลบัใบยอ่ยทีป่ลายรปูไข ่กลบีแกมสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู ใบยอ่ยดา้นขา้งเป็น

รปูไมเ่บีย้ว กวา้ง 8-15 เซนตเิมตร ยาว 9-17 เซนตเิมตร ขอบใบเรยีบ ดอก : ออกเป็นช่อคลา้ยดอก

ทองหลาง  สแีดงส้ม มคีวามยาว 6-15 เซนตเิมตร มดีอกยอ่ยเกาะเป็นกลุม่ เวลาบานม ี 5 กลบี จะ

ออกดอกดกทีส่ดุในเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี คนไทยโบราณเชือ่วา่ บา้นใดปลกูตน้ทองกวาวไว้

ประจาํบา้นจะทาํใหม้เีงนิมทีองมาก เพราะทองกวาวเป็นไมม้งคลนาม คอืสามารถมทีองไดต้าม

ธรรมชาตหิรอืมทีองมากนัน่เอง นอกจากน้ีดอกยงัมคีวามสวยเรอืงรองดัง่ทองธรรมชาต ิ
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ใบบวั 

ใบบวั   บวัทีพ่บและนิยมปลกูในประเทศไทย มาจาก 3 สกุล คอื 

บวัหลวง (lotus) เป็นบวัในสกุล Nelumbo มชีื่อเรยีกกนัทัว่ไปว่า ปทุมชาต ิหรอืบวัหลวง บวั

ผนั บวักนิสาย  (waterlily) เป็นบวัในสกุล Nymphaea มลีาํตน้ใตด้นิเป็นหวั หรอืเหงา้ ใบและดอก

เกดิจากตาหรอืหน่อทีเ่จรญิขึน้มาทีผ่วิน้ําดว้ยกา้นสง่ใบและยอด บวัวกิตอเรยี (Victoria) เป็นบวัใน

สกุล Victoria มชีื่อเรยีกกนัทัว่ไปว่า บวักระดง้ จดัเป็นบวัทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ  

 

ในสญัลกัษณ์ และความเช่ือ 

บวัมมีาตัง้แต่ สมยัพทุธกาล ซึง่มตีาํนานกลา่ววา่ หมอชวีกโกมารภจัจ ์ไดป้รงุยาจากดอกบวั 

ถวายแด่ องคส์มเดจ็พระพุทธเจา้ แกอ้าการอ่อนเพลยี ถอืว่าดอกบวัเป็น ดอกไมป้ระจาํ ศาสนาพทุธ 

ตามพุทธประวตัพิบว่า บวัมสี่วนเกีย่วขอ้งตัง้แต่ เมือ่พระพุทธเจา้ ประสตูิ ตรสัรู้ และปรนิิพาน เมือ่

ครัง้ที่ พระพทุธเจา้เมือ่ ไดท้รงตรสัรูแ้ลว้ แต่เน่ืองจากพระธรรมทีพ่ระองคท์รงบรรลนุัน้มคีวาม

ละเอยีดอ่อน ยากต่อบุคคลจะรู ้เขา้ใจและปฏบิตัไิด ้ทรงพจิารณาอยา่งลกึซึง้ แลว้ทรงเหน็วา่บุคคล

ในโลกน้ีมหีลายจาํพวก บางพวกสอนได ้บางพวกสอนไมไ่ด ้เปรยีบเสมอืน บวัสีเ่หลา่  คนไทยส่วน

ใหญ่มกัจะใชด้อกบวั ในการบชูาพระอยูเ่สมอ แต่บวัทีเ่รานิยมปลกูไวภ้ายในบา้น เพือ่ความเป็นสริิ

มงคล คอื บวัหลวง บวัผนั บวัฝรัง่ บวัสาย และบวักระดง้ ความเชื่อในทางพุทธศาสนา ตัง้แต่สมยั

โบราณวา่ ดอกบวักเ็หมอืนกบัคนเราน้ีเอง ดอกบวัทีช่ดูอกพน้จากผวิน้ําขึน้มารบัแสงสว่ างไดน้ัน้ ก็

เหมอืนกบั ผูท้ีห่ลดุพน้จากความทุกขท์ัง้ปวง กลายเป็นผูรู้ ้ผูต้ ื่น ผูเ้บกิบานดว้ยธรรม ซึง่ถอืเป็น

ความหมายอนัลกึซึง้ และเป็นมงคลยิง่นกั คนโบราณจงึมคีวามเชือ่วา่ ครอบครวัใดทีป่ลกูบวัเอาไว้

ประจาํบา้น กจ็ะช่วยใหค้นครอบครวันัน้ มจีติใจทีบ่รสิทุธิ ์สะ อาด และเบกิบานแจม่ใส เช่นเดยีวกบั

ดอกบวั และยงัเชื่ออกีว่า สายใยของบวัทีย่ดืยาวนัน้ คอืสายสมัพนัธข์องครอบครวั จะทาํใหทุ้กคนมี

ความหว่งใยรกัใคร ่และผกูพนัต่อกนัอยา่งแนบแน่น ครอบครวันัน้ กจ็ะมแีต่ความสขุ เพราะความรั ก

ใครป่รองดองของคนในครอบครวั 
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ใบเตย 

 
9ช่ือไทย : ใบเตย 

9ช่ือสามญั : Pandanus 

9ช่ือวิทยาศาสตร ์: Pandanus odorus Ridi.  

9ช่ือวงศ ์: Pandanaceae  

9สรรพคณุ : ใชใ้บเตยสดเป็นยาบาํรงุหวัใจ ใหชุ่้มชืน่ช่วยลดอาการกระหายน้ํา  รากใชเ้ป็นยาขบั

ปสัสาวะ ใชร้กัษาเบาหวาน 
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อ้อย 

ช่ือทางพฤกษศาสตร ์:  Saccharum  Offlcinarum  
วงศ ์ : Graminear  
ช่ือท่ีเรียก  : ทัว่ๆไปเรยีก  ออ้ย 
ลกัษณะ  :   ตน้ออ้ย  เป็นไมล้ม้ลุกจาํพวกตน้ออ้  ตน้แขม  ลาํตน้เป็นปลอ้งๆ 
มขีอ้ขัน้ระหวา่งปลอ้ง  เน้ือไมต้รงปลอ้งอ่อนกวา่เน้ือไมต้รงขอ้  มตีาอยูท่ีข่อ้ 2  ขา้งสลบักนั  เราบบี

เอาน้ําตาลไดจ้ากเน้ือไมต้รงปลอ้งไดน้ํ้าตาลมากกวา่ตรงขอ้  เปลอืกตน้มสีเีหลอืง  มรีสขม

หวาน  ลาํตน้สงูประมาณ 6-7  ฟุต  ใบเลก็ยาวเรยีวแหลม  ดอกออกเป็นฝอยคลา้ยดอกขา้วฟ่าง 
ประโยชน์  :  ตน้ออ้ยใชใ้นงานมงคล  และใชใ้นพธิแีต่งงานตามพธิขีองจนีหมายถงึ สงูใหม้คีวาม

ยัง่ยนื  น้ําในลาํตน้ทีป่ลอ้งซึง่บบีคัน้ออกมาไดม้รีสหวาน  นํามาเคีย่วทาํเป็นน้ําตาลออ้ย 
การเจริญเติบโต  :  ปลกูขึน้ในดนิทัว่ประเทศไทย  ขยายพนัธุด์ว้ยการปกัชาํ 
สรรพคณุ  :  น้ําออ้ย  รบัประทานแกเ้สมหะ  หดืไอ  แกน่ิ้ว  แกข้ดัเบา  แกช้ํา้ร ัว่ บาํรงุธาตุ

น้ํา  ทาํใหเ้กดิกาํลงั   
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ใบไผ่ 

ไผ่ เป็นไมพุ้่มหลายชนิดและหลายสกุลใน วงศห์ญา้ Poaceae (เดมิคอื Gramineae) วงศ์

ยอ่ย Bambusoideae เป็นไมไ้มผ่ลดัใบใน ขึน้เป็นกอ ลาํตน้เป็นปลอ้งๆ เช่น ไผ่จนี  (Arundinaria 

suberecta Munro) ไผ่ปา่ (Bambusa arundinacea Willd.) ไผ่สสีุก (B. flexuosa Munro และ B. 

blumeana Schult.) ไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata Munro) ไผ่ดาํ (Phyllostachys nigra Munro). 

ผลผลติจากไผ่ทีส่าํคญัคอื หน่อไม้  ซึง่เป็นอาหารสาํคญัของคนไทย นิยมทานกนัมากในเกอืบทุก

ภาคของประเทศไทย โดยเฉพ าะภาคเหนือและอสีาน นอกจากน้ีไมไ้ผย่งัมคีณุสมบตัพิเิศษทัง้ดา้น

ความแขง็แรงและยดืหยุน่ทีเ่หนือกว่าวสัดุสงัเคราะหห์ลายชนิด ดงันัน้จงึยงัไดร้บัความนิยมในการ

ทาํเครือ่งมอืเครือ่งใชห้ลายประเภท นัง่รา้นก่อสรา้งและบนัได เป็นตน้ 
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ใบชะพล ู

ชะพล ูหรือ ช้าพล ู ช่ือวิทยาศาสตร ์: Piper sarmentosum Roxb. 

