




 

ํ 

ภมปญญ ทองถนพร นครศรอยธย  
หนังสือ ภูมิปัญญาทຌองถิไนพระนครศรีอยุธยา 

จัดพิมพຏดย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ปทีไตีพิมพຏ ๎๑๒๏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณ ผจดท  

ฝ่ายบริหาร 
อาจารยຏ ดรฺจงกล ฮงสุวรรณ 

อาจารยຏกันยารัตนຏ คงพร 

อาจารยຏสุภารัตนຏ  ชัยกิตติภรณຏ 
ผศฺชนิกานตຏ  ผลจริญ 

อาจารยຏชะกากຌว สุดสีชัง 
ดรฺกษรา ศรีวิชียร 
 

งานบริหารงานทัไวเป 

ธัญวลัย  กຌวหวน 

สายรุຌง  กลไำพชร 
ประภาพร  ตงพันธຏ 
ศรีสุวรรณ  ชวยสภา 
ยุพดี ปງอมทอง 

งานอยุธยาศึกษา 

พัฑรຏ ตงพันธຏ 
สาธิยา รืไนชล 

งานศิลปวัฒนธรรมละ
สิไงวดลຌอม 

ปัทพงษຏ ชืไนบุญ 

อายุวัฒนຏ คຌาผล 

อรอุมา พธิ่จิ็ว 

สถ บนอยธย ศกษ ะมห วทย ลยร ชภฏพร นครศรอยธย  

๕๒ ถนนปรีดี พนมยงคຏ อำภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทรศัพทຏ / ทรสาร ์ู๏๑๎๐ูํ๐์๓ 



 

๎ 

ค น  

 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฿นฐานะปຓนหนวยงาน  

฿นสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทำหนຌาที ไ฿นการดำนินงานดຌานการศึกษา 
คຌนควຌา วิจ ัยร ื ไองราวละสืบคຌนขຌอมูลกี ไยวกับประวัติศาสตรຏ ศ ิลปวัฒนธรรม วิถีช ีวิต  

ละภูมิปัญญาทຌองถิไน อีกทัๅงยังทำหนຌาทีไปຓนหนวยอนุรักษຏสิไงวดลຌอมธรรมชาติละศิลปกรรม
ทຌองถิไน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึไงเดຌลใงหในความสำคัญของการอนุรักษຏ สงสริม ผยพร  
ภูมิปัญญาทຌองถิ ไน จ ึงเดຌดำนินการรวบรวมขຌอมูลภูมิปัญญาทຌองถิ ไนทางวัฒนธรรมที ไมี  
ความดดดน ควรคาตอการอนุรักษຏผยพรประกอบดຌวยภูมิปัญญาการทำขวัญ฿นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภูมิปัญญาการทำขนมปลาสำหรับพิธีมงคลสมรส อำภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภูมิปัญญาการกะสลักกะลามะพรຌาวละการทำซอ อำภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำมาจัดพิมพຏผยพรพืไอ฿หຌยาวชนละผูຌสน฿จเดຌศึกษา ฿หຌกิดความ
ภาคภูมิ฿จ฿นภูมิปัญญาทຌองถิไนของตนอง  

฿นอกาสนีๅ ขอขอบคุณปราชญຏทຌองถิไนทุกทาน ทีไเดຌกรุณา฿หຌความรูຌละขຌอมูลอันมีคายิไง 
พุทธิปัญญาอันงอกงยจากหนังสือภูมิปัญญาทຌองถิไนลมนีๅ จะปຓนครืไองมือ฿นการผลักดัน฿หຌกิด
การหในคุณคาของวิถีชีวิต อันปຓนมรดกทางวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน พืไอการอนุรักษຏ 
สงสริมละสืบสานเวຌ฿หຌอยูคูกับชุมชนตลอดเป 

 

สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

  



 

๏ 

ส รบญ 

การทำขวญั฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัทพงษຏ ชืไนบุญ 

๑ 

การทำขนมปลาสำหรับพิธีมงคลสมรส  
อำภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พัฑรຏ ตงพันธຏ 

๏์ 

การกะสลักกะลามะพรຌาวละการทำซอ  
อำภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อายุวัฒนຏ คຌาผล / อรอุมา พธ่ิจิ็ว / สาธิยา รืไนชล 

๐๓ 
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๑ 

ก รท ขวญในจงหวดพร นครศรอยธย  
ปัทพงษຏ ชืไนบุญ 

 

 

ขวญะ:ะคว ม ชอ ล คว มหม ย 

คำวา ขวัญ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 
๎๑๑๐ เดຌ฿หຌความหมายเวຌดังนีๅ 

ิํี [ขฺวัน] นฺ ผมหรือขนทีไขึๅนวียนปຓนกຌนหอย 

ิ๎ี นฺ มิไงมงคล  สิริ  ความดี  ชน ขวัญขຌาว ขวัญรือน 

ิ๏ี นฺ สิไงทีไเมมีตัวตน ชืไอกันวามีอยูประจำชีวิตของคนตัๅงต
กิดมา ถຌาขวัญอยูกับตัวกใปຓนสิริมงคล ปຓนสุขสบายจิต฿จมัไนคง ถຌาคน
ตก฿จหรือส ียขวัญ ขวัญกใออกจากรางเป ซึ ไงร ียกวา  ขวญห ย  
ขวญหน ขวญบน ปຓนตຌน ทำ฿หຌคนนัๅนเดຌรับผลรຌายตาง โ รียกผูຌตก฿จ
งายคือ ดใกหรือหญิงซึ ไงมักจะขวัญหายบอย โ วา ขวญออน  ละ
อนุลม฿ชຌเปถึงสัตวຏหรือสิไงของบางอยาง ชน ชຌาง มຌา ขຌาว รือน ฯลฯ 
วามีขวัญชนดียวกับคนหมือนกัน  ดยปริยายหมายความวา ยอด
กำลัง฿จ ชน ขวญเมือง วา ยอดกำลัง฿จของมือง 

ดังนัๅนกลาวดยสรุปคือ ขวัญ ปຓนสิไงทีไเมมีตัวตน ละเมสามารถ
จับตຌองเดຌ ตมนุษยຏชืไอวาปຓนสิไงทีไมีอยูประจำ฿นตัวของตละบุคคล
มาตกำนิดดยปรากฏสัญลักษณຏปຓนลักษณะสຌนผมทีไวียนกัน 

ดุจก ຌนหอยบนศ ีรษะ ขว ัญป ຓนส ิ ไงท ี ไจะทำ฿ห ຌต ัวผ ู ຌถ ือครองนัๅน  

กิดความสุขกายสบาย฿จ มีความมั ไนคง฿นจิต฿จละมีความปຓน 

สิริมงคล นอกจากนีๅ ขวัญยังปຓนสิไงทีไสามารถกิดขึๅนเดຌ฿น พืช สัตวຏ 
สิไงของ สถานทีไ ทีไมีความกีไยวขຌองกับการดำรงชีวิตของมนุษยຏดຌวย ชน 
ขຌาว ตຌนเมຌ บายศรี ชຌาง มຌา วัว ควาย บຌาน มือง ตຌนนๅำ ลำธาร ฯลฯ 



 

๒ 

นอกจากนีๅคำวา ขวัญ ยังนำเป฿ชຌขยายคำอืไน ชน ลูกกຌวลูกขวัญ หมายถึง ลูกทีไพอมรัก
มากทีไสุด  ขวัญตา หมายถึง สิไงหรือบุคคลทีไหในปຓนทีไจริญตา  ขวัญ฿จ หมายถึง ปຓนทีไชืไนชม 

รัก฿คร  งินขวัญถุง หมายถึง งินจำนวนหนึไงทีไผูຌ฿หญมอบ฿หຌ฿นงานตงงานปຓนตຌน พืไอกใบเวຌ
ปຓนสิริมงคล 

สุจิตตຏ  วงษຏทศ  อธิบายวา ขวัญ ปຓนความชืไอดัๅงดิมตามการผี฿นดินดนอุษาคนยຏกอนทีไ
จะมีการรับอาวัฒนธรรมอินดียขຌามา นอกจากนีๅยังปຓนคำรวม฿นกลุมชาติพันธุຏตาง โ ฿นดินดน
สุวรรณภูมิ ถึงมຌออกสียงตางกัน ตกใมีความหมายถึงสิไงดียวกัน ดยทีไมนุษยຏราตามความชืไอ
ดัๅงดิมนัๅนมีสวนประกอบสำคัญ ๎ สวนคือ รางกาย ละสวนทีไเมปຓนตัวตนคือขวัญซึไงมีลักษณะ
คลຌายวิญญาณตกใเม฿ชวิญญาณ เมสามารถมองหในดຌวยตาปลาหรือจับตຌองเดຌ ขวัญทีไอยูตาม
รางกายมนุษยຏจะรียกตามอวัยวะตาง โ ชน ขวัญตา ขวัญ฿จ ขวัญหู ฯลฯ ดยขวัญทีไสำคัญทีไสุด
อยูบนศีรษะของมนุษยຏ รียกวา จอมขวัญ ซึไงจะมีลักษณะปຓนกຌนหอยวียนอยูกลางกระหมอม 
ชืไอวาปຓนศูนยຏรวมของชีวิตคนละตຌองดูลปຓนอยางดี พราะหากกระทบกระทือนหรือเดຌรับ
ความรุนรงจนขวัญสียหาย กใจะทำ฿หຌจຌาของจใบปຆวยปຓนอันตรายอาจถึงกชีวิตเดຌ ขวัญบน
ศีรษะจะมี ํ หรือ ๎ ขวัญ ฿นสมัยกอนจึงมักมีคำลຌอลียนวา ขวัญดียว ขียวหมาวัด สองขวัญ 
ขยันหามีย ิผัวี 

มืไอความชืไอ฿นทางพระพุทธศาสนา มาผสมผสานกับความชืไอพืๅนมืองดัๅงดิมกีไยวกับ
รื ไองผี บางครั ๅงราจึงพบคำทีไรียกควบคูกันชน ขวัญสิริ ขวัญศรี ละยังกอกิดวัฒนธรรม
ประพณีการถนอมขวัญ หรือทีไรียกวาการทำขวัญ สูขวัญหลากหลายประการเดຌก 

ํฺ การทำขวัญทีไกี ไยวกับชวงวัยของการดำรงชีวิตมนุษยຏชน ขวัญดใก ขวัญกนจุก  
ขวัญนาค ขวัญตงงาน ขวัญรักษารค สูขวัญรับขก ฯลฯ 

๎ฺ การทำขวัญทีไกีไยวกับสัตวຏ สิไงของ ทีไอยูอาศัยชน ขวัญขຌาว ขวัญชຌาง ขวัญมຌา ขวัญรือน 
ขวัญรถ ฯลฯ 

วฒนธรรมท กยวกบก รถนอมขวญในพร นครศรอยธย ะ 
จากการศึกษาขຌอมูลพบคำวา ขวัญปรากฏอยู฿นหลักฐานประภทอกสารบราณทีไมี  

การบันทึกเวຌตัๅงตสมัยกรุงศรีอยุธยาทัๅง฿นพงศาวดาร ละวรรณกรรมฉบับตาง โ ขวัญ ถือปຓน
คำมงคลนามดังปรากฏ฿นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบริติชมิวซียม ละพระราช



 

๓ 

พงศาวดารฉบับพระราชหัตถลขา กลาวถึงพระนามพระราชอรสของสมดใจพระพทราชา 

ที ไประส ูต ิจากกรมหลวงยธาทิพ  พระอัครมหส ีฝ ຆายขวา ดยเดຌร ับการถวายพระนาม 

จากพระบรมศานุวงศຏวา จຌาพระขวัญ นื ไองดຌวยหตุมื ไอคราวทีไพระองคຏประสูตินั ๅน เดຌกิด
ผนดินเหวขึๅนปຓนอัศจรรยຏ ละทรงปຓนพระราชภาติยะํ ฿นสมดใจพระนารายณຏมหาราช 

฿นลิลิตองการชงนๅำ ซึไงวรรณคดีกากทีไสุดฉบับหนึไงของกรุงศรีอยุธยาเดຌกลาวถึงความ
ชืไอกีไยวกับขวัญเวຌอยูหลายตอนชน 

     ๋ ชือกบาศดຌวยชันรอง  ชืไอพระกำปูຆจຌา 
ทานรังผยองมาขก   รกตัๅงขวัญขຌาธูปทียน๖๗ 

ฺฺฺทั ๅงหงຌาภูติพนัสบดี ศรีพรหมรักษຏยักษຏกุมาร หลายบຌานหลายทา ลຌวนผีหาผ ีหว  

รใวยิไงลมบຌา หนຌาทาผง รงเกยอาขวัญ๎ฺฺฺ 

บทสภารื ไอง ขุนชຌางูขุนผน ปຓนวรรณคดีที ไตงขึ ๅนจากกวีหลายทานตั ๅงต฿นสมัย 

กรุงศรีอยุธยาจนถึง สมัยรัตนกสินทรຏ ละถือวาปຓนวรรณคดีทีไรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับวิถีชีวิต 
ประพณี วัฒนธรรมของชาวกรุงศร ีอยุธยาเดຌมากที ไส ุดร ื ไองหนึ ไง ซึ ไงปรากฏร ื ไองขวัญ  
ละประพณีทีไกีไยวนืไองกับขวัญ สอดทรกอยู฿นบทขับสภาหลายตอนดຌวยกัน ยกตัวอยางชน 
ตอนนางทองประศรีจัดพิธีรับขวัญพลายงาม ิพระเวยี มีการกลาวขัๅนตอนเวຌเดຌคอนขຌางละอียด
ซึไงปรากฏบทชิญขวัญดຌวย ดังนีๅ 

๋ ครัๅนพลบคไำยไำฆຌองทองประศรี รียกยายปลียายปลขຌาคหา 
ยใบบายศรีนมมวจอกกຌวมา  ฿สขຌาวปลาปรีๅยวหวานอาพานรอง 

ทียนดอกเมຌเขขຌาวมะพรຌาวพรຌอม นๅำมันหอมปງงปรุงฟุງงทัๅงหຌอง 
ลูกปะหลไำกำเลเขออกกอง   บอกวาของพอจຌาตยาวຏมา 

 

 

ํ คือลูกของพีไชายนຌองชาย ดังนัๅนจຌาพระขวัญจึงมีศักด่ิปຓนหลาน 

๎ บางฉบบัขียนปຓน รงเกอาขวัญ  ซึไงมีผูຌสันนิษฐานวาอาจจะหมายถงึประพณีชือดเกสังวยตามความชืไอ
ดัๅงดิม฿นการนับถือผีของผูຌคน฿นอุษาคนยຏ 



 

๔ 

อาสอด฿ส฿หຌหลานสงสารหลือ ดຌวยหนอนืๅอนึกรักปຓนหนักหนา 
หมือนพอผนสนหมือนเมคลืไอนคลา ทัๅงหูตาคมสันปຓนมันยับ 

พลางรียกหาขຌาคนมาบนหอ  ฿หຌนัไงตอตอกันปຓนอันดับ 

บายศรีตัๅงพรัไงพรຌอมนຌอมคำนับ  จริญรับมิไงขวัญรำพันเป ฯ 

๋ ขวัญพอพลายงามทรามสวาดิ มาชมภาชนะทองอันผอง฿ส 

ลຌวนของขวัญจันทนຏจวงพวงมาลัย  ขวัญอยาเปปຆาขาลำนานิน 

หในตนืๅอสือสิงหຏฝูงลิงคาง  จะอຌางวຌางวียนวกระหกระหิน 

ขวัญมาหายาถิดอยาพลิดพลิน  จงจริญรຌอยปอยามีภัย 

ลຌวจุดทียนวียนวงสง฿หຌบาว  มันหกราวกรียวลัไนสนัไนเหว 

คอยรับทียนวียนสงปຓนวงเป   ลຌวดับเฟบกควัน฿หຌทันที 
มะพรຌาวออนปງอนจຌาทัๅงขຌาวขวัญ กระจะจันทนຏจิมหนຌาปຓนราศี 

฿หຌสาวสาวลาววียงทีไสียงดี   มาซอปດอຌอซัๅนทำขวัญนาย ฯ 
 

๋ พอมืๅอมืองดง  อาพงปຓนหยຌา    อึดปลาอึดขຌาว     
ขวัญจຌาตกหาย     ขวัญออนรอนร    วຌาหวสูกาย      
อยูปลายยางยูง        ทຌองทุงทຌองนา    ขวัญผือมืๅอมิน      
ขอชิญขวัญพอ   ฟังซอสียงอຌอ      ขวัญพอจຌาจຎา     
ขຌาวหนียวตใมพຌอม     ขຌาวปງอมตใมปຆา    ขวัญจຌาจงมา   
สูกายพลายอยฯ 

 

วรรณคดีลิลิตองการชงนๅำ
ประภทสมุดเทยดำดินสอขาว 

กใบรักษาเวຌ ณ หอสมุดหงชาติ 



 

๕ 

  

วรรณคดีรืไองขุนชຌางขุนผน ปຓนวรรณคดีประภทสภา 

ทีไบันทึกขຌอมูลวัฒนธรรมระดับราษฎรຏของชาวกรงุศรีอยุธยาเวຌเดຌมากทีไสุด 

ซึไงปรากฏรืไองราวกีไยวกับการทำขวัญอยูหลายตอน 

ทีไมา : อนุสรณຏ฿นงานพระราชทานพลิงศพ พระตีรณสารวิศวกรรม พ.ศ.๎๑ํ๒ 

ขวญ ดก 
วัฒนธรรมการทำขวัญดใก฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา฿นอดีตมีการทำขวัญดใก 

฿นตละชวงวัย จนกวาจะถึงพิธีตัดจุก จึงจะถือวาดใกนัๅนขຌาสูภาวะทีไตตใมวัยละพรຌอมทีไจะปຓน
ผูຌ฿หญ ดยมีระยะทำขวัญตามวัยดังนีๅ  

พธท ขวญบ บดพษ มซอ (หรอพธ สยกบ ลื 
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกลาวเวຌวา มซืๅอ ินฺี ทวดา หรือ ผี  

ทีไชืไอกันวา ปຓนผูຌดูลรักษาทารก มวี กใรียก   



 

ํ์ 

ตามตำนานความชืไอดัๅงดิม ของคนเทยบราณละเดຌรับการถายทอดมาจนถึงปัจจุบนัทีไ
กีไยวกับดใกทารก  มซืๅอ  จึงหมายถึง ทวดาหรือผีทีไคอยดูลรักษาดใกทารก ดยชืไอวาดใก
ทุกคนทีไกิดมาตຌองมีมซืๅอประจำวันกิดคอยดูล พืไอปกปักรักษาเม฿หຌดใกจใบเขຌเดຌปຆวย 

