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ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพยีนใบลาน 

ปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ เพราะช่วงเวลาท่ี
ปลาโตเต็มที่จะเป็นช่วงเวลาที่ข้าวในท้องนากำลังตกรวงพร้อมเก็บเกี ่ยว  
ท่ีเรียกว่าช่วง “ข้าวใหม่ปลามัน” จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ามีการ
สานปลาตะเพียนด้วยใบลานมาตั ้งแต่สมัยอยุธยา ปรากฏอยู ่ในเอกสาร 
“พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา” ว่า มีการขายปลาตะเพียนใบลานท่ี
ถนนย่านป่าโทน  

ปัจจุบันมีการสานปลาตะเพียนเป็นพวงระย้าเพื่อสื่อความหมายถึง
ความอุดมสมบูรณ์ แทนคำอวยพรให้กับลูกหลานมีสุขภาพแข็งแรง ร่างกาย
สมบูรณ์ มีฐานะมั่งคั่ง อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของ
อยุธยาท่ีควรอนุรักษ์สืบสานให้ยั่งยืนต่อไป 
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ปลาตะเพียนใบลานเป็น
งานห ัตถศ ิลป์ท ี ่ผล ิตมากใน
ชุมชนท่าวาสุกรี บ้านหัวแหลม 
อำ เภอพระนครศร ี อย ุ ธ ย า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มี
ค ว า ม ผ ู ก พ ั น ก ั บ ส า ย น้ ำ 
ดำรงชีวิตอยู่กับเรือ และฝูงปลา
ในลุ่มแม่น้ำ ตามสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่เรียบง่ายที่อยู่คู่
กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามา
เป็นเวลานานร่วมร้อยปีจนถึง
ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถ
น ับได ้ว ่ า  จ ังหว ัดพระนคร- 
ศรีอยุธยาเป็นแหล่งผลิตปลา
ตะเพ ียนใบลานใหญ่ท ี ่ส ุด ใน
ประเทศไทยอีกด้วย 

ชาวบ้านชุมชนท่าวาสุกรี 
บ้านหัวแหลม อำเภอพระนคร- 
ศรีอย ุธยา จ ังหวัดพระนคร- 
ศ ร ี อ ย ุ ธ ย า ไ ด้ น ำ ว ั ส ดุ จ า ก
ธรรมชาติ คือ ใบลาน จากต้น
ลานที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นมา
ใช้ให ้เป ็นประโยชน์ และด้วย
คุณสมบัต ิของใบที ่ม ีล ักษณะ
ยาวและอ่อน ทำให้สามารถดัด
บ ิดได ้ท ุกท ิศทางด้วยว ิธ ีการ 
ง่าย ๆ จึงนำมาสานเป็นรูปปลา
ตะเพ ียน ร ้อยแขวนเป็นพวง
ห้อยระย้า เพื ่อให ้ล ูกหลานท่ี
นอนในเปลเกิดความเพลิดเพลิน  
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และถือเป็นสิ่งมงคลสำหรับเด็ก เพราะถือว่าเป็นการอวยพรให้ลูกหลาน
เจริญเติบโตมีฐานะมั่งคั่ง สุขภาพสมบูรณ์ เปรียบเสมือนปลาตะเพียนในฤดู
ข้าวตกรวง 

ในอดีตการสานปลาตะเพียนใบลานนิยมทำกันอย่างง่าย ๆ วิธีการไม่
ซับซ้อน ในสมัยก่อนใช้สีตามธรรมชาติของใบลานเป็นสีหลัก แล้วต่อมาจึงได้
เริ ่มพัฒนามาใช้ “รง” เพื ่อให้เกิดความคงทน จนถึงในปัจจุบันมีการนำ 
สีน้ำมันมาระบายอย่างสวยสดงดงาม พร้อม ๆ กับประโยชน์ใช้สอยก็เริ่ม
เปลี ่ยนแปลงไป กล่าวคือ นำมาแขวนประดับ เพื ่อความสวยงามของ 
อาคารสถานท่ีแทน  