ทางภาคเหนือ 9: 

ทางภาคกลาง 9

เรยีกว่า ผกัปนูา ผกัพลนูก พลลูงิ ปลูงิ ปลูงินก 

: 

ทางภาคอีสาน9

เรยีกว่า ชา้พล ู

: 

ทางภาคใต้ 9

 เรยีกว่า ผกัแค ผกัปลูงิ ผกันางเลดิ ผกัอเีลดิ 

: 

ตน้ชะพลมูอียูด่ว้ยกนั 2 ลกัษณะ คอื แบบทรงพุ่ม ตน้เตีย้ มขีนาดเลก็ และ แบบไมเ้ลือ้ย 

เรยีกว่า นมวา นิยมเรยีกใบชะพลมูากกว่า 

ใบ : มลีกัษณะคลา้ยรปูหวัใจรปูทรงคลา้ยกบัใบพล ูแต่มขีนาดใบเลก็กว่า มสีเีขยีวเขม้เป็นใบเดีย่ว 

รสชาตเิผด็อ่อนๆ  

ดอก : ออกบรเิวณปลายยอด มสีขีาวอดัแน่นกนัเป็นทรงกระบอกขนาดเลก็ ลกัษณะคลา้ยดปีลแีต่

สัน้กวา่  

การดแูล : ชะพลเูป็นพนัธุไ์มท้ีช่อบพืน้ทีลุ่ม่ มคีวามชืน่  

การขยายพนัธุ์ : วธิกีารปกัชาํ โดยการเลอืกกิง่ทีม่ใีบอ่อนและใบแก่ เดด็ใบแก่ออกและนําไปปกัชาํ

ได ้ 

ดอก : ทาํใหเ้สมหะแหง้ ช่วยขบัลมในลาํไส ้ 

ราก : ขบัเสมหะใหอ้อกมาทางระบบขบัถ่าย ขบัลมในลาํไส ้ทาํให้เสมหะแหง้  

ต้น : ขบัเสมหะในทรวงอก  

ใบ : มรีสเผด็รอ้น ทาํใหเ้จรญิอาหาร ขบัเสมหะ ในใบชะพลมูสีาร เบตา้-แคโรทนี สงูมาก  

ใบชะพลมูสีารกลุม่ออกซาเลต (Oxalate) คอ่นขา้งสงู ซึง่เป็นสารทีส่ามารถทาํใหเ้กดิน่ิวในไตได ้ถา้

หากรา่งกายไดร้บัการสะสม จงึควรดืม่น้ํามากๆ เพื่อใหส้ารดงักลา่วถกูเจอืจาง ถกูขบัถ่ายมาทาง

ปสัสาวะ หรอืทานอาหารจาํพวกโปรตนีสงูๆ เพือ่ป้องกนัการเกดิน่ิวกไ็ด ้
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ใบยอ 

ยอ มชีื่อทางพฤกษศาสตร์  9: 

ผล 9

Morincla citrifolia Linn ภาคเหนือเรยีกวา่ มะดาเสอื ยอบา้น

เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ตน้โตเตม็ทีส่งูประมาณ 6 เมตร ทรงพุ่มกวา้งประมาณ  4 เมตร ใบเป็นรปู

ไขห่นา สเีขยีวเขม้ กวา้งประมาณ  20 เซนตเิมตร ยาวประมาณ  30 เซนตเิมตร ผวิใบไมเ่รยีบ แต่

เป็นหยกั คลื่นไมเ่ป็นระเบยีบ ดอกขนาดเลก็มี  5 กลบี สขีาว ผลขนาดไขเ่ป็ด มตีาเป็นปุม่รอบผล 

ผลอ่อนมสีเีขยีว เมือ่ผลสุกมสีขีาวครมี เมลด็สน้ํีาตาล สนันิษฐานวา่ ถิน่กาํเนิดดัง้เดมิของยอบา้นอยู่

แถบหมูเ่กาะโปลนีิเซยีน ฟิจ ิตองกา ตาฮติ ิฯลฯ ในตามมหาสมทุรแปซฟิิก มผีูนํ้ามาปลกูตาม

ประเทศต่างๆ ในทวปีเอเชยีนานแลว้ โดยเฉพาะประเทศทีม่ชีายฝ ัง่ทะเล เช่น อนิโดนีเชยี ฟิลปิปิน ส ์

มาเลเชยี เวยีดนาม ไทย ศรี ลงักา ฯลฯ สาํหรั บในประเทศไทย ปลกูยอบา้นมานานหลายรอ้ยปี  

เพราะในหนงัสอือกัขราภธิานศพัท ์ตพีมิพเ์มือ่ปี พ.ศ. 2416  เมือ่ 120 ปีมาแลว้ กลา่วถงึยอบา้นและ

ยอปา่เอาไวอ้ยา่งชดัเจน   นอกจากใชเ้ป็นผกัแลว้ ยอบา้นยงัมปีระโยชน์ต่อมนุษยใ์นดา้นอื่นๆ อกี 

เช่น การใชเ้ป็นสยีอ้มผา้และเป็นสมนุ ไพรรกัษาโรคบางชนิด  สว่นของยอบา้นทีนิ่ยมนํามาทาํสยีอ้ม

ผา้ คอื สว่นราก รองลงมา คอืเปลอืก ทัง้สองสว่นควรนํามาจากตน้ยอบา้นทีม่อีายุ  4 ปีขึน้ไป สารที่

ทาํใหส้จีากเปลอืกและราก คอื Morindone ซึง่จะใหส้แีดง ชมพ ูหรอืน้ําตาลอ่อน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั

สารประกอบทีนํ่ามาผสม ยอบ้ านมสีรรพคณุดา้นสมนุไพรใชร้กัษาโรคไดม้ากมาย ขอ้ดอียา่งหน่ึง

ของการใชย้อบา้นเป็นยารกัษาโรค คอื ไมป่รากฏอาการขา้งเคยีงเหมอืนสมนุไพรบางชนิด การใช้

ยอบา้นเป็นสมนุไพรจงึงา่ยและปลอดภยั รวมทัง้อาจใชเ้ป็นอาหารประจาํไดอ้กีดว้ย (เช่น ใบและผล) 

เพื่อเป็นการป้องกนัและไดคุ้ณคา่ทางอาหารไปพรอ้มๆ กนั 

: 

ใบยอ 9

ของยอบา้นมสีรรพคณุรกัษาอาการคลืน่ไสอ้าเจยีน ทอ้งเฟ้อ จกุเสยีด ทอ้งผกู เป็นลมวงิเวยีน 

ประจาํเดอืนขาดหาย เป็นแผลในปากและเหงอืก พยาธใินลาํไส ้เบือ่อาหาร ฯลฯ 

: บา้นใชร้กัษาอาการทอ้งอดืทอ้งเฟ้อ ทอ้งผกู ปวดขอ้ เบือ่อาหาร ปวดหวั น้ํา รอ้นลวก แผล

เรือ้รงั ไอ โลหติจาง เหา ฯลฯ 
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ใบจาก 

9จาก9

ใบจากทีย่งัไมแ่ก่ หากยงัใชเ้ป็นใบห่อยาสบูได้  โดยลอกใบจากทีต่ากแหง้แลว้ออกเป็นแผ่น

บางๆ แลว้ตดัใหพ้อดสีาํหรบัมวนยาสบู  

 เป็นพชืจาํพวกปาลม์ จดัอยูท่ีใ่นวงศย์อ่ย  Nypoideae ซึง่มสีกุลเดยีว (Nypa) และเป็น

ปาลม์เพยีงชนิดเดยีวทีเ่ป็นพชืในปา่ชายเลน และมลีาํตน้อยูใ่ตด้นิ นบัเป็นพชืเก่าแก่มากชนิดหน่ึง ที่

มซีากดกึดาํบรรพอ์ายถุงึ 70 ลา้นปี ใบจากมลีกัษณะคลา้ยใบมะพรา้ว แต่มคีวามเหนียว และกวา้ง

กว่า ทาํใหส้ามารถใชนํ้ามาเยบ็เป็นตบั เรยีกวา่ "ตบัจาก" แลว้นําไปมงุหลงัคา  กนัแดดกนัฝนไดเ้ป็น

อยา่งด ีแมว้า่จะใชง้านไปนาน ใบจากกรอบ เปลีย่นจากสเีขยีวเขม้  เป็นสเีหลอืง สน้ํีาตาล กระทั ่ ง

เกอืบเป็นสดีาํ แต่กย็งัคงกนัฝนและแดดได้  จนกว่าจะแหง้กรอบและผุไป คาํว่า "หลงัคาจาก" หรอื 

"หลงัคามงุจาก " จงึเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนสงัคมไทย การใชใ้บจากมงุหลงัคายงัคงนิยมใชจ้นปจัจบุนั  
โดยเฉพาะในแถบทีอ่ยูใ่กลล้าํคลองและทีร่าบลุม่มตีน้จากชุกชม ใบจากยงัมปีระโยชน์ใช้หอ่อาหาร ที่

เรยีกวา่ ขนมจาก ซึง่เป็นขนมทีท่าํจากแป้ง  น้ําตาล และมะพรา้ว ผสมกนัจนเหลวไดท้ี ่แลว้นําห่อ

ดว้ยใบจาก ป้ิงบนไฟ กจ็ะไดข้นมจากทีอ่รอ่ย มกีลิน่หอม รสชาตดิ ีเป็นขนมไทยอกีอยา่งหน่ึงทีรู่จ้กั

กนัด ีแมอ้าจมกีารใชใ้บมะพรา้วมาหอ่ แต่กไ็ดร้สชาตทิีไ่มอ่รอ่ยอยา่งการใชใ้บจากจรงิๆ  

9ผล9

ผลจากทีสุ่กแลว้ จะเป็นเยือ่สขีาว ใส นุ่ม  มรีสหวาน นิยมรบัประทานเป็นของหวาน  มาชา้

นานดงัความปรากฏใน "พระราชนิพนธก์าพยเ์ห่ ชมเครือ่งคาวหวาน " ทีย่กมาขา้งบน  นอกจากน้ีใน

บางทอ้งถิน่ยงัตดัปลายช่อดอกของจาก  เพือ่เอาน้ําตาลจากไปทาํเป็นน้ําเมา เช่นเดยีวกบัทีนิ่ยมใช้

น้ําตาลจากตน้ตาลและมะพรา้ว  สว่นผลอ่อนทีแ่ตกหน่อ จะมจีาวอยูข่า้งใน นํามารบัประทานได้