จาร ึกว ัดพระชตุพนวิมลมังคลารามปรากฏร ื ไองก ี ไยวก ับมซ ื ๅอ ว า ม ีอยู  ๓ นาง  
ตามประจำวันทัๅง ๓ มีทัๅงมซืๅอที ไอาศัยอยู฿นมืองบน ิมืองสวรรคຏี มืองลาง ิมืองดินหรือ 

พืๅนลกี ละกลางหน ิ กลางอากาศี สวน฿นคัมภีรຏประถมจินดา ซึไงปຓนคัมภีรຏหนึไง฿นกลุมตำรา
พทยຏผนเทยกลาววา หากนำรกของดใกทารกเปฝังเวຌยังทีไอยูของมซืๅอ จะทำ฿หຌมซืๅอรัก฿คร
อในดู ปกปักรักษา ลนหยอกลຌอดຌวย หากเมชนนัๅน มซืๅอกใจะหลอกหลอน฿หຌดใกตก฿จ รຌองเหຌ 
งอง จใบเขຌบอย โ ธรรมนียม฿นสมัยบราณจึงนิยมการขียนภาพมซืๅอเวຌหนือศีรษะของดใก
รกกิด ฿นลักษณะที ไรียกวา งานกำมะลอ ดยขียนลายลง฿นผຌาขาวดຌวยยางมะดืไอ  
ละลงสีสัน฿หຌถูกกับลักษณะรูปรางหนຌาตา สีอาภรณຏ ิสืๅอผຌาี ของมซืๅอทุกตนปຓนสีทองทัๅงหมด 
ตมีสีกายทีไตกตางเปตามตละวัน  

รายละอียดของมซืๅอทัๅงจใดวัน มีรายละอียดดังนีๅ 
วันอาทิตยຏชืไอวา วิจิตรมาวรรณ มีหัวปຓนสิงหຏ มีผิวกายสีดง ถิไนอาศัยอยูบนจอมปลวก 

วันจันทรຏ ชืไอวา วรรณนงคราญ บางตำราวา ชืไอ นางมัณพนานงคราญ มีหัวปຓนมຌา  

มีผิวสีขาวนวล ถิไนอาศัยอยูทีไบอนๅำ 
วันอังคาร ชืไอวา ยักษบริสุทธ่ิ มีหัวปຓนมหิงสา ิควายีฮ ผิวกายสีชมพู ถิไนอาศัยอยูทีไศาล

ทพารักษຏ 
วันพุธชื ไอวา สามลทัศ บางตำราวาชื ไอ นางสมุทชาต มีหัวปຓนชຌาง ผิวกายสีขียว 

ถิไนอาศัยอยูทีไตຌนพระศรีมหาพธิ 

วันพฤหัสบดี ชืไอวา กาลทุกขຏ มีหัวปຓนกวาง มีผิวกายสีหลืองออน ถิไนอาศัยอยูทีไสระนๅำ
หรือบอนๅำ฿หญ 

วันศุกรຏชืไอวา ยักษຏนงยาวຏ มีหัวปຓนค ผิวกายสีฟງาออน ถิไนอาศัยอยูทีไตຌนเทร฿หญ 
วันสารຏชืไอวา อกาเลยຏ มีหัวปຓนสือ ผิวกายสีดำ ถิไนอาศัยอยูทีไศาลพระภูมิ 

 



 

ํํ 

       
จิตรกรรมมซืๅอประจำวันทัๅง ๓ ประกอบจารึกทีไวัดพระชตุพนวิมลมังคลาราม  

ทีไมา :  ปัทพงษຏ  ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 

 
ตุຍกตาดินผารูปดใก สันนิษฐานวานาจะ
฿ชຌ฿นการประกอบพิธีสียกบาล พบ฿น
ขตอำภอบຌานพรก จังหวัดพระนครู 
ศรีอยุธยา 
ทีไมา :  ปัทพงษຏ  ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 

 

 

 

 

 

ขຌอสังกตประการหนึไงคือ ลักษณะของม
ซ ื ๅอประจำ฿นตละวัน มีความสอดคลຌองกับสี  
ละสัตวຏพาหนะของทพนพคราะหຏประจำวัน 

ทัๅงจใด ซึไงปຓนการนำอาวัฒนธรรมความชืไอทาง
ศาสนาฮินดูมาผสมผสานกับความชื ไอพื ๅนมือง
ดัๅงดิม คือการนับถือผี฿นอุษาคนยຏ 

การประกอบพิธีทำขวัญบำบัดพิษม ซืๅอ 
หรือบราณรียกวาส ียกบาล  ผู ຌทำพิธีจะทำ
กระทงขึ ๅนมา ํ ฿บจากหยวกกลຌวย ร ียกวา 
กระทงบัตรพลี ดย฿นบัตรพลีนัๅนบงปຓนชอง
฿สของกินตาง โ ทัๅงคาวละหวานชน ขຌาว นๅำ 
ขนมตຌม กุຌงพลา ปลา ฯลฯ ละของทีไขาดเมเดຌ
ลยกใคือตุຍกตาดินรูปผูຌหญิงนัไงพับพียบประคอง
ดใกอยู ฿นตัก จ ຌาพิธีจะริ ไมขั ๅนตอนที ไรียกวา 
บงลูกผีลูกคน ดยนำดใกทารกมา฿สกระดຌง
รอน พรຌอมกับกลาววา สามวันลูกผี  สีไวันลูกคน  



 

ํ๎ 

ลูกของ฿คร  ฿ครอาเปนຌอ ลຌวจะตຌอง฿หຌฝຆายพอมดใกขานรับวาปຓนลูกตน จຌาพิธีกใจะสงลูก฿หຌ 
ถือวาปຓนการบอกกลาวกมซืๅอ ฿หຌรูຌวาทารกนัๅนปຓนลูกคนลຌว มซืๅอจะเดຌเมมารบกวนอีก  
มื ไอจຌาพิธีกลาวคำ฿นพิธีจบกใจะหักหัวตุ ຍกตา฿หຌหลุดออก สมือน฿หຌมซื ๅออาเปลนทนเดຌ  
ชื ไอกันวา ทารกจะเมจใบปຆวยจากการรบกวนของมซื ๅออีก บางทานจึงรียกพิธีกรรมนีๅวา  
สียกบาล ปຓนการหลอกผีดย฿หຌตุຍกตานั ๅนปຓน ขวัญหลอก ละตัวตายตัวทนของดใก  

ซึ ไงวัฒนธรรมลักษณะนี ๅม ีมานานลຌวอยางนຌอยกใตั ๅงตสมัยทวารวดี จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรຏทีไคຌนพบ 

พธท ขวญ ดอนะ( กนผม ฟื 
ปຓนพิธีการทีไมีความผสมผสานกันระหวางพราหมณຏละพุทธ ปรากฏทัๅง฿นรูปบบพิธีหลวง

ทีไรียกวา พระราชพิธีสมภชขึๅนพระอู ต฿นสวนพิธีราษฎรຏนัๅน มืไอทารกคลอดออกมาจากครรภຏ
มารดาจนครบ ํ ดือนลຌว หรือผานพิธีทำขวัญบำบัดพิษมซืๅอ กใปຓนอันวาดใกนั ๅนพຌนขต
อันตรายเดຌปຓนลูกคนอยางนนอน จึงจัด฿หຌมีการทำขวัญดือน ตัๅงชืไอพืไอ฿หຌปຓนศิริมงคลกดใก 
ถຌาฤกษຏของพิธีนีๅอยู฿นวลาชຌากในิมนตຏพระมาสวดมนตຏยในกอนวันฤกษຏ ํ วัน ละ฿นพิธีนีๅองปຓน
พิธีดียวกันกับอาดใกลงอูดຌวย 

 
การทำขวัญดือน หรือ กนผมเฟ  
ทีไมา : กนผม฿หຌดใกรกกิด จำปຓน
มากคเหน?ุ ๎๑๒์ุ  
www.sipatoys.com 

 พิธีทำขวัญดือนหรือกนผมเฟนีๅ จะ฿หญต
มหฬารอยางเรนัๅน กใสุดตกำลังทรัพยຏของทางบิดา
มารดาหรือวงศาคณาญาติของดใก ทัๅงนีๅหากจຌาภาพมี
กำลังทรัพยຏทีไนຌอย กใจะลดขัๅนตอนหลือพียงคนิมนตຏ
พระภิกษุผูຌ฿หญมาทำพิธีตัดผมเฟ฿หຌลຌวนำ฿สกระทง
฿บตองเปลอย฿นมนๅำ฿หญ หากปຓนพิธี฿หญกใจะมี
ขัๅนตอนรายละอียดดังนีๅ  

สิไงของทีไ฿ชຌ฿นพิธีดยสวน฿หญประกอบดຌวย 

ํฺ ตຍะหมูบูชาละอาสนะตามจำนวนพระสงฆຏ 
นิยม฿ชຌจำนวนลขคีไ  

๎ฺ ดวงชะตาของดใก  
๏ฺ ขันนๅำมนตຏ วางทียนขาวเวຌทีไฝาขัน ํ ลม 



 

ํ๏ 

๐ฺ ดຌายสายสิญจนຏ฿สพานรอง ํ กลุม  
๑ฺ พานบายศรีหรือพานดอกเมຌ  
๒ฺ กระถางธูป  
๓ฺ ทียน฿หญ฿สชิงทียนอยางนຌอย ํ คู  
๔ฺ พาน฿สกระทง฿บตองสำหรับ฿สผมเฟทีไกนลຌว 

ดยริไมจากการสวดมนตຏยในกอนวันฤกษຏทีไพระภิกษุหรือหราจารยຏหา฿หຌตามดวงชะตา
วลาตกฟาก ิวลากิดี ของดใก รุงชຌามีพิธีลีๅยงพระ ละทำขวัญดใกตามพิธีพราหมณຏ คือมืไอ 

ถึงวลาฤกษຏหรกใตีฆຌองชัยบอกวลาฤกษຏ จຌาพิธีกใจะตะนๅำ฿นสังขຏลงบนศีรษะดใก ลຌวหยิบมีด
฿นครืไองลຌางหนຌาขึๅนตะผมดใกพอปຓนพิธีวากน ิกนหลอกี ฿หຌพระจริญพระพุทธมนตຏ฿หຌพร 
พราหมณຏปຆาสังขຏ ตีบัณฑาะวຏ ิกลอง ๎ หนຌาถือมือดียวี พิณพาทยຏมหรีกใประคมตาม  

ปຓนการอวยชัย฿หຌพร จากนัๅนกใจะริไมกนผมเฟ฿หຌกับดใก 

หลังจากมืไอกนผมดใก฿หຌสะอาดกลี ๅยงกลาลຌว ิบางคนกใเมกนี พราหมณຏกใทำพิธี
อาบนๅำดใกจือนๅำพระพุทธมนตຏทีไพระทำ฿นวันสวดมนตຏยใน ละนๅำรຌอนพออุน  โ ฿นขันหรือ 

อาง฿หญ ลຌวรับดใกลงจุ ม฿นอางพอปຓนพิธี สรใจลຌวสงดใก฿หຌผู ຌอุ ຌมตงตัววางลงบนบาะ  
นัไงตรงหนຌาบายศรี ผูຌอุຌมนีๅดยมากมักจะปຓนยา หรือยายของดใก หรือญาติผูຌ฿หญทีไคารพนับถือ
฿นวงศຏตระกูล ลຌวจึงทำขวัญตามพิธี คือสกปຆาปัดสิไงชัไวรຌายจากดใกดຌวยดຌายสายสิญจนຏลຌว  

ผาเฟทิๅง ลຌวกใผูกมือผูกทຌาจุณจิมดຌวยปງงกระจะ หยิบชຌอนลใก  โ ตักนๅำมะพรຌาวออน  
ลຌวตะทีไปากดใกพอปຓนพิธีวา฿หຌดใกกิน ลຌวจึงจุดทียน฿นวน ๏ วน ยกขึๅนอวยชัย฿หຌพรก
ดใก ๏ ครัๅง ลຌวจึงสงวนออกเป฿หຌพวกขก หรือญาติพีไนຌองทีไมารวมพิธีนัๅน รับตอ  โ เปทีละ
วน โ ทางซຌาย หันขวา฿หຌดใกพราะถือวาขวาปຓนมงคล พิณพาทยຏมหรีประคมเปตลอดจนจบ
การวียนทียนสมภช ครัๅนครบ ๏ รอบลຌวกใสงวนทียนเป฿หຌพราหมณຏปักเวຌ฿นขันขຌาวสาร  

ทีละวน จนครบ ๏ วน ลຌวกใบีบทียนรวมกันขຌาปຓนวนดียวลຌวดับเฟดຌวย฿บพลูซຌอนกัน 
บกพัดควันทียนอันกิดจากพระพลิง เปทางดใกหาง โ พอสมควร พืไอความปຓนสิริมงคล 

มืไอสรใจการวียนทียนสมภชลຌว จຌาพิธีกใจัดปูปลดใกบาะหมอนรียบรຌอยลຌวกใอาของ
ทีไจัด฿สพานเวຌสำหรับ฿หຌกดใกลงวางเวຌตามขอบปล ละ฿ตຌบาะ฿ตຌหมอน ลຌวอุຌมมวทีไสะอาด
ละตงตัวดຌวย ฿สสรຌอยทีไคอพืไอ฿หຌหในวาปຓนมวลีๅยงลงวาง฿นปล ปຓนการสดงวา฿หຌลຌวกใ



 

ํ๐ 

อุຌมออกปลอยเป มืไอจัดปลละจัดของทีไ฿หຌรียบรຌอยลຌว พราหมณຏกใรับตัวดใกลงนอน฿นปล
ลຌวหกลอม฿หຌตามภาษาของพราหมณຏ จึงสรใจพิธี ิการทีไอามวลงปลกอนนัๅน หมายความวา
฿หຌดใกนัๅนลีๅยงงายหมือนมวี นอกจากนีๅพบวาหลายพืๅนทีไ฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฿นอดีต
นิยม฿ชຌปลาตะพียนขวนหนือปลดใกทีไผานการทำพิธีกนผมเฟดຌวย 

นอกจากนี ๅย ังพบวา ม ีพ ิธ ีทำขวัญด ือน฿นวัฒนธรรมของชาวม ุสล ิมของจ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยาดຌวยช นกัน ร ิ ไมตั ๅงตการ฿หຌดใกเดຌอาบนๅำ ทาปງง ดื ไมนมม฿หຌอิไม  
ตรียมมะพรຌาวออนกะสลักจัดตงสวยงามเวຌสำหรับ฿สปอยผมทีไตัดลຌว มีกลຌวยบด ขຌาวบด 
นๅำผึๅง ปງง หวนทอง กรรเกรสำหรับตัดผม วางเวຌ฿นถาด ตงปลดใกดຌวยขนม ลูกอม สีสัน
สวยงาม หลากสี  มืไอนำดใกขึๅนปล ตຍะอิหมามละผูຌทำพิธีจะริไมดຌวยการอานดุอา พอ ปูຆหรือตา
ของดใก จะอุ ຌมดใกดยมีผู ຌถือถาดครื ไองดินตาม ฿หຌตຍะอิหมามละผู ຌทำพิธีนำหวนทอง 

ปຂดปากดใก นำกลຌวยขຌาวบดละนๅำผึๅงปງาย฿ตຌพดาน฿นปากดใก ละนำปງงจิมหนຌาผากขน
ละขา ละตัดปอยผมดใกออก จากนัๅนดินรอบปล ๏ รอบกอนจะนำดใกลงเปวาง฿นปล  
ซึไงดยรอบปลกใจะหຌอมลຌอมเปดຌวยดใก โ ทีไรอยงขนมทีไติดอยูกับปล ตຍะอิหมามละผูຌทำพิธี
จะสวดขอพรพืไอทำการตัๅงชืไอดใกละรียกชืไอดใก ๏ ครัๅง ละทำการเกวปล จากนัๅนกใ฿หຌดใก
ยงชิงขนม ฿นอดีตจะเมนำดใกขึๅนจากปลพืไอดูวาหากดใกคน฿ดเมรຌองสดงวามีจิต฿จทีไขຌมขใง 
ปຓนทีไพึไงพาของพอมเดຌ฿นภายภาคหนຌา จากนัๅนจะมีการกลอมดใกดຌวยกลองรำมะนาทีไรียกวา 
อุละหຏนบี ซึไงปຓนการลาประวัติของศาสดา ดใกทีไนอน฿นปลสวน฿หญจะหลับ ตหากดใกคน
฿ดตก฿จตืไนรຌองกใสดงวาปຓนดใกขวัญออน พอมจะตຌองลีๅยงดูสัไงสอน฿หຌมีความขຌมขใงตอเป 

 

อุละหຏนบี หรือการตีกลอง
รำมะนาขับกลอมดใก ของชาว
มุสลิมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทีไมา:  ปัทพงษຏ  ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี.  



 

ํ๑ 

พธท ขวญตดจกะ( กนจกื 
฿นอดีตชาวบຌานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามืไอมีลูกหลาน หลังจากทีไทำการกนผมเฟลຌว 

จะนิยมลีๅยงผมตรงบริวณขวัญของดใก หรือทຌายศีรษะพืไอปຓนการถนอมขวัญหรือรักษาขวัญคือ
ผมทรงจุก กละ ปย กຍะ นืไองจากวัยดใกนัๅนถือวายังเมมีความขຌมขใงทางดຌานจิต฿จ หากมีหตุ
อัน฿ดกิดขึ ๅนกใจะตก฿จเดຌงาย จนกระทัไงอายุครบระหวาง ํ์ูํ๎ ขวบป กใจะทำการตัดจุก  
หรือกนจุก ปຓนนัยยะถึงการปลีไยนพศภาวะจากดใกกຌาวสูความปຓนวัยรุน  

ตนืไองจากบริวณทีไทำการตัดจุกกนจุกนัๅน ปຓนทีไอยูของขวัญ หากตัดจุกเปลຌว กใจะถือ
วาขวัญหลุดออกเปดຌวย ดังนัๅนจึงตຌองมีการทำพิธีรียกขวัญกลับมา฿นคราวดียวกันพืไอ฿หຌดใกเม
จใบปຆวย หรือหวาดผวาสะดุຌงตก฿จงาย พราะชืไอกันวาหากขวัญหนีออกจากราง กใจะทำ฿หຌกิด
ความจใบปຆวย จึงตຌองทำพิธีรียกขวัญ฿หຌกลับขຌามาอยู฿นรางกายชนดิม พืไอปกปักรักษาดใก
฿หຌอยูยในปຓนสุข ฿หຌกิดสิริมงคล อายุมัไนขวัญยืน จริญติบตปຓนผูຌ฿หญทีไขใงรงตอเป 

ชวงวลาพิธีทำขวัญตัดจุกมักนิยมจัด฿นวันกิดของดใก ถຌาดใกกิดขຌางขึๅน จะลือกวันขຌางขึๅน
ที ไปຓนลขคีไชน ขึ ๅน ํ คไำ ขึ ๅน ๏ คไำ ขึ ๅน ํ๑ คไำ ถຌากิดขຌางรม฿หຌ฿ชຌ วันที ไปຓนลขคู  ชน  
รม ๎ คไำ รม ๐ คไำ รม ํ๎ คไำ ดยเมตຌองลือกวาปຓนดือนเหน ตถຌาดือน ๑ ขึๅน ๑ คไำ  
ดือนสิบ รม ํ์ คไำ จะเมทำพิธี พราะถือวาปຓนวันเมดี ละเมปຓนมงคล 

 

ภาพจ ิตรกรรมฝาผนังจากวัด
มหาตงดอจ ี  ประ ทศพม า 
สันนิษฐานวาวาดดยฝีมือจิตรกร
ชาวอยุธยา ปຓนภาพดใก โ เวຌ
ผมจุก ผมกละ ลຌอมวงลนสนุก
ก ันบร ิวณลานบຌานบบพมา  
ซึไงนาจะปຓนลูกหลานชลยเทยทีไ
ถูกกวาดตຌอนเปยังกรุงอังวะ หลัง
สงคราม ส ี ยกร ุ งศร ี อย ุธยา  
พ.ศ. ๎๏ํ์ 

ทีไมา : พมาอานเทย. ิ๎๑๑๑ี. 