ความเป็นมาของปลาตะเพียนใบลาน 
กล่าวกันว่า ปลาตะเพียนใบลานเกิดขึ้นมาจากภูมิปัญญาของคนเฒ่า

คนแก่ท่ีส่ังสมความรู้มาจากงานด้านหัตถกรรมการจักสานท่ีคนไทยคุ้นเคยกัน
เป็นอย่างดี ในสมัยก่อนคนไทยมักอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ มีปู ่ย่า  
ตายาย พ่อแม่ พี ่น้อง และบรรดาญาติสนิท เมื ่อสมาชิกในครอบครัวซ่ึง 
ส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ ่มสาวให้กำเนิดทายาทขึ ้นมา ภาระการเลี ้ยงดู 
บุตรหลานจะตกอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีปลดระวางจากงานประจำ โดยปล่อยให้
คนหนุ ่มสาวออกไปทำงานสร้างรายได้ ซึ ่งคนเฒ่าคนแก่ถือเป็นผู ้ผ ่าน
ประสบการณ์ชีวิตมามาก จึงคิดหาอุบายในการหลอกล่อหลานเหลนที่ชอบ
ร้องไห้โยเย โดยนำปลาตะเพียนสานด้วยใบลานแขวนบนขื ่อเปล เด็ก ๆ  
จะเพลิดเพลินจนลืมร้องไห้ จึงเป็นการลดภาระผู้ใหญ่ไปในตัว 

นอกจากน้ันเด็ก ๆ จำนวนไม่น้อย ท่ีได้รับการเลี้ยงดูโดยมีปลาตะเพียน
ใบลานเข้าไปเป็นส่วนประกอบ มักมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ทำให้เกิดความเชื่อ
ท่ีว่า ปลาตะเพียนใบลาน นำความสงบร่มเย็นมาสู่คนในครัวเรือน เพราะภาระ
ในการเลี้ยงเด็กลดลง ผู้ใหญ่ไม่ต้องพะวง ทำให้มีเวลาทำมาหากินเสริมรายได้
มากขึ้น เมื่อฐานะทางการเงินดีขึ้น ครอบครัวสงบสุข ทุกอย่างจึงดีตามมา 
ปลาตะเพียนใบลานจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภไปอีกทางหน่ึง จนถึง
ปัจจุบันความนิยมในการประดิษฐ์ช ิ ้นงานนี ้ย ังคงดำรงอยู ่คู ่ก ับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเรื่อยมา 
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ปลาตะเพียนนับเป็น
ปลาน้ำจืดที่สวยงามและมีอยู่
ท ั ่ ว ไ ป ใ นท ้ อ ง น ้ ำ  จ ึ ง ถู ก
กำหนดให้เป็นต้นแบบ เม่ือ 
ภูมิปัญญาด้านการจักสานท่ี
ส ั ่งสมมาแต ่เด ิม ผนวกกับ
ธรรมชาต ิแวดล ้อมใกล ้ตัว 
ปลาตะเพียนสานด้วยใบลาน
จ ึ ง ป ร า ก ฏ ข ึ ้ น เ ป ็ น ง า น
ห ัตถกรรมแห ่งภ ูม ิป ัญญา
ท้องถ ิ ่นในว ิถ ีช ีว ิตของชาว 
กรุงเก่า 

ส ่ วนเหต ุผลท ี ่ ปลา
ตะเพ ียนใบลานม ีช ื ่อ เส ียง 
โด่งดังที่ย่านชุมชนท่าวาสุกรี  
บ ้ า น ห ั ว แ ห ล ม  อ ำ เ ภ อ 
พระนครศรีอย ุธยา จ ังหวัด

