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การจัดการความรู ้(KM) 
เรื่อง เทคนิคการให้บริการความรู้  

ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 
 

สถาบ ันอย ุ ธยาศ ึกษา  เป นหน  วยงานในส ั งก ัดของมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ที่ดำเนินงานดานการศึกษา คนควา วิจัย และสืบคนขอมูล เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริม เผยแพรและ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยจัดบรรยากาศภายในเรือนไทยของสถาบันอยุธยาศึกษา 

รวมไปถึงบริเวณโดยรอบ ใหเปนแหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ประกอบดวย หอกลาง 

เร ือนนอน เร ือนคร ู  และเร ือนช าง ท่ีม ุ  ง เน นใหความร ู ทางว ัฒนธรรมท องถ่ิน  

ไปพรอมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเยี ่ยมชม ที่มีการออกแบบการเลาเร่ือง 

(Narrative Design) โดยใหนักทองเที่ยว สามารถสัมผัส จับตอง และถายรูปคูกับสื่อการ

เรียนรู  ที ่จำลองบรรยากาศเสมือนจริง ภายในเรือนจัดแสดงหลังตางๆ ไดตามความ

เหมาะสม  

ดังนั้น เพื่อใหการบริการ เปนไปอยางมีระบบ ผูปฏิบัติงานจึงจำเปนตองจัดการความรู 

เกี่ยวกับเทคนิคการใหบริการและนำชมภายในแหลงเรียนรู  ใหเกิดแนวปฏิบัติที ่ดี เชน 

เทคนิคการตอนรับคณะผูเยี่ยมชม เทคนิคการบรรยายภายในเรือนแตละหลัง การเสริม

ทักษะดานเทคนิคในความรู  ความเขาใจ สามารถถายทอดเนื้อหาสาระ และประเด็นท่ี

เหมาะสมในการบรรยาย แนะนำแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาความรู รวมไปถึงปญหาท่ีพบ

บอยในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแกไข ดังท่ีไดรวบรวม และกลั่นกรองเปนองคความ

รูอยูในคูมือเทคนิคการนำชม แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยาเลมนี้ 
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กระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  

คัดเลือกหัวข้อ การจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการ
ให้บริการความรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา  

 

ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ถอดองค์ความรู้ และจำแนกประเด็น
ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ แล้วจัดทำ
ต้นแบบคู่มือการปฏิบัติงาน 

ออกแบบ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
โดยใช้สื่อแผนภาพ แผนผัง ในการสื่อสาร 
และถ่ายทอดความรู้  

 

เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน 
แก่บุคลากร และเผยแพร ่
E-Book เพ่ือให้ผู้สนใจ  
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ 

บุคลากร สามารถนำความรู้ ท่ีได้จากการจัดการ
ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีนักศึกษาในสาขาท่ี
เก่ียวข้อง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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แนวทางการนำชม 
แหล่งเรียนรู้ภมูิวัฒนธรรมอยธุยา 

แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา เปนแหลงเรียนรู ทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ ่นไทยภาคกลาง ภายใตสถาปตยกรรมเรือนไทยหมู  

ภาคกลาง ที ่จำลองบรรยากาศใหเปนเรือนครูชางสมัยโบราณ ประกอบดวย หอกลาง  

เรือนนอน เรือนครู และเรือนชาง สามารถรองรับผู มาเยือนที่สนใจ ใครอยากเรียนรู  

และสัมผัสบรรยายแหงอดีตกาล ทั้งที่เดินทางมาแบบกลุมยอย และเดินทางมาเยี่ยมชม

แบบหมูคณะ  

ผูปฏิบัติงาน จึงจำเปนตองมีแนวทางการจัดการ ในการนำชมแหลงเรียนรู แหงนี้  

ท้ังเขาใจแนวคิดในการใหบริการความรู รูข้ันตอนและวิธีการนำชม ตลอดจนมีความเขาใจ 

และสามารถถายทอดเนื้อหาสาระความรูทางดานวัฒนธรรม อธิบาย และตอบขอซักถาม

ของผูมาเยือนไดเปนอยางดี 

แนวคิดในการให้บริการความรู้  
แหลงเรียนรู ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  เปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นแหงภาคกลาง ที่จำลอง

บรรยากาศเรือนครูชาง สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใหผูมาเยือน ไดศึกษา เรียนรู เกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมไปพรอมๆ กับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จากการสมมุติบทบาทของ

ตนเอง เสมือนวาไดยอนกาลเวลาไปสูอดีตกาล ดวยเคร่ืองแตงกาย และเคร่ืองประดับยอน

ยุค พรอมทั้งสามารถทดลองสัมผัส หรือหยิบจับ สิ่งของที่ใชในการจัดแสดง เพื่อนำมา

ศึกษาเรียนรู และถายรูปเปนที่ระลึกได โดยมีวิทยากรของสถาบันอยุธยาศึกษา คอยให

ความแนะนำ และเลาเรื่องราวความเปนมา เสริมความรูดานศิลปวัฒนธรรมใหผูมาเยอืน

ไดรับอรรถรสและประสบการณทางวัฒนธรรมอยุธยา 
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แผนผังเรือนนิทรรศการ 

 

 

แผนผังแหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 

เรือนครู 

เรือนช่าง 

เรือนนอน 

หอกลาง 

หอนก 
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การรองรับผู้เย่ียมชม 
แหลงเรียนรู ภ ูม ิว ัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา สามารถตอนรับผู เยี ่ยมชมไดทั ้งที ่เดินทางมาเปนกลุ มยอย และ 

ที่เดินทางมาเปนหมูคณะ ซึ ่งแหลงเรียนรู ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา  

มีขอจำกัดในดานการรองรับผูเย่ียมชม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้  

ผู  เย ี ่ยมชมกลุ มย อย คือ จำนวนไมเก ิน 10 คน เป นร ูปแบบการทองเที ่ยว  

ที ่เก ิดประโยชนตอการเรียนรู ด านวัฒนธรรมมากกวาการเดินทางเปนหมู คณะใหญ 

เนื่องจากงายตอการควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในหองจัดแสดง และผูปฏิบัติงาน 

สามารถบรรยายใหความร ู  ได อย างเต ็มที ่  โดยลำดับเสนทางการเยี ่ยมชมไดดังนี้  

1) หอกลาง -->  2) เรือนนอน --> 3) เรือนครู --> 4) เรือนชาง 

 

เส้นทางการเย่ียมชมแบบกลุม่ย่อย 
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ผูเยี ่ยมชมแบบหมูคณะ หองจัดแสดงของแหลงเรียนรูมีขอจำกัดดานพื้นท่ี ดังนั้น 

จำนวนผูเยี่ยมชมสูงสุด ที่สามารถรองรับ และสามารถใหการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

คือไมเกิน 40 คน (1 คันรถบัส) เนื่องจากถาผูเยี่ยมชม มีจำนวนมากกวานี้ ประสิทธิผลใน

การทองเที่ยวที่จะสงเสริมใหเกิดความรูทางวัฒนธรรมก็จะลดลง ผูเยี่ยมชมไมสามารถ

สัมผัสวัตถุจัดแสดงไดอยางทั่วถึง ทำใหอาจพลาดโอกาสในการเขาถึงขอมูล และความรู

จากผูบรรยายประจำหองได 

แนวทางการรับรองผูเยี่ยมชมแบบหมูคณะ ไมเกิน 40 คน คือการตอนรับ และกลาว

แนะนำสถานที่ และแนะนำขอปฏิบัติในการเยี ่ยมชมที่บริเวณหอกลาง ถาพื้นที่บริเวณ 

หอกลาง ยังแออัดเกินไป ผูปฏิบัติงานควรแนะนำใหผูมาเยี่ยมชม นั่งเวนระยะหางไปตาม

ชานหนาหองแสดงตางๆ กอนจะแบงกลุ มผู เยี่ยมชมออกเปน 3 กลุม เพื ่อผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนในการเขาชมหองตางๆ ซึ่งอาจกำหนดเวลาการเขาชม หองละ 10 - 15 นาที 

โดยจัดใหมีวิทยากรบรรยายประจำแตละจุดท่ีกำหนด  

 

เส้นทางการเย่ียมชมแบบหมู่คณะ แบบแบ่งกลุม่บรรยาย และหมุนเวียน 
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การประสานงานติดต่อขอเข้าชม 
ปญหาที่พบบอย ในการใหบริการคือ ผู มีความประสงคเขาเยี ่ยมชมแหลงเรียนรู  

บางคณะนั้น มีจำนวนมากเกินกวาความสามารถของพื้นที่ ที่ใชในการรองรับได ทำใหไม

สามารถเย่ียมชมและเรียนรูทางวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิผล  

แนวทางแกไขปญหาคือ ควรมีระบบการประสานงานขอเขาชมแหลงเรียนรูลวงหนา 

เพื่อใหทราบจำนวนผูมาเยือน และรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานของผูที่มีความประสงค

ตองการเขาเย่ียมชม รวมท้ังวัน และเวลา ฯลฯ ในการเดินทางเขามา  

การสอบถามรายละเอียดผูเยี่ยมชม 

ผูปฏิบัติงานที่รับเรื่องการประสานงานเขาติดตอขอเขาชม ควรสอบถามรายละเอียด 

ดังนี้ 

1.ชื่อหนวยงานท่ีมีความประสงคเขาเย่ียมชม 

2.จำนวนผูเขาชม 

3.อายุ และความสนใจ ของกลุมผูเขาชม 

4.วัน และเวลาในการเดินทางเขามาแหลงเรียนรู 

5.วัตถุประสงคท่ีตองการไดรับจากการศึกษาเรียนรู 

6.ชื่อและขอมูลติดตอ ของผูประสานงานจากหนวยงานนั้นๆ 

การประสานงานติดตอขอเขาชมลวงหนา เพื่อชี้แจงขอจำกัดบางประการของสถานท่ี 

เชน ขอจำกัดในดานจำนวนสูงสุดของผูมาเยือน คือประมาณ 40 คน เปนตน จะชวยให

สถาบันอยุธยาศึกษา สามารถจัดเตรียมการตอนรับคณะผูมาเยือนได 

นอกจากนี ้ย ังชวยใหสถาบันอยุธยาศึกษา ไดเตรียมความพรอมในการตอนรับ  

และจัดเตรียมขอมูล เนื ้อหาทางวิชาการ สำหรับการบรรยายโดยนักวิชาการศึกษา  

หรือวิทยากร เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงาน หรือผูที่มีความประสงคตองการ

เขาเย่ียมชม  
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ตัวอย่างบันทึกรายละเอียดของผู้เย่ียมชม 

รวมท้ัง ในกรณีท่ี หนวยงานมีกิจกรรมทางวิชาการอื่น หรือนักวิชาการศึกษาติดภารกิจ

อื่น ทำใหไมสามารถตอนรับผูท่ีมีความประสงคตองการเขาเย่ียมชม ใหผูปฏิบัติงานแจงใหผู

ประสานงานของคณะผูที่มีความประสงคตองการเขาเยี ่ยมชม เพื ่อจะไดประกอบการ

ตัดสินใจ เลื่อนวัน เวลา ในการเดินทางเขามาเยี่ยมชมออกไป หรือ อาจยกเลิกการเขาชม

ในชวงเวลาดังกลาว 

เมื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคณะผูที่มีความประสงคตองการเขาเยี่ยมชมครบถวน 

และตรวจสอบตารางงานของสถาบันอยุธยาศึกษาแลว ผูปฏิบัติงานจะตองลงตารางการ

เย่ียมชมไว และประสานงาน รวมท้ังแนะนำใหคณะผูท่ีมีความประสงคตองการเขาเย่ียมชม

ทำหนังสือขอเขาชมอยางเปนทางการ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบในการขอใชสถานที่ทาง

ราชการ โดยเรียนผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เพื ่อใหผู อำนวยการ พิจารณา

มอบหมายผูรับผิดชอบตอไป 
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ขั้นตอนการประสานงานติดต่อขอเข้าชม 
 

 

รับเรื่อง 
ประสานงานขอเขาชม 

สอบถาม 
รายละเอียดการเขาชม 

นัดหมายและ 
ลงตารางการเย่ียมชม 

ชี้แจงขอขัดของ 
แกผูประสานงาน 

แจงใหผูประสานงาน 
ทำหนังสือขอเขาชม 

ตรวจสอบความสามารถ
ในการรองรับผูมาเยือน 

สามารถรองรับ 
คณะผูมาเยือนได 

ไมสามารถรองรับ 
คณะผูมาเยือนได 

เริ่ม 

จบ 
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แนวทางการบรรยาย 
ณ หอกลาง 

 
หอกลาง 

หอกลาง มีลักษณะเปนเรือนโถง ท่ีเปดโลงท้ัง 4 ดาน ตามรูปแบบวัฒนธรรมเรือนไทย

พื้นถิ่นภาคกลาง ที่จะใชสวนพื้นที่นี้ ตอนรับแขกเหรื่อผูมาเยือน จึงเหมาะสำหรับใชเปน

พื้นที่ตอนรับคณะนักทองเที่ยวเมื่อแรกมาเยือน และอาจใชพื้นที่ตรงนี้เปนสถานที่เลี้ยง

ตอนรับดวยเคร่ืองด่ืมน้ำสมุนไพรไทย (welcome drink)  

พื้นท่ีของหอกลาง สามารถรองรับผูมาเยือนไดจำนวนมาก แตถานั่งภายในหอกลางไม

พอ หรือตองการรักษาระยะหางระหวางบุคคล ก็สามารถใชพื้นท่ีบริเวณชานหนาเรือน

ตางๆ ได 

 จุดนี ้ผู ปฏิบัติงาน ในฐานะวิทยากร ควรใชเปนสถานที่กลาวแนะนำตนเองและ

หนวยงาน แนะนำแหลงเรียนรูในแตละเรือน อธิบายรายละเอียดการเยี ่ยมชม  ขอควร

ปฏิบัติตางๆ การนัดหมายหรือการแบงกลุม รวมถึงความรูเกี ่ยวกับเรือนไทยภาคกลาง  

กอนพาเย่ียมชมเรือนตางๆ  
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จับไมค์แล้ว.. พูดอะไรด ี?  