 

ํ๒ 

  

รูปบบการเวຌทรงผมกละ ละเวຌจุกของดใกเทย฿นอดีตซึไงถือปຓนการ ถนอมขวัญ 

ทีไมา : พืไอความขຌา฿จ฿นผนดิน อยุธยา. ิ๎๑๏๔ี. 

ก ร ตรยมก ร 
สมัยกอนปຓนพิธี฿หญมาก การปลูกรงพิธีสำหรับทำขวัญตัดจุกจะปลูกรงพิธีมียกพืๅน  

สาหุ ຌมดຌวยผຌาดง มีผຌาขาวดาดพดาน หากจຌาภาพมีชางฝมือ฿นการทงหยวกหรือร ู ຌจัก  

ชางทงหยวก กใจะ฿หຌชางทงหยวกตัๅงรຌานมຌาทำปຓนปะรำบุษบกมีรือนยอด ดยมีทีไนัไงสำรับดใก
ทีไจะทำการกนจุก฿นปะรำหรือบุษบกนัๅนลຌวประดับประดาดຌวยดอกเมຌสีขาวสะอาด รวมทัๅง
กระดาษสีตาง โ สวนหຌองพิธี ฿ชຌผຌาขาวคาดพดาน หมอน ํ ฿บ ผຌาขาวปูทีไครู ํ ผืน นำบายศรี
ละครืไองประกอบพิธีมาวางบนผຌาขาวซึไงปูหนຌาตຍะหมูบูชาพระรัตนตรัย ดຌายสายสิญจนຏวงรอบ
ตัวดใกลຌวยงขึ ๅนพดาน หากจຌาภาพมีทุนทรัพยຏนຌอยกใจะเมทำรงพิธี ทำปຓนพิธีขนาดลใก
ภาย฿นครอบครัวทานัๅน 



 

ํ๓ 

  
ทนบญจาทงหยวก฿นพิธีกนจุกของชาวอยุธยา฿นอดีต 

ทีไมา : ภาพถายสมบัติสวนบุคคลเดຌรับความอนุคราะหຏจาก ครอบครัวบัวสระ  
ละคุณบุญสมหญิง พลมืองดี 

ครองปร กอบพธท ขวญตดจก 
ํฺ บายศรี มีการจัดตกตงบายศรี การยใบบายศรี฿ชຌ฿บกลຌวยตานี ฿นสมัยกอนจะตกตง

สวยงาม ดยกะรูปสัตวຏเวຌ฿นบายศรีตละชัๅน ทัๅงสิงต ชຌาง ราชสีหຏ ยูงทอง ปຓนตຌน ต฿นปัจจุบัน
การตงบายศรีจะตกตงดຌวยดอกเมຌ 

๎ฺ ถຌวยขวัญ ซึไงปຓนถຌวยลใก โ สำหรับ฿สของคาวหวานวางเวຌบนยอดบายศรี สิไงของทีไ฿ส฿น
ถຌวยขวัญ เดຌก ของหวานคาว กลຌวยอຌอย ปลามีหัวมีหาง ขนมตຌมขาวลูก฿หญ ๏ ลูก เขปຓดตຌมสุก
ลຌว ํ ฟอง พลูจีบ ๏ คำ ทียนขวัญ ํ ลม หวนสวมทียน ํ วง กระจมปຂดรูปกรวยทำดຌวย
฿บตอง ยอดกรวยตัดปຓนวงกลมพืไอสอดทียน 

๏ฺ ทียน ประกอบดຌวย ทียนขวัญ ทียนชัย ฿ชຌทียนลม฿หญสำหรับจุดตลอดวลา  

฿นระหวางพิธี ทียนบูชาครู ทียนติดวน ๕ ลม 



 

ํ๔ 

๐ฺ ครืไองประกอบอืไน โ เดຌก หมาก ํ๔ คำ อาเวຌ฿สทีไบูชาครู ๕ คำ ฿สพดาน ๕ คำ  
วนวียนทียน ๏ วน คือ วนอกปຓนรูปพระอิศวร วนทรูปสังขຏ วนตรีรูปนาค นอกจากนีๅ
ยังมีดຌายสายสิญจนຏ หอยสังขຏ สืๅอผຌาดใกตามพศของผูຌทีไจะทำขวัญ ํ ชุด ชีไยนหมาก ํ สำรับ  
มะพรຌาวออน ํ ผล สຌม กลຌวย ฿บเมຌดับทียน ๏ ชนิด ชนิดละ ๕ ฿บ เดຌก ฿บยอ ฿บทองหลาง 
ละ฿บพลู ปງงสำหรับจิมหนຌาดใก ละขຌาวสิบสองกຌอน 

บท รยกขวญ นก รท พธท ขวญตดจก 
มืไอจัดวางบายศรีถຌวยขวัญ ละครืไองประกอบรียบรຌอยลຌว จຌาพิธีจะ฿หຌดใกขຌาเปนัไง฿น

วงดຌายสายสิญจนຏ มของดใกขຌาเปนัไง฿นวงดຌายเดຌพียงคนดียว จຌาพิธีจะจุดทียนบูชา 

พระรัตนตรัย สวดชุมนุมทวดา บูชาครูละสรรสริญครู ตัๅง นม สามจบ ชิญครูมาชุมนุม฿นพิธี 
ดยกลาวดังนีๅ 

ฮศรีสวัสดิพิพัฒนຏมงคล ประนมกรยอนมัสการ ยกเหวຌทพนิกร บวรทพ 
ประสริฐสวย ฉกามชีวพราย ศุกรຏสารຏรຌายกตุราหู ระวิสิสะครู พุธนังการ
ทานทัๅงหลายวันนีๅปຓนวันขัตฤกษຏ ชิญขวัญจຌายอดสงสาร ขຌาวของอันมีรส 
ครืไองสัพพียญทุกประการ คัไวจียวอฬาฬาร ฿สทุกชองรองบายศรี อาเข
สอด฿สยอด มะพรຌาวออนกลมกลีๅยงดี ตัๅงวางหวางบายศรี ตัๅงพิธีหสามครา  
ตีฆ ຌองประคองคียง นั ไงรายร ียงท ั ๅงซ ຌายขวา พระวิส ูตรวงว ียนหนຌา  
บกควันปຆาฮ 

หลังจากนัๅนจะกลาวชมบายศรี ชิญขวัญซึ ไงตกเป฿นทีไตาง โ ฿หຌกลับมาอยู กับตัวดใก  
จຌาพิธีจะชิญขวัญตามทิศทัๅงสิบทิศ ดังชน การชิญขวัญจากทิศอีสานวา 

ฮอัญชิญขวัญของจຌาอย ชิญมาอยาเปละลนฝຆายทิศอีสาน พระอาทิตยຏ
ฤทธิ์ชีไยวชาญ ทรงสีหราชฤทธิเกร ทรงครืไองกຌมกมทอง ดูรืองรองงาม
ประเพ ทรงรถบทจรเป รักษาลกทัไวลกี เดຌทีไนัไงเพรพิภก สำมะนักขายอด



 

ํ๕ 

นารี ทวาทัๅงสองศรี อยายึดหนีไยวขวัญเวຌ พระอาทิตยຏลงขวัญ฿หຌ ชิญมาพลัน
พลัน ถิดนะขวัญอยฮ 

มืไอชิญขวัญจากทิศทัๅงสิบจบลงลຌว จຌาพิธีจะชิญขวัญซึไงเปตกตามปຆาขาซึไงตใมเปดຌวย
อันตราย ฿หຌกลับคืนสูรางกาย ดຌวยขຌอความทีไวา 

ฮอัญชิญขวัญของจຌาอย อยาอยูลย฿นเพร ฿ครจะดูดี สัตวຏรຌายซึไงราวี 
สือหมีมนหในจะตก฿จ ยังสัตวຏจำพวกหนึไง นาพึงกลัวตัวยาว฿หญ รียกวา  

งูหลือมเพร พบทานเซรຌ ขวัญบินบน ยังหลาหลือบละยุง บินมาหมุง฿น    
เพรสณฑຏ ปลิงทากสากสลอน กัดกินลือดปຓนภักษาฮ 

มืไอชิญขวัญจากทีไตาง โ กลับมาลຌว จຌาพิธีกใกลาวชิญ฿หຌขวัญขຌาอยู฿นบຌาน อยูปຓน
พืไอนดใก ดใกจะเมมีความสุขถຌาเมมีขวัญอยูดຌวย จึงจัดการตຌอนรับขวัญปຓนอยางดี พราะกลัววา
มืไอขวัญกลับมาลຌวจะหนีเปอีก จึงกลาวคำชิญขวัญดังนีๅ 

ฮชิญมาถิดขวัญจຌา กลับมาอยู หยຌาตกอนกา บำรุงอรสรา ฿หຌ  
ปรมปรีดิ ์ภาวนา เมมีความผุดผาด มีสะอาดสำอางตา เมมีญาติวงศา  
พาทัศนาพระขวัญศรี อัญชิญขวัญของจຌาอย ชิญกลับมาสูคหาบรรดามี 
ตกตงเวຌถຌวนถีไ พดานดัดฉัตรทียนธง บายศรีละขຌาวขวัญ ครืไองประดับ 

อันบรรจง  มุຌงมานกัๅนลຌอมลง พรมปูลาดดาษดียร 

….ชิญมาสวยครืไองสาลี ทัๅงบายศรีนาพิสมัย มาลຌวอยาพຌนเป อยา
คุຌมครองปองรักษา ขอดชะคุณพระพุทธจຌา คุณพระธรรมจຌา คุณพระสงฆຏ
จຌา ฤทธ์ิดชดຌาวเตรตรึงษຏศร ีพรหมมศฤทธีมี ทຌาวมาตุลีรืองฤทธิรณ ยังลา
เททวศรຏ ฿นขอบขตวนาสณฑຏ ยุคนธรทะลวน ทัๅงครือหญຌาลดาวัลยຏ มา
บำรุงจຌากุมาร ชวยจือจานจำริญขวัญ ทวาทุกชองชัๅน อยา฿หຌขวัญจຌาตก฿จฮ 



 

๎์ 

หลังจากนัๅนอัญชิญทวดา฿หຌปกปักรักษาตัวดใก ฿หຌปลอดภัยจากอันตราย จากอุบาทวຏ ละ
จ ัญเร ขอพระร ัตนตร ัยค ุ ຌมครองร ักษาทั ๅงกลางว ันกลางค ืน ละขอ฿ห ຌม ีช ัย ชนะศ ัตรู   
ดຌวยขຌอความดังนีๅ 

ฮอหิ นวทวา ชวยรักษา ิกุมาร / กุมารีี นีๅ ฿หຌอยูปຓนสุขี ทุกราตรีอยามี
ภัย สนียดอุบาทวຏละจัญเร อยามา฿กลຌกาย พระพุทธังรักษาชຌา พระธังมัง
ลารักษาสาย พระสังฆังรักษาเวຌ ขຌางทีไยงบายคไำสุริยา อหิปฐวีนัๅน คุຌมภยันตຏ
อันมหา อาปลีๅยงรักษา ทุกวลาปຓนนิจสิน วายชวยคๅำชู รักษาอยูอุนกายิน 
อหิตชสิน เดຌรักษามนุษยຏเวຌสืบสาย ขอทานมาอยูประจำกาย ขอจงมีชัย  
ชัยประสิทธิมฮ 

จบพิธี พระภิกษุจริญพระพุทธมนตຏ฿หຌพรดຌวยบทชยันต จຌาพิธีจะวียนทียนทีไวนทัๅงสาม
ดຌวยทียนขวัญ ครัๅงรกวียนวนพระอิศวร อาวนวางลงบน฿บเมຌ ๏ ชนิด ทีไจัดเวຌ บกขึๅนลง
สามครัๅงหนือบายศรี สงตอเป฿หຌญาติ โ ทีไมาประชุม฿นพิธีทำขวัญ วียนจากขวาเปซຌาย มืไอวียน
ทียนครบรอบ หมอจะรับวนมาถือลຌวดับทียน ปຆาควัน฿หຌเปถูกดใก ลຌวริไมจุดวนตอเป
ตามลำดับ อก ท ตรี วิธีวียนหมือนกันทั ๅงสามวน จบการวียนทียน จຌาพิธีจะปຆาสังขຏ  
มืไอพระ฿หຌสวดชยันตจบลง จຌาพิธีจะปງอนขวัญมะพรຌาวออน฿หຌกดใก ปຓนอันจบพิธี 

ขวญข ว 
ตามความชืไอพืๅนฐาน฿นระบบวัฒนธรรมเทย สิไงทีไมีบุญคุณกับคนเทยละมองเมหในจะ

รียกวามสมอ ชน นๅำรียกกันวา มคงคา พืๅนดินรียกวา มธรณี ยานพาหนะตาง โ กใมี  
มยานาง ปกปักรักษา   

สวนขຌาวนัๅนมีบุคลาธิษฐานทีไรียกวา มพสพ หรือภาษาปากบางถิไนรียกวามพระสพ  
฿นคติความชืไอกีไยวกับขวัญ ขຌาวจึงถูกสมมติปຓนสิไงมีชีวิตละมีขวัญ ถຌาขຌาวเมมีขวัญ หรือเมมี
การบำรุงขวัญ ขຌาวจะเมจริญงอกงามละอาจตายเดຌ 



 

๎ํ 

 
บายศรี ปຓนครืไองประกอบทีไสำคัญอยางยิไง 

฿นการทำพิธีกีไยวกับขวัญ 

ทีไมา : ปัทพงษຏ  ชืไนบุญ.ิ๎๑๒๎ี. 

มีตำนานกีไยวกับทีไมาของขวัญขຌาวลาวา 
ตกอนขຌาวมีชีวิตหมือนคน บินเปมาเดຌ มลใด
ตปຓนรຌอยทาของปัจจุบัน มืไอมนุษยຏทำดี ขຌาว
จะบินขຌายุຌงฉางอง มนุษยຏเมตຌองปลูกค฿ชຌมีด
ผาอามลใดขຌาวมาหุงกินทานัๅน ตครัๅงหนึไง
มนุษย ຏทำย ุ ຌงฉางเม  สร ใจ ข ຌาวก ใบ ินข ຌายุຌง  
ทำ฿หຌมนุษยຏมหหยิบเมຌมาตีขຌาวตกกระจาย 
ขຌาวตก฿จละกรธมากจึงพากันบินขຌาปຆาขา
เป มนุษยຏจึงอดอยากเมมีขຌาวกิน ดือดรຌอนถึง
ทวดาละๅษี ตຌองเปชวยอຌอนวอนมพสพ  
ผูຌปຓนทพีหงขຌาวจน฿จออน ตมีงืไอนเขวา
มนุษยຏตຌองทำการพาะปลูกอง มพสพจึง
สอนการปลูกขຌาวละวิธีดูลตาง โ กมนุษยຏ 
฿นกาลตอมาจึงมีการทำขวัญขຌาว พืไอปຓนการ
ขอขมาละขอบคุณมพสพเปพรຌอมกัน ละ
ยังเดຌรับการยกระดับปຓนพระราชพิธีหลวง คือ
พระราชพิธีจรดพระนังคัลรกนาขวัญ ดยมี
พระมหากษัตริยຏปຓนประมุข฿นพระราชพิธีพราะ 

กษัตริยຏ หมายถึงจຌาที ไนาหรือผูຌปຓน฿หญ฿นการกษตร ละปຓนสัญลักษณຏของผูຌนำพาความ 

อุดมสมบูรณຏมาสูผนดิน 

การทำขวัญขຌาว฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานัๅน ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรຏ  
ทีไกลาวถึงทุงสำคัญเดຌก ทุงกຌวูทุงขวัญ ละทุงหันตรา ฿นสวนของทุงกຌวูทุงขวัญ ปຓนชืไอของ
ทຌองทุงบราณทีไอยูทางดຌานทิศหนือตรงขຌามกาะมืองพระนครศรีอยุธยา ดยมีลำคลองสาย
สำคัญนามวา คลองสระบัว ปຓนตัวบงขตทุงทัๅงสองออกจากกัน รวมทัๅงยังมีปງอมสำคัญอยู
บริวณขอบชายทุงทีไรียกวา ปງอมประตูขຌาวปลือก สันนิษฐานวาทุงทัๅงสองหงนีๅ นาจะคยมี
ฐานะปຓน นาหลวง ที ไ฿ชຌประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลรกนาขวัญ  มาตั ๅงตยุคตຌน 



 

๎๎ 

กรุงศรีอยุธยา ต฿นสมัยตอมานื ไองจากมีภาวะของศึกสงครามหลายครั ๅง ชวงปลายสมัย 

กรุงศร ีอยุธยาจึงมีการยຌายพื ๅนที ไนาหลวงเปอยู ท ี ไท ุ งหันตรา ทางดຌานทิศตะวันออกของ  

กาะมืองพระนครศรีอยุธยา ยังปรากฏปຓนคำบอกลาจากความทรงจำของชาวกรุงกาวา ฿นครัๅง
รัชกาลสมดใจพระจຌาอยูหัวบรมกศ ทรงสดใจพระราชดำนินเปประกอบพิธีจรดพระนังคัลรก
นาขวัญทีไทຌองนาหันตราทุกป มีพิธีนวดขຌาว฿นนาหลวง ละนำขຌาว฿หมรกนา฿สกวียนเป
ประกอบปຓนสำรับภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆຏ฿นพระบรมมหาราชวัง นอกจากนีๅยังทรง  

