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ที่ปรากฏในการท าเรือพระบก (2) ศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบก (3) เสนอแนวทาง
ที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยวิเคราะห์จากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการท าเรือพระบก  ช่างผู้ท าเรือพระบก 
หน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนการท าเรือพระบก การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมใน
การท าเรือพระบก   

ในพื้นที่อ าเภอกาญจนดิษฐ์มีการสบืทอดประเพณีชักพระมานานนับร้อยป ีเริ่มจากประเพณีชัก
พระทางน้ าในชุมชนบ้านสะท้อน ต าบลท่าทอง มีการท าเรือพระน้ าแห่พระพุทธรูปไปตามล าคลองเพื่อให้
ชาวบ้านได้ร่วมท าบุญ  นัยว่าเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ที่เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อครั้งเสด็จ
ไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาตามพุทธต านาน  ต่อมาจึงมีการท าเรือพระบกขึ้นในพื้นที่อื่นๆของ
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ใช้งานและมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาเชิงช่างและฝีมือของช่างแต่ละคนว่า
แสดงออกมาอย่างไร 
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The objectives of this qualitative research are: (1) to study and collect, the local 

wisdom in the crafting of Ruea Phra Bok (land ceremonial Buddha image carriages); (2) to 
study the development and changes in Ruea Phra Bok craft; (3) to recommend suitable 
measures for the conservation and promotion of Ruea Phra Bok craft local wisdom in 
Kanchanadit District, Surat Thani Province. Documentary research and field data from non-
participant observation as well as in-depth interview with boat makers and involved parties in 
the organizing of Ruea Phra Festival were analyzed. The research findings are as follows: 

Chak Phra (pulling of ceremonial Buddha image carriages) tradition has existed 
for hundreds of year. The villagers of Ban Sa-thon in Tha Thong Subdistrict of Kanchanadit 
District were the first group to launch Chak Phra Festival to make merits. The festival came 
from an episode in Buddha’s life when he descended from Tavatimsa Heaven after preaching 
to his mother. It is speculated that the land version of this festival began in the reign of King 
Rama VI, spread to other areas in the district, and continues to this day.  

The making of Ruea Phra Bok at Kanchanadit district has changed with the 
changing social contexts of each period. The carriage designs and patterns have become 
more elaborate and varied while being adapted to motor vehicles. Simple materials found 
locally have been replaced by synthetic materials bought from markets for convenience of 
crafting and longer use period. However, the beauty of each boat reflects the local wisdom 
and skills of craftsmen. 

Nowadays, the roles of local Ruea Phra Bok craftsmen are changing. After the 
introduction of Ruea Phra Bok contest in Chak Phra Festival, several Buddhist temples began 
hiring teams of professional craftsmen to make the boats. This results in these craftsmen 
taking over the crafting of Ruea Phra Bok boats and breaking the ties with local villagers who 
used to help with the project on a volunteer basis, which has been the primary means of 
transferring of Ruea Phra Bok local wisdom and craftsmanship in the past. The new 
development may cause this local wisdom to eventually disappear. 

It is recommended that Ruea Phra Bok local wisdom be conserved along with the 
Chak Phra Festival. Local craftsmanship associated with Ruea Phra Bok should be revitalized 
and handed down to the younger generation in each community. In this way, they will be 
proud of their local wisdom and keenly aware of the values of their own tradition. 
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วิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้ค าชี้แนะ ขัดเกลาเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้อง
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ขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ มอบโอกาสให้ได้รับการศึกษาใน
สาขาวิชานี้และกราบขอบพระคุณ คณาจารย์หลักสูตรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกท่านที่คอยให้ความรู้ 
ค าแนะน าและก าลังใจตลอดการศึกษานับเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและเป็นก าลังใจที่ดียิ่งแก่ผู้ศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณวิรัตน์ วตะภรณ์ คุณศิวกร แจ้งอักษร  และคุณสุคนธ์ รุ่งแดงที่สละเวลาบอก
เล่าข้อมูลเชิงลึกให้แก่ผู้ศึกษาและขอขอบพระคุณชาวอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่านที่ให้ความ
เมตตา เอ็นดูและสละเวลาให้ข้อมูลแก่ผู้ศึกษาจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

สิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลยคือก าลังใจและความช่วยเหลือจากครอบครัว  คุณพ่อราชัย คุณแม่พวงรัตน์ 
พี่ไอศิกา น้องรวงไท ยวนเกิด ขอบพระคุณ คุณณัฐพล นิมะกุล และคุณเอกศักดิ์ ยอดระบ าที่คอยให้ช่วยเหลือใน
การลงพื้นที่หาข้อมูลทุกครั้ง ขอบคุณพี่น้องผองเพื่อนชาว CRM โดยเฉพาะเพื่อนๆ CRM 3  ที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านขอบคุณส าหรับก าลังที่มีให้กันเสมอมา ที่นี่ผู้ศึกษาไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเลย 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้ศึกษาขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
คณาจารย์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและก าลังใจเสมอมา ขณะเดียวกันหากเกิดความผิดพลาดประการใด          
ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ชักพระหรือลากพระเป็นประเพณีทางพุทธศาสนากระท ากันหลังจากวันมหาปวารณา
หรือวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ าเดือน 11 โดยพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันอาราธนา
พระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางอยู่เหนือเรือ รถ หรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไป 
ตามล าน้ าหรือตามถนนหนทาง ท้องถิ่นใดอยู่ริมน้ าหรือมีล าคลองก็มีการชักพระทางน้ า ถ้า
ห่างไกลล าคลองก็มีการพระทางบก (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2542: 6794) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้
สักการบูชาและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ประเพณีนี้สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในประเทศอินเดียตาม
ลัทธิศาสนาพราหมณ์ที่นิยมเอาเทวรูปแห่แหนในโอกาสต่างๆ เช่น การแห่เทวรูปพระอิศวร การแห่          
เทวรูปพระนารายณ์ เป็นต้น ต่อมาชาวพุทธจึงน าเอาประเพณีนี้มาปรับให้เข้ากับพุทธต านาน  
(วิเชียร ณ นครและคณะ, 2521: 210) ว่าพระพุทธองค์ทรงกระท ายมกปาฏิหาริย์ปราบเดียรถีย์ ณ 
ป่ามะม่วง กรุงสาวัตถีซึ่งเป็นฤดูพรรษาพอดี พระองค์เสด็จไปจ าพรรษา ณ ดาวดึงส์ ด้วยมีพระ
ประสงค์จะแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ซึ่งขณะนั้นจุติเป็นเทพสถิตอยู่ ณ ดุสิตเทพพิภพ แล้วเสด็จ
กลับมนุษยโลก ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ชาวเมืองต่างปลาบปลื้มจึงมารับเสด็จและอัญเชิญ พระ
พุทธองค์ขึ้นประทับบุษบกที่เตรียมไว้แล้วแห่แหนไปยังที่ประทับของพระพุทธองค์ จากเหตุการณ์
ครั้งนั้นจึงเกิดเป็นประเพณีชักพระสืบมา เมื่อเลยสมัยพุทธกาลและมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น 
พุทธศาสนิกชนจึงน าพระพุทธรูปมาแห่แหนสมมติแทนพระพุทธองค์จนกลายเป็นประเพณีสืบต่อ
กันมา (อุดม เชยกีวงศ์, 2545: 57) 

ประเพณีชักพระนี้เกิดขึ้นในอินเดียมาช้านาน ต่อมาได้ถ่ายทอดมายังประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคใต้ได้รับประเพณีปฏิบัติน้ีอย่างกว้างขวาง (อุดม เชยกีวงศ์, 2545: 58) โดยมี
หลักฐานยืนยันจากจดหมายเหตุของภิกษุชาวจีนชื่อ “ อ้ีจิง” ได้จาริกผ่านเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อ
ไปยังประเทศอินเดีย ในพุทธศักราช 1272 ตามจดหมายเหตุนี้เรียกชาวเมืองหนึ่งว่า “เหอหลิง” ใน
จดหมายเหตุตอนหนึ่งได้บันทึกเล่าถึงประเพณีชักพระของชาวนครนครศรีธรรมราชไว้ว่า 
“พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์องค์หนึ่งมีคนแห่แหนน ามาจากวัดโดยประดิษฐานบนรถ มีพระสงฆ์               
และฆราวาสหมู่ใหญ่แวดล้อมมา มีการตีกลองและบรรเลงดนตรีต่างๆ มีการถวายของหอมดอกไม้                           
และถือธงชนิดต่างๆ ที่ทอแสงในกลางแดด” จากหลักฐานในจดหมายเหตุของภิกษุอ้ีจิงนี้
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ท าให้นักวิชาการบางคนเชื่อว่าประเพณีลากพระในภาคใต้มีมาแล้วต้ังแต่สมัยศรีวิชัย   เนื่องจาก
ช่วงสมัยน้ันพื้นที่ภาคใต้อยู่ภายใต้อารยธรรมศรีวิชัย (วิเชียร ณ นคร, 2521: 210) 

ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นมาต้ังแต่
อดีตซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใด เชื่อว่าเกิดขึ้นมายาวนานเนื่องด้วยพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาต้ังแต่โบราณ มีหลักฐานให้เห็น
ชัดเจนในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีศูนย์กลางความเจริญของอาณาจักรศรีวิชัย คือที่ต้ังของ
อ าเภอไชยาในปัจจุบัน มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา มีการต้ังถิ่น
ฐานของผู้คนหนาแน่นเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีอิทธิพลต่อเมืองอ่ืนๆ ต่อมาความเจริญได้กระจาย
ไปยังพื้นที่อ่ืนๆ ประเพณีชักพระจึงได้แพร่ขยายไปจนทั่วพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันยังคงมี
การจัดงานประเพณีชักพระในหลายพื้นที่ได้แก่ อ าเภอไชยา อ าเภอท่าฉาง อ าเภอพุนพิน อ าเภอกาญ
จนดิษฐ์ อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอเกาะพะงัน อ าเภอเวียงสระ อ าเภอเมือง ส่วนอ าเภออ่ืนๆ แม้ไม่ได้มี
การจัดงานประเพณีชักพระในอ าเภอ แต่ล้วนมีส่วนร่วมในงานประเพณีชักพระทั้งสิ้นคือส่งเรือพระ
เข้าร่วมงานประเพณีชักพระที่ทางอ าเภอเมืองจัดขึ้น  ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นงานประเพณีที่ส าคัญ และ
ยิง่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2557: 10) 

เรือพระ คือเรือ รถ หรือล้อเลื่อนที่ประดิษฐ์ตกแต่งเป็นรูปเรือ วางบุษบกหรือชาวใต้
เรียกว่า “นม” “ยอดนม” หรือ “นมพระ” ส าหรับอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานใช้ส าหรับ          
ชักลากในวันเทศกาลออกพรรษาถ้าใช้ทางน้ าเรียก “เรือพระน้ า” ถ้าใช้ทางบกเรียก “เรือพระบก” 
จะใช้รถหรือล้อเลื่อนมาประดิษฐ์ตกแต่งให้เป็นรูปเรือ(สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2542: 6632) เรือพระ
เป็นสัญลักษณ์ในงานประเพณีชักพระของชาวใต้ จัดท าขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความเลื่อมใส         
ศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวบ้าน ถือเป็นหัวใจส าคัญในงานประเพณีชักพระที่ทุกๆวัดจะต้อง
เตรียมการท าเรือพระล่วงหน้าให้สวยงามไม่น้อยหน้าเรือพระจากวัดอ่ืนๆ  เรือพระเป็นงาน
ศิลปกรรมที่ผสมผสานทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม ปะติมากรรมและจิตรกรรม ล้วนเกิดจาก        
ภูมิปัญญาของช่างพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่นท่ีสร้างสรรค์ผลงานขึ้น ในแง่ของความสุนทรียะทางศิลปะ
ต่างๆ การจัดท าเรือพระในอดีตนั้น เป็นการระดมความศรัทธาของบรรดาช่างศิลปะเข้ามาร่วมกัน
ท าเรือพระอย่างสุดฝีมือ ส่วนบรรดาชาวบ้านจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งด้านปัจจัยและก าลังใจ งาน
ศิลปะในเรือพระจึงเป็นงานที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของช่างพื้นบ้าน เป็นการแสดงออกอย่างอิสระและเกิด
จากความกลมเกลียวสามัคคีของคนในหมู่บ้าน เป็นการอนุรักษ์ศิลปะและประเพณีอย่างแท้จริง        
(สัญญา วัชรพันธุ์, 2535: 144)  
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คุณค่าของเรือพระนั้นครอบคลุมคุณค่าด้านศาสนา ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด 
ประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น มีคุณค่าด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญา      
เชิงช่างและมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ประเพณีชักพระและการท าเรือพระท าให้ทราบถึง
พัฒนาการของประเพณีและผลงานศิลปะที่ชาวบ้านปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีต ซึ่งเป็น
หลักฐานทางด้านวิชาการที่ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในท้องถิ่นนั้นๆ มีคุณค่าด้านเศรษฐกิจและ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว (สมเกียรติ ภูมิศิริไพบูลย์, 2541: 118 - 119) 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์เป็นอ าเภอที่มีการจัดท าเรือพระส่งเข้าร่วมงานประเพณี            
ชักพระ-ทอดผ้าป่าที่อ าเภอเมืองจัดขึ้นมากที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมามีเรือ
พระบกประมาณปีละไม่ต่ ากว่า 30 ล าและได้รับรางวัลจากการประกวดเรื่อยมาซึ่งสะท้อนถึง         
ภูมิปัญญางานช่างท้องถิ่นในการท าเรือพระบกและแสดงให้เห็นถึงแรงเลื่อมใสศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอย่างแท้จริงของชาวอ าเภอกาญจนดิษฐ์  ในอดีตการท าเรือพระของอ าเภอกาญจนดิษฐ์
เป็นการร่วมมือกันระหว่างชุมชนและวัดจัดท าเรือพระเช่นเดียวกับพื้นที่อ่ืนๆ ใครมีความสามารถ
ด้านใดก็มาช่วยงานด้านนั้น แกนน าผู้ท าเรือพระได้แก่ พระสงฆ์หรือผู้มีความรู้ความช านาญด้าน
ศิลปะ เช่น นายหนังตะลุง ช่างก่อสร้าง เป็นต้น การถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้การท าเรือพระ
เกิดขึ้นระหว่างท างาน การสืบทอดการท าเรือพระเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ที่สนใจมาช่วยงานท าเรือพระ ผู้ที่
เข้ามาช่วยท าเรือพระบก มาด้วยความศรัทธาก็จะได้รับความรู้ ทักษะเชิงช่างแขนงต่างๆ เช่นการ
แกะสลักไม้ การวาดภาพสี ติดตัวไปด้วย   

ปัจจุบันการท าเรือพระบกของอ าเภอกาญจนดิษฐ์นั้นนิยมการลงทุนสร้างเรือใหม่ใน
ราคาสูงเพื่อเก็บไว้ใช้ได้อีก 3-5 ปี ในปีถัดไปจึงน ามาขัดล้างเปลี่ยนสี ตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อย      
เพื่อความสะดวกและเริ่มมีแนวโน้มเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับในพื้นที่อ่ืนๆ เช่น ในจังหวัดตรังเริ่ม       
มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ไปสู่ธุรกิจมากขึ้น มีการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัล ในการ
ประกวดความสวยงามของเรือพระโดยการจ้างช่างจากภายนอกท้องถิ่นมาช่วยในการท าเรือพระ            
(นฤดล จิตสกูล, 2554: 3) ปัจจุบันการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์นั้นมีช่างท าเรือพระ
พื้นบ้านน้อยมาก เนื่องจากหลายวัดต้องการส่งเรือพระเข้าประกวดประเภทสวยงาม  จึงมีการจัด
จ้างช่างจากต่างถิ่นในที่นี้หมายถึงช่างที่มาจากภาคกลางบ้าง ภาคเหนือบ้างเข้ามาท าเรือพระ โดย
บางคนเห็นว่างานศิลปกรรมจากฝีมือช่างต่างถิ่นมคีวามประณีต ความแปลกใหม่ วิจิตรตระการตา
และจะน ามาซึ่งเงินรางวัลและชื่อเสียงของวัดนั่นเอง  

สภาพเศรษฐกิจก็ส่งผลกระทบต่อการท าเรือพระในอ าเภอกาญจนดิษฐ์เช่นกัน 
เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องออกไปท างานต่างถิ่นผู้ที่มีความรู้ทางช่างก็ต้องออกไป
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ประกอบอาชีพไม่มีเวลามาช่วยท าเรือพระได้อย่างเต็มที่เหมือนในอดีต เมื่อการท าเรือพระไม่มี
รายได้ชาวบ้านจึงจ าเป็นต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก่อน บางวัดจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการจ้างช่าง     
ท าเรือพระเพื่อความสะดวก งานท าเรือพระจึงผูกขาดกับทีมช่าง ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างใน
ชุมชน เมื่อไม่มีผู้ใหญ่มารวมตัวกันเยาวชนรุ่นใหม่ก็ไม่มีเช่นกัน กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ในการท าเรือพระจึงค่อยๆเลือนหายไป อีกทั้งปัจจุบันน้ีเยาวชนในพื้นที่ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้การท า
เรือพระ เพราะใช้เวลานาน มีรายละเอียดมาก ยากจะหาคนมาเรียนมาฝึกท า อีกทั้งสมัยนี้มีสิ่ง
ดึงดูดความสนใจจากเยาวชนมากมายกว่าสมัยก่อนนัก (วิรัตน์ วตะภรณ์, 2555) การพัฒนา
รูปแบบเรือพระก็มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว เช่นการท าทั้งโครงสร้างเรือพระ และลวดลายประดับตกแต่งด้วยไฟเบอร์กลาส เป็นต้น 
เน้นการใช้งานได้คงทนมากขึ้นแต่ท าให้งานช่างฝีมือท้องถิ่นที่ปรากฏบนเรือพระลดน้อยลงเช่นกัน  

นอกจากนี้ยังพบว่าที่ผ่านมาไม่มีการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการท าเรือพระเก็บไว้ ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือช่างท าเรือพระเองก็ไม่มีการบันทึกเก็บไ ว้ เนื่องจากการท า      
เรือพระเป็นการท าด้วยความช านาญ หากมีผู้สนใจมาเรียนรู้การท าเรือพระก็ใช้วิธีการบอกเล่าและ
ลงมือท าผู้เรียนต้องมีความต้ังใจท าอย่างต่อเนื่องเพราะโอกาสเรียนรู้มีเพียงปีละครั้งเท่านั้น 

ผู้ศึกษาเห็นว่าการพัฒนาการท่องเที่ยว  มีส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท าเรือ
พระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์อย่างมาก แม้เป็นการดีที่มีการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีในการ
สร้างสรรค์เรือพระบกมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบต่อคุณค่าภูมิปัญญา ตลอดจนฝีมือ
งานช่างศิลปกรรมของท้องถิ่นตนเอง ซึ่งไม่ควรจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป ควรมีการอนุรักษ์ทักษะ        
ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกให้ด ารงอยู่สืบไป ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาและหาแนวทางการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาในการท าเรือพระบกของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเห็นว่า
อ าเภอกาญจนดิษฐ์มีความต้ังใจที่ส่งเรือพระเข้าร่วมงานประเพณีประจ าปีอย่างต่อเนื่อง และส่วน
ใหญ่ยังคงใช้วัสดุธรรมชาติในการท าเรือพระ บางวัดยังคงไว้ซึ่งงานช่างท้องถิ่นแม้ไม่สวยงาม 
ใหญ่โตพอที่จะแข่งขันกับขบวนเรือพระจากวัดอ่ืน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงแรงเลื่อมใสศรัทธาอย่าง
แท้จริง  หากมีการรณรงค์ส่งเสริมให้หันมาใช้ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกของคนในท้องถิ่นอย่าง
จริงจัง หรือหากมีสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างทีมท าเรือพระบกร่วมกับชาวบ้านซึ่งน่าจะมี
ความเป็นไปได้สูงที่จะกระตุ้นให้ชาวบ้านหันมาให้ความส าคัญกับการท าเรือพระบกและท าให้เกิด
ความสามัคคีในชุมชน เปิดโอกาสการเรียนรู้สืบทอดฝีมือทักษะเชิงช่างในการท าเรือพระบกและ
เป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นได้อีกด้วย 
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ค าถามในการศึกษา 
พัฒนาการการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมาเป็น

อย่างไร  ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกมีอะไรบ้าง  แนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และสืบสาน          
ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีควรเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.   เพื่อศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาที่ปรากฏในการท าเรือพระบกในอ าเภอ      
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.    เพื่อศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบก ในอ าเภอ          
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.    เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการท าเรือพระบกในอ าเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

ได้ทราบถึงภูมิปัญญาที่ปรากฏในการท าเรือพระบก และทราบถึงเหตุปัจจัยที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงปัญหา อุปสรรค ในการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อสร้างความตระหนักและหาแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการท าเรือพระบกใน
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ของการท าเรือพระบก ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของงาน
ประเพณีทางพุทธศาสนา  เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท า          
เรือพระบกของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ให้คงอยู่คู่ประเพณีชักพระต่อไป โดยมีขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 

1.   ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี    
   1.1     พื้นที่อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ศึกษาการท าเรือพระบกของวัด 4 แห่ง คือ  
วัดท่าไทร วัดพุทธเจดีย์ วัดกงตาก และวัดเขาพระนิ่ม ซึ่งเป็นตัวแทนของวัดที่ยังคงด ารงการท าเรือ
พระบกของช่างท้องถิ่นไว้ 

 1.2     พื้นที่จัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าในเขตอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ต้ังแตบ่ริเวณหน้าศาลาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก  ถนนชนเกษม  ถนนริมแม่น้ าตาปีบริเวณ
สะพานนริศ  ซึ่งเป็นจุดแสดงขบวนเรือพระทุกล าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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2.   ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย 
 2.1    ผู้ให้ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท าเรือพระ ได้แก่ ช่างท าเรือพระ และอดีตช่าง

ท าเรือพระในเขตอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
 2.2    ผู้ให้ข้อมูลด้านประวัติความเป็นมา พัฒนาการการท าเรือพระบกในอ าเภอ

กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าท้องถิ่น ร่วมถึงพระสงฆ์ เจ้าอาวาส
วัดต่างๆที่มีการสืบทอดการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

 2.3   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีบทบาทในการจัดท าเรือพระบกของ          
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
 3.   ขอบเขตด้านเนื้อหา ในด้านเนื้อหา ผู้ศึกษามุ่งศึกษาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  3.1    การศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีชักพระ  ความส าคัญและ
พัฒนาการในการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  3.2    รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาการท าเรือพระบก  รูปแบบ ลวดลาย วัสดุ 
ทักษะเชิงช่าง ความเชื่อในการท าเรือพระทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

  3.3   ศึกษารูปแบบการถ่ายทอดความรู้การสืบสานการท า เรือพระบก           
ศึกษาความเปลี่ยนแปลง ปัญหาและอุปสรรคในการสืบสานภูมิปัญญาในการท าเรือพระ          
เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกต่อไป 

   
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

ชักพระ  ในบางพื้นท่ีของภาคใต้ที่เรียก “ลากพระ”หรือ “แห่พระ” เป็นการจ าลอง
เหตุการณ์ครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้น โดยการอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้น
ประดิษฐานบนเรือพระแล้วชักลากไปในพื้นที่ต่างๆให้ชาวบ้านได้ร่วมท าบุญ   

ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า  ประเพณีส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดขึ้น  
ในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานับร้อยปี ปัจจุบันมีการจัดงานยิ่งใหญ่
เป็นงานประจ าปี โดยเริ่มงานก่อนวันวันแรม 1 ค่ า เดือน 11  4 วัน 4 คืนและหลังจากวันแรม 1 ค่ า 
เดือน 11 อีก 4 วัน 4 คืนรวมเป็น 9 วัน 9 คืน   

เรือพระ  ในบางพื้นที่ เรียก “เรือพนมพระ” หรือ “รถพนมพระ” ในที่นี่ใช้ค าว่า       
“เรือพระ”เนื่องจากเป็นค าที่ชาวสุราษฎร์ธานีใช้ในทุกพื้นที่มาต้ังแต่โบราณ  หมายถึง พาหนะที่
สร้างขึ้นโดยมีบุษบก (หรือชาวใต้เรียก “พนมพระ” หรือ “นมพระ”) วางตรงกลางเพื่ออัญเชิญ
พระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน เรือพระเป็นศูนย์กลางขบวนแห่เรือพระให้ประชาชนได้ร่วมท าบุญ       
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ถ้าใช้ทางน้ าเรียก “เรือพระน้ า” ถ้าใช้ทางบกเรียก “เรือพระบก”  เรือพระถือเป็นหัวใจส าคัญของงาน
ประเพณีชักพระ  

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 1  แสดงแนวคิดในการศึกษาเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และการสืบสาน 
      การท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ศึกษาภูมิปัญญาในการท าเรือพระบก 

ความเชื่อในการท าเรือพระบก 

 

รูปแบบ/ วัสดุอุปกรณ์ในการท าเรือพระบก 

 

ลวดลายบนเรือพระบก 

พระบก 
ช่างท าเรือพระบกและการถ่ายทอด         

ภูมิปัญญาการท าเรือพระบก 

 

ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการการท าเรือพระบก 

ศึกษาสภาพการณ์การท าเรือพระบกในปัจจุบัน 

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

แนวทางการอนุรักษ์และการสืบสานการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
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บทที่ 2 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
บทนี้เป็นการศึกษาข้อมูลที่รวบรวมจากการค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือ
พระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาจากหนังสือ บทความทางวิชาการ 
งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ สื่อประเภทต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏทั้งใน
ห้องสมุดและบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลที่น าเสนอในบทนี้แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อดังนี้ 

1.   แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.   แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
3.   เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การศึกษาเรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอ          

กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าเป็นต้องศึกษาแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อท าความเข้าใจ  
ในความหมาย ลักษณะ ประเภทของภูมิปัญญา รวมไปถึงคุณค่าความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อน ามาวิเคราะห์ลักษณะของภูมิปัญญาซึ่งมีความส าคัญในฐานะทรัพยากรวัฒนธรรม 
และหาแนวทางการอนุรักษ์ต่อไป โดยศึกษาประเด็นต่างๆดังนี้ 

1.   ความหมายของภูมิปัญญา  
ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจนที่

กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและการด ารงชีพ ในระบบนิเวศ หรือ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม-วัฒนธรรม ที่ได้มีพัฒนาการสืบสานมาภูมิ
ปัญญาเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจนที่เป็นผลของการใช้สติปัญญา
ปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ในพื้นที่ที่กลุ่มชนนั้นต้ังหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้แลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน จากพื้นที่สิ่งแวดล้อมอ่ืน ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันแล้วรับเอาหรือ
ปรับเปลี่ยนน ามาสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคม -วัฒนธรรม
ของกลุ่มชนนั้น ภูมิปัญญาจึงมีทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพื้นที่ ภูมิปัญญาที่มาจาก
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ภายนอก และภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่หรือผลิตซ้ าเพื่อการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความเปลี่ยนแปลง (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540: 11-12)     

ซึ่งสอดคล้องกับสายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 76) ที่ให้ความหมายของค าว่า         
ภูมิปัญญาว่า หมายถึง ระบบความรู้ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม หรือทักษะในการ
แก้ไขปัญหาของมนุษย์ ในการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับมนุษย์ด้วยกันทั้งในระดับ
ปัจเจกกับปัจเจก ระดับกลุ่มกับกลุ่ม ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติกายภาพและระหว่างมนุษย์กับสิ่ง
เหนือธรรมชาติให้อยู่ในสภาวะสมดุลเป็นปกติอยู่เสมอ  

ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นคือมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบ
ต่อกันมาต้ังแต่อดีตกลายเป็นวิถีชีวิตประจ าวันของตนเองและชุมชนตลอดมา โดยเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมกลายเป็นรากฐานของชีวิตและสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานการด ารงชีวิต
และการพัฒนาที่ยั่งยืน วัฒนธรรมของสังคมที่มาจากรากเหง้าของภูมิปัญญา ขณะเดียวกันภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นก็มีลักษณะที่เป็นพลวัตซึ่งเกิดจากการปรับตัวภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคมนั้นๆ ชุดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความ
หลากหลายมิติ เช่น ความรู้ผ่านค าสอนทางศาสนาและความเชื่อต่างๆ เรื่องเล่าผ่านต านานวิถีการ
ด ารงชีวิตซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผู้คนนั่นเอง (เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ, 2555: 31) 

ในขณะที่ กมลทิพย์ คงประเสริฐอมร (2548: 149) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า
หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน ซึ่ง
ได้จากการเรียนรู้มาจากพ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านท้องถิ่นต่างๆ 
เป็นความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต เป็นแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบั ติที่ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไป
แล้ว สิ่งศักด์ิสิทธิ์ และธรรมชาติ ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญามี 3 ลักษณะ คือ เป็นความรู้ที่เป็น
คุณธรรม สอนให้เป็นคนดี สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญู มีความเอ้ืออาทร มีน้ าใจต่อ
ผู้อ่ืน ความรู้ที่สอนให้เคารพธรรมชาติ รู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ เคารพสิ่งศักด์ิสิทธิ์และผู้ล่วงลับ
ไปแล้ว และความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้  เช่นเดียวกับ           
เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2554) ที่กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในแง่ของความรู้ว่าหมายถึง ความรู้ของคน
ในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์และความริเริ่มของคนในท้องถิ่น รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่
บรรพบุรุษ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง  พัฒนา 
สูญสลายหายไปบ้างและเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามยุคสมัย หรืออาจกล่าวได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นการใช้ภูมิปัญญาหรือความรู้ในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความรู้ชุดใหม่ 
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สอดคล้องกับวีระศักด์ิ จุลดาลัย และคณะ (2549) ได้ให้ความหมายของค าว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไว้ว่าหมายถึง องค์ความรู้ และความสามารถของชาวบ้านที่สั่งสมสืบทอดกันมา ทั้งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรมของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นรับรู้ เชื่อถือ เข้าใจร่วมกันและเกิดจาก
ประสบการณ์ด้วยตนเอง ประสานกับความรู้ใหม่ๆ น ามาใช้ให้ เกิดประโยชน์และสามารถน ามา
แก้ปัญหาในการด ารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่นได้  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาใบบริบททางกายภาพ และ
วัฒนธรรมของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบนิเวศชุดหนึ่ง การท าลายระบบนิเวศชุดหนึ่ง  
เช่น การปรับเปลี่ยนถิ่นท่ีอยู่ที่ท ากิน หรือการอพยพชาวเขาลงจากดอย จึงอาจเป็นการท าลายองค์
ความรู้และภูมิปัญญาที่มีคุณค่ามหาศาลให้สูญหายไป ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาและสืบต่อกันมา
บนพื้นฐานของสัมพันธภาพอันแนบแน่นระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สามารถ
ด ารงอยู่และพัฒนาสืบต่อไปได้ หากถูกตัดขาดจากรากเหง้าทั้งในด้านของธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นวางอยู่บนหลักการพื้นฐานที่ว่า ความรู้มิได้เป็นสมบัติของใครคนใด
คนหนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่ความรู้เป็นของชุมชน  (ยศ สันตสมบัติ, 2544: 48)  

กล่าวได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง องค์ความรู้ที่สั่งสมกันมาจากรุ่นสู่ รุ่นผ่าน
ความเชื่อ พฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน พัฒนา
ตลอดเวลาเพื่อท าให้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการด ารงชีวิตในขณะนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
ความหลากหลายเนื่องจากสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไป จึงไม่สามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ไขปัญหาได้ดีเหมือนกันในทุกท้องถิ่นแต่สามารถดัดแปลงมาใช้ได้ทั้งนี้
ประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละคน และสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่นด้วย 
 2.  ที่มาของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญามีกระบวนการเกิดจากการสืบทอด หรือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่
เดิมในชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ  แล้วพัฒนาเลือกสรร ปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทักษะ และ
ความช านาญที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยแล้วเกิด               
ภูมิปัญญา(องค์ความรู้ใหม่)ที่เหมาะสม และสืบทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด (พระครูวินัยธร
ประจักษ์ จกฺกธมโม, 2545: 24)  ภูมิปัญญาชาวบ้านมีขึ้นเพื่อการปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากรและ
องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มพูนคุณค่าขึ้นอย่างเหมาะสมกับบริบทต่างๆของสังคมหรือชุมชนของ
ตน ท าให้ประโยชน์ต่อกลุ่มชนมากกว่าต่อปัจเจกชนสามารถขยายผลอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
คนส่วนใหญ่สามารถรับเอาภูมิปัญญานั้นๆเข้าสู่วิถีด าเนินชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทรงคุณค่า
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และสืบทอดกันยาวนานจะค่อยๆซึมซับเข้าสู่นิสัยการคิดและการกระท าจนกลายเป็นจริยวัตรปกติ
ของคนรุ่นหลัง 

ยศ สันตสมบัติ (2544: 55-56) ได้แบ่งองค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่นออกได้
เป็น 4 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

1.  องค์ความรู้ในเรื่องอาหารและยา เป็นความรู้เชิงเทคนิคคือองค์ความรู้ใน
เรื่องของอาหารและยา ซึ่งมักจะได้รับการถ่ายจากยายไปสู่แม่ แม่มาสู่ลูก หรือบุคคลพิเศษบางคน 
เช่น หมอสมุนไพร คนทรง ฯลฯ อาจมีความรู้พิเศษเกี่ยวกับคุณสมบัติและฤทธิ์ทางยาของพืช
สมุนไพรบางชนิด  รวมทั้งอาจมีความรู้ในเรื่องของเวทย์มนต์คาถาและเทคนิควิธีในการ
รักษาพยาบาล ซึ่งมีทั้งการใช้สมุนไพรและคาถาอาคมร่วมกัน 

2.  องค์ความรู้ในเรื่องของระบบการผลิตและจัดการทรัพยากร องค์ความรู้
ในเรื่องเหล่านี้มีลักษณะซับซ้อนและพัฒนาขึ้นมาจากความรู้เชิงเทคนิคในด้านอาหารและยา เช่น 
การคัดเลือกและเก็บรักษาสายพันธุ์พืชส าคัญๆ และพืชอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต องค์ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างระบบการจัดการน้ า องค์ความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกประเภทของที่ดินและผืนป่า 
เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์  เป็นต้น 
   3.  ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ปรากฏในรูปความเชื่อ พิธีกรรม จารีตประเพณี
และวิถีปฏิบัติการ  เป็นการสร้างแบบแผนและบรรทัดฐานเพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชน มักแสดง
ออกมาในรูปของความเชื่อ พิธีกรรมและการสร้างจารีตประเพณี  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรซึ่งการผสมผสานร่วมกันระหว่างหลักการที่เป็นเหตุผล กับการใช้ความเชื่อ
และพิธีกรรมมาเป็นมาตรการในการออกกฎระเบียบของชุมชน  จึงพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จะมี
กฎระเบียบ จารีตประเพณี วิถีปฏิบัติ ตลอดจนความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรในลักษณะที่แตกต่างและหลากหลายกันออกไป 
   4.  วิธีคิด ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชน ผ่านกาลเวลาหลายชั่วอายุคนจนตก
ผลึกกลายเป็นวิธีคิดและแสดงออกในรูปของระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม ความเคารพแก่ศักด์ิศรี  
อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  ซึ่งมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม
ประเพณี ระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากรที่แตกต่างกันไป  
 3.   ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

   เสรี พงศ์พิศ (2529: 145-146) แบ่งภูมิปัญญาออกเป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะท่ี
เป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิต เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ 
ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน และลักษณะท่ีเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับเรื่อง
เฉพาะด้านต่างๆเช่น  การท ามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี และอื่นๆ   
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  ภูมิปัญญาเหล่านี้สะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะ  ที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก  สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ธรรมชาติ ความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆที่อยู่
ร่วมกันในสังคมหรือในชุมชน ความสัมพันธ์กับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไม่สามารถ
สัมผัสได้ทั้งหลาย  ทั้งสามลักษณะนี้คือสามมิติของเรื่องเดียวกันคือชีวิตของชาวบ้าน สะท้อนออก
มาถึงภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพเหมือนสามมุมของสามเหลี่ยม ภูมิปัญญาจึง
เป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน  

  ในขณะที่ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2535: 77-78) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของภูมิ
ปัญญาว่า มีอยู่ 5 ลักษณะด้วยกันคือ ภูมิปัญญาเป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องใดๆหรือหน่วยงาน
ใดๆ เป็นข้อมูล เป็นเนื้อหา สาระเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับ
มนุษย์เกี่ยวกับผู้หญิง ผู้ชาย เป็นต้น ภูมิปัญญาเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ของสังคมนั้นมี
ความเชื่ออาจยังไม่มี ข้อพิสูจน์ ภูมิปัญญาที่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือป้องกันปัญหาใน
หน่วยสังคม  ภูมิปัญญาทางวัตถุในสังคม เช่นเครื่องใช้สอยในครอบครัว  ภูมิปัญญาทาง
พฤติกรรม ในสังคม เช่น การปฏิบัติตนของคนในครอบครัว จนท าให้ครอบครัวสามารถด ารงอยู่ได้ 

ส าหรับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเวศ วะสี (2536: 21-23) เสนอว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีลักษณะส าคัญ  3 ประการคือประการแรก มีความจ าเพาะของท้องถิ่น สั่งสมจาก
ประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ แต่อาจเอาไปใช้ในท้องถิ่นที่
แตกต่างกันไม่ได้ หรือได้ไม่ดี  ประการที่สอง มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูงกล่าวคือ เป็น          
ภูมิปัญญาที่มาจากประสบการณ์จริง จึงมีความเป็นบูรณาการสูง ทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เช่น ความคิดเรื่องแม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ พระภูมิเจ้าที่รุกขเทวดา เป็นการ
เชื่อมโยงธรรมชาติกับจิตใจของคนเพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ให้คนเคารพ
ธรรมชาติ คนเราถ้าเคารพอะไรย่อมไม่ท าลายสิ่งนั้น ประการที่ สาม คือ มีความเคารพผู้อาวุโส  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความส าคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพอาวุโส เพราะผู้อาวุโสมี
ประสบการณ์มากกว่า ขณะที่ ยศ สันตสมบัติ (2542: 51) ได้กล่าวถึงลักษณะของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีความใกล้เคียงกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คือผ่านการพิสูจน์ทดลอง ผ่าน
กระบวนการคัดสรร ปรับปรุง และพัฒนาอย่างเป็นระบบ แต่พบข้อแตกต่างจากวิทยาศาสตร์         
ใน 2 ประการคือ ประการแรกคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะจ าเพาะประจ าท้องถิ่น เป็นความรู้ที่ 
เกิดจากการปฏิสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างมนุษย์ สัตว์ พืช พลังตามธรรมชาติ                 
ดวงวิญญาณ ที่ดิน แหล่งน้ า และลักษณะภูมิประเทศเฉพาะพื้นที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากความ
เข้าใจอย่างชัดเจนในระบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น สามารถปรับให้เกิดประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน
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อย่างยั่งยืน ข้อแตกต่างประการที่ 2 คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะจ าเพาะของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเกี่ยวพันเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับสังคมและสิทธิของชุมชนกล่าวคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ประกอบขึ้นบนเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มคน ครอบครัว เครือญาติ และชุมชน
กับสิ่งมีชีวิตกลุ่มอ่ืน ที่ด ารงอยู่ร่วมกันภายในระบบนิเวศน์ท้องถิ่นชุดนั้น  ในขณะที่ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งมีลักษณะเป็นสากลทั่วไปมากกว่า อาจจะไม่สามารถน ามาใช้เพื่อพัฒนาและ
จัดการทรัพยากรภายในระบบนิเวศท้องถิ่นหนึ่งได้เสมอไป 
 4.   ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

   ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะเป็น
รากฐานของสังคมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมา เป็นความรู้ที่อยู่กับตัวคนและแผ่นดิน สะท้อนถึงวิถี
การด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านปัจจัยสี่ ในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อต่างๆ ซึ่งเกิด
จากการปรับชีวิตให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ระบบวิธีคิดในการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างชาญฉลาด  (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 
2546: 1-2) 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ ทรงคุณค่าของไทย          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นไทย เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดี
งามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและ
สมดุล เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มการพัฒนาเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์
ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อใหเ้กิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย รวมทั้งมี
คุณประโยชน์ในการท าให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤตและด ารงความเป็นชาติหรือชุมชนได้ จึง
กล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้มีคุณค่าเพียงต่อท้องถิ่นเท่านั้น หากแต่ยังเอ้ือประโยชน์ต่อการ
วางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์อีกด้วย   (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2554: 40-41)                                                                         
 5.   การถ่ายทอดและการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องของชาวบ้านรุ่นหนึ่งถ่ายทอดสู่ชาวบ้าน
อีกรุ่นหนึ่งด้วยวิธีการต่างๆที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยอาศัยศรัทธาทางศาสนา ความเชื่อเรื่องผีสางต่างๆ รวมทั้งความเชื่อบรรพบุรุษเป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้ จึงนับได้ว่า พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมตามธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่นต่างๆ นับว่าเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติของแต่ละชุมชน ขณะที่
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รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีหลากหลายเช่นกัน (เอกรินทร์ พึ่งประชาและคณะ, 
2555: 30-31) 

 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น สามารถ จันทร์สูรย์ (2536:150-151) ได้
จ าแนกไว้ 2 วิธีคือ วิธีการแรกการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก เด็กโดยทั่วไปมีความสนใจใน
ช่วงเวลาสั้นในสิ่งที่ใกล้ตัว กิจกรรมการถ่ายทอดต้องง่ายไม่ซับซ้อน สนุกสนาน และดึงดูดใจ เช่น 
การละเล่น การเล่านิทาน การลองท าตามตัวอย่าง เป็นต้น เป็นการสร้างเสริมนิสัยและบุคลิกภาพ
ที่สังคมปรารถนา และมุ่งเน้นจริยธรรมที่เป็นสิ่งควรท าและไม่ควรท า วิธีการที่สองคือการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาแก่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆมาพอสมควรแล้ว และเป็นวัย
ท างาน วิธีการถ่ายทอดสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น วิธีบอกโดยตรงหรือบอกเล่าโดยผ่านพิธีสู่
ขวัญ พิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น หรือการลงมือประกอบอาชีพตามอย่างบรรพบุรุษ ซึ่งมีการ
เชื่อมโยงประสบการณ์มาโดยตลอด 

  เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540: 46-49) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
มนุษย์ก่อให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาไว้ดังนี้ 
   1.  การลองผิดลองถูก ในสมัยบรรพกาลมนุษย์เรียนรู้ที่จะด ารงชีวิตให้อยู่รอด
ด้วยการลองผิดลองถูก จากประสบการณ์ของการลองผิดลองถูก สะสมความรู้ความเข้าใจของตน
ไว้ แล้วถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานของตน ความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ได้รับการทดสอบ
ตลอดเวลาในการด าเนินชีวิตจริง เมื่อปัจจัยเปลี่ยนไป สถานการณ์เปลี่ยนไป ก็ต้องใช้ปัญญาแก้ไข
ปัญหาใหม่ๆจดจ าความคิดและวิธีปฏิบัตินั้นต่อไป มนุษย์จึงมีการสั่งสมภูมิปัญญาในการด ารงชีพ
ไว้มากขึ้น 
 2.  การลงมือกระท าจริง มนุษย์เรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าจริงในสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จริง การเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ต่างๆไว้ในสถานการณ์จริง  ปฏิบัติ
จริงแล้วส่งต่อไปยังรุ่นหลานแบบค่อยเป็นค่อยไป กลายเป็นแบบธรรมเนียมหรือวิธีปฏิบัติ 
  3.  การสาธิตวิธีการ การสั่งสอนด้วยการบอกเล่า และการสร้างองค์
ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เป็นการถ่ายทอดการเรียนรู้จากการท าจริงส่งต่อถึงคนรุ่นหลัง โดยไม่มี
วิธีการแบบตายตัว จะปรับเปลี่ยนตามเหตุและปัจจัยที่อยู่ในการรับรู้ของผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม  
 4.  การเรียนรู้โดยพิธีกรรม ในเชิงจิตวิทยา พิธีกรรมมีความศักด์ิสิทธิ์ และมี
อ านาจโน้มน้าวให้คนที่มีส่วนร่วมรับเอาคุณค่าและแบบอย่างพฤติกรรมที่ต้องการเน้นเข้าไว้ในตัว 
โดยใช้ศรัทธา ความขลัง ความศักด์ิสิทธิ์ของพิธีกรรม เป็นการสร้างกระแสความเชื่อและพฤติกรรม
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ที่พึงประสงค์ แม้จะมีภูมิปัญญา ความรอบรู้อยู่ เบื้องหลังพิธีกรรม  จะไม่มีการเน้นย้ าภูมิปัญญา
เหล่านั้นแต่จะเน้นผลที่เกิดต่อส านึกของผู้มีส่วนร่วมเป็นส าคัญ 
 5.  ศาสนา สถาบันศาสนามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของหมู่คนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่
เหล่า ศาสนาเป็นหลักในการหล่อหลอมบ่มเพาะทั้งความประพฤติสติปัญญาและอุดมการณ์ ถือ
เป็นการศึกษาที่เป็นองค์รวมและมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนที่นับถือศาสนานั้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมและเป็นกรอบในการพัฒนาสังคม 
 6.  การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
กับคนต่างวัฒนธรรมท าให้กระบวนการเรียนรู้ขยายตัว มีความคิดใหม่  ผสมกลมกลืนบ้าง ขัดแย้ง
บ้าง ท าให้เกิดการเรียนรู้หลากหลาย การกระจายเครือข่ายและการขยายตัวของเรียนรู้ท าให้
สังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่มีภูมิปัญญาทั้งเก่าใหม่ให้
พิจารณามากมาย 
 7.  การผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม ในการแก้ปัญหาทั้งทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคมมีผู้เลือกเฟ้นเอาความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมประเพณีมาผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม
ให้ตรงกับฐานความเชื่อเดิม จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบหนึ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมไทยที่
มีทั้งได้ผลและไม่ได้ผล สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ 
  8.  ครูพักลักจ า เป็นการเรียนรู้ที่มีมาแต่เดิม ในท านองแอบเรียน แอบเอาอย่าง 
เฝ้าสังเกตแล้วรับมาเป็นของตนเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาตินิสัยมนุษย์ เป็นการหาความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพทางหนึ่ง 
 6.   การศึกษาและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 สามารถ จันทรสูรย์ (2536: 156-159)  น าเสนอแนวทางการศึกษาและเผยแพร่
ภูมิปัญญาชาวบ้านได้แก่ การท าความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยศึกษาหาความรู้ท า
ความเข้าใจ จากนั้นไปศึกษาดูงาน พบปะสนทนากับปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อด าเนินการส่งเสริม 
พัฒนาฟื้นฟู สืบทอดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป  การเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา โดยการ
สืบค้น สอบถาม ขอความร่วมมือจากชาวบ้านเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จัดระบบส าหรับ
เผยแพร่ ค้นคว้าวิจัยเชิงลึกต่อไป การส่งเสริมให้มีการวิจัย เพื่อให้เกิดความรู้ความใจในรากเหง้า
ภูมิปัญญาแต่ละด้านของท้องถิ่นอย่างแท้จริง การส่งเสริมเผยแพร่ โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่
เหมาะสม แล้วเลือกสรรที่เหมาะสมในแต่ละประเด็น  น ามาจัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่ตามโอกาสที่
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านน าความรู้ภูมิปัญญาเหล่านั้นไปประยุกต์ให้ทันสมัย และเพื่อให้
เห็นถึงศักด์ิศรีของปราชญ์ชาวบ้านไทย  การสนับสนุนภูมิปัญญาให้ชาวบ้าน โดยยอมรับในความ
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มีภูมิปัญญาชาวบ้าน ในศักยภาพ ให้มีอิสระในการตัดสินใจ ไม่บงการ ไม่ครอบง าชาวบ้าน ยก
ย่องและให้ก าลังใจสนับสนุนกิจกรรมที่ชาวบ้านท าด้วยความเคารพในความคิดของชาวบ้าน  การ
ประสานแผนเพื่อสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน โดยการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนให้มีการร่วมมือในการศึกษาข้อมูล หาความรู้ด้านภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน 
สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชาวบ้าน สร้าง
เครือข่ายให้มีการเชื่อมโยงสืบทอด ปรับประยุกต์ร่วมก าลังกัน ตามศักยภาพของปราชญ์แต่ละด้าน 
แต่ละท้องถิ่น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น  เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2554: 69-70) กล่าวถึงเทคนิค
การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ มี 4 เทคนิคหลักได้แก่ การอนุรักษ์ คือ 
การรักษาสิ่งที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยให้คงอยู่สืบต่อไป การฟื้นฟู คือ การน าสิ่งที่สูญหายไปแล้วให้
กลับมาอีก  การประยุกต์ คือการน าสิ่งเดิมมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย การสร้างใหม่ คือการ
คิดค้นสิ่งใหม่จากฐานความรู้ด้ังเดิม  

กระบวนการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์โดยเน้น
วิเคราะห์ประเด็นต่างๆดังนี้ 

1.   วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานซึ่งเป็นบริบทของพื้นที่  เช่น ประชากร รายได้ อาชีพ 
การศึกษา เป็นต้น 

2.   วิเคราะห์ชุมชนในพื้นที่ที่จะท าการพัฒนา โดยวิเคราะห์หน่วยทางสังคมว่า
ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบมีสถานการณ์และบทบาทอย่างไร วิเคราะห์สถาบันทาง
สังคม ว่าแต่ละหน่วยมีบทบาทและศักยภาพเพียงใด วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม  เพื่อศึกษา
ความเกี่ยวพันของแต่ละภาคส่วนในพื้นที่ 

3.   วิเคราะห์ภูมิปัญญาและสถานการณ์ภูมิปัญญาและสถานการณ์ท้องถิ่น 
4.   วิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพพื้นที่ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ

พื้นที่ 
5.   วิเคราะห์โอกาสในพื้นที่ ว่ามีโอกาสพัฒนาอย่างไร จะน าภูมิปัญญาตัวไหนมาใช้

ในการพัฒนา 
       ซึ่งสอดคล้องกับที่พัชรินทร์ สิรสุนทร (2550: 95-97)  ท่ีกล่าวถึงสาระของ

การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนว่าควรประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของชุมชน ลักษณะทาง
กายภาพ เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางสังคมประชากรเป็นต้น วัฒนธรรมประเพณี 
โครงสร้างทางสังคม และควรท าควบคู่กับการสืบค้นข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรให้ความ
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สนใจกับเป้าหมายของการจัดเก็บและน าข้อมูลไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสังคมต่อไป  
 6.   การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
      กระบวนการในการอนุรักษ์ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ประกอบด้วย การ
ค้นคว้าวิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆในทุกระดับ เพื่อให้ทราบอดีต
ที่เป็นมาและสถานการณ์ในปัจจุบัน การอนุรักษ์ โดยปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึง
คุณค่า และความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างจิตส านึก
ของคนในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การฟื้นฟูภูมิปัญญาที่
ก าลังจะหายไปหรือที่สูญหายไปแล้วมาท าให้มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตใน
ท้องถิ่น  การพัฒนา ริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่คนในสังคมได้รับรู้ ให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจแล้วน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและการ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ และสนับสนุนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านปราชญ์ท้องถิ่นแสดง
ศักยภาพและพัฒนาความรู้อย่างเต็มที่  รวมทั้งส่งเสริมให้มีโอกาสได้รับการยกย่องและประกาศ
เกียรติคุณ และการเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางด้วยสื่อและวิธีการต่างๆระหว่างกลุ่มชนและ
ท้องถิ่นต่างๆ อย่างกว้างขวางรวมทั้งประเทศอ่ืนๆทั่วโลก (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2554: 47- 48)  
 7.   ภูมิปัญญาเชิงช่างในฐานะทรัพยากรวัฒนธรรม 

  ผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นในครั้ งแรกนั้นล้วนเป็นงานช่างทั้ งสิ้น  เพราะมี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นประการแรก ไม่เน้นเรื่องความงาม มนุษย์สมัยแรกๆ จึง
มักจะสร้างผลงานขึ้นจากการสังเกตธรรมชาติแวดล้อม เช่น รู้ว่าดินเหลวเมื่อถูกแดดได้รับความ
ร้อนจะแข็ง  หรือตามบริเวณที่ก่อไฟ ดินจะแข็งกว่าที่อ่ืน มนุษย์จึงน าเอาดินมาปั้นเป็นภาชนะ เพื่อ
ประโยชน์ใช้สอย โดยไม่ได้ค านึงถึงความงาม มุ่งหวังแต่ประโยชน์ใช้สอยเป็นประการส าคัญ ต่อมา
เมื่อถึงสมัยกรีกนักคิดหลายท่านได้รวบรวมความคิดเห็นก าหนดทฤษฎีการช่างขึ้นเป็นครั้งแรก 
ทฤษฎีช่างนี้กล่าวว่า การที่ “บุคคลใดสามารถแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ ประสบการณ์จากการ
แก้ปัญหานั้นสามารถจะน าไปแก้ปัญหาต่อๆไปได้” ตามทฤษฎีดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงขบวนการ
ท างานช่างเท่านั้น แต่ความงดงามทางศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ล้วนเป็น ผลงาน
ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญในการท างานศิลปะแขนงต่างๆ (โครงการ
สืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542: 17)  
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ค าว่า “ช่าง” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า 
เป็นค านามหมายถึงผู้ช านาญในการฝีมือหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง พระยาอนุมานราชธนได้
เรียบเรียงค าอธิบายของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีถึงความหมายของช่างฝีมือไว้ว่า ช่างฝีมือ 
(Artisan) หมายถึงผู้ผลิตศิลปกรรมที่งามน่าดูน่าใช้สอย เครื่องประดับชีวิตของเราให้อยู่ดีกินดี 
ผลิตกรรมหรือสิ่งที่ท าขึ้นเป็นอาชีพของช่างฝีมือนี้เรียกว่าศิลปะ เป็นผลเกิดจากฝีมือความสามารถ
และความรู้ค่าของช่างฝีมือผู้นั้นเฉพาะตัวเป็นคนๆไป ไม่ใช่ผลิตกรรมที่เกิดจากเครื่องจักร เช่น การ
สลักโลหะ การแกะสลักไม้ การทอผ้า วิชาชีพที่ว่าด้วยการช่าง เช่น ช่างทอง ช่างถม ช่างไม้ ช่างรัก 
ช่างประดับมุก ช่างประดับกระจก เป็นต้น ส่วนค าว่า ศิลปิน (Artist) นั้นหมายถึง ผู้สร้างศิลปกรรม
ที่เป็นวิจิตรศิลป์ได้แก่กวี นักดนตรี สถาปนิก จิตรกร และประติมากร เป็นผู้ที่มีประสาทความรู้สึก
ไว มีความนึกเห็นและมีฝีมือ สามารถสร้างศิลปกรรมที่ท าให้ผู้ดูผู้ฟัง เกิดความรู้สึกสะเทือนใจได้ 
(พระยาอนุมานราชธน, 2515: 31-32)  

ประเด็นความแตกต่างระหว่างงานช่างและงานศิลปะอารี สุทธิพันธุ์ได้วิเคราะห์ไว้ว่า 
1. งานที่ถือเป็นงานช่างนั้น ส่วนมากวิธีการท างาน และผลสอดคล้องกัน เพราะ

ปกติแล้ววิธีการท างานจะแบ่งไปตามล าดับขั้น จากง่ายไปจนถึงยากตามรูปของงานนั้นๆ ซึ่งผิดกับ
ศิลปะตรงที่เหตุผลและผลอาจจะไม่สอดคล้องกัน อาจสลับขั้นตอนของการท างานไม่เป็นไป
ตามล าดับ ทั้งนี้เพราะศิลปินมีเสรีภาพในการที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ได้ ตามที่ตนคิด ตนมีอารมณ์ 
และความรู้สึก 

2. ในด้านของการท างานช่างนั้น นายช่างในแขนงใดก็ตาม จะคิดถึงว่างานเมื่อ
เสร็จแล้วจะมีประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนมากน้อยเพียงใด รูปร่างเป็นอย่างไร ซึ่งผิดกับศิลปะตรงที่ 
ศิลปินผู้สร้างจะเริ่มแก้ปัญหาต่อเนื่องไปตามความรู้สึกของตนเอง และศิลปินไม่สามารถเดาได้ว่า 
งานนั้นจะงามหรือไม่งามในสายตาคนอ่ืน และไม่ค านึงว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ 

3. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของวัตถุดิบ และผลิตผลของงานช่างนั้น 
มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันเป็นอันมาก ผลิตผลอย่างหนึ่งกลายเป็นวัตถุดิบของอีกช่างหนึ่ง และ
เป็นผลิตผลของอีกช่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดไม้มีวัตถุดิบคือต้นไม้ เมื่อตัดแล้วเป็นผลของช่างตัดไม้ คือ
ได้ซุงและซุงกลายเป็นวัตถุดิบของช่างไม้สืบต่อไป ส าหรับศิลปะนั้นความสัมพันธ์ของวัตถุดิบและ
ผลิตผล อาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับงานของศิลปินคนอ่ืนๆเลย เมื่อเสร็จก็เป็นผลิตผลใช้ได้  

4. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเวลาท างานของงานช่างและศิลปะมีความแตกต่างกัน 
งานช่างมีก าหนดเวลาในการท างานของงานช่างและศิลปะมีความแตกต่างกัน งานช่างมี
ก าหนดเวลาในการท างานและมีจ านวนมาก ต้องผลิตตามความต้องการของคนส่วนรวม ส่วนงาน
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ศิลปะไม่มีเวลาในการท างานแน่นอน ศิลปินท าตามอารมณ์และความต้องการส่วนตัว ผลงานจึงมี
น้อยและราคาสูง 
     ในประเด็นความมุ่งหมายที่ต่างกันของงานช่างและศิลปะต่างกัน คืองานช่าง
นั้นเดิมมุ่งประโยชน์ใช้สอยเป็นประการแรก โดยผู้สร้างจะต้องค านึงถึงตลาดและเศรษฐกิจเป็น
ประการส าคัญ งานใดที่ท ากันสืบต่อกันมาในท้องถิ่น พยายามที่จะน าเอาวัตถุในท้องถิ่นมาท า 
และใช้เครื่องมือธรรมดา เรียกว่างานช่างพื้นเมือง  และถ้ามุ่งความงามหรือมุ่งเพื่อสนองความ
ต้องการของสังคม ทางพิธีการทางศาสนา หรืออภินิหาร เรียกว่า ศิลปะพื้นบ้าน ส าหรับค าว่า ช่าง 
นั้น ส่วนใหญ่มักจะท าด้วยเครื่องมือธรรมดา ถ้าใช้เครื่องจักร เรียกชื่อต่างกันไป เช่น อุตสาหกรรม
ศิลป์ ศิลปะอุตสาหกรรม หัตถศึกษาและอาชีวศึกษาเป็นต้น (อารี สุทธิพันธุ์, 2519: 6-7) 

7.1   คุณลักษณะของช่าง  วิทย์ พิณคันเงิน (2503: 77-81) กล่าวว่าผู้เป็นช่างต้อง
มีนิสัยความชอบมาต้ังแต่เด็ก มีลักษณะประจ าตนที่ธรรมชาติสร้างขึ้น มีสมาธิแน่วแน่ที่จะบูรณะ 
ตกแต่ง และสร้างสรรค์ด้วยใจบริสุทธิ์ งานช่างเป็นงานที่หนักมากเพราะต้องใช้มือ  ความคิด จิตใจ 
มีความประณีตบรรจงและกล้าตัดสินใจ งานช่างเป็นอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือและความช านาญเป็น
พิเศษ ผู้ที่เป็นช่างต้องมีความ มานะ อดทน ใจเย็นและมีความหวานละมุนละม่อม เพื่อสร้างเสน่ห์
เข้ามัดใจประชาชน ช่างมีแนวคิดกว้างไกลและมีอิสระเสรีของตนเอง สิ่งส าคัญที่สุดคือช่างเป็นผู้
ก าเอาวัฒนธรรมของชาติไว้ ช่างถือว่าตนเป็นคนของชาติส านึกอยู่เสมอว่า ต้องเป็นช่างทั้งการ
กระท าและจิตใจ ต้องส ารวมตนอยู่อย่างผู้มีศีลโดยถือหลัก 3 ประการคือ  ประการแรกคือ ครู
อาจารย์ ได้แก่ผู้ประสาทวิชาให้ โดยเฉพาะช่างไทยถือว่า พระวิษณุกรรม เป็นบรมครูแก่การช่าง 
การไหว้ครูและการครอบครูเป็นการระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ ประการ
ที่สอง ผู้ให้ก าเนิด พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่รุ่นบุพการี และชาติ ช่างไทยจะหวงแหนและรักแผ่นดินเกิด 
สร้างสรรค์งานศิลปกรรมไทยเพื่อแสดงความรักชาติ ประการสุดท้ายคือ  สิ่งสักการะ หมายถึง 
พระมหากษัตริย์และศาสนา ช่างไทยเคารพสักการะพระมหากษัตริย์เท่ากับผู้ครองโลก หรือสรวง
สวรรค์อย่างพระอิศวร เห็นได้จากการประดับประดาทั้งในการก่อสร้าง การเขียน การปั้นและการ
แกะสลัก ส าหรับสิ่งสักการะในทางศาสนา พระพุทธศาสนาฝังแน่นอยู่ในสายเลือดงานศิลปกรรม
ในทางศาสนาจึงเป็นหน้าที่ของช่างไทย 

 จากการศึกษาข้อมูล พบว่ามีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงลักษณะเฉพาะ
ของช่างฝีมือซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 2 ลักษณะคือ  
  1.  ช่างแต่ละคนจะมีเครื่องมือซึ่งท าขึ้นตามถนัดมืออย่างที่เรียกว่า “ของ
คู่มือ” ช่างแต่ละคนมักจะมีเครื่องมือที่ตนเองถนัดผิดกัน เช่นคมสิ่ว บางคนชอบให้เผล้มาก บางคน
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เผล้น้อย บางคนชอบสลักพื้นช่องวางลายจนทะลุออกแล้วแกะตัวลายให้โดดเด่นดูเป็นการโลดโผน 
แต่บางคนสลักอย่างพื้นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาและฝีมือของแต่ละคน 
    2.  คนเป็นช่างเมื่อพบเห็นอะไรมาแล้วพยายามบอกให้คนอ่ืนได้รู้ โดยการ
ระบายออกในการวางรูปหรือดัดแปลงปรุงแต่งแก้ไข ตลอดจนน ามาปรับให้เข้ากับงาน เมื่องาน
เสร็จก็จะหาข้อต าหนิเพื่อแก้ไขเมื่องานเสร็จก็หางานใหม่อีกโดยไม่ซ้ าวิธีเดิม 
  7.2  ประเภทของช่าง ในสังคมไทยมีช่างลักษณะต่างๆ อยู่จ านวนมาก ผู้รู้และ
นักวิชาการจึงมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องประเภทของช่าง เช่น  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้
แบ่งประเภทของช่างออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

 ช่างหลวงหรือช่างทางราชการ  เป็นช่างที่สังกัดอยู่ตามกรมกองต่างๆ มี
หน้าที่ก่อสร้างสถานที่ต่างๆที่ต้องอาศัยฝีมือช่างทุกชนิด เช่น พระเมรุ หรือ พลับพลา ตลอดจนงาน
ก่อสร้างที่ใช้เป็นการถาวร เช่น พระอารามหลวง ปราสาทราชวัง เป็นต้น ช่างศาสนา ได้แก่ช่างที่อยู่
ในสมณเพศ หากจะมีปรากฏชื่อเพียงนามของท่านที่มีชื่อเสียงจริงๆเป็นที่จดจ าในวัดที่ท่านสร้าง
ศิลปกรรมไว้ เนื่องจากการสร้างศิลปกรรมของช่างพระนั้น ท่านสร้างเป็นพุทธบูชา ไม่มีการยึดติด
ในการลงชื่อไว้ในผลงาน ส่วนช่างเชลยศักด์ินั้นเป็นช่างที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับราชการ ต้องการการท า
มาหากินเป็นอิสระ จึงมีการปิดบังชื่อเสียงฝีมือของตนเป็นความลับ หากคนทั่วไปรู้ว่าช่างเชลยศักด์ิ 
คนไหน ฝีมือดี มีศิลปะชั้นสูง ช่างคนนั้นจะถูกเกณฑ์เข้ารับราชการในที่สุด  ในขณะที่  วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
กล่าวถึงงานช่างเพิ่มเติมอีกประเภทหนึ่งคือ ช่างพื้นบ้านพื้นเมือง ช่างเหล่านี้เป็นช่างที่มีความช านาญ
ในการช่างตามแบบพื้นบ้านพื้นเมืองของตน ช่างพื้นบ้านพื้นเมืองมักจะได้รับ การถ่ายทอดวิชาช่างมา
จากบรรพบุรุษของตน และปฏิบัติงานอยู่ในท้องถิ่นของตนนั่นเอง   (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2529: 16) 

 ในขณะที่กรมศิลปากร (2537: 27) จ าแนกประเภทของช่างไว้ 2 ประเภทใหญ่
ตามลักษณะผลิตกรรมได้แก่  
    1.  ช่างประเภทช่างท าของใช้ โดยทั่วไปเรียกว่า “ช่างฝีมือ” หมายถึงผู้มี
ฝีมือ มีความช านาญในการสร้างท าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ต้องการ
ใช้สิ่งของนั้นๆ การท ามีความสัมพันธ์กับการใช้สอยในชีวิตประจ าวัน แบ่งย่อยออกเป็น 2 พวกคือ 

  ช่างหัตถกรรม คือผู้ที่ใช้ฝีมือท าการก่อสร้างสิ่งต่างๆ จ าพวกเครื่อง
อุปโภคที่มีความส าคัญแก่ความต้องการใช้ส าหรับความเป็นอยู่ การงานประจ าวันและการท า
อาชีพต่างๆ อาทิ ช่างปั้นหม้อ ช่างท าเกวียน ช่างจักสาน ช่างทอเสื่อ ช่างตีมีด เป็นต้น 

ช่างหัตถศิลป์ คือ ผู้ที่ต้องใช้ฝีมือท าการสร้างสิ่งของต่างๆ ทั้งจ าพวก
เครื่องอุปโภคที่จะใช้สนองความต้องการเป็นพิเศษกว่าปกติ ใช้ส าหรับพิธีกรรม หรือใช้ในโอกาส
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เทศกาลต่างๆ ที่มีความต้องการเป็นพิเศษกว่าปกติ ใช้ส าหรับพิธีกรรม หรือใช้ในโอกาสเทศกาล
ต่างๆ ที่มีความต้องการความสวยงามเป็น “ศิลปลักษณะ” เป็นที่พึงตาแก่ ผู้เป็นเจ้าของและผู้ร่วม
ใช้พอสมควร อาทิ ช่างสลักกระดาษ ช่างแทงหยวก ช่างทอผ้า ช่างเครื่องเขิน ช่างหล่อเต้าปูน เป็นต้น 

 2. ช่างประเภทช่างท าของชม ช่างประเภทนี้มักได้รับการขนานนามว่า 
“ช่างสิปป” หรือปัจจุบันเรียกว่า “ศิลปิน” เป็นช่างที่มีฝีมือในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นอย่างมี
ศิลปะ สร้างให้เป็นสิ่งสวยงามควรเป็นของชมมากกว่าของใช้ อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

 ช่างประณีตศิลป์ คือผู้ที่ใช้ฝีมือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ส าหรับการตกแต่ง เพิ่มพูนความสวยงามให้มีขึ้นแก่เครื่องที่จะใช้ในโอกาสพิเศษ ใช้
ในเทศกาล ใช้ส าหรับพิธีกรรม อาทิ ช่างท าเครื่องสด ช่างท าดอกไม้ ช่างเย็บบายศรี ช่างสะดึง ช่าง
รัก ช่างโลหะรูปพรรณ เป็นต้น 

    ช่างวิจิตรศิลป์ คือผู้ที่ใช้ฝีมือท าการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกซึ่งความงามทางศิลปะโดยมิได้ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย อาทิ ช่าง
เขียนจิตรกรรม ช่างปั้น ช่างสลักไม้ เป็นต้น  

หากกล่าวถึงงานช่างฝีมือแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
คุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดอาจขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศแต่ละภาค วัสดุบางประเภทอาจ
เหมาะสมที่จะใช้ท าสิ่งของประเภทหนึ่งเท่านั้น งานฝีมือในแต่ละท้องถิ่นจึงแตกต่างกันไป ประเภท
ของงานช่างจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นส าคัญ  งานช่างฝีมือก็จะมีหลายประเภท
ไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนช่างผู้ผลิต ทุน เครื่องมือ การขนส่ง และตลาดควบคู่ไปด้วย  

วิเชียร ณ นครและคณะ (2524: 86-87) แบ่งประเภทของงานช่างฝีมือ
พื้นบ้านเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

  1.   แบ่งประเภทตามลักษณะการใช้ การแบ่งประเภทในลักษณะนี้
ถือเอาประโยชน์จากการใช้สอยจากงานฝีมือนั้นๆ เป็นหลักส าคัญในการแบ่ง ซึ่งจ าแนกได้หลาย
อย่าง ได้แก่ งานช่างฝีมือที่ใช้เป็นพาหนะทั้งทางบกและทางน้ า งานช่างฝีมือที่ใช้ในการท าไร่ ท า
นา งานช่างฝีมือซึ่งเป็นเครื่องจับสัตว์ ส่วนมากเป็นเครื่องมือจักสาน  งานช่างฝีมือซึ่งใช้สอย
ประจ าวัน งานช่างฝีมือเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจ    งานช่างฝีมือซึ่งเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและ
การศึกษาเล่าเรียน งานช่างฝีมือที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

   2.   แบ่งประเภทตามวัสดุที่น ามาใช้ผลิต การแบ่งประเภทตาม
ลักษณะนี้ถือเอาวัสดุที่น ามาใช้เป็นหลักส าคัญในการแบ่ง จ าแนกออกได้หลายประเภทคือ เครื่อง
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หนัง เครื่องปั้นดินเผา เครื่องไม้ เครื่องไม้ไผ่และหวาย เครื่องรัก เครื่องหล่อ เครื่องทอ-ย้อม    เครื่อง
โลหะ  

 7.3  ความหมายของภูมิปัญญาเชิงช่าง  ปัจจุบันมีการกล่าวถึงภูมิปัญญา
เชิงช่างมากขึ้น  ด้วยการให้ความส าคัญและเล็งเห็นถึงคุณค่าและมูลค่าที่เกิดจากจากช่างฝีมือ
มากขึ้น ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (2544) กล่าวถึงภูมิปัญญาเชิงช่างว่าเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการ
จัดการด้านการช่าง เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ    

    ธีรศักด์ิ วงศ์ค าแน่น (อ้างถึงในวีระศักด์ิ จุลดาลัยและคณะ, 2549: 13-15) ได้
ให้ความหมายในส่วนของภูมิปัญญาชาวบ้านเชิงช่าง หรือเทคนิควิทยาชาวบ้าน โดยต้ังประเ ด็น
การศึกษาตามองค์ประกอบของเทคนิควิทยาพื้นบ้าน ดังนี้ 

  1. การศึกษาเครื่องมือช่าง  งานช่างหรืองานประดิษฐ์ มักมีเครื่องมือเครื่องใช้
พื้นบ้าน ซึ่งเป็นผลงานจากการคิดค้นของชาวบ้าน มีมากมายหลายอย่างล้วนมีคุณค่าและมี 
ความส าคัญน่าสนใจ เครื่องมือชาวบ้านหลายรายการเป็นพื้นฐานของการประดิษฐ์ใหม่ๆใน
ปัจจุบันเช่น ขวาน มีการพัฒนามาต้ังแต่ยุคหินจนถึงปัจจุบัน การศึกษาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ใน
วิชาการเทคนิควิทยาถือว่าเป็นเทคนิควิทยาแบบรูปธรรม 

  2. ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เกิดผลงานช่างของ
ชาวบ้านภูมิปัญญาเป็นองค์ประกอบในลักษณะของนามธรรม อาจแยกออกเป็นหลายลักษณะ 
ได้แก ่ความรู ้ความคิด กระบวนการ ขั้นตอน แผนงาน 

  3. ศึกษาวัสดุช่าง ศึกษาถึงวัตถุดิบที่จะน ามาประดิษฐ์เป็นผลงาน ใช้วัสดุ
อะไร ศึกษาแหล่งวัสดุ ความแข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีเพียงใด 

  4. ศึกษาด้านพลังงาน  หมายถึง อ านาจลึกลับของธรรมชาติที่จะก่อให้เกิด
กระบวนการหรือปฏิกิริยาอาการท างาน หมายถึงพลังงานแรงงานต่างๆ ได้แก่ แรงงานจากคน 
สัตว์ แรงดีดกลับของวัสดุ แรงธรรมชาติ แรงน้ า แรงลม แรงโน้มถ่วงของโลก ไฟ แสงอาทิตย์ พลัง
ไอน้ า พลังควันไฟ  

  ภูมิปัญญาชาวบ้านเชิงช่าง จึงมีความหมายเดียวกับเทคนิควิทยาพื้นบ้าน
และภูมิปัญญา โดยการสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานที่สืบทอดตามร่องรอยของวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ผสมผสานกับสิ่งใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในยุคปัจจุบันและอนาคต 

 7.4  คุณลักษณะที่เป็นภูมิปัญญาเชิงช่าง งานช่างฝีมือที่ปรากฏย่อมต้อง
อาศัยความรู้ความช านาญ กระบวนการคิดแบบและการประดิษฐ์สร้างโดยการปรับแปรวัสดุ
ทรัพยากรท้องถิ่นด้วยเทคนิควิธีต่างๆ  เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่ว่า
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จะเป็นด้านคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย หรือด้านความงามความพึงพอใจ ทั้งนี้ต้องเกิดจากความ
ช านาญ ความรู้สึก รสนิยม ค่านิยม และลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นในเชิงช่างทั้งหมดอันถือว่า
เป็นภูมิปัญญา การปรับแปรวัสดุ เทคนิควิธีในการประดิษฐ์สร้างรวมทั้งการแก้ปัญหาที่เป็น
กระบวนการที่ต้องใช้ภูมิปัญญา การศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญา จึงสามารถวิเคราะห์และประเมิน
ได้จากคุณลักษณะ 4 ประการ คือ คุณลักษณะด้านการใช้สอย คุณลักษณะด้านการออกแบบและ
เทคนิควิธี คุณลักษณะด้านความงาม และคุณลักษณะด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น           
(มโน พิสุทธิรัตนานนท์และคณะ, 2539: 22) 
   7.5  องค์ประกอบของภูมิปัญญาเชิงช่าง  

    อุษณีย์ เสือดี (2549: 36) กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงาน
ของช่างไทยว่ามีดังต่อไปนี้ 
    1. เทคนิควิทยาในเชิงช่าง เทคนิควิทยาเชิงช่างประกอบด้วย 2 สิ่ง คือ 
เครื่องมือและวัสดุช่าง กระบวนการและขั้นตอนการท างาน  งานช่างนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่าง
วิธีการท างานและผลผลิต ช่างต้องรู้ว่าควรใช้วัสดุอะไรและให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานเป็น
ขั้นตอนก่อนหลังและการฝึกฝน  
    2. คติความเชื่อ คติความเชื่อของช่างไทย คือมีความเชื่อในอ านาจศักด์ิสิทธิ์
ของช่างเช่น การนับถือพระวิษณุกรรมเป็นบรมครูแห่งการช่างเพื่อให้เกิดความศักด์ิสิทธิ์ และเป็นที่
ยึดเหนี่ยวทางใจ การบูชาเครื่องมือช่าง เชื่อในครูอาจารย์ ผู้ให้ก าเนิดและสิ่งสักการะ 
    3. พื้นฐานด้านจิตใจของช่างไทย พื้นฐานด้านจิตใจของช่างไทยคือ มี
ความสนใจและรักที่จะสืบทอด เห็นคุณค่าในวิชาช่างของตน  มีอุปนิสัยและเจตคติในการท างาน
ของช่างซึ่งประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด ช่างสังเกต มีสมาธิในการท างาน มานะพากเพียร 
อดทน  ใจเย็น ละเอียดรอบคอบ รู้จักแก้ไขข้อผิดพลาด เป็นต้น และช่างควรมีคุณธรรมจริยธรรมที่
ใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตซึ่งได้แก่ การรู้จักวางตนให้ส ารวม มีความซื่อสัตย์เที่ยงตรง ด ารงตน
อย่างสมถะ มีน้ าใจต่อผู้ อ่ืน  รู้จักเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม  รู้จักพอ รู้จักละ รู้จักวาง 
และการเป็นคนกตัญญูต่อผู้มีบุญคุณ เป็นต้น 

สรุปได้ว่าภูมิปัญญาในการท าเรือพระบกมีความส าคัญในฐานะเป็นทรัพยากร
วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์ความรู้ที่สะสมขึ้นมาจากประสบการณ์  ผ่านการ
สร้างสรรค์ ลองผิดลองถูก ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน และพร้อมพัฒนาตามยุค
สมัยตามสภาวะแวดล้อม  มีคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัย
รอบด้าน  ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกมีลักษณะเป็นนามธรรมที่ถ่ายทอดออกมาผ่านช่างฝีมือสู่
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กระบวนการท าเรือพระบกเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบความเชื่อ 
และความสัมพันธ์ของคนในชุมชน การศึกษาแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นสามารถประยุกต์ใช้เพื่อ
เป็นหากรอบแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการท าเรือพระบกต่อไปได้อย่างเข้าใจและชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

 
 แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นกรอบหลักในการศึกษาเรื่องพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษา
ประเด็น ความหมายและคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม รวมไปถึงกระบวนการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม เพื่อท าความเข้าใจกับการประเมินคุณค่า และขั้นตอนการจัดการที่จะน าไปสู่การ
อนุรักษ์ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้ 

1.   ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม 
        ทรัพยากรทางวัฒนธรรม คือ  ผลิตผลของวัฒนธรรม  หรือลักษณะต่างๆ  ของ

ระบบวัฒนธรรม  ที่มีค่าหรือเป็นตัวแทน หรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมต่างๆ ได้ ดังนั้น ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมจึงรวมถึงซากสิ่งของที่มนุษย์ท าขึ้น  แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ศาสนสถาน
เสื้อผ้าอาภรณ์ เอกสารทางประวัติศาสตร์ จารึก ภาษา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ            
ภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงสิ่งของที่มนุษย์ไม่ได้ท าขึ้น แต่มีความหมายทางใด
ทางหนึ่งต่อมนุษย์ เช่น ซากสัตว์ ซากพืช ละอองเรณู แหล่งน้ า ดิน และหิน ที่มนุษย์น ามาใช้
ประโยชน ์(ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554: 14)  

       ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ ทั้ง
ที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งก่อสร้างที่จับต้องมองเห็นได้ และเป็นความหมาย ความรู้ ภูมิปัญญา 
ความเชื่อ กฎระเบียบแบบแผนเพื่อการปฏิบัติ จินตภาพ ความรู้สึกนึกคิด ศิลปะและการแสดงออก
ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ใน
แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยได้ ทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมรดกตก
ทอดจากอดีต และสิ่งที่มีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆในชุมชนแต่ละสังคม ทรัพยากรวัฒนธรรมดังกล่าวที่สามารถพบเห็นและศึกษาได้ในปัจจุบัน
ประกอบด้วย ทรัพยากรทางโบราณคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมหรือทรัพยากร
วัฒนธรรมที่แสดงออก เช่น ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี การละเล่น การแสดง ปรัมปราคติ นิทาน 
ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ ฯลฯ ( สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 13-14)  
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     ทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมเป็นผลของการกระท าของสมาชิกสังคม ต้ังแต่อดีต
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ผลของการกระท าที่ผู้คนในอดีตสร้างสรรค์ไว้เหลืออยู่ในรูปของสถานที่ วัตถุ 
และนิทานต านานที่เล่าขานผ่านประเพณีค าบอกเล่า ทรัพยากรในลักษณะนี้อยู่ในความดูแลของ
วัด ชุมชน กรมศิลปากร และเอกชน ทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม อีกส่วนหนึ่งได้รับการสืบทอด
จากอดีตและปรับปรนโดยผู้คนรุ่นหลังมรดกทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมเช่นนี้มักมีทั้งส่วนที่เป็น
วัตถุโดยตรง เช่น ภูมิปัญญาในเรื่องต่างๆ อีกทั้งบรรทัดฐานการด าเนินชีวิต และพิธีประเพณีความ
เชื่อทั้งหลาย ที่อาจเรียกรวมๆ ว่าเป็นทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิต มนุษย์ในแต่ละ
ท้องถิ่นต่างก็มีทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมแตกต่างกันไป ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับตัว
ต่อสภาวะแวดล้อมโลกท่ีหลากหลาย เพราะมนุษย์อยู่เป็นกลุ่มสังคม สื่อสารกันด้วย ภาษาท่าทาง 
ภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการอบรมบ่มนิสัยคนต่างรุ่นต่างวัย ให้ได้เรียนรู้
และสืบทอดการกระท าของกันและกัน คนรุ่นใหม่สามารถสร้างท าสิ่งต่างๆ ต่อยอดจาก          
ผลงานของบรรพบุรุษ จึงท าให้นับวันทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมจะเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพ
มากขึ้น ( ชนัญ วงษ์วิภาค, 2547: 77-78)  

2.   คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม 
    คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมอาจมีการประเมินแตกต่างกันไปตามพื้นฐานทาง

สังคม-วัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ ทรัพยากรโบราณคดี ทรัพยากรวัฒนธรรมทุกประเภทมี
คุณค่า หรือมีประโยชน์ในปัจจุบัน หรืออนาคต มีนักวิชาการหลายท่านระบุถึงคุณค่าด้านต่างๆไว้ดังนี้ 

   วิลเลียม ดี ไลป์ (William  D. Lipe, 1984: 2-10) ระบุถึงคุณค่าของทรัพยากร
วัฒนธรรม 4 ประการคือ 

  1.  คุณค่าที่แสดงนัยของอดีต (associative / symbolic value) ทรัพยากร
วัฒนธรรมทุกประเภทโดยเฉพาะที่เป็นสิ่งก่อสร้างและเป็นวัตถุสิ่งของ เป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยัน
เรื่องราวในอดีตได้ด้วยตัวของมันเอง และหากเป็นความรู้ภูมิปัญญาที่แปลและสกัดได้ทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภทวัตถุสิ่งของที่สอดคล้องและรับรองกับความรู้ที่แปลได้จากทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่เป็นนามธรรมท าให้คุณค่าที่เป็นนัย เป็นสัญลักษณ์ และเป็นความทรงจ าของอดีตที่มีพลังสูงใน
การสื่อสารถึงคนสมัยปัจจุบันให้เข้าใจอดีตได้โดยง่าย 

 2.  คุณค่าทางวิชาการ (informational value) ทรัพยากรวัฒนธรรมมีคุณค่าใน
ฐานะตัวแทนของอดีตในตัวของมันเองแล้ว ยังเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจัยเพื่อสืบหาเรื่องราว
ในอดีตได้อย่างถูกต้อง เช่นการวิจัยทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เป็นต้น 
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 3.  คุณค่าด้านความงามหรือสุนทรียะ (aesthetic value) คุณค่าด้านความ
งาม ถูกตาต้องใจของวัตถุทางวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน บางครั้งความงามนั้นอาจ
ถูกก าหนดด้วยปัจจัยต่างๆได้แก่ แบบแผนและเป็นความงามที่เป็นประเพณีนิยมในสังคมหรือใน
ช่วงเวลาที่วัตถุนั้นถูกสร้างขึ้น 

  4.  คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic value) ทรัพยากรวัฒนธรรมถูกน าเข้า
กระบวนการสร้างมูลค่าเชิงปริมาณการเงินตามกระแสของโลกสมัยใหม่ คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของทรัพยากรวัฒนธรรมอาจเกิดจากมูลค่าของสิ่งก่อสร้าง หรือวัตถุสิ่งของที่สามารถใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคนปัจจุบันได้  เช่นเดียวกับในปัจจุบัน       
ภูมิปัญญาที่มีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ความรู้เรื่องยา อาหาร งานศิลปะ ฯลฯ กลายเป็น
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ต้องจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ป้องกันการละเมิดหรือท าซ้ าเพื่อการค้า จนท า
ให้คุณค่าและมูลค่าเกือบจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันในทางเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมอุตสาหการ     
(สายันต์  ไพรชาญจิตร์, 2550: 25-27) 

  นอกจากน้ีมีการให้คุณค่าทางวัฒนธรรมของทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง สิ่ง
ที่ผู้คนในปัจจุบันให้ความส าคัญ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยได้แก ่

 1.  คุณค่าเชิงอัตลักษณ์ (identity value) เป็นกลุ่มคุณค่าที่มีความสัมพันธ์และ
ความผูกพันด้านอารมณ์ความรู้สึกกับทรัพยากรวัฒนธรรม ความผูกพันนั้นอาจรวมไปถึงความ
เก่าแก่ คุณลักษณะบางประการ ประเพณี ความหลัง หรือความทรงจ า ต านาน ความรู้สึก ศาสนา 
จิตวิญญาณ และสัญลักษณ์อาจมีนัยส าคัญทางการเมือง ชาตินิยม รักพวกพ้อง 

 2.  คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค (relative artistic or technical value)  เป็น
คุณค่าที่ขึ้นอยู่กับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เช่น
ลวดลาย โครงสร้าง หน้าที่การใช้สอย ทักษะฝีมือ เป็นต้น 

 3.  คุณค่าเชิงจ านวนที่หายาก (rarity value) หมายความว่าทรัพยากร
บางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกันเช่นประเภทเดียวกัน รูปแบบเดียวกัน อายุสมัยเดียวกัน  อาจมี
จ านวนไม่เท่ากัน มีจ านวนไม่มากหรือเป็นของหายาก (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, 2554: 50-51) 

  การประเมินคุณค่าเป็นกระกระบวนการหนึ่งของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมดังที่ 
วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง (2552: 32-33) กล่าวถึงกระบวนการด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม
ว่าควรศึกษาเพื่อตระหนักถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมนั้นให้ถ่องแท้  แล้วท าการประเมินคุณค่าในแต่
ละด้านเช่น คุณค่าทางสุนทรียภาพ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางโบราณคดี คุณค่าทาง
ศิลปกรรม คุณค่าทางสถาปัตยกรรม คุณค่าทางวิทยาการและการศึกษา คุณค่าในเรื่องขนาด 
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โครงสร้างและวัสดุ โดยจัดล าดับความส าคัญ ประเมินศักยภาพมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนั้นต่อไป 

3.   กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
  ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ (2554 : 63-68) กล่าวถึงเป้าหมายและกระบวนการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรมไว้ว่า เป้าหมายส าคัญของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมควรชัดเจนและ
สอดคล้องกับคุณค่าและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมก่อนด าเนินการขั้นต่อไป คือการ
ค้นหา การรักษา รวมถึงการใช้คุณค่าและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อตอบความ
สนองความต้องการของสังคม ชุมชน และความเป็นมนุษย์ อาจแบ่งได้ดังนี้  

    1.  เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมส าหรับการวางแผนและการ
ป้องกัน ต้องได้ข้อมูลที่สมบูรณ์หรือมากที่สุดเท่าที่จะหาได้ก่อน  

    2.  เพื่อปกป้องทรัพยากรวัฒนธรรม และท าให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม 
ร่วมไปกับการอนุรักษ์และการสงวนรักษาเพื่อไม่ให้ทรัพยากรเสื่อมสภาพหรือสูญหายก่อนเวลาที่
ควร 

3.  เพื่อให้ประชาชนหรือสาธารณชน สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมได้
อย่างเท่าเทียม 
     4.  เพื่อใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในการให้การศึกษาเกี่ยวกับอดีต ท าให้ตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมเองด้วย  

  โดยทั่วไปกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประกอบด้วย การประเมิน
ความส าคัญหมายถึงการประเมินความส าคัญบนพื้นฐานการวิเคราะห์หลักฐานและคุณค่าต่างๆ
ของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น การวางแผนการจัดการ เป็นการก าหนดแผนระยะยาวและผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ  และกระบวนการก าหนดรายการการจัดการตามข้อเสนอแนะและล าดับ
ความส าคัญของทรัพยากรที่ประเมินไว้ในขั้นตอนแรก 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายท่านน าเสนอกระบวนการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมที่หลากหลายออกไปดังนี้ 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2548: 24-25) ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมไว้ว่า กระบวนการหรือชุดของการกระท าใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรมในอดีต
ของชุมชนที่รวมเรียกว่ามรดก แหล่งโบราณคดี เมือง และชุมชนโบราณ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
รวมทั้งภูมิปัญญา ประเพณี ความรู้ ความเชื่อ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางโบราณคดีที่มีอยู่
ในชุมชนหรือที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณค่า พัฒนาจิตใจ ซึ่งเป็น
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เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน กระบวนการในการจัดการทรัพยากรทางด้านโบราณคดีนั้น 
ประกอบไปด้วยกิจกรรม 8 ลักษณะคือ 