การตอนรับคณะผูมาเยือนท่ีเดินทางมาเปนหมูคณะ ควรใชเครื่องขยายเสียงในการ

กลาวตอนรับ และใหคำแนะนำตางๆ กับนักทองเที่ยว รวมไปถึงกลาวแนะนำตนเองและ

สถาบันอยุธยาศึกษา บรรยายองคความรูเกี ่ยวกับเรือนไทยภาคกลาง และแนะนำเรือน

นิทรรศการตางๆ ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 แนะนำตนเอง และสถาบันอยุธยาศึกษา 
วิทยากรควรกลาวตอนรับคณะนักทองเท่ียวอยางเปนทางการตามสมควร ซึ่งประกอบ

ไปดวย การกลาวสวัสดี กลาวแนะนำตนเอง และสถานท่ี เปนอันดับแรก กอนจะเร่ิมตนให

ความรูในประเด็นตางๆ เชน องคความรูเกี่ยวกับเรือนไทยภาคกลาง และแนะนำสวนจัด

แสดงนิทรรศการของเรือนไทยหลังตางๆ โดยอาจบรรยายตามตัวอยางงายๆ ดังนี้  

ตัวอย่างการแนะนำตนเอง 
“สวัสดีครับ/คะ ขอตอนรับ คุณครูและนักเรียน จาก โรงเรียน / หนวยงาน 

...................  ทุกคนนะครับ  ผม / ดิฉัน (ชื่อ และตำแหนง)  ....................  และ 

(แนะนำวิทยากรคนอ่ืนๆ)  ขอทำหนาท่ีเปนวิทยากร บรรยายใหความรู ณ แหลง

เรียนรู ภ ูม ิว ัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยานะ ครับ/ คะ”  

การแนะนำสถานที่  
การแนะนำสถานที่ ควรแนะนำโดยสังเขป เพื่อใหผูมาเยือนไดทราบวา แหลงเรียนรู

ภ ูมิว ัฒนธรรมอยุธยาแหงนี ้ มีที ่มาที ่ไปอยางไร ทั ้งนี้ผ ู ปฏิบัติงาน ควรที ่จะสังเกต 

และประเมินความสนใจของกลุมผูฟงดวย เชน ถากลุมผูฟง เปนเยาวชน หรือกลุมผูฟงมี

เวลาจำกัด ผู ปฏิบัติงานก็อาจไมจำเปนตองเลาอยางละเอียด และแนะนำสถานที่ใหมี 

ความรวบรัด และกระชับย่ิงข้ึน ตามความเหมาะสมของสถานการณ  
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ตัวอย่างบทบรรยายสำหรับวิทยากร 
“แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยาแหงนี้ คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปน

หนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีดำเนินงานดาน

การศ ึกษา ค นคว า  และเผยแพร  องค ความรู เก ี ่ยวก ับประว ัต ิศาสตร  

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มตนขึ้นจากการเปนศูนยวัฒนธรรม นับแตสมัยท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังมีฐานะเปนวิทยาลัยครู ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 

ได บ ัญญัต ิให ว ิทยาล ัยม ีหน าที ่ประการหน ึ ่ง ค ือการทำน ุบำร ุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม  

ศูนยวัฒนธรรม ไดดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดวยการริเริ่มจัดแสดง

นิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.2522  เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชา

ท่ีมีเนื้อหาดานวัฒนธรรม ตอมา กรมการฝกหัดครู ไดประกาศจัดต้ัง ศูนยศิลปะ

และวัฒนธรรม เป นหน วยงานประจำว ิทยาลัยครูท ุกแหง จ ึงได พ ัฒนา 

ศูนยวัฒนธรรม ขึ้นเปน ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และไดปรับปรุงอาคารเรียน 3 เปน “หอศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเปนแหลงรวบรวม 

และอนุรักษศิลปวัตถุ โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งขณะนั้น 

ทรงดำรงพระอิสริยยศเปน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และไดทรงลง

พระนามาภิไธยไวเปนสิริมงคล เมื่อวันจันทรท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2528 

ตอมา เมื ่อวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาแลว ก็ไดมีการยกฐานะ จากศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ให

เปน “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีสำนักงานต้ังอยู ณ อาคารเรียน 3  

ภายหลังจากท่ีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับการยกฐานะอีกคร้ัง 

เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.2547  สำนักศิลปะและ
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วัฒนธรรม ก็ไดเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันอยุธยาศึกษา” ทำหนาที่ใน ดานการ

อนุรักษ สงเสริม เผยแพร วิจัย ดานศิลปวัฒนธรรม  

หมูเรือนไทย สถาปตยกรรมภาคกลางของสถาบันอยุธยาศึกษาแหงนี้ สราง

แลวเสร็จ เมื ่อ พ.ศ. 2549 โดยมีการแบงพื้นท่ีการใชงานของเรือนไทยและ

บริเวณโดยรอบคือ ชั้นลางเปนสำนักงาน หองประชุม ศูนยขอมูลอยุธยาศกึษา 

โถงนิทรรศการหมุนเวียน สวนบริเวณชั้น 2 จัดแสดงนทิรรศการถาวรในอาคาร

เรือนไทย 3 หลัง เรือนไทยแหงนี ้จึงเปนแหลงเรียนรูภ ูมิวัฒนธรรมอยุธยา 

แกนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป 

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอยุธยาศึกษา 

สถาบันอยุธยาศึกษา.  ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา.  จาก 

www.aru.ac.th/asi/?page=intro&subpage=intro_hi

story 

 

อานขอมูลเพ่ิมเติม 

  

http://www.aru.ac.th/asi/?page=intro&subpage=intro_history
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สรุปความเป็นมาพอสังเขป 

  

 

   
เร ิ ่มจากการเป นศ ูนย ว ัฒนธรรมของว ิทยาลัยครู 

พระนครศรีอยุธยา โดยจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ 

เพื ่อเปนสวนหนึ ่งของการเรียนการสอนในวิชาที ่มี

เน้ือหาดานวัฒนธรรม  

พ.ศ.2522 เริ่มต้น 

ก รมก า รฝ  ก ห ั ด ค ร ู  ป ร ะ ก า ศจ ั ด ต้ั ง  

ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงาน

ประจำวิทยาลัยครูทุกแหง จึงไดปรับปรุง

อาคารเรียน 3 เปน “หอศิลปวัฒนธรรม” 

พ.ศ.2528 เป็น หอศิลปวัฒนธรรม 

เมื่อวิทยาลัยครู ยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏแลว ได

ม ีการยกฐานะให ศ ูนย ศ ิลปะและว ัฒนธรรม  

เปน “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีสำนักงาน

ต้ังอยู ณ อาคารเรียน 3 

พ.ศ.2542 เป็น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

เมื่อยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แลว สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม ก็เปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันอยุธยาศึกษา”  และยาย

มาต้ังอยูท่ีปจจุบัน พ.ศ. 2549  

พ.ศ.2547 เป็น สถาบันอยุธยาศึกษา 
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ประเด็นที่ 2 องค์ความรู้เกี่ยวกับเรือนไทย 
ในกรณีท่ีนักทองเที่ยว มีเวลาในการเขาชมมากกวา 1 ชั่วโมง ขึ ้นไป ผู ปฏิบัติงาน 

สามารถ บรรยายใหความรู เกี่ยวกับเรือนไทยของสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ ่งเปนตัวแทน

เอกลักษณทางวัฒนธรรมในดานสถาปตยกรรมทองถิ ่นภาคกลางได ซึ ่งมีประเด็นการ

บรรยาย ดังนี้  

ลักษณะเด่นของเรือนไทยภาคกลาง 
1.เรือนไทยของแหลงเรียนรู ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา  

แหงนี้ มีลักษณะเปนเรือนไทยหมูภาคกลาง คือเปนชานเชื่อมตอระหวางเรือน

หลังตางๆ ซึ่งเปนลักษณะ อาคารเรือนเครื่องสับ ประกอบดวยเรือนทางดาน 

ทิศใต ตะวันออก ตะวันตก รวมท้ังหอกลาง และหอนกซึ่งต้ังอยูทางทิศเหนือ 

2.สภาพที ่ตั ้ง และสภาพภูมิอากาศ ของอยุธยา ซึ ่งเปนแถบที่ราบลุม  

ภาคกลางของประเทศ เปนบริเวณท่ีมีน้ำทวมถึง มีฝนตกชุก ในฤดูฝนมีน้ำหลาก 

มีแมน้ำลำคลองหลายสายไหลผานในพื้นท่ี จึงทำใหเกิดแนวคิดในการออกแบบ

ที่อยูอาศัย ที่มีลักษณะอันสอดคลองกับภูมิประเทศ ผูคนจึงมักตั้งบานเรือนอยู

ใกลแหลงน้ำเพื่อความสะดวกในการใชอุปโภคบริโภค และใชเปนทางสัญจร 

3.ตัวเรือนเปนลักษณะเรือนเคร่ืองสับ คือ เรือนท่ีสรางดวยไมจริง และใชวิธี

เขาปากไมเพื่อประกอบตัวเรือนเขาดวยกัน ยกใตถุนสูง เพื่อใหพื้นเรือนพนจาก

ระดับน้ำท่ีทวมเปนประจำทุกป พื้นและผนังทำดวยไม หลังคาทรงสูงยอดแหลม

เสนหลังคาทอดออนเหมือนทรงจอมแห มีการทิ้งชายคากันสาดยาวโดยรอบ 

นอกจากนี้ยังท้ิงหลังคาดานยาวของตัวเรือนดานหนึ่งคลุมระเบียงไวเรียกสวนนี้

วา “พาไล” เพื่อการกันแดดกันฝน และประโยชนในการระบายน้ำฝน  

4.เรือนไทยคหบดี จะมีหอนกหลังเล็กๆ แขวนกรงนกเขา หรือนกอื่นๆ  

ไวเปนแถว (ผายมือไปทางหอนก) เนื่องจาก คหบดีผูมีฐานะมักจะมีงาน อดิเรก

คือ เลี้ยงนกไวดูเลน และฟงเสียงรอง เชน นกหัวจุก นกเขา นกแกว นกสาริกา 
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นอกจากเลี้ยงนกแลว ยังเลี้ยงปลากัด ปลูกบอน ตะโกดัด ขอยดัด ปลูกไมหอม

ชนิดตางๆ ไว โดยรอบบริเวณเรือน  

 
หอนก 

ทำไมเรือนไทย จึงยกพ้ืนสูง ? 
การท่ีเรือนไทยมีลักษณะยกพื้นสูงนั้น เปนตัวอยางของการปรับตัวเขาหาธรรมชาติได

เปนอยางดี ผูปฏิบัติงาน สามารถยกประเด็นนี้ ข้ึนมาบรรยายได ดังนี้  

การยกพื้นเรือนใหสูงข้ึนนั้น มีเหตุผลหลายประการ คือ  

1.เพื่อใหปลอดภัยจากสัตวราย และสัตวมีพิษตางๆ เนื่องจากการปลูกเรือน

ไทยในอดีต อาจอยูในบริเวณริมน้ำ หรือเปนที่ลุมน้ำทวมถึง รวมทั้งอาจอยูใน

บริเวณใกลปา การยกพื้นเรือนใหสูงข้ึน ก็จะเปนการปองกันไมใหสัตวรายเหลานี้ 

มาทำอันตรายผูอาศัยได ท้ังในเวลากลางวัน และกลางคืน 
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2. เพื่อปองกันปญหาจากน้ำทวม ในทุกภาคของประเทศจะเกิดน้ำทวมเปน

บางเดือนเกือบทุกป ภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเกิดน้ำ

ทวม เพราะมีพายุฝนตกหนัก สวนภาคกลางนั้น น้ำทวม เพราะน้ำเหนือไหลบา

ลงมา รวมทั ้งป ญหาจากน ้ำทะเลหน ุน ราวเด ือนตุลาคม พฤศจ ิกายน  

และธันวาคมของทุกป ถาเกิดน้ำทวม ผูอยู อาศัยก็จะสามารถยายสิ ่งของ  

และเคร่ืองใชตางๆ จากใตถุน ข้ึนไวบนเรือนไดอยางปลอดภัย 

3. ใชใตถุนเปนที่เก็บของ และเครื่องใชเกี่ยวกับการเกษตร เชน เครื่องมือ

ทำนาทำสวน เกวียน ไมกระดาน เรือบด คันไถ กระทะเคี่ยว น้ำตาล อุปกรณ

ทอผา เปนตน  

4. ใชใตถุนเรือนเปนที่ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดแก ทำรม  

ทอผา ทอเสื่อ ปนฝาย ตำขาว (ดวยครกกระเดื่อง) และใชเปนที่พักผอน โดย 

ตั ้งแครไว สำหร ับพ ักผ อนหรือเล ี ้ยงบ ุตรในเวลากลางว ัน ในครอบครัว

เกษตรกรรมบางแหง แบงสวนใตถุนไวเลี้ยงสัตว เชน เปด ไก หมู วัว ควาย ฯลฯ 

แตการเลี้ยงสัตวไวใตถุน อาจทำใหสกปรก สงกลิ่นเหม็น และเกิดผลเสียตอ

สุขภาพอยางมาก บางทองท่ีจึงอาจมีแยกสัตวไวในคอกตางหาก ซึ่งอยูใกลๆ กับ

เรือน แตไมควรอยูเหนือลม (ทางทิศใต) การเลี้ยงสัตวไวในคอกนี้ ดีกวาการเลี้ยง

ส ัตว ไว ใต  ถุน นอกจากน ี ้  ย ังใช ใต ถ ุนเป นที ่จ ัดงานประเพณีต างๆ เชน  

งาน ประเพณีสงกรานต ที ่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีการ 

จัดพื้นใตถุนตกแตงอยางสวยงามไวเลนสะบา ใตถุนเรือนยังสามารถใชสอย

ประโยชนอื่นๆ อีกมาก แตมีขอจำกัดคือ สามารถใชพื้นท่ีไดเฉพาะในชวงฤดูแลง

เทานั้น 
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ประเด็นที่ 3 แนะนำเรือนนิทรรศการ 
กอนที่นักทองเที่ยวจะเขาไปชมหองจัดแสดงตางๆ วิทยากรควรแนะนำรายละเอียด

การจัดแสดงในแตละหอง ชี้แจงขอควรปฏิบัติใหนักทองเท่ียวทราบวา สิ่งใดสามารถทำได 

และสิ่งใดไมควรปฏิบัติ โดยอาจบรรยาย ตามตัวอยางดังนี้  

“แหล งเร ียนร ู ภ ูม ิว ัฒนธรรมอย ุธยา สถาบ ันอย ุธยาศ ึกษาแหงนี้  

ประกอบดวยเรือนนอน เรือนครู และเรือนชาง... 