เช่นเดยีวกบัจาวตาล หรอืจาวมะพรา้ว ส่วนกลบีดอกนัน้นําไปเป็นสว่นผสมของชาสมนุไพรได ้ 
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ใบตาล 

 

ต้นตาล เป็นพนัธุไ์มพ้วก 7ปาลม์ 7ขนาดใหญ่ สกุล (Genus) Borassus ในวงศ ์ (Family) 

Palmae เป็นปาลม์ที่  แขง็แรงมากชนิดหน่ึง และเป็นปาลม์ทีแ่ยกเพศกนัอยูค่นละตน้ ตน้สงูถงึ 40 

เมตร และโตวดัผา่กลางประมาณ 60 ซม. ลาํตน้เป็นเสีย้นสดีาํแขง็มาก แต่ไสก้ลางลาํตน้อ่อน 

บรเิวณโคนตน้จะมรีากเป็นกลุ่มใหญ่ ใบเหมอืนพดัขนาดใหญ่ กวา้ง 1 – 1.5 เมตร มกีา้นเป็นทาง

ยาว 1 – 2 เมตร ขอบของทางของกา้นทัง้สองขา้ง มหีนามเหมอืนฟนัเลือ่ยสดีาํแขง็ ๆ และคมมาก 

โคนกา้นแยกออกจากกนัคลา้ยคมีเหลก็โอบหุม้ลาํตน้ไว ้ช่อดอกเพศผูใ้หญ่ รวมกนัเป็นกลุ่มคลา้ยน้ิว

มอื เราเรยีกวา่น้ิวตาลแต่ละน้ิวยาวประมาณ 40 ซม. และโตวดัผา่ กลางประมาณ 1.5 – 2 ซม. โคน

กลุ่มช่อจะมกีา้น  ช่อรวมและมกีาบแขง็ ๆ หลายกาบหุม้โคนกา้นช่ออกีทหีน่ึง ช่อดอกเพศเมยีก็

คลา้ย ๆ กนั แต่น้ิวจะเป็นปุม่ปม ปุม่ปมคอืดอกทีต่ดิน้ิวตาล ดอกหน่ึง ๆ โตวดัผ่ากลางประมาณ 2 

ซม. และมกีาบแขง็ ๆ หุม้ แต่ละดอก กาบน้ีจะเตบิโตไปเป็นหวัจกุลกูตาลอกีทหีน่ึง ผลกลมหรอืรปู

ทรงกระบอกสัน้ ๆ โตวดัผา่กลางประมาณ 15 ซม. ผลเป็นเสน้ใยแขง็เป็นมนั มกัมี สเีหลอืงแกมดาํ

คลํา้เป็นมนัหุม้หอ่เน้ือเยือ่สเีหลอืงไวภ้ายใน ผลหน่ึง ๆ จะมเีมลด็ใหญ่แขง็ 1 – 3 เมลด็ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1�
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ใบตาล 

 

ใบตองกงุหรือใบพลวง 

9พลวง9 [N] large timber tree  
Class. ตน้ 
Syn. ตน้พลวง 
Def. ชือ่ไมต้น้ชนิด Dipterocarpus tuberculatus Roxb. ในวงศ ์Dipterocarpaceae ใบใหญ่ ใช้

ห่อยาสบูและมงุหลงัคา 
Sample.

 

 ตน้ไมท้ีพ่บในไรน่าของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทัว่ไปไดแ้ก่ พลวง กระบก จามจรุ ีเตง็ 
มะขาม และแดง 
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ใบชงโค 

 

9ชงโค9 [N] Bauhinia purpurea Linn.  
Class. ตน้ 
Syn. ตน้ชงโค 
Def.

 

 ชือ่ไมต้น้ขนาดกลางชนิด Bauhima purpurea Linn. ในวงศ ์Leguminosae ดอกสชีมพอูม

แดงหรอืมว่งแดง 
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ใบสกั 

 

ช่ือสามญั9 : Teak 
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Tectona grandis Linn. 
ตระกลู : Verbenaceae  
ช่ืออ่ืน 9: 

ลกัษณะทัว่ไป  
กระเบยีด  

: 

ความเป็นมงคล  9

สกัทองเป็นพรรณไมย้นืตน้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่  มคีวามสงูประมาณ 15-30 

เมตร ผวิเปลอืกลาํตน้มสีน้ํีาตาล เปลื อกเรยีบลาํตน้เปลาตรงแตกกิง่กา้น ต รงสว่นเรอืนยอด ใบเป็น

ใบเดีย่ว  เน้ือใบหนาสากคาย ใตใ้บจะมขีน ใบมลีกัษณะกลมใหญ่ขนาดใบกวา้งประมาณ 15-20 

เซนตเิมตร ยาวประมาณ 20-25 เซนตเิมตร ออกดอกเป็นช่อ ตามบรเิวณปลายกิง่ ดอกมกีาบหุม้

ดอกเป็นรปูเรยีวยาวประมาณ  1 เซนตเิมตรดอกมกีลบีดอก 5 แฉก ดอกมขีนาดเลก็สขีาวผลเป็น

รปูทรงกลมมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางโตประมาณ 0.5 เซนตเิมตร 
: 

 

คนไทยโบราณเชือ่วา่  บา้นใดปลกูตน้สกัทองไวป้ระจาํบา้น จะทาํ ใหม้ศีกัดิศ์ร ี

เพราะสกั หรอืศกัดิ ์คอืการมศีกัดิศ์ร ีมเีกยีรตศิกัดิ ์ ยศฐาบรรดาศกัดิ ์นอกจากน้ี สกั หรอื สกักะ  คอื 

พระอนิทรผ์ูม้อีาํนาจทีย่ ิง่ใหญ่ในสวรรค ์ดงันัน้ สกัทองจงึเป็นไมม้งคลนาม 
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การห่อแบบราชสาํนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จานใสข่นมแบบมกีรวยครอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซองใส่ดอกไม ้
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จานกลมมฝีาปิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซองพลหู่อยาเสน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทงแบบมกีรวยครอบ 
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                                                  หอ่ขนมเทยีนสลดังา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               การหอ่ทรงสงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

การห่อทรงเตีย้ 
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ขา้วห่อใบตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้วห่อใบตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้วห่อใบตอง 
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กระทงสงัฆทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทงกลบีบวัสตัตบงกช 
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ภาคผนวก ข 

วิธีการห่อของกิน แบบต่างๆ 
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การห่อสวม 

 

การห่อสวม 

เป็นวธิกีารหอ่ทีง่า่ยและสะดวกต่อการใชง้าน เหมาะกบัการหอ่ของชิน้เลก็ๆ  

 เช่น ขนม 

 

1. ตดัใบตองเป็นรปูไข ่หรอืวงร ี2 ใบ ขนาดใหญ่ 1 ใบ กวา้งประมาณ 4 - 5 น้ิว  

ขัน้ตอน 

และขนาดเลก็ 1 ใบ ขนาด 6 – 7 น้ิว ใชด้า้นนวลวางประกบกนั 

2.   จบัปลายทัง้ 2 ดา้นโอบขึน้มาใหท้บัซอ้นกนัใหป้ลายดา้นหน่ึงอยูใ่นและปลายดา้นหน่ึง

อยูด่า้นนอก 

3.  กลดัไมต้รงปลายของห่อ 
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การห่อทรงสงู 

 

การห่อทรงสงู 

 เป็นการห่อทีเ่หมาะกบัการหอ่ขนม เช่น ขนมกลว้ย ขนมตาล ขนมฟกัทอง ขนมใสไ่ส ้

รปูทรงเป็นทรงสงูเพรยีว สวยงาม ผกูดว้ยเตีย่วทีท่าํจากทางมะพรา้ว 

 

 1.   ตดัใบตองใหม้ขีนาดกวา้งประมาณ 3 – 5 น้ิว ยาวประมาณ 9 – 10 น้ิว 2 ใบขนาดใหญ่ 

1ใบ ขนาดเลก็ 1 ใบ หนัดา้นนวลประกบกนั วางขนมทีจ่ะหอ่ดา้นบน 

ขัน้ตอน 

 2.   จบัมมุบรเิวณทีห่่อ ยกรมิใบตองขึน้ทาํมมุเฉยีง กลบัมายกรมิใบตองอกีขา้งขึน้มา

ประกบใหท้บัซอ้นกนั 

 3.   ใชใ้บมะพรา้วฉกีกะขนาด ประมาณ 1 น้ิว โอบรดัดา้นนอก กลดัดว้ยไมไ้ผ่ 
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การห่อทรงเต้ีย 

 

การห่อทรงเต้ีย 

 เป็นการหอ่ทีใ่ชก้บัขนมสีเ่หลีย่มชิน้เลก็ๆ เช่น ขนมเปียกปนู ขนมชัน้ ขา้วเหนียวสงัขยา 

ขนมหมอ้แกง เป็นตน้ 

 

 1.   ตดัใบตองใหม้ขีนาดเลก็กวา่การหอ่ทรงสงู ขนาดประมาณ 3 – 4 น้ิว ยาวประมาณ 6 – 

7 น้ิว หนัดา้นนวลประกบกนั วางขนมทีจ่ะหอ่ดา้นบน 

ขัน้ตอน 

 2.   จบัมมุบรเิวณตรงปลายขนมทีจ่ะหอ่ ยกรมิขึน้ ดา้นตรงขา้มทาํเช่นเดยีวกนั โอบใหม้มุ

ทบัซอ้นกนั 

 3.   กลดัดว้ยไมไ้ผ่หรอืมะพรา้ว อาจมเีตีย่วหรอืไมม่กีไ็ด ้
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การห่อข้าวต้มน้ําวุ้น 

 

 

การห่อข้าวต้มน้ําวุ้น 

 