1.  การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับทรัพยากร
ทางโบราณคดี ทั้งในเชิงกายภาพ คุณลักษณะทางนามธรรม ประวัติศาสตร์ประโยชน์ใช้สอยในอดีต 
ศักยภาพ คุณค่าและข้อจ ากัดของทรัพยากรทางโบราณคดีต่อชุมชนปัจจุบันในระดับต่าง ๆ 

2.  การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี ท าให้สามารถ
ทราบว่าทรัพยากรทางโบราณคดีชนิดต่าง ๆ มีคุณค่าทางด้านใดบ้างและมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อ
การตัดสินใจที่จะอนุรักษ์หรือพัฒนาต่อไปหรือไม่ อย่างไร 

3.  การบริรักษ์ หมายถึง การคงสภาพทางกายภาพและ คุณค่าของทรัพยากรทาง
โบราณคดี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา หรือการท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมใน
สภาพแวดล้อมของทรัพยากรวัฒนธรรมแต่ละประเภท แต่ละแห่ง รวมไปถึงการสร้างและกฎเกณฑ์
ข้อห้ามต่างๆ ที่จะท าให้ทรัพยากรวัฒนธรรมคงอยู่และถูกใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและนาน
ที่สุด 

4.  การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งใน
ปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความจ าเป็นที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการ 
เนื่องจากเราอยู่ในกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยม ที่มีการคิดเรื่อง ก าไร ขาดทุน อยู่ตลอดเวลา  
และการจัดการต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลา กิจกรรมเชิงธุรกิจจึงมีความส าคัญในการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสร้างรายได้โดยการจัดพิมพ์หนังสือ ภาพโปสการ์ด จัดท าของที่
ระลึก การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการน าชม เป็นต้น  

5.  เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ประสบการณ์เรื่องทรัพยากรให้แก่สาธารณชน ถือเป็น
กิจกรรมส าคัญในกระบวนการเรียนรู้และให้การศึกษา 

6.  การบังคับใช้กฎ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นข้อตกลงของชุมชน กลุ่ม สมาคม 
องค์กรประชาชน หรือข้อก าหนดโดยรัฐ แต่การบังคับใช้ต้องด าเนินในรูปแบบที่เอ้ืออ านวยต่อการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเป็นคุณต่อทั้งชุมชนและตัวทรัพยากรวัฒนธรรม 

7.  การฟื้นฟู ผลิตซ้ า และสร้างใหม่ เป็นการสร้างความหมาย คุณค่า และก าหนด
บทบาท หน้าที่ใหม่ให้กับทรัพยากรทางโบราณคดีที่มีอยู่แต่อาจจะไม่ได้ท าหน้าที่ด้ังเดิมที่เคยเป็น 
และมีการน าเอาทรัพยากรโบราณคดีนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในบทบาทใหม่ 
เพื่อใช้แก้ปัญหาท่ีชุมชนที่เผชิญอยู่ หรือสร้างประโยชน์ใหม่แก่ชุมชน 
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8.  การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือ ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
จ าเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่ม ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ช่วยให้การจัดการเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและยั่งยืน 

รัศมี ชูทรงเดชและคณะ (2552: 8-14) ให้ความหมายของการจัดการมรดก
วัฒนธรรมไว้ว่า มรดกวัฒนธรรมจะถูกน ามาจัดการ 2 รูปแบบที่ส าคัญดังนี ้

1. การจัดการความรู้ ซึ่งใช้วิธีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง หรือประมวลและ
สังเคราะห์จากผู้อ่ืน จากนั้นจึงน าความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้เป็นที่เข้าใจแก่สาธารณะในรูปแบบ
หนังสือ สารคดี ภาพยนตร์ นิทรรศการหนังสือน าชม หนังสือท่องเที่ยว การจัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น สามารถแบ่งการจัดการความรู้เป็นด้านต่างๆดังนี้  

1.1 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความรู้ที่แตกต่างออกไปในแต่ละ
พื้นที่มีการเชื่อมโยงของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับมิติทางสังคมและสิทธิของชุมชนอย่างแนบแน่น 
ระบบความรู้ดังกล่าวเกิดจากการสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับระบบนิเวศจนเป็นความคิดอย่างเป็น
ระบบและมีการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

1.2 การจัดการความรู้วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการศึกษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมของ
มวลมนุษย์กลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับวัฒนธรรม 

1.3 การจัดการความรู้ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการจัดการหรือพัฒนาด้าน
สภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรมโดยเน้นไปที่การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กระบวนการจัดการทางกายภาพ ซึ่งให้ความส าคัญกับการจัดการภูมิทัศน์
ของมรดกวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเช่น โบราณสถาน หมู่บ้าน เป็นต้น ให้มีความเป็นระบบระเบียบ 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งรักษามรดกวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆ 

  ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นความรู้สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Dave  Snowden  ที่ว่าการจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการตัดสินใจในองค์กร และ
การสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้มีการจัดการความรู้ 3 ประเภทคือ 

1. Content Management คือสิ่งที่เรารู้และบันทึกสิ่งที่รู้นั้นอย่างเป็นระบบ 
เป็นการจัดการเอกสารในลักษณะโครงสร้างที่เป็นระเบียบเป็นการสร้าง  Best Practices ซึ่งต้อง
อาศัยระเบียบวินัย เวลาและทรัพยากรที่พอเพียงจึงจะสามารถท าให้เกิดขึ้นได้ 
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2. Narrative Management คือสิ่งที่เรารู้และน ามาพูดหรือเล่าสู่กันฟัง การ
น าเสนอแบบเล่าสู่กันฟังนี้ไม่เน้นว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือปริมาณแต่เป็นเหมือนการเล่านิทาน 
โดยเห็นว่าการเล่าเป็นสิ่งส าคัญ และถือว่าเป็นเสมือนสินทรัพย์เชิงความรู้ (Knowledge Assets) 

3. Context Management คือสิ่งที่เรารู้ พูดและน าไปเขียน ประกอบด้วย
ปัจจัยส าคัญ  คือ Social Network Stimulation ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดย
เครือข่ายทางสังคม เพราะเป็นการไหลเวียนของความรู้ภายในกลุ่มคนที่ประสงค์จะรวมตัวกันเอง
มากกว่าบังคับให้รวมกลุ่มกัน (พรทิพย์ กาญจนนิยตและคณะ, 2546: 8) 

สรุปได้ว่าการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมคือกระบวนการศึกษา ค้นหา การรักษา  
การพัฒนารวมถึงการใช้คุณค่าและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อตอบความสนองความ
ต้องการของสังคม ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องทรัพยากรวัฒนธรรมให้คงอยู่และก่อเกิด
ประโยชน์กับผู้คนในชุมชน สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นๆ ภูมิปัญญา
การท าเรือพระบกเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ส าคัญ เป็นองค์ความรู้ที่ใช้สร้างสรรค์เรือพระบกซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนของประเพณีชักพระให้คงอยู่ต่อไปได้ หากมีกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ดี สอดคล้องกับความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญของประเพณีชักพระ
และความต้องการของชุมชนได้ นอกจากจะอนุรักษ์งานฝีมือการท าเรือพระบกของท้องถิ่นไว้แล้ว
และยังสามารถดึงเอาทักษะ องค์ความรู้นั้นมาใช้ในการสร้างความสามัคคีในชุมชนและสร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย 

4.   การอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม 
การศึกษาแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ 

กระบวนการการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ภูมิปัญญาในการท าเรือ
พระบกมีการสืบทอดองค์ความรู้ ทักษะต่างๆให้คงอยู่กับท้องถิ่นได้นานที่สุด  ซึ่งมีนักวิชาการ
หลายท่านให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และให้แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมไว้ดังนี้ 

การอนุรักษ์ หมายถึง กระบวนการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสืบทอดมรดกวัฒนธรรม
ต่างๆที่เหมาะสมอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการ (อุดม เชยกีวงศ์และคณะ, 2548: 38) 

เสรี พงศ์พิศ (2536: 44-49)  กล่าวถึงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในวิถีชาวบ้าน
ว่า วัฒนธรรมพื้นบ้านไม่ใช่โบราณวัตถุ เครื่องใช้ไม้สอยเก่าแก่ เครื่องดนตรี หรือการฟ้อนร าเท่านั้น
แต่เป็นวิถีชีวิตที่รวบเอาระบบคุณค่าและทัศนะอีกแบบหนึ่ง กระบวนการเกี่ยวกับวัฒนธรรม
พื้นบ้านควรเอ้ือประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของเป็นอันดับแรก ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือให้ชาวบ้านมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงในกระบวนการทั้งหมด การมีส่วนร่วมคือการให้โอกาสชาวบ้านได้มีส่วนในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

ก าหนด การตัดสินใจ การวางแผนและการด าเนินการ เช่น การแห่บั้งไฟ แห่เทียนพรรษา  ถ้า
ชาวบ้านมีบทบาทในการจัดสรรประโยชน์ที่เกิดจากการจัดงานนั้น เหมือนที่เคยจัดกันในหมู่บ้ าน
อยู่แล้ว พวกเขาจะแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่า ไม่ใช่การแสดงเพราะเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเพณีที่พวกเขาท ากันอยู่แล้ว การอนุรักษ์งานประเพณีต่างๆ การละเล่น ดนตรี การฟ้อนร า 
ศิลปหัตถกรรม การสนับสนุนที่ถูกต้องไม่ใช่การเกณฑ์ให้คนมาเที่ยวปีละครั้ง เพื่อการท่องเที่ยว แต่
เป็นการให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง สิ่งที่รัฐควรสนใจอนุรักษ์มากที่สุด
คือ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” และ “ปราชญ์ชาวบ้าน” และวิถีแบบพื้นบ้านโดยการส่งเสริมสนับสนุน
อย่างถูกวิธี ให้ผู้น าชาวบ้านมีส่วนร่วมและบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ในกระบวนการ
เรียนรู้ การศึกษา สาธารณสุข การจัดการชุมชน ให้การยอมรับ ยกย่องเป็นครู เป็นผู้น า การ
อนุรักษ์เช่นนี้จะท าให้ชาวบ้านภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตน 

  ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ (2554: 177-188 )  กล่าวถึงการอนุรักษ์และการป้องกัน
ทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนว่าควรมีหลักการเบื้องต้นอย่างน้อย 2 ประการดังนี้ 

1. ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรร่วม (shared resource) ที่ผู้คนทุกภาค
ส่วนควรได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมละยุติธรรม หลักการนี้จะสร้างความรัก ตระหนักถึง
ความส าคัญ และหวงแหนทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมกัน ดังนั้น การพิทักษ์รักษาทรัพยาก ร
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จึงเป็นการอนุรักษ์และป้องกันการสูญหาย เสื่อมสลายและการท าลาย
ทรัพยากรวัฒนธรรมได้ในระยะยาว 

2. ทรัพยากรวัฒนธรรมมีความหลากหลาย (diversity) ทั้งในแง่ของประเภท
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา บทบาท หน้าที่ ความส าคัญ จิตวิญญาณและกายภาพ ดังนั้น การ
อนุรักษ์และการพิทักษ์รักษาทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนจึงควรค านึงถึงความหลากหลายของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมไว้ 

เพื่อให้บรรลุหลักการ 2 ประการข้างต้น ควรก าหนดมาตรการและวิธีการอนุรักษ์ การ
พิทักษ์รักษาทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่ 

1. การลด ละ เลิก ควรช่วยกันส่งเสริมให้ชุมชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมใน
ชุมชนของตนเองมากขึ้น รวมทั้งปรับทัศนคติและการปฏิบัติบางอย่างที่ไม่สร้างสรรค์ต่อชุมชนและ
ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน 

2. การรักษาจิตวิญญาณและบุคลิกของทรัพยากร ทรัพยากรวัฒนธรรมแต่ละ
ประเภทอาจมีองค์ประกอบทางจิตวิญญาณ (spirit) และบุคลิก (character) ที่แตกต่างกัน เช่น 
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สถานที่หรือพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์ ภาษาพื้นบ้าน ฯลฯ จึงควรมุ่งเน้นที่การรักษาจิตวิญญาณ ส านึก
หรือความเป็นตัวตนของทรัพยากรวัฒนธรรมน้ัน 

3. การสงวนรักษาและการบูรณปฏิสังขรณ์ วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะที่เป็นวัตถุ ควรเน้นที่การซ่อมแซมมากกว่าการแทนที่  โดยต้องด าเนินการโดย
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง หากจ าเป็นต้องมีการดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งต้องประเมินผลก่อน
ว่า ผลลัพธ์ก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มคุณค่า หรือรักษาความหลากหลาย จิตวิญญาณ และบุคลิก
เด่นของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นไว้ได้ 

4. การออกกฎหมายควบคุม การออกกฎหมายควบคุม ห้ามปราม และประณาม
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าโบราณวัตถุ เป็นทางเลือกหนึ่งในการอนุรักษ์และการพิทักษ์รักษา
ทรัพยากรวัฒนธรรม 

5. การก าหนดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ  ในแวดวงการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมในปัจจุบันมีการก าหนดข้อปฏิบัติทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การประท้วง โดยบุคคล องค์กร หรือตัวแทนระดับชาติ
รวมไปถึงกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมให้แก่สาธารณชน เพื่อเป็นมาตรการและ
ยุทธวิธีในการปกป้องและสงวนรักษาทรัพยากรวัฒนธรรม 

6. การมีส่วนร่วมของผู้คนฝ่ายต่างๆ การมีสวนร่วมของสาธารณชน (public 
participation ) เป็นส่วนส าคัญในกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เนื่องจากการมีส่วน
ร่วมมีประโยชน์ต่อการจัดการวัฒนธรรมหลายประการ เช่น สร้างส านึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
สร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการที่โปร่งใส ช่วยลดความขัดแย้ง เป็นต้น การมีส่วนร่วมของ
สาธารณชนแบ่งออกได้หลายรูปแบบ เช่นการมีส่วนร่วมแบบตัวแทน การมีส่วนร่วมแบบเงียบๆ 
การมีส่วนร่วมแบบสร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมแบบปฏิสัมพันธ์ และผู้คนส่วนต่างๆ สามารถ
มีส่วนร่วมได้หลายลักษณะเช่น การแสดงความคิดเห็น ให้ค าปรึกษาหารือ การให้ก าลังใจ การ
อุทิศเวลาการบริจาคสิ่งของการร่วมวางแผนงาน เป็นต้น 

7. การรักษาสมรรถนะการรองรับของทรัพยากร ทรัพยากรวัฒนธรรมหลาย
อย่างมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือหมดไปจากโลก จึงต้องช่วยกันรักษาสมดุล
หรือสมรรถนะการรองรับของทรัพยากรวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การจ ากัดจ านวน
นักท่องเที่ยวในแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมตามความเหมาะสม ฤดูกาล ความสนใจ และการแบ่ง
พื้นที่ใช้งาน เช่น พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่พัฒนา พื้นที่ส าหรับการน าเสนอและการสื่อความหมาย
ทรัพยากรวัฒนธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู
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สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ช่วยรักษาจิตวิญญาณ บุคลิก และความหลากหลาย
ของทรัพยากรวัฒนธรรม 

8. การสร้างพันธมิตร ควรร่วมมือกันสร้างพันธมิตรทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติเพื่อช่วยสงวนรักษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม อีกทั้งยัง
ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือผู้คนต่างวัฒนธรรมช่วยสร้างสันติในการอยู่ร่วมกันอีกด้วย  

9. การสร้างของเลียนแบบ การท าเลียนแบบ การท าปลอม หรือการท าจ าลอง 
อาจถูกมองในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ เนื่องจากบางครั้งนักท่องเที่ยวไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่
จริงซึ่งเข้าถึงล าบาก และบางครั้งการท าของเลียนแบบช่วยลดปัญหาการลักลอบขุดหาของเก่า
และการโจรกรรมโบราณวัตถุ 

  อุดม เชยกีวงศ์และคณะ (2548: 39- 41) กล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์และการ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมซึ่งมีหลักใหญ่ตามมรดกทางวัฒนธรรมดังนี้ 

  มรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อาจมีแนวทางอนุรักษ์เรื่องราว
ของประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ โดยสร้างสิ่งให้ระลึกถึง เช่น การสร้างอนุสาวรีย์ 

 มรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม ซึ่งคนรุ่นใหม่อาจไม่สามารถเทียบ
ฝีมือกับคนรุ่นเก่าได้ สามารถอนุรักษ์และพัฒนาโดยการให้คงสภาพด้ังเดิมไว้ และหากรรมวิธีให้มี
ความคงทนถาวรย่ิงขึ้น 

 มรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปะ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศิลปกรรมเพื่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นได้ การอนุรักษ์อาจท าได้โดยการขุดแต่ง ต่อเติมเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา แต่ต้องแสดงให้รู้ว่าส่วนใดเป็นส่วนเดิมและควรมีความกลมกลืนรักษาสุนทรียภาพ
เดิมไว้ 

 มรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งบางประการ จะสร้างใหม่ขึ้นแทนของเดิม เช่น 
การก่อสร้างพระธาตุพนมขึ้นใหม่ เนื่องจากองค์เดิมพังทลายลง เป็นต้น 

       การอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม ต้องมีการประชุมหลายฝ่าย  
ด าเนินการตามหลักวิชาการและความต้องการของประชาชน หากท าไม่ถูกวิธีดังกล่าวอาจเป็นการ
ท าลายมากว่าการสร้างสรรค์ ซึ่งวิธีที่จะท าให้คนในท้องถิ่นรู้จักการอนุรักษ์และการพัฒนา
วัฒนธรรมได้แก่ การส่งเสริมเผยแพร่วิชาการด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่ อให้เห็น
ความส าคัญในท้องถิ่นตน ด้วยการประชาสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นทุกรูปแบบ การส่งเสริมให้มีการ
จัดต้ังแหล่งข้อมูล และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นให้มีการเก็บรวบรวมมรดกวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นตน  การให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
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ให้เข้าใจ ตระหนัก รักและหวงแหนวัฒนธรรมนั้น การส่งเสริมให้มีการจัดต้ังองค์กรทางวัฒนธรรม 
และการสนับสนุนให้ประชาชนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยการสอดแทรกความรู้ด้านวิชาการ
และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมให้ฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จะสูญหายไปด้วย 
นอกจากน้ีการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมยังได้รับความสนใจจากภาครัฐมากขึ้น 

กล่าวได้ว่าการอนุรักษ์ คือ การบ ารุงรักษา ความรู้ หรือสิ่งที่ดีงามไว้ และการรักษาสิ่ง
ที่ เหลืออยู่เพียงน้อยให้คงอยู่สืบไป เช่น ประเพณีต่างๆ และคุณค่าหรือการปฏิบัติตนเพื่อ
ความสัมพันธ์อันดีกับคนและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ยังหมายถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ฉลาดและประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย  ทั้งนี้กระบวนการอนุรักษ์นั้นควรให้
ความส าคัญกับบทบาทเจ้าของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
และให้ความส าคัญกับการท างานเป็นเครือข่ายมากขึ้นเพื่อขยายผลของการอนุรักษ์ การอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกเช่นกัน  การอนุรักษ์ ภูมิปัญญา ทักษะเชิงช่าง องค์ความรู้ในการท า
เรือพระบกนั้นจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันถึง
ความส าคัญของภูมิปัญญาของท้องถิ่นตน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับช่างฝีมือในท้องถิ่นมาก
ขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสูดในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาเอกสารพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกนี้สามารถแบ่งออกเป็น   2  ประเด็นหลักดังนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณีชักพระและเรือพระบกในจังหวัด

สุราษฏร์ธาน ี
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เป็นการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  กระบวนการถ่ายทอด

ความรู้ภูมิปัญญา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเชิงช่าง
แขนงต่างๆเช่นช่างทอผ้า ช่างปั้น ช่างตีเหล็ก  เป็นต้น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์        
ภูมิปัญญาด้านงานช่างประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่มีความส าคัญกับงานประเพณีท้องถิ่นเช่น ช่างแกะสลัก
เทียนพรรษา ช่างท าหน้ากากผีตาโขน เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยที่ปรากฏส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับคนในชุมชนและความตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตน ดังเช่นตัวอย่างงานวิจัยต่อไปนี ้
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  ศุภกร มณีภาคและคณะ(2548)  ท าวิจัยเรื่องโครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น          
สิ่งทอพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนบ้านดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
งานวิจัยที่ต้องการฟื้นฟูภูมิปัญญา พัฒนากระบวนการทอผ้าที่หายไปจากชุมชนกว่า 30 ปี ซึ่งถือ
ว่าเป็นลวดลายมรดกเก่าแก่ของต าบลดอยเต่า  และพัฒนากลุ่มทอผ้าของตนให้เป็นแหล่งของ        
ภูมิปัญญา น ามาซึ่งรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนโดยอยู่บนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้
ร่วมกัน  โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดอยเต่า นักวิชาการ ชาวบ้าน 
โดยใช้วิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วม  รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้สูงอายุ  ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มทอผ้าที่มีประสบการณ์ และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ ร่วมกันวิเคราะห์สรุปข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า  สิ่งทอพื้นบ้านของ
ชุมชนบ้านดอยเต่า เป็นผ้าทอที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นลวดลายมรดกที่สืบทอดต่อเนื่องกันมา
ยาวนาน ทั้งด้านสี โครงสร้างของผ้า และลวดลายผ้า  ทั้งหมด 7 ลาย ลายเกล็ดเต่า ลายไกล  
(ลายเกย) ลายซิ่งแซง ลายยกมุก ลายสอง ลายดีดอกน้อย และลายดีดอกใหญ่  ซึ่งองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญามีอยู่ในผู้อาวุโสเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นปัจจุบัน หรือเยาวชน งานวิจัย
ชิ้นนี้ท าให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ด้านตัวบุคคล ที่มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดข้อมูล 
ทักษะและเทคนิค การส ารวจความถูกต้อง การบันทึกอย่างเป็นระบบ ด้านการพัฒนาอาชีพกลุ่ม
ทอผ้าบ้านดอยเต่า ทีมวิจัยและสมาชิกด าเนินการจัดต้ังกลุ่มทอผ้าดอยเฒ่า ได้น าผ้าลายไกลไปจด
ทะเบียนลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาของกลุ่มทอผ้า  ขยายเครือข่ายการผลิตไปยังกลุ่มทอผ้าในท้องถิ่น
ใกล้เคียง และถ่ายทอดให้กับเยาวชนในท้องถิ่น โดยร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า ชาวบ้าน
และสมาชิกสามารถคิดค านวณการใช้ฝ้าย คิดค านวณต้นทุน ก าหนดราคาขายได้ ขยายเครือข่าย
ทางด้านการตลาดและก าลังผลิตไปยังหมู่บ้านอ่ืนได้ สามารถให้ค าตอบและอธิบายให้กับลูกค้าที่
เข้ามาซื้อได ้

 กานดา เต๊ะขันหมาก (2533) ท าการวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของผู้ทรงภูมิปัญญาไทพวนบ้านปักหิน อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ผลการวิจัยกล่าวถึงวิธีการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ไทพวนหินปัก แบ่งเป็น 3 ลักษณะ 
คือ การสืบทอดในครอบครัว ผู้ทรงภูมิปัญญาส่วนใหญ่ใช้วิธีการสืบทอดด้วยวิธีเดียวกันกับที่ได้
เรียนรู้มาจากแม่ ย่า ยาย คือลงมือท าจริงสืบทอดให้บุตรหลาน ญาติพี่น้องผ่านกระบวนการทาง
ครอบครัว การท ากิจกรรมร่วมกันท าให้เกิดการเรียนรู้ตามไปด้วย  การสืบทอดโดยกระบวนการ
กลุ่ม เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการสืบทอดในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันเกือบทุกคนเป็นสมาชิกของ
กลุ่มทอผ้า และเน้นการทอผ้ามัดหมี่เพื่อการจ าหน่าย มีการรวมกลุ่มกันแบ่งงานกันท างาน การ
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แลกเปลี่ยนกันเรียนรู้ การให้ค าแนะน าช่วยให้ค าชี้แนะจนสามารถมั่นใจและท าเองได้  และการสืบ
ทอดผ่านระบบการศึกษา อบรม โดยผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ไทพวนหินปักได้รับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายและสาธิตการทอผ้ามัดหมี่ในขั้นตอนต่างๆ 

  วีระศักด์ิ จุลดาลัยและคณะ (2549) เสนองานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้            
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนไทยโส้ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อ
ศึกษาบริบทด้านวัฒนธรรมการทอผ้า กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า และแนวทางการ
น าเสนอภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนไทยโส้มาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าทาง
วัฒนธรรม โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยแบ่งกิจกรรมเป็น 6 
กิจกรรมเพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันสะท้อนภาพในอดีต ร่วมคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนไทยโส้ ซึ่งชาวไทยโส้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูล และร่วมกันตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้สมบูรณ์ เพื่อเป็นรวบรวมเป็นฐานข้อมูลด้านการทอผ้า 
ผลวิจัยพบว่า ระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา การปลูกฝ้าย ปลูกคราม และการปลูกม่อนเลี้ยงไหมเลือน
หายไปจากชุมชนไทยโส้ เนื่องจากการขยายพื้นที่ในการท านา การสร้างบ้านพักอาศัยมากขึ้นอัน
เนื่องจากการเพิ่มของจ านวนประชากร ส่งผลให้ประเพณี “ลงข่วงเข็นฝ้าย”ได้เลือนหายไปพร้อมๆ
กัน  ประกอบกับการคมนาคมที่ดีขึ้น มีพ่อค้าแม่ค้าน าเส้นฝ้ายจากโรงงานมาจ าหน่ายในพื้นที่มาก
ขึ้น ชาวบ้านมีทางเลือกการน าเส้นใยสังเคราะห์ และสีย้อมเคมีมาเป็นวัตถุดิบทดแทนเส้นฝ้ายเข็น
และสีย้อมธรรมชาติ ท าให้ขาดการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการผลิตเส้นฝ้ายเข็น  ประกอบกับ
ครอบครัวชาวไทยโส้ในปัจจุบัน นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนนอกพื้นที่ ท าให้การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ด้านการทอผ้าสู่บุตรหลานลดน้อยลง การด าเนินการวิจัยที่น่าสนใจขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งทีมวิจัยเรียกว่า 
การคืนความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าชาวไทยโส้ให้กับชุมชน คือการรวบรวมข้อมูลที่
ได้มาจัดเก็บและเผยแพร่ โดยใช้สื่อรูปแบบต่างๆที่สามารถเข้าถึงง่ายและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในกระบวนการจัดการความรู้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน ผู้น าชุมชน 
พัฒนาชุมชน นักวิชาการท้องถิ่น ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล และเยาวชน นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมการค้นหาเอกลักษณ์ของลายผ้าไทยโส้ ต าบลโพนจาน เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน ระดมสมอง เพื่อค้นหาชื่อ และวิเคราะห์ความหมายลายผ้าไทยโส้ ในกลุ่มครูภูมิ
ปัญญา และสตรีผู้ทอพื้นเมืองชาวไทยโส้ โดยมีครูภูมิปัญญาจ านวนมากในชุมชนไทยโส้ซึ่งเป็นผู้
คิดค้นและสืบทอดภูมิปัญญาการออกแบบลายผ้าไทยโส้แต่ด้ังเดิม กิจกรรมนี้ท าให้สตรีผู้ทอผ้า
พื้นเมืองรุ่นใหม่ เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของลายผ้าด้ังเดิมซึ่งมีความหมาย
ซ่อนเร้น และได้เรียนรู้ถึงการทอผ้าด้วยวิญญาณ และชีวิตของหญิงสาวชาวไทยโส้ กิจกรรมการยก
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ย่องครูภูมิปัญญา และการจัดการประกวดผ้าทอไทยโส้ลายด้ังเดิม ชาวไทยโส้ต่างพากันน าผ้าที่
เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเข้าประกวด ท าให้เยาวชนหันมาตระหนักถึงการทอผ้าด้ังเดิม และ
ท าให้ครูภูมิปัญญาเกิดความภูมิใจ ปลาบปลื้มที่เห็นลูกหลาน หันมาให้ความส าคัญกับการสืบ
ทอดวัฒนธรรมการทอผ้าที่สั่งสมกันมา 

  เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา (2545) ท าการวิจัยเรื่องการถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างปั้นสิงห์
ในจังหวัดเชียงใหม่   ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการเรียนรู้อาชีพช่างปั้นสิงห์ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมการคลุกคลี เป็นสิ่งกระตุ้นให้อยากสร้างผลงานของตนเอง แรงจูงใจจากการได้รับ
การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในครอบครัว  แรงจูงใจความสนใจส่วนตัว  แรงจูงใจด้านเศรษฐกิจ 
เนื่องจากมีตลาดรองรับผลผลิตและแรงจูงใจจากความต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
วิธีการถ่ายทอดผู้ถ่ายทอดจะถ่ายท าให้ดูและให้ผู้เรียนท าตามทีละขั้นตอนเป็นการสอนตัวต่อตัว 
จนกว่าจะเข้าใจและท าต่อไปได้เอง และปัญหาและอุปสรรคที่พบในถ่ายทอดอาชีพช่างศิลป์ คือ
ช่างปั้นสิงห์ที่มีประสบการณ์ไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงผลงานให้คนรุ่นหลังได้เห็นและจดจ าเป็น
แบบอย่างเนื่องจากสภาพสังคมความเป็นอยู่เปลี่ยนไป ช่างปั้นสิงห์บางท่านจะถ่ายทอดความรู้ให้
เฉพาะเครือญาติ หากไม่มีผู้สนใจก็ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลผู้อ่ืนๆ ช่างปั้นสิงห์บางท่าน
ละเลยสิ่งส าคัญที่เป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิม มีการดัดแปลง แต่งเติมรูปแบบมากเกินไป ท าให้การ
ถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้านผิดเพี้ยนไป  นอกจากนี้ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนไป 
ศิลปะพื้นบ้านไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  

 ยุพา เรืองพุ่ม (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การสืบทอดช่างฝีมือ : โอ่งลายมังกรของ
จังหวัดราชบุรี พบว่าในการท าโอ่งมังกรประกอบด้วยช่างฝีมือหลักคือ ช่างปั้น ช่างตี ช่างเขียนลาย
และช่างคุมเตา ช่างแต่ละคนไม่จ าเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพช่าง ส่วนใหญ่ใช้ความช านาญซึ่ง
เกิดจากการฝึกฝนปฏิบัติ วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้เกิดจากคนในครอบครัวมีเพียง
บางส่วนจากคนภายนอกครอบครัว  ลักษณะการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเกิดจากความ
สนใจส่วนบุคคล กระบวนการเรียนรู้เกิดจากการสังเกตการณ์จากการเป็นลูกมือช่ วยงานช่าง  
เรียนรู้จากการแก้ปัญหาที่พบในกระบวนการผลิตและสามารถแก้ปัญหานั้นได้ และการเรียนรู้แบบ
ครูพักลักจ า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสืบทอดของช่างฝีมือในกระบวนการผลิตโอ่งลายมังกร
ของจังหวัดราชบุรี การสืบทอดของช่างจ ากัดอยู่ในวงเครือญาติและคนในท้องถิ่น การสืบทอดไม่มี
แบบแผน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสอนและความใส่ใจของผู้เรียน องค์ความรู้ในการผลิตโอ่งอยู่ที่ตัวคน 
ซึ่งมีหลายขั้นตอน การเรียนรู้งานของช่างจะใช้เวลามากกว่าการเรียนรู้อาชีพอ่ืน เทคนิคต่างๆอยู่
กับการสังเกตและความใส่ใจของคนท า ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนปัจจัยภายนอก
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กระทบต่อการสืบทอดกระบวนการของช่างฝีมือผลิตโอ่งมังกรคือ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ปัจจุบัน
ไม่จ าเป็นต้องใช้โอ่งกักเก็บน้ าเหมือนในอดีต ส่งผลให้การผลิตโอ่งมังกรลดลง รวมทั้งนโยบายของ
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดราชบุรีไม่เป็นระบบและไม่เกิดความต่อเนื่อง ท าให้การประกอบอาชีพ
ช่างฝีมือในกระบวนการท าโอ่งมังกรลดลง 

  วราลี นิลนนท์ (2553) ท าการศึกษาเรื่อง การตีเหล็ก : แนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒนาภูมิปัญญาการตีเหล็กอีสาน โดยศึกษาในพื้นที่บ้านเสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม และบ้านม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า เดิมกลุ่มช่าง
ที่ตีเหล็กในภาคอีสานไม่ใช่ช่างในท้องถิ่นแต่เป็นกลุ่มที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อ่ืนน าเอาวิชาตีเหล็ก
ติดตัวมาด้วย การถ่ายทอดภูมิปัญญาการตีเหล็กให้แก่ลูกหลานที่มาช่วยงาน เมื่อเกิดความ
ช านาญจึงแยกออกมาประกอบอาชีพของตนเอง ซึ่งรูปแบบการใช้งานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ท าให้ได้รับความนิยม  แต่ในปัจจุบันทั้ง 2 หมู่บ้านต่างลงทุนและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กันเองทั้งปลีก
และส่ง  โดยขาดตลาดรองรับอีกทั้งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม กล่าวคือคนรุ่น
ใหม่ในชุมชนไม่เห็นความส าคัญของอาชีพตีเหล็ก โดยมองว่าเป็นงานหนัก การตีเหล็กส่วนใหญ่
เน้นในรูปแบบโรงงานอุตสาหกรรมเน้นปริมาณการผลิตมากกว่าคุณภาพ  ภูมิปัญญาการตีเหล็ก
จึงเริ่มสูญหายเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด  ผู้วิจัยงานชิ้นนี้น าเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา           
ภูมิปัญญาการตีเหล็กว่าควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนทั้งในด้าน วัสดุอุปกรณ์ 
กระบวนการตีเหล็ก รูปแบบการใช้งาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ แรงงาน ทุน และการตลาด ในด้าน
การตลาดควรจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกลุ่มสหกรณ์เพื่อให้มีอ านาจการต่อรองทางการตลาด 

อรรฆรัตน์ ตาเมืองมูล (2551) ท าการศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่าง
ประกอบรถม้าในจังหวัดล าปาง พบว่าสภาพแวดล้อม การเป็นลูกมือทุกวัน การได้รับความ
สนับสนุนจากผู้ใหญ่ในครอบครัว ความสนใจส่วนตัว เป็นแรงจูงใจในการประกอบอาชีพช่าง
ประกอบรถม้า การถ่ายทอดความรู้ เป็นแบบการดูแบบบอย่างการปฏิบัติจริงของผู้ถ่ายทอด แล้ว
ทดลองท าตาม การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติจริงสะสมความรู้โดยการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป  ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความสามารถ ความใส่ใจของแต่ละ
คน  นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายทอดได้แก่ ขาดโอกาสในการแสดงผลงาน 
ช่างที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่ได้ฝึกรุ่นใหม่ขึ้นมา การถ่ายทอดความรู้ให้เฉพาะ
เครือญาติและผู้ที่รับการถ่ายทอดขาดความพยายามในการฝึกฝน  อีกทั้งในเรื่องรูปแบบมีการ
ดัดแปลงลวดลายรูปทรง ละเลยการรักษาเอกลักษณ์ด้ังเดิมไว้ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 

เอกชน รวมทั้งต้นทุนของวัตถุดิบในการประกอบรถม้ามีราคาสูงท าให้ปัจจุบันงานประกอบรถม้า       
มีน้อยลง 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยข้างต้นพบว่า การอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
นั้น ต้องท าความรู้จักกับภูมิปัญญาด้านต่างๆจากอดีต สืบค้น รื้อฟื้น ผ่านผู้อาวุโส ปราชญ์
ชาวบ้าน เพื่อกระตุ้นในคนในยุคปัจจุบันตระหนักถึงความส าคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน คนกับธรรมชาติที่มีความเกี่ยวเนื่องมาแต่อดีต เพื่อใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือแก้ไข
ปัญหาของชุมชนนอกจากนี้ยังพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรบุคคลผู้เป็นแกนน าในการรื้อฟื้นภูมิปัญญาต่างๆ ด้วยวิธีการแตกต่างกันไป กระบวนการ
สืบทอดงานช่างแขนงต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษมาสู่รุ่นลูกหลาน 
เป็นงานถ่ายทอดความรู้ภายในครอบครัวผ่านความ เชื่อ ประเพณีพิธีกรรม การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ต่างๆ ส่วนมากเป็นแบบครูพักลักจ า การลงท าจริงเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติแล้วจึงพัฒนา
รูปแบบ   ภูมิปัญญาเหล่านั้นสู่กระบวนการสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงและรายได้สู่ตนเองและชุมชน 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับช่างประดิษฐ์สิ่ งต่างๆท่ีมีความส าคัญกับ
ประเพณีท้องถิ่นของไทยหลายชิ้น โดยมากศึกษาถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการสืบสานภูมิ
ปัญญา ทักษะเชิงช่างและศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านั้นดังงานวิจัยต่อไปนี้  

ฉลาด  จักรพิมพ์ (2550)  ท าการวิจัยเรื่อง ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง : การอนุรักษ์
และพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาคอีสานตอนบน จาก
การศึกษาพบว่าปัญหาการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในอนุรักษ์และพัฒนาการจัดงานประเพณีแห่
ปราสาทผึ้ง ได้แก่ ขาดแคลนช่างท าปราสาทผึ้ง  ช่างอาวุโสในปัจจุบันมีน้อยลง สุขภาพไม่ดี ไม่มี
เวลามาให้ค าแนะน า ส่วนช่างรุ่นใหม่ขาดความช านาญในการท างานต้องคอยรับค าชี้แนะจากช่าง
อาวุโส  การขาดแคลนงบประมาณในการท าปราสาทผึ้ง  ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมต่างๆของการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งไม่เพียงพอ ด้านการประชาสัมพันธ์งานยังไม่
ครอบคลุมทุกสื่อ  เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด ในภาคประชาชนยังขาดความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมจากประชาชนในชุมชนเนื่องจากภาระหน้าที่หรือการประกอบอาชีพท าให้ไม่สามารถ          
เข้ามามีส่วนร่วมได้เต็มที่   ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบกับหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังขาดความรู้ความ
เข้าใจด้านการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย 
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พงศทร พินิจวัฒน์ (2548) ท าการศึกษาเรื่อง ศิลปกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษา
หน้ากากผีตาโขน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จากการศึกษาพบว่า หน้ากากผีตาโขนเป็น                  
ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมที่ท าจากวัสดุธรรมชาติคือไม้ไผ่ โคนก้านมะพร้าวและไม้นุ่นผสมผสาน
กับลวดลายสีสันที่งดงามด้วยเทคนิคการท าที่ต่างกัน ใช้แสดงร่วมในกิจกรรมประเพณีบุญหลวงที่
รวมเอาบุญพระเวสและบุญบั้งไฟเข้าด้วยกัน เพื่อใช้เล่นถวายผีบรรพชนหรือผีเจ้านาย ตลอดจน
การร่วมแห่พระเวสสันดรและนางมัทรีเข้าเมือง รูปแบบและลวดลายหน้ากากผีตาโขนยุคด้ังเดิม
การใช้หวดนึ่งข้าวที่มีผ่านการใช้งานมาแล้ว ในช่วงแรกนิยมคว่ าปากหวดลง ยึดติดกับหน้ากาก แต่
ไม่เป็นที่นิยมจึงปรับมาเป็นรูปแบบที่ใช้หวดหงายปากขึ้นเพื่อยึดติดกับหน้ากาก ตกแต่งโคน
ก้านมะพร้าวท าใบหน้าจะมีขนาดเล็กสั้น จมูกมีลักษณะสั้นใกล้เคียงจมูกของคน ฟันเป็นรูปตาราง
สี่เหลี่ยม ไม่มีลวดลายใช้การทาสีเรียบๆ โดยใช้สีจากธรรมชาติเช่นสีขาวจากปูนหรือขี้เถ้า สีด าจาก
เขม่าไฟ หรือสีเหลืองจากขมิ้น ใช้เชือกปอจากกระสอบท าเป็นเส้นผม ส่วนผ้าใช้คลุมศีรษะ
ด้านหลังและล าตัวท าด้วยเศษผ้าต่างๆ ต่อมาในยุคสมัยกลาง พ.ศ. 2531 รูปแบบจะใช้หวดที่ท า
ขึ้นใหม่ ปากกว้างกว่าในท้องตลาด ใบหน้าท าด้วยโคนมะพร้าวเน้นความยาวมากขึ้น จมูก
ดัดแปลงให้ยาวและโค้งงอคล้ายงวงช้าง ส่วนฟันจะเขียนแบบเพิ่มรูปคล้ายหยดน้ าเรียกว่า เขี้ยว มี
การผสมผสานระหว่างการเขียนสีกับการปะติด การเขียนสีผสมกับการแกะสลัก ลวดลายอิสระเป็น
ลายไทยบ้าง ลวดลายตัวอักษรบ้าง รูปสัตว์บ้างผสมผสานกัน จนถึงยุคสมัยปัจจุบันมีการท า
รูปแบบหลากหลายมากขึ้นมีการเปิดร้านจ าหน่ายหน้ากากผีตาโขนโดยเฉพาะหน้ากากผีตาโขนมี
ความส าคัญด้านระบบแนวคิดความเชื่อ ระบบรัฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือหน้ากากผีตา
โขนมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะมีความเชื่อว่าการจัดท า
หน้ากากผีตาโขนเข้าร่วมแสดงในงานทุกปีเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นการปล่อยผีสาง และยังปล่อยทุกข์
โศกให้ไหลไปตามแม่น้ าด้วย การท าหน้ากากผีตาโขนมีความสัมพันธ์ที่คนในท้องถิ่นแต่ละคน           
แต่ละหน่วยงานจะเข้าใจและทราบบทบาทของตน  มีการแบ่งงานกันโดยไม่มีความขัดแย้ง  
ความส าคัญในระบบเศรษฐกิจ หน้ากากผีตาโขนมีส่วนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั้งในรูปแบบ          
ของจริงและของที่ระลึก  

อังกูลย์ สมคะเนย์ (2553) ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการท าเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการถ่ายทอด            
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าเทียนพรรษามีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วนคือ   

  1.  ค่านิยมและวัฒนธรรม ประเพณี โดยหลักคือความเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธ
ศาสนา การสืบทอดขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ประเพณีบุญเดือน 8 การเผยแพร่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 

วัฒนธรรม การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม ความสามัคคี ความเสียสละ ความ
ภาคภูมิใจ ความเป็นเอกลักษณ์  การสง่เสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมให้มีอาชีพและสร้างรายได้ 

  2.  องค์ความรู้เกี่ยวกับการท าเทียนพรรษา  เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการท าเทียน
พรรษา ได้แก่ประเภทเทียนพรรษา วัตถุดิบที่ใช้ในการท าต้นเทียนพรรษา เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การท าเทียนพรรษา และลายเทียน 

  3.  วิธีการถ่ายทอดการท าเทียนพรรษา โดยรูปแบบการถ่ายทอดการท าเทียน
แบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ  การถ่ายทอดโดยการศึกษาในระบบ ถ่ายทอดโดยการสร้างความตระหนัก
ระดมสมองและทบทวนความรู้เดิม ประเมินผลก่อนการเรียน ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  การถ่ายทอดการศึกษานอกระบบ เป็นการถ่ายทอดโดยการสร้างความตระหนักและ
การสร้าง          จิตวิญญาณให้เห็นความส าคัญของการท าเทียนพรรษา บรรยากาศและสาธิตท า
ให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจ  และการถ่ายทอดตามอัธยาศัย โดย
การศึกษาจากสื่อ สิ่งพิมพ์  การสังเกต พูดคุยซักถาม ทดลองท า การปฏิบัติจริงตามความสนใจ 