“เรือนนอน จำลองบรรยากาศเรือนไทยของคหบดีสมัยกรุงศรีอย ุธยา 

ประกอบดวยเตียงและเคร่ืองนอน อุปกรณเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินหมาก และ

เคร่ืองประทินโฉม ท่ีนักทองเท่ียวสามารถสมมุติตนเองวาเปนชาวกรุงศรีอยุธยา 

ทดลองเรียนรูเสมือนจริงโดยการถายภาพกับวัตถุตางๆ ท่ีจัดแสดงไวในหองได” 

“เรือนครู จัดแสดงหัวโขน ซึ่งเปนงานประณีตศิลป อันทรงคุณคาของไทย 

ใชสำหรับการแสดงเร่ืองรามเกียรต์ิ ซึ่งถือเปนสุดยอดมหรสพไทย โดยหัวโขน

ของสถาบันอยุธยาศึกษา เปนหัวโขนสกุลชางอยุธยาที ่ร ังสรรคข ึ ้นโดย  

หมอมราชวงศจรูญสวัสดิ ์ ศุขสวัสดิ และทายาท แหงยานหัวแหลม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา นักทองเที ่ยวจะไดชมหัวโขน ซึ ่งเปนตัวละครทั้งฝาย

พลับพลา ฝายลงกา และฝายเทพ หัวโขนท่ีจัดแสดงภายในหองนี้ งดการสัมผัส

จับตอง เพื่อถนอมศิลปกรรมใหคงอยูคูแผนดินไปนานๆ ” 

“เร ือนชาง จำลองบรรยากาศหองครูชางศิลปไทย  ประกอบไปดวย  

การปกสะดึงกรึงไหม ขั้นตอนการทำหุนหัวโขน และการเขียนภาพจิตรกรรม

ไทย นักทองเที ่ยวจะไดทดลองสัมผัสวัสดุอุปกรณในงานชางอยางใกล ชิด 

สามารถหยิบ จับตองได  ในบางชิ ้นงาน โดยตองระมัดระวังมิใหเกิดความ

เสียหาย” 
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แนวทางการบรรยาย 
ภายใน “เรอืนนอน” 

“เรือนนอน” เปนเรือนที่ตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกของหอกลาง ภายในจำลองวิถี

ชีวิต รูปแบบการกินอยู หลับนอนของคนไทยในอดีต  

ความน าสนใจของเร ือนนอนคือ น ักทองเที ่ยวจะไดสมมุต ิตนเอง เป นชาว 

กรุงศรีอยุธยา สามารถถายภาพตนเองในบรรยากาศยอนยุค สิ่งท่ีควรบรรยายใหความรูแก

นักทองเที่ยวคือ การอธิบายเกี่ยวกับขาวของเครื่องใชตางๆ ท่ีมีการจัดแสดงไว รวมไปถึง

การใหความรูทางดานวัฒนธรรมการกินอยู เชน ทำไมตองมีวัฒนธรรมการกินหมาก รวมถึง

อุปกรณที่ใชในการกินหมากนั้นวา แตละชิ้นใชประโยชนอยางไร เปนตน เมื่อผูบรรยาย

สามารถเลาและสามารถตอบคำถามท่ีนักทองเท่ียวมีความสนใจและสงสัยได นักทองเท่ียว

ก็จะไดรับความรู ควบคูไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันเปนหัวใจของการใหบริการ

ความรูของแหลงเรียนรูแหงนี้ 

อุปกรณที่จัดแสดงอยูในเรือนนอนทุกชิ้น เปนสิ่งท่ีอนุญาตใหนักทองเที่ยว สามารถ

สมมุติในการใชงาน และถายรูปได 

เนื ้อหา ความรู  ที ่จะตองบรรยายภายในเรือนนอน แบงออกเปน 3 ประเด็นการ

บรรยายไดแก 1) เคร่ืองนอน 2) วัฒนธรรมการกินหมาก 3) เคร่ืองประทินโฉม 
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ประเด็นการบรรยายภายในเรือนนอน 

ลำดับประเด็นการบรรยาย 
ผูบรรยายควรเริ่มจากประเด็นที่ 1 เครื่องนอน ประเด็นที่ 2 วัฒนธรรมการกินหมาก 

และ ประเด็นที่ 3 เครื่องประทินโฉม ตามลำดับ เนื่องจากเครื่องนอน สื่อถึงการตื่นนอน 

เปนสัญลักษณของการเริ่มตนชีวิตในวันหนึ่งๆ กอนจะมาบรรยายเรื่องวัฒนธรรมการกิน

หมาก ซึ่งผูคนในอดีต นิยมกินหมากเพื่อบำรุงรักษาชองปาก จากนั้นคอยอธิบายเร่ืองเคร่ือง

ประทินโฉม อันเปนวัฒนธรรมการเสริมความงามอยางไทย  

  

เครื่องนอน 

 
วัฒนธรรม 

การกินหมาก 

 

เครื่องประทินโฉม 
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ประเด็นที่ 1 เรือนนอนของคนไทยในอดีต 

 
ลักษณะเคร่ืองนอนท่ีจัดแสดงอยูในเรือนนอนนี้ เปนการจำลองเคร่ืองนอนของคหบดี 

ผูมีฐานะ ถาเปนชาวบานสมัยกอน ก็อาจนอนปูเสื่อหรือสาดกับพื้นปกติ ไมมีเตียงนอนและ

ฟูกในลักษณะนี้  

หมอนขิด มีลักษณะเปนหมอนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ตกแตงดวยผาขิด ซึ่งเปนเทคนิค

ในการสรางลวดลายบนผืนผา โดยการ “ทอยก” รูปแบบหนึ่ง ชางอีสานถือวาผาขิดเปน

ของสูง จึงมักจะทอใชในโอกาสท่ีเปนมงคลหรืองานพิธีสำคัญ 

พัดหางนกยูง ในอดีตเรือนนอน ไมมีเครื ่องปร ับอากาศ คนโบราณมักใช พัด  

เปนอุปกรณบรรเทาอากาศรอน ซึ่งทำจากวัสดุหลากหลายรูปแบบ โดยทั่วไป ชาวบานใช

พัดสานจากไมไผ ใบลาน และใบตาล สำหรับในเรือนคหบดี อาจใชพัดหางนกยูง เพื่อบง

บอกฐานะทางชนชั้น เนื่องจากพัดหางนกยูง เปนของหรูหรา สวยงาม ใชหางนกยูงมาติด

แส้ปัดยุง 

พัดหางนกยูง 

 

หมอนขิด 
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เปนพัด ซึ่งในอยุธยา ยังคงมีการสืบทอดการทำพัดหางนกยูง อยูท่ีตำบลภูเขาทอง ทางดาน

ทิศเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

แสปดยุง เปนอุปกรณปดไลแมลง เพราะในสมัยกอน มักมีแมลงที่สรางความรำคาญ 

โดยเฉพาะยุง คนสมัยกอนจึงตองมีแสประจำตัว ในการปดไลยุง อยูตลอดเวลา บางบาน 

จะมีแสปดยุงแขวนไวหนาประตู เมื่อจะเปดประตูเขา-ออก ก็จะใชแสปดตามรางกาย เพื่อ

ไลยุงและแมลงที่มารบกวนกอน แสที่จัดแสดงในเรือนนอนนี้ ทำจากตนจาก คือเรียกวา 

“โหมงจาก” คือกานทลายของตนจาก นำมาสางจนเปนเสนๆ เรียกวา แสปดยุง ตาม

ประโยชนการใชงาน 

ประเด็นที่ 2 วัฒนธรรมการกินหมาก 
การกินหมาก เปนวัฒนธรรมโบราณของคนไทยในอดีต ที ่ไมไดส ืบทอดมาถึง 

ในรุ นปจจุบันแลว ดังนั ้น เพื ่อที ่จะอธิบายใหคนรุ นปจจุบันไดเขาใจเรื ่องวัฒนธรรม 

ในการก ินหมากน ั ้น ผ ู บรรยายควรเล าเร ื ่องราวยอนไปในอดีต ถ ึงหล ักฐานทาง

ประวัติศาสตร ที ่บงบอกถึงการกินหมากของคนไทยพอสังเขป กอนที่จะมาอธิบายถึง

อุปกรณการกินหมาก และสาธิตวิธีการตะบันหมากพอใหนักทองเท่ียวไดจินตนาการถึงวิถี

ชีวิตของผูคนในอดีต กอนที่จะใหนักทองเที่ยวไดทดลองสัมผัสอุปกรณ เครื่องใชตางๆ  

ในประเด็นเร่ืองราวของวัฒนธรรมการกินหมากนี้ 

ผูปฏิบัติงาน ควรเตรียมขอมูลสำหรับการบรรยาย ดังนี้ 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการกินหมากของคนไทย 
คนไทยในสมัยก อนฟ นดำ เพราะชอบกินหมาก ก ินพล ูเป นประจำ 

ทั ้งรุ นหนุ ม สาว ไปจนถึงแกเฒา ซี ่งวัฒนธรรมการกินหมากของไทยนั้น  

มีหลักฐานการกินหมากมาตั้งแตสมัยโบราณ จากหลักฐานเอกสารของจีนได

กลาวถึงกลุมชนฟนดำ ซึ่งหมายถึงคนที่กินหมาก เมื่อประมาณ 2,000 ปกอน  

วากลุมคนฟนดำนี้อยูทางตอนใตของจีน ซึ่งสันนิษฐานวาหมายถึงกลุมชาติพันธุ

ไท-ลาว (สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ, 2561) 
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ในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงสมัยสุโขทัย หลักที ่ 1 จารึกวา “สรางปา

หมากพลูทั่วเมืองนี้ทุกแหงมีปาหมาก ปาพลู มีไรมีนา มีถิ่นตาน” แสดงใหเห็น

วาหมาก และพลู มีความสำคัญตอวัฒนธรรมการกินอยูของคนไทยมาต้ังแต 

สมัยสุโขทัย และสืบตอเนื ่องมาถึงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร (สุพิชฌาย 

จินดาวัฒนภูมิ, 2561) 

ในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ ซึ ่งสรางขึ ้นตั ้งแตยุคตนกรุงศรีอยุธยา  

สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจาสามพระยา) หรือ เมื่อประมาณ 500 ป

ลวงมาแลว ไดมีการคนพบชดุเชี่ยนหมากท่ีสรางข้ึนดวยทองคำ ผลหมากจำลอง

ทำจากทองคำ ซึ ่งเปนสวนหนึ่งของเครื ่องราชูปโภค หรือเครื ่องใชสอยของ

พระมหากษัตริยสมัยกรุงศรีอยุธยา ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ เจาสามพระยา 

ลาลูแบร ราชทูตฝรั ่งเศส ที ่ไดเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จ 

พระนารายณมหาราช ไดกลาวถึงการกินหมากของชาวสยามไววา ชาวสยาม

นิยมกินหมาก จนทำทิ ้งคราบสีแดงเขมไวที ่ร ิมปากและไรฟน จนจับกรัง

กลายเปนสีดำ พอชาวสยามเห็นสุภาพสตรีชาวฝร่ังเศสท่ีมาพรอมกับคณะทูตซึ่ง

มีริมฝปากสีแดงสด ก็ประหลาดใจ กลาวชมวาหมากพลูประเทศฝรั่งเศสนั้นคง

จะดีกวาของสยามแนๆ (ลาลูแบร, 2552) 

 
ท่ีมา: https://khumnoi.com/วัฒนธรรมการกินหมาก 
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ทำไมคนไทยชอบกินหมาก ? 
เปนคานิยม 

คนไทยในอดีตมีคานิยมวา การมีฟนดำถือเปนการสะทอนถึงความงามอยาง

หนึ่ง จนมีการกลาววา “หมานะ ที่มีฟนสีขาว” หรือ “ขอใหฟนดำเหมือนลูก

หวา ขอใหปญญาเหมือนพระมโหสถ” จนมีคานิยมที่จะทำใหฟนดำเร็วข้ึน  

โดยการนำกะลามะพราวไปเผาบนเหล็กเผาไฟ แลวนำมะนาวมาบีบใส เกิดเปน

ยางดำ นำมาใชในลักษณะของยาสีฟน (สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ, 2561)   

เปนศิลปะ 

นอกจากนี้ การเจียนหมากจีบพลู ยังถือเปนศิลปะอยางหนึ่งในการบงบอก

คุณคาของกุลสตรีในอดีตที ่ประกอบดวย ปอกมะปรางริ ้ว ละเลงขนมเบื้อง  

ปนขนมจีบ และจีบพลูยาว โดยเครื่องหมากที่มีการจีบไวเปนคำแลว จะมีศัพท

โบราณ เรียกวา “สลา” 