พระกรุณาปรดกลຌาฯ ฿หຌมีมหรสพฉลองอยางสนุกสนาน 

นาหลวงทีไทุ งหันตรานี ๅถูกทิ ๅงรຌางเปหลังจากสียกรุงศรีอยุธยาครั ๅงที ไ ๎ ตอมา฿นสมัย  

รัชกาลทีไ ๑ หงกรุงรัตนกสินทรຏ เดຌมีการจัดพิธีรกนาอีกครัๅง ซึ ไงกำหนดวันวลาดียวกับ  

พระราชพิธีจรดพระนังคัลรกนาขวัญ฿นพระนคร 

คว ม ชอ รอง ม พสพ 

มพสพ ตามสารานุกรมเทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปลวา ทวดาประจำพืชพันธุຏ
ธัญญาหารทัๅงปวง มวลมนุษยชาติชื ไอละกราบเหวຌบูชามาตั ๅงตครั ๅงบราณของชาวเทย  
ละกลุมชาติพันธุຏตระกูลเทตามลุมนๅำ฿นอุษาคนยຏ พืไอขอ฿หຌพืชพันธุຏธัญญาหาร ทีไพาะปลูกตาม
ฤดูกาลมีความอุดมสมบูรณຏ ดยความชืไอของคนเทยนัๅนบุคลาธิษฐานของมพสพปຓนสตรีพศ 
ทีไงดงาม ตงกายดຌวยผຌาผอนพรพรรณสมัยบราณหมสเบฉียง นุงผຌาจีบชายกรอมลงมาถึง
ปลายหนຌาขຌง ทรงครืไองถนิมพิมพาภรณຏตระการตา เวຌผมยาวสลวยประบา มีกระจังกรอบหนຌา 
คลຌายมงกุฎ ละจอนหูงอนชดชຌอย มือขຌางหนึไงชูรวงขຌาว สวนอีกขຌางถือถุงภคทรัพยຏตใมถุง 
ประทับนัไงพับพียบ รียบรຌอย บบพนงชิงอยางเทยบราณ 

มีนิทานพืๅนถิไนรืไองมพสพ ลาเวຌวา  มีทพธิดาองคຏหนึไง ปຓนทพธิดาหงขຌาว อาศัยอยู
บนสวรรคຏ มีความประสงคຏจะ฿หຌมวลหมูมนุษยຏทัๅงหลายนีๅมีขຌาวกิน จึงจำลงกายลงมาบนลก  
฿นรางของหญิงชรานำพาหอผຌามาดຌวย ซึไง฿นหอผຌานีๅมีมลใดพันธุຏขຌาวอยู หญิงชราดินเป฿นหมูบຌาน 
มีตผูຌคนรังกียจ จนเปพบกระทอมกา โ หลังหนึไง ซึไงมีผัวมียผูຌ฿จบุญ ตยากเรຌซึไงงินทอง 
อาศัย฿หຌทีไพักพิง หญิงชราซึๅง฿นนๅำ฿จของผัวมียคูนีๅ จึงมอบหอผຌาทีไมีมลใดขຌาวอยูขຌาง฿น฿หຌดย
บอก฿หຌอามลใดขຌาวนีๅเปปรยลงสูพืๅนดิน  มืไอมลใดขຌาวเดຌรับนๅำ กใกิดความชุมชืไน จริญติบต
ขึๅนอยางรวดรใวออกรวงลຌวกใสุก ละนำมากินปຓนอาหารเดຌ หญิงชราจึง฿หຌผัวมียอามลใดพันธุຏ



 

๎๏ 

ขຌาวนีๅเปจกจาย฿หຌกชาวบຌาน฿นหมูบຌานลຌวบอกวา นีไคืออาหารทีไ฿ชຌกินตอเป฿นภายภาคหนຌา 
มืไอพูดจบหญิงชรากใหายตัวเป ตอมาคน฿หຌความสำคัญกมพสพ พราะหลังจากมพสพ
กำนิดขึๅน สัตวຏลกตางพูดจากันขຌา฿จ ตชาวบຌานกลับคิดวาพระพุทธจຌามีความสำคัญทีไสุด 
ดังนัๅนนางจึงหนีเปอยูทีไถๅำอันหางเกล ทำ฿หຌนาขຌาวของชาวบຌานเดຌผลผลิตเมตใมทีไ ชาวบຌานจึงทูล
ถามพระพุทธจຌา พระพุทธจຌาทรงตรัสวา ชาวบຌานเมรูຌจักบุญคุณของนาง จากนัๅนพระพุทธจຌาจึง
฿หຌมาตุลีปลงตัวเปปຓนปลาสลาด ิพันธุຏปลากรายชนิดหนึไงี เปบอกมพสพ ตมพสพเดຌฝาก
มใดขຌาวกຌามใด ละกำชับ฿หຌระลึกถึง นางจะมายี ไยมปละหน ละจะตຌองมีปลาสลิดปຓน
ครืไองซน ดังนัๅน มืไอถึงดือนหกฝนกใริไมตก ชาวนาจะรกเถนา ละทำพิธีอัญชิญพระมพสพ
ลงมาพืไอชวยดูลรักษาตຌนขຌาว ตຌองมีพิธีรียกขวัญขຌาวพืไอตอบทนคุณ ละบูชาพระมพสพ 
ทีไ฿หຌขຌาวกมนุษยຏบริภคจวบจนทุกวันนีๅ 

พธท ขวญข ว 
พิธีกรรมบูชามพสพ หรือการทำขวัญขຌาว ปຓนพิธีกรรมทีไชืไอกันวามื ไอทำพิธีนี ๅลຌว 

พระมพสพจะชวยคุຌมครองขຌาว฿นนา฿หຌมีผลผลิตทีไดี ขຌาว฿นนาจะปราศจากรคภัยตาง  โ ทัๅง
จากธรรมชาติละมลงศัตรูพืชปຓนการสรຌางขวัญกำลัง฿จละความชืไอมัไนกชาวนา  

การทำขวัญขຌาวมຌจะมีตຌนคຌามาจากตำนานการขอขมามพสพ ตกลับพบวาชาวนาหรือ
กษตรกรทีไปลูกขຌาว เดຌกำหนดวาระดຌวยชวงวลาการจริญติบตของขຌาว ดยฝงความหมาย
ลึกซึๅงกวาการขอขมาพียงอยางดียวคือ ถือวาปຓนกระบวนการดูลตัๅงตตຌนขຌาวตัๅงตยังปຓนตຌน
ออนจนกระทัไงกใบกีไยวหลังออกรวง ชาวนา฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยารียกชวงทีไตຌนขຌาวกำลัง
ออกรวงนีๅวา ขຌาวตัๅงทຌอง ชาวนา฿นตละภาคประกอบพิธีทำขวัญขຌาวเมพรຌอมกัน ตทีไพบวามี
ลักษณะคลຌายกันคือ การทำขวัญขຌาวตอนขຌาวตัๅงทຌอง ละการทำขวัญขຌาวตอนขนขຌาวขึๅนยุຌงลຌว
สวน฿หญจะตรงกับปลายฝนตຌนหนาว ซึไงฤดูกาลนีๅกนลกซีก฿ตຌ จะทำมุมหันขຌาหาดวงอาทิตยຏ 
ทำ฿หຌเดຌรับสงอาทิตยຏจากทาง฿ตຌ ผิดจากชวงฤดูกาลอื ไน฿นรอบป ดยคติตบราณชื ไอวา  
พระอาทิตยຏคจรอຌอมพื ไอปຓนการเมรบกวนขຌามศีรษะมพสพที ไกำลังตั ๅงทຌอง จึงร ียก
ปรากฏการณຏน ี ๅ ว  า ฮตะว ันอ ຌอมขຌาว  ชาวนา฿นล ุ มน ๅำจ ຌาพระยา รวมทั ๅง฿นจ ั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาจึงนิยมจัดพิธีทำขวัญขຌาว฿นฤดูกาลนีๅมากกวาภาคอืไน โ  



 

๎๐ 

การทำขวัญขຌาว฿นชวงขຌาวตัๅงทຌอง ตຌองมีการจัดบริวณพืๅนที ไ ละของถวายทีไหมาะสม 
รวมทัๅงมีบทกลอมรียกขวัญมพสพ ดຌวยหตุที ไวา มื ไอมพสพตัๅงทຌอง ขวัญอาจจะเมอยู 
กับนืๅอตัว หรือทีไรียกวา ขวัญออน จึงตຌองจัดพิธีปຓนการอาอกอา฿จประคบประหงมดัไงหญิงสาว
ทีไตัๅงทຌอง ตัๅงตจัดจงหาขຌาวปลาอาหารของบำรุงมาถวาย จนกระทัไงการหานๅำอบ นๅำหอม  

มาประพรม฿หຌ รวมถึงหาสืๅอผຌามาตงตัว หาหวี กระจก ครืไองประทินฉมตาง โ ดยชาวนาจะ
ปักสาเมຌสะกลຌวอาของถวายนีๅ฿ส฿นชะลอมขวนเวຌ฿นนา พืไอ฿หຌมพสพตงตัว ทัๅงยังปักสิไง
ทีไรียกวา ฮฉลว หรือ ตาหลว ปຓนกຌานเมຌเผตอกจักสานปຓนฉก โ ดย฿ชຌปຓนครืไองบงบอก
ขตดน หรือบางหงกใลຌอมรัๅวราชวัติ ปักพวงมหตร พืไอบอก฿หຌรูຌวา ขตดนหงนีๅปຓนทีไนาของ
฿คร ฿นอีกนัยหนึไงกใหมายถึงการปักบอก฿หຌรูຌวาขตนีๅกำลังบำรุงครรภຏมพสพ การทำขวัญ฿นชวง
นีๅพืไอ฿หຌมพสพมีขวัญอยูกับนืๅอกับตัวเมตืไนตระหนก ขຌาวทีไออกรวงจะเดຌอุดมสมบูรณຏ 

  
การลຌอมราชวัติ ปักพวงมหตรพืไอประกอบพิธีทำขวัญขຌาวออกรวง 

ทีไมา : ปัทพงษຏ  ชืไนบุญ. ิ๎๑๒์ี. 

ครองสง วยบช  

การนำคร ื ไองส ังวยเปบูชาม พสพ฿นตละคร ั ๅงทีไม ีการทำขวัญขຌาว฿นจ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา บงสัดสวนดังนีๅ 

พิธีทำขวัญขຌาวชวงขຌาว฿นนากำลังตัๅงทຌอง ฿ชຌกลຌวย อຌอยควัไน ถัไว งา สຌม อยางละ ํ คำ฿ส
ตะกรຌาสาน  หมาก พลูจีบ ํ คำ ผลเมຌรสปรีๅยวจำพวกสຌม มะยม นัยวาขຌาวตัๅงทຌองชนดียวกับ
คนคืออยากกินของปรี ๅยว ปลาสลิดหຌงทอด อຌอยควั ไน฿สกะทง มะพรຌาวออน ขนมจันอับ   



 

๎๑ 

ขຌาวสวยปากหมຌอ  เข ํ ลูก บายศรีทีไภาย฿น฿สขนมตຌมดงขาว ดอกเมຌ ธูปทียน กระจก หวี ปງง 
นๅำมัน฿สผม 

พิธีทำขวัญมืไอกีไยวขຌาวละนำขึๅนยุຌงฉาง ิพิธีทำขวัญลานี ฿ชຌหมาก พลูจีบ ํ คำ บุหรีไ ํ 
มวน ขຌาวทีไกีไยวลຌว ํ กำ ผຌาดง ผຌาขาว ขนาด ํ คืบ อยางละ ํ ผืน 

 

 

อาหารคาวหวาน ละผลเมຌทีไมีรสปรีๅยว฿นการประกอบพิธีทำขวัญขຌาวของตำบลบຌานพธ์ิ 

อำภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทีไมา : ปัทพงษຏ  ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 

 

ฉลว ิฉะูหลวี หรือตาหลว ิภาษาถิไนพายัพี หรือ ฉลิว 
ปຓนครืไองรางอีกอยางหนึไงทีไพบเดຌ฿นวัฒนธรรมการทำนา฿น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานจากตอกเมຌเผสຌนดียว หัก
ขัดกันปຓนมุม มีทัๅง สามมุม หຌามุม ปดมุม ละสิบสองมุม 
ละนิยมสานดຌวยมือดียว 

ทีไมา : ปัทพงษຏ  ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 



 

๎๒ 

ผูຌทำขวัญขຌาวจะจัดตรียมครืไองซนเหวຌพืไอนำเปบวงสรวง฿นหัวคันนา ลือกทำกัน฿นวัน
ขຌางขึๅนดือนสิบ  นำสายสิญจนຏมามัดขຌาวสามกอ ปักธงสามสี ิหรือบางคน฿ชຌสีขาวสีดียวี อຌอย
ปักตรงกลาง นำผຌามวงมานุงละนำผຌาเหมหมทับตຌนขຌาวอีกชัๅนหนึไง ฿สหวน สรຌอย คลຌองเวຌ
ดຌานบน  คอย โ นำนๅำมันลูบทีไ฿บขຌาวสามกอทีละรวง นำนๅำหอม ปງง ปะพรมตຌนขຌาว พรຌอม
ครืไองสังวยอืไน โ มืไอตงตัวมพสพสรใจจึงกลาวรับขวัญ ดังนีๅ 

มศรี มพสพ มนพดารา มจันทวี มศรีสุดา ชิญมมา มาสังวย
ครืไองกระยาบวช อยูบຌานนอกบຌานนา อยูขาคิชกูฏ ขอชิญ฿หຌมมา พຌทຌอง
พຌเสຌ อยากกินปรีๅยวกินหวาน กินมันกินคใม นานอกนา฿น นาซຌายนาขวา  

ขอชิญมมาสังวยครืไองกระยาบวช 

มืไอรับขวัญมพสพสรใจมักจะกใบขຌาวของมีคากลับเป สวนขนมผลเมຌกลายปຓนอาหาร
ของดใก โ ฿นละวก 

บททำขวัญขຌาว 
หมายถึงบทรຌองประกอบพิธีทำขวัญขຌาวของชาวนา ซึไงรียกตกตางกันเป฿นตละทຌองถิไน 

ภาคหนือ รียกวา คำสูขวัญขຌาว ภาคอีสานรียกวา ฮຌองขวัญขຌาว ภาคกลางละภาค฿ตຌรียกวา 
บททำขวัญขຌาว  

บททำขวัญขຌาว มีทัๅงลักษณะทีไคลຌายกันละตกตางกันเป฿นตละทຌองถิไน ฿นดຌานของ 

ฉันทลักษณຏละภาษา ชน ชืไอพันธุຏขຌาวพืๅนมืองทีไมีประจำถิไน ตสวนทีไมีลักษณะรวมกันกใคือ 
การกลาวชิญขวัญหรือรียกขวัญ สวนนีๅจะปຓนสวนทีไรียกขวัญมพสพ ละอีกสวนหนึไงคือ  

การขอพรหรือการขอรຌองมพสพ สวนนีๅปຓนสวนทีไสดงถึงความปรารถนาของชาวนาทีไตຌองการ
฿หຌขวัญขຌาวหรือมพสพ ดลบันดาล฿นสิไงทีไตຌองการ  

บททำขวัญขຌาว ถือวาปຓนวรรณกรรมทຌองถิไนอีกรูปบบหนึไง ทีไสดง฿หຌหในถึงความกตัญญู 
ความคารพออนนຌอม ตอขຌาว฿นฐานะทีไปຓนผูຌมีพระคุณ รวมทัๅงยังสอดทรกความชืไอพืๅนถิไนขຌา
เวຌ฿นบททำขวัญชน ชืไอของพันธุຏขຌาว ทวดา หรือความชืไอรืไองผี฿นพืๅนถิไน ภาษา ฯลฯ 

 



 

๎๓ 

  
ชาวนาทีไทุงสาคลี อำภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังปะพรมปງง  

ละหอตຌนขຌาวดຌวยผຌานุงกับสเบดยสมมุติวาตงตัว฿หຌมพสพ 

ทีไมา : พืไอความขຌา฿จ฿นผนดิน อยุธยา. ิ๎๑๏๔ี. 

฿นปัจจุบัน การทำขวัญขຌาว฿นพระนครศรีอยุธยา คอย โ ลดบทบาทลง พราะชาวนาตຌอง
รงรีบทำนา฿หຌเดຌ ๏ ครัๅงตอป จึงเมมีวลาประกอบพิธีทำขวัญขຌาว หรือถຌาจะทำกใลดขัๅนตอนลง
หลืออยางงายละรวดรใว เมครงครัดตามรูปบบดังชน฿นอดีต มืไอเมมีการประกอบพิธีกรรม 
ยอมหมายถึงการลือนหายเปของบททำขวัญขຌาวดຌวย พราะเมมีผูຌสน฿จรียนรูຌละสืบทอดบททำ
ขวัญขຌาว 

ตวอย งบทท ขวญข วทพบ นจงหวดพร นครศรอยธย  

๋ ศรี ศรี วันนีๅกใปຓนวันดีอันลิศลบ ขຌาจะยกคุณพระพสพออกรำพัน จะเดຌอຌางปຓนทางทำ
ขวัญตามบราณ หนึไงขຌาจะขออัญชิญทพยดาจຌาทุกสถานมาสถิต ทัๅงจຌาทุงทาวราฤทธ์ิมีศักดา 
อีกทัๅงปูຆจຌา฿นหวผาภูขาขิน ซึไงสถิตอยู฿นตรกตรอกซอกนินคิรีธาร หนึไงขຌาจะขออัญชิญพระ
จอมมัฆวานทัๅงชัๅนพรหม อีกทัๅงนางอัปสรสาวสนม฿นชัๅนฟງา นางพระธรณีพระคงคาทຌาวนาคิน ขຌา
จะขอชิญสียสรใจสิๅนตามประสงคຏ หนึไงขຌาจะขออัญชิญองคຏพระศุลี ทัๅงทพยดา฿นราศีทุกถຌวน
หนຌา ขออัญชิญสดใจลงมาสูมณฑล รับครืไองตัๅงสังวยบนทีไบวงสรวง ลຌวทพยดาทัๅงปวงจะเดຌ



 

๎๔ 

ชวยอวยชัย วันนี ๅก ใปຓนวันจะมีลาภ฿หญปຓนลຌนพຌน   ขຌาจะขอกลาวอนุสนธิดยปรารภ  
ถึงกำนิดทีไกิดมพระพสพตดิมมา นีๅกใปຓนคำปรัมปราตกอน ตอนรกตครัๅงตัๅงปฐมหตุมา 
ตดิมทีมีาษีมหากระเลยกฏ อยู฿นอารัญสันดษถืออกา ตครัๅงวางพระพุทธศาสนา฿นครัๅงนัๅน 
กิดหตุผลชอบกลครันลกพิลึก สียงดินฟງาอึกกระทึกปຓนกลา พใชหึงกใตึงลั ไนมาดຌ วยทันที  
กิดวิบัติพัดมลใดขຌาวสาลีกระจายจร ตกอยูหนຌาคันธกุฎีทีไศิงขรริมฝัດงสระ หนือขอนเมຌบันเดพระ
มุนีนารถ ขຌาวนัๅนกใขึๅนอยูริมหาดลสลຌาง  ปຓนตຌนกอชอ฿บ฿นระหวางริมกุฎี  องคຏพระมุนีนัๅนกใ
พิศวง จึงเดຌตงสรรบรรจงริมวารี ตพอชຌาฤดูหนาวขຌาวสาลีกใกจัด พระยคีกใมีความสมนัสทุก
วลา วาผลเมຌนีๅอชาหอมกระหลบ ตัวราอยกใพึไงคยพบ฿นครัๅงนีๅ ตพระคุณมุนีนึก฿จจิต ครัๅนจะ
สพากใกลัววาปຓนยาพิษอันรงรຌาย จำจะนิไงอยูดูยบคายของปักษา สกุณีละสกุณาคงพาหมู 
มาบินตรงลงสูผลาหาร ถຌามຌนกกินเดຌเมวายปราณนกระนัๅน ชาวรากใคงจะสพกันเดຌงายดาย 
มนุษยຏ฿นลกหญิงชายจะเดຌปຓนสุข ฿นครั ๅงนี ๅมีตทุกขຏอดอาหาร นับจำดิมกาลตนั ๅนมา  

ยังมีปักษาหมูกระจาบ พากันผผินบินฉาบมลใดขຌาว กินลຌวกินลาจนอิไมหนำ พระดาบสกใกใบทำ
ตนัๅนมา จึงปຓนขຌอความตามตำราคำบราณ วาาษีธอประสิทธิธัญญาหารดังกลาวเวຌ พอเดຌมหา
ชคชัยทุกถຌวนหนຌา ฿หຌหตามกันขึๅนสามลาลัไนฆຌองอาชัยฯ๛ 
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ก รท ขนมปล ส หรบพธมงคลสมรส 
อ ภอพร นครศรอยธย ะจงหวดพร นครศรอยธย  

พัฑรຏ ตงพันธຏ 

 
ขนมปลาสำหรับพิธีมงคลสมรส  
ทีไมา: พัฑรຏ ตงพันธຏ. ิ๎๑๒๏ี. 