 นายอดุยเดช ตันแก้วและคณะ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงาน
ศิลปวัฒนธรรมการท าเทียนพรรษาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
อุบลราชธานี : กรณีศึกษาชุมชนวัดศรีประดู่ วัดพระธาตุหนองบัวและวัดทุ่งศรีเมือง  ผลการศึกษา
พบว่า     การท าเทียนมีการเน้นการอบรมเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุตจริต กริยามารยาท 
รวมถึงการฝึกให้เป็นคนมีจิตส านึกสาธารณะ ประหยัดมัธยัสถ์ และรู้จักประมาณตน  การท าเทียน
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานคนในชุมชน พระ เณรในวัดช่วยท าด้วยความสมัครใจ ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ   
มีการวางแผนงบประมาณโดยการน าข้อมูลเก่าเป็นฐานเพื่อพิจารณาการวางแผนในการท าเทียน
จากงบประมาณที่มีในนั้น มีการค านวณปริมาณวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ค่าแรงงาน  ซึ่งอยู่ภายใต้
หลักความพอประมาณ แรงงานได้รับค่าแรงที่เหมาะสม     มีการค้นหาวิธีการผลิต หรือวัสดุ
อุปกรณ์ขึ้นมาใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต เช่นปัจจุบันมีการน าปูนปาสเตอร์มาใช้เป็นตัว
หุ่นและเอาขี้ผึ้ งมาหล่อหุ่นพลาสเตอร์อีกครั้งหนึ่ง  มีการผลิตเครื่องมือขึ้นมาใช้ เองซี่ล้อ
รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว น ามาใช้เป็นมีดตัดลาย ใช้เศษเหล็กจากวัสดุต่างๆ มาท าเป็นเหล็กเผาไฟ 
หรือ มีการน าผงซักฟอกมาใช้ในขั้นตอนการล้างขี้ผึ้งเพื่อแยกขี้ผึ้งออกจากเศษวัสดุปลอมปน   และ
พบว่าในปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่ ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษา โดย
ถือเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีโครงการรับสมัครอาสาสมัครเยาวชนเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
การท าเทียน มีหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการท าเทียนพรรษา โดยให้จัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีได้แก่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา สังกัดจุฬาลงกรณ์ราช
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วิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี   มีข้อเสนอแนะจากผู้ เกี่ยวข้องให้ความคิดเห็นว่า ควรสร้าง
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เทียนพรรษาประจ าจังหวัด เปิดกว้างให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มี
ความพร้อมจัดท าเทียนพรรษาส่งเข้าประกวด มีจัดต้ังชมรมหรือสมาคมช่างท าเทียน เพื่อเป็นศูนย์
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับช่างท าเทียนให้เป็นระบบมากขึ้น ลดภาวะด้านการแข่งขันเพื่อ
มุ่งหวังชัยชนะและรางวัลจากการประกวดให้น้อยลง แต่ไปเน้นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการท า
เทียน ให้มีคุณภาพและถูกต้องตามประเพณีและลดขนาดของเทียนพรรษาให้เล็กลงหรือเพิ่มความ
หลากหลายของประเภทขนาดของต้นเทียนที่ส่งเข้าประกวด จะได้มีการท าเทียนเข้าประกวดมากขึ้น 

บุษบา กิติจันทโรภาส (2554) ท าการศึกษาเรื่อง เทียนพรรษา : รูปแบบการ
จัดการเพื่อสร้างความร่วมมือในการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาของชุมชน จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีแห่เทียนพรรษา
ในจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของประเพณีแห่เทียนพรรษาและปัญหา
ความร่วมมือของชุมชนในการสืบสานประเพณีนี้และสร้างรูปแบบการจัดการความร่วมมือของ
ชุมชนในการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ผลการศึกษาพบว่าก่อนพุทธศตวรรษที่ 25 ชาวบ้าน
แต่ละบ้านท าเทียนพรรษาถวายพระสงฆ์เป็นของตน  ต้ังแต่เป็นเทียนเล่มเล็กขนาดยาวรอบศีรษะ 
ต่อมาพัฒนาเป็นการมัดรวมเทียนเล่มเล็กแล้วพันกระดาษสี  แล้วจึงพัฒนาเรื่อยมาเป็นการหล่อ
เทียนพรรษาด้วยรางไม้ เริ่มท าลวดลายลงบนเทียนพรรษา  การหล่อเทียนด้วยพิมพ์สังกะสีและ
การแกะสลักต้นเทียน ซึ่งยังคงความเชื่อที่ว่าแสงแห่งเทียนเปรียบเสมือนแสงแห่งปัญญา  การ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพบว่ามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประดิษฐ์ต้นเทียน เพื่อหวังชนะผล
การประกวด ในการสืบสานประเพณีแห่เทียนในทุกๆด้านรวมทั้งการพัฒนางานแห่เทียนพรรษา
เพื่อการท่องเที่ยวส่งผลกระทบทางลบ ทั้งด้านความเชื่อ การท าเทียน การแห่เทียนและการสืบสาน
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ในด้านความเชื่อชาวบ้านขาดความเชื่อมั่นในการท าบุญด้วยเทียน
พรรษา ละเลยการท าเทียนไปถวายวัด การท าเทียนเป็นการท าเพื่อการประกวด การแห่เทียนผู้ร่วม
กิจกรรมไม่ได้ท าตามความศรัทธา ด้านการสืบสานทั้งความรู้ ศิลปะ งานช่างขาดแคลนก าลังคน 
ด้านการสร้างรูปแบบการจัดการเพื่อให้เกิดความร่วมมือของชุมชน พบว่า ทางรัฐบาลให้อิสระแก่
แต่ละชุมชน ในการสร้างรูปแบบที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือด้านต่างๆเช่น การสืบทอดภูมิปัญญา
การท าเทียนพรรษา การแห่เทียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านคือ การใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน การแต่ง
กาย การฟ้อนร า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกลุ่มเทียนพรรษาและการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
พุทธศาสนาแก่ประชาชน 
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 สนอง อุปลา (2546) ศึกษาเรื่องพัฒนาการประเพณีผีตาโขน อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย  พบว่า ประเพณีผีตาโขน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นการละเล่นที่เกิดจากความ
เชื่อเรื่องวิญญาณบรรพชน สืบสายมาจากการละเล่นปู่เยอ ย่าเยอของหลวงพระบาง ปรับเปลี่ยน
ผสมผสานให้เป็นการละเล่นที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และพัฒนาการไปตามยุคสมัย
โดยแบ่งเป็น 3 ยุคคือยุคด้ังเดิม ก่อนปีพ.ศ. 2500 เป็นการปรับประยุกต์การละเล่นปู่เยอ ย่าเยอ 
เป็นการผสมความเชื่อระหว่างพราหมณ์ พุทธ ผี ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพระบาง  ให้
เป็นรูปแบบของตนเอง เรียกว่าผีตาโขนใช้ละเล่นเพื่อบวงสรวงบูชาผีเจ้านายและแห่พระ มีการท า
หน้ากากผีตาโขนจากวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น น ามาสวมใส่ละเล่นเต้นฟ้อนหยอกล้อผู้คนพร้อม
อาวุธคือดาบหรือง้าว ทุกคนที่เล่นจะต้องน าหน้ากากผีตาโขน  และอุปกรณ์ไปทิ้งลอยแม่น้ าตาม
ความเชื่อโบราณ ยุคที่ 2 คือยุคแสวงหา ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2530 ประเพณีผีตาโขนพัฒนาไป
พร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาประเพณีผีตาโขน
ตาม 3 แนวคิด คือแนวอนุรักษ์ แนวคิดบูรณาการ และการสร้างสรรค์เพื่อผลทางเศรษฐกิจ ยุคนี้ท า
ให้ประเพณีผีตาโขนเป็นที่รู้จักมากขึ้น ยุคที่ 3 พ.ศ. 2530-2546 เป็นยุคที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยบรรจุให้ประเพณีผีตาโขน อ าเภอด่านซ้าย อยู่ในแผนการท่องเที่ยว  ชาวบ้านก็ปรับตัว
ตอบสนองการท่องเที่ยว มีการจัดการแสดงการละเล่นผีตาโขนให้นักท่องเที่ยวชม มีการจัดฉาก
การแสดง มีการประกวด ผู้เล่นผีตาโขนจึงมี 2 กลุ่มทั้งกลุ่มผู้ละเล่นตามพิธีกรรมและผู้ละเล่นเพื่อ
การแสดง พัฒนาการของประเพณีผีตาโขนแต่ละยุคได้ก่อให้เกิดผลกับวิถีชุมชนในทุกด้าน ทั้งด้าน
ศาสนา ส่งเสริมให้วัดเป็นส่วนกลางในการละเล่นของชุมชน ด้านสังคมมีส่วนอบรมขัดเกลาคนใน
ชุมชนในการอยู่ร่วมกัน ด้านวัฒนธรรมมีส่วนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ
งานประเพณีผีตาโขนสามารถสร้างรายได้จากการว่าจ้าง การขนส่ง การจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกส่ง
ให้เกิดการท่องเที่ยวด้านอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง 

จุลดิษฐ์ อุปฮาต (2553) ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการ
ประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขนของชุมชนอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  ผลการศึกษากล่าวถึงปัญหาการ
พัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขนของชุมชนอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย          
5 ด้านได้แก่ ปัญหาด้านรูปแบบหน้ากากผีตาโขน มีความผิดเพี้ยนไปจากเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
คุณค่าลดลงซึ่งอดีตแฝงด้วยความศักด์ิสิทธิ์และคุณค่าของหน้ากากที่เกิดจากความเชื่อ รากเหง้า
ของวัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรมมาจากบรรพบุรุษ ปัญหาด้านองค์ความรู้หรือเทคนิควิธีทาง
ศิลปะ เนื่องจากการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าหน้ากากผีตาโขนเป็นวิถีสืบต่อกันมาเพื่อใช้
ประกอบขบวนแห่ในประเพณีผีตาโขนเท่านั้น  เรียนรู้และถูกถ่ายทอดมาจากครอบครัวไม่มีทฤษฎี
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วิชาการรองรับและความงามทางด้านศิลปะ ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือประดิษฐ์ 
เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อประกอบขบวนแห่ในประเพณีเป็นผลิตในเชิงธุรกิจ ซึ่งต้องเพิ่มปริมาณของ
รูปแบบหลากหลายเพื่อให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้า ความต้องการวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบก็เพิ่มขึ้น 
จนต้องมีการน าเข้าวัตถุดิบจากท้องถิ่นอ่ืนหรือจ าเป็นต้องใช้วัตถุดิบอ่ืนๆทดแทนเช่น พลาสติก 
โฟม ใยสังเคราะห์ท าให้ความประณีตและคุณค่าด้านศิลปกรรมลดลง  ปัญหาด้านการตลาดเป็น
อีกปัญหาหนึ่งคือขาดการวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ และขาดเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนเพื่อผลิตและจ าหน่ายรวม และปัญหาเงินทุนในการผลิต ข้อมูลดังกล่าวจุลดิษฐ์
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์การสร้างศูนย์เรียนรู้ ยุทธศาสตร์การ
ประชาสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ์
หน้ากากผีตาโขนของชุมชนอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย                                                           
   งานที่ศึกษาเกี่ยวกับการเข้าสู่อาชีพช่างเช่นงานของ ชัยวิชิต ทันพรม (2548) ที่
ศึกษาเรื่องกระบวนการเรียนรู้การเข้าสู่อาชีพช่างท าบ้ังไฟ จังหวัดยโสธร การศึกษาพบว่าช่างท าบั้ง
ไฟในจังหวัดยโสธร ได้รับความรู้ถ่ายทอดมาจากบุคคลในครอบครัวเกิดจากประสบการณ์จากที่
เห็นแบบอย่างมาก่อน การสั่งสอนเป็นแบบลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้จึงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดการตัดสินใจไปประกอบอาชีพช่างท าบั้งไฟคือรายได้ที่ดีคุ้มค่าเป็นอาชีพเสริมที่
สร้างรายได้ที่ดี และทักษะการท าบ้ังไฟที่ดีจะได้รับการยอมรับจากสังคม 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยข้างต้นท าให้เห็นพัฒนาการของงานช่างประเภทต่างๆ 
ที่มีปรับตัวตามยุคตามสมัย และการพัฒนาทักษะเชิงช่าง การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มี
รูปแบบหลากหลาย  รวมทั้งปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาและการอนุรักษ์การสืบสานงานช่าง
ที่หลายท้องถิ่นก าลังประสบอยู่เช่นกัน  เพื่อน ามาเปรียบเทียบ วิเคราะห์และหาแนวทางการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเพณีชักพระและเรือพระบกในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 เอกสารในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ การศึกษาข้อมูลความเป็นมาของ

ประเพณีชักพระ การจัดงานประเพณี และการท าเรือพระบกในพื้นที่อ่ืนๆและการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีดังนี้ 

  2.1   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเพณีชักพระและเรือพระในพื้นที่อื่นๆ  
       การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเพณีชักพระและเรือพระพบว่าเอกสารส่วนใหญ่

เป็นต าราและสารานุกรมซึ่งมีนักวิชาการหลายท่าน เช่น ประทุม ชุมเพ็งพันธ์ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์  
ภิญโญ จิตต์ธรรม  สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นต้น  ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของประเพณี
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ชักพระในภาคใต้และบรรยากาศในประเพณีชักพระของแต่ละท้องที่ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนัก 
สามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆและมีรายละเอียดดังนี้ 

     2.1.1  ประเพณีชักพระของชาวใต้ 
           การลากพระหรือชักพระของชาวใต้ เป็นการสมมติและการสมโภช

เฉลิมฉลองตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติ โดยวิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเรียกว่า “ พระลาก” (พระปาง
อุ้มบาตร หรือพระปางประทานอภัย) ขึ้นประดิษฐานบนบุษบก  ซึ่งถ้าเป็นทางบกบุษบกจะต้ังอยู่
บนพาหนะท าเป็นรูปเรือหรือพญานาคเรียกกันว่า “นมพระ” (พนมพระ) แสดงว่าเดิมประเพณีนี้ 
น่าจะเกิดจากการแห่ทางน้ ามาก่อน ชักลากแห่แหนไปยังต าบลต่างๆ ใกล้เคียง ถ้าเป็นการชักพระ
ทางน้ าหรือทางเรือเรียกว่า “เรือพระ” คือการเอาเรือหลายล ามาเทียบเรียงขนานผูกติดกันเป็นแพ
ขนาดใหญ่ ประดับตกแต่งอย่างปราสาทมณฑปวิจิตรงดงาม แห่แหนมีเครื่องดนตรีประโคมไปตาม
แม่น้ าล าคลอง ทะเลสาบ ท าให้เกิดประเพณีการละเล่นต่างๆตามมาอีก เช่น การเล่นเพลงเรือ การ
ประชันปืด (ตะโพน) การประชันโพน(กลอง) การแข่งเรือ และการประกวดประชันอ่ืนๆ ตลอดจน
การสร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในงานประเพณีเป็นต้น (ประทุม ชุมเพ็งพันธ์ 2548: 220-221) 

  นับต้ังแต่ครั้งภิกษุชาวจีนชื่อ อ้ีจิง ได้จาริกผ่านคาบสมุทรมลายูเพื่อไปศึกษา
ศาสนาในอินเดีย ใน พ.ศ. 1214-1238 ก็ได้เห็นประเพณีการลากพระของชาวใต้ “โฮลิง” (ตันมาลิง
หรือตามพรลิงค์) จึงบันทึกไว้ว่า “พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์องค์หนึ่งมีคนแห่แหนน ามาจากวัดโดย
ประดิษฐานบนรถหรือบนแคร่มีพระสงฆ์และฆราวาสหมู่ใหญ่แวดล้อมมา มีการตีกลองและ
บรรเลงดนตรีต่างๆ มีการถวายของหอมดอกไม้และถือธงชนิดต่างๆ ที่ทอแสงในกลางแดด 
พระพุทธรูปเสด็จไปสู่หมู่บ้านด้วยวิธีดังกล่าวนี้ภายใต้เพดานกว้างขวาง” จากหลักฐานในจดหมาย
เหตุของภิกษุอ้ีจิงนี้ท าให้นักวิชาการบางคนเชื่อว่าประเพณีลากพระในภาคใต้มีมาแล้วต้ังแต่สมัย
ศรีวิชัย 

  ประเพณีลากพระของชาวใต้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นประเพณีที่ทั้งสถาบัน
ศาสนาและสถาบันกษัตริย์ถือเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง ปรากฏในเรื่องประทวนตราให้แก่พระครูอินทโมฬี
คณะป่าแก้ว หัวเมืองพัทลุงใน พ.ศ. 2242 ว่า “แลเมื่อครั้งคณะป่าแก้วแต่ก่อนมีพระครูอันดับ 6 
องค์ ได้ช่วยการพระราชพิธีตรุศสารทแลงานลากพระถวายพระราชกุศล” และข้อความอีกตอนหนึ่ง
ว่า “แลราชการเมืองซึ่งเป็นพนัดแก่ขุนหมื่นกรมคณะป่าแก้วมีหน้าที่เมืองเส้นหนึ่งพระราชพิธีตรุ
ศสารทแลงานลากพระเจ้าเมืองจะได้เบียดเสียดเอาข้าพระไปใช้ราชการนอกนั้นหามิได้ ” เมือง
นครศรีธรรมราชปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แม้แต่ผู้ตีกลองในงาน
ลากพระก็ถือว่าส าคัญ จึงมีแจ้งไว้ในท าเนียบข้าราชการตกเป็นพระอัยการไว้ว่า “ขุนรันไภรีถือศักดิ
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นา 200 พนักงานตีกลองแห่พระ”  ต าแหน่งนี้มีมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งปรากฏในท าเนียบ
ข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราชครั้งรัชกาลที่ 2 ว่า “ขุนรันไภรีถือศักดินา 200 พนักงานตีกลองแห่
พระ” เช่นกัน 

  ประวัติความเป็นมาของประเพณีชักพระเล่ากันในเชิงพุทธต านานว่า 
หลังจากพระพุทธองค์ทรงกระท ายมกปาฏิหาริย์ปราบเดียรถีย์ ณ ป่ามะม่วง กรุงสาวัตถีแล้ว ได้
เสด็จไปจ าพรรษา ณ ดาวดึงส์ เพื่อโปรดพุทธมารดาจนสิ้นสมัยพรรษาแล้วเสด็จกลับมามนุษย์โลก 
พระอินทร์จึงนิมิตบันไดทอดจากสวรรค์ลงสู่มนุษยโลก ที่ใกล้นครกัสสะ เป็นบันไดทองเบื้องขวา 
บันไดแก้วอยู่กลาง และบันไดเงินอยู่ด้ายซ้าย พระพุทธองค์เสด็จบันไดแก้ว (มีนัยยะเป็นปรัชญาว่า 
เลือกเดินทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา) พุทธศาสนิกชนทราบก าหนดนี้จากพระโมคคัลลานะ
ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จถึงประตูนครกัสสะในเช้าตรู่ของวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ต่างปลาบปลื้ม
ยินดีพากันไปรอรับเสด็จ พร้อมด้วยเตรียมภัตตาหารไปถวายอย่างล้นหลามจนไม่อาจเข้าไปถวาย
ถึงพระพุทธองค์ได้ทั่วทุกคน ผู้ที่ไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้จ านวนมากนั้นต่างมีศรัทธาแรงกล้า จึงใช้
ใบไม้ห่อภัตตาหารแล้วยื่นต่อกันบ้าง โยนบ้าง ปาบ้าง ตามต านานว่าด้วยแรงอธิษฐานและ
อภินิหารแห่งพระพุทธองค์ ภัตตาหารเหล่านั้นไปตกในบาตรของพระพุทธองค์ทั้งสิ้น ( คือที่มาของ
การน าเอาข้าวเหนียวมาห่อด้วยใบกะพ้อเป็น 3 มุมคล้ายข้าวต้มลูกโยนที่ภาษาถิ่นเรียกว่า “ต้ม”)  

  เมื่อเลยพุทธกาลมาแล้วและมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น พุทธศาสนิกชนจึง
น าเอาพระพุทธรูปมาแห่แหนสมมติแทนพระพุทธองค์ กระท ากันในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี
สืบมาเป็นประเพณีชักพระ อุปมาเหมือนได้ร่วมรับเสด็จและร่วมถวายภัตตาหารแด่พระพุทธองค์
ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะห่างไกลกันด้วยเวลาและสถานที่เพียงใด 

  จากพระพุทธประวัติตอนที่กล่าวมาแล้วนั้นในภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย
ล้วนเกิดเป็นประเพณี “ ตักบาตรเทโว” หรือเรียกว่า “ตักบาตรเทโวโรหนะ” การที่เกิดเป็นประเพณี
ลากพระหรือชักพระขึ้นในภาคใต้และกลายเป็นประเพณีส าคัญยิ่ง จึงน่าจะเป็นเพราะมีคตินิยม
ด้ังเดิมอย่างอื่นเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยและเหตุเหมาะสม คือ ในเดือน 11  นั้นเป็นช่วงที่ภาคใต้เริ่มเข้า
สู่ฤดูฝน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกรรม สิ่งที่ปรารถนาพ้องกันจึงได้แก่การขอให้ฝนตก
ต้องตามฤดูกาล งานบุญประเพณีนี้ จึงมุ่งขอฝนเพื่อการเกษตรจนเกิดเป็นคติความเชื่อว่าการลาก
พระหรือชักพระท าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล คติความเชื่อดังกล่าวเห็นได้ชัดจากความเชื่อที่ว่า 
“เมื่อพระหลบหลัง (เรือพระกลับวัดเสร็จเรียบร้อย) ฝนจะตกหนัก”  ความเชื่อนี้มีหลักฐานปรากฏ
อยู่ในรายงานพระวิจิตรวรสาสน์ข้าหลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลาและพัทลุง    ร.ศ.114 
(พ.ศ. 2438) ว่า “อนึ่ง ราษฎรชาวเมืองสงขลานิยมนับถือในการแห่พระถึงระดู เดือน 11 ชวนกัน
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อาราธนาพระพุทธรูปลงมาต้ังแห่ไปตามถนนทุกๆปี ถือกันว่าท าให้ไร่นาบริบูรณ์ แต่การที่เป็นมา
แล้ว มักจะเกิดเหตุวิวาทกันเสมอทุกๆราย” และเพราะเหตุที่มักวิวาทกันขึ้น “ผู้ว่าราชการเมืองจึง
ออกกฎหมายประกาศห้ามให้เลิกการลากพระเสียตลอดเมืองสงขลาหลายปีมาแล้ว แต่ราษฎรยังมี
ความปรารถนาอยู่เสมอครั้งข้าพระพุทธเจ้าไปคราวนี้ ต่างคนต่างมาร้องขออนุญาตที่จะลากพระ
ดังที่เคยได้มาแต่ก่อน อ้างว่าที่ท านาไม่บริบูรณ์มาหลายปีแล้วน้ันก็เพราะไม่ได้แห่พระ” 

  พระพุทธรูปที่นิยมใช้ในพิธีลากพระ ได้แก่ ปางเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ บาง
ท้องถิ่นก็ใช้ปางอุ้มบาตร โดยถือตามคติที่มาของประเพณีดังกล่าวมาในตอนต้น แต่มีหลาย
ท้องถิ่นนิยมใช้ปางห้ามสมุทร บางแห่งใช้ปางห้ามญาติและบางแห่งใช้ปางคันธารราษฎร์ซึ่งเป็น
ปางขอฝนที่ใช้ในพิธีพิรุณศาสตร์ของกลาง (ท าในเดือน 9 เพราะฤดูท านาของภาคกลางเร็วกว่า
ภาคใต้ เป็นพระคันธารราษฎร์แบบยืนตามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ 
ให้หล่อขึ้นมีลักษณะผ้าอุทกสาฏกตวัดชายคลุมพระพาหาข้างหนึ่ง เสด็จยืนอยู่บนหัวกลุ่มที่ฐานมี
ขั้นอัฒจันทร์ลงไป 3 ขั้น) อันนีย้่อมบ่งถึงความเชื่อของชาวภาคใต้ที่ว่าการลากพระท าให้ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาลท าให้นาไร่สมบูรณ์ได้ชัดยิ่งขึ้น บางวัดใช้พระพุทธรูปปางอ่ืนที่มีประวัติส าคัญพิเศษ
ของวัดนั้นๆ ที่ชาวบ้านมีความเชื่อถือพิเศษก็มี ถือว่าปางใดก็เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเหมือนกัน    
ที่ใช้ 2 องคห์รือ 3 องค์ก็มี 

  เมื่อศรัทธาว่าการลากพระท าให้ฝนตกตามฤดูกาล ก็เกิดการผสมผสานกับ
คติที่ว่านาคเป็นผู้ให้น้ าแก่มนุษยโลก  ด้วยเหตุนี้ตกแต่งรถ เรือพระหรือล้อเลื่อนที่ใช้ส าหรับ          
ลากพระจึงนิยมท าให้รูปพญานาค 

  2.1.2  ประเภทของการลากพระ 
    2.1.2.1  ลากพระน้ า 
        การลากพระทางน้ า หรือ “ลากพระน้ า” ออกจะสนุกกว่า”

ลากพระบก” เพราะสภาพการณ์เอ้ือต่อกิจกรรมอ่ืนๆมากกกว่า เช่น สะดวกในการชักลาก ง่ายแก่
การรวมกลุ่มกันจัดพายเรือ เพราะแต่ละกลุ่มมีลักษณะเป็นเอกเทศ ท้าทายต่อการแข่งขันประกวด
ประชันกันผนึกก าลังกันได้สะดวก มีกิจกรรมเชื่อมโยงอ่ืนได้หลากหลายกว่า เช่น การแข่งเรือพาย
เรือ การแย่งเรือพระ การเล่นเพลงเรือ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ หากท้องถิ่นที่มีสภาพภูมิประเทศ
เอื้ออ านวยให้สามารถท าได้ทั้งทางบกและทางน้ า ท้องถิ่นนั้นมักจะเลือก “ลากพระน้ า” 

       การลากพระทางเรือ มักเป็นวัดที่ต้ังอยู่ริมแม่น้ าล าคลอง 
ชาวบ้านแถบนั้นมีเรือมาก วิธีนี้เป็นการลากไม่ตรงตามฤดูกาลเสียโดยมาก เพราะจะต้องคอยให้
ถึงฤดูน้ ามาก เพราะฉะนั้นการลากพระทางเรือนี้เพื่อต้องการท าบุญและรื่นเริงมากกว่าที่ท าให้
ถูกต้องตามลัทธิธรรมเนียมท่ีมีมา  (พรหมมาณพ, 2524: 21) 
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    2.1.2.2  ลากพระบก 
      การลากพระทางบก มักเป็นวัดซึ่งต้ังอยู่ที่ดอน ไม่มีแม่น้ าล า

คลองก็ใช้วิธีลากทางบก  การลากพระทางบกนี้มีมากลากกันชุกชุมและต้องท าตามฤดู                   
(พรหมมาณพ, 2524: 21) 

       การลากพระทางบก หรือ “ลากพระบก” แต่โบราณนิยมใช้
ล้อเลื่อน เรือพระจึงหนัก ต้องอาศัยคนลากเป็นจ านวนมากจึงต้องมีเชือกลากเป็น 2 สาย สายหนึ่ง
ส าหรับผู้หญิงอีกสายส าหรับผู้ชาย เมื่อลากเฮฮากันไป สายเชือกก็เบียดเสียดกันเข้าไป บางครั้ง
ผู้ชายจะแกล้งกระทบสายผู้หญิงผู้หญิงที่หลักไม่ดีล้มลงบ้าง พวกผู้ชายที่เป็นญาติพี่น้องเกิดไม่
พอใจจึงมักเกิดวิวาทกันขึ้น การวิวาททุบตีกันจึงมักจะเกิดคู่กับเป็นประเพณีลากพระ จนพูดล้อกัน
ว่าถ้าปีใดลากพระแล้วไม่ได้วิวาททุบตีกันบ้างก็เป็นการลากพระที่ไม่สมบูรณ์แบบ 

      แม้การลากพระทางน้ า ก็มีเหตุให้วิวาทกันได้ เช่น แย่งเรือ
พระกันแล้วพูดเยาะเย้ยถากถางกัน แกล้งพายเรือเข้าเบียดให้เรือล าอ่ืนล่ม แกล้งพุ้ยน้ าใส่ผู้หญิงให้
เสื้อผ้าเปียกปอน เป็นต้น 

 การก่อเหตุวิวาทในวันลากพระที่แปลกและมีทั้งทางบกและทางน้ าก็คือ 
เตรียมการนัดแนะไว้ล่วงหน้าเพื่อยกพวกไปกันในวันลากพระ เป็นที่น่ายินดีที่ปัจจุบันไม่ค่อยมี
เหตุการณ์วิวาทกันในวันลากพระ 

  2.1.3  การเตรียมการลากพระ 
    เมื่อเดือน 9 ผ่านไปแล้ว หลายวัดต้ังใจแน่วแน่ว่าจะร่วมประเพณี

ลากพระในเดือน 11 ก็จะเริ่มเตรียมการหุ้มโพนเพื่อใช้ “คุมโพน” และใช้ประโคมในวันพิธีรวมทั้งให้
ชาวบ้านน าไปประชัน หรือแข่งขันกับของวัดอ่ืนการหุ้มโพนมีกรรมวิธีที่ซับซ้อนทั้งในการขุดและขึง
หนังให้ตึงเต็มที่ ต้องใช้ เวลานานแรมเดือน บางวัดมีพิธีไสยศาสตร์ประกอบด้วย ต้องใช้
ผู้ช านาญการเรื่องนี้โดยตรง แต่ละวัดจะต้องมีโพน 2 ใบ ใช้เสียงทุ้ม 1 ใบ เสียงแหลม 1 ใบวัดใด
โพนเสียงดีแข่งขันชนะ ชาวบ้านก็พลอยได้หน้าชื่นชมยินดีกันไปนานเป็นแรมปี 

   เมื่อใกล้วันลากพระประมาณ 7 หรือ 3 วัน ทุกวัดที่จะลากพระในปี
นั้นก็จะเริ่มคุมโพน เพื่อปลุกใจชาวบ้านให้กระตือรือร้นร่วมพิธีลากพระ และอาจน าไปท้าทาย
แข่งขันกับวัดใกล้เคียง พร้อมกันนั้นภิกษุสามเณรและอุบาสกที่มีฝีมือทางช่างก็จะช่วยกันจัด
ตกแต่งเรือพระและ “นมพระ” (บุษบก) ซึ่งต้องท ากันอย่างสุดฝีมือ  

   ในส่วนของชาวบ้านก็จะเตรียมการตกแต่งเรือพาย ที่ เรียกว่า เรือ
เพรียว เตรียมสรรหาฝีพาย ซ้อมพายเรือแข่งเตรียมเครื่องแต่งตัวตามที่ได้ก าหนดตกลงกัน 
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   สิ่งที่ทุกครอบครัวจะต้องกระท าก็คือ การเตรียม “แทงต้ม” เตรียมหา
ใบกระพ้อและข้าวสารข้าวเหนียว เพื่อน าไปท าขนมต้ม “แขวนเรือพระ” เป็นพุทธบูชา ดังปรากฏใน
บทเพลงกล่อมเต็มว่า 

   “...พี่ไปเหอ      ไปบ้านหัวนอนสักเดียว 
   ไปซื้อสารเหนียว   แทงต้มลากพระ 
   โถกโถกแพงแพง   แม่อีแดงกะไม่ละ  
   แทงต้มลากพระ   ไม่ละสักหนเดียว”   
   การแทงตม้ เริ่มจากการเตรียมหายอดกะพ้อไว้ให้พร้อมก่อนถึงวันชัก

พระ  1-2 วัน น าสารข้าวเหนียวแช่ให้อ่อนตัวผัดด้วยน้ ากะทิให้พอเกือบสุก (บางรายนิยมแทรกถั่ว
ด้วย เรียกว่า “ต้มใส่ถั่ว” ในกรณีนี้ต้องเตรียมถั่วเหลืองหรือถั่วด าต้มให้สุกเสียก่อน เมื่อผัดข้าว
เหนียวเข้ากับน้ ากะทิจนทั่วแล้วจึงค่อยผสมถั่วลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วตักใส่ภาชนะวางทิ้ง
ไว้ให้เย็น) จึงน ามาห่อด้วยใบกะพ้อห่อเป็นรูป 3 มุมคล้ายกระจับ แต่ละลูกมีขนาดโตประมาณ 2-3 
ค า การห่อต้องรู้จักวิธีม้วนขอดปลายใบกะพ้อขึ้นรูปมุมแรกส าหรับยัดข้าวเหนียวใส่ รู้วิธีการพันห่อ 
การสอดซ่อนปลายโคนใบและดึงปลายเพื่อให้รัดรูปทรงเป็น  3 มุมสวยงาม เรียกวิธีห่อต้มให้ได้
ตามแบบนั้นว่า “แทงต้ม” เมื่อแทงต้มเสร็จจะต้องน าไปนึ่งให้สุกอีกขั้นหนึ่ง 

    เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 บรรดาทายกทายิกาก็จะพร้อมกัน
อัญเชิญพระพุทธรูปส าหรับใช้ลากพระมาท าพิธีสรงน้ า เปลี่ยนผ้าทรงแล้วสมโภช ในคืนนั้นจะต้อง
เร่งเตรียมเรือพระให้เสร็จ 

  2.1.4  วันลากพระ 
   เมื่อถึงเช้าตรู่ของวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 จะอาราธนาพระพุทธรูปขึ้น

ประดิษฐานบนบุษบกเหนือเรือพระ นิมนต์พระภิกษุในวัดนั้นทั้งหมดขึ้นนั่งประจ าเรือพระ พร้อมทั้ง
อุบาสกและศิษย์วัดที่ติดตามและประจ าเครื่องประโคม ซึ่งมีโพน ซ้อง โหม่ง ฉิ่ง ฉาบ แล้วชาวบ้าน
ก็จะช่วยกันลากเรือพระออกจากวัดต้ังแต่เช้าตรู่ ถ้าเป็นการลากพระทางน้ าก็จะใช้เรือพายลาก ถ้า
เป็นการลากพระทางบกก็จะใช้คนเดินลากแล้วแต่กรณี 

   ขณะที่ลากเรือพระไป ใครจะมาร่วมแขวนต้มบูชาพระหรือร่วมลาก
ตอนใด  ก็ได้โดยเฉพาะการลากพระน้ า เมื่อจะมีการน าต้มไปแขวนบูชาพระ เรือพายหรือแจวจะ
เข้าไปชิดเรือพระที่ล าใหญ่กว่าและก าลังถูกลากอยู่ไม่ได้ ดังนั้นเมื่อเข้าใกล้พอสมควรก็จะใช้วิธี 
“ซัดต้ม” ไปยังเรือพระให้คอยรับ ซึ่งอาจเป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดกฬีาซัดต้มขึ้นมา 
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    เกือบทุกท้องถิ่นนิยมก าหนดให้มีจุดนัดหมายเพื่อให้บรรดาเรือพระ
ทั้งหมดในละแวกใกล้เคียงกันไปชุมนุมในที่เดียวกันในเวลาก่อนพระฉันเพล ให้พุทธศาสนิกชนได้มี
โอกาส “แขวนต้ม” และถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณรได้ทั่วทุกวัดหรือมากที่สุดเท่าที่จะท า
ได้ จึงก่อให้เกิดการประกวดประชันกันขึ้นโดยปริยาย เช่น การประกวดเรือพระ การแข่งเรือพาย 
การเล่นเพลงเรือตอบโต้แก้ล ากัน การประกวดเรือเพรียวประเภทต่างๆ เช่น มีฝีพายมากที่สุด 
แต่งตัวสวยงามมากที่สุด หรือตลกขบขันหรือมีความคิดริเริ่มดี มีการแข่งขันการตีโพนประเภทตีดัง 
ตีทน  ตีท่าพลิกแพลง ลีลาการตีสวยงาม เป็นต้น และมีการคิดหากิจกรรมแปลกมาเสริม เช่น กีฬา
ซัดต้ม แข่งกีฬาทางน้ า จัดหามหรสพมาแสดง ฯลฯ เมื่อเครื่องสนุกมีมาก การตระเตรียมก็เสียเวลา
และใช้ทุนมาก การท่ีจะลากพระกันเพียงวันเดียวไม่จุใจ บางแห่งขยายออกเป็น 2 วันหรือ 3 วัน  

   ตามปกติหลังจากพระฉันเพลแล้ว ทายกทายิการ่วมสนุกสนานกัน
พอสมควร ตกเย็นก็จะลากเรือพระของวัดตนแยกย้ายกันกลับวัด ถ้าวัดใดเรือพระสวยงามเป็นที่
ภูมิใจของชาวบ้านถ่ินนั้นๆ เป็นพิเศษอาจจะแห่แหนไปอวดชาวถิ่นอ่ืนหรืออาจจะถูกชาวถิ่นอ่ืนแย่ง
ไปต่อรองเรียกค่าไถ่ จนเป็นเหตุให้ต้องลากต่อวันรุ่งขึ้นก็มี 

    การลากพระบก บางวัดใช้รถยนต์มาดัดแปลงตกแต่งเป็นเรือพระ  
ช่วงใดคนลากมีน้อยหรือต้องการประหยัดแรงหรือประหยัดเวลาก็จะใช้เครื่องยนต์แทน  

    เรือพระแต่ละวัดจะได้ต้มกลับวัดเป็นจ านวนมากจนไม่อาจจะ
แจกจ่ายให้หมดสิ้น จึงต้องปลูกร้านขนาดใหญ่ย่างต้มเหล่านั้นเพื่อไม่ให้บูดเสียเปล่า ท าให้ต้มมีรส
อร่อยแปลกออกไปและเก็บไว้ได้นานกว่า เป็นที่มาของ “ต้มย่าง” 

     ประเพณีลากพระได้ปรับเปลี่ยนแต่งเติมต่างออกไปจากเดิมหลาย
อย่าง เช่น นิยมใช้เรือหางยาวแทนเรือเพรียวเมื่อหาเรือขนาดใหญ่ท าเรือพระได้ยากขึ้ น จึงเปลี่ยน
จากที่เคยใช้เรือ 2 หรือ 3 ล าผูกขนานกัน ลดลงเป็นเรือล าเดียว มีรถยนต์แทนล้อเลื่อน มีการ
ตกแต่งบุษบกหรือ “นมพระ” ด้วยวัสดุสมัยใหม่ บางวัดดัดแปลงบุษบกเป็นรูปมณฑปบ้าง เป็นรูป
คล้ายโกศทรงเหลี่ยมก็มี จ าลองรูปอุโบสถหลังคาซ้อนมีจตุมุขก็มี บางวัดน าเอากลองยาวมา
ประกอบขบวนแห ่ มีการต้ังกล่องรับเงินอนุโมทนา มีเครื่องขยายเสียงเชิญชวน บางท้องถิ่นจัดงาน
บันเทิงอ่ืนๆ ประกอบด้วย เช่นมีการประกวดนางงาม เป็นต้น ประชาชนที่อยู่ใกล้ตลาดนิยมซื้อต้ม
จากตลาดแทนการท าเองมากขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์ท านองนี้พบมากขึ้นในประเพณีพื้นเมืองทุก
อย่างและทุกท้องถิ่น (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2542: 6794-6804) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 

  2.1.5  ประเพณีชักพระในพ้ืนท่ีอื่นๆ 
     2.1.5.1  งานชักพระวัดนางชี  

        งานชักพระวัดนางชี ฝั่งธนบุรี ในอดีตเคยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่
ที่สุด แม้กระทั่งในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  ขณะที่งานเทศกาลต่างๆถูกงดหมด ญี่ปุ่นก็ไม่
สามารถห้ามงานนี้ได้  สิ่งที่แตกต่างจากประเพณีชักพระในภาคใต้คือ งานชักพระของที่นี่เป็นงานชัก
พระบรมสารีริกธาตุ  งานเริ่มด้วยชาวบ้านน าเรือมาชุมนุมกันที่ท่าวัด เมื่อพร้อมแล้วก็แห่เป็นขบวนตาม
พระบรมสารีริกธาตุออกไป ตามรายทางมีเรือชาวบ้านมาร่วมขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นขบวนอันยาว
เหยียด ขบวนออกจากคลองด่านหรือคลองวัดนางชีเลี้ยวเข้าคลองบางกอกใหญ่ อ้อมไปทาง
ขวามือเรื่อยๆ จนเข้าคลองชักพระและคลองบางกอกน้อย ไปหยุดที่วัดไก่เต้ียขึ้นไปเลี้ยงพระที่นั่น  
แล้วจึงล่องขบวนต่อไปจนออกแม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อวกเข้าคลองด่านกลับไปยังวัดนางชีตามเดิม
อีก จะเห็นว่าเป็นการล่องขบวนเรือไปทางขวามือตลอดเวลากล่าวคือเป็นการวนในลักษณะ
ทักษิณา แต่ชาวบ้านเรียกว่า “แห่อ้อมเกาะ” 

       งานชักพระวัดนางชีเคยเป็นงานเทศกาลประจ าปีทางน้ าที่
สนุกสนานและมโหฬารที่สุดเห็นได้จากเรือที่ชุมนุมรวมตัวกัน แต่เรือที่มีมากที่สุดได้แก่ “เรือเล่น” 
เรือประเภทนี้มีรูปร่างเรียวยาว ตรงหัวเรือมีแพรแดงเป็นแม่ย่านางผูกอยู่ ส่วนฝีพายเป็นผู้หญิงและ
ตัวพายทาสีลวดลายเตะตา ปกติชาวบ้านเก็บเรือเล่นไว้ใต้ถุนบ้านตามริมคลองด่าน  จะน าออกมา
ใช้เฉพาะในงานชักพระเท่านั้น ในขบวนชักพระมีเรือเล่นรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 200 ล า มีฝีพาย
และผู้นั่งไปด้วยในราว 1,800 คน นอกจากนี้มีเรือมาด เรือชะล่า และเรืออ่ืนๆซึ่งมาจากท้องถิ่น
ต่างๆ อีกประมาณ 50 ล า มีฝีพายรวมกันในราว 1,000 คน ตลอดจนเรือปี่พาทย์และเรือส าหรับ
พวกฟ้อนร าประมาณ 10 ล า เรือที่ส าคัญที่สุดในงานคือ “เรือพระ” ล าเรือตกแต่งอย่างสวยงาม มี
บุษบกอยู่ตรงกลางเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แต่ก่อนมีเรือพาย 20 ล าลากน าหน้า แต่
ปัจจุบันใช้เรือกลไฟแทน หรือเรือพระเป็นเรือกลไปเสียเอง  ผู้คนท่ีแจวเรือในขบวนทั้งหมดมีจ านวน
หลายพันคน ทั้งนี้ยังไม่นับผู้ที่พายเรือติดตามระหว่างทาง  หรือพวกที่จอดคอยดูงานสองฟากคลอง 

        ขณะที่ขบวนเรือแห่ไปตามคลอง มีการเล่นลิเก แสดง
กายกรรม รอ้งร าท าเพลง และล าตัดอยู่ในเรือ สิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดคือการแสดงกรรมบนเก้าอ้ีสูง 1 
เมตรวางอยู่บนเรือล าเล็กนิดเดียวเรียกว่า “ เรือโอ” ผู้แสดงนั่งหรือยืนอยู่บนเก้าอ้ีขณะที่พาย เรือโอ
นี้ยาวประมาณ 2 เมตร กว้างเพียงเมตรเดียว หากจอดอยู่เฉยๆ จะเอียงคว่ าไปข้างๆ ผู้ที่จะพาย
ต้องมีความช านาญจริงๆ เรือที่มีการแสดงอ่ืนๆ ก็เป็นเรือขนาดเล็กด้วยกันทั้งสิ้น แต่ไม่เคยปรากฏ
ว่าเรือล าไหนเคยล่มเลย (สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, 2529: 63-68) 
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    2.1.5.2  ชักพระเดือนห้า วัดทรายขาว (สรงน้ าพ่อท่านสีแก้ว) 
         วัดทรายขาว ต้ังอยู่ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด

ปัตตานี ผู้คนอาศัยอยู่ร่วมมาด้วยความรัก นับเป็นเวลายาวนานร่วมศตวรรษ กลายเป็นชุมชน
ตัวอย่างที่บอกกล่าวเรื่องราวความสมานฉันท์ของชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี พ่อท่านสีแก้ว
อดีตเจ้าอาวาส วัดทรายขาว ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน เดิมเป็นคนไทย อยู่ที่เมืองไทรบุรี ซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ครั้ง
แรกท่านได้เดินทางเข้าอาศัยอยู่กับผู้น าชุมชนบ้านทรายขาวมาช่วยท าไร่ ท าสวนอยู่ที่ควนพระ 
และได้แต่งงานกับผู้หญิงไทยมุสลิม บ้านควนลังงา มีบุตรชาย 1 คน ด้วยเหตุใดไม่ทราบแน่ชัด 
ท่านได้กลับมาบวชเป็นพระที่วัดทรายขาว ขณะบวชเป็นพระภิกษุ ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีล
อย่างเคร่งครัด และมีความเข้มงวดในการอบรมสั่งสอนให้ประชาชนบ้านทรายขาวหันมาประกอบ
อาชีพต้ังอยู่ในศีลธรรม เลิกท าตัวอันธพาล ท าให้ทุกคนรัก เคารพและเกรงกลัว นอกจากท่านได้
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านยังร่วมมือร่วมใจกับผู้น าศาสนาอิสลามบ้านควนลังงา ช่วยกัน
สร้างวัดและมัสยิด อันน ามาซึ่งความสัมพันธ์ของคนภายในชุมชนเสมอมา  