เปนไมตร ี

หมาก ยังแสดงถึงไมตรีทางสังคม เปนการสรางความสัมพันธอันดี หมากพลู 

เปนสัญลักษณท่ีแสดงไมตรีจิตท่ีดีตอกัน การกินหมากพลูรวมกัน ทำใหเกิดความ

ไววางใจกัน เมื่อมีแขกมาเยือนบานจะมีการเตรียมหมากและน้ำไวใหแขก  

สำหรับหนุมสาวในอดีต การใหหมากแกกันหรือการคายชานหมากใหกัน 

ถือเปนการแสดงความรัก หรือการขอความรัก เชน ในเรื่องอิเหนา ที่อิเหนาให

ทหารไปขอชานหมากและผาสไบของนางบุษบา หรือในเสภาขุนชางขุนแผน 

ตอนท่ีพลายแกวคายหมากใหนางวันทองเค้ียวตอ 

ในการแตงงาน ฝายชายจะมีการเตรียมขันหมาก พรอมของอื่นๆ เปนเคร่ือง

คำนับและแสดงความเคารพตอผูปกครองฝายหญิง นอกจากนี้ในวันงานจะตอง

เตรียมภาชนะใสหมากใหสำหรับแขกท่ีมางานดวยเปนการแสดงคุณงาม ความดี 

และเกียรติยศ 
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เมื่อเรือนใดหากมีแขกมาเย่ียมเจาของบาน ก็ตองทำการตอนรับดวยหมาก

พลู และน้ำชา จึงมีการประดิษฐเชี่ยนหมากใหงดงามสมตามฐานะของผูคนใน

สมัยนั้น อาจกลาวไดวาหมากพลูเปนสัญลักษณแหงมิตรภาพความผูกพัน ท่ีหาก

พบเจอคนรัก หรือมิตรสหายก็จะยื่นไมตรีจิตดวยจีบหมากจีบพลูให นอกจากนี้

หมากพลูยังเปนตัวแทนของความเคารพนับถือและมิตรภาพ ซึ่งจะเห็นไดจาก

ภาพจิตรกรรมตามฝาผนังโบสถในสมัยโบราณที่จะมีภาพของผูคนนั่งลอมวง

สนทนาและกินหมากพล ู

เปนเกียรติยศ 

พระมหากษัตริยไทยแตโบราณจะมีการสรางเครื ่องยศขึ ้นเพื ่อแสดง

เกียรติยศ และบำเหน็จความดีความชอบ แกราชตระกูลและขาราชการ  

ผูท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองยศ แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของตำแหนงท่ีไดรับ 

นิโกลาส แชรแวส นักเดินทางชาวฝรั ่งเศสเดินทางเขามาในสยามสมัย

สมเด็จพระนารายณ มหาราช ไดกลาวถึงความสำคัญของเครื ่องใชในการ 

กินหมากตอการแสดงยศของบุคคลวา สิ่งที่แสดงถึงฐานะและความสำคัญของ

ขุนนางสมัยกรุงศรีอยุธยา ประกอบไปดวย หีบหมากพระราชทาน ฐานะของเรือ

ท่ีใชเดินทาง ดาบท่ีคาดเอว และจำนวนทาสท่ีเดินติดหนาตามหลัง แสดงใหเห็น

วา หีบหมากเปนสิ่งหนึ่งท่ีแสดงถึงฐานะและความสำคัญของบุคคลสำคัญในสมัย

อยุธยา และผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องยศก็จะตองนำไปดวยเสมอเมื่อเขาเฝา 

(สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ, 2561)   

 

 

 

หีบหมาก เป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองยศ 
ขุนนางกรุงศรีอยุธยา จากละคร
บุพเพสนันิวาส 
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วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกินหมาก 
วัสดุอุปกรณท่ีใชในการกินหมาก มีการประดิษฐข้ึนหลายรูปแบบจากวัสดุหลากหลาย

ประเภท อาทิ ไม เงิน นาก ทอง เครื่องเขิน เครื่องถม มีความประณีต งดงามแตกตางกัน

ไป สะทอนถึงฐานะ รสนิยม และความพึงพอใจของผู ใช เครื ่องใชในการกินหมาก

ประกอบดวยของสิ่งตางๆ ดังนี้ 

 

  

เต้าปูน 

ที่ใส่หมาก 

 

ซองพล ู

พานหมาก 

ไม้ควักปูน 

ตะบันหมาก 

ตลับสีผ้ีง 

ซองไม้สีฟัน 
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1.เตาปูน เปนภาชนะท่ีใสปูนแดง มาพรอมกับไมควักปูน 

2.ท่ีใสหมาก สำหรับท่ีใสหมาก ใชใสท้ังหมากสด 

และหมากแหง  

3.ซองพลู เปนภาชนะสำหรับใสพลูท่ีมีการจีบอยางสวยงาม 

4.ตะบันหมาก มีลักษณะทรงกระบอกเรียวเล็กลงดานปลาย ใชตำหมากพลูใหแหลก 

เพื่อใหสามารถเค้ียวงายข้ึน มาพรอมกับสากตะบัน เมื่อตะบันหมากไดท่ีแลว จะใชไมทอน

กลม ดันหมากออกมาจากกนของท่ีตะบันหมาก 

5.มีดเจียนหมาก เปนมีดขนาดเล็กใชผาหมากดิบและเจียนพลู 

6.กรรไกรหนีบหมาก เปนกรรไกรที่ใบมีดขางหนึ่งใหญและคมกวาอีกขาง ใชสำหรับ 

ผาลูกหมากและเนื้อหมาก  

7.ตลับ ผอบตางๆ สำหรับใสเครื่องสมุนไพร เชน การบูร กานพลู สำหรับอมใหปาก

หอม สีเสียด มีลักษณะเปนกอนแข็ง สีน้ำตาล เปราะ รสฝาด นิยมใชใสกับปูนกันปูนกัด

ปาก เมื่อกินรวมกับหมากพลู ยาเสน ท่ีปนเปนกอนเล็กๆ แลวนำมาขัดฟน และสีผึ้งสำหรับ

ทาเคลือบริมฝปากไมใหปากตึงเพราะยางหมาก 

8.กระโถนปากแตร ใช สำหรับบวนน้ำหมาก หรือคาย 

ชานหมากที่จืดแลว กระโถนที่ใชจัดแสดงนี้ เรียกวากระโถน

ปากแตร คือปากกระโถนจะบานออกคลายกับแตร เพื่อรองรับ

น้ำหมาก จัดวาเปนของหรูหรา ราคาแพง มักมีใชในเรือน

คหบดี ผูมีฐานะ 

ในแตละคำของหมาก จะประกอบไปดวย ปูนแดงจากเตาปูน ใบพลู หมากชิ้นบางๆ 

(หมากสด หรือหมากแหง) และสีเสียด เมื่อมวนใสปากแลวเคี้ยวจนจืดก็จะคายหมากท้ิง 

สวนยาเสนจะป นเปนกอนเล ็กๆ แลวนำมาขัดฟน เพื ่อเอายางของหมากพลูออก  

และสุดทาย ข้ีผึ้ง ใชทาริมฝปากเพื่อปองกันริมฝปากแหงแตก 
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แลวทำไมคนไทยเลิกกินหมาก ? 

เมื่อ พ.ศ. 2485 สมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดสั่งหามประชาชนเค้ียวหมาก 

และบวนหมากในที่สาธารณะ เพราะมองวาการกินหมากทำใหฟน และปากแดงคล้ำ  

ดูเลอะเทอะไมนามองสำหรับชาวตางชาติที ่เริ ่มเขามามีอิทธิพลในประเทศไทย ดังนั้น

วัฒนธรรมการกินหมากจึงคอยๆ ลดความนิยมไป คงเหลือแตผูเฒาผูแกตาม

ตางจังหวัดบางคนท่ียังคงคุนชินกับการกินหมากอยู รวมไปถึงวัฒนธรรม

การกินหมาก ไดถูกปรับเปลี่ยนเปนเรื ่องของความเชื ่อ คือใชเปน

เคร่ืองประกอบในพิธีแตงงาน บายศรี และไหวครู เทานั้น 

คหบดีกรุงศรีอยุธยา ดื่มน้ำชา 
มองซิเออร เดอ ลาลูแบร ราชทูตฝร่ังเศส ท่ีเดินทางเขามาในสมัย

สมเด็จพระนารายณมหาราช บันทึกเร่ืองการด่ืมชาในสมัยอยุธยาไววา 

ในสยามประเทศ ชามีใหด่ืมกันเฉพาะในเมืองหลวง คนไทยนิยมด่ืมชา

รอนๆ แบบจีน และชอบชงน้ำชารับแขก การปฏิเสธไมดื่มชาในสยามถือ

วาไมมีมารยาท ตองนั่งด่ืมกันเมื่อไดรับการเชื้อเชิญ 

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินหมาก 

สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ.  (2561).  วัฒนธรรมการกินหมากใน

สังคมไทยสมัยกอน.  การประชุมวิชาการระดับชาติ.  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

 
อานขอมูลเพ่ิมเติม 

คำนอย.  วัฒนธรรมการกินหมาก. (มปป.).  จาก 

https://khumnoi.com/วัฒนธรรมการกินหมาก เมื่อ  

20 เมษายน พ.ศ.2564 

 
อานขอมูลเพ่ิมเติม 

https://1th.me/WeG1R
https://1th.me/IDttb
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ประเด็นที่ 3 เคร่ืองประทินโฉม 
เครื ่องประทินโฉม อาจ

เปนประเด็นความรู พ ื ้น ๆ 

ทั่วไป ที ่อาจไมนาสนใจเลย 

หากผูบรรยายไมมีเทคนิคใน

การบรรยาย ทำใหผู มาเยือน

ไม ค อยแสดงความสนใจ ใน

ประเด็นความรูนี้เทาท่ีควร จาก

การจ ัดการความรู   ทำให พบ

วิธ ีการเลาเรื ่องราวของเครื ่อง

ประทินโฉมใหเกิดความนาสนใจ

มากขึ ้น ดังแนวทางการบรรยาย

ตอไปนี้ 

เล่าอย่างไรให้สนุก 

วิธีที่ 1 ลองเล่าเปรียบเทียบกับเครื่องประทนิโฉมของคนรุ่นปัจจุบัน 
เคร่ืองประทินโฉมของไทย มีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัย ต้ังแตในอดีต มาจนกระท่ังถึง

ในปจจุบัน ดังนั ้น ถาจะเลาเรื่องเครื่องประทินโฉมของคนไทยในอดีตใหผู ฟงเห็นภาพ  

หรือเกิดความเขาใจไดงายขึ้นนั้น ผูบรรยายควรเปรียบเทียบเครื่องประทินโฉมของคนรุน

ปจจุบัน วามีอะไรบาง และนำมาเทียบกับเคร่ืองประทินโฉมของผูคนในอดีตกาล ดวยการ

ต้ังคำถาม ชวนใหผูฟงสงสัย และคิดตาม เชน 

ผูบรรยาย: สมัยนี้เราใชอะไรระงับกลิ่นกาย? ครับ 

ผูฟง: ลูกกลิ้ง น้ำหอมและโคโลญย่ีหอตาง ฯลฯ 

ผูบรรยาย: แตถาในสมัยกอน ไมมีน้ำหอมและโคโลญตามท่ีวามานี้ละ ทานคิดวาเขาจะ

ใชอะไรระงับกลิ่นกาย ? 
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เคร่ืองประทินโฉมของคนไทยในอดีต ไดแก 

1. ดินสอพอง คนสมัยกอนก็จะใชดินสอพองหรือดินสีขาวที่ถูกขุดขึ้นมา เรียกวา ดิน

สุก มาผสมกับน้ำอบเพื่อใหมีกลิ่นหอม และทาตัวดับรอน 

แกผด ผื่นคัน 

2. แปงร่ำ แปงพวง จะมีหนาตาคลายกับดินสอพอง 

ใชแปงหินหรือแปงนวลมาผสมกับน้ำอบหรือน้ำปรุง แลวจึง

นำไปทำการร่ำ ซึ ่งเปนกรรมวิธีการอบแบบโบราณ ดวย

วัตถุดิบตาง ๆ ที่มีกลิ่นหอม ตามดวยการใสน้ำมันชะมดเช็ดเพื่อใหไดกลิ่นที่ติดทนนาน  

โดยในยุคกอนนั้นหญิงไทยก็จะนิยมใชแปงร่ำผสมกับน้ำอบมาผัดหนาและทาตัวใหหอมสด

ชื่น สวนแปงกระแจะซึ่งเปนแปงที ่ใชสำหรับการเจิมในพิธีมงคลตาง ๆ ของไทย ก็เปน

สวนผสมระหวางแปงร่ำและน้ำอบเชนกัน 

3. น้ำอบ เปนน้ำหอมแบบไทย ท่ีผานทั้งการอบร่ำและ 

ปรุงเพิ ่ม จากไมหอมตาง ๆ รวมถึงกำยาน ชะมดเช็ด และ

พิมเสน ที่เปนวัตถุดิบหลักในการทำเครื่องหอมไทย ซ้ำไปมา

หลายข้ันตอนจนมีกลิ่นท่ีติดทน ใชสำหรับนำมาทาตัวใหหอม

สดชื่นหลังอาบน้ำ รดน้ำผูใหญ สรงน้ำพระ และยังใชเพื่อผสม

กันกับเครื ่องหอมชนิดอื ่น ๆ ซึ ่งกวาจะกลายเปนน้ำอบ 

ท่ีหอมขนาดนี้ ก็ตองผานกรรมวิธีซับซอนหลายข้ันตอน 

4. น้ำปรุง ถือเปนน้ำหอมของไทยที่มีกรรมวิธีอยาง

พิถีพิถัน ตั้งแตการคัดเลือกดอกไมแตละพันธุในชวงเวลาท่ี

เหมาะสมเพื่อนำไปผสมกับน้ำสะอาด และทำการหมักอยางยาวนานหลายเดือน เพื่อใหได

น้ำปรุงที่สะอาดบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมติดทนนานเมื่อใชงาน โดยนอกจากจะทำใหกลิ่นกาย