พระนครศรีอยุธยาน้ัน เป็นเพราะผู้คนในแถบน้ี เป็นผู้สืบทอดผลงานมาจนถึง
ปัจจุบัน ในอดีตน้ันเรียกผลงานหัตถกรรมประเภทน้ีกันท่ัวไปว่า “ปลาใบลาน” 
และเพี้ยนมาเป็น “ปลาโบราณ” แม้กระน้ันคำท้ังสองคำก็เข้ากันได้ดีเม่ือเวลา
ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นงานหัตถกรรมโบราณที่ทำมาจาก 
ใบลานน่ันเอง  
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การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ปลาตะเพียนใบลาน” 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนิน
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามพันธกิจของสถาบันอยุธยา
ศึกษา ด้านการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์และมีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
สานปลาตะเพียนใบลาน ซึ ่งเป็นภูมิป ัญญาดั ้งเด ิมที ่อย ู ่ค ู ่ก ับจ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยามาช้านาน โดยผ่านกระบวนการ “ศึกษา” “สืบสาน”  
และ “สร้างสรรค์” ดังน้ี  

1.ศึกษาอย่างไร ? 
สถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาการสาน 

ปลาตะเพียนใบลาน โดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล 
ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากครูภูมิปัญญา 
รวมไปถึงการสำรวจข้อมูลด้านการตลาดและรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียน
ใบลาน และจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เกี ่ยวกับ 
ภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ คือเพจเฟซบุ๊ค 
“สถาบันอยุธยาศึกษาวิชาการ” 

องค์ความรู ้ที ่ได้จากการศึกษาเหล่านี้ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการเล่าเรื ่องราวความเป็นมา ให้ผู้เรียนรู้เกิดความเข้าใจและเห็น
ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการ
สร้างสรรค์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

ท้ายที ่สุดองค์ความรู ้ทั ้งมวล ที ่เกิดจากการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ ได้นำมาสู่การจัดการความรู้ (Knowledge Management 
: KM) ด้านการดำเนินงานตามพันธกิจประจำปี พุทธศักราช 2565 ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน



 

8 

เพื ่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู ่สากล กรณีศึกษา การ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนใบลานอยุธยา” 

2.สืบสานอย่างไร ? 
การจัดอบรม 

สถาบันอยุธยาศึกษาจ ัดก ิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัต ิการหลักสูตรระยะส ั ้น การถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยา เรื ่อง 
“ปลาตะเพียนใบลาน : สืบสาน-สร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญากรุงศรีอยุธยา” เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณสุภัทรา ขันธนกิจ และคุณเบญจวรรณ พันธ์
เพ็ง ครูภูมิปัญญาจักสานปลาตะเพียนใบลาน 
ร้านศาลาปลาไท เป็นวิทยากรในการบรรยาย 
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 ท่าน 

 

 

การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้  
สถาบันอยุธยาศึกษา นำการสานปลา

ตะเพียนใบลานอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา
ไปสาธิตและฝึกสอน ในกิจกรรมการสาธิตภูมิ
ป ั ญญา ห ั ต ถ ศ ิ ลป ์  ๔  ภ า ค  ภ า ย ใ น ง า น
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั ้งที ่ ๒๐ “ข่วง
วัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของ
แผ่นดิน” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง ระหว่างวันที ่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู ้ในใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็น
จำนวนมาก 
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การศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ 
สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ดำเนินการศึกษา

ค้นคว้า และเก็บรวบรวมองค์ความรู ้จากภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นเรื่องการสานปลาตะเพียนใบ
ลาน และจัดพิมพ์เผยแพร่ทั้งแบบรูปเล่ม และ
เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
ได ้แก ่ เพจเพซบุ ๊ค “สถาบันอย ุธยาศ ึกษา
วิชาการ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