     ประเพณีลากพระเดือนห้าในปัจจุบันได้รวมกันบนน้ าตก
ทรายขาว 3 อย่างด้วยกัน คือ ลากพระสรงน้ าพ่อท่านสีแก้ว รดน้ าขอพระผู้ใหญ่ ศิลปะการแสดง 
การละเล่น เช่น ชกมวยทะเล สิละ ดนตรีไทย และร าไทย เป็นต้น เพิ่มสีสัน ความสนุกสนาน 
สามารถดึงดูดประชาชนบริเวณใกล้เคียงเข้ามาร่วมงานขึ้นมาอีกครั้ง กลายเป็นสัญลักษณ์บอก
เรื่องราว ความสัมพันธ์ สามัคคีของชุมชนแห่งนี้ผ่านประเพณีได้เป็นอย่างดี แม้ด้านพิธีกรรมชาว
ไทยมุสลิมไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีการสรงน้ าได้ แต่จะมีการช่วยเหลือในด้านการจัดเตรียมงาน 
อ านวยความสะดวก และเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ การแข่งขันชกมวยทะเลชาวบ้านเรียกว่า ชก
มวยน้ าตก มีทั้งลูกหลานไทยพุทธ และไทยมุสลิม เข้าร่วมการแข่งขัน  จึงมีกองเชียร์เดินทางมาพร้อม
กับการจัดเตรียมอาหารการกินแบบครอบครัว พร้อมกับเชียร์บุตรหลานในการชกมวย ท าให้
บรรยากาศความสัมพันธ์ได้กลับคืนมาสู่ชุมชนบ้านทรายขาวได้เป็นอย่างดี (ประสิทธิ์ รัตนมณี, 
2552: 43-46) 

 2.1.5  ผลที่ได้รับจากประเพณีชักพระ 
     เป็นการน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าและการท าบุญตามประเพณี 

ชาวบ้านได้รับความสนุกสนาน บันเทิงใจ ได้แสดงความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เช่นการแบ่งขนมต้ม
ให้แก่กัน ได้แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และชาวบ้านได้แสดงออกซึ่งศิลปะ(ภิญโญ จิตต์ธรรม,          
ม.ป.ป.: 46)  นอกจากนี้ พระราชรัตนกวีเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2506) ได้กล่าวถึงเมื่อ
กล่าวถึงประโยชน์ของการแห่ไว้ในหนังสือที่ระลึกงานแห่พระ-ทอดผ้าป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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ประจ าปี 2506 ว่าการแห่คือขบวนที่เคลื่อนไปพร้อมด้วยการตกแต่งๆอย่างครึกครื้น เคลื่อนไปเป็น
ขบวนเป็นพวกเป็นหมู่มากๆ เช่น การแห่พระ แห่กฐิน แห่พุ่มผ้าป่า แห่เทียนพรรษา แห่นาค แห่ศพ 
ฯลฯ โดยความรู้สึกของคนทั่วๆไปว่า การแห่นี้เพื่อความสนุกสนานครึกครื้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่
การแห่นั้นยังมีประโยชน์อยู่อีกหลายประการได้แก่ 

1. เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน ในขบวนแห่นี้มีคนหมู่มากมาร่วม
ขบวนกัน แล้วมีเครื่องประดับตกแต่งต่างๆเป็นเครื่องสวยงามแปลกหูแปลกตา เป็นการบ ารุงจิตใจ
ของผู้ได้เห็นได้ยิน สมองและร่างกายได้รับการบ ารุงโดยธรรมชาติไปด้วย เว้นแต่บางท่านลืมตัว
แสดงอาการขาดกริยามารยาทที่ดี อาจท าร้ายกันด้วยกายและวาจา ไม่ได้ผลตามความมุ่งหมาย 
จึงต้องระมัดระวังมารยาทของผู้เข้าร่วมขบวนแห่ด้วย 

2. เพื่อเชิดชูวัตถุที่จัดขบวนแห่นั้น เพื่อประกาศให้คนทั้งหลายผู้เข้า
ขบวนแห่และดูขบวนแห่นั้น รู้จักคุณค่าของสิ่งที่แห่ไปนั้น เช่นแห่พระพุทธรูป เพื่อจะให้รู้ว่า
พระพุทธรูปนี้เป็นรูปเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้า  ผู้เข้าขบวนแห่พระพุทธรูปนี้ควรส านึกในพุทธวัจ
นะ ค าสอนของพระพุทธเจ้า แล้วถือปฏิบัติตามไม่เพียงแต่ดูให้มีความสนุกเพลิดเพลินในการแห่
พระพุทธรูปนี้เท่านั้น 

3. ส าหรับการแห่ที่เป็นอวมงคล เช่น การแห่ศพ ก็มีความหมายที่
เชิดชูเกียรติคุณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ให้เห็นว่าแม้ผู้นั้นกลายเป็นศพไปแล้ว ยังมีคนเคารพนับถือ
แห่แหนไปสถานที่เผาและฝัง อาจจะเป็นตัวอย่างของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ จะได้เอาอย่างผู้ ที่ตายนั้น 
ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน จนเป็นที่เคารพของคนทั้งหลาย  (พระราชรัตนกวี, 2506: 7- 9) 

  2.1.6  เรือพระ 
    เรือพระ คือ เรือ หรือรถ หรือล้อเลื่อนที่ประดิษฐ์ตกแต่งให้เป็นรูปเรือ 

แล้ววางบุษบกซึ่งเรียกว่า “นม” หรือ “ยอดนม” หรือ “นมพระ” ส าหรับอาราธนาพระพุทธรูป
ประดิษฐาน ใช้ส าหรับชักลากในวันออกพรรษา ถ้าใช้ลากทางน้ าเรียกว่า “เรือพระน้ า” ซึ่งจะใช้เรือ
จริงๆมาประดิษฐ์ตกแต่ง ถ้าใช้ลากทางบกเรียกว่า “เรือพระบก” จะใช้รถหรือล้อเลื่อนมาประดิษฐ์
ตกแต่งให้เป็นรูปเรือ  (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2542: 6667) เรือพระเป็นองค์ประกอบของประเพณี
ลากพระที่ส าคัญ ชาวบ้านพระสงฆ์ สามเณร จะช่วยกันตกแต่งบุษบกและเรือพระเพื่ออวดฝีมือ
ทางศิลปะกันอย่างวิจิตร ซึ่งนับว่าเรือพระเป็นผลงานทางศิลปะชิ้นส าคัญของประเพณีชักพระ
(เปรมจิตร ชนะวงศ์, 2521: 37) เป็นศิลปะของชาวบ้านในชุมชนที่ร่วมกันสร้างผลงานทาง                  
ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต เพื่อสนองคุณด้านจิตใจ นับเป็นสมบัติล้ าค่าของชุมชน ชาวบ้านมี
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ความเชื่อถือและศรัทธาในพระลากซึ่งนับถือว่าเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่สามารถให้ทั้งคุณและโทษต่อผู้คน
ในการบนบานศาลกล่าวได้ (พยงค์ พรหมชาติ, 2549: 31)  

    2.1.6.1  ประเภทของเรือพระ เรือพระมี 2 ประเภท คือเรือพระน้ า
และเรือพระบกได้แก่ 

       1. เรือพระน้ า  เรือพระน้ าจะใช้เรือส าปั้นหรือเรือส าหรับ
ลากจูง ขนาดบรรจุประมาณ 3-5 เกวียนสมัยก่อนนิยมใช้เรือ 2 ล า ผูกขนานกันที่ใช้ถึง 3 ล าก็มี 
ปัจจุบันนิยมใช้เพียงล าเดียว (เพราะหาเรือประเภทนี้ได้ยากและจ านวนเรือเพรียวที่ชักลากมี
น้อยลง) ในกรณีที่ใช้เรือเกินกว่า 1 ล า จะใช้ไม้กระดานปูทาบขวางแคมเรือและผูกรัดเชื่อมโยง
อย่างมั่นคงแน่นหนาตรงจุดเลยกึ่งกลางไปทางหัวเรือประมาณ 2 ใน 5 ส่วนจะวางบุษบกหรือยอด
พนมเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ประมาณส่วนที่ 3 และ 4 หลังบุษบกจะท าเป็นหลังคาประทุนที่มี
หน้าต่างหรือท าเป็นหลังคาอย่างเรือกัญญาส าหรับภิกษุสามเณรและผู้ใหญ่ที่ติดตามปรนนิบัตินั่ง 
ส่วนหัวไม่มีหลังคา ใช้เป็นที่วางเครื่องประโคม ซึ่งมี โพน (กลองทัด) 2 ใบเป็นหลักอาจมีโหม่ง ฉิ่ง 
ฉาบ ประกอบ ส่วนท้ายของล าเรือเป็นที่ส าหรับคนถือท้ายเรือและเด็กๆ เรือพระทุกล า (ใช้เรือจริงกี่
ล าก็รวมเรียกว่า 1 ล า) จะต้องมีเชือกสมอ หรือลากขนาดใหญ่ที่ยาวพอประมาณ ผูกติดไว้ทั้งด้าน
หัวด้านท้ายเพื่อให้เรือเพรียวชักลาก หรือลากแข่งขัน  (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2542: 6667)  

       2.  เรือพระบก  เรือพระบกนั้นถ้าเป็นแบบโบราณจะ
ท าเป็นรูปเรือให้คล้ายเรือจริงมากที่สุด แต่จะต้องพยายามให้มีน้ าหนักน้อย จึงมักใช้ไม้ไผ่สานหรือ
เสื่อกระจูดมาตกแต่งตรงส่วนพื้นเพื่อนั่งและวางบุษบกและส่วนที่ผูกเชือกชักลาก แล้วใส่เลื่อนหรือ
ล้อเพื่อใช้ชักลากสะดวก ปัจจุบันน ารถประดิษฐ์ตกแต่งเป็นเรือพระบก  การตกแต่งเรือพระบกมัก
แต่งหัวและท้ายเรือเป็นรูปพญานาค  อาจท าเป็นพญานาค 5 ตัว หรือ 7 ตัว ใช้กระดาษสีเงินสีทองหรือ
กระดาษสีสะท้อนแสงสีต่างๆ ท าเป็นเกล็ดนาคสะท้อนแสงระยิบระยับไปทั้งล า (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 
2542: 6667)  

   2.1.6.2  การตกแต่งเรือพระ 
        การตกแต่งเรือพระ หรือภาษาถิ่นเรียกว่าการแต่งยอดนม 

หรือนมพระ ค าว่า “นม” คือ “นมะ” แปลว่าการนอบน้อม การเคารพ การไหว้นมัสการ ค าว่า”ยอด
นม” คือยอดที่ประดิษฐานสิ่งที่ควรกราบไหว้บูชาคือพระพุทธรูปซึ่งเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้า ส่วนค า
ว่า “นมพระ” หมายความว่า มนัสการพระ ไหว้พระ การแสดงคารวะต่อพระ การตกแต่งเรือพระ 
หรือนมพระจึงท ากันอย่างประณีตสวยงามสุดฝีมือ  ซึ่งจะท ากันแต่เนิ่นๆ เพราะต้องใช้ความ
ประณีตมาก ผู้ท าส่วนมากเป็นช่างประจ าวัด หรือทางวัดพยายามหาช่างที่ดีที่สุดในละแวกหมู่บ้าน
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มาช่วยกันท า โดยช่วยกันออกแบบเมื่อท าโครงเสร็จ จึงติดกระดาษ และแกะฉลุกระหนกลายไทยด้วย
กระดาษสี และกระดาษทองเกรียบติดด้วยแป้งเปียก การใส่ลวดลายกระหนกต่างๆและสีสันจะ
สวยงามขึ้นอยู่กับช่าง นอกจากการตกแต่งส่วนยอดนมแล้วยังมีส่วนประดับตกแต่งอื่นๆเช่น ม่าน
แหวก ผ้าห้อยริมประดับลายหรือลูกปัดรอบๆที่เสาทั้งสี่ ทุกส่วนประดับอย่างสวยงามที่สุดเท่าที่
ท าได้เพราะชาวบ้านที่ไปงานจะสนใจดูว่านมพระของวัดใดสวยกว่าจะเป็นที่ชื่นชมของชาวบ้าน
ในแถบวัดนั้นด้วย ฉะนั้นการท าเรือพระ ชาวบ้านจ ามาช่วยกันท า ผู้ท าอุทิศเวลาและท าด้วย
ความต้ังใจจริง เพื่อแสดงฝีมือและแรงศรัทธา โดยมิได้หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดนอกจากความ
ภูมิใจ ((ภิญโญ จิตต์ธรรม, ม.ป.ป.: 34-35) 

  2.1.7  การละเล่นในประเพณีชักพระ 
       2.1.7.1  การแข่งเรือ 
       ประเพณีการแข่งเรือเกิดขึ้นเพื่อต้องการให้เกิดความ

สนุกสนาน และเนื่องด้วยมีธรรมชาติอ านวยจึงเหมาะแก่การแข่งขันกีฬาทางน้ า  การจัดแข่งเรือใน
ล าน้ าตาปีจัดขึ้นมาเป็นเวลานาน นักแข่งเรือแต่งตัวมาเป็นชุดๆ แบบและสีเหมือนกันทั้งล า 
ลักษณะการเล่นเดิมใช้เรือยาวประมาณ 10 วา ใช้คนพายนั่งสลับกันซ้ายขวาประมาณ 10-20 คน
ตามกติกาท่ีตกลงกัน เริ่มแข่งกันในวันงานประเพณีชักพระและตัดสินแพ้ชนะกันในวันนั้น ถ้ายังไม่
หมดก็เพิ่มเวลาการแข่งขันเป็น 2 วัน เมื่อมีประชาชนมากขึ้นทุกปี คระกรรมการกองกีฬาแข่งเรือ
เห็นสมควรให้วางกติกาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อความถูกต้องและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

   2.1.7.2  การร้องเพลงเรือ 
       เพลงเรือเป็นเพลงที่เล่นควบคู่กับการชักพระในอ าเภอเกาะ

พะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกันว่ามีมาร่วม 100 ปี ผู้เล่นเพลงเรือคือทุกคนในล าเรือพาย ซึ่งใช้
ลากจูงเรือพระจากวัดไปยังจุดนัดหมาย เรือพายแต่ละล าจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีเดียวกัน มีแม่
เพลงคนหนึ่งเป็นผู้ว่า ที่เหลือเป็นลูกคู่คอยรับตามท่วงท านองของเพลงเรือ  เนื้อร้องเพลงเรือบท
หนึ่งๆ มี 4 วรรค วรรคที่ 1,3 มี 8 ค า วรรคที่ 2, 4 มี 6-7 ค า ค าสุดท้ายของวรรคที่ 4 ต้องใช้อักษร
ต่ า ส่งและรับสัมผัสดังตัวอย่างเนื้อร้องเพลงเรือ 

 “แรกเริ่มเดิมทีประเพณีชักพระ  ระยะเวลามานานเหลือ(ลูกคู่รับ 2 เที่ยว) 
   ชาวพะงันรู้จักเรื่องชักเพลงเรือ  สืบเนื้อตกทอดตลอดมา (ลูกคู่รับ 2 เที่ยว) 
   คนแก่คนเฒ่าเคยเล่าประวัต ิ  งานนี้เขาจัดนานหนักหนา 
   ถ้านับ พ.ศ.ติดต่อกันมา   กะว่าไม่น้อยกว่าร้อยปี” 
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     การเล่นเพลงเรือจะเริ่มสนุกเมื่อต่างพายเรือลากจูงเรือพระถึง
จุดนัดหมายแล้ว เรือเพลงบทแรกๆ จะว่าชมเรือพระก่อนแล้วจึงชมโฉมเกี้ยวพาราสีและโต้ตอบกันอย่าง
สนุกสนาน ไม่ถือเพศวัย บ้างก็คว้ามาขว้างปาใส่กันอย่างสนุกสนาน (รัตน์ ยืนนาน, 2526: 49-51) 

  2.1.7.3  แข่งโพน 
               แข่งโพน แข่งตะโพน หรือชันโพน เป็นประเพณีอย่างหนึ่ง

ของชาวปักษ์ใต้ ที่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นพร้อมๆ กับประเพณีชักพระ เพราะเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ต่อเนื่องกันก่อนที่จะมีการชักพระ ในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 อันเป็นวันออกพรรษา ในช่วงปลาย
เดือน 10 วัดต่างๆ จะเตรียมการชักพระ ต้ังแต่การท าบุษบกหุ้มโพน และเริ่มคุมโพนก่อนเพื่อเป็น
การประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าทางวัดจะจัดให้มีการชักพระตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาเหมือน
ทุกๆปี แต่เนื่องจากวัดส่วนมากจะอยู่ในละแวกเดียวกัน เสียงโพนที่ตีดังออกไปไกล บางครั้ง
ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงโพนของวัดใด จึงท าให้วัดต่างๆ แข่งเสียงโพนกันว่า โพนของวัดใดเสียง
ดังกว่ากันในระยะแรกก็ตีแข่งกันภายในวัด นานๆ เข้าก็ค่อยขยับขยายน าโพนมาประชันกัน 
ภายนอกวัด ตามกลางทุ่งกลางนาหรือสถานที่ที่เตรียมไว้ ในวันชักพระก็จะมีโพนประจ าเรือพระไว้
คอยตีให้สัญญาณเป็นการคุมการลากเรือพระ ว่าต้องการให้ลากช้าหรือเร็ว เพราะเรือพระใช้เชือก
เส้นใหญ่ๆ มีขนาดไม่น้อยกว่า 30 เมตร เสียงโห่ร้องของผู้คนที่มาลากพระท าให้ไม่สามารถวิ่ง
สั่งงานด้วยปากเปล่าได้ทั่วถึง จึงต้องใช้โพนตีเพื่อให้สัญญาณเพราะเสียงดังไปไกลได้ยินทั่วถึงกัน 
เช่นถ้าจะให้ลากเร็ว ก็ตีรัวให้ถี่ ถ้าจะให้ลากช้าก็ตีจังหวะช้าในบางครั้งเมื่อชาวบ้านจากหลายวัด
ลากพระมารวมกัน ก็มักจะมีการแข่งโพนกัน ต่อจากนั้นก็จะเป็นการแข่งขันการซัดต้มเป็นต้น จาก
เหตุการณ์อันนี้จึงท าให้เกิดมีการแข่งโพนขึ้นเรามักจะพบมากในหมู่บ้านแถบชนบท 

        การแข่งโพน แบ่งได้ 2 อย่าง คือ การแข่งขัน (ตีทน) การ
แข่งขันแบบน้ีไม่ค่อยนิยมเพราะต้องใช้เวลานาน แข่งขันแบบนี้ไม่ค่อยนิยมเพราะต้องใช้เวลานาน 
แข่งขันจนผู้ตีมืออ่อนหรือผู้ดีหมดแรงจึงจะตัดสินได้ การแข่งเสียง การแข่งแบบนี้เป็นที่นิยมกันมาก
ในปัจจุบัน เพราะใช้เวลาสั้นๆ ก็สามารถคัดเลือกผู้ชนะได้ 

          การแข่งโพน ส่วนมากจะเริ่มในปลายเดือน 10 และสิ้นสุด
ในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ซึ่งเป็นวันชักพระ จะแข่งขันกันไหน สถานที่ใด แล้วแต่คู่แข่งขันจะตกลง
กันและนิยมแข่งขันในเวลากลางคืน ถ้าหากมีโพนหลายคู่ การแข่งขันจัดเป็นคู่ๆ โดยแต่ละฝ่ายใช้ผู้
ตีคนเดยีว โดยเริ่มจากการตีลองเสียงว่า โพนใบไหนเสียงใหญ่ และใบไหนเสียงเล็กกรรมการจัดไว้
เป็น 2 ชุด ส าหรับควบคุมมิให้ผู้เข้าแข่งขันเปลี่ยนคนตีชุดหนึ่ง และเป็นกรรมการฟังเสียง ซึ่งมีราว 
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3-5 คนอีกชุดหนึ่ง กรรมการชุดหลังนี้จะอยู่ห่างจากท่ีตีไม่ต่ ากว่า 150 เมตร เพื่อฟังเสียงและตัดสิน
ว่าโพนลูกใดดังกว่ากัน (สนิท พลเดช, สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์  และจริน ศิริ, 2542: 5571-5577) 

    2.1.7.4  หลักโพน 
         หลักโพน เป็นการละเล่นโดยเอาโพนมาตีโต้ตอบแข่งขัน

ระหว่างวัดเพื่อซักซ้อม และให้เกิดความสนุกสนานก่อนวันชักพระ ค าว่า “หลัก” หมายถึงดักหรือ
จับ หลักโพนจะเล่นกันในเวลากลางคืน ต้ังแต่ขึ้น 1 ค่ า ถึงขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี ในการเล่น
หลักโพนผู้เล่นจะแบ่งงออกเป็น 2 ฝ่าย โดยยึดเอาวัดเป็นการแบ่งเขต ใครอยู่ใกล้วัดไหนก็ยึดเอา
วัดนั้นเป็นฝ่ายของตน เมื่อถึงคืนวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ฝ่ายจะเอาโพนวัดที่จะตีในวัดชักพระ
มาใส่รถลาก (รถท าขึ้นเองเลื่อยไม้ให้เป็นแว่นท าล้อ ตัวรถท าขึ้นแบบง่ายๆ ด้วยไม้พอจะวางโพนได้ 
2 ใบ แล้วผูกเชือกลาก) วัดละ 2 ใบ  ใบเสียงแหลมเรียกว่า “หน่วยต้ึง” ใบเสียงทุ้มเรียกว่า  
“หน่วยท็อม” มีคนลาก 1 หรือ 2 คน อีก 2 คน คอยตีโพนอยู่ข้างหลังคนละใบ โดยมีสมาชิกคนอ่ืนๆ 
เดินตามหลังคนตีโพนแต่ละฝ่ายไปเป็นขบวน เมื่อถึงเวลาเล่นหลักโพนผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายจะตีโพน
ออกจากวัด เดินเข้าหากันโดยที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตีขึ้นก่อน อีกฝ่ายหนึ่งก็จะตีโต้ตอบรับกันเป็น
จังหวะ การเล่นหลักโพนมีหลักการอยู่ 2 อย่าง คือ 

        หลักจับคนตีโพน เมื่อ 2 ฝ่ายตีเข้าหากันอยู่ในระยะพอที่จะ
มองเห็นซึ่งกันและกันได้ ต่างฝ่ายต่างก็หยุดตี สมาชิกในขบวนของแต่ละฝ่ายก็จะเตือนคนตีโพนฝ่าย
ตนให้หลบซ่อน และขณะเดียวกันก็คอยดักจับคนตีโพนของฝ่ายตรงข้ามด้วย ถ้าต่างฝ่ายต่างมองไม่
เห็นซึ่งกันและกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะตีขึ้นก่อน 2-3 ครั้ง เป็นการหลอกล่อ แล้วรีบหลบหาที่ซ่อน
อย่างรวดเร็วไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นได้ว่าตีโพนอยู่ที่ใด ถ้าฝ่ายไหนโผล่ให้เห็นก่อนให้อีกฝ่ายหนึ่งจับได้
ถือว่าแพ้  หลักเสียงโพน ทั้ง 2 ฝ่ายจะตีโพนให้มีจังหวะเหมือนกัน ตีสลับกันฟังแล้วให้เหมือนกับว่า
อยู่ฝ่ายเดียวกัน เช่น ตีโพน 2 ใบ 8 จังหวะ ฝ่ายแรกจะตี “ ต้ึงท็อม ต้ึงท็อม ต้ึงต้ึง      ท็อมท็อม”  อีก
ฝ่ายหนึ่งก็ต้องตีอีก 4 จังหวะให้เข้ากันว่า “ต้ึงต้ึงท็อมท็อม” ถ้าตีผิดจังหวะไปจากนี้ถือว่าแพ้ 

        การเล่นหลักโพนจะมีคืนส าคัญอยู่คืนหนึ่ง คือคืนก่อนวัน
ชักพระในวันออกพรรษา จะมีการแข่งขันถือเอาแพ้ชนะกันในคืนนั้น  เมื่อแข่งขันแล้วฝ่ายใดแพ้จะ
เลี้ยงฝ่ายชนะด้วยอาหารคาวหวานในวัดของฝ่ายผู้แพ้ในวันแรม 1 ค่ า หลังจากพระกลับสู่วัดแล้ว 
เพื่อความสนุกสนานและสามัคคีกันทั้ง 2 ฝ่าย การเล่นหลักโพนนี้ ปัจจุบันหาดูได้ยาก (สนิท พลเดช, 
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์  และจริน ศิริ, 2542: 5571-5577) 

     2.1.7.2  ซัดต้ม  
         ซัด ต้ม  เป็นกีฬาพื้ น เมืองที่ นิ ยม เล่นในเทศกาล         

ออกพรรษา มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับประเพณีชักพระซึ่งจัดในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 กีฬาซัดต้มมี
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เฉพาะจังหวัดพัทลุง เท่านั้น และมีเพียงบางต าบล เช่นต าบลต านาน ชะรัด ท่าแค ร่มเมือง เป็นต้น 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนนั้นก็เคยปรากฏว่าเจ้าบ้านผ่านเมืองได้คัดเลือกผู้มีฝีไม้ลายมือในการซัด
ต้มไปแสดงการซัดต้มถวายหน้าพระที่นั่งหลายครั้ง การซัดต้ม เริ่มด้วยการเตรียมอุปกรณ์ในการ
ซัดต้มเขาจะท าลูกต้มส าหรับปาด้วยข้าวตากผสมทราย ห่อด้วยใบตาลโตนดหรือใบมะพร้าวมา
สานแบบตะกร้ออย่างแน่นหนา ขนาดเท่ากับก าปั้นพอเหมาะมือ อาจจะใช้หวายสอดภายนอกอีก
ชั้นหนึ่งเพื่อให้นานและคงทนยิ่งขึ้น หลังจากนั้นก็น าลูกต้มไปแช่น้ าเพื่อให้ข้าวตากพองตัวมี
น้ าหนักเพิ่มขึ้นอีก เมื่อปาถูกฝ่ายตรงข้ามจะท าให้เจ็บ การปาบางครั้งก็อาจท าให้เลือดตกยางออก
ได้ ส่วนสนามหรือเวทีในการซัดต้มปลูกยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร กว้างด้าน 1-2 เมตร ห่างกัน
ประมาณ 6-8 เมตร หรืออาจจะใช้พื้นดินธรรมดาก็ได้ 

         การเปรียบคู่ จะเอาคนที่มีลักษณะรูปร่ างความ
แข็งแรงและความช านาญที่พอสู้กันได้ หรืออาจจะให้คนที่มีฝีมือมาสู้กันได้ คู่ต่อสู้จะยืนบนเวทีหัน
หน้าเข้าหากัน ห่างกันประมาณ 6-8 เมตร โดยมีกรรมการเป็นผู้ก าหนด การปาหรือซัดต้มจะผลัด
กัน เช่น ปาคนละ 3 ครั้ง โดยมีลูกต้มวางข้างหน้าฝ่ายละประมาณ 25-35 ลูก การแต่งกายจะนุ่ง
กางเกงหรือนุ่งผ้าโจงกระเบนก็ได้ บางคนอาจจะมีมงคลสวมหัวมีผ้าประเจียดพันแขนเช่นเดียวกับ
นักมวย ก่อนลงแข่งขันก็มีการร่ายคาถาอาคม ลงเลขยันต์ที่ต้มเพื่อให้แคล้วคลาดจากลูกต้มฝ่าย
ตรงกันข้าม 

         ผู้ที่จะเป็นนักซัดต้มได้นั้นต้องเป็นคนใจกล้าสายตาดี  
เมื่อคู่ต่อสู้ปามาด้วยความเร็วและแรงนั้น ต้องมีความสามารถในการหลบหลีกหรือรับลูกต้มไว้โดย
ไม่ให้ถูกตัว หรือใช้เท้าถีบลูกต้มให้กระเด็นออก ถ้ารับด้วยมือต้องก าลูกต้มบางส่วนอยู่ในมือ หาก
รับด้วยมือเปล่าอาจท าให้มือเคล็ดได้ จะเห็นว่าการซัดต้มหรือปาต้มนั้นเต็มไปด้วยความ
สนุกสนานต่ืนเต้น โดยเฉพาะเสียงเชียร์จากผู้ดูการซัดต้มจึงต้องอาศัยศิลปะ ไหวพริบและความ
ว่องไวเป็นอันมาก ผู้ใดปาหรือซัดถูกคู่ต่อสู้มากก็จะเป็นฝ่ายชนะ  กีฬาซัดตัม นากจากจะจัดขึ้นใน
เทศกาลชักพระแล้วอาจจะให้มีในวัดทอดกฐินและสงกรานต์ได้ด้วย กีฬาประเภทนี้ให้ความสนุก
และส่งเสริมความมีน้ าใจเป็นนักกีฬาได้อย่างดี (พิทยา บุษรารัตน์, 2542: 2236 ) 

    2.1.7.6  ซัดหลุด 
        ซัดหลุด หรือ ซักโคลน เป็นการเล่นทางน้ าอย่างหนึ่ง

ค าว่า”หลุด” ที่ใช้ในที่นี้เป็นภาษถิ่นใต้ หมายถึงโคลนตม หมายถึงการเล่นโดยเอาโคลนตมขว้างปา
ใส่กัน มักเล่นโดยเอาโคลนตมขว้างปาใส่กัน มักเล่นกันในโอกาสที่มีการปฏิบัติประเพณีลากพระ
ทางน้ า  แหล่งที่นิยมเล่นกันมากคือที่อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการ
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จัดงานประเพณีลากพระน้ าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภาคใต้ การเล่นซัดหลุดในประเพณีลากพระน้ า 
จะเล่นกันในโอกาสที่มีการชักลากเรือพระไปที่บริเวณปากแม่น้ าหรือบริเวณใกล้เคียงที่สองฝั่งมี
โคลนตมมาก ผู้เล่นมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย ผู้เล่นมักจะเตรียมตัวไปเล่น 
โดยสวมใส่เสื้อผ้าเก่าๆ พร้อมที่จะเปียกน้ าและเปรอะเปื้อนโคลนตม ผู้ชายบางคนก็เปลือยท่อนบน 
แล้วต่างก็ชักชวนญาติมิตรจ านวนหนึ่งลงเรือล าเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรือพายล าไม่ใหญ่นัก 
แล้วร่วมกันพายชักลากเรือพระร่วมกับเรือล าอ่ืน หรือร่วมขบวนแห่ติดตามเรือพระไปจนถึงบริเวณ
ดังกล่าวเรือพระจะจอดอยู่ที่นั่นช่วงหนึ่ง ในระหว่างนั้นผู้เล่นก็จะเล่นก็จะเล่นซัดหลุดกันโดยเริ่ม
จากการแบ่งฝ่ายซึ่งมี 2 ลักษณะคือ  การแบ่งฝ่ายโดยถือเอาผู้ที่ร่วมมาในเรือล าเดียวกันเป็นฝ่าย
หนึ่งๆ  การแบ่งฝ่ายในลักษณะนี้จึงมักจะมีเพียง 2 ฝ่าย หรืออาจมากกว่านั้นเล็กน้อยในกรณีที่มี
เรือหลายล าการแบ่งฝ่ายทั้ง 2 ลักษณะนี้เป็นการแบ่งโดยประมาณเท่านั้นไม่ได้เคร่งครัดว่าแต่ละ
ฝ่ายต้องมีจ านวนเท่ากัน มักถือเอาความสนิทชอบพอในกลุ่มผู้เล่นเป็นส าคัญ เมื่อแบ่งฝ่ายเสร็จ
แล้วก็เริ่มเล่น “ซัดหลุด” กัน โดยผู้เล่นแต่ละคนจะลงยืนข้างๆ เรือของตน ซึ่งเป็นที่ๆ มีโคลนตมมาก 
ใช้มือตักโคลนตมขึ้นมาปั้นเป็นก้อนเท่าที่จะสามารถท าได้และให้มีขนาดพอเหมาะมือแล้วขว้างปา
ใส่ฝ่ายตรงข้าม ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามหลบหลีกและขว้างปาโคลนตมโต้ตอบ ถ้าเห็น
ระยะห่างเกินไปก็จะเลื่อนเรือเข้ามาใกล้กันในระยะที่เหมาะสมแก่การเล่น ผู้ใดถูกฝ่ายตรงข้ามปา
โคลนตมติดเปรอะตามตัวโดยเฉพาะที่ใบหน้า ก็จะถูกเย้ยหยันเป็นที่สรวลเสเฮฮาในหมู่เพื่อนฝูงทั้ง
จากฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายตนเอง เล่นกันไปเช่นนี้เรื่อยๆ จนเบื่อก็จะบอกเลิกกันเอง ซึ่งส่วนมากจะ
เลิกเล่นเมื่อได้เวลาจะชักลากเรือพระกลับในเวลาตอนเย็น (พรศักด์ิ พรหมแก้ว, 2542: 2238) 

  2.1.8   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณีชักพระในภาคใต้ 
  ส่วนเอกสารที่เป็นงานวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเรื่องการจัด

งานประเพณีและศึกษาการท าเรือพระ   จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีงานวิจัยที่กล่าวถึงประเพณี
ชักพระที่มีการศึกษาและกล่าวถึงมากส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาในพื้นที่ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี ด้วยเป็นประเพณีที่จัดยิ่งใหญ่ในพื้นที่ 3 ชายแดนใต้และได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทย
พุทธและมุสลิม งานที่น าเสนอมีหลายแง่มุมเช่นงานของ  วิภารัตน์ อ่อนแก้ว  (2554) ศึกษาเรื่อง 
ขนบธรรมเนียมประเพณีชักพระของเทศบาลต าบลโคกโพธิ์ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ผล
การศึกษาพบว่า ประเพณีชักพระของชาวต าบลโคกโพธิ์มีมานานต้ังแต่ก่อนปี พ.ศ. 2490 โดยเริ่ม
จากการที่ชาวบ้านช่วยกันท าพนมหามออกรับผลไม้มาถวายพระในวันออกพรรษา ต่อมามีจ านวน
ผลไม้มากขึ้นจึงเปลี่ยนมาเป็นวิธีลาก ต่อเติมยอดพนมด้วยดอกไม้ใบไม้ท้องถิ่น เรียกว่า  “พนมเรือ
พระ” หลังจากปี พ.ศ. 2490 มีการจัดงานประเพณีชักพระจะมีเรือพระของแต่ละหมู่บ้านมาชุมนุม
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กันหน้าที่ว่าการอ าเภอโคกโพธิ์ เพื่อประกวดความสวยงามของเรือพระ ด้านความเชื่อนั้นชาวบ้าน
เชื่อว่าการอาราธนาพระพุทธรูปมาประดิษฐานบนเรือพระนั้นต้องจุดเทียนส่องดูหน้าพระพุทธรูป
ก่อนถ้าหนา้พระดูขรึมยังไม่ยกมาต้องคอยจนกว่าจะมีใบหน้าอ่ิมเอิบ โดยมีการตีฆ้องประโคมมาด้วย 
เมื่อประดิษฐานองค์บนบุษบกต้องวางให้พอดีหน้าพระควรตรงกับหัวเชือกที่ใช้ชักลาก หากต้ังไม่ถูก
ต าแหน่ง  หน้าพระก้มต่ าเกินไปท าให้เรือพระไม่เดิน ถ้าหน้าพระเงยเกินไปเรือจะเร็วจนอาจแล่นทับ
คนลากได้ซึ่งเป็นความเชื่อที่ชาวบ้านได้ยึดถือปฏิบัติมาเพื่อให้เกิดความสบายใจในการลากพระ 

      การท าเรือพระของชาวโคกโพธิ์นั้นคือการน าล้อเลื่อนมาประดับ
ตกแต่งเป็นรูปเรือมีส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วนคือ ส่วนแรกคือฐานของเรือพระเป็นฐานไม้สี่เหลี่ยม
ยาวประมาณ 3-5 เมตร กว้าง 1-2 เมตร สูง 1.5 เมตร ส่วนที่สองคือบุษบกติดกับฐานเรือพระท า
ด้วยโครงไม้ภายนอกท าเป็นเสาบุษบกประดับตกแต่งด้วยการน ากระดาษสีมาสอดกับกระดาษ
ทองแดงที่ฉลุลายเป็นลวดลายไทยแบบต่างๆ ส่วนที่สามยอดบุษบกเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียวมีลักษณะ
เป็นยอดใหญ่อยู่บนสุดและมียอดล้อมสี่เหลี่ยมเป็นยอดเล็กชั้นละ 4 ยอด ปัจจุบันนิยมท าเป็น 9 
ยอด ประดับยอดด้วยกระดาษเงิน กระดาษทองฉลุเป็นลายไทย ปลายยอดบุษบกแต่ละยอดจะ
ประดับด้วยธงชาติผืนเล็กและธงพระธรรมจักร 

    สมปอง มุกดารัตน์ (2554)   เขียนบทความเรื่อง สีสันของความ
ศรัทธา : เรือพระโคกโพธิ์ในปัจจุบัน  เป็นอีกหนึ่งบทความที่กล่าวถึงความเป็นมาของประเพณีชัก
พระพื้นที่อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี มีประชาชนชาวไทยพุทธและ
ไทยมุสลิมในละแวกใกล้เคียงให้ความสนใจและเยี่ยมความงามของเรือพระเป็นจ านวนมาก เป็น
งานประเพณีชักพระที่ใหญ่ที่สุดใน 3 จังหวัดชายแดน สมปองกล่าวถึงวิวัฒนาการของเรือพนม
พระ ที่คนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟัง ให้เห็นถึงความแตกต่างทั้งรูปแบบของเรือพระ การจัดงานประเพณี
ชักพระ  จากอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านยุคน าเสนอคือยุคการเปลี่ยนแปลง ในปี พ.ศ. 2502 
นายอ าเภอโคกโพธิ์ได้ประกาศให้เป็นประเพณีประจ าอ าเภอ ยุคเสื่อม ในปี พ.ศ. 2523 อ าเภอโคก
โพธิ์เปิดให้พ่อค้าประมูลจัดงาน ภาคสวนสนุก ในงานมีผู้ไม่ประสงค์ดีขว้างระเบิดบริเวณโรง
มโนราห์เฉลิมทอง แฉล้มจนท าให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก ท าให้ประเพณีชักพระ
ล้มเลิกไป 2 ปี ยุคเริ่มฟื้นฟู ในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการฟื้นฟูการจัดงานประเพณีชักพระขึ้นอีกครั้ง 
โดยจัดมหรสพแทบทุกชนิด เชิญดาราที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นมาในงานด้วย จนมาถึงยุคประสานใจ 
ในปี พ.ศ. 2528 นายอ าเภอโคกโพธิ์ได้รับผิดชอบจัดงานทั้งหมด โดยได้จัดแบ่งกันทุกส่วนราชการ 
เรือพระจากทุกวัดและมีเรือพระจากต่างอ าเภอเข้ามาร่วมจนถึงปัจจุบัน บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การ
ท าเรือพระในปัจจุบัน โดยถึงขั้นตอนการท าเรือพระประเภทสวยงามและการแกะลวดลาย ต้ังแต่
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การใช้ไม้เนื้ออ่อนมาท าโครงสร้างของเรือพระ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนฐานเรือ ส่วนอกเรือ 
และส่วนยอดเรือ ไปจนถึงขั้นตอนการตกแต่งเรือซึ่งมีเอกลักษณ์ที่สอดสีลายกนกเรือพระโดยการ
น ากระดาษสีต่างๆมาตัดเป็นเส้นเล็กๆติดตามช่องว่างของแบบภาษาช่างเรียกว่า สอดสี  ช่างต้องมี
สมาธิ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด นอกจากนี้ยังมีงานของวีระศักด์ิ จันทร์ส่งแสง (2547)  ได้เรียบ
เรียงบทความเรื่อง  ชักพระโคกโพธิ์ พุทธประเพณีกลางอิสลาม ในบทความกล่าวถึงประวัติ
ประเพณีชักพระ  และบรรยากาศการจัดท าเรือพระและประเพณีชักพระ  กล่าวถึงประเพณีชักพระ
โคกโพธิ์เป็นงานใหญ่ประจ าปีของจังหวัดปัตตานีเป็นงานที่คนในจังหวัดและคนในพื้นที่โดยรอบรอ
คอย ลูกหลานคนโคกโพธิ์ ไปอยู่ต่างถิ่นพากันกลับมาเยี่ยมบ้านในเทศกาลนี้  เป็นบรรยากาศ
สนุกสนานจนเกิดค าพูดของคนใต้ว่า “สนุกเหมือนงานชักพระ”  บทความนี้ยังต้ังค าถามถึงมีปัจจัย
อะไรที่ค้ าชู การด ารงอยู่ของประเพณีชักพระโคกโพธิ์ ถือเป็นพุทธประเพณีเดียวที่ยืนยงอยู่ได้
กลางดินแดนของอิสลามมิกชน   วีระศักด์ิ ได้ให้ความส าคัญในเรื่อง เรือพระโคกโพธิ์ที่กล่าวได้ว่า
แล่นผ่านกาลเวลาเป็นร้อยๆปี  โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการท าเรือพระ ไม่ว่าจะเป็นพระ 
พระสงฆ์ที่ให้ความส าคัญกับฟื้นฟูการท าเรือพระ ช่างท าเรือพระ นักวิชาการท้องถิ่น โดยสรุปได้ว่า
เรือพระโคกโพธิ์เกิดจากการหลอมรวมความสามัคคีและความกลมเกลียวในหมู่ชาวพุทธร่วมมือ
ร่วมแรงช่วยกันท าโดยไม่หวังผลก าไร  ช่างท าเรือพระเองก็เต็มใจถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยไม่มี
ข้อแม้ใด ถือว่าทุกฝ่ายท าด้วยก าลังศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างเหนี่ยวแน่น 

     การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการท าเรือพระ พบว่ามีการศึกษา
ข้ันตอนการท าเรือพระ  และวิเคราะห์คุณค่างานศิลปะแขนงต่างๆที่ปรากฏขึ้นบนเรือพระ มีการ
น าเสนอหลายแง่มุมในหลายพื้นที่เช่นกัน ซึ่งประโยชน์ต่อการศึกษาในอย่างยิ่ง เช่นงานของ    
สมเกียรติ ภูมิศิริไพบูลย์  (2541) ศึกษาเรื่อง ศึกษาการท าเรือพระในจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้น
ศึกษาเรื่องขั้นตอนและวิธีการท าเรือพระ รูปแบบ เนื้อหา ลวดลาย และคุณค่าของเรือพระ  
สมเกียรติ วิเคราะห์ว่าเรือพระมีคุณค่าด้านศาสนา  คุณค่าด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี  คุณค่า
ด้านอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาเชิงช่าง คุณค่าด้านการปลูกฝังจริยธรรม   
คุณค่าด้านสังคมสัมพันธ์ คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การท าเรือพระในจังหวัดสงขลาในอดีตนั้นไม่ได้ยึดหลักเกณฑ์อะไรมากมายนัก เป็นการ
ท าเรือพระขึ้นเพื่อรักษาประเพณี รูปทรง ลวดลาย สีสันและวัสดุที่ท าท ากันง่ายๆไม่พิถีพิถันมากนัก 
ช่วงล่างของเรือพระจะใช้ไม้ 2 ท่อนเป็นที่รองรับบุษบก พัฒนามาเป็นใช้ล้อไม้และพัฒนารูปแบบที่
ใช้ในปัจจุบันเป็นโครงรถยนต์ ส่วนรูปทรงของล าเรือ ชาวบ้านเรียกว่า “แม่เรือ” ท าเป็นสี่เหลี่ยมใช้
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ไม้ไผ่สานเป็นลวดลายต่างๆ ท าเป็นแผงปิดทั้ง 4 ด้าน ส่วนบุษบกวางตรงกลางล าเรือตกแต่งด้วย
กระดาษสีเงิน กระดาษสีทองตอกลาย ประดับด้วยผ้าม่านและลูกปัด  

     ปัจจุบันการท าเรือพระในจังหวัดสงขลาพัฒนารูปแบบ รูปทรง สีสัน 
ลวดลาย ยึดหลัก เกณฑ์ในการประกวด รูปแบบเรือพระจึงออกมาคล้ายๆกันเป็นการเอารูปแบบ
ราชรถมาดัดแปลงผสมผสานกับรูปแบบด้ังเดิมกลายเป็นรูปแบบใหม่ การท าเรือพระในจังหวัด
สงขลาเริ่มจากการวางแผนเพื่อแบ่งหน้าที่เป็นแผนกต่างๆ แล้วจึงออกแบบโครงสร้างภายนอกและ
ภายใน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น  โฟม สี กาว โครงรถ เป็นต้น แล้วจึงเริ่มท าต้ังแต่โครงสร้าง 
แกะลวดลาย พิมพ์ลวดลาย ระบายสีลวดลาย และประกอบตกแต่งจนเสร็จ เนื้อหาที่ปรากฏเป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ เรื่องนรก สวรรค์ มนุษย์ เรื่องสัตว์ป่าหิมพานต์ และปริศนาธรรม 
ตกแต่งส่วนต่างๆด้วยลายไทยผสมผสานตามแนวคิดของช่างท้องถิ่น 