หอมแลว สรรพคุณจากสมุนไพรยังชวยบำรุงผิวพรอมท้ังยังสามารถใชในการอบผาใหหอม 

และปองกันแมลงมากัดกินผาดวย 
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5. กระแจะจันทร เปนเคร่ืองหอมของไทย โดยนำ

แกนดานในของไมจันทรหอม ท่ีมีน้ำมันหอมระเหยอยู

มาก มาฝนใหเปนผงละเอียด กอนนำมาใชทาบำรุงผิว

จะตองผสมกับน้ำอบใหเปนเนื ้อเหลวขนสีเหลือง 

เรียกวา กระแจะจันทร และในยุคตอ ๆ มาก็อาจมีการ

อบร่ำดวยกำยานหรือเทียนอบใหมีกลิ่นหอมเพิ่มมากข้ึน 

6. บุหงารำไป คือการนำกลีบดอกไมหอมชนิด 

ตาง ๆ อยางเชน กระดังงา มะลิ หรือพิกุลมาทำใหแหง

และนำไปอบร่ำดวยเทียน ตามดวยการปรุงดวยน้ำปรุง

และพ ิม เสน จากน ั ้ นนำไปบรรจ ุ ในถ ุ งผ  า โปร  งหรือ 

เคร่ืองจักสานท่ีมีการประดิษฐใหสวยงาม ดอกไมดานในจะสงกลิ่นหอมโชย

ออกมา เหมาะกับการนำไปวางไวในหีบหรือตูเก็บเสื้อผา ทำใหเสื้อผามีกลิ่นหอมออน ๆ ซึ่ง

จะแตกตางจากในปจจุบันท่ีเปนการนำดอกไมแหงมาผสมกับน้ำหอมและยอมสีใหสดข้ึน 

7.น้ำมันตานี เปนน้ำมันเหนียว มีกลิ่นหอมสำหรับทาหรือใสผม สมัยกอนใชท้ังผูหญิง 

และผูชาย 

8.สีผึ้งทาปาก สมัยกอนนอกจากจะใชทาปากแลว ยังใชทาผมใหแข็งดวย 

9.หวีเสนียด เปนหวีท่ีมีซี่เล็กๆ สมัยกอนทำจากไม ใชสำหรับสางผม ดวยความท่ีซี่หวี

เล็กมาก จึงนิยมนำมาสางเหา และละอองฝุนท่ีติดเสนผมได 
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วิธีที่ 2 ลองเล่าเรื่องตามกระแสละครซ ิ
วิธีการเลาเร่ืองนี้ ใหสนุกอีกวิธีการหนึ่งคือ การเลา

เรื่องตามกระแสละครที่กำลังไดรับความนิยม ซึ่งละคร

เร ื ่อง “บุพเพสันนิวาส” ผลงานการประพันธของ  

รอมแพง ที่ออกอากาศทางไทยทีวีสีชอง 3 นั้น ไดสราง

กระแสหวนหาอดีตกาลสมัยอยุธยาอยางกวางขวาง และมี

การกลาวถึงเครื่องประทินโฉมไทย สมัยกรุงศรีอยุธยาไวอยูหลายเรื่องดวยกัน ผูบรรยาย

สามารถเชื่อมโยงกระแสละครกับความรูเรื่องเครื่องประทินโฉมไทย โดยไมจำเปนตองอิง

กับอุปกรณท่ีใชจัดแสดงท้ังหมดทุกชิ้นก็ได ซึ่งมีแนวทางการบรรยาย ดังนี้ 

ลางหนาสะอาดใส ไรสิว 

แมหญิงการะเกด นางเอกของเร่ือง ลางหนาดวยน้ำสะอาด หรือน้ำซาวขาว ชวยทำให

ผิวหนานุม จากนั้นใชน้ำมันมะพราวทาจนท่ัวใบหนา แลวท้ิงไวสักครูหนึ่งคอยลางออกดวย

น้ำสะอาด น้ำมันมะพราวจะชวยใหผิวนุม ชุมชื่น ลดรอยเหี่ยวยน ปลอดภัยจากสารเคมี 

ผิวกายเนียนใส มีออรา 

คนไทยสมัยยุคแมหญิงการะเกด ใชสมุนไพรหลาย

ชนิด ประกอบดวย มะขามเปยก หัวขมิ้น ไพล บดผสมกัน 

แลวนำมาทาเรือนราง จะชวยใหผิวพรรณผองใสดุจทองคำ 

แลดูมีแสงออรา แถมยังชวยระงับกลิ่นกายดวย  

สีฟนดวยก่ิงขอย 

แมในความเปนจริง ผู คนในสมัยกรุงศรีอยุธยา จะมี

คานิยมเร่ืองการบำรุงฟนใหดำดุจสีนิลก็ตาม แตก็มีวิธีการทำ

ความสะอาดฟนดวยกิ่งขอย ท่ีนำมาทุบปลายใหฟูนุม จุมผง

ขี ้เถา หรือเกลือ ชวยลดอาการเสียวฟนไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ ขอย ยังเปนสมุนไพรที่ชวยลดการอักเสบของ

เหงือก และชวยลดแบคทีเรียในชองปากได 
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ผัดหนาทาแปง 

คนไทยสมัยกอน นำแปงดินสอพอง มาผสมน้ำทาหนา ทาตัว ซึ่งดินสอพอง จัดวาเปน 

สมุนไพรประเภทแรธาตุ ตามตำรับยาแผนโบราณ สรรพคุณเปนยาเย็น ใชลดความรอนใน

รางกาย แกอักเสบ รักษาผดผื่นคัน และ ชวยหามเหงื่อ ทำใหรางกายเย็นสบาย ใชทาผิวหนา

เพื่อปองกันผิวจากแสงแดดไดเปนอยางดี หรือใชรักษาผิวหนา สรรพคุณชวยขจัดสิวเสี้ยนได 

ลดอาการปวดบวม แกอักเสบ ชวยปรับสภาพผิวใหดีขึ้น ดินสอพองเหมาะสำหรับคนผิวมัน 

หรือเมื่อนำมาผสมกับขมิ้นและมะขามเปยก นำมาขัดหนา ขัดผิว ชวยใหผิวพรรณสวยสดใส 

สระผมดวยมะกรูด 

มะกรูด เปนสมุนไพรไทย ที่ถูกนำมาใชเปนยาสระผมตั้งแตในอดีต โดยผาผลมะกรูด

สดๆ แลวบีบชโลมลงบนเสนผม มีสรรพคุณ ชวยใหเสนผมดกดำ เงางาม ลดความมันของ

เสนผมไดเปนอยางดี แมแตในปจจุบัน ก็มีการนำมะกรูดมาสกัดทำเปนแชมพูสมุนไพรดวย 

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองประทินโฉม 

SistaCafe.  (2561).  สองเคร่ืองประทินโฉม “แมหญิงการะเกด” 

หญิงไทยโบราณ ทำอะไร ทำไมถึงสวย ในบุพเพสนันวิาส.  

จาก https://today.line.me/ th/v2/article/k7wgy0 
 

อานขอมูลเพ่ิมเติม 

สถาบันอยุธยาศึกษา.  (2557).  สตรีกับเคร่ืองหอม วัฒนธรรมงาม

อยางไทย.  จาก  https://issuu.com/ 

ayutthayastudies/ docs/perfume/3 
 

อ่านข้อมูลเพิ่มเตมิ 

ดินสอพอง สมนุไพรมากประโยชน เปนท้ังเคร่ืองประทินผิวและยา

รักษาโรค.  จาก https://www.chiangmainews.co.th/ 

page/archives/960912/ 
 

อ่านข้อมูลเพิ่มเตมิ 

https://today.line.me/th/v2/article/k7wgy0
https://issuu.com/ayutthayastudies/docs/perfume/3
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/960912/
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แนวทางการบรรยาย 
ภายใน “เรอืนครู” 

“เรือนครู” เปนเรือนหลังใหญสุด ในหมูเรือนไทยของแหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษา โดยตำแหนงเรือนจะอยูทางดานทิศใตของหอกลาง ซึ่งไดจัดแสดง

หัวโขนของสกุลชางอยุธยา โดยหมอมราชวงศ จรูญสวัสด์ิ ศุขสวัสดิและทายาท ซึ่งเปนครู

ชางทำหัวโขน ยานหัวแหลมแหงพระนครศรีอยุธยา การจัดหมวดหมูหัวโขน ออกเปน 3 

กลุม ตามเนื้อเร่ือง รามเกียรต์ิ คือ แบงเปนฝายพลับพลา ฝายลงกา และฝายเทพ 

 

ข้อควรปฏิบัติในการนำชม 

ดวยเหตุท่ี “เรือนครู” ไดจัดแสดงหัวโขน ซึ่งในสังคมไทย มีความเชื่อวาหัวโขน เปน

หัตถศิลปชั้นสูง เปนของมีครู มีความศักด์ิสิทธ์ิ จึงไมควรนำมาสวมใสเลน อีกท้ังหัวโขนท่ีจัด

แสดงนั้นถือเปนงานประณีตศิลปท่ีมีความบอบบาง มีคุณคาในเชิงชาง ควรแกการอนุรักษ

ไวในคงอยูคูทองถ่ิน ดังนั้น ศิลปวัตถุภายในเรือนครู จึงเปนสิ่งท่ีควรสงวนรักษา ไมอนุญาต

ใหนักทองเท่ียวสามารถทดลองหยิบจับหรือสัมผัสได  

นอกจากนี้ยังควรรักษาระยะหาง ระหวางผูชม และศิลปวัตถุ ใหมีความเหมาะสม ท้ัง

ในแงของการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนโดยมิไดเจตนา รวมท้ังเปนการปองกัน มิให

เกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมระหวางการชมหัวโขน เชน การยืนค้ำหัวโขน หรือการหัน

ปลายเทาไปทางหัวโขน เปนตน ซึ่งก็ถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูวัฒนธรรมแบบไทย 

ในทางคติชนดวย 
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ผูปฏิบัติงาน จึงควรใหคำแนะนำ และเนนย้ำใหผูมาเยือนไดทำความเขาใจในขอควร

ปฏิบัติในการเขาชมภายในเรือนครู ดังนี้  

 
ไมจับตอง หรือยืนค้ำศิลปวัตถุ 

 
เวนระยะหางกับศิลปวัตถุ 

 
ไมนั่งหันปลายเทาไปทางศิลปวัตถุ 

 
ชมดวยความสำรวม 
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เข้ามาแล้วอ้ึงเลย... บรรยายอะไรด ี

สิ่งท่ีผูทำหนาท่ีบรรยายใหความรูภายในเรือนครู มักประสบปญหาคือ ไมทราบวา จะ

เลาเรื ่องอะไรบาง เพราะไมไดศึกษา แนวคิด ในการจัดแสดงวัตถุ และไมทราบขอมูล

เกี่ยวกับการแสดงโขน รวมไปถึงไมทราบเรื่องราวที่ใชในการแสดงดวย ทำใหไมสามารถ

ถายทอดความรูใหแกนักทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ท่ีไดรวมกันลำดับประเด็นการบรรยาย 

และกำหนดแนวทางการบรรยายไว ดังนี้ ประเด็นท่ี 1 บรรยายความเปนมาของการแสดง

โขน ใหนักทองเท่ียวไดเกิดความรู ความเขาใจเปนพื้นฐาน กอนจะนำไปสูประเด็นความรูท่ี 

2 คือความรูเกี่ยวกับ สกุลชางอยุธยาของ ม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ และทายาท ที่ได
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มอบไวเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมใหแกสถาบันอยุธยาศึกษา แลวจึงนำบรรยายถึง

เกร็ดความรู ตางๆ เกี ่ยวกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ พอสังเขป จะชวยใหผู บรรยาย 

ขอมูล และแนวทางในการบรรยายท่ีดี มีความนาสนใจ 

ประเด็นที่ 1 บรรยายความเป็นมาของการแสดงโขนและหนังใหญ ่
ความเปนมา 

โขนและหนังใหญเปนนาฏศิลปชั้นสูงที ่เกาแกของไทย มีมานานตั้งแตสมัยกรุงศรี

อยุธยา สำหรับโขนนั้น ตามหลักฐานจากจดหมายเหตุของลาลูแบร ราชทูตฝรั่งเศสสมัย

สมเด็จพระนารายณมหาราช ไดกลาวถึงการเลนโขนวา เปนการเตนออกทาทางเขากับ

เสียงซอและเครื่องดนตรีอื่นๆ ผูเตนสวมหนากากและถืออาวุธ  โขนเปนที่รวมของศิลปะ

หลายแขนงคือ โขนนำวิธีเลนและวิธีแตงตัวบางอยางมาจากการเลนชักนาคดึกดำบรรพ 

โขนนำทาตอสูโลดโผน ทารำทาเตนมาจากกระบ่ีกระบอง และโขนนำศิลปะการพากยการ

เจรจา และทาทางการเตนการแสดงมาจากหนังใหญ (ผายมือไปทางหนังใหญ ซึ่งแสดงอยู

ดานหลังของหัวโขน) 

การแสดงโขน ผูแสดงสวมศีรษะคือหัวโขน ปดหนาหมด ยกเวน เทวดา มนุษย และ

มเหสี ธิดาพระยายักษ  มีตนเสียงและลูกคู รองบทใหและมีคนพากยและเจรจาใหดวย  

เรื่องที่แสดงนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์และอุณรุท  ดนตรีที่ใชประกอบการแสดงโขนใช 

วงปพาทย 

ในขณะท่ีหนังใหญ จะเปนการใชแผนหนังวัวฉลุเปนรูปตัวละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ และ