รวมถึงได้นำองค์ความรู้ ที่เกิดจากการดำเนินงานด้านศึกษาค้นคว้า 
และการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียนใบลานของสถาบัน
อยุธยาศึกษามาจัดการความรู ้ ด้านการดำเนินงานตามพันธกิจประจำปี 
พุทธศักราช 2565 ของสถาบันอยุธยาศึกษา เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
สากล กรณีศึกษา การยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนใบลานอยุธยา” 

3.สร้างสรรค์อย่างไร ? 
สถาบันอยุธยาศึกษา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องแขวนปลาตะเพียน

ใบลาน โดยมีกระบวนการดำเนินงานดังน้ี 

สำรวจ 
สถาบันอยุธยาศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

ภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ ่ นการทำปลาตะเพ ียนใบลานในพ ื ้นท ี ่ เกาะเม ื อง
พระนครศรีอยุธยา และพบว่าผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนใบลาน มีหลายขนาด 
หลายราคา เริ่มจากขนาดเล็กสุด ราคาเริ่มต้นที่ 15 บาท ท่ีนิยมทำเป็นพวง
กุญแจ หรือทำเป็นพวงแขวน หลากสีสัน มีทั้งชนิดที่ห้อยกระดิ่งขนาดเล็ก
บ้าง และที่ทำเป็นลูกปลาเล็กๆ ร้อยลงมาเป็นพวงบ้าง นักท่องเที่ยวนิยมซ้ือ 
เพื่อนำไปเป็นของท่ีระลึกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ปลาตะเพียนขนาดเล็กนี้ มีขนาดลำตัวยาวตั้งแต่ส่วนหัวถึงส่วนหาง 
ประมาณ 3 น้ิว เป็นขนาดยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวมักซ้ือเป็นของฝากสำหรับ
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คนสำคัญ เนื่องจากราคาไม่แพง มีขนาดกำลังพอเหมาะ ไม่ใหญ่จนเกินไป  
อีกท้ังยังสะดวกต่อการพกพา  

ส่วนปลาตะเพียนขนาดใหญ่ เป็นปลาตะเพียนขนาดปกติดั้งเดิมมาแต่
โบราณ ท่ีนิยมใช้สำหรับแขวนไว้เหนือเปลนอนของเด็กอ่อน จึงเหมาะสำหรับ
ซื้อหาไปเป็นของรับขวัญสมาชิกใหม่ และปลาตะเพียนขนาดใหญ่พิเศษ มัก
เป็นตะเพียนใบลานที่ลูกค้าสั่งตามความต้องการ มักจะถูกใช้เป็นของประดับ
ห้างร้านต่างๆ ตามแต่โอกาส 

เลือกขนาด 
สถาบันอยุธยาศึกษา จ ึงพิจารณาเห็นว่า ปลาตะเพียนใบลาน 

ขนาดเล็ก เป็นขนาดที ่ ได ้รับความนิยมมากที ่ส ุด เนื ่องจากกะทัดรัด มี
องค์ประกอบของปลาตะเพียนใบลานท่ีครบถ้วน คือ ประกอบด้วยแม่ปลาและ
ปลูกปลาเล็ก ๆ อย่างน้อยอีก 3 ตัว เม่ือเข้าพวงระย้าแล้วมีขนาดพวงไม่ใหญ่
จนเกินไปนัก สามารถนำไปแขวนตกแต่งไว้ที่บ้าน หรือที่ทำงานได้สะดวก จึง
เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะหาซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกจาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เลือกสีสัน 
สถาบันอยุธยาศึกษา พบว่าลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ มีความนิยม

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ใช้สีสันแบบธรรมชาติ ที่ดูสะอาดตา และไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพที่เกิดจากจากสารเคมีที่อาจปนเปื้อนจากสีและวัสดุที่นำมาเคลือบ
ผิว อีกทั้งปลาตะเพียนใบลานแบบดั้งเดิมของอยุธยา ก็เริ่มต้นจากการไม่เจือ
สีสันใดๆ ดังนั้น สีสันแบบธรรมชาติ จึงมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมี
ความสวยงามแบบเรียบง่ายอยู่แล้ว 