อาหาร ละขนมของชาวจีน เดຌขຌามาปຓนสวนหนึ ไง ฿นประพณีละวัฒนธรรมเทย 

อยางยาวนาน มีหลักฐานทางประวัติศาสตรຏระบุวาภาย฿นกรุงศรีอยุธยามีหลงผลิตขนมของ 
ชาวจีน  รียกวา ยานขนมจีน ทำขนมป ຖยะขนาดตาง โ ขาย ละ฿นยานสามมຌาตั ๅงต  
ชิงสะพาน฿นเกเปถึงปງอมพชรมีชาวจีนทำขนมละครืไองจันอับขาย ขนมหลานีๅ ชาวจีน฿ชຌ฿น
งานมงคลตาง โ ดยฉพาะงานตงงาน พราะมีความหมายอันปຓนมงคล ขนมของชาวจีน 

จึงคอย โ กลายปຓนสวนหนึไง฿นวัฒนธรรมเทย ดยฉพาะขนมกຎทง ละขนมกຎออนทีไทำ 
ปຓนรูปปลางินปลาทอง รวมเปถึงขนมจีนอืไน โ ชน ขนมงา จันอับ ขนมกง ปຓนตຌน  



 

๏ํ 

ขนมมงคลของชาวจีน ยังปຓนที ไต ຌองการของตลาดอยูจนถึงปัจจุบัน ซึ ไง฿นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีหลงขายขนมปลาสำหรับพิธีมงคลสมรสทีไความสวยงามอยูทีไตลาดหัวรอ 
ซึไงปຓนตลาดกากอายุมากกวา ํ์์ ป ฿นตัวมืองพระนครศรีอยุธยา ทีไผูຌตรียมจัดงานตงงาน
จะตຌองมาสัไงซืๅอพืไอนำเปประกอบขบวนพิธีขันหมาก  

ขนมปลาสำหรับพิธีมงคลสมรสหงตลาดหัวรอทีไจะนำสนอตอเปนีๅ ปຓนภูมิปัญญาดຌานการ
ทำอาหารกาก  ทีไมีการสืบทอดมา ๏ ชัไวอายุคน ตัๅงตสมัยทีไมีการคຌาขายอยู฿นพ ปຓนทีไรูຌจัก฿น
นาม พรຌานฉัไวกุຌยหลี ทีไทำขนมบบจีนสงขาย฿นตลาดหัวรอมาชຌานาน ดຌวยปຓนขนมทีไตຌอง฿ชຌ
฿นพิธีมงคลสมรส มีความสวยสดงดงาม ละมีความหมายปຓนมงคล จึ งมีการสัไงทำขนมอยูมิเดຌ
ขาดมาถึงรุนปัจจุบัน 

อกลกษณ์ 

อกลักษณຏของขนมปลา฿นพิธีมงคลสมรสของรຌานฉัไวกุຌยหลีนีๅ มีความพิศษคือทำปຓนรูป
ปลาหลีไฮืๅอ ิปลาเน หรือ ปลาคารຏปี บบภาพนูนตไำ ทีไมีการทาสีผสมอาหาร สีสันสด฿ส ดยทีไ
ลำตัวมีสีสຌมสด ชวงหงือกปลา ทຌองปลา ละหางปลานัๅน ทาเลสีหลืองสวยงาม ทຌองปลา 
อวบ฿หญสมบูรณຏ ดวงตากลมต มีสีดำขลับ งางามดຌวยการ฿ชຌมใดประคำดีควาย หนวด ครีบ
ลำตัว ละครีบทຌอง มีลักษณะพลิๅวเหวสมือนมีชีวิต มีการทำอวัยวะบงบอกพศซอนเวຌ฿ตຌทຌอง 
ดยกำหนด฿หຌตัวหนึไงปຓนตัวผูຌ อีกตัวหนึไงปຓนตัวมีย ตຌมสีทอง ละสีงินทีไขຌางลำตัว ทำ฿หຌคน
ทัไวเป มักรียกขนมปลาชนิดนีๅวา ปลางิน ปลาทอง 

คว มหม ยมงคล 
ขนมปลา฿นพิธีมงคลสมรส มีความหมายอันปຓนมงคลซอนอยู฿นทุก โ สวน ตามตจะมี

การปลความหมาย฿หຌปຓนเป฿นทางทีไดี ละปຓนมงคลกคูสมรส 

ปลาหลีไฮื ๅอ หรือ ปลาเน หรือ ปลาคารຏป ปຓนปลานๅำจืด ทีไอยู ฿นจำพวกปลาตะพียน  
ทีไชาวจีนนำมาลีๅยงมืไอกวา ๎ุ์์์ ป ปຓนปลาทีไชาวจีน ละชาวญีไปุຆนชืไอวา มืไอเดຌรับประทาน
ลຌวจะพบกับความปຓนสิริมงคล ปຓนสัญลักษณຏของความกຌาวหนຌา ขใงรง ละ฿หຌชคลาภ  
ชาวจีนจึงนิยมทำปຓนประติมากรรมรูปปลาหลีไฮืๅอประดับหຌางรຌาน 



 

๏๎ 

สีสันทีไสด฿ส มีการทาสีทีไลำตัวปลา ดຌวยสีสຌมละหลืองสด฿ส สืไอความหมายถึงความรักทีไ
สด฿ส เมจืดจาง 

สีงิน ละสีทอง มีการตຌมจุดสีงินทีไขຌางลำตัวของปลาตัวหนึไง สวนอีกตัวหนึไงตຌมดຌวย 

สีทอง ตຌมตัวละ ๑ จุด ซึไงนอกจากจะหมายถึงงินทองเหลมาทมาลຌว ลข ๑ ฿นความชืไอของ
ชาวจีน ยังหมายถึง คุณธรรม ปัญญา ละความรูຌ 

ครีบหลัง ตัๅงชัน ละมี ๕ ครีบ มีชองระหวางครีบ ๔ ชอง การตัๅงชันของครีบนัๅน หมายถึง
การตั ๅงหลัก ตั ๅงตัว฿นการ฿ชຌชีวิต ลข ๕ หมายถึง ความกຌาวหนຌา มั ไนคง ละการมีอายุยืน  

สวนลข ๔ นัๅน หมายถึง ความปຓนนิรันดรຏ  
ปลาคู ขนมปลา฿นพิธีมงคลสมรสนัๅน จะทำปຓนคู  สื ไอความหมาย฿หຌตัวหนึไงปຓนตัวผูຌ  

ละอีกตัวหนึไงปຓนตัวมีย มีความหมายถึงการคียงคูกันเปตลอด 

ความหวานละความหนียวนุม ความหวาน หมายถึงความรักทีไหวานชืไน ละรสสัมผัสทีไ
หนียวนุม หมายถึง ความหนียวนน ยากทีไจะหินหางจากกัน 

คว ม ปนม  

รຌานฉั ไวกุ ຌยหลี ทำขนมปลาละขนมมงคลบบจีนมาตั ๅงตสมัยทีไ ปຂดกิจการอยู ฿นพ 

ริมมนๅำลพบุรี ปຓนพมีลขทีไ ํํ๎๒ ผูกหลักอยูบริวณ ตรอกปูคใม หนຌารือนจำกา ซึไงอยู
เมเกลจากตลาดหัวรอ ละทารือมลຏดง จึงนับวาทำลทีไปักหลักผูกพอยูนัๅน ตัๅงอยู฿นยาน 

฿จกลางตัวมืองพระนครศรีอยุธยา ทำ฿หຌสะดวกตอการสงขนมเปขายยังรຌานคຌา฿นตลาดหัวรอ  
หรือรือขายกาฟทีไลองอยูตามลำนๅำ 

฿นอดีตพรຌานฉัไวกุ ຌยหลีทำขนมบบจีนชนิดตาง โ ชน ขนมปຖยะ ขนมถัไวตัด มใดบัว 
จันอับ ขนมกຎ ขนมปลา ิกຎนิไมี กะหรีไปัຖบ ขนมหนຌาตก ขนมลูกตຎา ตดຌวยหตุทีไขนมปลา  
ปຓนขนมทีไมีความตຌองการ฿ชຌ฿นพิธีมงคลสมรสตัๅงต฿นอดีตจนปัจจุบัน ประกอบกับขนมปลาของ
รຌานฉัไวกุຌยหลีมีสีสันสด฿ส ละสวยงามสมือนมีชีวิต ทำ฿หຌยังมีลูกคຌาตຌองการสัไงทำขนมปลาอยู
อยางตอนื ไองมาจนถึง฿นปัจจุบัน นับปຓนรุ นที ไ ๏ ลຌว ทามกลางความทຌาทายของความ
ปลีไยนปลงทางศรษฐกิจ ละสังคม ทีไจะปຓนตัวปร฿หຌกิจการทำขนมของรຌานฉัไวกุຌยหลีจะ
สามารถสืบทอดสูรุนตอ โ เปเดຌหรือเม  

 



 

๏๏ 

 

พฉัไวกุຌยหลี ิพหลังกลาง ดຌานซຌายของภาพี ผูกหลักอยูบริวณ ตรอกปูคใม  
หนຌารือนจำกา ซึไงอยูเมเกลจากตลาดหัวรอ ละทารือมลຏ  

ทีไมา: คลังภาพสถาบันอยุธยาศึกษา 

ตนต หรบ พท ขนมฉวกยหล 
กิจการทำขนมของรຌานฉัไวกุ ้ยหลี ริไมขึๅน฿นชวงกอนสงครามลก ครัๅงทีไ ๎ นายฉัไวฮຌองติง  

ซฉัไว ชาวจีนตຌจิ็วผูຌดินทางขຌามนๅำขຌามทะลมาจากตำบลหนานมุຌง ฿นประทศจีน ขຌามาพำนัก
อาศัย฿นมืองเทย พราะทีไมืองจีน฿นวลานัๅนประสบปัญหาทางศรษฐกิจ กอ฿หຌกิดการอพยพ
ประชากรจีนออกนอกผนดิน฿หญปຓนจำนวนมาก 

นายฉัไวฮຌองติง เดຌลือกทีไจะริไมตຌนชีวิต฿หม฿นตัวมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดຌวยการ
ปຓนลูกจຌางรงทำขนม ซึไงปຓนหຌองถวตัๅงอยูริมมนๅำปຆาสัก บริวณทารือหลังสถานีรถเฟอยุธยา 
ซึไงปຓนยานทีไมีผูຌคนสัญจรเปมาอีกยานหนึไงของตัวมือง นืไองจากปຓนจุดชืไอมตอการดินทางจาก
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ตัวมืองสูทารือ ละจากทารือเปสูสถานีรถเฟอยุธยาทีไสามารถดินทางขຌากรุงทพฯ เดຌอยาง
สะดวกรวดรใว 

มืไอนายฉัไวฮຌองติง ชวยนายจຌางทำขนมจนมีความชำนาญ ละสามารถกใบงินเดຌกຌอนหนึไง
ลຌว จึงเดຌออกมาซืๅอพ ละปຂดรຌานทำขนมปຖยะขายดຌวยตนองทีไบริวณหนຌาศาลจຌา฿กลຌกับ
ทารือหนຌาสถานีรถเฟ เมเกลจากทีไทำงานดิมอยูพักหนึไง กอนทีไจะยຌายมาชาทีไริมนๅำหนຌาบຌาน
คุณพระบริหาร บริวณตรอกปูคใม฿นยานหัวรอปຓนทีไปักหลักผูกพอาศัยอยูริมมนๅำลพบุรี 

ยานทีไอยูอาศัย฿หมนีๅ ปຓนทำลทีไตัๅงทีไดียีไยม นืไองจากอยู฿น฿จกลางตลาดนๅำ฿นยานตัวมือง
อยุธยา ละอยู฿กลຌทารือมลຏดง บริวณหนຌาพระราชวังจันทรกษม ซึไงปຓนยานศูนยຏราชการ
ของอำภอกรุงกา฿นชวงกอน พฺศฺ๎๑์์ อีกทัๅงยังเมเกลจากตัวตลาดหัวรอ ทำ฿หຌสามารถ
ดินทางเปสงขนมกับรຌานคຌา฿นตลาด หรือตามทีไตาง โ เดຌอยางสะดวก นอกจากนีๅยังสามารถ
จับจายหาซืๅอวัตถุดิบจากตลาดพรຌานคຌา฿นละวก฿กลຌคียง หรือสัไงซืๅอวัตถุดิบจาก฿นกรุงทพฯ 
หรือจังหวัดอืไน โ ดยรือมลຏขนสงสินคຌาเดຌสะดวก 

 

นายฉัไวฮຌองติง ละภรรยา ภูมิปัญญาการทำขนมรุนทีไ ํ 

ทีไมา: พัฑรຏ ตงพันธຏ. ิ๎๑๑๓ี. 



 

๏๑ 

ประชากรทีไอาศัยอยู฿นพหลังนีๅมีจำนวนพิไมขึๅน นืไองจากตຌองรองรับการขຌามาอยูอาศัย
ของนຌองสาวภรรยาของนายฉัไวฮຌองติง รวมถึงภรรยาของบุตรชายคนต ละบุตรหลานทีไถือ
กำนิด฿หม รวมทัๅงยังมีลูกจຌางทีไขຌามาอาศัยอยูดຌวย฿นพอีก ๎ คน ทำ฿หຌพขนมหงนีๅ กลายปຓน
ทัๅงรຌานทำขนม ละปຓนทัๅงทีไพักอาศัยของครอบครัวละลูกจຌาง รวมลຌวมากกวา ํ์ ชีวิต 

สภาพความปຓนอยู ฿นพจึงปຓนเปอยางออัด ดยภาย฿นรือนพถูกบงออกปຓน  

สองหຌองนอน฿หญ หຌองหนึไงปຓนหຌองของภรรยาละนຌองสาวของนายฉัไวฮຌองติง อีกหຌองหนึไงปຓน
หຌองนอนของบุตรชายคนตละภรรยา สวนนายฮีพวง ซฉัไว บุตรชายคนลใกซึไงปຓนผูຌสืบทอด
กิจการรุนทีไ ๎ นัๅน อาศัยตียงทำขนมดຌานนอกปຓนทีไนอน ฿นขณะทีไนายฉัไวฮຌองติไงมักเปถือศีล 

ทีไรงจบนกาะลอยปຓนครัๅงคราว  

คว มท ท ยจ กคว ม ปลยน ปลงท ง ศรษฐกจ ล สงคม 
ชวงประมาณ พฺศฺ ๎๑์์ ปຓนตຌนมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความปลีไยนปลง

ทางดຌานสภาพศรษฐกิจละสังคมหลายประการ ตั ๅงตความปลี ไยนปลงดຌานวิถีช ี วิต  

ความปຓนอยูของผูຌคนทีไคยอิงอาศัยสายนๅำประหนึไงสຌนลือดหลอลีๅยงชีวิต ดยฉพาะการสัญจร 

ทางนๅำทีไจะมีตลาดละชุมชนตัๅงอยูขนาบตามลำนๅำ ตมืไอภาครัฐริไมมีการพัฒนาระบบการ
ขนสงทางถนน฿หຌมีความสะดวกมากขึ ๅน กใสงผล฿หຌผูຌคนชาวอยุธยาริไม฿ชຌรถยนตຏ฿นการสัญจร 

ละขนสงสินคຌา ซึไงมีความสะดวก รวดรใว ละสามารถขຌาถึงพืๅนทีไเดຌมากกวาการดินทางดย
รือดังชนตกอน ทำ฿หຌการคมนาคมทางรถยนตຏคอย โ ขຌามาทนทีไการคมนาคมทางรือ 

ดังนัๅน จากทีไบຌานรือนละการคຌาริมนๅำคยรุงรืองกใกลับซบซาลง ฿นขณะทีไบຌานรือนละ
รຌานคຌาทีไอยูร ิมถนน รวมถึงรຌานคຌา฿นตัวตลาดหัวรอ ละตลาดจຌ าพรหมซึไงปຓนตลาดสดของ
ทศบาลทีไพิไงสรຌางขึๅน฿หม ริไมเดຌรับผลประยชนຏจากความปลีไยนปลงนีๅ  

มืไอการอาศัยอยู฿นบຌานรือนละพริมนๅำ ริไมทีไจะเมสะดวกตอการดินทางหมือนต
กอน ผลกระทบทีไตามมาคือปัจจัยทีไจะรองรับการอยูอาศัย฿นพกใคอย โ ลดนຌอยตามเปดຌวย  

ชน วัสดุละคຌาจຌางซอมซมพมีราคาสูง  ละคอนขຌางหาเดຌยากขึ ๅน อีกทั ๅงมื ไอถึงคราว 

ฤดูนๅำหลากทีไดิมทีชาวพมักจะลากจูงพเปหลบกระสนๅำตามคลองยอยตาง โ ปຓนประจำ 

ทุกปนัๅน กใยิไงประสบปัญหายากลำบาก฿นการติดตอวาจຌางคนมาลากจูงพ อีกทัๅงการอาศัยอยู฿น
พยังตຌองสียคาชา฿หຌกับจຌาของทีไดินริมนๅำปຓนคาผูกพอีกดຌวย ซึไงปຓนปัญหาทีไนับวันผูຌอยูอาศัย



 

๏๒ 

฿นพตละรายตຌองประสบหนักขึๅนรืไอย โ สงผล฿หຌบรรดาผูຌคຌาขายสินคຌา฿นพตຌองทยอยลิก
กิจการ฿นพ ลຌวเปชาอาคารพาณิชยຏ฿นตลาดพืไอดำรงธุรกิจของตนองตอเป 

พทำขนมรຌานฉัไวกุຌยหลี ปຓนหนึไง฿นรายทีไประสบปัญหาทีไกิดจากความปลีไยนปลงทาง
สภาพสังคมละศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา฿นชวงประมาณ พฺศฺ ๎๑์์ นายฮีพวง 
ผูຌสืบทอดกิจการทำขนม รุนทีไ ๎ คยลาถึงสาหตุสำคัญ฿นการลิกกิจการพของครอบครัววา 
การอาศัยอยู฿นพมักประสบปัญหาปຈะพรัไว ละคาวัสดุสำหรับซอมซมรอยรัไวกใมีราคาพง 
นอกจากนีๅยังสียคาจຌางยกยຌายพพืไอหลบกระสนๅำหลากเปยังคลองมืองทางตอนหนือของ
กาะมืองพระนครศรีอยุธยาดຌวยงินจำนวนมากปຓนประจำทุกป 

 

บຌานพักทีไนายฮีพวง ปลูกบนทีไดินราชพัสดุ ทีไ฿ชຌปຓนสถานทีไผลิตขนมภายหลังขึๅนจากพ 

ทีไมา: พัฑรຏ ตงพันธຏ. ิ๎๑๑๓ี. 