มีไมผูกทาบตัวหนังไวทั้งสองขาง เพื่อใหตัวหนังตั้งตรงไมงอ และทำใหมีคันยื่นลงมาใตตัว

หนังเปนสองขางสำหรับจับถือและยกไดถนัด สถานที่เลนจะปลูกโรงผาใชผาขาวขึง 

เปนจอ หากใชเล นตอนกลางคืน ดานหลังจอจะจุดไต และกอไฟไว ในอดีต จะใช

กะลามะพราวทึนทึก คอยสุมใหไฟลุกอยูเสมอ เรียกวา หนังใหญไฟกะลา” เพื่อใหแสงทำ

ใหเห็นเงาตัวหนังซึ่งมีลวดลายวิจิตรมาติดอยูท่ีจอผาขาว และการเชิดนั้นคนเชิดตองเตนไป

ตามจังหวะดนตรี และบทพากยบทเจรจาดวยเชนเดียวกับโขน 
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ประเด็นที่ 2 หัวโขนสกุลช่าง ม.ร.ว. จรูญสวัสด์ิ ศุขสวัสด์ิ 
หัวโขน ที่จัดแสดงอยูภายในเรือนนิทรรศการแหงนี้ เปนหัวโขน สกุลชางอยุธยา โดย  

ม.ร.ว. จร ูญสว ัสด ิ ์  ศ ุขสว ัสดิ  ซ ึ ่ ง เป นครูช างห ัวโขนแหงย านหัวแหลม จ ังหวัด

พระนครศรีอย ุธยา และทายาททั ้ง 2 ทาน ได แก  มล.พงษสวัสดิ ์  ศ ุขสว ัสดิ และ 

มล.พันธสวัสด์ิ ศุขสวัสดิ 

ม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ มีความชำนาญในวิชาชางฝมือ เปนผูมีพรสวรรค และ

อัจฉริยภาพทางชาง ผลงานแตละชิ้น มีความละเอียดออน พิถีพิถัน ผลิตทั้งหัวโขนขนาด

ปกติ และขนาดเล็กสำหรับเปนของที่ระลึก ทานจึงไดรับการยกยองวาเปนบรมครูของ

วงการนาฏศิลป ศิลปนแหงชาติ และผูอนุรักษเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมไทย 

ตอมาทานไดถายทอดวิชาครูช างหัวโขนใหแก มล.พงษสวัสดิ ์ ศุขสวัสดิ และ 

มล.พันธสวัสด์ิ ศุขสวัสดิ และยังไดมอบหัวโขนจำนวนหนึ่งใหกับสำนักศิลปวัฒนธรรม สมัย

ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยังมีฐานะเปนวิทยาลัยครู ปจจุบันไดตกทอดเปน

มรดกทางวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา  

ประเด็นที่ 3 มหากาพย์รามเกียรติ ์ 
หัวโขน ที่จัดแสดงไวในเรือนครู ถูกจำแนกออกเปน 3 กลุม ตามเนื้อเรื่องรามเกียรต์ิ  

ซึ ่งเปนเรื ่องที ่นิยมนำมาแสดงโขน โดยแบงเปนฝายพลับพลา ฝายลงกา และฝายเทพ  

และแมวาการแสดงโขนจะเปนสุดยอดแหงมหรสพไทย และผูคนจะมีความสนใจ และพอ

รูจักเรื่องราวและตัวละครบาง แตก็มีนอยคนนัก ที่จะรูและเขาใจเรื่องราวอยางถองแท  

นั่นจึงเปนสิ่งท่ีผูบรรยาย ควรเติมความรูใหนักทองเท่ียวฟง 

ดังนั ้น ผู บรรยาย ควรมีความรู พื ้นฐานเกี ่ยวกับเรื ่องราวของมหากาพยรามเกียรต์ิ  

พอสังเขป นอกจากนี้ ยังควรจดจำชื่อของตัวละครหลักแตละตัว และวีรกรรม หรือคัดสรร

เกร็ดเร่ืองราวบางชวง บางตอน เพื่อเลาใหนักทองเท่ียวฟงได 
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โครงเรื่องรามเกียรต์ิ 

“เหตุเกิดเมื ่อนนทุกไปเกิดใหมเปนทศกัณฐมีส ิบหนายี ่ส ิบมือตามคำสาปของ 

พระนารายณ และพระนารายณ อวตารลงมาเปนพระราม  

จากนั้น ทหารเอกทั้งหา จึงเกิดตามกันไป อาทิ หนุมานเกิดจากเหลาศาสตราวุธของ

พระอิศวรไปอยูในครรภนางสวาหะ สุครีพ เกิดจากพระอาทิตยแลวโดนคำสาปษีที่เปน

พอของนางสวาหะ องคต เปนลูกของพาลีท่ีเปนพี่ของสุครีพ ชมพูพาน เกิดจากการชุบเลี้ยง

ของพระอินทร นิลพัท เปนลูกของพระกาฬ เปนตน 

ฝายพระรามและฝายทศกัณฐไดเกิดศึกชิงนางสีดา จนไพลพลฝายยักษลมตายเปน

จำนวนมาก และสุดทาย ทศกัณฐเองก็ถูกพระรามสังหารในท่ีสุด” 

 

ฝ่ายลงกา ฝ่ายพลับพลา ฝ่ายเทพ 
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แนะนำตัวละครฝ่ายเทพ 

 

  

พระภรตมุนี 

พระอิศวร 

พระพฆิเนศวร 

พระพรหมธาดา 

ปรคนธรรพ 
พระปัญจสิขร 

พระนารายณ์� 

ฝ่ายเทพ 

พระวิษณุกรรม 
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แนะนำตัวละครฝ่ายพลับพลา 

 

เทริดษ ี

พระราม 

พิเภก 
พระสัตรุด 

หนุมาน นิลพัท 

พระลักษมณ์ 
พระพรต 

ฝ่ายพลับพลา 
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พระราม 

เปนกษัตริยกรุงศรีอยุธยาองคที่ 4 กายสีเขียวนวล 1 พักตร 2 กร คือพระนารายณ

อวตารลงมาเกิดเปนโอรสของทาวทศรถกับนางเกาสุริยา ปกติพระรามทรงศรเปนอาวุธ 

เวลาสำแดงอิทธิฤทธิ์ปรากฎเปน 4 กร ทรงเทพอาวุธเชนเดียวกับพระนารายณ คือ จักร 

สังข คฑา และตรี มีมเหสีชื่อ นางสีดา ออกเดินดงตามที่นางไกยเกษีขอพรจากทาวทศรถ

เปนเวลา 14 ป ในขณะเดินดงนั้น ทศกัณฐมาลักนางสีดา และเปนเหตุใหเกิดสงครามกับ

พวกยักษ  

พระลักษมณ เปนอนุชาของพระราม กายสีทอง มีความจงรักภักดีตอพระรามมาก 

เมื่อพระรามตองออกเดินปาถึง 14 ป พระลักษมณก็ไดขอติดตามไป และยังชวยออกรบกับ

กองทัพของกรุงลงกาอยางกลาหาญหลายคร้ังหลายหน ทรงเคียงคูพระรามเสมอ รวมผจญ

หมูมารและเหลาศัตรูเคียงคู พระรามหลายครั ้งหลายครา ฝมือก็ไมไดดอยไปกวาใคร  

พระลักษมณไดสังหารกุมภกาศ อินทรชิต มูลพลัม จิตรไพรี ทศคีรีวัน ทศคีรีธร  

พระสัตรุด 

เปนอนุชาของพระราม กายสีมวงออน คือ คฑาพระนารายณอวตารมาเกิดเปนโอรส

ทาวทศรถกับนางสมุทรชา รวมอุททรณกับพระลักษณไปอยูเมืองไกยเกษพรอมพระพรตได

ออกรวมรบกับพระพรต ตามบัญชาของพระราม ในศึกเมืองมลิวัน ภายหลังกลับไปชวย

กำกับราชการท่ีเมืองไกยเกษกับพระพรตตามเดิม 

พระพรต 

เปนอนุชาตางมารดาของพระราม มีกายสีทับทิม เปนผูมีใจยุติธรรม และซี่อสัตยมาก 

พระพรตเปนโอรสองคท่ี 2 ของทาวทศรถกับนางไกยเกษ ีพระพรตโกรธพระมารดามากจน

แทบจะฆาเสียเมื่อทราบวา พระรามตองออกไปเดินปา 14 ป เพราะนางไกยเกษีทูลขอทาว

ทศรถ พระพรตรีบตามไปออนวอนใหพระรามเสด็จกลับแตไมสำเร็จ พระพรตจึงถวายสัตย

ปฏิญาณวาหากครบ 14 ป แลวพระรามยังไมกลับมาจะเขากองไฟเผาตนเองใหตาย  
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พิเภก 

เปนยักษมีกายสีเขียว เปนอนุชาของทศกัณฐและกุมภกรรณ มีความรูทางโหราศาสตร 

พระอิศวรสั ่งใหไปจุติเปนพี่นองรวมทองเดียวกันกับทศกัณฐเพื ่อเปนไสศึก คอยบอก

ความลับตาง ๆ ใหแกพระราม พรอมประทานแวนวิเศษติดท่ีดวงตาขวา มองเห็นไดท้ังสาม

โลก แมกระทั่งอดีตและอนาคต พิเภกโดนทศกัณฐขับออกจากกรุงลงกาเพราะไปแนะให

ทศกัณฐคืนนางสีดาแกพระราม จึงเขาสวามิภักดิ ์กับฝายพระราม พิเภกมีสวนชวยใน

กองทัพพระรามเปนอันมาก เปนผูบอกกลศึกและทำนายเหตุการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ

ฝายทศกัณฐจนพระรามชนะศึก 

หนุมาน  

หนุมาน เปนลิงเผือก จึงมีกายสีขาว  มีลักษณะพิเศษ คือ มีเขี้ยวแกวอยูกลางเพดาน

ปาก มีกุณฑล ขนเพชร สามารถแผลงฤทธิ์ใหมีสี่หนาแปดมือ แลหาวเปนดาวเปนเดอืนได  

ใชตรีเพชร (สามงาม) เปนอาวุธประจำตัว (จะใชเมื่อรบกับยักษตัวสำคัญๆ)  มีความเกงกลา

มาก สามารถแปลงกายหายตัวได เมื่อสำแดงฤทธ์ิจะมี 4 หนา 8 มือ ท้ังยังอยูยงคงกระพัน 

แมถูกอาวุธของศัตรูจนตาย เมื่อมีลมพัดมาก็จะฟนขึ้นไดอีก หนุมาน เปนทหารเอกที่รูใจ

พระรามที่สุด ฉลาดรอบรู แตคอนขางหัวดื้อ เชน ตอนที่หักกิ่งไม ทำลายสวนขวัญของ

ทศกัณฐ ตอนเผาเมืองลงกา เปนตน ซึ่งเปนการทำนอกเหนือคำสั่ง เจาเลหเพทุบาย มีกล

อุบายมากมายซึ่งเอาไวใชในการศึก รักนายและพลีชีพเพื่อนาย 

นิลพัท 

นิลพัทมีลักษณะเหมือนหนุมานทุกอยาง เพียงแตมีกายสีดำ มีกุณฑล ขนเพชร  

เขี้ยวแกว สี่หนา แปดกร และยังมีฤทธิ์มากเทียบเทากับหนุมาน ไมถูกกับหนุมาน จึงกลั่น

แกลงหนุมานตอนพระรามสั่งใหกองทัพลิงไปขนหินถมถนนไปสูกรุงลงกา หนุมานกับนิลพทั

เลยตอสูกัน พระรามจึงมาสงบศึกและตัดสิน เมื่อทราบความวานิลพัทเปนฝายหาเร่ืองกอน 

พระรามกร้ิวนิลพัทมาก เนรเทศใหไปอยูเมืองขีดขิน เปนกองพลาธิการ สั่งใหคอยสงเสบียง

อาหารใหแกกองทัพ   
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แนะนำตัวละครฝ่ายลงกา 

 

  

อินทรชิต 

สำมนักขา 

สหัสสเดชะ มารัน 

ทศกัณฐ์� 

มหายมยักษ์ 

จักรวรรดิ 

กุมภกรรณ 

ฝ่ายลงกา 
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ทศกัณฐ 

เปนพญายักษ แหงกรุงลงกา มีกายสีเขียว 10 พักตร 20 กร ยอดเปนหนาพระพรหม  

เพราะเปนตระกูลที่เกิดจากพระพรหมธาดา ซอนหนายักษไวดานหลัง ปากแสยะตาโพลง 

สวมมงกุฎยอดชัย ปกติใชหนาสีเขียว สำหรับตอนนั่งเมืองใชหนาทอง แสดงใหเห็นถึง

ทศกัณฐท่ีอารมณดี หนาตาผองใส หากโกรธจะทำหนาโขนเปนสีแดงเพลิง 

ทศกัณฐ มีอุปนิสัยอันธพาล ไมต้ังอยูในทศพิธราชธรรม หยาบชา สามารถถอดจิตออก

จากตนได ใครฆาไมตาย ไปลักพานางสีดา มเหสีของพระรามมา จนเปนเหตุแหงศึก 

กรุงลงกา ที ่ทำใหพี ่นองเผาพงศยักษ ตองลมตายเปนอันมาก แตสุดทายก็ตายดวย 

ศรพรหมาสตรของพระราม เนื่องจากหนุมานขโมยกลองดวงใจเอาไวได และขย้ีท้ิง 

อินทรชิต 

อินทรชิต หรือชื ่อเดิมคือ รณพักตร เปนโอรสทศกัณฐกับนางมณโฑ กายมีสีเขียว

เหมือนผูเปนพอ ปากขบ ตาโพลง เขี้ยวคุด (ดอกมะลิ) สวมชฎายอดกาบไผ เมื่อรบชนะ

พระอินทร ทศกัณฐจึงตั้งชื่อใหวาอินทรชิต ไดรับพระจากพรจากพระเปนเจา 3 องคคือ 

พระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ จึงมีอิทธิฤทธ์ิมาก รบกับพระรามหลายคร้ังหลาย