เพ่ิมลวดลาย 
สถาบันอยุธยาศึกษา จึงคงไว้ซึ ่งสีสันของใบลานตามธรรมชาติ  

แต่พัฒนารูปลักษณ์ของปลาตะเพียนใบลานให้มีความโดดเด่นจากเดิมด้วย
การฉลุลายท่ีครีบปลา และหางปลา โดยในระยะแรก ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เขียนลายไทยช่วยออกแบบและเขียนลาย จากนั ้นทดลองฉลุลวดลาย 
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จนกระทั่งได้ต้นแบบปลาตะเพียนใบลานฉลุลายที่สวยงาม เป็นการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากปลาตะเพียนใบลานพื้นบ้านที่มีสีสันหลากหลาย เป็น
ปลาตะเพียนฉลุลวดลายไทย ทำให้ดูเรียบง่าย แต่ดูหรูหราและสวยงาม 

แต่เนื ่องจาก เทคนิคการเขียนลวดลายไทย เป็นเทคนิคพิเศษ 
เฉพาะบุคคลที่มีพื้นฐานด้านศิลปกรรม ทางสถาบันอยุธยาศึกษาจึงพยายาม
คิดค้นวิธีที่ช่วยให้สามารถเขียนลวดลายไทยได้ จึงได้ออกแบบ “แม่แบบลาย
ไทย” สำหรับเป็นตัวช่วยในการเขียนลาย โดยทำแม่แบบลายไทยจากกระดาษ
แข็ง ให้มีขนาดต่างๆ เช่น แม่แบบลายครีบ และแม่แบบลายหาง สำหรับปลา
ตะเพียนขนาดต่างๆ ให้ผู้ประดิษฐ์นำแม่แบบลายไทย มาทาบกับครีบปลา เพื่อ
เขียนลวดลายเป็นเส้นร่าง สำหรับนำมาฉลุเป็นลวดลายด้วยมีดฉลุต่อไป 

ประยุกต์เป็นเครื่องแขวน 
สถาบันอยุธยาศึกษา ได้พัฒนาต้นแบบปลาตะเพียนใบลาน ท่ีคงไว้ซ่ึง

สีสันตามธรรมชาติของใบลาน โดยฉลุลวดลายที่บริเวณครีบ และส่วนหาง 
ของทั้งแม่ปลาและลูกปลา ซึ่งพบว่าทำให้ปลาตะเพียนใบลานมีความเรียบ
ง่ายและหรูหรามากขึ้น จากน้ันจึงได้พัฒนารูปแบบปลาตะเพียนใบลาน ท่ีเดิม
เป็นรูปแบบพื้นฐานดังเดิม ที่ประกอบไปด้วย แม่ปลา และลูกปลาทั้ง 3 ตัว 
ให้มีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยนำมาประยุกต์กับการทำแบบเครื่อง
แขวนไทย ซึ่งเป็นหัตถศิลป์ไทยอีกแขนงหนึ่ง ที่ใช้พวงอุบะมาร้อยแขวน กับ
โครงลวดเป็นรูปทรงต่างๆ  

สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ออกแบบเครื่องแขวน โดยนำปลาตะเพียน 
ใบลานที่ฉลุลวดลายไทย มาแขวนไว้ในโครงลวดรูปหยดน้ำ เป็นปลาประธาน 
และยังมีปลาตะเพียนใบลานขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย แขวนอยู่ใต้ปลาประธาน
อีกตัวหน่ึง และมีลูกปลาเล็กๆ อีก 2 ตัว แขวนประดับอยู่ข้างโครงลวดรูปหยด
น้ำ ให้เกิดความสมดุล และได้องค์ประกอบท่ีสวยงาม จนเป็นรูปแบบเฉพาะท่ี
สร้างสรรค์ขึ ้นโดยสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นวิธีการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา ท่ีช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้
มีราคาสูงขึ้น และสามารถนำไปสอนและถ่ายทอดแก่ผู้เรียนได้  
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ข้ันตอนการสานปลาตะเพียนใบลาน 