1. ตดัใบตองใหม้ขีนาดความกวา้งประมาณ 1 – 2 น้ิว 

ขัน้ตอน 

2. จบัตรงโคนใบตองหมนุพบัมาดา้นหลงั ทาํใหเ้ป็นกรวยแหลม ใสข่า้วลงไปในกรวย 

จนเกอืบเตม็ 

 3.   จบัปลายใบตองมว้นกลบัมาปิดปากกรวยใหส้นิท พบัทบมมุใหเ้ป็นรปูสามเหลีย่ม ดึงให้

แน่นทุกมมุ จนกวา่จะหมดความยาวของใบตอง 

 4.   ใชไ้มก้ลดัปกัห่อขา้วตม้ตรงกลางใหท้ะลุ 
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การห่อบะ๊จ่าง 

 

การห่อบะ๊จ่าง 

 การห่อบ๊ะจา่งจะใชใ้บไผ่จนี ทีม่ขีนาดใหญ่มาห่อ ขา้วเหนียวใส่ไสห้ม ูไข ่ถัว่ตามตอ้งการ 

 

 1.   ใชใ้บไผ่ 2 ใบวางซอ้นกนั ตดัดา้นโคนทีม่ใีสใ้บไผ่แขง็ทิง้ พนัมว้นเป็นกรวยแหลมใสข่า้ว

เหนียวและไสล้งไปจนเกอืบเตม็ 

ขัน้ตอน 

 2.   พบัใบไผ่ใหปิ้ดปากกรวยใหส้นิท หลงัจากนัน้ใหพ้นัไปมาดงึใหแ้น่น จนกว่าใบไผ่จะ

หมด 

 3.   มดัดว้ยตอกหรอืเชอืกตรงกลางใหแ้น่น 
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การห่อขนมเทียน 

 

การห่อขนมเทียน 

 เคลด็ลบัการหอ่ขนมเทยีนคอืตอ้งทาน้ํามนัพชืทีใ่บตองชัน้ในก่อน เพื่อป้องกนัแป้งตดิกบั

ใบตอง 

 

 1.   ตดัใบตองใหเ้ป็นวงกลมค่อนขา้งรเีลก็น้อย 2 แผน่ ใชด้า้นนวลวางประกบกนัขนาด

กวา้งประมาณ 5 – 6 น้ิว ใบดา้นในเลก็กวา่ดา้นนอก 

ขัน้ตอน 

 2.   พบัชายดา้นลา่งขึน้มาเกอืบครึง่ และพบัดา้นซา้ยทบขึน้มาอกีชัน้หน่ึงขยายกรวยออก

ใหเ้ป็นวงกลม 

 3.   ใสแ่ป้งขนมเทยีนลงไปตรงกลาง พบัใบตองดา้นมมุทีต่รงกบัคนพบัเขา้ไปดา้นใน พบั

มมุซา้ยและขวาเขา้มาตรงกลางใหท้บัซอ้นกนั  

 4.   ปลายแหลมดา้นสดุทา้ยใหพ้บัลงมาสอดในช่องวา่งดา้นคนพบั  
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การห่อข้าวต้มลกูโยน 

 

ข้าวต้มลกูโยน 

 การหอ่ขา้วตม้ลกูโยนอาจใช้ใบไมไ้ดห้ลายชนิดเช่น ใบลาน ใบมะพรา้ว ใบตาลหรอื ใบออ้ย 

กไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นใบไมท้ีม่คีวามยาว เรยีว และตอ้งเอาเสน้ตรงกลางใบทีม่คีวามแขง็ออกก่อน 

 

 1.   นําใบไมท้ีใ่ชห้อ่ พนัทบักนัใหเ้ป็นกรวยแหลม ใสข่า้วเหนียวลงไปในกรวยพอประมาณ  

ขัน้ตอน 

 2.   พบัใบไมล้งมาปิดกรวยใหส้นิท ดงึใหแ้น่นพนัทบไปมาใหปิ้ดขา้วไมใ่หม้รีเูลด็ลอด

ออกมาจนกวา่จะหมดความยาวของใบไม ้สอดเกบ็ชายใบไมใ้หเ้รยีบรอ้ย 

 3.   อาจมดัดว้ยตอกหรอืเชอืก หากการพนันัน้ไมแ่น่นพอ  
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การห่อข้าวต้มมดั 

 

ข้าวต้มมดั 

 การห่อขา้วตม้มดัอาจใชใ้บไมไ้ดห้ลายชนิด เช่น ใบตอง ใบตองทอง ใบออ้ ใบออ้ย เป็นตน้ 

 

 1.   ฉกีใบตองกวา้งประมาณ 5 – 6 น้ิว 2 แผน่ วางประกบดา้นนวลเขา้หากนั ใบดา้นในให้

มขีนาดเลก็กวา่ใบดา้นนอกหากตอ้งการความสวยงามอาจเจยีรปลายให้โคง้มนกไ็ด ้ใส่ขา้วและกลว้ย

ลงไปตรงกลาง พบัใหก้ระชบัเขา้มาทัง้ 2 ดา้น 

ขัน้ตอน 

 2.   พบัมมุตรงดา้นหวัใหเ้ป็นนมแหลมขึน้โดยกดพบัไปทางซา้ยและพบัทบกลบัมาทางขวา 

หงายขา้วตม้แลว้พบัสว่นทีเ่หลอืลงมา อกีดา้นทีเ่หลอืทาํขัน้ตอนเดยีวกนั 

 3.   นําขา้วตม้ 2 กบีมดัรวมดว้ยกนั ดว้ยตอกใหแ้น่นเพื่อกนัไม่ใหน้ํ้าเขา้ขณะตม้ ปจัจบุนัใช้

วธิกีารน่ึงอาจไมต่อ้งมดัรวมกนักไ็ด ้
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ข้าวห่อใบบวั 

 

การห่อใบบวั 

 เลอืกใบบวัทีไ่มอ่่อนเกนิไปและไมแ่ก่จนเกนิไป หากตอ้งการความแขง็แรง ทนทาน อาจใช ้

2 ใบซอ้นกนั การหอ่น้ียงัใชไ้ดก้บัใบตอง ใบสกั หรอืใบไมอ้ื่นทีม่ขีนาดใหญ่มาห่อได ้

 

 1.   นําขา้วทีจ่ะหอ่ตกัใสต่รงกลาง พบัขอบดา้นหน้าเขา้ไป แลว้พบัรมิทัง้ 2 ดา้น ซา้ยขวา

ใหท้บัซอ้นกนั 

ขัน้ตอน 

 2.   พบัมมุทีเ่หลอืมว้นกลบัมาสอดลงในช่องว่าง 
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กระทงห่อขนม 

 

กระทงห่อขนม 

 กระทงใบตองเหมาะสาํหรบัใส่ของทีม่ปีรมิาณไมม่ากนกั เช่นขนมครก ขนมตม้ หรอืใส่

อาหารประเภทก๋วยเตีย๋วผดัไทยกไ็ด้ 

 

 1.   ฉีกใบตอง 2 ชิน้ ใหม้ขีนาดเท่ากนั วางประกบดา้นนวลเขา้หากนั ใหม้รีปูรา่ง

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

ขัน้ตอน 

 2.   จบัมมุยอ่พบัเขา้มาตรงกลาง ทัง้ 2 ดา้นใหส้มดลุกนั 

 3.   กลดัไมต้รงมมุแหลมตรงกลาง แลว้ทาํอกีดา้นหน่ึงใหเ้หมอืนกนั 

          4.     ใส่ของทีต่อ้งการห่อลงไป 
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ภาคผนวก ค 

ศิลปินกบังานศิลปะแนวห่อหุ้ม 
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      ปจัจบุนักระแสศลิปะหลงัสมยัใหมเ่ขา้มามบีทบาททัง้ในและนอกวงการศลิปะ ศลิปินทีม่ชีือ่เสยีง

ในดา้นกา รหอ่(wrapped art or pagkaging art)ทีม่แีนวคดิแบบหลงัสมยัใหม ่ไดแ้ก่ครสิโต จา

วาเชฟฟ์ 

ประวติัของคริสโตกบัศิลปะแนวห่อหุ้ม 

           ครสิโต  จาวาเชฟฟ์ ( christo  javacheff )เกดิเมือ่วนัที่13มถุินายน ค .ศ1935ทีเ่มอืงกาโบร

โว (gabrovo)ในประเทศบลัแกเรยี (Bulgaria)ได้ เขา้เรยีนศลิปะทีส่ถาบนัวจิติรศลิป์ (fine art 

academy)ในปีค .ศ1952-1956เป็นเวลาสีปี่ในเมอืงโซเฟีย (sofia)ในขณะนัน้ประเทศบลัแกเรยีถูก

ปกครองโดยกลุ่มนาซ ีโดยไมท่ราบสาเหตุ  ครสิโตยา้ยมาตะวนัตกทีป่ระเทศเชคโกสโลวาเกยี  กรงุ  

ปราคในปี  ค.ศ.1956  และสดุทา้ยยา้ยมาอยูป่ระเทศทีเ่ป็นกลางอยา่งออสเตรยีมาถงึกรงุเวยีนนาใน

ปี ค.ศ.1957 เขา้เรยีนในสถาบนัวจิติรศลิป์ (Vienna Fine Art Academy)และปีค.ศ.1958 เขายา้ยไป

ยงัปารสีแต่งงานกบั ชอง โคลด์ เดอ กลิลบ์อน (Jeanne Claude De Guillbon)เป็นลกูสาวนายพล

ฐานะด ีครสิโตมลีกูชาย 1 คนชือ่ คริลิ (Cyril)  เขาไดย้า้ยไปนิวยอรก์ในปีค .ศ.1964  เริม่คดิสรา้ง

งานศลิปะชิน้ใหญ่  ในปีค.ศ.1960 โดยการหอ่อาคารบา้นเรอืนสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ในปี ค.ศ.1968 

(Jonathan  Fineberg. 2000: 357) ประวตัแิละการสรา้งสรรคผ์ลงานมดีงัน้ี 

1935  เกดิ 13 มถุินายน เมอืงกาโบรโล บลัแกลเรยี (Gabrovo Bulgaria) 