 

๏๓ 

นอกจากความปลี ไยนปลงทางศรษฐกิจละสังคม อันปຓนปัจจัยจากภายนอกลຌว  

พทำขนมรຌานฉัไวกุຌยหลี กใตຌองประสบกับความปลีไยนปลงครัๅง฿หญภาย฿นครอบครวั มืไอนายฉัไว
ฮຌองติไงผูຌปຓนตຌนตำหรับพขนมฉัไวกุຌยหลีเดຌถึงกอนิจกรรมภาย฿นพ มืไอ พฺศฺ ๎๑ํ๓  หลังจาก
นัๅน บรรดาทายาทของนายฉัไวฮຌองติง จึงเดຌลิกกิจการพขนมฉัไวกุຌยหลี ละขายพ฿หຌกผูຌรับซืๅอ
นำเปปຂดกิจการรຌานอาหารทีไจังหวัดปทุมธานี มืไอประมาณ พฺศฺ ๎๑๎์ 

บุตรสาวของนายฉัไวฮຌองติง เดຌซืๅออาคารพาณิชยຏ ๐ ชัๅนบริวณตรอกปูคใม ฿กลຌกับทานๅำทีไ
คยผูกพอยู  ส วนนายฮีพวงบุตรชายคนลใก เดຌจ ับจองที ได ินราชพัสดุปลูกบຌานพักอาศัย  

ปຓนรือนเมຌ฿ตຌถุนสูง฿นตัวมืองบริวณระหวางหลังรงรียนจอมสุรางคຏอุปถัมภຏ ละรงรียน
อยุธยานุสรณຏ  

นายฮีพวง ซฉั ไว ปຓนผู ຌสืบทอดความรู ຌกี ไยวกับการทำขนมปลานื ไอง฿นพิธีมงคลสมรส  
ดย฿ชຌบຌานพักดังกลาวปຓนทีไอยูอาศัย ละทำขนมปลาสงขายยังรຌานคຌา฿นตลาดหัวรอมาปຓนวลา
กวา ๐์ ป กอนจะถึงกกรรม ฿น พฺศฺ ๎๑๒์ จากนัๅนนายบุรินทรຏ ฉัฐประภา จึงปຓนผูຌสืบทอด
ภูมิปัญญาการทำขนมตอมาปຓนรุนทีไ ๏  

ก รท ขนมสมยทอยใน พ 

ชวงทีไรຌานฉัไวกุຌยหลียังคงปักหลักทำขนมสงขายอยู฿นพริมมนๅำนัๅน นับวาปຓนยุคทีไรุงรือง 
นื ไองจากสมัยนั ๅนผู ຌคนยังนิยมการคมนาคมทางรือ ละการทีไผูกพอยูร ิมมนๅำ฿นละวก  

ทาร ือมลຏซ ึ ไงปຓนศูนยຏกลางคมนาคมนัๅน กใถือวาปຓนชัยภูมิที ไ ดี  สามารถดินทางสะดวก  
ทัๅงการซืๅอขายสินคຌาละวัตถุดิบ หรือการขนสงขนมเปขายตามทีไตาง โ กใสะดวก อีกทัๅงยานนีๅ 
ยังปຓนศูนยຏกลางการคຌาขายทางนๅำของอยุธยา มีพรຌานคຌาขายสินคຌานานาชนิด พรຌานกุຌยหลี 
จึงสามารถทำขนมหลายหลากชนิดสงขายยังตลาดหัวรอปຓนประจำ ประกอบดຌวย ขนมปຖยะ 

ซึไงปຓนขนมยอดนิยมทีไขายดี฿นทุกทศกาล ทางรຌานเดຌทำขนมปຖยะทัๅงเสຌฟัก เสຌถัไว ดยมีการ฿สเข
คใมขຌาเปดຌวยทัๅงสองเสຌ ลักษณะดนของขนมปຖยะสูตรของรຌานฉัไวกุຌยหลีคือ ดຌาน฿นเสຌขนมจะมี
ความชุมฉไำ นืๅอเมหຌง จัดปຓนอกลักษณຏพิศษอยางหนึไงของทางรຌาน  

รຌานฉัไวกุຌยหลียังทำขนมถัไวตัด ละขนมงาตัด ซึไงปຓนหนึไง฿นขนม ๑ ชนิด ของครืไองจันอับ 
ปຓนขนมเหวຌของชาวจีน ทำจากถัไวลิสง ละงา นำมาคลือบนๅำตาล ลຌวตัดปຓนทงสีไหลีไยม 
รสชาติหวานกรอบจากนๅำตาล ละหอมงาคัไว   



 

๏๔ 

สวนขนมทีไขายดีตลอดวลาคือ ขนมกຎก หรือ กຎขใง หรือทีไรียกดยทัไวเปวา ขนมกຎ 
สาหตุทีไรียกวากຎก หรือกຎขใง กใพืไอทีไจะยกชืไอรียก฿หຌตางจากขนมกຎนิไม ซึไงปຓนขนมกຎ
ชนดียวกัน ตมีวิธีการทำทีไตกตางกันคือ ขนมกຎก หรือ กຎขใง ทำจากปງงคลุกคลຌานๅำตาล
ลຌวอัดดຌวยมพิมพຏเมຌทีไมีขนาดละลวดลายตาง โ จนกลายปຓนทง  ทางรຌานทำทัๅงพิมพຏ฿หญ 
ละพิมพຏลใกขาย สวนขนมกຎนิไมนัๅนจะ฿ชຌวิธีการนวดปງงขຌากับนๅำชืไอมลຌวปัຕนปຓนตัว หรือปัຕน
ปຓนรูปรางตาง โ ซึไงขนมกຎนิไมนีๅอง ทีไนำมาปัຕนปຓนขนมปลาสำหรับ฿ชຌ฿นพิธีมงคลสมรสนัไนอง 

นอกจากนีๅยังทำขนมบบจีนชนิดตาง โ ขาย เดຌก ขนมมใดบัว ิขนมทำจากปງง นำมา
ทอดปຓนกຌอนกลม โ คลຌายสาคูี สຌนหมีไ ิทำจากหมีไขาวคัไวพองคลุกนๅำตาลลຌวหัไนปຓนผนี 
กะหรีไปัຖบ ขนมหนຌาตก ิคลຌายคุกกีๅ ฿ชຌปງงหมีไ ปງงสาลีไมาอบดຌวยความรຌอน หนຌาขนมจะตก
ออกี ขนมลูกตຎา ิทำจากปງงสาลี ฿สถัไว นำเปปຂຕงเฟทัๅงหกหนຌาี ปຓนตຌน 

วธก รจดจ น ยสมยอ ศยอย น พ 

พขนมฉั ไวก ุ ຌยหลีม ิเด ຌทำขนมขายที ไหนຌาพของตนอง ตทำขนมหลาย โ ชนิด  
ลຌวจวรือเปสงขายยังรຌานคຌา฿นตลาดหัวรอทีไรับซื ๅอกันอยูปຓนประจำ นายฮีพวงคยลาวา  
ตนตຌองหมัไนเปตรวจสอบวาขนมทีไขายอยู฿นรຌานชนิด฿ดจำหนายหมดเปลຌวบຌาง พืไอทีไจะทำขนม 

ชนิดนัๅน โ มาสงขาย฿หຌพียงพอตอความตຌองการซื ๅอ ซึไงลูกคຌาทีไมาซื ๅอขนมกับรຌานคຌาหลานีๅ  
บຌางปຓนพอคຌามคຌาที ไมาจากตางอำภอ มาซื ๅอขนมเปขายยังรຌานคຌาตามภูมิลำนาตาง โ  
฿นชนบท 

นอกจากพขนมฉัไวกุ ຌยหลีจะเปสงขนมขายยังตลาดหัวรอปຓนหลักลຌว ยังเปสงขาย 

ยังตลาดจຌาพรหมซึไงปຓนตลาดสดของทศบาล ละบรรดารຌานคຌาตาง โ ชน รຌานคຌา฿นยาน  

กาะรียน รຌานคຌาบริวณทຌายวัดพนัญชิงวรวิหาร ละรຌานคຌา฿นยานตลาดกรียบ  
บางครัๅงยังตຌองจวรือเปสงขนมขาย฿หຌรือขายกาฟ ทีไมักจอดลอยลำอยู฿นละวกรงสี

ขຌาวบริวณวัดตองปุ ซึไงอยูหนือยานพระราชวังจันทรกษมขึๅนเปทางนๅำ คนขายกาฟกใจะนำ
ขนมเป฿สเวຌ฿นตู ຌกระจกลใก โ พื ไอขายรวมกับกาฟ ฿หຌลูกคຌาที ไปຓนชาวนาจากตางอำภอ  
ทีไนำขຌาวปลือกบรรทุก฿สรือมาขาย฿หຌกับบรรดารงสีทั ๅงหลาย ละนอกจากนีๅรือขายกาฟ  
ยังเปขายกาฟรวมทัๅงขนมกຎ฿หຌรือขายขຌาว ละรือบรรทุกทรายทีไลองอยูตามลำนๅำอีกดຌวย 

  



 

๏๕ 

ก รท ขนมในสมยปจจบน 
฿นปัจจุบันบຌานพักทีไนายฮีพวงปลูกสรຌางเวຌปຓนทีไอยูอาศัย ภายหลังจากการยกยຌายขึๅนมา

จากรือนพริมนๅำนัๅน ยังคง฿ชຌปຓนสถานทีไสำหรับทำขนมสงขาย฿นตลาดหัวรออยู พียงตเมเดຌ
ทำขนมหลากหลายชนิดหมือนชนทีไคยปຂดกิจการอยู฿นพ  

ขนมกຎนิไมรูปปลา ปຓนขนมทีไทำสงขายปຓนหลัก รองลงมาปຓนขนมกຎนิไมรูปปู ละกุຌง  
฿นบางครัๅงทำขนมกຎก หรือกຎขใงดຌวย หตุทีไขนมกຎนิไมรูปปลา หรือ ขนมปลา มียอดสัไงทำจาก
รຌานคຌา฿นตลาดหัวรออยู นือง โ พราะวาปຓนขนมมงคลทีไจำปຓนตຌอง฿ชຌ฿นพิธีมงคลสมรส  
สวนการสัไงทำขนมกຎนิไมรูปปู รูปกุຌง ละขนมกຎก ทีไมีการสัไงทำบຌางปຓนครัๅงคราวนัๅน ขึๅนอยูกับ
ความตຌองการของผูຌจัดพิธีมงคลสมรส หากจຌาภาพตຌองการขบวนหขันหมากทีไมีขนาด฿หญ  
หลายคนห กใมักจะสัไงทำขนมกຎนิไมรูปปู รูปกุຌง ละขนมกຎกพิไมติมขຌาเปดຌวย 

การผลิตละการสงจำหนายนัๅน มิเดຌทำปຓนประจำตอนืไองทุกวัน หากตทำฉพาะมืไอมี
การสั ไงทำจากรຌานคຌา฿นตลาดหัวรอทานั ๅน นายฮีพวงคยลาวา ทุกชຌาจะตຌองขีไจักรยาน 

เปกินกาฟจຌาประจำซึไงขายอยู฿ตຌอาคารสำนักงานทรัพยຏสินสวนพระมหากษัตริยຏ ฿นตลาดหัวรอ 
หลังจากพบปะพูดคุยกับมิตรสหายตามปกติลຌว กใจะตຌองขຌาเปตรวจดูรายการสัไงขนมทีไจຌาของ
รຌานคຌาทีไสงขนมขายกันปຓนประจำเดຌจดรายการ฿สกระดาษตรียมเวຌ฿หຌ ต฿นกรณีทีไมีความ
ตຌองการสัไงทำขนมปຓนการรงดวนนัๅน ทางรຌานคຌากใจะทรศัพทຏมาสัไงขนมอง ละมืไอทราบขຌอมูล
การสั ไงขนมตามจำนวน ขนาด ละวัน วลานัดหมายลຌว จึงกลับมาจดรายการเวຌ฿นปฏิทิน  
มืไอถึงวลาจึงคอยทำขนมสงขายตามการนัดหมาย  

นอกจากการสัไงซืๅอจากรຌานคຌา฿นตลาดหัวรอลຌว นาน โ ครัๅง จึงจะมีการสัไงขนมมาจาก
รຌานคຌาทีไอำภอปຆามก จังหวัดอางทอง ละรຌานคຌาทีไอำภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึไงปຓนรຌานขายขนมทีไมีความรูຌจักกันมาตดิม มืไอถึงวันนัดหมายรຌานคຌาหลานีๅกใจะดินทางมารับ
ขนมดຌวยตนอง 

ราคาของขนมกຎจะขึๅนอยูกับขนาดตามทีไลูกคຌาสัไง ซึไงมี฿หຌลือกสองขนาด คือขนาด฿หญ 
ละขนาดลใก นานครัๅงจึงจะมีการสัไงขนาด฿หญพิศษซึไงกใมีราคาทีไสูงขึๅนตามเปดຌวย สวนขนม 

กຎกนัๅนมักจะทำขายนຌอยกวา ดยจะมี ๎ ขนาด฿หຌลูกคຌาลือกชนดียวกัน  



 

๐์ 

มืไอกิจการทำขนมปลานีๅ ตกทอดมาถึงนายบุรินทรຏ ฉัฐประภา ผูຌสืบทอดกิจการ รุนทีไ ๏ 
ลຌว นายบุรินทรຏ กใยังคงรักษาลูกคຌาซึไงปຓนรຌานคຌา฿นตลาดหัวรออยูชนดิม ดยนຌนทำขนมปลา
ปຓนหลัก ตทำขนาดดียวราคาดียวปຓนมาตรฐาน เมเดຌทำหลายขนาดหมือนชนรุนกอน 

  
ขนมกຎก หรือกຎขใง ละมพิมพຏเมຌ ทีไมา: พัฑรຏ ตงพันธຏ. ิ๎๑๑๓ี. 

 

การทำขนมปู ฿ชຌปງงขนมกຎผสมนๅำชืไอมปัຕนปຓนรูปปู  
กอนนำเปทาสีสຌมละสีหลืองดຌวยสีผสมอาหาร 

ทีไมา: พัฑรຏ ตงพันธຏ. ิ๎๑๑๓ี. 



 

๐ํ 

 

วัสดุอุปกรณຏ ละวัตถุดิบ 

ทีไมา: พัฑรຏ ตงพันธຏ. ิ๎๑๒๏ี. 