หน แตสุดทาย ตายดวยศรพระลักษณที่เนินเขาจักรวาล ตอนตายองคตตองนำพานจาก

พระพรหมธาดามารองนับเศียรอินทรชิต เพื ่อมิใหตกถึงพื ้นเพราะจะเกิดไฟไหมทั่วท้ัง

จักรวาล 

กุมภกรรณ 

เปนพญายักษ ปากแสยะตาโพลง หัวโลน ไมมีมงกุฎ เปนนองรวมบิดามารดาเดียวกับ

ทศกัณฐ ไดเปนอุปราชเมืองลงกา มีอุปนิสัยตั ้งมั ่นอยู ในสัจธรรม แตจำใจชวยรบกับ

พระรามเพื่อสนองคุณทศกัณฐ มีหอกโมกขศักดิ ์เปนอาวุธวิเศษ มีฤทธิ ์รายกาจ รบกับ

พระรามหลายคร้ังและในท่ีสุดตายดวยศรของพระราม  
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สหัสสเดชะ 

เปนยักษกายสีขาว ปากแสยะ ตาโพลง สวมมงกุฎชัย มี 1,000 หนา 2,000 มือ ครอง

กรุงปางตาล มีตะบองวิเศษ ชี้ตนตาย ชี้ปลายเปน ไดพรจากพระพรหม เมื่อรบกับผูใด ให

พลในกองทัพนั้น แตกกระจายไป สหัสสเดชะ เขามารวมรบในศึกลงกาดวย แตสุดทายก็ถูก

หนุมานสังหาร 

มารัน 

หนายักษสีทอง ปากขบตาจระเข บางแหงวาปากแสยะ ตาโพลง สวมมงกุฎหางไก  

เปนพี่ชายตางมารดาของทศกัณฐ ครองเมืองโสฬศ 

จักรวรรดิ 

มี 4 พักตร 8 กร ใบหนามีสีขาว ชั้นแรกเปนหนาปกติ 1 หนา ชั้นที่ 2 เปนหนาเล็ก  

3 หนา ปากแสยะตาโพลง มีเข้ียวโงงแหลม สวมมงกุฎหางไก เปนกษัตริยแหงกรุงสหมลิวัน 

สหายของทศกัณฐ  

สำมนักขา 

เปนนางยักษ กายสีเขียวสด  ปากแสยะ ตาจระเข สำหรับหัวนี้ ทำเปนหนาสีทอง  

เปนนองสาวคนสุดทองชองทศกัณฐ นับวาเปนจุดเร่ิมตนของมหากาพยรามเกียรต์ิเลยก็วา

ได เนื่องจากนางเขาปาเพื่อหาคู แลวไปพบและหลงรักพระรามเขา จึงคิดฆานางสีดา ดวย

ความริษยา ทำใหถูกพระลักษมณตัดมือและเทาขาด จึงไปฟองและยุยงใหทศกัณฐลักพา

นางสีดา อันเปนปฐมบทแหงศึกกรุงลงกา 
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แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโขน 

กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.  คลังขอมูลมรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรม : โขน.  จาก 

http://www.sereesolution.com/ich/khon_perform

ance/index.php  
อ่านข้อมูลเพิ่มเตมิ 

ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ.  งานศิลปหัตถกรรม

ประเภทหัวโขน.  จาก chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmada

dm/https://www.sacict.or.th/uploads/items/attac

hments/c7174a563613088e59471c70d9d2c09e/_

4d2105bddd50c886503b7a7a7969f95f.pdf 

อานขอมูลเพ่ิมเติม 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ และ

สถาบันอยุธยาศึกษา.  วัตถุจัดแสดง สถาบันอยุธยา

ศึกษา.  จาก https://www.navanurak.in.th/ 

asi/site/theme/museshowcatall.php 
อานขอมูลเพ่ิมเติม 

พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย.  (2555).  หัวโขน สมบัติศิลป 

แผนดินไทย.  กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑฯ. 

 

 

http://www.sereesolution.com/ich/khon_performance/index.php
http://www.sereesolution.com/ich/khon_performance/index.php
http://www.sereesolution.com/ich/khon_performance/index.php
https://1th.me/iMsZ9
https://www.navanurak.in.th/asi/site/theme/museshowcatall.php
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แนวทางการบรรยาย 
ภายใน “เรอืนช่าง” 

เมื่อเขามาในเรือนชาง ผูมาเยือนจะไดพบกับการจำลองบรรยากาศการทำงานประณีต

ศิลปของงานชางไทย ซึ่งประกอบดวย 1) การปกสะดึงกรึงไหม 2) การทำหัวโขน และ  

3) จิตรกรรมไทย ในเรือนจัดแสดงหลังนี้ สามารถอนุญาตใหนักทองเท่ียวไดทดลองหยิบจับ

วัสดุอุปกรณ และถายรูป โดยสมมุติตนเองวาเปนชางศิลปสมัยอยุธยาได เพื่อเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการเรียนรู พรอมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินในรูปแบบของการทองเท่ียว    

ประเด็นการบรรยาย 

 

 

การทำหัวโขน จิตรกรรมไทย 

การปักสะดึงกรึงไหม 
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การปักสะดึงกรึงไหม 
งานปกสะดึงกรึงไหมในอดีต เปนงานประณีต

ศิลปประเภทหนึ่งในดานสิ ่งทอ ซึ ่งเสริมมูลคาดวย

วัสดุราคาแพง เชน อัญมณี แลงเงิน แลงทอง เสน

ไหมนอย ปกแมลงทับ ลูกปด และพลอยสีชนิดตางๆ  

เปนตน ในอดีตจึงตองมีการฝกหัดสตรีใหมีความ

ชำนาญ  

งานปกสะดึงกรึงไหมส วนมากจึงเป นงานที ่ ถูก

สรางสรรคขึ ้นเพื ่อใชงานในราชสำนัก หรือในผู มี

บรรดาศักดิ์ มีจุดประสงคเพื่อเพิ่มความงดงามลง

บนผืนผา ดวยวิธีการปก เย็บ แทนการทอผาและ

การพิมพผา ลวดลายท่ีปกจะมีมิติ มีลักษณะท่ีนูน

ออกมาจากผืนผาเล็กนอย ทั ้งนี ้ข้ึนอยู กับลักษณะ

ของเสนไหมท่ีใชในการปก ซึ่งสวนใหญจะใชการประดับ

ตกแตงดวยวัสดุที ่มีคา เหมาะสมกับฐานานุศักดิ์และ

การใชงาน นิยมปกลงบนเครื่องนุงหม สิ่งของเครื่องใช 

และเคร่ืองแตงกาย 

การปกชุดโขนละคร ก็ถือไดวาเปนหนึ่งในงาน

ปกสะดึงกรึงไหม ซึ่งจะมีความโดดเดนเปนเอกลักษณ

เฉพาะของตัวละครนั้น ๆ  สวนลายที่ใชในการปกจะมี

ความแตกตางกันไปตามชื่อของตัวละคร เชน ลายกนก 

ใชสำหรับพระลักษณ และพระราม ลายหนาสิงห ใช

สำหรับทศกัณฑ กระบวนลายจีนใชสำหรับผานาง 

เปนตน 

ลวดลายที่ปกไดยากที่สุด คือ ลายหนาสิงหของ

ทศกัณฑ เนื่องจากตองปกใหใบหนามีความคลายคลึงตัว
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สิงหใหมากท่ีสุด และมีรายละเอียดคมชัด มีเข้ียว มีฟนสีหนาดุดัน ใหสอดคลองกับบทบาท

ตัวรายของทศกัณฐในฐานะตัวรายของเรื ่อง ซึ ่งชางปกตองใชทักษะความชํานาญใน

กระบวนลายไทยเปนอยางมากจึงจะสามารถปกออกมาไดใหไดรายละเอียดท่ีสวยงามลงตัว  

ลวดลายที่ปกไดยากอีกลวดลายหนึ่ง คือ ลายผาหมนางเปนลวดลายที่ชางปกตองมี

ความรูดานการเขียนลวดลายไทย จึงจะสามารถบังคับฝเข็มใหออนชอยเสมือนกับการวาด

ลายเสน อีกทั้งยังเปนลวดลายที่ตองใชพื้นที่มากในการปก ชางปกจึงตองมีทั้งทักษะฝมือ

และความอดทนในการปกลวดลายใหแลวเสร็จ 

 

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการปกัสะดึงกรึงไหม 
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพ ระหวางประเทศ.  ปกสะดึงกรึงไหมงานปก

โบราณที่ใกลสูญหาย.  จาก chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmada

dm/https://www.sacict.or.th/th/detail/2021-02-

09-13-38-48 อ่านข้อมูลเพิ่มเตมิ 

https://1th.me/LEBnz
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การทำหัวโขน 
หัวโขน เปนงานศิลปะชั้นสูง และเปนศิลปวัตถุประเภทประณีตศิลป ที ่ไดรับการ

สรางสรรคขึ้นอยางวิจิตรตระการตา เนื้อหาการบรรยายในสวนนี้ เปนวิธีการทำหัวโขน  

โดยมีหุนแสดงข้ันตอนการทำหัวโขนในแตละข้ันตอน ซึ่งมีรายละเอียดในการบรรยาย ดังนี ้

 

 

  
1.ปนหุน 

 

2.ปดหุนกระดาษ 

3.ผาหุน - เย็บหุน 

4.ติดสวนประกอบ 

5.ปนหนา 
 

6.ติดลาย 
 

7.ปดทอง 
 

8.ติดพลอย 
 

9.เขียนหนาโขน 
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การปนหุน 

การปนหุ นเปนการสรางรูปทรงของหัวโขนเพื่อใชเปนโครงกอนที ่จะปดหุ นดวย

กระดาษ โดยใชดินเหนียวขึ้นรูปและปนหุนตามแบบที่ตองการ ถาเปนหัวโขนขนาดใหญ

สำหรับใสแสดง ตองป นใหมีขนาดมาตรฐาน ที่นักแสดง

สามารถใสได โดยไมคับหรือหลวมเกินไป ชางตอง

อาศัยความชำนาญในการปน เพราะตองปนเผื่อ

ไวสำหรับปดกระดาษดวย เมื่อปนหุนดินเหนยีว

ไดตามตองการแลว จึงนำไปถอดเปนหุนปูน 

การปดหุนกระดาษ 

เริ ่มดวยการปดกระดาษน้ำ 2 ชั้นลงบนหุน

ป ูนก อน เพ ื ่อก ันม ิให กระดาษสาติดกับหุน 

จากนั้นนำกระดาษสาทาดวยแปงเปยกที่กวน

จากแปงขาวเจาใหท่ัวแผนปดซอนกันประมาณ 

4-5 ชั้น แลวฉีกกระดาษใหมีขนาดเหมาะกับท่ี

ตองการปดลงบนหุน โดยปดใหท่ัวเปน ชั้น ๆ ทำเชนนี้

ประมาณ 5-6 ครั ้ง จะไดความหนาของหุน

กระดาษตามตองการ  

การผาหุน - เย็บหุน  

การผาหุ นเปนการถอดหุนกระดาษออก

จากหุนปูน โดยนำหุนกระดาษที่ผึ ่งแดดจนแหง

สนิทดีแลวมาขีดแนวที่จะผา โดยใชมีดสำหรับผา ใหหุนกระดาษขาดจากกันตลอดแนว 

จากนั้นคอย ๆ แกะหุนกระดาษออกจากหุนปูน แลวลอกกระดาษน้ำที ่ติดอยู ก ับหุน

กระดาษออกใหเรียบรอย 

ติดรอยผาของหุนกระดาษดวยกาวลาเท็กซ แลวเย็บดวยลวดทองเหลือง ตัดลวด

สวนเกินใหเรียบรอย แลวใชคอนตอกใหลวดเนียนเสมอกระดาษ ตัดแตงขอบของหุน
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กระดาษใหเรียบรอย เลี่ยมขอบหัวโขนดวยสังกะสีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและอยูทรง แลว

จึงปดทับดวยกระดาษวาวตามรอยตะเข็บตาง ๆ ใหเรียบรอยท้ังดานนอกและดานใน 

การติดสวนประกอบของหัวโขน 

สวนประกอบตาง ๆ ของหัวโขนจะทำดวยหนัง 

เพื่อใชเสริมความงามของหัวโขน เชน หู จอนหู หาง

คิ้ว โดยตัดหนังตามแบบที่ตองการ แลวเย็บติดดวย 

ลวด ซึ่งหัวโขนแตละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะไม

เหมือนกัน ดังนั้นจึงตองทำใหถูกตองตามลักษณะ

หัวโขนนั้น  

นอกจากสวนประกอบดังกลาวแลว ยังมีสวนประกอบ

ท่ีสำคัญของหัวโขนซึ่งเปนสิ่งแสดงใหรูไดวาหัวนั้นเปน

หัวอะไรคือยอดหัวโขน ซึ ่งมีทั ้งยอดที่เปนไมกลึง 

และยอดท่ีทำดวยหนัง 

ยอดที่ทำดวยไมกลึงนั ้น ชางตองออกแบบ

และกลึงใชเอง โดยไมที ่ใชสวนใหญจะเปนไมสัก 

เพราะมีน้ำหนักเบาและแมลงไมกิน เชน ยอดชัย ยอด

เดินหน สวนยอดท่ีทำดวยหนัง เชน ยอดกนก ยอดหางไก 

การปนหนา 

ใชดินสอรางแนวที่จะปนเสริม โดยใหซายขวา

เทากันมากท่ีสุด จากนั้นนำกระดาษทอง ข้ีเถา แปง

เปยก โขลกใหเขากันมีความขนเหนียวพอที ่จะ

นำมาปนได ปนเสริมตาม แนวที่เขียนไว เชน ปาก 

จมูก ตา คิ ้ว หู แตงใหเรียบรอยสวยงาม ผึ ่งแดดให

แหงสนิท และปดทับดวยกระดาษวาวอีกคร้ังหนึ่ง 
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การติดลาย 