     นอกจากนี้สมเกียรติได้กล่าวถึงปัญหาการท าเรือพระในจังหวัด
สงขลา  การเปลี่ยน แปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความเจริญทางเทคโนโลยีการสื่อ
การ ท าให้การท าเรือพระในจังหวัดสงขลาก็เปลี่ยนแปลงไป ทั้งขั้นตอนการท าและวิธีการท า 
รูปแบบ ลวดลาย แต่เดิมการท าเรือพระชาวบ้านจะเป็นผู้ท าทุกขั้นตอนต้ังแต่การออกแบบ การ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จนส าเร็จเป็นรูปเรือพระ แต่ในปัจจุบันชาวบ้านอาจมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด 
ขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น รูปแบบ และลวดลายได้รับการออกแบบใหม่ก็แตกต่างไปจากเดิมตามความ
ช านาญการของช่างประดิษฐ์และมักจะยึดเอาหลักเกณฑ์ของการประกวดเรือพระที่ทางจังหวัด
สงขลาก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือแนวทางในการด าเนินการ สมเกียรติ ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
รูปแบบของเรือพระ เป็นรูปแบบที่คล้ายกันยึดติดรูปแบบ สีสัน ที่ท าสืบต่อกันมา ทุกคนค านึงถึง
เงินรางวัลมากเกินไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรชี้แจ้งให้ผู้ท าเรือพระได้ทราบ ให้ช่างกล้าแสดงออก 
คิดค้น รูปแบบใหม่ มีความหลากหลาย แต่ด้านเนื้อหายังคงเดิม 

    พยงค์ พรหมชาติ (2549) ศึกษาเรื่องทัศนศิลป์และความเชื่อที่
ปรากฏในเรือพระ เมืองนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่างานทัศนศิลป์ที่ปรากฏในเรือพระ 
ประกอบด้วยงานจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ส าหรับงานจิตรกรรมที่ปรากฏมี 2 
ลักษณะจิตรกรรมไทยแบบประยุกต์ เน้นเรื่องราวพุทธประวัติ สอดแทรกภาพวิถีชีวิต สัตว์หิมพานต์ 
และจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเป็นศิลปะแบบอุดมคติที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นลักษณะการเขียน
รูปพระพุทธรูป รูปเทวดา รูปสัตว์หิมพานต์ ประติมากรรมที่ปรากฏในเรือพระเพื่อเคารพบูชาได้แก่
พระลากซึ่งเป็นฝีมือสกุลช่างนครศรีธรรมราช จากเทคนิคการปั้น การหล่อและแกะสลักวัสดุที่นิยม
ใช้คือส าฤทธิ์หรือโลหะผสม และไม้ ส าหรับประติมากรรมเพื่อประดับตกแต่งที่ปรากฏอยู่ในเรือพระ 
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ได้แก่ รูปทรงพญานาค พญาหงส์ และพญาครุฑ เพื่อประดับตกแต่งและปกปิดส่วนงานที่ไม่
เรียบร้อยของโครงสร้างเรือพระด้วยรูปทรงลวดลายแบบต่างๆเช่น ลวดลายกนกสามตัว ลาย
กระจังตาอ้อย ลายกระจังใบเทศ เป็นต้น ด้านสถาปัตยกรรม เกิดจากองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ
แผนผัง โครงสร้างเรือน และรูปทรงลักษณะอาคาร โดยปรากฏรูปทรงเรือพระทั้งหมด 5 รูปทรง
ได้แก่ รูปทรงแบบด้ังเดิมหัวลึงค์คู่ แบบพญานาคคู่ แบบพญานาคราช แบบสุพรรณหงส์ แบบพญา
ครุฑ ส่วนสถาปัตยกรรมแบบบุษบก ประกอบด้วย เรือนยอด ซุ้มเรือนแก้ว ฐานปัทม์ บันไดทิพย์ 
เรือนม้า เรือ คาน เสา ก าแพงแก้ว รอด และดานปู ส าหรับวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันมีทั้งวัสดุที่หาได้
ท้องถิ่นเช่น ไม้ ผลไม้ ทราย ปูนขาว ปูนน้ าอ้อย เถาวัลย์ และวัสดุที่หาได้จากท้องตลาดทั่วไป เช่น
กาวหนังควาย กาวลากเท็กซ์ ไฟเบอร์กลาส กระจกสี เป็นต้น ทั้งหมดนี้ เป็นการถ่ายทอด           
ภูมิปัญญาออกมาเป็นรูปธรรมตามมโนภาพของผู้สร้าง ซึ่งเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธ
ศาสนาทั้งสิ้น 

     ความเชื่อที่ปรากฏบนเรือพระ มีความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า  
เทวดา สวรรค์ บุญ สัตว์หิมพานต์  นอกจากนี้ยังพบว่า พุทธศาสนิกชนเชื่อว่า การบริจาคท าบุญ
กับเรือพระ เป็นการท าบุญต่อหน้าเบื้องพระพักตร์พระพุทธรูปจะได้บุญกุศลโดยตรง  การสะสม
บุญไว้มากๆ  เมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ และเชื่อว่า เมื่อลากพระกลับวัดจะเกิดฝนตก
ถูกต้องตามฤดูกาล  และชื่อว่าพระลากบันดาลในสิ่งเหนือธรรมชาติ  เช่น บันดาลให้สิ่งที่สูญหาย
กลับคืน  บันดาลให้ผู้คนที่ไม่มีบุตรได้มีบุตรและธิดา  

  การท าเรือพระ เมืองนครศรีธรรมราชมีการบูรณะและจัดท าใหม่ขึ้น
ทุกปี รูปแบบเรือพระจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีองค์ประกอบหลักได้แก่ ลักษณะ แบบแปลน 
วัสดุ รูปทรง ลวดลายและการประดับตกแต่งออกมาเหมือนกัน  แต่สภาวะทางเศรษฐกิจและ
การเมืองที่ขาดความมั่นคงส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์เรือพระ ทั้งยังมีการน าเอาลวดลาย
ศิลปะแบบตะวันตก ลายหลุยส์มาตกแต่งเรือพระ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควร  ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนัก
ว่าเรือพระคือคุณค่าภูมิปัญญาในเชิงช่างของท้องถิ่น ควรสร้างบรรทัดฐานของช่างและความเข้าใจ
ของภาครัฐ 

     วิจิตรา อุตมมุณีย์และคณะ (2555) เขียนบทความเรื่อง กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาขบวนแห่เรือพระ ชุมชนบ้านเขาแก้ว จังหวัดสงขลา  กล่าวถึง
ความเป็นมาของเรือพระชุมชนบ้านเขาแก้ว ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการสืบทอดทอดภูมิปัญญาเรือพระของชุมชนบ้านเขาแก้วที่มีมาต้ังแต่
ก่อน พ.ศ. 2484 เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันท า เริ่มจากการประชุมครั้งแรกช่วงก่อน
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เข้าพรรษาโดยเจ้าอาวาสนัดหมาย คณะช่าง  พระ ชาวบ้านและผู้น าชุมชนร่วมกันปรึกษาหารือถึง
การคิดท าเรือพระ รูปแบบเรือพระ เงินทุน ตลอดจนพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นปีก่อน  บทความยัง
กล่าวถึงความส าคัญในการท าเรือที่มีต่อชุมชน เพราะเรือพระเป็นจุดรวมพล เมื่อมีปัญหาจ านวน
ช่างไม่เพียงพอ ผู้ใหญ่บ้านจะคอยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายว่าขณะนี้ขาดช่างอะไร 
ชาวบ้านที่พอมีฝีมือด้านนั้นจะเข้ามาช่วย คนที่ไม่รู้จักกันก็มาพบปะกันในงานช่วยท าเรือพระ เป็น
การสร้างความสามัคคีในชุมชน มีช่วงหนึ่งที่ชุมชนเคยหยุดท าเรือพระ ท าให้ปฏิสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนลดลง เด็กในชุมชนเริ่มไม่รู้จักประเพณีชักพระ ชุมชนบ้านเขาแก้วจึงกลับมาส่งเสริมการท า
เรือพระและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการท าเรือพระ โดยความมีน้ าใจของช่างรุ่นเก่าที่เปิดใจให้เด็ก
รุ่นใหม่ได้ศึกษา ฝึกฝีมือ และเป็นช่างสืบทอดภูมิปัญญาเรือพระให้อยู่คู่ชุมชนบ้านเขาแก้ว 

     สัญญา วัชรพันธ์ (2535) ได้ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณีลากพระเดือน 11 ของชาวสงขลา  มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาประวัติความเป็นมา  
องค์ประกอบและขั้นตอนวิธีการเกี่ยวกับประเพณีลากพระของชาวสงขลา ศึกษาวิ เคราะห์
วัฒนธรรมของชาวสงขลาที่ปรากฏในงาน และศึกษาสภาพและความคลี่คลายของประเพณีลาก
พระเดือน 11 ในปัจจุบันของชาวสงขลา ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือประเด็นประวัติ
ความเป็นมาของประเพณีลากพระในจังหวัดสงขลา  และประเด็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในประเพณีนี้  
ปรากฏว่าประเพณีดังกล่าวสะท้อนเห็นถึงวัฒนธรรมของชาวไทยภาคใต้และชาวสงขลา ต้ังแต่
สมัยอดีต และมีความคลี่คลายเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ได้แก่ วัฒนธรรมด้าน
ความเชื่อ ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม การละเล่นพื้นบ้านและวัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ ซึ่งวัฒนธรรม
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการด าเนินชีวิต และวัฒนธรรมของชาวสงขลาในประเด็นที่ศึกษาอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้สัญญาได้ต้ังข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ  ประเพณีลากพระที่เกิดก่อน พ.ศ.  2525 
ลักษณะวัฒนธรรมต่างๆ  ที่ปรากฏในประเพณีลากพระส่วนใหญ่เป็นไปแบบพื้นบ้าน มีเป้าหมาย
เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยความศรัทธา ความเสียสละ ความจริงใจ และจริงจัง มีการหวังผลในการ
ร่วมประเพณีเพียงเพื่อความสนุกสนานและความเป็นสิริมงคลเป็นหลัก หลังจาก พ.ศ. 2525 ทาง
ราชการโดยเทศบาลเมืองสงขลารับผิดชอบการส่งเสริมให้มีเทศกาลลากพระขึ้นทุกปีท าให้เกิด
ความคลี่คลายเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมที่ปรากฏในประเพณีลากพระเป็นอย่างมาก เช่น  การน า
รูปแบบศิลปะจากส่วนกลางเข้ามาใช้ทดแทนศิลปะแบบพื้นบ้านมากขึ้น การท าเรือพระมุ่งเพื่อ
เศรษฐกิจมากกว่าความศรัทธาและความสนุกสนานร่วมกันโดยสังคมส่วนรวม  การร่วมมือจาก
ประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของวัฒนธรรมประเพณีลดลง ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของวัดและนายทุน
เป็นผู้ท าเรือพระ โดยมีทางราชการเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานประเพณี  
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     มีบทความของ วิมล ด าศรี เขียนความเรื่อง ประเพณีลากพระเมือง
ปากพนัง  บทความกล่าวถึงความเป็นมาในการจัดงานประเพณีลากพระ การแข่งเรือ การร้องเพลง
เรือซึ่งการเล่นเพลงเรือไม่มีการสืบทอดกันอย่างต่อเนื่องและเลือนหายไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมอ าเภอแต่ทางเทศบาลเมืองปากพนังพยายามอนุรักษ์และพัฒนาสืบสานและส่งเสริม
ประเพณีนี้ให้อยู่คู่ลุ่มน้ าปากพนังได้อย่างน่าชื่นชม โดยมีการส่งเสริมให้จัดประเพณีลากพระต้ังแต่
ปี 2526 จนถึงปัจจุบัน มีการประกวดเรือพระ การแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี การประกวดเรือแจว การแข่งขันเรือแจว มวยทะเล 
มหรสพต่างๆอย่างครบครัน 

     นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ศึกษาแนวทางการดึงภูมิปัญญาในประเพณี
ชักพระเข้าสู่กระบวนการศึกษาในระบบได้แก่รัฐศาสตร์ สุขสวัสด์ิ (2550)  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่อง ประเพณีลากพระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านบางดาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 โดยต้ังความมุ่งหมายไว้
คือ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนา สร้าง ทดลองและประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร
ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่อง ประเพณีลากพระส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนบ้านบางดาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า
ชาวบ้านมีความสนใจ โดยเฉพาะการน าปราชญ์ที่มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องประเพณีลาก
พระมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน ปราชญ์ชาวบ้านเองมีความยินดี เห็นด้วยที่โรงเรียนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันได้มากขึ้น ฝึกให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าใน
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง 

     นฤดล จิตสกูล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนศิลปะในหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เรือพนมพระ โดยมีวัตถุประสงค์แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนศิลปะในหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เรือพนมพระในด้านวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนการสอน ครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ และการประเมินผล  ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา คือผู้อ านวยการโรงเรียน ครูศิลปะ ศึกษานิเทศก์ และ ปราชญ์ท้องถิ่นท าเรือพนมพระ  
โดยรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าเรือพนมพระ และความคิดเห็นเรื่องเรือพนมพระ วิเคราะห์
แตกประเด็นได้อย่างละเอียดตามประเด็น ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ความส าคัญ แนวคิด
ในการสร้าง  ประโยชน์และคุณค่า องค์ประกอบ กระบวนขั้นตอนในการสร้าง เอกลักษณ์เฉพาะใน
การสร้าง ความหมายที่มาของรูปทรงที่ใช้ การเลือกสีที่ใช้ในการสร้าง การเก็บบันทึกลวดลาย 
ต้นแบบของลายที่ใช้ การพัฒนารูปแบบ ลวดลายหรือวิธีการสร้างของเรือพนมพระ  รวมไปถึง
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ความเหมาะสมในการบรรจุเรื่องเรือพระลงในหลักสูตรท้องถิ่น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเรือพนมพระ ระดับช่วงชั้นของผู้เรียนในหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เรือพนมพระ จากข้อมูลท า
ให้เกิดข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และหน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้อง คือ ควรมีการจัดอบรมได้แก่ ผู้อ านวยการ ครูผู้สอน รวมถึงศึกษานิเทศก์ โดยให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เรือพนมพระ รวมถึงให้
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องพนมพระให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรมีการ
ส ารวจ รวบรวม เก็บข้อมูลในท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องเรือพนมพระ เพื่อจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส าหรับแนวทางในการน าไปใช้จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาของ
โรงเรียนในชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา 
ควรสนับสนุนให้คนในชุมชนและท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่อง
เรือพนมพระมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาเรือพนมพระ ควรส่งเสริม
การบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาเรื่องเรือพนมพระในท้องถิ่น โดยจัดท าเป็นเอกสาร 
หนังสือ ต ารา ตลอดจนแบบเรียน เพื่อน าไปใช้จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา 

 2.2   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเพณีชักพระและเรือพระในพื้นที่จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี 

      พบว่าเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารงานวิจัยจากการศึกษางานในกลุ่มพบว่า
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการศึกษาเรื่องประเพณีชักพระไม่มากนัก แต่มีความหลากหลายใน
ลักษณะของข้อมูลที่น าเสนอดังนี้ 

          งานของ รัตน์ ยืนนาน (2526) ท าการศึกษาเรื่องประเพณีชักพระของจังหวัด
สุราษฏร์ธานี  โดยศึกษาประวัติความมาของประเพณีชักพระ ขั้นตอนและวิธีการชักพระในพื้นที่
อ าเภอเมือง อ าเภอเวียงสระ อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอไชยา และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ของจังหวัด
สุราษฏร์ธานี  เป็นการศึกษาข้อมูลการเอกสารและค าบอกเล่าของคนในพื้นที่แต่ละอ าเภอ ท าให้
เห็นภาพบรรยากาศประเพณีชักพระในอดีตได้ดี  มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอีกครั้งใน         
ปี 2537  สากล สุขสวัสด์ิ  ท าการศึกษาเรื่อง ศึกษาประเพณีลากพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  งาน
ชิ้นนี้นอกจากจะศึกษาองค์ประกอบ ขั้นตอนวิธีการของประเพณีลากพระ ยังมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์
วัฒนธรรมที่ปรากฏในประเพณีลากพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย โดยวิเคราะห์ประเด็นนี้
ออกเป็น วัฒนธรรมด้านความเชื่อและศาสนา วัฒนธรรมด้านศิลปกรรม วัฒนธรรมด้านการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬา วัฒนธรรมด้านการคมนาคม  นอกจากนี้สากลยังมีข้อเสนอแนะในแนวคิดการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลากพระ ว่าควรเน้นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน การ
จัดงาน การสร้างเรือพระ การร่วมงานศิลปะ และกิจกรรมทางศาสนาอันเกี่ยวกับประเพณีลากพระ
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ให้มากที่สุด ควรส่งเสริมให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีโอกาสใช้ภูมิปัญญาในการสร้าง ประดิษฐ์ 
ตกแต่งเรือพระให้มากที่สุด สากลให้ความเห็นว่าทางการไม่ควรเข้าไปก าหนดรูปแบบ ศิลปะ สีสัน 
หรือสาระอ่ืนๆ เพราะจะท าให้ชาวบ้านขาดอิสระทางความคิดและท าให้ไม่อยากร่วมพิธีดังกล่าว 
แต่ทางราชการควรให้การสนับสนุนเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และให้การช่วยเหลือด้านอ่ืนตามที่ท้องถิ่น
ต้องการ  

   ต่อมามีงานของ ธีรศักด์ิ ทองนุ้ยพราหมณ์ (2549) ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาไปที่เรือ
พระโดยตรงคือศึกษาเรื่อง การศึกษาลวดลายประดับที่ปรากฏบนเรือพนมพระในเทศกาลชักพระ          
สุราษฎร์ธานี ปี 2549 โดยรวบรวมข้อมูลจากเรือพระทั้งหมด 15 ล า วิเคราะห์ด้าน ลวดลายวัสดุ 
เทคนิควิธีการ และฝีมือช่าง ผลการศึกษาพบว่า ลวดลายที่ปรากฏบนเรือพนมพระส่วนใหญ่ได้รับ
อิทธิพลมาจาก ลายไทยในงานศิลปะ เช่น ลายกนก ลายกระจัง ลายหน้ากระดาน และลายอ่ืนๆ ที่
ช่างไทยใช้ในการประดับตกแต่ง ศาสนสถานหรือสถาปัตยกรรมไทย  โดยใช้เทคนิควิธีการท าด้วย
การ ระบายสี เขียนลวดลาย แกะฉลุไม้ โดยช่างฝีมือในท้องถิ่นและจากท้องถิ่นอ่ืน โดยบุคคล
เหล่านี้ล้วนสร้างผลงานเรือพนมพระขึ้นด้วยความรักและศรัทธาในพุทธศาสนาทั้งสิ้น  

    นอกจากนี้มีงานศึกษาที่เกี่ยวบทบาทของภาครัฐกับประเพณีชักพระของ   
ภาพิมล  สีไหม (2553) ซึ่งศึกษาเรื่อง การส่งเสริมประเพณีชักพระของเทศบาลต าบลวัดประดู่ 
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ผลการศึกษาพบว่า การท าเรือพระของชาวต าบล
วัดประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีทั้งเรือพระบกและเรือพระน้ าขึ้นอยู่กับท าเลที่ต้ัง ส่วนเรือพระ
ของเทศบาลต าบลวัดประดู่ (วัดสุนทรนิวาส) นั้นเป็นเรือพระที่มีความสวยงามโดยการใช้ปูนปั้น
แบบโบราณ เป็นที่สะดุดตาของผู้พบเห็นโดยมากจะจ าลองมาจากเรือพระที่นั่ง เช่น เรือพระที่นั่ง            
อนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ซึ่งต้องอาศัยความช านาญของผู้ท า 

   เทศบาลต าบลวัดประดู่มีบทบาทในการส่งเสริมในหลายด้านเพื่อส่งเสริมให้
ประเพณีชักพระอยู่คู่กับคนรุ่นหลังเช่น ในวันสมโภชเรือพระจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับ
ประเพณีชักพระ เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้มีความรู้ เกี่ยวกับประเพณีชักพระว่าเกี่ยวข้องกับ           
พุทธประวัติและมีวิธีปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น ในการส่งเสริมด้านการท าเรือพระนั้นได้ส่งเสริมให้มี
การพัฒนารูปแบบเรือพระให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ จากการสนับสนุนด้านงบประมาณในการท าเรือ
พระของเทศบาลต าบลวัดประดู่ท าให้เรือพระของวัดสุนทรนิวาส ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกันปี 
ต่อมาทางวัดได้มอบให้เรือพระของวัดอยู่ในความดูแลของเทศบาล และต้ังแต่ปี 2550 เป็นต้นมา 
เรือพระของเทศบาลได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่ งเรือ
ยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นเรือพระน าขบวนอีกด้วย  
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      ภาพิมลได้ต้ังข้อเสนอแนะให้เทศบาลควรจัดต้ังพิพิธภัณฑ์หรือจัดต้ังศูนย์การ
เรียนเพื่อจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ การบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมถึงการจัดท า
สื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
ชักพระให้คงอยู่ต่อไป 
      จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเพณีชักพระและการท าเรือพระในพื้นที่
อ่ืนๆและในจังหวัดสุราษฏร์ธานี  ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ความส าคัญของประเพณี        
ชักพระที่มี ต่อวิถีชีวิตของชาวใต้ และพบว่าแต่ละพื้นที่พบปัญหาใกล้เคียงกัน เนื่องจาก
เปลี่ยนแปลงของเวลา เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เวลาที่หมดไปกับการหาเลี้ยงชีพ  บริบทชุมชนกับ
การท าเรือพระบกเพื่อเข้าร่วมประเพณีชักพระจึงเปลี่ยนไป การท าเรือพระบกนั้นเปลี่ยนไปทั้ง
ขั้นตอนการท าและวิธีการท า รูปแบบ ลวดลาย จ านวนช่างฝีมือที่ลดน้อยลงเพราะช่างฝีมือมีอายุ
มากขึ้น และขาดการสืบทอดความความรู ้ควรส่งเสริมให้มีการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา ทักษะเชิง
ช่างในการท าเรือพระบกให้ได้มากที่สุด เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่นที่ยั่งยืนสืบต่อไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอ          

กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาที่ปรากฏในการท า         
เรือพระบก ศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบก และศึกษาแนวทางการ
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย
ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเอกสารและการศึกษาภาคสนามในการ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
การศึกษาข้อมูลเอกสาร  

ศึกษาจากหนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา การถ่ายทอดภูมิปัญญาและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็น        
ภูมิปัญญาเชิงช่าง ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงานประเพณีชักพระใน
ภาคใต้และในพื้นที่ที่ศึกษา ศึกษาประเภทของเรือพระ รูปแบบเรือพระบกต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดขอบเขตและวิธีการศึกษา และน าไปสู่การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนามต่อไป  ส าหรับแหล่งที่มาข้อมูลเอกสารผู้ศึกษาได้สืบค้นจาก
หอสมุดและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลเอกสารที่ศึกษา 
ล าดับ แหล่งที่มาของข้อมูลเอกสารที่ศึกษา 

1. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. หอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร 
4. หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
5. สถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
6. ขออนุเคราะห์ข้อมูลจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
7. สื่ออินเตอร์เน็ต 
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การศึกษาภาคสนาม  
ด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคสนามใน 2 พื้นที่คือพื้นที่อ าเภอเมืองและ

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเก็บข้อมูลการท าเรือพระและกิจกรรมที่สืบเนื่องใน
ประเพณีชักพระของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ รวมไปถึงส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นและเก็บบรรยากาศการ
จัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอ าเภอเมือง เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์และหาแนวทางการอนุรักษ์ต่อไป ระยะเวลาในการลงพื้นที่ ต้ังแต่เดือนตุลาคม                   
พ.ศ. 2555 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามดังนี้     
 1.  การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆในการจัดงาน
ประเพณีชักพระผู้ศึกษาได้แบ่งพื้นที่การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  2  พื้นที่ดังน้ี 
     อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ส ารวจบรรยากาศการจัดงานประเพณีชักพระบริเวณหน้า
ที่ว่าอ าเภอกาญจนดิษฐ์และเข้าร่วมพิธีสมโภชเรือพระที่ทางเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์จัดขึ้น
ต้ังแต่ต้นจนจบพิธีการ  รวมไปถึงเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเพื่อทราบถึงนโยบาย
และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดงาน ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2557 
     อ าเภอเมือง  ได้เข้าร่วมส ารวจบรรยากาศการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะนักท่องเที่ยว  โดยส ารวจรูปแบบเรือพระบก ขบวนแห่เรือพระบกและ
ภาพรวมบรรยากาศในวันงานต้ังแต่บริเวณจุดจอดเรือพระบกเพื่อเตรียมขบวนแห่ บริเวณถนน 
ดอนนก  หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนตลอดเส้นทางเคลื่อนขบวนแห่เรือพระบก ถนน             
ชนเกษมถึงบริเวณจุดจอดรวมเรือพระเพื่อให้ประชาชนมาร่วมท าบุญกันถนนริมแม่น้ าตาปี  บริเวณ
สะพานนริศ  วันที่ 31 ตุลาคม 2555, 20 ตุลาคม 2556 และวันที่ 10 ตุลาคม 2557 
  2.  การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม  เป็นการส ารวจการท าเรือพระของวัดต่างๆ 
ในอ าเภอกาญจนดิษฐ์โดยเลือกพื้นที่แบบเจาะจงซึ่งเป็นวัดที่ได้รับค าแนะน าจากส านักงาน
เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ให้สังเกตการณ์การท าเรือพระของคนในชุมชนและเป็นฝีมือของคนใน
ท้องถิ่น โดยได้สังเกตการณ์การขั้นตอนการท างาน จ านวน 4 วัด คือ วัดกงตาก วัดเขาพระนิ่ม           
วัดท่าไทร วัดสนธิ์ และเลือกศึกษาแบบไม่เจาะจงเพื่อดูการท างานทั่วไปของวัดต่างๆ ที่มีการท าเรือ
พระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อศึกษาข้อมูลรูปแบบเรือพระบก วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการท า 
ลักษณะการท างานของช่างหรือกลุ่มชาวบ้านผู้ท าเรือพระบก และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ท าเรือพระบก  เช่น วัดวังไทร วัดเสมาเมือง เป็นต้น รวมไปถึงส ารวจการเตรียมการด้านต่างๆของ
งานประเพณีชักพระด้วย  
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 3.  การสัมภาษณ์  ใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ในลักษณะการพูดคุย
สอบถามข้อมูลทั่วไป เปิดให้ผู้ให้ข้อมูลบอกเล่าข้อมูลอย่างเต็มที่โดยไม่ก าหนดเวลาในการ
สัมภาษณ์ ในประเด็นประวัติความเป็นมาประเพณีชักพระ    บรรยากาศการจัดงานในอดีตและ
ปัจจุบัน  การท าเรือพระของแต่ละวัดรวมไปถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรือพระ และสัมภาษณ์เชิงลึก
หลังจากได้ข้อมูลประเด็นต่างๆมาบ้างแล้วเพื่อให้ข้อมูลที่ละเอียดและถูกต้องยิ่งขึ้นในประเด็น
รูปแบบ ลวดลายของเรือพระ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขั้นตอนการท าเรือพระ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ 
ทักษะเชิงช่างที่ปรากฏในการท าเรือพระบก ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีชักพระและการท าเรือพระ
บก รวมไปถึงนโยบายการด าเนินงานประเพณีชักพระ และรูปแบบการให้การสนับสนุนการท าเรือ
พระบกอีกด้วย โดยแบ่งเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้โดยตรง (Key informant) และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง           
(Casual Informants) ดังนี้ 
   การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้รู้ (Key Informant) เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
องค์ความรู้เกี่ยวกับการท าเรือพระบกทั้งในอดีตและปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  1.  ผู้ที่เคยท าเรือพระบกในอดีตของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลการ
ท าเรือพระบกรูปแบบด้ังเดิมจ านวน 4  ท่าน ประกอบด้วย  
   1. พระครูโอภาส รัตนากร     เจ้าอาวาสวัดพ่วง เจ้าคณะต าบลช้างขวา 
      2. คุณประจวบ เจียมสกุล    ปราชญ์ชาวบ้าน อดีตช่างท าเรือพระ 
        3. คุณสุคนธ์ รุ่งแดง      ครูสอนดนตรีไทย  อดีตช่างท าเรือพระ 
       4. คุณนิคม ดอกแย้ม     ไวยาวัชกรวัดคูหา อดีตช่างท าเรือพระ 
   2.  ผู้ที่เป็นช่างท าเรือพระในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 
10 ปีจ านวน 6 คน ประกอบด้วย 
      1. คุณเชวงศักด์ิ ศิริยงค์            ช่างท าเรือพระส านักสงฆ์แม่โมกข์  
      2. คุณวิรัตน์ วตะภรณ์           ช่างท าเรือพระวัดท่าไทร 
      3. คุณสัมพันธ์ แสงจันทร์    ช่างท าเรือพระวัดท่าไทร 
          4. คุณโยธิน เพ็งรัตน์      ช่างท าเรือพระวัดพุทธเจดีย์ 
      5. คุณสมพร ไกลผล    ช่างท าเรือพระวัดเขาพระนิ่ม 
       6. คุณศิวกร แจ้งอักษร      ช่างรับจ้างท าเรือพระวัดต่างๆในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง 
 3.  กลุ่มช่างที่ท าเรือพระบกในที่นี้ไม่ได้เป็นผู้ที่มีอาชีพช่างประกอบด้วย 3  กลุ่ม  
     3.1  กลุ่มช่างพระที่ท าเรือพระวัดสนธ์  4 รูป 
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       1. พระจักรพันธ์  ทีปปญฺโญ 
      2. พระเสวี พุทธสีโล 
       3. พระสมพร วัตธมโม 
       4. พระสุทิน สุทินโน 
   3.2  ตัวแทนกลุ่มผู้ท าเรือพระบกของกงตาก 4 ท่าน 
      1. คุณนิพนธ์ บุระชัด     รองนายกเทศมนตรีต าบลช้างซ้าย 
    2. คุณอุทัย ณมณี   ผู้ช่วยท าเรือพระบก 
      3. คุณโกเมศ หนูศรีแก้ว     ผู้ช่วยท าเรือพระบก 
      4. คุณศุภเศรษฐ พุฒด า   ผู้ช่วยท าเรือพระบก 
        3.3. ตัวแทนกลุ่มผู้ท าเรือพระบกของวังไทร 6 ท่าน 
       1. คุณสมชาย ปลอดมุสิก  ทีมดูแลการท าเรือพระวัดวังไทร 
      2. คุณอุทัย ทอยอุ้ย   ผู้ช่วยท าเรือพระบก 
       3. คุณบุญเลิศ ใจซื่อสัตย์  ผู้ช่วยท าเรือพระบก 
      4. คุณสนั่น เหลี่ยมกองแลง ผู้ช่วยท าเรือพระบก 
       5. คุณคมรมย์ สองวิหค  ผู้ช่วยท าเรือพระบก 
       6. คุณหนูเจียด ด าสอย  ผู้ช่วยท าเรือพระบก 
  การสัมภาษณ์กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (Casual Informants) ซึ่งไม่ใช่ผู้รู้เกี่ยวกับการ
ท าเรือพระโดยตรง แต่สามารถให้ข้อมูลประวัติความเป็นมาประเพณีชักพระ  การจัดงานชักพระใน
อดีตและปัจจุบัน  นโยบายการด าเนินงานประเพณีชักพระ และรูปแบบการให้การสนับสนุนการท า
เรือพระบกและทัศนคติเกี่ยวกับการท าเรือพระบกในพื้นที่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

   1. ผู้ที่มีความรู้เรื่องความเป็นมาของประเพณีชักพระ ซึ่งเป็นพระจากวัด
ในเขตอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จ านวน 5 รูป 
     1. พระสมพร ฐิตญาโณ  เจ้าอาวาสวัดเขาพระนิ่ม 
        เลขาธิการเจ้าคณะต าบลท่าทอง 

2. พระครูประสุตธรรมคุณ     เจ้าอาวาสวัดประสพ 
3. พระใบฎีกา ไพโรจน์ ธรรมวีโร  เจ้าอาวาสวัดสนธ์ 
4. พระมี  เตชะปุณโย      เจ้าอาวาสส านักสงฆ์เขาวงศ ์
5. พระครูสังฆรักษ์สุจินต์  ทีปธมฺโม   เลขาธิการคณะสงฆ์ ภาค 16 
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    2.   ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีชักพระจ านวน 10 ท่านได้แก ่
     1. คุณภาวิตา ฐานะกาญจน์ รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาล   

นครสุราษฎร์ธานี   
2. คุณพีระเดช เกิดอุดม  นายกเทศมนตรีต าบลกาญจนดิษฐ์ 
3. คุณเอนก ปัทมพงศา   ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอ  
4. คุณกฤษ สกุลพันธ์  นายกเทศมนตรีต าบลช้างขวา 
5. คุณอุดม รักษ์จินดา    รองนายกเทศมนตรีต าบลกาญดิษฐ์ 
6. คุณนภาพร เพ็งชื่น     นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
7. คุณธรรมรัตน์ สองแก้ว นักวิชาการศึกษา 
8. คุณสุเทพ แพรัตน์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต าบลช้างขวา 
9. คุณขจร เศวตเวช   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านไสใน 

    10. คุณธนาธัช ชุมวาระ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านดอนยา 
3.  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าเรือพระบกและการเตรียมการเข้า

ร่วมงาน ประเพณีชักพระ ทั่วไปจ านวน 12 ท่านได้แก่ 
  1. พระพลอติพโล          รักษาการเจ้าอาวาสวัดเสมาเมือง 
 2. พระครูวินัยทร สมชาย อติวิโร วัดนิกรประสาท 

   3. คุณเสกสรรค์ ชัยเดช   ผู้ดูแลเรือพระบกวัดเขานางเภา 
  4. คุณห้อม เตี้ยพานิชย์  คนดูแลเรือพระ 
  5. คุณราตรี แสงจันทร์  ผู้ช่วยท าเรือพระ 
 6. คุณสุทศ  แสงจันทร์  ผู้ช่วยท าเรือพระ 
 7. คุณณัฐพงศ์ นิยะกิจ    ผู้ช่วยท าเรือพระ 
 8. คุณชัชวาล แพเพชรทอง  ผู้ช่วยท าเรือพระ 
 9. คุณธรรมรัตน์ วงหวั่น  ช่างประจ าวัดประสพ 

                          10. คุณวิญญา พรหมเย็น  ผู้ดูแลการร าหน้าขบวนเรือพระ  
                                          11. คุณชัยณรงค์ พิมพ์ดี    ช่างท าไฟบนเรือพระ/ขับรถ(เรือพระ) 

    12. คุณมณฑา บุญชู   เจ้าของสูตรข้าวต้มลูกโยนวัดท่าไทร 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อรวบรวมข้อมูล
ศึกษาในประเด็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของประเพณีชักพระบก พัฒนาการของการ
ท าเรือพระบก รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ท าเรือพระบก ลวดลายบนเรือพระบก เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเป็น
ค าถามปลายเปิดประกอบด้วยประเด็นค าถามดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ 
ประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ส าหรับช่างท าเรือพระ  

1. รูปแบบเรือพระบก วัสดุอุปกรณ์การท าเรือพระ  ขั้นตอนตกแต่งเรือพระบก 
2. พัฒนาการการท าเรือพระบก 
3. กระบวนการท าเรือพระบก 
4. พัฒนาการการท าเรือพระบก 
5. การถ่ายทอดและการเรียนภูมิปัญญาการท าเรือพระบก 
6. ปัญหาและอุปสรรคในการท าเรือพระบกและการสืบสานการท าเรือพระบก 

ประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ส าหรับปราชญ์ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเพณีชักพระ
และการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

1. ประวัติความเป็นมาประเพณีชักพระในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
2. การเปลี่ยนแปลงประเพณีชักพระและรูปแบบเรือพระในฐานะสัญลักษณ์ในประเพณีชักพระ 
3. แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

 

 นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือบันทึกข้อมูล โดยใช้เครื่องบันทึกเสียง เพื่อช่วยบันทึกข้อมูล
ระหว่างการสนทนาร่วมกับการจดบันทึกข้อมูลด้วยปากกา ใช้การถ่ายภาพเพื่อบันทึกขั้นตอนการ
ท าเรือพระบกและภาพบรรยากาศส่วนต่างๆในงานประเพณีชักพระเป็นเครื่องมือประกอบการ
สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
การวิเคราะหแ์ละการน าเสนอข้อมูล 
 รวบรวมข้อมูลที่ศึกษามาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการศึกษาข้อมูลภาคสนาม  การ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ มาแยกแยะออกเป็นประเด็นที่ต้องการศึกษาและน ามาวิเคราะห์
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวความคิด เพื่อให้เห็นแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท า
เรือพระบกและน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบบรรยายพรรณนาในการเขียนรายงานพร้อม
ภาพประกอบ เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่ศึกษา 
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บทที่ 4 
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ ์

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 
ใบบทนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของประเพณีชัก

พระ พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ รวมไปถึง
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร เอกสารวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยและสื่อ
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และน าไปวิเคราะห์  หาแนวทางอนุรักษ์               
ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกต่อไป โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเปน็ 3 หัวข้อดังนี ้

1. ข้อมูลท่ัวไปของอ าเภอกาญจนดิษฐ ์
2. ความเป็นมาและความส าคัญของประเพณีชักพระ 
3. ภูมิปัญญาที่ปรากฏในการท าเรือพระบก 
4. พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ ์
 

 ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอกาญจนดิษฐ ์
1.  ท่ีต้ัง 
  อ าเภอกาญจนดิษฐ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัว

จังหวัดตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 873.539 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 616,875 ไร่ (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์, 2557) 

2.  อาณาเขตติดต่อ 
       อ าเภอกาญจนดิษฐ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีอาณาเขต

ติดต่อกับพื้นทีข้่างเคียงดังต่อไปน้ี 
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ่าวไทย 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
อ าเภอสิชลและอ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
      ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อ าเภอเมืองและอ าเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฏร์ธาน ี
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
ที่มา:   Google Map, อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557,  

เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/maps/place/@9.081449,99.5544066,11z/data 
=!4m2!3m1!1s0x30547548cede7cf7:0x30223bc2c3680b0!5m1!1e4. 

3.   ลักษณะภูมิประเทศ 
    พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยจนถึงลูกคลื่นลอนชัน มี

แนวเทือกเขาอยู่ทางตอนใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอ ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ทางด้านเหนือของอ าเภอเป็นพื้นที่แถบชายทะเลที่ติดต่อกับอ่าวบ้านดอนซึ่งเป็นที่ป่าชายเลน 
เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท านาและเพาะปลูก ตอน
ในสุดเป็นที่ราบสูงและป่าเขาเหมาะแก่การท าสวนยางพาราและสวนผลไม้ (ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอกาญจนดิษฐ์, 2557) 
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  กาญจนดิษฐ์มีแม่น้ าล าคลองสายสั้นๆ และมีขนาดเล็ก จะใหญ่เฉพาะตอน
ปลายก่อนออกทะเล แม่น้ าที่ส าคัญได้แก่ แม่น้ าท่าทอง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แม่น้ าท่าทองอุแท 
ยอดน้ าเกิดจากเขาเหมืองเกิด ในเขตอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ไหลผ่านต าบลท่าอุแท ต าบลชัยคราม 
ต าบลท่าทอง ไหลไปลงอ่าวบ้านดอนที่ต าบลท่าทองใหม่ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ตอนปากน้ ากว้าง 
80 เมตร ยาว 32 กิโลเมตร มีน้ าตลอดทั้งปี ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมตั้งแต่บ้านข้อศอก ต าบลท่า
อุแทลงไป  บริเวณลุ่มน้ าท่าทองนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่าทองโบราณหรือเมืองกาญจนดิษฐ ์

คลองท่าทองใหม่ ต้นน้ ามาจากในต าบลทุ่งกง ไหลผ่านต าบลทุ่งกง ต าบลท่า
ทองใหม่ ไปออกทะเล ที่อ่าวบ้านดอน ตอนปากแม่น้ ากว้าง 60 เมตร ยาว 11 กิโลเมตร มีน้ าตลอด
ทั้งปี ใช้คมนาคมได้เฉพาะตอนใกล้ออกทะเล คลองท่าทองใหม่เดิมมีชื่อว่า คลองท่าเพชร ต่อมา
เมืองท่าทองย้ายมาตั้งที่นี่จึงเปลี่ยนเรียกชื่อใหม่ตามชื่อเมือง 

  คลองกะแดะ ยอดน้ าเกิดจากเขาช่องลมใต้ ในต าบลช้างซ้าย อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
ไหลไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อย ผ่านต าบลป่าร่อน ต าบลกรูด ต าบลกะแดะ ไปออกทะเล
ในต าบลพลายวาส ห่างจากปากน้ าบ้านดอนไปทางทิศตะวันออก 11 กิโลเมตร กว้าง 10 เมตร 
ยาว 38 กิโลเมตร มีน้ าตลอดทั้งปี ใช้คมนาคมได้สะดวกตั้งแต่บ้านกะแดะหรือตัวอ าเภอ                 
กาญจนดิษฐ์ลงไป  ทั้ งสองฝั่ งคลองมีบ้านเรือนหนาแน่น ทั้ งบ้านสวนและบ้านประมง                  
เนื่องจากอ่าวมีปลาและกุ้งเคยชุกชุมมาก  ตอนปากคลองจึงเต็มไปด้วยหมู่บ้านชาวประมง  เมื่อถึง
ฤดูแล้งล าคลองน้ าแห้งขอดเป็นตอน  ในปัจจุบันล าคลองตื้นเขินขึ้นมาก (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์;                             
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2542: 297-298) 

สภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีผลต่อวัฒนธรรมภาคใต้อยู่บริ เวณกึ่งกลางของ              
เส้นทางเดินเรือของจีนกับอินเดีย การเดินทางติดต่อระหว่างจีนกับอินเดียจะต้องผ่านภาคใต้หรือ
คาบสมุทรไทย จึงท าให้ภาคใต้มีโอกาสรับวัฒนธรรมจากแหล่งอารยธรรมทั้งสองมาแต่โบราณ           
ในส่วนอ าเภอกาญจนดิษฐ์มีความสัมพันธ์กับการก่อก าเนิดและวิวัฒนาการของวัฒนธรรมอย่าง
เด่นชัด กล่าวคือ มีแม่น้ าท่าทอง คลองท่าทองใหม่ คลองกะแดะ ไหลผ่านอ าเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นสิ่งที่
มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมอย่างส าคัญของพื้นที่นี้ เคยเป็นที่ตั้งชุมชนมาแต่โบราณอยู่ใกล้ทะเล สามารถ
ติดต่อค้าขายกับเมืองอื่นๆ ได้สะดวก โดยเฉพาะที่ราบลุ่มแม่น้ าท่าทองถือเป็นแหล่งอารยธรรม     
ติดต่อกันกับบริเวณอ าเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชวน เพชรแก้ว และคณะ, 2528: 7) 

4.   ประวัติความเป็นมา 
เมืองกาญจนดิษฐ์ถือได้ว่าเกิดจากเมืองท่าทองโดยตรง กล่าวคือแหล่งชุมชน

โบราณท่ีอยู่บริเวณอ่าวบ้านดอนตอนใต้ หรืออ่าวกาญจนดิษฐ์อยู่ 2 แห่ง คือ 
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บริเวณที่ราบลุ่มคลองกะแดะ รวมถึงล าคลองบริเวณใกล้เคียงด้วย อาทิ คลอง
ท่าทองใหม่ และคลองอื่นๆ สองฝั่งคลองเป็นพื้นที่ราบ ท านาเพาะปลูกได้บ้าง บริเวณนี้เคยเป็น
ที่ตั้งชุมชนมาแต่โบราณ อยู่ใกล้ทะเลสามารถติดต่อค้าขายกับเมืองอื่นๆได้สะดวก และติดต่อ
ใกล้ชิดกับชุมชนท่ีอยู่แถบแม่น้ าท่าทอง 

บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าท่าทอง บริเวณนี้มีพื้นที่ในการเพาะปลูกจ านวนมาก และ
ถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมติดต่อกับบริเวณอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นแหล่ง
ชุมชนใหญ่ มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งของเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองสุราษฎร์ธาน ี  

   มีการกล่าวถึงเมืองท่าทองในต านานเมืองนครศรีธรรมราช อาทิ “...เมื่อพระ
พนมวังแลนางสะเดียงทองแลศรีราชา ออกมาสร้างเมืองนครดอนพระนั้น และพระพนมวังแลนาง
สะเดียงทองก็มาตั้งบ้านอยู่จงสระ อยู่นอกเมืองดอนพระ สร้างป่าเป็นนา สร้างนาทุ่งเขน สร้างนา
ท่าทอง สร้างนาไชยคราม สร้างนากะนอม สร้างนาสะเพียง สร้างนาตระขน สร้างนากรอง แลให้
นายรักนายราชนายเขยีวไปอยู่สร้างนาเมืองไชยา...”  