วสดอปกรณ์ 
ํฺมีด สำหรับตัดตงครีบ 

๎ฺอุปกรณຏคีบ 

๏ฺอุปกรณຏทำกลใดปลา 
๐ฺเมຌนวดปງงชนิดกลีๅยง ละชนิดลาย 

๑ฺผนสตนลส สำหรับกยปງง 
๒ฺพูกัน ละปรงทาสี 

วตถดบ 

ํฺปງงกຎ 
๎ฺนๅำชืไอม 

๏ฺกลิไนวานิลลา 
๐ฺสีผสมอาหาร สีหลือง สีสຌม 

 

  



 

๐๎ 

ขนตอนก รท ขนมปล  

 

ํฺผสมปງงกับนๅำชื ไอม ละกลิไนวนิลลา 
ดย฿ชຌผนสตนลสคลุกคลຌา ฿หຌสวนผสม 

ขຌากัน 

 

๎ฺ฿ชຌทีไนวดปງงชนิดกลีๅยง นวดจนปຓนกຌอน
นุ ม โ จากนั ๅนป ั ຕนป ງง฿ห ຌ ป ຓนร ูปทรงของ 
ตัวปลา ฿หຌทຌองปลากลมปຆองปຓนมิติ 

 

 

๏ฺ฿ชຌทีไนวดปງงชนิดลาย นวดบริวณสวน
หาง ละสวนครีบหลัง฿หຌยืดละบน จากนัๅน
จัดรูปทรงสวนหาง ฿หຌคลຌายหางปลา  

 

 

๐ฺ฿ชຌนิ ๅวจาะควักสวนที ไปຓนปาก ฿ชຌมีด 

จัดตงปากปลา ฿หຌมีลักษณะปຓนชัๅน โ จาะ
ชองจมูก ๎ ชอง ปั ຕนลิ ๅนลຌวยัดขຌาเป฿นปาก  
฿หຌคลຌายกับปากของปลาทีไกำลังหาย฿จ 



 

๐๏ 

 

๑ฺ฿ชຌอุปกรณຏคีบ มาคีบบริวณครีบหลัง  
พื ไอทำลวดลาย฿หຌนูนปຓนสัน จำนวน ๕ สัน 
จากนัๅน฿ชຌมีดจาะชองระหวางสันครีบ ๔ ชอง  
จะเดຌครีบหลังหลมละตัๅงตรง สวยงาม 

 

๒ฺ฿ช ຌม ีดกร ีดทำป ຓนหง ือกปลา ๎ ชัๅน  
ปัຕนปງงปຓนกลีบละยัด฿ตຌหงือกปลาชัๅนนอก  
จะเดຌหงือกปลาซຌอนอยูขຌาง฿น ลดูมีชีวิตชีวา 

 

๓ฺปั ຕนปງงลูกตากลม วางเวຌตรงตำหนง 

ของล ูกตาปลา ล ຌวนำม ใดประคำดีควาย  
หรือปัจจุบัน฿ชຌลูกกຌว กดฝังลงที ไกลางลูกตา  
จะเดຌลูกตาปลาทีไมีขอบตากลมต 

 

๔ฺ฿ชຌอุปกรณຏลหะรูปวงคຌง กดที ไลำตัว  
ทำปຓนลวดลายกลใดปลา 

 



 

๐๐ 

 

๕ฺ฿ชຌสีผสมอาหาร ละลาย฿นนๅำสุก ลຌว฿ชຌ
พู กันทาสีหลืองรองพืๅนจนทัไวตัวปลา ทั ๅงหัว  
หลัง ละหางปลา ตวຌนเมทาขอบตา ปาก  
ละครีบหลัง 

 

 

ํ์ฺลงสีดงทับตรงบริวณหัวละลำตัว  

วຌนชวงทຌอง หงือก ละหาง ฿หຌคงมีสีหลืองเวຌ 
จากนัๅน฿ชຌนๅำสุกทาบริวณขอบขตของสีดง 
พืไอ฿หຌสีบริวณขอบ โ ละลาย ปຓนการเลสี 

 

 

ํํฺปัຕนหนวดปลา ครีบขຌางลำตัว ละครีบ 

฿ตຌทຌองบน โ ฿ชຌมือจับปຓนจ ีบ ร ียวยาว  
ล ຌวนำเปติดทีไข ຌางลำตัว ฿ห ຌลดูพล ิ ๅวเหว 
หมือนปลากำลังวายนๅำ จากนัๅนทาบะซ พืไอ
คลือบ฿หຌขนมปลามีความงางาม 

 

ํ๎ฺนำกระดาษสีงิน สีทองมาตัดปຓนผน
วงกลม มาปะเวຌทีไขຌางลำตัวปลา ดยปะผน 

ส ีทองที ไปลาตัวหนึ ไง ละปะส ีง ินที ไปลา 

อีกตัวหนึไง ปะตัวละ ๑ ตຌม ทนความหมาย 

ปลางิน ปลาทอง จากนัๅนบรรจุลงหีบหอตรียม
สงขายกผู ຌว าจຌางตามวันวลา ละสถานทีไ 
นัดหมาย 



 

๐๑ 

  
นายฮีพวง ซฉัไว 

ผูຌสืบทอดภูมิปัญญารุนทีไ ๎ 

นายบุรินทรຏ ฉัฐประภา  
ผูຌสืบทอดภูมิปัญญารุนทีไ ๏ 

ก รสบทอดภมปญญ  

฿นปัจจุบันกิจการทำขนมของรຌานฉั ไวกุ ຌยหลี เดຌดำนินการสืบทอดมาสู ร ุ นที ไ ๏ ลຌว 
ทามกลางความปลีไยนปลงทางศรษฐกิจละสังคม ทำ฿หຌลูกหลานบางสวนของนายนายฮีพวง 
ิผูຌสืบทอดกิจการรุนทีไ ๎ี ประกอบอาชีพอืไน โ บຌางรับราชการ บຌางทำงาน฿นรงงานอุตสาหกรรม 
ตกระนัๅนยังมีลูกหลานสวนหนึไง ทีไยังคงสืบทอดการทำขนมปຓนรายเดຌหลักอยูบຌาง ดยฉพาะ
นายบุรินทรຏ ฉัฐประภา ทีไรับละสืบทอดมรดกภูมิปัญญาการทำขนมปลา฿นพิธีมงคลสมรสมา
จนถึงปัจจุบัน ดยสวน฿หญจะรับทำขนมปลาพียงอยางดียว สวนขนมกุຌง ละขนมปูทีไคยทำกัน
มาตรุนกอนนัๅน จะรับทำพียงครัๅงคราว 

นอกจากขนมปลา ทีไยังปຓนทีไตຌองการของตลาดนืไองจากปຓนขนมทีไจำปຓน฿นพิธีมงคลสมรส
ลຌว ยังทำขนมชนิดอื ไนบຌาง ชน หัวหมูจ ทีไปัຕนดຌวยถัไวละนๅำตาลทนการ฿ชຌหัวหมูของจริง
สำหรับผูຌถือศีลกินจทีไเมประสงคຏจะ฿ชຌหัวหมูจริง โ นอกจากนีๅคน฿นครอบครัวสวนหนึไง ยังเดຌ
รียนรูຌทีไจะทำขนมกระหรีไปัຖบ ทัๅงเสຌหวาน ละเสຌคใม พืไอทำขายปຓนรายเดຌสริมนอกหนือจาก



 

๐๒ 

การทำงาน฿นรงงานอุตสาหกรรม ซึไงมีนวนຌมวาอาจจะพัฒนาปຓนรายเดຌหลัก พืไอรองรับความ
ปลีไยนปลงทางสภาพสังคมละศรษฐกิจ฿นปัจจุบัน 

ก รพฒน ตอยอดภมปญญ  

นายบุรินทรຏ ฉัฐประภา ผูຌสืบทอดกิจการรุนทีไ ๏ ลาวา ตนมีความคิดทีไจะพัฒนาการทำ
ขนม฿หຌปຓนทีไตຌองการของตลาดมากขึๅน ชน การทำปຖยะหิมะ ซึไงมีลักษณะคลຌายกับขนมเหวຌ
พระจันทรຏ ตมีนืๅอ บบขนมกຎ ดยจะทำปຓน เสຌตาง โ  ชน เสຌถัไวกวน เสຌถัไวดำ เสຌถัไวดง  
เส ຌล ูกบัว เส ຌฟัก ละเสຌทุร ียน นอกจากนี ๅย ังหานวทาง฿นการพัฒนาบรรจุภัณฑຏ฿ห ຌมี  
ความสวยงาม ละสงขายชองทางออนเลนຏ ซึไงกำลังปຓนชองทางการคຌาขายทีไเดຌรับความนิยม  

อยู฿นปัจจุบัน  

อ งอง 
กรมศิลปากรฺ  ิ๎๑๑๔ีฺ  อาหารทีไกีไยวกับความชืไอละพิธีกรรมทีไกีไยวนืไอง.  กรุงทพฯ: กรมฯฺ 
บุรินทรຏ ฉัฐประภาฺ  ิ๎๑๒๏ุ ํ๕ กรกฎาคมีฺ  ผูຌสืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมรุนทีไ ๏ฺ  สัมภาษณຏฺ   
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิษก ลม ๑.  ิ๎๑๐๑ีฺ  กรุงทพฯ : กองวรรณกรรมละ

ประวัติศาสตรຏ กรมศลิปากร 
ฮีพวง ซฉัไวฺ  ิ๎๑๑๓ุ ๑ พฤษภาคมีฺ  ผูຌสืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมรุนทีไ ๎ฺ  สัมภาษณຏฺ   



 

๐๓ 

ก ร ก สลกก ล ม พร ว 
อ ภอบ งป หนะจงหวดพร นครศรอยธย  

อายุวัฒนຏ คຌาผล / อรอุมา พธ่ิจิ็ว / สาธิยา รืไนชล 

 

บาตรพระจากกะลามะพรຌาว   
ทีไมา : อายุวัฒนຏ คຌาผล. ิ๎๑๒๏ี  

ม พร วะกบวถชวตช วอยธย  

มะพรຌาว ถือวาปຓนพืชพันธุຏเมຌยืนตຌนประภท฿บลีๅยงคูอีกชนิดหนึไงทีไชาวสยามรูຌจักละ฿ชຌ
ประยชนຏมานิ ไนนาน อนุกรมวิธานทางวิทยาศาสตรຏจัด฿หຌอยู฿นวงศຏดียวกันปาลຏม ิFamily 

Palmaceaeี ดยมะพรຌาวชนิดที ไ฿ชຌบริภคมีชื ไอทางวิทยาศาสตรຏวา Cocos nucifera ิLinnฺี  
เมมีหลักฐานชัดจนวา ถิไนกำนิดดัๅงดิมของมะพรຌาวนัๅนมาจากทีไ฿ด ตการพรกระจายของ
มะพรຌาวนัๅนจะอยู฿นถบพืๅนทีไขตรຌอน ละขตรຌอนชืๅน ดยฉพาะ฿นพืๅนทีไชายฝัດงมหาสมุทร
ปซิฟຂก ละอินดีย รวมถึงหมูกาะตาง โ จะพบวามีการขยายพันธุຏของมะพรຌาวปຓนจำนวนมาก 



 

๐๔ 

 หลักฐานทางดຌานประวัติศาสตรຏ฿นประทศเทยพบวา มีการบันทึกรืไองราวของมะพรຌาว
อยางนຌอยกใตัๅงตยุคสุขทัย ดังปรากฏขຌอความ฿นศิลาจารึกพอขุนรามคำหงหลักทีไ ํ วา  

บื ๅองตีนนอนมืองสุขทัยนี ๅ มีตลาดปสาน มีพระอจนะ  มีปราสาท  
มป่ หม กพร ว ปຆาหมากลาง มีเร  มีนา มีถิไนฐาน มีบຌาน฿หญบຌานลใก...  

ละ…เพร฿นมืองสุขทัยนี ๅจึงชม  สรຌางปຆาหมากปຆาพลูทั ไวมืองนี ๅทุก
หง  ป่าพรຌาวกใหลาย฿นมืองนีๅ   ปຆาลางกใหลาย฿นมืองนีๅ  หมากมวงกใหลาย
฿นมืองนีๅ  หมากขามกใหลาย฿นมืองนีๅ  ฿ครสรຌางเดຌเวຌกมันฺฺฺ  

จากขຌอความดังกลาวนีๅจึงทำ฿หຌทราบวาชาวสุขทัยนอกจากปลูกมะพรຌาวเวຌ฿ชຌประยชนຏ฿น
ครัวรือนลຌว ยังปลูกปຓนพืชสวน฿นชิงศรษฐกิจดຌวย ซึไงสอดคลຌองกับหลักฐานทีไพบ฿นยุคตอมา
คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังขຌอความทีไปรากฏ฿นบันทึกของ มองซิออรຏ ดอ ลาลูบรຏ ทีไเดຌพรรณา
ถึงสภาพบຌานมืองละวิถีชีวิตของชาวกรุงศรีอยุธยา฿นชวงรัชกาลของสมดใจพระนารายณຏ
มหาราชเวຌเดຌคอนขຌางละอียด รวมถึงปรากฏรืไองราวกีไยวกับการ฿ชຌประยชนຏจากมะพรຌาวของ
ชาวสยามดຌวย ชน ชาวสยามนัๅนนิยมบริภคนๅำมันทีไทำจากผลมะพรຌาวทีไคีไยวออกมา฿หม โ ซึไงมຌ
จะมีรสขมพียงลใกนຌอย ตกใมีรสชาติดีกวานๅำมันทีไกรุงปารีส ซึไงมຌจะปຓนนๅำมันอยางลิศตกใมี
รสชาติจืดชืดกวา ตขຌอสียของนๅำมันมะพรຌาวสยามนัๅนคือหากทิๅงเวຌนานกใจะหมในหืนจนกินเมเดຌ 

นอกจากนีๅ ชาวสยามยังนิยมหุงขຌาวดຌวยนๅำกะทิจากผลมะพรຌาว ฿ชຌนๅำยางหรือขมาจาก
กะลามะพรຌาวผาเฟขัดถูละยຌอมฟัน฿หຌปຓนสีดำ รวมทัๅง฿ชຌปลือกลูกมะพรຌาวทีไยังสดอยู ฟัດนปຓน
ชือก฿ยกาบมะพรຌาวทีไรียกวา Brou ฿ชຌสำหรับผูก฿บรือ สากระดง ละสวนประกอบอืไน โ 
ของรือ ทนชือกฟัດนทีไมาจากปอ ซึไงปຓนของหายาก 

฿นอกสารคำ฿หຌการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม บันทึกคำบอกลาถึงสภาพของกรุงศรี
อยุธยากอน พฺศฺ๎๏ํ์ กลาวถึงหลงคຌาขายทีไสำคัญอาเวຌปຓนจำนวนมาก ชุมชน฿ดทีไมีผูຌคน
อาศัยอยางหนานนละมีการผลิตสินคຌาจะรียกวา ยาน สวนพืๅนที ไ ที ไมีฐานะปຓนหลง
จำหนายสินคຌากใจะรียกวา ปຆา ตพบวาบางพืๅนทีไ ทีไมีการระบุเวຌ฿นอกสารกใมีการกลาวถึงชืไอ



 

๐๕ 

ยานละปຆาเวຌ฿นหลงดียว ซึไงอาจจะหมายถึงมีการผลิตเปพรຌอม โ กับการจำหนาย ฿นบรรดา
ยานละปຆาตางโ มีขຌอความกลาวถึงหลงขายมะพรຌาว฿นชิงศรษฐกิจเวຌดังนีๅ 

...ละ฿นกำพงกรุงทพมหานคร มีตำบลยานรຌาน ตลาดขายของสรรพ
ของปຓนรຌานชำ ตลาดขายของสดชຌายใน ตลาดประตูดิน หนຌาพระราชวังขาย
ของสดชຌายใน ํ ตลาดทาขัน ขายหมากพลูตรวยมีไยงหอสำหรับบวชนาค  
รຌานชำหุงขຌาวกงขายคนราชการ ละขายของสดชຌายใน฿นยานตลาดหนຌาวัง
ตรา ํ ตลาดปຆาตะกัไว มีรຌานชำขายลูกหละครืไองตะกัไว ฝງาย ละดຌายขาว
ดຌายดง ขายของสดชຌายใน฿นตลาดปຆาตะกัไวตลาด ํ  ย นป่ ม พร วข ย
ม พร วห วปอก ม พร วออน ม พร วเผ  ๑ ยานปຆาผຌาหลืองขายผຌาเตร
ละจีวร ํ... 

จากขຌอความดังกลาวสดง฿หຌหในถึงความนิยม฿นการบริภคมะพรຌาวของคน฿นสมัย  

กรุงศรีอยุธยา ทัๅงนีๅนาจะรวมถึงการซืๅอขายพืไอนำมะพรຌาวเป฿ชຌประยชนຏ฿นกรณีอื ไน  โ ดຌวย 

ชน นำเป฿ชຌประกอบการ฿ชຌบน ิ กຌบนี ประกอบพิธีบายศรีสูขวัญ ประกอบพิธีทีไกีไยวนืไองกับ
ชีวิต นำเปประดิษฐຏครืไองดนตรี คือ ซอ ละงานหัตถกรรมชนิดตาง โ รวมถึง฿ชຌปຓนประกอบ
ครืไองยาพืไอรักษารคภัยเขຌจใบ   

ปัจจุบันยังคงหลือร องรอยหลักฐาน พื ๅนทีไ ย านการคຌามะพรຌาว฿นสมัยอยุธยา คือ  
ถนนปຆามะพรຌาว หรือทีไคน฿นขตกาะมืองพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันนิยมรียกกัน฿นภาษาปาก
ว า ถนนสาย ํ  ป ຓนประจ ักษ ຏพยานมาจนท ุกว ันน ี ๅ  รวมถ ึงการส ืบทอดว ัฒนธรรม  

ทางดຌานภูมิปัญญา ทีไชาวสยาม฿ชຌประยชนຏจากกะลามะพรຌาวมาประดิษฐຏสรຌางสรรคຏปຓนงาน
หัตถกรรมสรຌางรายเดຌ ละปຓนภูมิปัญญาทຌองถิไน 

ภมปญญ ก ร ก สลกก ล ม พร ว 
ภูมิปัญญาการกะสลักกะลามะพรຌาว ปຓนภูมิปัญญาทຌองถิไนของอำภอบางปะหัน ตัๅงอยูทีไ 

๑๕/๏ หมู ๐ ตำบลหันสัง อำภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดยมีการจัดตัๅง วิสาหกิจ



 

๑์ 

ชุมชนกลุมกะลาบຌานกูบอยางปຓนทางการตัๅงต พฺศฺ ๎๑๐๒ ปຓนตຌนมา ดยมีคุณสมชาย ตຌนสน 
ปຓนผูຌริริไมกอตัๅง ละดำนินงานปຓนหลัก วิสาหกิจชุมชนกลุมกะลาบຌานกูบนีๅมีผลิตภัณฑຏหลัก 
เดຌก ผลิตภัณฑຏจากกะลามะพรຌาว ที ไ฿ชຌศิลปะการกะสลักกะลามะพรຌาวที ไมีความสวยงาม  
ซึไงปัจจุบันคุณสมชาย ตຌนสน เดຌมีการพัฒนาผลิตภัณฑຏ ละตอยอดผลงาน฿หม โ อยางตอนืไอง
พืไอรองรับความตຌองการของผูຌบริภค 

การทำผลิตภัณฑຏจากกะลามะพรຌาว฿ชຌศ ิลปะการกะสลักกะลามะพรຌาว ตຌองสะสม  

องคຏความรูຌ ความสามารถ ละตຌอง฿ชຌความรูຌ ความชีไยวชาญ฿นวิชาชีพ พืไอทำผลิตภัณฑຏออกมา
฿หຌมีคุณภาพ ละมีความสวยงาม นืไองจากการทำผลิตภัณฑຏจากกะลามะพรຌาว มีขัๅนตอนการ
ผลิตทีไตຌอง฿ชຌความละอียด ละความอดทน นืไองจากตຌอง฿ชຌระยะวลา฿นการทำคอนขຌางนาน
กวาจะสำรใจละสวยงาม  

ส วนช องทางการจ ัดจำหนายผล ิตภัณฑຏจากกะลามะพรຌาว  เด ຌนำเปจ ัดจำหนาย 

ท ี ไตลาดหลวงป ู ຆทวด พ ุทธอ ุทยานมหาราช ตำบลบ ຌาน฿หม  อำภอมหาราช จ ั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ละเดຌมีอกาสนำเปจำหนาย฿นงานอทอปตาง โ ทีไถูกจัดขึๅน฿นประทศ 
รวมถึงงานขายสินคຌาชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทัๅงคุณสมชาย ตຌนสน ยังเดຌรับกียรติ
฿หຌปຓนวิทยากร฿หຌความรูຌกีไยวกับการกะสลักกะลามะพรຌาว 