1952-56 ศกึษาศลิปะที ่Fine Art Academy  ในกรงุปราค (Prague) 

1957  เรยีน 1 ภาคการศกึษาที ่Vienna fine art academy 

1958  ยา้ยมาปารสี เริม่งานหอ่หุม้ 

1961  โครงการหอ่อาคารสาธารณะ หอ่ถงัน้ํามนัและท่าเรอืในอ่าวโคโลญน์ 

1962  งานกําแพงเหลก็ – และกําแพงถงัน้ํามนัในกรงุปารสี ห่อผูห้ญงิในกรงุลอนดอน 

1963  จดัแสดง 

1964  หอ่หน้ารา้นในนิวยอรก์    

1966  Air Package และ Wrapped Tree และหอ่ทางเดนิใน Minneapolis School  

of Art 

1968  สรา้งผลงานหลายชิน้รวมทัง้งาน Documenta ครัง้ที ่4 กรงุ Kassel  

หอ่อากาศสงู  280  ฟุต 

1969  ห่อพพิธิภณัฑศ์ลิปะรว่มสมยัในชคิาโก  ห่อหน้าผาทีล่ติเตลิเบย ์ออสเตรเลยี   

โครงการ กองถงัน้ํามนัที ่Texas จาํนวน 1,249,000  บาเรลล ์

1970  หอ่อนุสาวรยีท์ี ่มลิาน อติาล ี

1972  ขงึผา้ผา่นหบุเขา Valley Curtain ในโคโรราโด 

1974  ห่อกําแพงโรมนั,หอ่ดา้นหน้ามหาสมทุรกวา่ 150,000 ตารางฟุต 
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1976  งาน Running Fence, แคลฟิอรเ์นีย 

1977-78 หอ่ทางเดนิ Wrapped Walk Ways ทีแ่คนซสั ซติีก้วา่ 4.5 กโิลเมตร 

1979  โครงการ Central Park นิวยอรก์ 

1980-83 งาน Surrounded Island หอ่เกาะดว้ยผา้สชีมพทูีไ่มอามฟีลอรดิา้ 

1985  โครงงาน The Umbrellas โครงการรว่มมอืระหวา่งญีปุ่น่กบัอเมรกิา 

หอ่สะพาน Pont Neuf ในฝรัง่เศส 

 

 
Wrapped Reichstag. Project for Berlin. 1985 
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แนวความคิดและการสร้างสรรคผ์ลงานของคริสโต 

 ผู้วจิยั ไดศ้กึษาแนวคดิของครสิโตจากการแปลหนงัสอืทีช่ื่อ Christo เขยีนโดยนกั

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะทีช่ื่อ  มารนิา ไวเซย ์(Marina Vaizey) มารนิาพดูถงึครสิโตไวว้่า 

 ผลงาน Running Fence, Surrounded Islands, Ocean Front Wrapped Walk Ways, 

Valley Curtain, The Umbrella, Le Pont Neuf Wrapped, Wrapped Coast, เป็นผลงานทีย่ ิง่ใหญ่

และงดงาม  ดบูอบบางนุ่มนวล ทีไ่มส่ามารถหาคาํบรรยายมาพรรณนาไดห้มด  เป็นการสรา้งสรรค์

ผลงานของครสิโตทีเ่ริม่สรา้งตัง้แต่ปี 1958 เป็นตน้มา เขาห่อหุม้สิง่ต่างๆ ดว้ยวสัดุทีอ่่อนนุ่มดแูลว้

สรา้งความรูส้กึขดัแยง้  ยคุแห่งเทคโนโลยน้ีี มวีสัดุหลายอยา่งเช่น พลาสตกิและโลหะ เขานํามา

สรา้ง สรรค์ งานยิง่ใหญ่เหลา่น้ี  บวกกบัสตปิญัญาและความคดิสรา้งสรรคด์า้นวศิวกรรม เขาเป็น

ศลิปินมอือาชพีคนทีส่รา้งงานศลิปะบนพืน้ทีจ่รงิ

 เมอืงทีม่ชีือ่จากทีต่่างๆ ทัว่โลกไมว่่าจะเป็นชคิาโก  มลิาน และปารสี เมอืงขา้งเคยีงต่างๆ ที่

สามารถตดิต่อกนัได ้เช่น จากแค ลฟิอร์เนีย ถงึนิวองิแลนด ์ฟลอรดิา ถงึ ญีปุ่น่ลว้นแต่เป็นทีท่ีเ่ขา

เลอืกสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะ บ่อยครัง้ ทีค่รสิโตตกอยูท่่ามกลางความวติก กงัวลและความหวาดกลวั

แต่เขากบักลา้ตดัสนิใจ เพราะประสบการณ์ทีเ่ขามทีาํใหเ้ขากลา้เสีย่งต่อความยุง่ยากของโครงการที่

คดิขึน้มาของเขา ไมว่่ าเรือ่งของเวลาพืน้ที ่และการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า หรอืปญัหาอื่นๆ  งานหลกั

ของครสิโต คอืการเจรจาต่อรอง บางครัง้ใชเ้วลา  ไมน้่อยกว่า 1 ปี ในการเจรจาต่อรองทาํขอ้ตกลง

สาํหรบัเรือ่งการอนุญาตและขอใชส้ทิธใินการทาํงานโครงสรา้งทีใ่หญ่โต มโหฬารและการห่อหุม้ สิ่ง

ต่างๆ ครสิโตตอ้งพู ดอธบิายใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจและแน่ใจในเรือ่งความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบ

ต่างๆ ก่อนทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลงานออกมา ครสิโตเกดิมาเพือ่เป็นสถาปนิกและ มอีาชพีทีเ่กีย่วขอ้งอกี

หลายอยา่ง เขาเป็นนกัอธบิายชัน้ยอด เพราะวา่งานของเขามั กเกีย่วขอ้งกบัหลายสิง่รวมถงึผูค้น

จาํนวนมาก ไมเ่พยีง แต่ตอ้งใชม้อือาชพีในการวางแผน เท่านัน้ แต่มนัตอ้งเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัอี ก

หลายอยา่งเช่น ความงาม สนุทรยีศาสตร ์ก่อนทีจ่ะสามารถลงมอืทาํไดต้อ้งนําเสนอใหเ้หน็ภาพทัง้ 2 

มติ ิ( วาดเสน้ ) และ 3 มติ ิ( แบบจาํลอง ) เพื่อใหก้รรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเกดิความแน่ใจว่ างาน

ของเขาจะไมท่าํลายสภาพแวดลอ้มธรรมชาต ิหรอืกดีขวางการใชช้วีติประจาํวนัของผูค้น 

ในโลกใบน้ี 
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Running Fence. Sonoma and Marin Counties, California.1975 

 

ในปี 1975เขาสรา้งผลงาน Running Fence ใน Sonoma and Marin Counties California ที่

มคีวามงดงามอยา่งมาก ทาํดว้ยผา้ในลอ นสขีาวมกุซึง่สะทอ้นต่ อแสงแดดและแสงจนัทร์ ทัง้กลางวนั

และกลางคนื สงู 18 ฟุต ยาว 24 ไมลค์รึง่ แสดงอยู ่ 2 สปัดาห์แลว้เกบ็ ความต่อเน่ืองของผลงาน 

Running Fence คอืการขงึผา้ขา้มเมอืง ชนบท ทุ่งนา หมูบ่า้น เมอืงเลก็ๆ ไฮเวย ์และสิง่ทีท่าํ
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ทัง้หมดน้ีตอ้งไมท่าํใหส้ิง่แวดล้ อมกระทบกระเทอืนเสยีหายต่อการดาํรงชวีติประจาํวนัของผูค้นทีอ่ยู่

ในบรเิวณทอ้งถิน่นัน้ 

 ในปี 1983 ผลงาน Surrounded Islands เป็นการลอ้มรอบเกาะเป็นวงขนาดใหญ่ เป็นทีต่ื่น

ตาตื่นใจกบัผูพ้บเหน็ดว้ยผา้สชีมพแูละทุ่นลอยน้ําเหนืออ่าวบสิเคยน์  ไมอามี ่ฟลอรดิา ทัง้การ

เดนิเรอืและการดาํรงชวีติไมไ่ดร้บัผลกระทบใดๆ จากผลงานของเขาเลย 

 

 
 

 
The Pont Neuf Wrapped, Paris.1975-1985 
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 ในปี 1985 สะพานทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในปารสีชือ่ ปอง เนิฟ (Pont Neuf) ถกูหอ่หุม้ดว้ยผา้สขีาว

ทองทีส่อ่งแสงแวววาวเหมอืนกบังานประดบัประดาแบบบาโรคทาํใหเ้กดิความหรหูรามีชวีติชวีา การ

ใชผ้า้หอ่คลมุดา้นนอกของสะพานมนัไมม่ผีลกระทบต่อการจราจรทีอ่ยูบ่นสะพาน หรอืกบัเรอืทีแ่ลน่

อยูด่า้นลา่ง ความฉลาดลํา้ลกึของความคดิจนิตนาการ พลงัความกระตอืรอืรน้ในการสรา้งสรรค์

ผลงานของครสิโตนัน้ ไมเ่หมอืนใคร สิง่ทัง้หมดน้ีมอียูใ่นตวัของศลิปินครสิโต ยิ่ งไปกวา่นัน้ในช่วง

ระยะเวลาหา้สบิปีของการสรา้งสรรคผ์ลงาน เขาไมเ่คยหยดุน่ิง  ผลงานของเขาสามารถสะกดผูช้มให้

งงงนั มคีวามเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลย ีศลิปะ และสิง่แวดลอ้ม ครสิโตมสี่วนในการเปลีย่นแปลงศลิปะ

ในศตวรรษที ่20 อยา่งมาก ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยชีัน้สงูเพือ่การสรา้งผลงานศลิปะ 