“…พระพนมวังแลนางสะเดียงทองมีลูก 3 คน เจ้าศรีราชา 1 เจ้าสนตรา 1 เจ้า
กุมาร 1 แลเจ้าศรีราชาเอานางสนหลานพระพนมวังเป็นเมีย ขึ้นไปสร้างนามในเมืองสรอุเลา แล
เจ้ากุมารเอานางจันทร์หลานพระพนมวังขอเป็นเมีย อยู่ต าบลด าถะหมอท่าทอง สร้างนาทุ่งเอน แล
เจ้าสนตราไสอินทราราชาขอเอาเป็นเมีย ตั้งบ้านแทบทะเลตระหนอม สร้างนาศรีชน สร้างนาสะ
เพียง...”   มีการล าดับความส าคัญในประวัติศาสตร์ 3 ประการ เกี่ยวกับเมืองกาญจนดิษฐ์หรือ
เมืองท่าทองได้แก่  

ประการแรก เรื่องชื่อเมืองสะอุเลา (หรือ สรอุเลา – สะอุเลา-อุเลา) เป็นเมือง 12 
นักษัตรของนครศรีธรรมราช เดิมมีผู้เข้าใจว่าเป็นเมืองสงขลา แต่จากข้อความในต านานข้างต้น
และในต านานฉบับอื่นระบุไว้ชัดเจนว่า เมืองสะอุเลาคือเมืองท่าทองอุแท หรือกาญจนดิษฐ ์

ประการที่สอง เรื่องเกี่ยวกับอายุหรือระยะเวลาของการตั้งเมืองท่าทอง จาก
เหตุการณ์การสร้างเงินตรานโมส าหรับเมืองท่าทองกล่าวในต านานว่า พระพนมวังและนางสะเดียงทอง
ออกมาเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชและสร้างเมืองนครดอนพระเมื่อพุทธศักราช 1588  แต่
ระยะเวลาที่เมืองนครศรีธรรมราชสร้างเงินตรานโมก็ประมาณพุทธศักราช 1600-1800 ดังนั้นการ
น าเงินตรานโมมาสร้างใช้ในเมืองท่าทอง ซึ่งแตกต่างจากเรื่องระยะเวลาเล็กน้อย ประกอบกับ
หลักฐานทางโบราณคดี เช่น รูปแบบศิลปกรรมสกุลช่างของพระพุทธรูปที่ค้นพบในบริเวณเมืองท่า
ทองท้ังหมด จึงสันนิษฐานได้ว่า เมืองท่าทองมีมาแล้วตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 
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ประการที่สาม  เมืองกาญจนดิษฐ์หรือเมืองท่าทอง มีความส าคัญที่สุดในบรรดา
เมือง 12 นักษัตร มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงชั้นเอก จึงได้แต่งตั้งให้เจ้าศรีราชาไปปกครองเพื่อคอย
ควบคุมดูแลการขยายชุมชน สร้างป่าแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก นับตั้งแต่เมืองกาญจนดิษฐ์ -      
ขนอม-สิชล-ท่าศาลา-นครศรีธรรมราช ซึ่งถือว่าเป็นบริเวณหัวใจในการเพาะปลูกท านามาแต่โบราณ 

เมืองท่าทอง ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ าท่าทอง (ท่าทองอุทัย) ต าบลท่าทอง มี
เรื่องเล่าถึงการเกิดเมืองท่าทองว่า สมัยก่อนมีต้นสะท้อนขึ้นอยู่เป็นดงบริเวณริมฝั่งแม่น้ าท่าทอง 
ต่อมามีชายคนหนึ่งชื่อนายมาก ชาวเมืองนครศรีธรรมราช ได้อพยพครอบครัวพร้อมสมัครพรรค
พวกมาตั้งบ้านเรือนท ามาหากินที่บ้านสะท้อนเป็นพวกแรก ต่อมานายมากมีฐานะร่ ารวย เนื่องจาก
พื้นที่ไร่นาสมบูรณ์ดีจึงมีผู้อพยพตามอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นหมู่บ้านที่คนรู้จักมาก จึง
เปลี่ยนชื่อบ้านสะท้อนเป็น บ้านท่าทองซึ่งมีความหมายว่าที่แห่งนั้นเป็นท่าเรือเป็นตลาดค้าขาย
ติดต่อและเป็นแหล่งท ามาหากิน เจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทอง เมื่อมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นมาก
ขึ้นกลายเป็นต าบลใหญ่ เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจึงยกฐานะขึ้นเป็นเมืองให้ชื่อว่าเมืองท่าทอง  
แต่งต้ังพระวิสูตรสงครามราชภักด ีมาเป็นผู้รกัษาราชการ  

ในระยะที่เมืองท่าทองเจริญรุ่งเรือง มีผู้สร้างวัดวาอารามและพระพุทธรูปขึ้น
มากมาย โดยเฉพาะริมฝั่งขวาของแม่น้ าท่าทอง มีวัดตั้งอยู่เรียงรายตลอดล าน้ า เช่น วัดประสพ วัด
เสมา วัดขนุน เป็นต้น โบราณศิลปวัตถุ โบราณสถานส าคัญ เช่น พระพุทธรูป เจดีย์ โบสถ์ วิหาร 
และอ่ืนๆเท่าท่ีส ารวจพบ เปน็ฝีมือช่างพืน้เมือง มอีายุไม่ต่ ากว่าสมัยอยุธยาท้ังส้ิน  

ในพื้นที่เพาะปลูกท านาที่มีมาแต่โบราณ คือ ต าบลท่าอุแท ต าบลชลคราม 
ต าบลชัยคราม ต าบลท่าทอง วัดและถ้ าต่างๆซึ่งมีพระพุทธรูปศิลาทราย เก่า ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับที่พบทางแถบเมืองไชยา เมืองพุนพิน  แสดงว่ามีชุมชนกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่ง
เกษตรกรรม ตามที่มีค ากล่าวของชาวพื้นเมืองว่า “…บ้านนาสารแร่ บ้านท่าอุแทวัดเก่า อ่าวบ้าน
ดอนปลา...” เพราะในต าบลท่าอุแทมีวัดเก่าจ านวนมาก วัดและศาสนสถานในเมืองท่าทองเก่า
ทรุดโทรมลงเพราะสงครามและการย้ายที่ตั้งเมืองกล่าวคือ 

ในปี พ.ศ.2328 สมัยรัชกาลที่ 1 พระเจ้าปะดุงกษัตริย์พม่าแต่งกองทัพยกมาตี
เมืองปักษ์ใต้ของไทย ตั้งแต่ชุมพร หลังสวน ไชยา ท่าทอง ตลอดถึงนครศรีธรรมราช เมืองท่าทอง
คงถูกท าลายเสียหาย ผู้คนอพยพหนีหายไปมาก  เมื่อสงครามสงบผู้ปกครองเมือง ย้ายเมืองท่า
ทองไปตั้งที่ริมคลองกะแดะ (บ้านกะแดะ) คือบริเวณที่ตั้งตัวอ าเภอกาญจนดิษฐ์ในปัจจุบัน ผู้รั้ง
เมืองที่ตั้งใหม่ชื่อนายสม ซึ่งต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “หลวงวิเศษ” ส่วนเมืองท่าทองเก่าก็ยังมี
ผู้คนพลเมืองอยู่ แต่ก็ซบเซาลงมาก 
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ต่อมาเมื่อในราว พ.ศ. 2336 ได้ย้ายเมืองไปตั้งใหม่ที่ซ้ายริมคลองท่าเพชร 
(ปัจจุบันอยู่ในเขตต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี) ต่อมาคลองท่าเพชรได้เปลี่ยนชื่อเป็น
คลองท่าทองใหม่ ตามชื่อเมืองซึ่งคนทั่วไปนิยมเรียก “ท่าทองใหม่” มีวัดส าคัญอยู่คนละฟากคลอง
คือวัดท่าไทรอยู่ฝั่งขวาและวัดท่าทองใหม่อยู่ฝั่งซ้าย (ปัจจุบันชาวบ้านยังคงเรียกท่าทองเก่า ท่า
ทองใหม่)  ต่อมาหลวงวิเศษได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระวิสูตร ปกครองเมืองท่าทองจนถึงแก่กรรม
เมื่อ พ.ศ.2375 บุตรชายพระวิสูตรได้ปกครองเมืองแทน มีบรรดาศักดิ์เป็นพระพิทักษ์สุนทร 

 สมัยรัชกาลที่ 3  เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)  ได้ส่งบุตรชายชื่อ พุ่ม         
มาปกครองเมืองท่าทองใหม่ ซึ่งต่อมาได้บรรดาศักดิ์เป็น พระยากาญจนดิษฐ์ มีน้องชายเป็น          
พระยาศรีสุพรรณดิษฐ์ (เสม) เป็นผู้ช่วย  ราวพ.ศ. 2375 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยา
นคร (น้อย) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชพาช่างออกมาตั้งกองต่อเรือรบและเรือพระที่นั่งที่เมืองท่าทอง
ถวายพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   เป็นเรือก าปั่นแปลง ขนาดยาว 11 วา จ านวน          
31 ล า มีแจวกรรเชียง 2 กาบและมีเสาแล่นใบเรือพระที่นั่งที่เมืองท่าทองนี้ เรือที่เจ้าพระยานคร 
(น้อย) ให้สร้างโรงอู่ต่อเรืออยู่ข้างบนฝั่งคลอง เมื่อต่อเสร็จแล้วจึงถอยลงมายกเสาข้างล่างต่อที่
เมืองท่าทองเก่าและต่อที่บ้านดอนริมฝั่งแม่น้ าตาปีอีกแห่งหนึ่ง  เหตุที่มาตั้งโรงอู่ต่อเรือที่นี่คือเหนือ
แม่น้ าล าคลองมีไม้ตะเคียนทองส าหรับใช้ต่อเรือมาก ล้วนเป็นไม้ขนาดใหญ่ได้ขนาดตามต้องการ 
และปรากฏว่าแถบเมืองไชยาก็ก็เป็นแหล่งต่อเรือมีชื่อมาแต่โบราณด้วย อู่ต่อเรือที่บ้านดอนเป็น         
อู่หลวง ต่อมาภายหลังให้คนจีนเช่ารับจา้งต่อเรือสืบมา โดยเสียค่าเช่าอู่ให้แกเ่มืองกาญจนดิษฐ์ 

รัชกาลที่ 4  เมื่อเจ้าพระยานคร (น้อย) ถึงแก่อสัญกรรม จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้าย
เมืองท่าทองไปตั้งที่บ้านดอน (คือสถานที่ตั้งศาลากลางจังหวัดและตลาดใหญ่ประจ าเมือง                     
สุราษฎร์ธานีปัจจุบัน) เนื่องจากทรงเห็นว่า ท าเลสถานที่ตั้งและความเจริญจ านวนผู้คนที่บ้านดอน
ดีกว่ามาก อาคารบ้านเรือนหนาแน่นและเป็นศูนย์รวมการค้าขายการคมนาคม ทรงเห็นเป็นการ
สมควรที่จะเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เสียด้วย จึงพระราชทานนามว่า “เมืองกาญจนดิษฐ์” โดยคงรูป
ศัพท์ความหมายเดิมไว้ พร้อมทั้งยกฐานะเป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพ พระราชทาน
บรรดาศักดิ์ให้นายพุ่มเป็นพระยากาญจนดิษฐ์บดีเป็นเจ้าเมืองดูแลปกครองบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 
อาณาประชาราษฎร์ต่างพระเนตรพระกรรณสืบไป พระยากาญจนดิษฐ์บดี (พุ่ม) มีบุตรชายท า
หน้าที่เป็นผู้ช่วยคนหนึ่ง ชื่อหลวงพิพิธสุพรรณภูมิ (จ าเริญ) ต่อมาได้เลื่อนเป็นพระยากาญจนดิษฐ์
บดี ผู้ว่าราชการเมอืงกาญจนดิษฐส์ืบแทนบิดา 

รัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2440 กระทรวงมหาดไทยจัดระเบียบการปกครองท้องที่
เป็นมณฑลเทศาภิบาลตามพระราชด าริคือ โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองชุมพร เมืองหลังสวน             
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เมืองไชยา และเมืองกาญจนดิษฐ์ ตั้งเป็นมณฑลหนึ่งเรียกว่า มณฑลชุมพร ตั้งศาลาว่าการมณฑล
อยู่ที่เมืองชุมพร และต่อมา พ.ศ. 2442 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองไชยากับเมือง           
กาญจนดิษฐ์เข้าเป็นเมืองเดียวกันอีกเรียกว่า “เมืองไชยา” ตั้งศาลากลางเมืองไชยาที่บ้านดอน ชื่อ
เมืองกาญจนดิษฐ์จึงถูกยุบลงโดยปริยาย 

  รัชกาลที่ 6 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ใหม่เป็นอ าเภอ 
จังหวัด อ าเภอกาญจนดิษฐ์ หรือเมืองท่าทองเดิม ได้ยกตั้งขึ้นใหม่เป็นอ าเภอ เรียกอ าเภอกาญจน
ดิษฐ์ แต่ย้ายกลับไปตั้งที่ริมฝั่งซ้ายคลองกะแดะ ที่บ้านกะแดะอันเป็นที่ตั้งเมืองเก่าอีกครั้งและคงอยู่
สืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้(ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์; สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2549: 297-298) 

5.   ระบบเศรษฐกิจ 
      สภาวะเศรษฐกิจและการบริการค่อนข้างซบเซาเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ตลาดบ้านดอน 
อ าเภอเมือง และการคมนาคมสะดวก การบริการส่วนใหญ่อยู่ในตัวอ าเภอเมือง ระบบเศรษฐกิจ
ของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ขึ้นอยู่กับการเกษตรและการประมงเป็นหลัก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 85 ของจ านวนประชากร โดยหลักคือการท าสวนยางพารา พืช
รองได้แก่ ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว กาแฟ สวนผลไม้ ฯลฯ 
    การประมงเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่อ าเภอกาญจนดิษฐ์ และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านใน ต าบลท่าทองใหม่ ต าบลพลายวาส ต าบล
ตะเคียนทอง ต าบลกะแดะ และต าบลท่าทอง ซึ่งเป็นพื้นติดทะเลอ่าวไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์มี
ความยาวถึง 26 กิโลเมตร  มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยเฉพาะหอยนางรม การเลี้ยงกุ้ง
กุลาด า  การเลี้ยงหอยแครง และการเลี้ยงหอยแมลงภู่  ซึ่งมีการเลี้ยงมากที่สุดในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี สร้างรายได้ปีละนับพันล้านบาท นอกจากนี้ยังมีอาชีพเกี่ยวเนื่องได้แก่ กิจการอนุบาล
ลูกกุ้ง  กิจการค้าอาหารสัตว์น้ า  กิจการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ า โรงน้ าแข็ง เป็นต้น  
    การเลี้ยงสัตว์ในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ มีทั้งที่เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมโดย
เกษตรกรที่เลี้ยงเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงสุกร และการเลี้ยงไก่เนื้อ   ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน ในด้านเงินทุน พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ และจัดหาตลาดรองรับ      

  ด้านอุตสาหกรรม อ าเภอกาญจนดิษฐ์ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรและการประมง และเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์, 2557) 

  6.   ระบบความเชื่อ  ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 94 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา
นับถือศาสนาอิสลาม และคริสต์ ร้อยละ 5.67 และ 0.33 ตามล าดับ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



82 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต จึงมี
โบราณสถานโบราณวัตถุหลายแห่ง ซึ่งแสดงถึงร่องรอยของความเจริญแต่อดีต ที่ส าคัญๆ ได้แก่วัด
ถ้ าคูหา ซึ่งเป็นถ้ าขนาดใหญ่สามารถเข้าไปชมได้สะดวก ภายในมีพระพุทธรูปอยู่เป็นจ านวนมาก 
ที่ส าคัญคือ พระพุทธไสยาสน์องค์หนึ่งก่ออิฐถือปูน ยาวประมาณ 4 วา นอกจากนั้นยังมีพระนอน
วัดเขาพระนิ่ม พระพุทธรูปหินศิลาแลงวัดอุทยาราม พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์, 2557) ประเพณีที่ส าคัญของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ได้แก่ ประเพณีปี
ใหม่ ประเพณีวันจบปีจบเดือน ประเพณีท าบุญวันเข้าพรรษา ประเพณีรับ-ส่งตายาย ประเพณีชักพระ 
ชาวบ้านจะท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 แสดงประเพณีส าคัญของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
ประเพณี กิจกรรม 

ประเพณีปีใหม่ วันปีใหม่ของทุกปี มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณหน้า
ที่ว่าการอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

ประเพณีวันจบปีจบเดือน วันแรม 15 ค่ าเดือน 5 และขึ้น 1 ค่ า เดือน 6 ของทุกปี วันนี้
ชาวบ้านหยุดท านา ท าไร่ เตรียมอาหารและการละเล่นพื้นบ้าน
อย่างสนุกสนาน ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นวันว่างของเทวดา 

ประเพณีท าบุญวันเข้าพรรษา ก่อนวันเข้าพรรษา 2-3 วัน ชาวบ้านจะแห่เทียนรอบหมู่บ้าน
เพื่อให้คนในหมู่บ้านร่วมท าบุญเทียนพรรษา 

ประเพณีรับ-ส่งตายาย วันแรม 1 ค่ าและแรม 15 ค่ าเดือน 10  ชาวบ้านจะท าขนมลา
ขนมกรุบ ขนมดีซ า ขนมไข่ปลาขนมพอง ส ารับคาวหวาน ดอกไม้
ธูปเทียนไปท าบุญที่วัด  อุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
ในวันส่งตายายชาวบ้านจะน าอาหารส่วนหนึ่งไปวางไว้ที่ปะตูวัด
หรือโคนต้นไม้ เพื่อให้เปรตที่ไม่มีญาติมารับเอาไปเรียกว่า ชิง
เปรต 

ประเพณีชักพระ ในช่วงเดือนสิบเอ็ดของทุกปี มีการท าเรือพระและท าบุญฉลอง
สมโภชเรือพระบกบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอ   
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7.  ระบบการเมืองการปกครอง 
   อ าเภอกาญจนดิษฐ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

เทศบาลต าบล  5  แห่งประกอบด้วย 
1. เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  
2. เทศบาลต าบลท่าทองใหม่  
3. เทศบาลต าบลช้างซ้าย  
4. เทศบาลต าบลช้างขวา  
5. เทศบาลต าบลกรูด  
องค์การบริหารส่วนต าบล 9 แห่ง ประกอบด้วย 
1.   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทองใหม ่ 
2.   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง  
3.   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกง  
4.   องค์การบริหารส่วนต าบลพลายวาส  
5.   องค์การบริหารส่วนต าบลป่าร่อน  
6. องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง  
7. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  
8. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรัง  
9. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสระ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบต่างมีนโยบายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ โดยให้การ
สนับสนุนในหลายรูปแบบ ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนในงานประเพณีชักพระนั่นเอง  

8.  การคมนาคม 
      ในอดีตมีการสัญจรทางน้ าอาศัยแม่น้ าท่าทอง คลองกะแดะ ปัจจุบันมีเส้นทาง
การคมนาคมหลักเป็นถนน ใช้รถยนต์ ส าหรับเส้นทางคมนาคมระหว่างต าบลและหมู่บ้านส่วน
ใหญ่ จะเป็นถนนลาดยางสลับถนนลูกรังเชื่อมต่อกัน ซึ่งมักประสบปัญหาด้านการคมนาคมในช่วง
ฤดูฝน เนื่องจากเส้นทางได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ถนนทั้งหมดในอ าเภอกาญจนดิษฐ์
ประกอบด้วย จ านวนถนนลาดยาง 114 สาย ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 239 
สายระยะทางประมาณไม่ต่ ากว่า 300 กิโลเมตร ถนนคอนกรีต 123 สาย ระยะทางประมาณ 100
กิโลเมตร  (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์, 2557) ซึ่งมีรายละเอียดเส้นทางคมนาคม
ติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวดั รวมทั้งการคมนาคมภายในอ าเภอ มีเส้นทางคมนาคมดังนี ้  
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ตารางที่ 4 แสดงเส้นทางการคมนาคมของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
ทางหลวง 
หมายเลข 

ชื่อสายทาง ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ผ่านพื้นที ่

401 ติดต่อเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี-
ต่อเขตอ าเภอดอนสัก 

32.36 ท่าทองใหม่, ตะเคียนทอง, กะ
แดะ, พลายวาส, ท่าอุแท 

4010 แยกทางหลวงหมายเลข 401-บ้าน
กรูด บรรจบทางหลวงหมายเลข 
401 

23.77 กะแดะ, กรูด, ป่าร่อน, ท่า
อุแท 

4143 บ้านกงตาก-บ้านกรูด 25 ช้างซ้าย, ป่าร่อน, กรูด 
4177 แยกทางหลวงหมายเลข 401-ปาก

น้ าท่าทอง-พระพุทธบาท 
27.1 กะแดะ, พลายวาส, ท่าทอง,       

ท่าอุแท 
4177 กาญจนดิษฐ-์ปากน้ ากะแดะ 2.75 กะแดะ 

 

ที่มา:  พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล, ข้อมูลเกี่ยวกับอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน,ี       
เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.watthasai.net/kandit_story.htm. 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของประเพณีชักพระ 

1. ประเพณีชักพระในภาคใต้ 
  ประเพณีชักพระของชาวใต้ เป็นการสมมติและการสมโภชเฉลิมฉลองตาม

เหตุการณ์ในพุทธประวัติ โดยวิธีอัญเชิญพระพุทธรูปยืน “ พระลาก” ขึ้นประดิษฐานบนบุษบก  ซึ่ง
ถ้าเป็นทางบกบุษบกจะตั้งอยู่บนพาหนะท าเป็นรูปเรือหรือพญานาค(ไม่มีล้อ)  เรียกกันว่า “นม
พระ”(พนมพระ) แสดงว่าเดิมประเพณีนี้น่าจะเกิดจากการแห่ทางน้ ามาก่อน ชักลากแห่แหนไปยัง
ต าบลต่างๆ ใกล้เคียง ถ้าเป็นการลากพระทางน้ าหรือทางเรือเรียกว่า “เรือพระ” คือการเอาเรือ
หลายล ามาเทียบเรียงขนานผูกติดกันเป็นแพขนาดใหญ่ ประดับตกแต่งอย่างปราสาทมณฑปอย่าง
วิจิตร แห่แหนมีเครื่องดนตรีประโคมไฟตามแม่น้ าล าคลอง ทะเลสาบ ท าให้เกิดประเพณี
การละเล่นต่างๆตามมาอีก เช่นการเล่นเรือเพลง การประชันปืด (ตะโพน) การประชันโพน(กลอง) 
การแข่งเรือ และการประกวดประชันอื่นๆ ตลอดจนการสร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในงาน
ประเพณี เป็นต้น (ประทุม ชุมเพ็งพันธ์, 2548: 220-221) ประเพณีชักพระนี้เข้ามาในภาคใต้ของ
ไทยแต่ครั้งสมัยโบราณ โดยมีหลักฐานยืนยันจากจดหมายเหตุของภิกษุชาวจีนชื่อ อี้จิง ได้จาริก
ผ่านเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อไปยังประเทศอินเดีย ในพุทธศักราช 1272 ตามจดหมายเหตุนี้เรียก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

ชาวเมืองหนึ่งว่า  “เหอหลิง” ในจดหมายเหตุตอนหน่ึงได้บันทึกเล่าถึงประเพณีชักพระของชาวนคร
นครศรีธรรมราชไว้ว่า “พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งมีคนแห่แหนน ามาจากวัดโดยประดิษฐานบน
รถ มีพระสงฆ์และฆราวาสหมู่ใหญ่แวดล้อมมา มีการตีกลองและบรรเลงดนตรีต่างๆ มีการถวาย
ของหอมดอกไม้และถือธงชนิดต่างๆ ที่ทอแสงในกลางแดด”  (วิเชียร ณ นคร, 2521: 210) จาก
หลักฐานในจดหมายเหตุของภิกษุอี้จิงนี้ท าให้นักวิชาการบางคนเชื่อว่าประเพณีลากพระในภาคใต้
มีมาแล้วตั้งแต่สมัยศรีวิชัย  เนื่องจากช่วงสมัยนี้พื้นที่ภาคใต้อยูใ่นวัฒนธรรมศรีวิชัย 

ประเพณีลากพระของชาวใต้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นประเพณีที่ทั้งสถาบัน
ศาสนาและสถาบันกษัตริย์ถือเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง ดังปรากฏในเรื่องประทวนตราให้แก่พระครู
อินทโมฬีคณะป่าแก้ว หัวเมืองพัทลุงใน พ.ศ. 2242 ว่า “แลเมื่อครั้งคณะป่าแก้วแต่ก่อนมีพระครู
อันดับ 6 องค์ ได้ช่วยการพระราชพิธีตรุศสารทแลงานลากพระถวายพระราชกุศล” และข้อความอีก
ตอนหนึ่งว่า “แลราชการเมืองซึ่งเป็นพนัดแก่ขุนหมื่นกรมคณะป่าแก้วมีหน้าที่เมืองเส้นหนึ่งพระราช
พิธีตรุศสารทแลงานลากพระเจ้าเมืองจะได้เบียดเสียดเอาข้าพระไปใช้ราชการนอกนั้นหามิได้ ” 
เมืองนครศรีธรรมราชปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แม้แต่ผู้ตีกลองใน
งานลากพระก็ถือว่าส าคัญ จึงมีแจ้งไว้ในท าเนียบข้าราชการตกเป็นพระอัยการไว้ว่า “ขุนรันไภรีถือ
ศักดินา 200 พนักงานตีกลองแห่พระ”  ต าแหน่งนี้มีมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏใน
ท าเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราชครั้งรัชกาลที่ 2 ว่า “ขุนรันไภรีถือศักดินา 200 พนักงานตี
กลองแห่พระ” เช่นกัน (สถาพร ดงขุนทศ, 2536: 3) 

2. ความเป็นมาของประเพณีชักพระ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
  ประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัด เชื่อ

ว่าเกิดขึ้นมายาวนาน เนื่องด้วยพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปัจจุบันเป็นดินแดนที่มีความเจริญมา
แต่โบราณมีหลักฐานชัดเจนให้เห็นมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย เป็นแหล่งอารยธรรมที่ส าคัญแห่งหนึ่งใน         
เอเชียร์อาคเนย์ โดยปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชน จึงเชื่อว่าน่าจะมีประเพณีชักพระมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ซึ่งมี
ศูนย์กลางอยู่ที่ตั้งอ าเภอไชยาในปัจจุบัน ต่อมาจึงกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆจนทั่วพื้นที่จังหวัด           
สุราษฎร์ธานี สอดคล้องกับที่อาจารย์ธรรมทาส พานิช ได้เขียนไว้ในหนังสือพุทธนิคมสารว่า “งาน
แห่พระของเมืองไชยาเรา เป็นวัฒนธรรมศรีวิชัยที่ยังเหลืออยู่ในเมืองไชยา และชาวไชยารักษา
เอาไว้ตลอดเวลาพันกว่าปี...” (อรุณ เวชสุวรรณ, 2550: 113) ทั้งยังมีผู้รู้หลายท่านลงความเห็นว่า
ประเพณีชักพระเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ซึ่งธรรมิกราชไศเลนทร์วงศ์ทรงชักชวนราษฎรให้มีแห่
พระพุทธรูปขึ้นเป็นครั้งแรก เดิมมีพิธีชักพระทางน้ าในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 และมีพิธีชักพระทาง
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บกในวันแรม 8 ค่ า เดือน 11 การชักพระทางน้ ามีตลอดมา การชักพระทางบกหยุดขาดตอนไป
ระยะหนึ่ง ทางการเพิ่งฟื้นฟูขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2503 ในสมัยนั้นมีนายประพันธ์ ณ พัทลุง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานจัดงาน เพื่อให้ถูกต้องตามพุทธประวัติ และเพื่อจะได้จัด
งานใหญ่ประจ าปี จึงได้เปลี่ยนวันชักพระทางบกจากวันแรม 8 ค่ า เดือน 11 มาเป็นวันแรม 1 ค่ า 
เดือน 11 พร้อมกันกับวันชักพระทางน้ า 
     การจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าในพื้นที่อ าเภอเมืองนั้นไม่มีหลักฐานยืนยันว่า
เกิดขึ้นเมื่อใด จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุในอดีตนั้นมีการชักพระเฉพาะทางน้ าซึ่งจัดติดต่อมาตลอด 
มีการชักพระทางบกระยะหนึ่ งก็หยุดไปจนทางการมาฟื้นฟู ใหม่ เมื่ อ พ.ศ. 2503 ในสมัย                      
นายประพันธ์ ณ พัทลุง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานจัดงานจัดให้มีการลากพระทาง
บกขึ้นอีกครั้ง และมีการจัดติดต่อจนถึงทุกวันนี้ (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2557: 7-24)  
                นายมานิต มานะทัต อดีตนายกพุทธสมาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้กล่าวถึงแห่
พระ-ทอดผ้าป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหนังสือที่ระลึกงานแห่พระ-ทอดผ้าป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจ าปี 2506 ว่า ในคืนวันขึ้น 15 ค่ าต่อกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 11  ตั้งแต่เวลาประมาณ 1.00 น. 
ตามหน้าอาคารบ้านเรือนและร้านค้าเกือบทุกแห่ง เจ้าของอาคารจะเริ่มจัดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านของ
ตน บ้านที่มีก าลังมากก็จัดอย่างสวยงาม โดยจัดตามพุทธประวัติปางต่างๆเช่น ปางปฐมเทศนา 
ปางแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ปางมารวิชัย ฯลฯ มีภาพเขียนภาพปั้น และวัตถุตกแต่งตามแบบ
ศิลป์ ผู้มีทุนทรัพย์น้อยก็จัดเรียบๆตามก าลัง โดยใช้พุ่มไม้ที่ทางการน ามาแจกจ่ายให้ปักไว้ที่หน้า
บ้าน แล้วใช้วัสดุตามที่มี สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการจัดพุ่มผ้าป่าคือ ผ้า 1 ผืนห้อยไว้กับพุ่มไม้ส าหรับ
ภิกษุจะได้ชักเป็นผ้าบังสุกุลกับปิ่นโตอาหารคาวหวาน 1 เถา ด้วยเหตุที่พุ่มผ้าป่าในวันนี้มีปิ่นโต
อาหารคาวหวานนับว่าพิเศษผิดจากพุ่มผ้าป่าที่ทอดในวันอื่นๆ บางที จึงมีผู้นิยมเรียกผ้าป่าในวัน
ออกปุริมพรรษานี้ว่า “ ผ้าป่าข้าวสุก”  ในคืนนั้นเกือบทุกหน้าบ้าน จะมีพุ่มผ้าป่าเรียงรายเป็นทิว
แถว มีไฟฟ้าประดับ แสงไฟเรืองรองทั่วๆ ฝั่งถนนและ 2 ฝั่งล าน้ าตาปี มีคนหนุ่มสาว  มักจะเที่ยว
เดินชมพุ่มผ้าป่ากันจนสว่าง 

  เวลาเช้ามืดภิกษุประมาณ 500 รูป (เท่าจ านวนพุ่มผ้าป่า) จะจาริกอย่างสงบจาก
วัดต่างๆ ตรงไปยังพุ่มผ้าป่าตามสลาก ประมาณ 6.30 น. จะมีสัญญาณ  เริ่มพิธีถวายพุ่มผ้าป่า 
ประชาชนในท้องถนนซึ่งก าลังขวักไขว่ชมพุ่มผ้าป่าจะหยุดลงนั่ง รถเรือต่างๆจะหยุดอยู่กับที่ ทุกคน
จะพนมมือตรงไปยังพุ่มผ้าป่าที่ด้านหน้าของตน  ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กองศาสนพิธีจะน า
กล่าวบูชาพระรัตนตรัย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เขตสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่น า
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กล่าวถวายผ้าป่า ภิกษุชักผ้าป่าแล้วอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี ส่วนเจ้าของพุ่มผ้าป่าอื่นก็
ด าเนินการเช่นเดียวกัน โดยถือทางวิทยุกระจายเสียงเป็นหลัก 

  เวลาประมาณ 8.30 น. จะเริ่มพิธีแห่เรือ พระเมื่อภิกษุสงฆ์กลับจากชักผ้าป่าฉัน
เช้าเสร็จแล้ว ท่านผู้เป็นสมภารจะท าพิธีโดยจับปลายเชือกที่ผูกอยู่หัวรถ ดึงพอรถเริ่มเคลื่อน        
ก็มอบให้ผู้ร่วมพิธีซึ่งเป็นฆราวาสพารถไปสมโภช โดยมีพระสงฆ์นั่งมาบนรถและเรือพระด้วย              
ผู้เล่ือมใสแย่งกันอาสาพ่วงจูงเรือพระจะเคล่ือนไปช้าๆ ตามถนนและตามบางต่างๆ ฆ้องกลองในเรือ
พระจะประโคมเป็นจังหวะประกาศให้รู้ว่าจะมีเรือพระผ่านมา อุบาสก อุบาสิกาที่อยู่ริมถนนและริม
บางต่างพากันลงมาท าบุญตักบาตรที่เรือพระเรียกกันว่า “ตักบาตรเทโว” ซึ่งย่อมาจากค าว่า “เทโว
โรหณะ” หมายถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลก 

  ในวันนั้นบางเกือบทุกบาง ถนนเกือบทุกสายที่พุ่งเข้าสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี  จะมี
รถหรือเรือพนมพระแล่นผ่านมาพร้อมด้วยเสียง ฆ้อง กลอง ดังกระหึ่ม เพราะเป็นเสียงแห่งบุญกุศล  
เรือพระมาจอดรอรวมกันอยู่ ณ สถานที่กองศาสนาพิธีก าหนดไว้  เมื่อถึงเวลา 8.30 น. เรือพระบก
จะเคลื่อนขบวนเป็นทิวแถว ทุกคันมีแตรนักเรียนน าหน้า ขบวนนักเรียนตามหลัง แห่ไปตามถนนสาย
ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วไปจอดอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดซึ่งเป็นบริเวณงาน 
ต่อจากนั้นขบวนเรือพระน้ า ซึ่งมีเรือแตรนักเรียนน าขบวนจะแล่นทวนน้ าจากหน้าตลาดล่างมาจอด
เรียงรายอยู่กลางน้ าหน้าศาลากลางเช่นกัน เย็นวันงานกองศาสนพิธี จะอัญเชิญพระพุทธรูป
ประจ าเรือและประจ ารถทุกองค์ มาที่โรงพิธีสงฆ์แล้วพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สมโภช รุ่งขึ้นถวาย
ภัตตาหารที่โรงพิธีสงฆ์ เพลวันนั้นและต่อไปอีก 3 วัน กองศาสนพิธีจัดภัตตาหารเช้าเพลไปถวาย
ภิกษุที่มากับเรือพระ เมื่อถึงวันสุดท้ายของงานจึงท าพิธนี าเรือพระกลับวัด 

  ค าบอกเล่าของพระครูสังฆรักษ์สุจินต์ ทีปธมฺโม  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม
และด ารงต าแหน่งเลขาธิการภาค 16 กล่าวถึงบรรยากาศงานชักพระในอดีตว่าเมื่อก่อนเรียกว่า
งานลากพระ หรืองานเดือน 11 บางปีเทศบาลเป็นผู้จัด บางปีจังหวัดเป็นผู้จัด เมื่อก่อนจัดงาน
เหมือนมหกรรมแสดงสินค้า มีรถไต่ถัง  มีมหรสพ  งานลากพระเป็นงานยิ่งใหญ่ประจ าปี มีการ
แสดงสินค้าราคาถูก มีสวนสนุก คนที่อยู่ต่างอ าเภอเมื่อมางานชักพระต้องได้ หม้อ ไห ถ้วย         
ถังกะละมังติดไม้ติดมือกลับไป คือมาเที่ยวด้วยและมาซื้อข้าวของเครื่องใช้เข้าบ้านปีละครั้งจาก
งานประเพณีชักพระ (พระครูสังฆรักษ์สุจินต์ ทีปธมฺโม, 2557) 

  ปัจจุบันงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดงาน โดยมี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ จัดขึ้นบริเวณริมเขื่อนแม่น้ าตาปี 
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สะพานนริศ และสนามข้างโรงแรมวังใต้อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างยิ่งใหญ่ ตามค า
ขวัญที่ว่า “เที่ยวเมืองร้อยเกาะ เลาะคลองร้อยสาย ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์เมืองคนดี”  ปลุก
กระแส “เมื่อถึงงานบุญเดือนสิบเอ็ด คนสุราษฎร์ธานีไม่ว่าอยู่ที่ไหนจะต้องกลับมาร่วมงานบุญ
เดือน สิบเอ็ดที่สุราษฎร์ธานี ” ตลอดจนเป็นการสร้างแม่เหล็กดึงดูดการท่องเที่ยวให้คึกคัก โดยได้มี
การก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว ถึง 5 เส้นทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
เชื่อมโยงและดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางเข้ามาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันได้มีการ
จัดรูปแบบงานเป็น 5 โซนคือ 

 โซนที่  1 มีการประกวดเรือพระ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลก  นอกจากนี้ยังมีการสืบสานประเพณี  ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้านศิลปะ วัฒนธรรม การแสดงขบวนเรือพระบกจากวัดนับร้อยในตอนเช้า– บ่าย  และ
การแสดงแสงสีเสียงเรือพระน้ าในตอนกลางคืน   

 โซนที่  2  พุ่มผ้าป่า (ร้อยวัด 1,000 พุ่ม มหัศจรรย์เมืองคนดี)  มีการประกวดพุ่ม
ผ้าป่าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีหนึ่งเดียวในโลก 
(บริเวณถนนหน้าเมือง) โดยจะมีพุ่มประกวดชิงถ้วยพระราชทานฯ และมีพุ่มเมือง หรือพุ่มหลวง ท่ี
ใหญ่ที่สุดในโลกจัดบริเวณถนนพุ่มผ้าป่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมท าบุญ บริเวณ
ศาลหลักเมือง นอกจากนี้มีการจัดพุ่มผ้าป่าตัวอย่าง 4 มิติ โดยถนนพุ่มผ้าป่าจะมีการชักพุ่มผ้าป่า
เช้าวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 พร้อมกันทั่วเมือง 

 โซนที่  3 ถนนสายวัฒนธรรมและสายน้ าตาปี มีการจัดขบวนแห่เรือพระ หรือชัก
พระทางน้ าล่องมาตามแม่น้ าตาปี เพื่อให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ าได้ร่วมนมัสการ  การแข่งขันเรือยาว 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประเภท 50-55 ฝีพายและ
ประเภท 30 ฝีพาย และการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีประเภท 20
ฝีพายและประเภท 8 ฝีพาย  ในตอนกลางคืนจะมีการแสดงแสง สี เสียง บนพื้นน้ าแม่น้ าตาปี มี
การจุดพลุเป็นประจ าทุกคืน นอกจากนี้บนถนนสายวัฒนธรรม จะมีอาคารแสดงหนัง 3 มิติ โดยจะ
แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ห้องแรกกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องที่สองจะ
เล่าขานต านานงานชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานี และห้องสุดท้าย เรื่องพระพุทธเจ้าโปรดพระมารดา
สู่งานประเพณีชักพระของสุราษฎร์ธานี 

 โซนที่  4 ที่จอดเรือพระบก บริเวณถนนดอนนก ถนนสายนี้ตั้งอยู่บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี คืนวันขึ้น 15 ค่ า  เดือน 11 จะมีรถพระบกกว่า 100 วัด มาจอด
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เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาท าบุญ และถ่ายภาพ ก่อนเทศกาลออกพรรษาจะเริ่มขึ้นใน
เช้าวัน แรม 1 ค่ า เดือน 11 

 โซนที่  5 ขบวนแห่เรือพระบก ฉลองถ้วยพระราชทานฯ ประกอบการแสดงแสงสี 
เสียง บริเวณถนนอ าเภอ หน้าโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธาน ี(Bigmap, 2557) 

 จากความร่วมมือของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การจัดประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่ามีความ
ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนกระตุ้นให้หน่วยงานท้องถิ่น           
หันมาให้ความส าคัญกับการสืบสานประเพณีนี้มากขึ้น 

 

 
 

ภาพท่ี 2  บรรยากาศจัดงานประเพณีชักพระในอดีต 
ที่มา:  ฝ่ายเลขานุการโครงการมหัศจรรย์วัฒนธรรมศรีวิชัย ศิลป์ไทย ศิลป์ถิ่น กิจกรรมสานศิลป์

แผ่นดินเกิด, ชักพระ-ทอดผ้าปาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศรัทธา สามัคคี ความสุข                             
(สุราษฎร์ธาน:ี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2557),10. 