นำรักน้ำเกลี้ยงมาเคี่ยวกับผงสมุกที่ทำจากใบ

มะพราวเผาไฟใหเขากันดี จากนั้นนำมาทุบ ใหเขา

กันอีกครั้งหนึ่ง แลวนำรักสมุกที่ไดไปใชสำหรับตี

ลาย โดยคลึงเปนเสนกลมๆ ใหเหมาะกับขนาดของ

ลายที ่จะตี แลวนำไปตีลายลงในแมพิมพหินสบู  

จากนั้นจึงนำลายท่ีตีเสร็จแลวไปติดลงบนหัวโขนดวยรัก

เทือก เมื่อติดลายเสร็จเรียบรอยแลว ผึ่งไวในรมให

แหงสนิทชวงนี้จะใชเวลา 30 วัน 

การปดทอง 

ทารองพ ื ้ นก อนป ดทองด วยส ีอ ีพ ็อกซี่  

(EPOXY)  ใหผิวท่ีจะปดทองเปนมันวาว จากนั้นนำ

อีพ็อกซี ่ใสสำหรับปดทองโดยทาบางๆ ใหทั ่วลาย 

ปลอยไวใหแหงหนืดพอที่จะปดทองได แลวนำทองคำเปลว 

100 เปอรเซ็นต มาปดลงไปใหท่ัวบริเวณลาย แลวใช

แปรงสำหรับปดทองกระทุงใหทั่ว แลวจึงใชแปรง 

ขนออนปดผงทองออกจากลายใหหมด 

การติดพลอย ติดกระจก 

ใชกาวลาเท็กซแตะลงในรองลายที ่จะติด

พลอย แลวนำพลอยมาติดลงในรองลายใหท่ัว ในบาง

ชวงของลายจะมีการติดกระจกบาง ชางตองติดกระจกให

ลงในรองลายพอดี พลอยท่ีใชในการติดหัวโขนคือพลอยท่ีทำจากกระจกท่ีดานหลังฉาบดวย

ปรอท เพื่อใหเกิดการสะทอนแสงไดดีเวลาตองแสงไฟ 
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การเขียนหนาโขน 

 เดิมใชสีฝุนในการทาและเขียนหนาโขน 

แตในปจจุบันประยุกตใชสีน้ำพลาสติกแทน 

ชวยใหสีไมหลุดเลอะเมื ่อโดนน้ำ การทาสี

หนาโขนนั้น ตองทาใหถูกตองตามลักษณะสี

หัวโขน เมื่อสีแหงแลวจึงเขียนหนาโขนดวยเสน

ไพร หรือเสนพรายตามคิ้ว ตา ปาก คาง ใหเปนไป

ตามลักษณะของหัวโขนแตละแบบ ซึ่งเสนไพรที่ใชสำหรับเขียนหัวโขนมีอยู 2 สีคือสีเขียว 

และสีฟา โดยชางโบราณกำหนดไววา ถาหนาโขนสีเขียวตองใชเสนไพรสีฟา แตถาหนาโขน

สีอื่นใหใชเสนไพรสีเขียวท้ังหมด 

บนเสนไพรจะมีเสนสีดำเล็ก ๆ เขียนทับตามขวางของเสนไพร เมื ่อเขียนเสนไพร

เรียบรอยแลว ตองเขียนเสนฮอลอกับเสนไพรอีกคร้ังหนึ่ง ชางโบราณกำหนดสีของเสนฮอ

ไว 4 สีคือ ลิ้นจี่ แดง ชมพู ทอง สำหรับเสนทองนั้น จะเขียนดวยยางมะเดื่อ แลวปดดวย

ทองคำเปลว  

 



 

58 

จิตรกรรมไทย 
ผูบรรยายจำเปนตองมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตรกรรมไทย และสามารถจำแนกชื่อ

เรียกของสีไทยโทนตางๆ พรอมอธิบายไดพอสังเขป  

เทคนิคการจะเลาเรื่องสีใหเกิดความนาสนใจนั้น ผูบรรยายตองพยายามอธิบายถึง

คุณคาของสีไทยโทนใหได จากนั้น อธิบายชื่อเรียกของสีโทนตางๆ สิ่งที่ผูฟงสนใจคือ ชื่อ

เรียกแปลกๆ ของสี ผู บรรยายควรหยิบยกตัวอยางของสีบางสี อธิบายชื่อเรียก และ

ความหมายของสีใหได โดยมีแนวทางการบรรยาย ดังนี้ 

 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจิตรกรรมไทย 

สีสากลนั้น หลักๆ ตามที่เราไดเคยเรียนวิชาศิลปะมา เรามีแมสีอยู 3 สี คือ สีแดง สี

เขียว และสีน้ำเงิน  ท้ัง 3 สี แตสำหรับสีไทยนั้น เรามี เอกลักษณความเปนไทยของคนไทย 

เรามีสีแบบไทยๆ ใหไดเลือกมากมาย แถมชื่อเสียงเรียงนามในแตละสียังไพเราะ ท้ังยังเปน

สีท่ีไดมาจากธรรมชาติลวน ๆ ไมวาจะเปนแรธาตุ สมุนไพร ผัก ผลไม พืชทางธรรมชาติ  
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วัสดุอุปกรณที่ใชในงานจิตรกรรมไทย 

  

ลูกประคบดำ 

สะพานรองมือ 

กระดาษไข 

ลูกประคบขาว 

พู่กันขนหูวัว 

ทองคำเปลว 
หรือทองใบ 

ยางมะเด่ือ 
สีไทย 

สีมอคราม สีคราม 
สีเขียวใบแค 

สีเขียวตังแช 

สีเสน 

สีชาด 

สีหรดาล 
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กระดาษไข 

ชางเขียนสมัยกอนจะเตรียมภาพ โดยรางภาพลงบนกระดาษไขกอน จากนั้นจะเจาะรู

เปนรอยปรุเล็กๆ ตามเสนที่ราง แลวนำกระดาษไขนั้น ไปทาบกับพื้นผิวที่จะเขียนภาพ 

กอนจะใชลูกประคบตบที่กระดาษตรงรอยที่เจาะรูไวเบาๆ เพื่อใหเกิดเปนแนว ติดลงบน

พื้นผิวท่ีจะเขียนภาพ 

ลูกประคบ 

ลูกประคบ มีท้ังลูกประคบขาว และลูกประคบดำ ใชคูกับกระดาษไขท่ีเจาะรูตามภาพ

ท่ีรางไว ตบลูกประคบตามแนวปรุ เพื่อสรางแนวเสนรางลงพื้นผิวท่ีจะเขียนภาพ ถาพื้นผิว

ที่จะเขียนภาพมีสีดำหรือสีเขม ชางเขียนจะใชลูกประคบขาว ที่ทำจากดินสอพองเผาไฟ

เพื่อใหมีน้ำหนัก ไมหลุดงาย แตถาพื้นผิวท่ีจะเขียนภาพมีสีขาว หรือสีสวาง จะใชประคบดำ 

ท่ีทำจากถาน 

พูกันขนหูวัว 

ชางโบราณ จะใชขนหูวัวแทมาใสดาม ทำเปนพูกันเขียนภาพ คุณสมบัติโคนแข็ง และ

ปลายออนนุม เรียวแหลม มีหลายขนาด 

สะพานรองมือ 

สะพานรองมือ มีลักษณะเปนแทงไมประกอบใหมีลักษณะคลายสะพาน ใชในการรอง

มือใหมีความมั่นคงขณะเขียนภาพ และปองกันมิใหอุงมือไปสัมผัสกับพื้นผิวท่ีเขียนภาพ 

ทองคำเปลว และยางมะเด่ือ 

ทองคำเปลว หรือศัพทชางเรียกวา ทองใบ ใชคูกับยางมะเด่ือ เพื่อเขียนลายเสน หรือ

ภาพที่ตองการใหมีสีทอง ชางเขียนจะใชพูกันจุมยางมะเดื่อแลวเขียนลงไปบนพื้นผิวที่จะ

เขียน จากนั้นใชทองคำเปลวปดทับลงไป ซึ่งทองคำจะติดเฉพาะบริเวณที่เขียนดวยยาง

มะเด่ือ ทำใหเกิดลวดลายท่ีเปนสีทอง 
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ความรูเก่ียวกับการแบงหมูสีไทย 

สีหลักที่ปรากฏใชในงานจิตรกรรมไทยสมัยกอนมีอยู 5 หมูหลัก คือ สีดํา ขาว แดง 

เหลือง คราม รวมเรียกวา “สีเบญจรงค” สวนสีที่แปลกออกไปก็เกิดจากการผสมสี 5 สี

หลักดังกลาว แตกออกเปนอีก 5 หมูสี ไดแก สีสม สีเขียว สีมวง สีนํ้าตาล สีทอง 

1.กลุมสีชาดหรือสีแดงชาด ซึ่งไดมาจากแรธาตุชนิดหนึ่ง ท่ีเรียกวา ซีนาบาร กลุมนี้สีนี้

เปนสีมงคล ใหความสดใส มีพลัง และมีความพิเศษในเชิงบวก ซึ่งเรามักจะเห็นการใชสีแดง

ในงานพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ในกลุมของสีแดง ยังมีสีแดงยอยๆ อีกมากมายหลายเฉดสีท่ี

ไดจากธรรมชาติ เชน แดงลิ้นจี่ แดงอิฐ แดงเลือดนก หงสบาท ฯลฯ 

2 .กลุ มสีครามหรือสีน้ำเงิน สีครามเปนสีที่คนไทยคุนเคยเปนอยางดี เนื ่องจากใน

ปจจุบัน ก็ยังใชสีจากตนครามนำมายอมสีผา อีกทั้งยังไดรับความนิยมมาทุกสมัย เพราะ

เปนสีท่ีสวย และใชไดกับทุกยุคทุกสมัย 

3.  กลุมสีรงหรือสีเหลือง สำหรับสี “รง” มาจาก ตนรงทอง มีสี

เหลืองพระจันทร สำหรับตนรงทอง เปนไมยืนตน ท่ีสามารถพบได

ทางตอนใตของอินเดีย เกาะลังกา รวมถึงปาแถบชายทะเลภาค

ตะวันออกของไทย ลำตนใหยางสีเหลือง นำมาสกัดเพื่อใหไดสี

เหลืองท่ีสวยงาม และยังสามารถนำมายอมสีผา สรางสรรคเปนแม

สีท่ีใชในการเขียนภาพจิตรกรรมไดเปนอยางดี  

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสีไทย 

ศูนยบันดาลไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม.  "สีไทยโทน" เสนห

ไทยเพ่ิมมูลคาธุรกิจ.  จาก 

https://issuu.com/kwangraspberri/docs/20151102

150902hm2w6dc 
อ่านข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 

https://issuu.com/kwangraspberri/docs/20151102150902hm2w6dc
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ความรูเก่ียวกับภาพพระบฏ 

 พระบฏ คือ ภาพเขียนบนแผนผาสำหรับ

แขวนเป นพ ุทธบ ูชา  น ิยมเข ียนเปนภาพ

พระพุทธรูป รอยพระพุทธบาท หรือเรื่องราว

ชาดกตางๆ 

ภาพพระบฏ ที่จัดแสดงอยูในเรือนชาง

ของแหลงเรียนรูแหงนี้ เปนภาพพระพุทธเจา

อยู ตรงกลางภาพ แวดลอมดวยอัครสาวก 2 

องค คือ พระมหาโมคคัลลานเถระอยูทางเบ้ือง

ซ ายของพระพุทธองค ส วนเบื ้องขวาคือ  

พระสารีบุตร 

เบื้องลาง เลาเรื่องพระมาลัย ผูบรรยาย 

สามารถอธิบาย ไดดังนี ้ 

พระมาลัย  เปนพระอรหันตรูปหนึ่งมีฤทธ์ิ

มาก จำพรรษาอยู ณ ลังกาทวีป เคยไปโปรด

สัตวในนรกและเทศนสั่งสอนประชาชนทั่วไป 

ใหปฏิบัติดีเพื่อหลีกเลี่ยงนรก วันหนึ่งพระมาลัยรับดอกบัวจากชายยากจนคนหนึ่ง พระ

มาลัยนำดอกบัวไปบูชาพระเจดียจุฬามณีในสวรรคชั้นดาวดึงส ซึ่งมีสีเขียว เพราะทำจาก

แกวมรกตอินทนิล และไดสนทนากับพระอินทร และไดถามพระอินทรถึงเร่ืองการประกอบ

กรรมดี การบำเพ็ญกุศลตาง ๆ ในที่สุดพระศรีอาริยไดรวมสนทนาดวย โดยไตรถามความ

เปนไปของโลกมนุษย และพระศรีอาริยเมตไตร ไดเทศนใหพระมาลัยฟงวา "พระองคจะ

เสด็จมาประกาศศาสนาเมื่อศาสนาของพระพุทธองคสิ้นสุด 5,000 ปแลว ผูที่จะเกิดใน

ศาสนานี้ไดตองทำบุญฟงเทศนมหาชาติพันจบได (ทั้ง 13 กัณฑ) เปนตน เมื่อหมดศาสนา

ของพระองคจะเกิดกลียุค อายุคนท้ังโลกจะสั้นมาก เพียง 5-10 ปเทานั้น คร้ันผานกลียุคจะ

เกิดความอุดมสมบูรณทั่วไป ในระยะนี้เองที่พระศรีอาริยจะมาโปรดใหทุกคนทำความดี 

พระมาลัยจึงนำมาเลาใหประชาชนทุกคนในชมพูทวีปฟง 
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บันทึก  
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