 

เตรียมใบลาน ยาว 50 ซม. 
กวาง 1.5 ซม จำนวน 2 เสน 

 

 

นำใบลานพนัเปนวง 2 รอบ  
ถือเตรียมไวท่ีมือซาย สวนมือ
ขวาจับใบลานใหเปนหวง 

 

นำหวงในมือขวา  
สอดเขาในหวงหมายเลข 1  
และนำไปคลองหวงหมายเลข 2 
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นำเสนใบลานหมายเลข 1  
สอดเขาทางชองหมายเลข 2 
และออกทางชองหมายเลข 3 
ดังแนวศร 

 

ดึงปลายเสนแตละเสนใหตัว
ปลามีความกระชับ จากนั้นพลิก
ตัวปลากลับอีกดานหนึ่ง 

 

เมื่อพลิกกลับแลวจะเปนดังภาพ 
จากนั้นนำเสนใบลานหมายเลข 
1 พลิกกลับมาทับเสนใบลาน
หมายเลข 2 และลอดผานเสน
ใบลานหมายเลข 3  
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เมื่อสอดเสนใบลานแลว  
จะเปนไปดังภาพ 

 

ดึงปลายเสนใบลานท้ัง 4 เสน 
เพื่อใหตัวปลากระชับ แลวหมุน
ทิศทางปลาใหเปนดังภาพท่ี 9 

 

นำเสนใบลานหมายเลข 4 พลิก
ข้ึนไปทางดานหลังใบลาน
หมายเลข 3  
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นำเสนใบลานหมายเลข 1 พาด
ทับเสนใบลานหมายเลข 2 
จากนั้นนำเสนใบลานหมายเลข 
4 พับลงมาทับเสนใบลาน
หมายเลข 1 

 

นำเสนใบลานหมายเลข 3 พลิก
กลับมาทับเสนใบลานหมายเลข 
4 และสอดลอดใตเสนใบลาน
หมายเลข 2 ออกมาดังแนวศร 

 

เมื่อสอดลอดออกมาแลวจะ
เปนไปดังภาพท่ี 13 
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ดึงเสนใบลานท้ัง 4 เสน เพื่อให
ตัวปลาแนนกระชับ แลวพลิก
กลับอีกดานหนึ่ง 

 

เมื่อพลิกกลับมาแลวจะเปนดัง
ภาพ จากนั้นพับเสนใบลาน
หมายเลข 1 ลงมา 

 

นำเสนใบลานหมายเลข 2 พลิก
กลับมาทับเสนท่ี 1 และสอด
ลอดดานในตัวปลา ดังแนวศร 
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*** เคล็ดลับ ใชนิ้วช้ีขวา
ประคองหลังใบลานหมายเลข 2 
เพื่อนำรอง ใหชองกวางข้ึน และ
สามารถดันใบลานใหทะลุชอง
ออกมาได 

เมื่อเสร็จแลว พักไว 

 

ทำหางปลา โดยใชใบลาน กวาง 
3.5 ซม. ยาว 12 ซม. พับเฉียง
ดังภาพ 

 

เมื่อพับเฉียงแลว จะเปนดังภาพ 
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นำแมแบบลายไทย มาวางทาบ
ครีบหาง แลวเขียนเสนรางลง
บนครีบท้ัง 4 ครีบ ดวยดินสอ  

 

ใชมีดฉลุลายตามเสนราง 

 

ใชแมแบบลายไทย เขียนเสน
รางท่ีหางปลา และฉลุลายตาม
เสนราง 
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ใชมีดกรีดบริเวณกนปลา แลว
นำหางปลาเขามาใส 

 

เย็บติดหางปลาดวยเข็มและ
ดาย 
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องค์ประกอบเคร่ืองแขวนปลาตะเพียนใบลาน 
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