 ครสิโตมผีลงานอยูท่ ัว่โลก บ่อยครัง้ทีผ่ลงานของเขาไดร้บัความรว่มมอืช่วยเหลอืจาก

สถาปนิกและคนหลาย ๆอาชพี  นิสยัทีไ่มช่อบทาํอะไรเหมอืนใครของเขาทาํใหเ้กดิผลงานทีน่่า

อศัจรรยแ์ละงา่ยต่อการเขา้ใจ จากการเขา้ถงึคนดจูาํนวนมหาศาล  ผลงานของครสิโตเป็นการบรูณา

การระหวา่งเทคนิคทีก่า้วหน้าในศตวรรษที ่ 20 ในยคุของอุตสาหกรรมและยคุหลงัอุตสาหกรรม กบั

ศลิปินผูก้ระหายความงามจากธรรมชาติ  ครสิโตสรา้งความเป็นจรงิในโลกน้ีขึน้มาใหม่  และแสดงให้

เหน็วา่ศลิปะมคีา่สามารถดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยตวัของมนัเอง เขาสรา้งความงามความน่าประหลาดใจ

ใหก้บัเมอืง,ประเทศ,ปา่เขาลาํเนาไพร ,ฟารม์,ทุ่งนา,สวนสาธารณะ ,ทะเล และหน้าผา  เขาสรา้งความ

งามขึน้ระหวา่งโลกของความจรงิและศลิปะ 

 โครงงานศลิปะของเขาใชเ้ทคโนโลยกีา้วหน้า เพื่อสรา้งงานดุจ ประตมิากรรมทีย่ ิง่ใหญ่  งาน

ของเขาแตกต่างจากงานทีอ่ยูใ่นพพิธิภณัฑ์  กค็อืเราสามารถจะเลอืกชมอย่ างไรกไ็ดไ้มจ่าํกดัพืน้ที่

และเวลา ซึง่ในพพิธิภณัฑจ์ะตอ้งมภีณัฑรกัษณ์ (Curator) คอยดแูลม ีStory Board มปีระวตัศิาสตร์ 

มป้ีาย มเีอกลกัษณ์เฉพาะ  มคีวามเป็นเจา้ของ ผลงาน มกีฎขอ้หา้มต่างๆ แต่ผลงานของครสิโตไม่

เป็นเช่นนัน้ผลงานของเขา  เราสามารถเยีย่มชมไดต้ลอดเวลาทัง้ กลางวนักลางคนื  ครสิโตไดส้รา้ง

ความเป็นจรงิทางศลิปะขึน้มาใหม่ แต่บดัน้ีกย็งัไมม่คีาํศพัทท์ีจ่ะมาใชอ้ธบิายผลงานทีเ่ขาสรา้งขึ้ นได้ 

ผลงานแนวใหมข่องเขายงัคงสรา้งความลกึลบัสบัสนยากแก่การอธบิาย  เขามกีระบวนการสรา้งงาน

และความ คดิทีล่ํา้ หน้า  กวา่ใคร การสรา้ง งานประตมิากร รมทีย่ ิง่ใหญ่ที่ สมัพนัธก์บัธรรมชาติ

สิง่แวดลอ้มในโลกแห่งความจรงิ แต่กย็งัมปีญัหาคาใจคนบางคน คาํถามสดุทา้ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ

ถาวรของศลิปะเป็นปญัหาทีทุ่กคนสงสยั งานแสดงของเขาอาจจะจดัแสดงเพยีง 1 วนั หรอื อยา่ง

มาก 2 สปัดาห ์แต่กวา่ไดม้าซึง่ผลงานเหลา่นัน้จะตอ้งเ ตรยีมการอยา่งน้อย 1 ปีหรอืมากกวา่นัน้ 

สาํหรบัอุปกรณ์ผา้ใบ โลหะ  การพบปะพดูคยุกบัเจา้ของโรงงานและผูผ้ลติ  ทีจ่ะสรา้งองคป์ระกอบ

ของงานศลิปะทีม่คีวามพเิศษและการขออนุญาตทางการและเจา้ของทีเ่ป็นสว่นบุคคลซึง่จะใหผ้า่น

โดยถูกกฎหมาย  ตวัอยา่งเช่น ความปลอดภยัของประชาชนสขุ ภาพและสิง่แวดลอ้ม  ใชเ้วลา 1 ปี 

สาํหรบัการอธบิายโตแ้ยง้กบัสาธารณะชนต่างๆ เหลา่น้ีแลว้ทาํไมเขาจงึใชเ้วลาจดัแสดงน้อยนกั 

 ผลงานของเขา เป็นการรว่มมอืระหวา่งโรงงาน  วศิวกร ทนาย ฯลฯ ใชค้นเป็น 100 คนที่

ช่วยกนัตดิตัง้และดแูลรกัษา การรือ้ถอน พืน้ที ่เหลา่น้ีจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัผูค้นมหาศาล   
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 ผลงานของครสิโตเป็นเหมอืนสว่นหน่ึงในชวีติประจาํวนัของพวกเขาหลงัจากทีเ่ขาไดส้รา้ง

งานไมว่า่จะหอ่เกาะ  ขงึผา้ผา่นสวนสาธารณะ การหอ่หุม้อากาศ การหอ่สะพาน การหอ่สิง่ก่อสรา้ง 

หลงัจากเตรยีมงาน  แลว้แสดงงาน เกบ็งาน แต่ สิง่ที่เหลอือยู ่คอื ความทรงจาํ  ของคนทีพ่บมนัครัง้

แรกมากกว่า 1,000 คน นอกจากนัน้ความทรงจาํเหลา่นัน้ถกูบนัทกึเป็นภาพยนต ์การถ่ายทอดทาง

โทรทศัน์ อยูใ่นหนงัสอืพมิพแ์ละสิ่งอื่นๆ อกีมากมายซึง่เป็นลขิสทิธิข์องเขาทัง้สิน้ เขาและผลงานของ

เขามทีัง้ที่อยูใ่นกลางเมอืงและอยูใ่นชนบททีห่่างไกล  งานทีย่ ิ่งใหญ่ของเขาจดัแสดงเพยีงแค่ 1 วนั

หรอื 1 สปัดาหเ์ท่านัน้  แลว้มนักห็ายไปเหลอืไวเ้พยีงความทรงจาํยิง่ไปกว่านัน้   เขาสรา้ง งาน

หลากหลายรปูแบบและไมเ่คยเป็นผลงานสะสมส่วนบุคคลของใครคนใดคนหน่ึง  สิง่ทีเ่ขาไดส้รา้งขึน้

ตกเป็นสมบตัขิองมหาชน  ซึง่ไมม่ศีลิปินคนไหนเคย ทาํมาก่อน มนัไมไ่ดเ้ป็นแค่ภาพยนตรห์รอื

หนงัสอืแคทตาลอก เพยีง 100 เล่ม หรอืบทความแค่ 1,000 บท ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของเขาและยงัมี

ภาพถ่าย อกีเป็นลา้นภาพ ครสิโตเป็นคนที่ มทีกัษะในการนําเสนอ ไดด้มีากและมกีารตอบโตอ้ยา่ง

หลกัแหลมในการใหส้มัภาษณ์ทางวทิย ุโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพแ์ละแมก กาซนี สื่อต่างๆ ทีถ่่ายทอด 

ทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่องานศลิปะของครสิโต คนเป็นพนัเป็นหมืน่หรอืเป็นลา้นไดเ้หน็ผลงานของเขา 

ผลงานของเขาถกูถ่ายทอดผา่นรายงานและการเป็นขา่วในสือ่สิง่พมิพค์นเป็นพนัเป็นลา้นเหลา่นัน้ได้

มสีว่นรว่มในผลงานของเขาดว้ย 

 สาํหรบัครสิโตการพฒันาทางสงัคมนําไปสูก่ารพฒันาทางศลิปะดว้ย 

ครสิโตกล่าวว่า 

 พวกเราไดใ้ช้ เทคโนโลยี ในการสรา้ งผลงานศลิป ะซึง่มคีวามแตกต่างกนั ใน 2 สิง่น้ี ในทาง

ศลิปะตอ้งใชค้วามคดิ การออกแบ บ,เดก็ฝึกงาน นกัเรยีน ผูช่้วย และคนทาํงานพเิศษภายใตแ้นวคดิ

รว่มมอืกนัคอืสนุทรยีะความงาม การปฏบิตัแิบบ น้ีมมีาตัง้แต่ยคุตน้ของ เรอนาซองคแ์ละพฒันามา

จากระบบช่างฝีมอื และศลิปิน ยกตวัอยา่งในอติาลตีอนเหนือในครสิศตวรรษที ่14 การสรา้งสรรคง์าน

ทีท่าํดว้ยความจงรกัภกัดแีละศรทัธาต่อพระเจา้ ศลิปะตอ้งการความชาํนาญในหลายๆ ดา้น  โดยไม่

จาํเป็นตอ้งใชค้ นเก่งทีม่คีวามสามารถเหมอืนกั นแต่ตอ้ง ใชค้น ทีม่คีวามสามารถ หลายๆ ดา้นมา

ช่วยกนั  บางคนตอ้งเตรยีมป้าย บา้งเป็นช่างทอง บา้งเป็นช่างทาส ีบา้งเป็นจติรกร  ทุกคนลว้นเป็น

องคป์ระกอบสว่นหนึง่ในการสรา้งสรรคผ์ลงาน  

 ต่อมาการสรา้งสรรคผ์ลงานมกัเป็นเรือ่งเฉพาะบุคคลเช่น ลทิธโิรแมนตกิ แต่ครสิโตยงัยนืยนั

แนวคดิเดมิทีม่มีาแต่ยคุสมยั เรอนาซองค ์เช่น ลโีอนาโด ดาวนิซ ีและรเูบนส์  ครสิโตไดนํ้าแนวคดิ

อนัน้ีมาใชใ้นการเตรยีมงานของเขาโดยใชบุ้คลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาต่างๆ มารว่มมอืกนัใน