ก ร ก สลกก ล ม พร วะ 
ขัๅนตอนรกของการกะสลักกะลามะพรຌาว ตຌองมีการคัดลือกกะลามะพรຌาวทีไมีความ

สมบูรณຏ ซึไงคุณสมชายมีความรูຌละความชำนาญรืไองกะลามะพรຌาวปຓนอยางดี คุณสมชายจึงรูຌวา
กะลามะพรຌาวสามารถนำเป฿ชຌประยชนຏอะเรเดຌบຌาง พรຌอมกับมีพรสวรรคຏละความชำนาญ
กีไยวกับงานฝมือทางดຌานกะสลักเมຌ มีความชืไนชอบสวนตัวกีไยวกับศิลปะการกะสลัก รวมกับมี
ความคิดสรຌางสรรคຏ ดัดปลงผลิตภัณฑຏตาง โ  

คุณสมชาย ฿หຌขຌอมูลวา มะพรຌาวปຓนพืชที ไท ุกสวนสามารถนำเป฿ชຌประยชนຏเดຌ   

ละกะลามะพรຌาวบางชนิดมีลักษณะดน ละราคาทีไตกตางกัน ชน กะลามะพรຌาวหัวช ຌาง  
จากอำภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปຓนทีไนิยมอยางมาก฿นการนำมาทำซอ พราะปຓน
กะลามะพรຌาวทีไมีลักษณะปຓนรูปทรงสวยงาม คลຌายกับรูปหัว฿จ ซึไงตกตางจากกะลามะพรຌาว
ชนิดอืไน โ ละมีราคาสูง  



 

๑ํ 

สวนหลงกะลามะพรຌาวทีไนิยม฿ชຌ฿นการกะสลัก คือ มะพรຌาวภาค฿ตຌ จากอำภอทับสะก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธຏ ถือวาปຓนหลงมะพรຌาวทีไ฿หญหงหนึไง฿นประทศ ละสวน฿หญการทำ
ซออูຌ ละซอดຌวง จะ฿ชຌกะลามะพรຌาวบบปกติ นืไองจากกะลาหัวชຌางมีราคาสูง จะ฿ชຌกะลาหัว
ชຌางกใตอมืไอมีลูกคຌาสัไงปຓนกรณีพิศษ 

คุณสมชายตຌองเปคัดลือกกะลามะพรຌาวจากรงงานมะพรຌาว ดยคัดลือกกะลามะพรຌาว 

ทีไมีลักษณะสวยงาม ละสมบูรณຏ ดยมีผูຌขายกะลามะพรຌาวทีไติดตอกันปຓนประจำ พืไอคัดลอืก
มะพรຌาวที ไจะ฿ชຌทำซออูຌ ซอดຌวง ละผลิตภัณฑຏของกะลามะพรຌาว ฿หຌเดຌกะลามากะสลัก 

ตลอดทัๅงป  
คุณสมชายยัง฿หຌขຌอมูลวา มะพรຌาวปຓนพืชทีไเมตกยุค มันสามารถนำมาทำอะเรเดຌหลาย

อยางมาก ตราตຌองปรับตัวขงขันทางการตลาด ตຌองคิดสินคຌา฿หຌ฿หม โ ตลอดวลา  

ลุงมีประสบการณຏจากการเปออกงานขายสินคຌาอทอปทีไ มืองทองธานี ฿นนัๅนขาจะรียกลุงวา  
จอมดีเซนຏ พราะตละปล ุงจะทำผลิตภัณฑຏจากกะลามะพรຌาว฿หม โ กิดขึ ๅนตลอด  
ขຌอสียปรียบของผลิตภัณฑຏ คือ พอราออกบบสินคຌาเปออกงาน สมัยกอนออกบบตาบราณ
ของลนดใก ยุคนัๅนยังเมมี฿ครทำ ลุงเดຌออกรายการทรทัศนຏ ถายรูป มีชืไอสียง คน฿หຌความสน฿จ
จำนวนมาก รากใคิดวาตຌองประสบความสำรใจน พอปตอมาเปขายทีไ มืองทองธานีหมือนดิม  
ทีไลุงคยออกบบมีคนทำลียนบบตใมลย ลຌวขายถูกกวา ทีไลุงขายปรกลุงขายตัวละ ๒์ บาท 
ตอีกปมีรຌานขายบบราตัวละ ๏์ บาท พราะวัสดุทางภาค฿ตຌพรຌอมกวารา ตຌนทุนถูกกวา  

ตอยางราตຌองซืๅอมะพรຌาว ลูกละ ๔ บาท 

คุณสมชายจึงคิดวา  ตຌองออกบบผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หมตลอด ที ไผ ู ຌอ ื ไนเมสามารถ
ลอกลียนบบเดຌ คุณสมชายจึงคิดออกบบผลิตภัณฑຏทีไกะสลักลวดลายเทย ซึไงการกะสลักเม
สามารถลอกลียนบบเดຌ พราะงานฝมือการกะสลัก ตຌอง฿ชຌความชำนาญฉพาะสวนบุคคล ชน 
การกะสลักกะลามะพรຌาวตาดียว กะหลกซออูຌ ฯลฯ  



 

๑๎ 

ผลตภณฑ์จ กก ร ก สลกก ล ม พร วอนะ  

  
กะลาตาดียว  กะลาหยียบกดจุด   

   
บาตรพระจากกะลามะพรຌาว  คมเฟจากกะลามะพรຌาว ทัพพี 

ก ร ก สลกก ล ต ดยว 
คุณสมชาย ปຓนผูຌทีไมีความรูຌรืไองกะลามะพรຌาว ละประวัติความปຓนมาของกะลาตาดียว 

กะลาตาดียวปຓนวัตถุมงคลรูปบบหนึไง ทีไสามารถนำเวຌบูชา คนสมัยบราณนับถือ ละปຓน
ความชืไอสวนบุคคล กีไยวกับรืไองการบูชาพระราหู ซึไงคนทีไบูชามีความชืไอวาอิทธิฤทธ่ิของกะลา
ตาดียว ทีไกะสลักปຓนรูปพระราหูอมจันทรຏดຌานหลังอักขระบบขอม ทีไปลุกสก฿นวันที ไกิด 

สุริยคราสเดຌรับความนิยมอยางพรหลาย ตัๅงตอดีตมาจนถึงปัจจุบันมีราคาทีไชาหาบูชาอยู฿น
ราคาหลักหมืไนจนถึงหลักสนบาท 



 

๑๏ 

  กะลาตาดียวนำมาทำครื ไอง฿ช ຌ ละของอาถรรพຏที ไม ีค ุณวิศษ มีความชื ไอวา  
หากประกอบอาชีพธุรกิจจะทำ฿หຌกิดทรัพยຏสมบัติพิไมพูนมากขึๅน หากปຓนชาวเรชาวนา จะทำ฿หຌ
ขຌาว฿นนา ละพืชเรงอกงามดี ละหากปຓนขຌาราชการกใจะจริญดຌวยยศถาบรรดาศักดิ่ ถຌา฿ชຌทำ
ครืไองรางของขลังชืไอวา หากนำมาปลุกสกลงอาคม อิทธิฤทธิ ่จะมากขึๅน ฿ชຌสำหรับปງองกัน
สนียดจัญเร คุณ฿ส ละภูตผีปศาจ หากบูชาปຓนประจำจะทำ฿หຌกิดชคลาภทรัพยຏสมบัติ  
งินทองจะเหลมาทมา 

สถ นก รณ์ปจจบนของผลตภณฑ์ะ ล ก รตอยอดท งธรกจะ 
ภูมิปัญญาทຌองถิไนการกะสลักกะลามะพรຌาว เดຌขึๅนทะบียนปຓนสินคຌาอทอปของตำบล

หันสัง อำภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัๅงต พฺศฺ๎๑๐๒ ทำ฿หຌวิสาหกิจชุมชน 

กลุมกะลาบຌานกูบมีชืไอสียง เดຌออกงานสดงสินคຌาระดับประทศ ณ มืองทองธานีบอยครัๅง  

ตกใมีคนพยายามลอกลียนบบสินคຌา จึงตຌองทำ฿หຌตຌองคิดทำผลิตภัณฑຏ฿หม โ ตลอดวลา  
จึงตຌองหาลักษณะดนของผลิตภัณฑຏ คือ การกะสลัก ซึไงปຓนงานฝมือฉพาะสวนบุคคล จึงตຌอง
จาะกลุมตลาด สำหรับคนทีไชอบงานฝมือละงานฮนดຏมดดยฉพาะ วิสาหกิจชุมชนกลุมกะลา
บຌานกูบจึงเมหยุดพัฒนาคิดสินคຌา฿หม โ พืไอตอบจทยຏลูกคຌาทีไหลากหลาย  

วลาเปออกงานสดงสินคຌาอทอป ชาวตางชาติจะ฿หຌความสน฿จ ละชืไนชอบผลงานศิลปะ
การกะสลักปຓนพิศษ จึงตຌองคิดผลิตภัณฑຏ฿หຌหลากหลาย ชน ของ฿ชຌภาย฿นบຌาน อุปกรณຏ
ตกตงบຌานตาง โ สวน ซออู ຌ ละซอดຌวง ยังคงทำหมือนดิม ราคาขายจะตกตางกันตาม
ลักษณะของเมຌทีไ฿ชຌทำ ซออูຌ ละซอดຌวงจะ฿ชຌเมຌ ๎ ชนิด เดຌก เมຌประดู ละเมຌชิงชัน ซออูຌ ละ
ซอดຌวงจากเมຌประดูราคาถูกกวา คันละ ํุ๑์์ บาท สวนซออูຌ ละซอดຌวงจากเมຌชิงชันราคาสูง
กวา คันละ ๎ุ๑์์ บาท ซึไงจะปຓนลูกคຌาอีกกลุมหนึไง ทีไมีความชอบซอทีไมีคุณภาพดีปຓนพิศษ 
วิสาหกิจชุมชนกลุมกะลาบຌานกูบเดຌปຂดรຌานจำหนายอยู ที ไ ตลาดหลวงปูຆทวด อำภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลตอบรับคอนขຌางดี นักทองทีไยวจากตางจังหวัด นิยมซืๅอกลับปຓน
ของฝาก จึงทำ฿หຌมีรายเดຌพิไมขึๅนอีกทางหนึไง 

ปัจจุบันทางวิสาหกิจชุมชนกลุมกะลาบຌานกูบ เดຌปຂดอกาส฿หຌบุคคลภายนอกขຌามารียนรูຌ 
การทำซอ ละการกะสลักกะลามะพรຌาว พืไอปຓนการถายทอดองคຏความรูຌดຌานภูมิปัญญาทຌองถิไน 
ละสริมสรຌางอาชีพ฿หຌกับบุคคลทีไสน฿จ ซึไงมีคนสน฿จทีไจะรียนรูຌการทำภูมิปัญญานีๅ ตยังเมมีผูຌ฿ด



 

๑๐ 

ประสบความสำรใจ นื ไองจากการรียนรู ຌภูมิปัญญานีๅตຌองอาศัยวลารียน จนกิดความชำนาญ  
บางคนรีบรงละสุดทຌายกใเดຌถอด฿จ คนทีไสน฿จตຌองมารียนรูຌ พักอาศัยอยูทีไนีไ ตยังเมมีผูຌ฿ดทำเดຌ
สำรใจ พราะปຓนงานทีไหนัก ละตຌองทุมท฿หຌกับสิไงนีๅ จึงทำ฿หຌขาดรงงานทีไมีฝมือฉพาะทาง คนทำ
ซออูຌ ละซอดຌวง฿นปัจจุบันจึงมีนຌอยลงมาก มีตครือญาติทีไคอยสืบสานงานทานัๅน 

ครภมปญญ ก ร ก สลกก ล ม พร วะ 

 

ํฺ นายสมชาย ตຌนสน อายุ ๑๓ ป  
ผูຌ฿หญบຌานหมู ๐ บຌานกูบ ตำบลหันสัง อำภอบางปะหัน 
จ ังหว ัดพระนครศรีอย ุธยา ทำกะหลกซอ กะสลัก
กะลามะพรຌาว กะลาตาดียว ละผลิตภัณฑຏกะลา อืไน โ 

ติดตอ ์๕๎ู๎๕๑ู๓ํ์๕ 

 

๎ฺ นางวิภา สุริยะรังษี อายุ ๑๎ ป 
งานดຌานซออูຌ ซอทีไ฿ชຌกะลา นຌนงานดຌานประกอบ 

 

 

๏ฺ นายกฤษณะ สุริยะรังษี อายุ ๎๒ ป 
ผลิตซออูຌ ละซอดຌวง ทุกขัๅนตอน  
ติดตอ ์๕๔ู๔๒๎ู๎ํ๎์ 



 

๑๑ 

ก รสบทอด ล ก รสง สรมภมปญญ ก ร ก สลกก ล ม พร ว 
ภูมิปัญญาการกะสลักกะลามะพรຌาว หมู  ๐ บຌานกูบ ตำบลหันสัง อำภอบางปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปຓนภูมิปัญญาทຌองถิ ไนที ไควรคากการอนุรักษຏ ละการสืบทอด 

องคຏความรูຌตอเป นืไองจากปຓนภูมิปัญญาทຌองถิไนทีไ ฿ชຌองคຏความรูຌฉพาะทาง ละความชำนาญ
ทางวิชาชีพ จนประสบความสำรใจ฿นการจัดตัๅงวิสาหกิจชุมชนกลุมกะลาบຌานกูบ ตำบลหันสัง 
อำภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การกะสลักกะลามะพรຌาว ตຌองอาศัยทักษะการรียนรู ຌ ความชำนาญ ความอดทน  
ละความประณีต฿นฝมือชาง ซึ ไงทางวิสาหกิจชุมชนกลุ มกะลาบຌานกูบเดຌปຂดอกาส฿หຌ
บุคคลภายนอกขຌาเปศึกษากระบวนการ ขัๅนตอนการกะสลักกะลามะพรຌาว฿หຌกับบุคลทีไสน฿จเดຌ
มีอาชีพ ละมีรายเดຌ ตเมประสบผลสำรใจ นืไองจากบุคคลภายนอกทีไขຌามาศึกษาเดຌถอด฿จ
สียกอน พราะการกะสลักกะลามะพรຌาว ละการทำซอ฿ชຌระยะวลานาน฿นการทำ ฿ชຌความ
ละอียด ความอดทน ละความประณีตปຓนอยางมาก 

ปัจจุบันการทำผลิตภัณฑຏตาง โ ของวิสาหกิจชุมชนกลุมกะลาบຌานกูบ ปຓนการทำงานของ
คน฿นครอบครัวทานัๅน จึงทำ฿หຌขาดการสืบทอด ละการบอกตอองคຏความรูຌ฿หຌกับบุคคลภายนอก 
ภูมิปัญญานีๅจึงมีผู ຌคนรู ຌจักคอนขຌางนຌอย ละคนทัไวเปเมกิดความตระหนัก฿นการอนุร ักษຏ  
ภูมิปัญญาทຌองถิไน การกะสลักกะลามะพรຌาว จึงทำ฿หຌสถานการณຏปัจจุบันผูຌชำนาญการทาง
วิชาชีพ การกะสลักกะลามะพรຌาว หลือนຌอยตใมที นืไองจากภูมิปัญญานีๅตຌอง฿ชຌชางผูຌมีความ
ชำนาญงานฝมืออยางชำนาญการ พืไอทำผลิตภัณฑຏออกมาอยางมีคุณภาพ ละมีความสวยงาม  

ผลิตภัณฑຏหลักของวิสาหกิจชุมชนกลุ มกะลาบຌานกูบ ปຓนผลิตภัณฑຏการกะสลัก
กะลามะพรຌาวตาง โ ทางวิสาหกิจชุมชนกลุมกะลาบຌานกูบเดຌมีการคิดพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หม โ  
ขึๅนสมอ พืไอปຓนการปรับตัว฿หຌทาทันหตุการณຏ ละยุคสมัย ฿หຌภูมิปัญญานีๅคงอยูตอเปเดຌ  

ละปຓนการตอบจทยຏความตຌองการของผูຌบริภคทีไหลากหลาย ชน คมเฟจากกะลามะพรຌาว 
อุปกรณຏครืไอง฿ชຌภาย฿นครัวรือน ของตกตงบຌาน ฯลฯ นำเปปຂดรຌานจำหนายทีไตลาดหลวงปูຆ
ทวด อำภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึไงเดຌรับผลตอบรับปຓนอยางดีจากกลุมลูกคຌาทีไ
ปຓนนักทองทีไยวทัไวเป 



 

๑๒ 

องคຏความรูຌทีไกีไยวกับการกะสลักกะลามะพรຌาว ควรมีการสงสริมจากหนวยงานภาครัฐ 
หรือภาคอกชนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาศาสตรຏความรูຌฉพาะทาง ละกิดครูภูมิปัญญา
พิไมมากขึๅน จะทำ฿หຌกิดการตระหนักถึงคุณคาของภูมิปัญญาทຌองถิไน การอนุรักษຏดนตรีเทย ละ
ความดัๅงดิม฿นการผลิต ถึงมຌวาขัๅนตอนการผลิตคอนขຌางยาก ตถຌาหนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคอกชนขຌามาสงสริม ละประชาสัมพันธຏ จะตຌองมีผูຌคนสน฿จขຌามารียนรูຌพิไมมากขึๅน จน
ประสบความสำรใจ ฿นการรียนรูຌการกะสลักกะลามะพรຌาว พืไอปຓนศาสตรຏละศิลป์฿นการ
ประกอบอาชีพ฿หม สรຌางรายเดຌ฿หຌกับตนอง ครอบครัว ละชุมชนตอเป อีกทัๅงยังปຓนการอนุรักษຏ
ภูมิปัญญาการกะสลักกะลามะพรຌาว ของวิสาหกิจชุมชนกลุมกะลาบຌานกูบ ตำบลหันสัง อำภอ
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฿หຌคงอยูสืบตอเป 
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สำนักงานกษตรอำภอบางปะหันฺ  ิ๎๑๒๏ีฺ  ขຌอมูลพืๅนฐานอำภอบางปะหัน.  คຌนมืไอ ํ๑ 

พฤษภาคม ๎๑๒๏ุ  จาก bangpahanฺayutthayaฺdoaeฺgoฺth 

องคຏการบริหารสวนตำบลหันสังฺ  ิ๎๑๒๏ีฺ  ขຌอมูลพืๅนฐาน.  คຌนมืไอ ํ๑ พฤษภาคม ๎๑๒๏ุ  
จาก wwwฺhunsungฺgoฺth 
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