ศตวรรษที ่20 เบือ้งหลงัการสะสมถาวรวตัถุเป็นสมบตัสิว่นตวั หรอืเป็นสมบตัขิองสาธารณะ ชนและ

เบือ้งหลงัการสรา้งอนุสาวรยี ์เป็นความคดิแบบถาวรวตัถุ แต่การซือ้ขายและสะสมผลงานของเขานัน้

เป็นการซือ้ขายแคภ่าพวาดและภาพพมิพแ์ละแบบรา่ง (Model) เพื่อหาเงนิไวใ้ชส้าํหรบัการ

สรา้งสรรคผ์ลงานจรงิ 
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 ตัง้แต่ศตวรรษที ่ 20 มาเชล ดชูอมป์ เกดิความคดิในการใชว้ตัถุจรงิท างศลิปะโดยการนํา

วสัดจุรงิทีใ่ชแ้ลว้มาใหค้วามหมายเช่น นําโถปสัสาวะมาจดัแสดง ศลิปิน รชิารด์ ลอง (Richard 

Long) ไดใ้ชว้สัดอุุปกรณ์ธรรมชาต ิเช่น น้ํา โคลน หนิ ตน้ไม ้มาสรา้งใหเ้กดิมติใิกลไ้กลเป็นงาน

แลนดส์เคป ( Landscape) โดยใชว้สัดุธรรมชาตเิพื่อสื่อใหเ้หน็ว่ามนุษย์ ดาํรงอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์

ธรรมชาติ จากการเริม่ตน้ของศลิปะในศตวรรษน้ี เช่น การระบายสแีบบไรเ้หตุผลของพวกโฟ วสิซึม่

ซึง่ใชป้ระสบการณ์และความรูส้กึเขา้มาเกีย่วขอ้งโดยศลิปิน องัเ ดร เดอแรง และ เ ฮนร ีมาตสี ศลิปะ

ควิบสิซมึ (Cubism) เป็นจดุเปลีย่นแนวคดิแบบมมุมองเดีย่วเป็น การพยายามชีใ้หเ้หน็จนิตนาการ

การรบัรูจ้ากมมุต่างๆ รอบๆ ตวัเรา ต่อจากนัน้ร ั สเซยีกม็ ีSuprematism และ Constructivists ก็

ประกาศกอ้งออกมาเช่นกนั  ช่วงหลงัของศตวรรษ มนิิมอลลสิต ์ (Minimalist) กบั คอนเซปชวลลสิต ์

(Conceptualist) เป็นผูนํ้าศลิปะของความจรงิ  ไมม่รีปูแบบ  ไมม่ภีาษาเกดิขึน้โดยผา่นจนิตนาการ

ผา่นงาน Surealism ดาดา (Dada) Hard Edge และอื่นๆ อกีมากมาย 

 ยคุหลงัสงครามโลกศลิปะเจรญิเตบิโตขึน้อยา่งไมเ่คยมมีาก่อนเช่น พพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่

ตลาดการคา้ศลิปะเจรญิเตบิโตขึน้ แต่ในความเป็นจรงิศลิปินเกดิขึน้มาก่อนการบนัทกึประวั ตศิาสตร์

ของมนุษย ์การใหค้่าสิง่ต่างๆ ที่บอกว่าอะไรงามไมง่ามเกดิขึน้ทหีลงัโดยฝีมอืของพ่อคา้ หรอืผูท้ี่

กาํหนดราคาป ัน่ราคาเพือ่ใหเ้ป็นทีนิ่ยม  แลว้อะไรคอืความงามทีแ่ทจ้รงิ  สิง่ทีว่า่น้ี หมายถงึ บรบิทที่

ทาํใหเ้กดิความสาํคญัขึน้มาจาก สิ่งทีพ่วกเขากําหนดไว้  ในช่วงปลายศตวรรษที ่ 20 คนมคีวามหวงั

ความฝนัมากมายต่อความเป็นจรงิ และศลิปะกไ็มไ่ดเ้ป็นเพยีงแค่สญัลกัษณ์ของความเชื่อความ

ศรทัธาเท่านัน้ ศลิปะมแีนวทางเป็นของตนเองทีจ่ะอธบิายโลกดว้ยตนเอง 

 Marina แสดงความเหน็ว่า 

 ครสิโตคอืศลิปินทีไ่มม่ใีครเลยีนแบบได ้งานของเขามพีลงัและมคี วามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ตน ในการถ่ายทอดผา่นงานศลิปะ ไมว่า่จะอยู่ ในสงัคมอุตสาหกรรม หรอืหลงัอุตสาหกรรมสงัคมทุน

นิยมหรอืประชาธปิไตย โดยการสอบถามการตดิต่อประสานงานกบัคนอื่น การคาํนวน ฯลฯ 

 ดว้ยเหตุน้ีครสิโต ม ี3 สิ่งทีป่ระสบความสาํเรจ็  คอื 1) เขาสรา้งความงามทีแ่ปลก ใหม่และ

สามารถดาํรงอยูไ่ดบ้นโลกใบน้ี 2) ตวัเขาคอื ศลิปะ : ความเป็นศลิปะ : นกัวางแผน, นกัปฏบิตั ิครสิ

โตทาํใหก้ารมองโลกในความเป็นจรงิดขีึน้สรา้งทศันะคตทิีด่ต่ีอโลกใบน้ีทาํใหเ้ราเพิม่ความระมดัระวงั

มากขึน้ ทา้ยสุด 3) เขาเปลีย่นสิง่ต่างๆ ทีเ่ราพบเหน็ เช่น สะพาน กาํแพง พื้ นน้ํา ฯลฯ ทีม่อียู่จรงิให้

เป็นผลงานศลิปะโดยเขาใชว้สัดุรว่มสมยัในปจัจบุนั เช่น ถงัน้ํามนั , พลาสตกิ, ผา้ในลอน, คอนกรตี, 

สายเคเบิล้ และโลหะมาใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงาน มากไปกวา่นัน้ ครสิโตยงัคงดาํรงอยู ่รว่มสมยัใน

โลกความเป็นจรงิ  เวลาจรงิ  สถานทีจ่รงิ ความรว่มสมยัระ หวา่งธรรมชาตกิบังานศลิปะจะดาํรงอยู่

หมนุไปไมว่า่จะเป็นกลางวนักลางคนื ตลอด 24 ช.ม.ตลอดเวลา พระอาทติยข์ึน้ตอนเชา้สายบ่ายคํ่า 

จวบจนกลางคนื  เมือ่ เขาคดิ โครงการขึน้หลงัจาก นัน้  1 ปีทีต่อ้งทาํการศกึษาวางแผน กาํหนด

เป้าหมาย วธิกีาร ตอ้งเขา้ใจเรือ่งของความปลอดภยัของประชาชนความตอ้งการของประชาชน 
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 ทัง้หมดทีก่ลา่วมาน้ีมนัตอ้งเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิ กจิวตัรประจาํวนั การใหค้วามรว่มมอื ครสิโต

คอืคนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัความยิง่ใหญ่ทัง้หมดทีก่ล่าวมา  ครสิโตศลิปินทีเ่ป็นแบบฉบบัทีด่ขีองพวกเรา  

การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในปี 1956 ถงึ 1968 ความขดัแย้ งในโลกตะวนัตกและตะวนัออกหมดไป  

ในอุตสาหกรรมการโฆษณาแ ข่งกนัอยา่งสงู การบรรจหุบีหอ่เพือ่เสนอภาพลกัษณ์สนิคา้ทุกสิง่

เกดิขึน้ ศลิปิน Andy Warhol กลายเป็นศลิปินดงัของยคุนัน้ Pop art เกดิขึน้ครสิโตสรา้งสรรคผ์ลงาน

หอ่หุม้เพือ่ประชดประชนัสงัคมป๊อป  โดยวธิกีารห่อหุม้พล าสตกิ กระดาษหนงัสอืพมิพ ์ผา้ขาว เพือ่

เตอืนใจคนดใูหนึ้กถงึเน้ือหาสาระทีแ่ทข้องวตัถุมใิช่ภาพลวงจากภายนอก  งานนิทรรศการ ศลิปะ 

Documenta ปี 1968 ศลิปินหวักา้วหน้ามากมายมารวมกนั  เขาไดส้รา้งงานหอ่หุม้อากาศ (Air 

Package) ซึง่สงูประมาณ 280 ฟุต 

 แนวคิดของคริสโต 

 การห่ อหุม้เป็นกจิกรรมปรกติ ที่เราสมัผสัตลอด เวลานบัตัง้แต่เดก็เกดิใหมต่วัเลก็ๆ กถ็ูก

ห่อหุม้พนัผา้เอาไวเ้พื่อใหเ้กดิความอบอุ่น หรอืจวบจนกระทัง่เราตาย ศพกจ็ะถูกห่อผา้เหมอืนดงัเป็น

มมัมี ่ขณะมชีวีติเรากถ็ูกห่อหุม้ดว้ยเสือ้ผา้หลากหลายส ีหรอืเมือ่บาดเจบ็เรากห็ุม้บาดแผ ลดว้ย

ผา้พนัแผล เป็นตน้ การหอ่หุม้มหีน้าทีม่ากมายมหีลายความหมายหรอือาจจะเป็นสญัลกัษณ์อยา่งใด

อยา่งหน่ึง เช่น การหอ่หุม้อาจจะเป็นการป้องกนั  การหอ่มนัอาจจะหมายถงึความหรหูราเกยีรตยิศ

ชื่อเสยีง หรอืแสดงใหเ้หน็สถานภาพของสิง่นัน้หรอื แสดงอตัลกัษณ์หรอืเป็นสิ่งทีด่งึดู ดสายตาหรอื

เป็นการป้องกนัการปลอมแปลงกเ็ป็นได ้ดงันัน้ ครสิโตจงึห่อหุม้ทุกอยา่งตัง้แต่กล่อง ,หนงัสอื,ตน้ไม้

รถ,ขวด ฯลฯ จากของเลก็ๆถงึของใหญ่ แมก้ระทัง่อากาศทีว่า่งเปลา่ เมือ่เรามองผลงานหอ่หุม้ที่

ยิง่ใหญ่ของเขาเรากจ็ะพบกบัความหมาย ทีแ่ฝงอยู ่มนัจะทาํใหเ้ราตื่นเตน้กบัสิง่ทีพ่บเหน็เหล่านัน้ 

(Marina Vaizey เขยีน ชาตชิาย อนุกูล แปล. 2550:  7-18) 
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ยอ้นกลบัมามองกจิกรรม  การห่อของ ไทย ท่ีมีแนวคิดแบบหลงัสมยัใหม่ บา้ง  จะพบวา่

ประเทศไทยได้มกีจิกรรมห่อหุม้ เหมอืนกนั  การหอ่นัน้ เพือ่สรา้งความหมายบางประการ ใหก้บัพืน้ที่  

ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่ง เช่น การบวชปา่ การบวชปา่เป็นพธิทีีส่รา้งขึน้โดยใชผ้า้สเีหลอืงมา ห่อมดักบั

ตน้ไมเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่พืน้ทีน้ี่ตน้ไมต้น้น้ีไดบ้วชเหมอืนกบัผูช้ายบวช  เมือ่บวชแลว้กจ็ะกลายเป็ น

พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิห์า้มทาํลายเป็นการปกป้องคุ้ มครองปา่ไดท้างหน่ึง  ตวัอยา่งทีด่ใีนการบวชปา่มหีลาย

พืน้ที ่เช่น 

ชาวบา้นสะเอยีบ อ.สอง จ.แพร ่กว่า 300 คนไดร้ว่มจดัพธิบีวชปา่สบืชะตาแมน้ํ่ายมซึง่ทาํใน

วนัที ่ 6 เดอืนธนัวาคม 2549 งานดงักล่าวจดัขึน้เพื่อแสดงความเคารพต่อแมน้ํ่าซึง่มบุีญคุณต่อ

ชาวบา้นและชุมชนและเป็นการสรา้งขวญัและกาํลงัใจให้ กบัชาวบา้นในการปกป้องพทิกัษร์กัษา

แมน้ํ่า ใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์หลอ่เลีย้งลกูหลา นตลอดไป การบวชปา่เน่ืองจากการตระหนกัใน

คณุคา่ปา่ไมแ้ละทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่ปกป้องปา่แมน้ํ่าทีช่าวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์มาโดยตลอดทัง้

ผกั เหด็ หน่อไม ้สมนุไพร ซึง่ชาวบา้นถอืวา่เป็นซุปเปอร์ มาเกต็ของชุมชนไดป้ฏบิตัิ กันมาจน

กลายเป็นประเพณขีองชุมชน เมือ่พธิกีรรมทางศาสนาเสรจ็ชาวบา้นแต่ละคนไดนํ้าผา้เหลอืงทีเ่ตรยีม

มาไปมดัยงัตน้ไมเ้พื่อแสดงใหเ้หน็ว่าตน้ไมต้น้น้ี ปา่แห่งน้ี ไดบ้วชแลว้ เปรยีบเหมอืนผูช้ายอาย ุ 20 

ปี กจ็ะบวชเพื่อแทนคุณพ่อแมซ่ึง่ถอืว่าเป็น กุศโลบายเพือ่ปกป้องตน้ไมใ้ครจะมาตดัทาํลายมไิด้

เพราะเปรยีบเหมอืนทาํลายพระสงฆแ์ละทาํลายพทุธศาสนา( ออนไลน์. 2551 ) 
 

   
 

 
การบวชปา่ 
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จะเหน็ไดว้า่การบวชปา่ของไทยนัน้มลีกัษณะเป็นศลิปะ การหอ่ แบบ Packaging Art 

เช่นเดยีวกนักบัผลงานของครสิโ ตแต่จะต่างกนัทีว่ตัถุประสงค์ เท่านัน้ แต่จะมบีางสิง่ที่ คลา้ยกนัคอื

การสรา้ง ความหมายให้ พืน้ที่  และความหมาย แฝงของการบวชปา่นัน้ ก็ เพื่อการปกป้อง ปา่ เป็น

ความรว่มมอืของคนหลายฝา่ย เป็นพลงั มวลชน เป็นพธิกีรรมและทา้ยสดุ  สิง่ทีเ่ป็นผลพลอยได ้คอื

เรือ่งของศลิปะความงามทีเ่ป็นเรื่ องของจติใจซึง่หลายค นอาจคดิวา่ สิง่ทีเ่หน็อาจ ไมใ่ช่งานศลิปะ 

เพราะเราต่างถกูสอนใหแ้ ยกศลิปะออกจากชวีติวา่เป็นคนละเรือ่งกนั  แต่โดยแทจ้รงิแลว้ศลิปะคอืสิง่

ทีผ่กูพนัอยูก่บัเราอยา่งไมอ่อก หรอืนอกจากทีผู่ว้จิยักลา่วยงัมปีระเดน็อื่นๆ ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัศลิปะ

การห่อหุม้ทีถ่กูนํามาใชใ้นทางการเมอืง ศาสนาและพธิกีรรมอกีมาก เช่น 
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คนไทยนิยมเอาผา้เหลอืง หรอืผา้แดง ไปห่มใหพ้ระพุทธรปูไมว่่าจะเป็นขนาดเลก็จนกระทัง่

ถงึขนาดใหญ่รวมไปถงึเจดยี ์พระปรางค์  ซึ่งเป็นสถาปตัยกรรมทางศาสนา เพอืเป็นการปกป้องสิง่

สาํคญัทางศาสนาอาจมคีวามหมายแฝงไวด้ว้ยการอยากขึน้สวรรคห์รอืการไดบุ้ญมาก สว่นในทาง

การเมอืงของไทยในยคุทีเ่กดิความขดัแยง้ทางความคดิอยา่งรนุแรงเรือ่งระบอบประชาธปิไตย 

ประชาชนแตกแยกแบ่งกลุ่มออกเป็นสต่ีางๆเช่นสเีหลอืง สี แดง สชีมพ ูกลุม่หลากส ีมกีารนําผา้สี

แดงไปหอ่อนุสาวรยีป์ระชาธปิไตยเพือ่ตอ้งการเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลยบุสภาคนือาํนาจใหก้บัประชาชน

ในปี 2553 หรอือาจมคีวามหมายทีล่กึซึง้มากกวา่นัน้ การแสดงออกเหลา่น้ีลว้นแฝงดว้ยความหมาย

และมคีวามงามและอาจเรยีกได้วา่เป็นงานศลิปะการหอ่แบบ Wrapped Art หรอื Packaging artได้

เช่นกนั  

นอกเหนือจากจะเป็นเรือ่งพธิกีรรมแลว้สิง่เหล่าน้ีกค็อืศลิปะประเภทหน่ึงซึง่ตอ้งสรา้งใหเ้กดิ

ความงามวจิติรบรรจง   แนวคดิน้ีคลา้ยกบัแ นวคดิในยคุหลงัสมยัใหม่  ผู้วจิยัคดิวา่ ไมว่า่จะเป็นงาน

ใดๆ ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ในโลกลว้นมคีณุคา่ ความหมาย และความงาม โดยเท่าเทยีมกนั  ศลิปะแทจ้รงิ

ไมไ่ดแ้ปลกแยกจากชวีติ  ดงัทีนิ่ยามกนัมาตัง้แต่ยคุฟ้ืนฟู (renaissance) แต่ศลิปะมมีานาน มากเกนิ

กวา่จะนิย ามได้ ศลิปะอยูก่บัชวีติ  ใกล้กนัจนไมส่ามารถแยก ศลิปะออกจากชวีติได้  เหมอืนปลาไม่

สามารถแยกน้ําออกจากชวีติไดฉ้นัใด  ศลิปะกบัชวีติกไ็มส่ามารถแยกจากกนัไดฉ้นันัน้  

ในประเดน็ความคดิและศลิปะหลงัสมยัใหมท่ีผู่ว้จิยัพยายามเชือ่มโยงกบัวฒันธรรมการหอ่

ของไทยกเ็พือ่จะแสดงใหเ้หน็วา่ วฒันธรรมการหอ่นัน้มอียูท่ ัว่ไปในทุกทีท่ ัว่โลก มคีวามเป็นสากลที่

สามารถสือ่อารมณ์ความรูส้กึไดเ้ หมอืนกนั เช่นการห่อเดก็ การห่อศพ การห่อของกนิของใช ้ฯลฯ

การหอ่ยอ่มหมายถงึการปกป้อง การคุม้ครอง การหอ่อาจหมายถงึการปิดบงัซ่อนเรน้อาํพราง การ

หอ่อาจหมายถงึความหรหูรา สวยงาม การหอ่สามารถกระตุน้ความสงสยัอยากรูอ้ยากเหน็ของคน 

วสัดทุีนํ่ามาหอ่อาจก่อใหเ้กดิความรูส้กึด้ านบวกหรอืดน้ลบ ชืน่ชมหรอืขยะแขยงกไ็ด ้ความรูส้กึ

เหลา่น้ีเป็นความรูส้กึระดบัพืน้ฐานทีทุ่กชาตทุิกภาษาลว้นเขา้ใจได ้ดงันัน้การทาํความเขา้ใจใน

แนวคดิทีแ่ตกต่างทางวฒันธรรมในดา้นการหอ่ ทีเ่ป็นงานศลิปะหลงัสมยัใหม ่หรอืงานศลิปะกบัพืน้ที่

จะทาํใหรู้ถ้งึความหมายหรอืจดุ มุ่งหมายทีก่ลุม่คนหรอืศลิปินตอ้งการสือ่สารกบัผูช้ม ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่ตอ้งการใหท้ราบวา่การหอ่ทุกชนิดเป็นงานศลิปะไมว่า่รปูรา่งทีห่อ่ออกมานัน้จะสวยหรอืไมก่ต็าม 
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