 
  ประเพณีชักพระของอ าเภอกาญจนดิษฐ์นั้นมีทั้งประเภททางน้ าและทางบก

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ติดทั้งแม่น้ าและภูเขา การจัดประเพณีชักพระมีมาแล้วนับร้อยปีซึ่งมี
ความเป็นมาและบรรยากาศของงานประเพณีชักพระดังนี ้
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 จากการสัมภาษณ์พระอาจารย์สมพร ฐิตาญาโณเจ้าอาวาสวัดเขาพระนิ่มและ
คุณครูสุคนธ์ รุ่งแดง กล่าวถึงประเพณีชักพระทางน้ าเป็นท านองเดียวกันว่า มีการจัดประเพณีชัก
พระทางน้ าในอ าเภอกาญจนดิษฐ์มาแล้วนับร้อยปี ในพื้นที่บ้านท่าสะท้อน ต าบลท่าทอง โดยมี
ประสพ วัดดอนยาง วัดเขาพระนิ่ม และวัดจันทาวาสเป็นผู้ริเริ่มท าเรื่อยมา ชาวบ้านจะมาร่วมแรง
ร่วมใจกันท าเรือพระ เมื่อถึงวันแรม 1 ค่ าเดือน 11 จะมีการท าพิธีสมโภชเรือพระบนบก ชาวบ้านมา
ตักบาตรท าบุญ เวลาประมาณ 9-10 โมง ก็แห่ไปตามที่ต่างๆใครท่ีนึกสนุกก็ขึ้นไปอยู่บนเรือ มีการ
ท าขนมต้มส าหรับผู้ที่ไปกับเรือพระได้กินระหว่างทางและแจกจ่ายแก่ผู้มาท าบุญ จากนั้นก็ชักลาก
เรือพระไปยังจุดต่างๆ โดยจะหยุดที่ท่าน้ าที่มีชาวบ้านมารอท าบุญ และไปจอดบริเวณปากน้ าบ้าน
สะท้อนซึ่งเป็นศูนย์กลางเพื่อท าพิธีสมโภชเรือพระอีกครั้งโดยมีพระสงฆ์ประจ าเรือ 2-3 รูป คอยให้
ศีลให้พรแก่ผู้มาท าบุญ  มีการจัดงานมหรสพ โดยมากจะจัดขึ้นใน 1-2 วันและมีการประกวดเรือ
พระด้วยเช่นกัน มีรางวัลเป็นตะเกียง  น้ ามัน  ข้าวสาร น้ าตาล หรือสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในวัด เป็นต้น        
เรือพระจะแยกย้ายไปจอดบริเวณจุดต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านร่วมท าบุญ เช่นไปจอดบริเวณศาลเจ้า
บ้านปากกะแดะ 1 คืนก็จะมีชาวบ้านมาท าพิธีสมโภชเรือพระคือกลางคืนพระจะสวดพุทธมนต์ 
เจริญคาถา ตอนเช้าชาวบ้านก็มาตักบาตร มีความเชื่อว่าเหมือนได้ตักบาตรกับพระพุทธเจ้า 
จากนั้นย้ายไปที่อื่น 2-3 คืน เรือพระจึงกลับถึงวัด  บรรยากาศสมัยก่อนเต็มไปด้วยความ
สนุกสนาน มีผู้มาร่วมงานมากมายทั้งจากในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ประเพณีชักพระทางน้ าของ
บ้านสะท้อนเริ่มหมดไปเมื่อประมาณ พ.ศ. 2510-2520  เมื่อการคมนาคมส่วนใหญ่เปลี่ยนมาเป็น
ทางบก ชาวบ้านจึงหันมาท าเรือพระบกขึ้นแทน (พระอาจารย์สมพร ฐิตาญาโณ, 2556 ) ปัจจุบัน
วัดท่าไทรในต าบลท่าทองที่มีการท าเรือพระน้ าโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีและส านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนการท าเรือพระน้ าเพ่ือร่วมนงาน 

ความเป็นมาของประเพณีชักพระทางบก ในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ก านันชุ่ม พัฒนา
เจริญร่วมกับชาวบ้านผู้รู้เล่าว่า สันนิษฐานว่าประเพณีชักพระทางบกนั้นคงเอาแบบอย่างจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลที่ 6 ขุนผดุงแดนกะแดะ ซึ่งเป็นก านันอยู่ในสมัยนั้นเป็นผู้น า
ความคิดที่ท าเรือพระบกขึ้นมา สมัยนั้นจะลากเรือพระบกจากวัดไปตัวอ าเภอ ซึ่งมีวัดดอนยา       
วัดเขากุมแปและวัดสนธิ์เป็นวัดแรกๆที่ท า ก่อนถึงวันลากมีการคุมเรือพระตลอด 15 วัน มีการ
สมโภชเรือพระที่วัด 1 คืน ตอนเช้าของวันชักพระจะมีการท าบุญตักบาตร แล้วจึงลากไปที่อ าเภอ 
สมโภชเรือพระที่อ าเภอ 1 คืน เช้ามีการตักบาตรอีกครั้งหนึ่ง จึงชักลากเรือพระกลับวัด (รัตน์ ยืน
นาน , 2526: 37) การละเล่นในสมัยนั้น  ระหว่างชักลากเรือพระไปนั้นมีการร้องเพลงไปตามภาษา
พื้นบ้านอย่างสนุกสนาน เช่น  “...เอ้า สาละปา เฮโล เฮโล ไอ้ไหรกลม กลม หัวนมสาวๆ ไอ้ไหร 
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ยาวๆ ไขชาวดอนยา...” เมื่อไปถึงจะมีการต่อยมวยกันระหว่าง 2 วัด เป็นที่ชื่นชอบชาวบ้านแถบนั้น 
จะมีการลากเรือพระแข่งกันว่าใครถึงจุดนัดหมายก่อนจะได้ดูมวยก่อน (เอนก ปัทมพงศา, 2557)  
ประเพณีชักพระทางบกมีการขาดหายเป็นช่วงๆเนื่องจากมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยระหว่างผู้
มาร่วมงานชักพระด้วย วัดดอนยากลับมารื้อฟื้นการท าเรือพระอีกครั้งหนึ่งประมาณปี พ.ศ.2470  ซึ่ง
มีหลักฐานปรากฏ ในหนังสือ “ค ากลอนวัดดอนยา” เขียนถึงพระอธิการเคว็จ จนฺทสโร อดีตเจ้าอาวาส
วัดดอนยา ว่าเป็นผู้ริเริ่มท าเรือพระอีกครั้งหนึ่งเรือพระวัดดอนยาลากไปท าพิธีสมโภชเรือพระ ณ 
ที่ว่าการอ าเภอกาญจนดิษฐ์เพียงล าเดียว หลายปีต่อมาจึงมีหลายๆวัดร่วมประดิษฐ์บุษบกทรงบน
รถเป็นขบวนแห่พระไปสมโภชที่ศาลากลางจังหวัดจนปีท่ีท่านถึงแก่มรณภาพนั้น ตอนท่านอาพาธ
อยู่ ท่านยังมีสติคอยเรือพระของท่านกลับวัด แล้วท่านก็จากโลกนี้ไปด้วยอาการสงบ เป็นที่มาของ
ค าขวัญของวัดดอนยาว่า “หลวงพ่อเคว็จเริ่มเรื่องเรือพนมพระ งามสง่าพระศิลายวง ปวงประชาสามัคคี 
(ธนธัช ชุมวาระ, 2557)”  

ปัจจุบันในพื้นที่อ าเภอกาญจนดิษฐ์มีวัดที่ท าเรือพระบกประมาณ 35 วัดมาร่วม
ประเพณีชักพระจากจ านวนเรือพระบกทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมดประมาณ 120 วัด ซึ่งถือว่า
เป็นอ าเภอที่ส่งเรือพระบกเข้าร่วมประเพณีชักพระมากที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้รับ
มอบหมายจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้ดูแลเรื่องการจัดขบวนเรือพระบกเป็นประจ าทุกปี  
(นภาพร เพ็งชื่น, 2556) 

3. วัตถุประสงค์ของการสร้างเรือพระ 
  ตามความเชื่อในศาสนาพุทธ ซึ่งเชื่อว่าเรือพระเป็นพาหนะที่พระพุทธเจ้าใช้ลง

มายังโลกมนุษย์  บ้างก็เชื่อว่าเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาโปรดโลกมนุษย์ และได้อัญเชิญ
พระพุทธเจ้าขึ้นประทับบนบุษบก (เรือพระ)แห่ไปรอบๆตัวเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านเมืองซึ่งตัว
บุษบกประดับด้วยดอกไม้และลวดลายต่างๆเพื่อความสวยงาม  นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ากันว่า        
เดิมทีมีการสร้างพนมพระเพื่อรับผลไม้จากชาวบ้านที่น ามาถวายพระในวันออกพรรษา ต่อมาผลไม้
ที่ชาวบ้านน ามาถวายมีจ านวนมากจนหามกันไม่ไหวจึงเปลี่ยนมาท ารถลากแทน ตกแต่งรถ
ด้วยดอกไม้ ใบไม้ท้องถิ่นต่อเติมยอดพนมแล้ว เรียกเรือที่ลากไปบนดินว่า “พนมเรือพระ”
(สมปอง มุกดารัตน์, 2554: 57) อย่างไรก็ตามการสร้างเรือพระจะต้องสร้างด้วยความมั่นคง
แข็งแรง และจะต้องมีความสวยงามด้วย เรือพระส่วนใหญ่สร้างจากคติความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาอย่างเดียวกัน คือพระพุทธองค์เสด็จจากดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสสะ 
ดังนั้นจะเห็นว่าเรือพระน้ าจึงเปรียบเสมือนเมืองๆหนึ่ง มีก าแพง มีประตูเมือง มีการประดับตกแต่ง
ด้วยธงทิวและสิ่งประทับอื่นๆ เพื่อเป็นการรับเสร็จพุทธองค์ ประเพณีลากพระมีความเกี่ยวพันกับวิถี
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ชีวิตของท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านการเกษตร ดังนั้นน้ าจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อคนในท้องถิ่นที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม การสร้างเรือพระในส่วนฐานมักน าเอานาคมาเป็นรูปลักษณ์ของความสมบูรณ์
ของน้ าในการท าเกษตรอย่างเพียงพอ เพราะชาวไทยเชื่อว่านาคให้น้ าสามารถบันดาลให้ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาลได ้(สากล สุขสวัสดิ,์ 2537: 83 ) 

4. ความส าคัญของเรือพระ 
  เรือพระเป็นศิลปวัตถุ เป็นสิ่งที่คนในท้องถิ่นมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ด้วยความ

บริสุทธิ์ และมีอุดมคติที่ก่อให้เกิดเป็นรูปทรง เนื้อหา เทคนิค วัสดุและความเชื่อที่ปรากฏในเรือพระ 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่งดงามซึ่งเกิดจากความรู้ดั้งเดิมของภูมิปัญญาชาวบ้านโดยผสมผสานกัน
ระหว่าง จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรมพื้นบ้านและวัสดุในท้องถิ่น ที่ควรค่าแก่
การส่งเสริมสืบทอด อนุรักษ์ ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมเป็นมรดกท้องถิ่นตาม ยุคสมัยให้คงอยู่
ควบคู่กับชุมชน คุณค่าและความส าคัญของเรือพระ นอกจากการสร้างเพื่อใช้ประกอบพิธีใน
ประเพณีชักพระแล้ว เรือพระยังแสดงออกถึงเอกลักษณ์เชิงช่างท้องถิ่นที่ปรากฏเป็นผลงานศิลปะ
ท้องถิ่นเกิดเป็นลวดลายอันวิจิตรบรรจงบนเรือพระ เป็นการแสดงถึงความเฟื่องฟูของศิลปกรรม
ท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสังคมในแต่ละท้องถิ่น เป็นคุณค่าทางปัญญาที่มีการสืบทอด
มาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากลวดลาย วัสดุกรรมวิธีที่ปรากฏ ซึ่งจะบ่งบอกถึง
คุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นแบบเฉพาะตัวของช่าง นอกจากนั้น เรือพระยังเป็นสื่อกลาง
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างเรือพระ ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน (พยงค์ พรหมชาติ , 2549: 
30) สอดคล้องกับความคิดเห็นของสมเกียรติ ภูมศิริไพบูลย์ (2541: 118-119) ที่ศึกษาเรื่องการท า
เรือพระในจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงคุณค่าของเรือพระครอบคลุมด้านต่างๆได้แก่ คุณค่าด้าน
ศาสนา คุณค่าด้านอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี คุณค่าด้านอนุรักษ์ส่งเสริมสืบทอดและพัฒนาภูมิ
ปัญญาเชิงช่างซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่างในท้องถิ่นที่มาร่วมกันสร้าง คุณค่าด้าน
ปลูกฝังจริยธรรม คุณค่าด้านสังคมสัมพันธ ์คุณค่าด้านประวัติศาสตร์  คุณค่าด้านเศรษฐกิจและ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กล่าวโดยสรุป คุณค่าและความส าคัญเรือพระนั้นนอกเหนือจากมีความส าคัญใน
ฐานะสัญลักษณ์ในงานประเพณีชักพระ ที่สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชาแสดง
ความเสื่อมใจศรัทธาในพุทธศาสนา ยังมีคุณค่าและความส าคัญในฐานะที่เป็นจุดศูนย์รวม       
ภูมิปัญญาเชิงช่างท้องถิ่น ฝีมืองานศิลปกรรมของคนในท้องถิ่นและยังเป็นสื่อกลางที่ดึงให้คนใน
ชุมชนชุมมาพบปะสังสรรค์  มีการสานสัมพันธ์ในรูปแบบชุมชนสามัคคีอีกด้วย 
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(ก) 

 
      (ข) 

 
      (ค) 

ภาพท่ี 3  บรรยากาศการชักพระบกในอดีต 
(ก) การจัดงานชักพระบกในอดีต 
(ข) การชักลากเรือพระข้ามทุ่งนา 
(ค) ภาพเด็กก าลังชักลากเรือพระแบบดั้งเดิม 

ที่มา: สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา,น้ า บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2529), 65-68. 
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5. องค์ประกอบของเรือพระบก 
 

 
 
ภาพท่ี  4 แสดงองค์ประกอบของเรือพระบก 
ท่ีมา: ผู้ศึกษาประมวลจากการเก็บข้อมูลภาคสนามปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 
 

จากภาพแสดงองค์ประกอบส าคัญของเรือพระบกที่พบเห็นได้ในปัจจุบันประกอบด้วย 
บุษบก พระลาก เครื่องประดับตกแต่ง ฉัตร เครื่องดนตรีประกอบเรือพระ บาตร  และป้ายค าขวัญ 
ป้ายผู้สนับสนุน ป้ายช่ือวัด ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. บษุบก  
 นมพระหรื อบุษบก  นับ เป็ นส่ วนส าคัญที่ สุ ดของ เ รื อพระ จะมี การ

ประดิษฐ์ประดอยกันอย่างสุดฝีมือ หลังคาบุษบกนิยมท าเป็นรูปจัตุรมุข หรือท าเป็นจัตุรมุขซ้อน 
รูปทรงชะลูด งามสง่าสะดุดตาตกแต่งด้วยหางหงส์ ช่อฟ้า ใบระกา ตัวล ายอง กระจัง ฐานพระ บัว
ปลายเสา คันทวย เป็นต้น เสาบุษบก มีลายแทงหยวก หรือใช้กระดาษสีแกะลวดลายปิดอย่าง
ประณีตงดงามทุกส่วน ยอดของบุษบกจะเรียวชะลูดสมส่วนปลายสุดมักใช้ลูกแก้วฝังเมื่อต้อง
แสงแดดจะทอแสงงามระยับ จากปลายยอดบุษบกจะมีธงราวท าด้วยผ้าหลากสี ผูกห้อยโยงไปยัง
ส่วนต่างๆของประทุนหัวและท้ายเรือ นอกจากเพื่อความสวยงามแล้ว ยังช่วยพยุงให้บุษบกทรงตัว
อยู่ได้อย่างมั่นคง (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ,2542:6667) 
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    “บุษบก” ตามความหมายขอองศัพท์ฝ่ายอินเดีย หมายถึง สิ่งที่ท าด้วยดอกไม้ 
มีรากศัพท์มาจากค าว่า “บุษป” หรือบุษบา ซึ่งแปลว่า ดอกไม้  ส่วนบุษบกของไทยหมายถึงเรือน
ยอดขนาดเล็ก บางแห่งเรียกว่า ซุ้มยอด บุษบกนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ มีขนาดใหญ่ตั้งแต่คน
สามารถเข้าไปนั่งได้คนเดียวจนถึงขนาดเล็กที่คนไม่สามารถเข้าไปได้เลย ท าหลังคาซ้อนกันตั้งแต่ 
3-5 ชั้น ผังบุษบกส่วนมากเป็นสี่เหลีย่มจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง  

  บุษบกมีส่วนสัมพันธ์กับมณฑปและปราสาท รูปทรงของสถาปัตยกรรมทั้ง 3 
ตามคติช่างไทยสร้างเป็นเรือนยอด คือหลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆ ปลายสุดมียอดแหลม ชั้นของ
หลังคานี้จะค่อยๆลดขนาดตามล าดับ ทรงของหลังคาเรือนยอดทั้ง 3 นี้ จะมีลักษณะเรียวขึ้นไป ซึ่ง
เป็นลักษณะที่ช่างเรียกกันว่า “ทรงจอมแห” เพราะคล้ายกับทรงของแห เครื่องมือส าหรับทอดจับ
ปลา เวลาตากจะใช้วิธีแขวนเอาก้นแหซึ่งมีสายชักรอกขึ้นสูง แล้วใช้ไม้ยาวพอประมาณถ่างปากแห
ที่มีตะกั่วลูกโซ่ร้อยอยู่ให้ถ่างออก ท าให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมสองด้านของแหจะทอดเป็นเส้นอ่อน
ช้อยขึ้นไปบรรจบกัน เส้นของรูปของหลังคาเครื่องยอดจึงเรียกว่า “ทรงจอมแห” 

   ปราสาท มณฑป และบุษบกของไทยเป็นเรือนยอดเหมือนกัน ในภาษาบาลีมี
ค าเฉพาะใช้เรียกอาคารที่มียอดซ้อนกันหลายชั้นว่า “กุฎาคาร” บรรดาเรือนยอดทั้งหลายของ
อินเดียจึงถูกเรียกว่ากุฎาคารทั้งสิ้น  มีความแตกต่างกันหลายประการ ได้แก่ แผนผังจ านวนชั้นของ
หลังคา และขนาด  

    มณฑปในศิลปะไทยหมายถึง เรือนยอดขนาดใหญ่ มีแผนผังอาคารเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีชั้นหลังคาซ้อนกัน 7 ชั้น มักใช้เป็นที่ประดิษฐานปูชนียะวัตถุในทางพุทธศาสนา 
เช่น พระพุทธรูปขนาดใหญ่ พระพุทธบาทจ าลอง พระธาตุเจดีย์ หรือพระไตรปิฎก เป็นต้น 

    ปราสาท ตามแบบไทยหมายถึงเรือนยอดขนาดใหญ่ซึ่งมีมุขยื่นออกไปจากตัว
อาคาร อาจจะเป็นมุขเดียว ตรีมุข หรือจัตุรมุขก็ได้ ส่วนชั้นหลังคาของปราสาทมี 2 ประเภท คือ 7 
ชั้น และ 5 ชั้น แบบที่มี 7 ชั้น เรียกว่า “มหาปราสาท” แบบที่มี 5 ชั้นเรียกว่า “ปราสาท” มีฐานะ
รองลงมาจากมหาปราสาท  เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของปราสาทและมณฑปลักษณะของ
บุษบก จะเห็นว่าปราสาทเป็นเรือนยอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด รองลงมาคือมณฑปและบุษบก
ตามล าดับ 

   ความส าคัญของบุษบก ในสมัยแรกๆ บุษบกของไทยคงสร้างตามคติ
แบบอินเดีย คือสร้างด้วยดอกไม้ใบไม้เป็นซุ้มหรือจอมขึ้นไปอาจจะใช้ในพิธีศพ เช่น ตกแต่งพระศพ
ของพระมหากษัตริย์ หรือศพของบุคคลชั้นสูงหรืออาจใช้ในพิธีอื่นที่เป็นมงคลก็ได้ เช่น งานแห่รูป
เคารพในพิธีทางศาสนา ระยะนี้บุษบกคงไม่มีความหมายลึกซึ้งมาก คงเป็นซุ้มดอกไม้ธรรมดาซึ่ง
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ท าขึ้นเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเพื่อประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามเท่านั้น  (ฉวีงาม มาเจริญ, 
2538: 58-60) 

  สมัยต่อมาความส าคัญของบุษบกมีเพิ่มขึ้น นอกจากจะใช้บูชาและประดับ
ตกแต่งแล้วยังให้ความส าคัญกับสิ่งที่อยู่ในซุ้มบุษบกนั้นด้วย วัสดุที่ใช้จึงเปลี่ยนไปตามล าดับ
ความส าคัญ คือเปลี่ยนจากดอกไม้เป็นกระดาษ ผ้า ไม้ โลหะจนในที่สุดก็มีการประดับด้วยเพชร
พลอยมีค่า หรือแกะสลักด้วยฝีมืออันงามวิจิตร เมื่อถึงยุคที่สร้างด้วยถาวรวัตถุเป็นรูปร่างที่แน่นอน
แล้ว ความส าคัญของบุษบกก็เปลี่ยนไปคือเริ่มน าบุษบกมาใช้กับบุคคลซึ่งยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ที่มี
เกียรติยศ อ านาจ และบุญญาธิการเหนือคนทั้งปวง คือพระมหากษัตริย์ กล่าวคือ ตามความเชื่อ
ของชาวไทยเชื่อกันว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ สิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนที่สถิตแห่งเทพเจ้า 
ต้องมีลักษณะใหญ่โตงดงามเป็นพิเศษงดงามเหนือกว่าสามัญชนอย่างไร ปราสาทราชวังก็ต้อง
ใหญ่โตงดงามเป็นพิเศษตามนั้น  เปรียบเสมือนสวรรค์หรือวิมานแห่งเทพเจ้า สิ่งต่างๆใน
พระราชวังต้องแสดงความเป็นเทพของพระมหากษัตริย์เช่นกัน เช่นพระราชบัลลังก์ที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์เวลาเสด็จออกว่าราชการ มีลักษณะจ าลองมาจากวิมานมีหลังคาเครื่องยอด
งดงามประดับประดาด้วยลวดลายกระหนกต่างๆ คือพระที่นั่งบุษบก นอกจากนี้พระราชยานที่ใช้
เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชด าเนินไปไหนต้องจ าลองตามแบบวิมานในอุดมคติเช่นกัน เพื่อ
เทิดพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์ ท าให้เกิดเป็นบุษบกพระราชยาน (คานหาม) บุษบกราชรถ 
และเรือพระที่นั่งบุษบก บุษบกกลายเป็นส่วนส าคัญในการแสดงยศและอ านาจของบุคคลยิ่งขึ้น 
ผู้ใดได้นั่งในเรือนบุษบกนับว่ามีเกียรติสูงสุด หลักฐานที่เกี่ยวบุษบกของไทยปรากฏในสมัยอยุธยา 
มีเอกสารประวัติศาสตร์หลายฉบับกล่าวถึง บุษบกพระราชยาน ราชรถ และเรือพระที่นั่ง แต่บุษบก
อันเน่ืองด้วยพระมหากษัตริย์เหล่านั้นไม่เหลือถึงปัจจุบัน 

   บุษบกยังมีส่วนแสดงความส าคัญเกี่ยวกับกิจพิธีทางศาสนาด้วย คือ เป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูป พระบรมสารีริกธาตุ พระไตรปิฎก (ท าเป็นตู้ยอด) และวางผ้าไตรในพิธี
ทอดกฐิน ในกรณีที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนั้น จะเลือกเฉพาะพระพุทธรูปองค์ที่ส าคัญ
เท่านั้น เช่นที่ปรากฏในปัจจุบันได้แก่ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และพระ
พุทธสิหิงค์ เป็นต้น 

   นอกจากนี้ยังมีบุษบกธรรมมาสน์ใช้ในการแสดงธรรมเทศนา มีลักษณะเป็น
บุษบกที่มีขนาดใหญ่ คนสามารถเข้าไปนั่งได้และมีบันไดนาคส าหรับขึ้นลง ที่แท่นส าหรับเหยียบ
ขึ้นบันไดบางแห่งท าเป็นรูปสัตว์ สัตว์เหล่านี้อาจแสดงถึงสัญลักษณ์ของป่า การที่พระขึ้นนั่งเทศน์
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บนบุษบกธรรมมาสน์ จึงคล้ายกับการเทศน์อยู่บนยอดเขาในป่า และเป็นเครื่องแสดงถึงการเทศน์
ของพระพุทธเจ้าด้วย (ฉวีงาม มาเจริญ, 2538: 61-64) 

   การท าบุษบกเพื่อประดิษฐานพระลาก จะวางอยู่ส่วนกลางของล าเรือพระบก
เป็นสิ่งที่ช่างท าเรือพระบกท้องถิ่นให้ความส าคัญมาก กล่าวคือต้องมีขนาดใหญ่โดดเด่นสวยงาม
แลเห็นแต่ไกล เห็นได้ว่าในปัจจุบันขนาดของบุษบกเปลี่ยนไปมีการดัดแปลงให้เข้ากับรูปแบบเรือ
พระจนบางครั้งท าให้ขนาดสัดส่วนของบุษบกไม่โดดเด่นใหญ่โตเช่นในอดีต การท าบุษบกส่วน
ใหญ่ใช้เป็นไม้เนื้อแข็งประกอบขึ้นเองไม่นิยมใช้แบบส าเร็จรูป เนื่องจากช่างจะต้องเป็นออกแบบ
และสร้างให้มีความกลมกลืนกับเรือพระ ทั้งยังสามารถถอดแยกส่วนได้เพื่อจะถอดเก็บไว้ใช้ในปี
ถัดไปได้ (วิรัตน์  วตะภรณ์, 2555) (ดูภาคผนวก ก) 

2. พระลาก  
  พระพุทธรูปที่น ามาประดิษฐานประจ าเรือพระเรียกว่า “พระลาก” ส่วนมาก
สูงไม่เกิน 1 เมตร เป็นพระพุทธรูปยืนปางต่างๆ พระพุทธรูปที่อัญเชิญขึ้นประทับบนบุษบกนั้น มี
ชาวบ้านมีความเชื่อลางต่างๆ มาแต่โบราณ กล่าวคือ ถ้าพระพุทธรูปมีพระพักตร์หมองคล้ าจะมี
เรื่องราววิวาทกัน ถ้าพระพุทธรูปผ่องใส ข้าวปลาอาหารจะสมบูรณ์ดี (สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร: 
2515, 505)ในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ส่วนใหญ่นิยมใช้พระลาก เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรโดย
ถือเอาเหตุการณ์ตอนที่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จลงมาถึงประตูเมืองสังกัสสะแล้ว มหาชนได้พร้อมใจ
กันน าภัตตาหารถวายพระพุทธองค์  และส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของทางวัดซึ่งจะน ามา
ประดิษฐานบนบุษบกให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสักการะ(พระสมพร ฐิตญาโณ, 2555)          
(ดูภาคผนวก ก) 

3.   เครื่องประดับตกแต่ง  
 เครื่องประดับตกแต่งเรือพระบกที่นอกเหนือจากงานลวดลายไทยที่ปรากฎ

ยังมีสิ่งประดับที่น ามาตกแต่งเรือพระบก เพื่อให้สื่อถึงคติความเชื่อและส่งเสริมให้เรือพระบกมี
ความสมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้น  ซึ่งแต่ละส่วนนั้นช่างจะแสดงฝีมือให้สอดคล้องกลมกลืน 
สวยงามท้ังล าเรือ ส่ิงท่ีจ าเป็นต้องมีในการประดับตกแต่งเรือพระบกที่พบเห็นในปัจจุบันได้แก่  

 3.1   ฉัตร คือ เครื่องสูง ฉัตรและฉัตรทอง รูปร่างคล้ายร่มท่ีซ้อนกันข้ึนไปเป็น
ชั้นลดหลั่นกันไปตามล าดับ มี 3, 5, 7ชั้น หรือ 9 ชั้นตามล าดับ เป็นเครื่องแสดงเกียรติยศ บารมี
หรืออ านาจของพระพุทธองค์ ประดับบนเรือพระสองข้างด้านซ้ายฉัตรทองและด้านขวาฉัตรเงิน         
ท้ังสองข้างของพดัแทรกและบังสูรย์ 

  3.2  พัดโบก คือ เครื่องสูงชนิดหนึ่ง มีคันส าหรับคนโบกลมถวายพระพุทธเจ้า 
เพื่อแสดงถึงความเย็นสงบประดับบนเรือพระ 
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 3.3  พัดแทรก คือ เครื่องสูงรูปทรงกลมเป็นแฉก 12 แฉก ส่วนบนเป็นลาย
ดอกคล้ายกับมงกุฎครอบหรือคล้ายจามร ใช้ในเรือพระ พัดส าหรับพระพุทธเจ้าที่ใช้บังแสงอาทิตย์
บังตะวันที่กลางก าแพงแก้วตรงหน้าพระลาก เดิมที่ใช้พัดแทรก  2 ด้าม เป็นพัดที่มียอด ปัจจุบันใช้
เพียงด้ามเดียว  และบังสูรย์ คือ เป็นเครื่องสูงรูปทรงพัดคล้ายบังแทรก ขอบมนไม่หยัก ใช้บังดวง
อาทิตย์ หรือดวงตะวัน เป็นลวดลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ในเรือพระ (พยงค์ พรหมชาติ,  2549: 129-134)  

      การท าฉัตร พัดโบก พัดแทรก บังสูรย์ มีทั้งรูปแบบที่จัดซื้อมาและท าขึ้น
เองแต่ช่างท าเรือพระส่วนใหญ่เลือกท าเองเพราะสามารถควบคุมแบบให้สวยงามและเข้ากับส่วน
ต่างๆบนเรือพระ โดยมากจะไม้มาฉลุลายแบบเดียวกับท่ีปรากฏบนเรือพระ (ดูภาคผนวก ก) 

4.  เครื่องดนตรีประกอบเรือพระ  
    ประกอบด้วย โพน ฆ้อง โหม่ง หรือ ฉิ่ง ฉาบ รูปแบบของการบรรเลงแบ่งเป็น 

2 แบบด้วยกัน คือการตีปะโคมก่อนลากพระ เพื่อบอกกล่าวให้ชาวบ้านรู้ว่ามีการท าเรือพระ 
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆ ก็จะมาช่วยกันตกแต่งเรือพระบ้าง และการตีประโคมบนเรือพระ เป็นการน า
เครื่องดนตรีไว้ด้านหลังบุษบก เพื่อตีประโคม ในขณะที่ลากพระไปตามท้องถนน ชาวบ้านเมื่อได้
ยินเสียงกลองก็ออกมาลากพระโดยมีความเชื่อว่าจะได้บุญ เช้าวันลากพระกลับวัด ก็จะประโคม
ตลอดทางจนถึงวัด (ดูภาคผนวก ก) ในอดีตชาวบ้านจะร่วมกันท าโพนใช้ในงาน จะเริ่มท ากันใน
เดือน 10 โดยชาวบ้านจะไม้ที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าที่จะหาได้ โพนใหญ่จะเสียงดังดี เมื่อได้ไม้ที่
ต้องการน ามาเจาะให้ตรงกลางให้กลวง ใช้ไม้คานค้ าโดยรอบ 4-8 อัน  ขึ้นเป็นรูปกลองแต่งรูปให้
สวยงามแล้วหุ้มกับหนังวัวหรือหนังควายที่ดองกับมะเฟืองแช่ หรือน้ าส้มและหัวข่าไว้ 2-3คืนท าให้
หนังหย่อน (พระสมพร ฐิตญาโณ, 2555) แล้วน ามาหุ้มกลองทีละด้าน ด้านหนึ่งใช้เวลาหุ้ม
ประมาณ 10-15 วัน ใช้เชือกผู้ริมหนังดึงลงข้างล่าง แล้วใช้ไม้งัดเชือกให้ตึง เด็กๆช่วยตีหนังส่วนที่
หุ้มให้ตึงขึ้น ด้านหน้าหนังใช้น้ าส้มราดให้เปียกอยู่เสมอ เพื่อตีให้หย่อนให้หนังขยายตัวแล้วขันให้
ตึงขึ้นเรื่อยๆจนได้ตามต้องการจึงใส่ลูกสัก แล้วตัดหนังที่ขอบให้เรียบร้อยทั้ง 2 ด้าน การหุ้มโพน
ส่วนมากจะเสร็จก่อนถึงลากพระ 2-3 วัน (ภิญโญ จิตต์ธรรม,ม.ป.ป.: 31-32) การประโคมกลองใน
อดีตถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งคือให้ช่วยกันตีกลองให้หนังที่หุ้มขยายตัวได้เต็มที่เพื่อสามารถใช้
งานได้ทันวันชักพระ แต่ปัจจุบันเป็นการซื้อแบบส าเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ จะหาซื้อจากจังหวัดพัทลุง
ซึ่งยังมีการท าโพนกันอยู่ (วิรัตน์ วตะภรณ,์ 2557) 

 5.  บาตร 
   บาตรเป็นส่วนหนึ่งของเรือพระมาตั้งแต่อดีต ในอดีตจะท าบุญเรือพระด้วย

ขนมต้ม ปัจจุบันเมื่อมีการท าขนมต้มน้อยลง ผู้คนทั่วไปท าบุญด้วยการใช้เงินใส่บาตรแทน จาก
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การสังเกตการณ์โดยมากเรือพระแต่ละล าจะมีบาตรติดตั้งอยู่โดยรอบ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
ท าบุญอย่างทั่วถึง (ดูภาคผนวก ก) 

6. กงล้อธรรมจักร 
 เป็นองค์ประกอบที่ช่างท าเรือพระออกแบบให้มีขึ้นบริเวณส่วนหนึ่งส่วนใด

ของเรือพระเนื่องจากธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนา หมายถึงพระธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม คืออริยมรรคมีองค์ 8 และแสดงถึงล้อที่สามารถหมุนไปได้เปรียบ
เสมือนพระธรรมค าสอนที่สามารถหมุนด าเนินไปเพื่อประโยชน์กับสัตว์โลก ท่ีได้ฟังพระธรรม 
(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2557: 55)  (ดูภาคผนวก ก) 

7. ป้ายค าขวัญ พุทธภาษิต 
  ป้ายค าขวัญ ป้ายพุทธสุภาษิตเริ่มมีมาในยุคหลังเป็นน าเอาค าขวัญและพุทธ

สุภาษิตแต่ละพื้นที่ มาประดับเป็นส่วนหนึ่งเรือพระบก เพื่อให้คติข้อเตือนใจกับผู้พบเห็นเป็น
กระบวนการถ่ายทอดทางจริยธรรมของพระพุทธศาสนาผ่านเรือพระบก(ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2557: 55) โดยแต่ละวัดจะออกแบบป้ายเพื่อให้เข้ากับแบบเรือพระบก และ
เลือกค าขวัญพุทธสุภาษิตให้เข้ากับยุคสมัย  

8. ป้ายชื่อวัดและผู้สนับสนุน  
  เป็นป้ายที่ขาดเสียไม่ได้ในปัจจุบัน มีการออกแบบให้เข้ากับรูปแบบเรือพระ

บกและตั้งสูงเด่นอยู่บนส่วนหน้าและส่วนหลังของเรือพระ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้สนับสนุนใน

การท าเรือพระบก (ดูภาคผนวก ก) 

9. ตัวโครงสร้างเรือพระบก  
 การท าเรือพระบก นิยมใช้โครงสร้างตัวถังรถยนต์ตามขนาดที่ต้องการ น ามา

เสริมโครงสร้างด้วยเหล็กหรือไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ ปูพื้นด้วยไม้กระดานหรือบางวัดต่อโครงสร้างขึ้นมา

ใหม่ และยกขอบด้านข้างเป็นรูปพญานาคบ้าง รูปแบบเรือสุพรรณหงส์ขึ้นอยู่กับจินตนาการของ

ช่างซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น และขนาดที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วย 

ภูมิปัญญาที่ปรากฏในการท าเรือพระบก 
เรือพระบกสะท้อนถึงภูมิปัญญาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อ วิถีชีวิต

ทักษะภูมิปัญญาในเชิงช่าง  ในส่วนนี้จะกล่าวถึงภูมิปัญญาปรากฏในการท าเรือพระบกในอ าเภอ
กาญจนดิษฐ์ ซึ่งได้แก่ความเชื่อในการท าเรือพระบก  รูปแบบเรือพระบกและวัสดุอุปกรณ์ในการท า
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เรือพระบก ลวดลาย ขั้นตอนการท าเรือพระบกรวมไปถึงช่างท าเรือพระบก การสืบสานและการ
ถ่ายทอดความรู้การท าเรือพระบกซึ่งแต่ละส่วนมรีายละเอียดดังนี ้

1. ความเชื่อในการท าเรือพระบก 
จากการศึกษาพบว่าความเชื่อในการท าเรือพระของอ าเภอกาญจนดิษฐ์นั้นไม่มี

การประกอบพิธีกรรมก่อนการสร้างเรือพระเหมือนกับหลายๆพื้นที่ในภาคใต้ แต่มีความเชื่อแฝงใน
ส่วนต่างๆดังน้ี 

1.1  ความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนา 
    จากการจ าลองพุทธประวัติด้ วยความเชื่ อว่าการตักบาตรหน้าล้อ

เปรียบเสมือนการตักบาตรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตนเอง หรือความเชื่อเรื่องอานิสงส์ผลบุญ
ในการลากพระ ผู้ที่ร่วมขบวนชักพระจะได้รับอานิสงส์มาก ในอดีตชาวกาญจนดิษฐ์เชื่อว่าผู้ที่ชักพระ
ไปในวันแรกจะต้องชักพระกลับวัดด้วยถึงจะได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างมาก ( สุเทพ แพรัตน์, 2557)  
ความเชื่อเกี่ยวกับการท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ดังจะเห็นได้จากภาพวาดตกแต่งเรือพระที่สื่อถึงนรก 
สรรค์ เชื่อว่านรก สวรรค์มีจริง หรือการสื่อหลักธรรมค าสอนในรูปกงล้อธรรมจักร เป็นการประกาศ
ให้ทราบว่าดินแดนที่มีกงล้อธรรมเป็นดินแดนพุทธศาสนา และแฝงไปด้วยคติธรรมทางพุทธศาสนา
คือมรรคมีองค์แปด เป็นหลกัค าสอนส าคัญของพทุธศาสนา 

1.2  ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
    เชื่อเรื่องพญานาค ตามคตินิยมในเรื่องคตินิยมของชาวใต้ เป็นปัจจัยที่ช่วย

ให้พืชพันธ์สมบูรณ์ เชื่อว่านาคให้น้ า นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าเมื่อเทศกาลชักพระเสร็จสิ้นลง
แล้ว จะย่างเข้าฤดูฝนชาวใต้เชื่อว่า “พอพระหลบหลัง” (ชักพระกลับวัด) ฝนจะตกหนัก พร้อมที่จะ
ปักด ากล้าได้จึงถือว่าประเพณีชักพระเป็นการขอฝนไปด้วย เรือพระจึงนิยมท าเป็นพญานาค 
นอกจากนี้ในอดีตยังมีความเชื่อว่าการชักพระผ่านที่นาของใครถือว่าได้อานิสงส์มากทั้งยังเชื่อว่า
เส้นทางที่เรือพระผ่านนั้น ข้าวจะงอกงามดอีีกด้วย ( พระครูโอภาส รัตนากร, 2557) 

   การน าเรือพระออกจากวัด บางวัดมีการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็น
สิริมงคล การสมโภชเรือพระเช่นกัน เพือ่ความสิริมงคลแก่ชาวบ้านท่ีมาร่วมงานสมโภช หรือพิธีเปิด
ตาพญานาคช่วยให้เรือพระ เดินทาง-ไปกลับอย่างปลอดภัย  (พระจักรพันธ ์ ทีปปญฺโญ, 2556) 

1.3  ความเชื่อเกี่ยวกับครูช่าง 
      จากการศึกษาพบว่าไม่มีการท าพิธีไหว้ครูหรือไหว้เรือพระก่อนเริ่มท าเรือ

พระอย่างเป็นทางการ มีเพียงการบอกกล่าวระลึกถึงพระคุณครูตามแบบช่างแต่ละคนก่อนลงมือ
ท าเรือพระเท่านั้น โดยเฉพาะในปัจจุบันถือเอาฤกษ์สะดวกในการเริ่มสร้างเรือพระ ซึ่งแตกต่างจาก
พื้นที่ที่มีการท าเรือพระในจังหวัดใกล้เคียง (นิคม ดอกแย้ม, 2557)   
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ภาพท่ี 5  การท าพิธีสมโภชเรือพระเพื่อความเป็นศิริมงคล 
ที่มา:  Pra [นามแฝง], งานฉลองเรือพระวัดนิกรประสาท, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2557,  เข้าถึงได้

จาก http://secound-hand-eleotronics.blogspot.com/ 
 
2. รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ในการท าเรือพระบก 
  จากการศึกษาข้อมูลภาคสนามพบว่าปัจจุบันเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์มี

รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยสามารถแยกได้ตามรูปทรง และลักษณะการตกแต่งได้ดังนี้ 
  2.1  รูปทรงเรือพระบก  รูปทรงของเรือพระบกที่สามารถพบเห็นในอ าเภอ       

กาญจนดิษฐ์แบบดั้งเดิมจะมีรูปทรงพญานาค ในปัจจุบันพบว่ามีรูปทรงเรือพระหลากหลายยิ่งขึ้น
ที่พบเห็นส่วนใหญ่ได้แก่ รูปทรงพญานาค รูปทรงเรือสุพรรณหงส ์รูปทรงครุฑ ซึ่งมีลักษณะดังนี ้

   2.1.1  รูปทรงพญานาค 
            ตามความเชื่อเกี่ยวพญานาคของชาวภาคใต้นั้น ปรากฏอยู่ในความ

เชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีมากมาย ซึ่งจะสื่อถึงสัญลักษณ์เกี่ยวกับน้ า ซึ่งท าให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์ เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นสิ่งช าระล้างมลทิน นอกจากนี้ยังใช้พญานาคเป็น
สัญลักษณ์แทนเครื่องสัดจองน าข้ามมหาสมุทร น าชีวิตข้ามไปสู่ฝั่งแห่งความเจริญ ชาวใต้เชื่อว่า
นาคหรือพญานาคเป็นผู้ให้น้ าเป็นปัจจัยทางเกษตรกรรม ปรากฏเป็นสัญลักษณ์รูปแบบต่างๆสืบ
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ต่อกันมา และมีคติการน ารูปนาคหรือพญานาคมาใช้เป็นยานพาหนะในลักษณะของเครื่องประดับ
ตกแต่งมาตั้งแต่อดีตเช่นที่นครศรีธรรมราชมีผู้พบเครื่องส าริดรูปนาค 5 เศียรยอดแหลมเป็นเปลว
ไฟซ่ึง สแตนลีย์ เจ. โอ. คอนเนอร์ กล่าวไว้ในเรื่อง “ตามพรลิงค์กับอาณาจักรขอม” ว่าเป็นชิ้นส่วนที่
ใช้ในการประกอบราชรถ มีอายุราวปลายปีพุทธศตวรรษที่ 16 หรือ พุทธศตวรรษที่ 17 และยอร์จ 
โกรส์ลิเยร์ ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับภาพราชรถและเสลี่ยงที่นครวัดซึ่งเป็นภาพสลักหิน และลง
ความเห็นว่าเป็นส่วนประดับที่ปลายยอดของไม้คาน โดยสวมไว้ที่ปลายไม้เพื่อให้ทอประกายแวว
วาว เพิ่มความสง่างามแก่ราชรถมากขึ้น คติการน ารูปนาคมาประดับตกแต่งพาหนะนี้ยังนิยมมาถึง
ปัจจุบัน  ประเพณีชักพระของชาวใต้นอกจากจะท าตามความเชื่อและศรัทธาตามพุทธประวัติแล้ว 
ยังเชื่อว่าจะท าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือว่าเป็นการขอฝนโดยปริยายด้วยเหตุนี้จึงนิยมท าเรือ
พระเป็นรูปพญานาค (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2542: 3679-3686) (ดูภาคผนวก ก) 

     2.1.2  รูปทรงครุฑ 
         จากการศึกษาพบว่ามีการน ารูปแบบครุฑน าหน้าเรือพระบก สันนิษฐาน

ว่าจะเป็นการประยุกต์แบบจากรูปครุฑที่พระราชพาหนะ ซึ่งมีการน ารูปครุฑมาเป็นโขนเรือได้แก่ 
เรือครุฑเหินเห็จ มีโขนเรือพระเป็นพญาครุฑสีแดงยุดนาค เรือครุฑเตร็จไตรจักร  มีโขนเรือเป็นรูป
พญาครุฑสีชมพูยุดนาค และเรือนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9 มีโขนเรือเป็นรูปนารายณ์ทรง
ครุฑ โดยส่วนใหญ่ครุฑในงานศิลปกรรมจะปรากฏในอิริยาบทและเรื่องราวระหว่างครุฑกับพระ
นารายณ์และครุฑกับกับนาค คติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นอวตารของพระนารายณ์ และ
ครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์งานงานศิลปกรรมจึงนิยมน าครุฑไปใช้กับสถาปัตยกรรมงาน
เครื่องใช้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความเคารพเทิดทูนเสมือนเป็นองค์สมมติเทพ 
นอกจากนี้ครุฑยังเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงอ านาจและความรุ่งเรืองอีกด้วย (ฉัตรภรณ์ จินดาเดช, 2552: 
74-82) (ดูภาคผนวก ก) 
   2.1.3  รูปทรงเรือสุพรรณหงส ์

        การท าเรือพระบกเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์นั้นสันนิษฐานว่าจะมาจากการ
ประยุกต์ใช้กับเรือพระบกคือเรือพระที่นั่งซึ่งมีโขนเรือเป็นรูปหงส์ พบว่าในปัจจุบันการท าเรือพระ
บกรูปทรงสุพรรณหงส์น้ีมากข้ึน นอกจากนี้ยังพบว่าในปัจจุบันมีการท าเรือพระเป็นทรงอื่นๆอีก เช่น 
ช้าง  หรือทรงตามแบบไวชยันต์ราชรถ อีกด้วย อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ช่างท้องถิ่นหลาย
ยังคงยึดรูปแบบทรงเดิมคือพญานาคตามความเชื่อดั้งเดิม โดยกล่าวว่าเรือพระอย่างไรเสียงก็ควร
จะเป็นรูปพญานาค แต่อาจจะมีการเพิ่มจ านวนพญานาค เพื่อให้ดูยิ่งใหญ่มากขึ้น (ดูภาคผนวก ก) 
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3. รูปแบบการตกแต่ง 
  จากการศึกษาพบว่าลักษณะการตกแต่งเรือพระบก โดยทั่วไปมี 3 เทคนิคคือ งาน

เขียนภาพสี งานฉลุลายไม้ และงานแกะสลักซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1  งานเขียนภาพสี 
     รูปภาพที่น ามาตกแต่งจะมีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพุทธศาสนา เช่น 

เป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ คติความเชื่อทางพุทธศาสนา พุทธชาดก ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนรก 
สวรรค์  ภาพสัตว์ในป่าหิมพานต์ เป็นต้น หลักการเขียนภาพโดยทั่วไปสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ เส้น
ต้องมีความอ่อนช้อยสม่ าเสมอและชัดเจน รวมถึงการตัดเส้นคมชัด การวัดรูปทรงของตัวกระหนก
และลวดลายควรให้ได้สัดส่วน และมีขนาดพอเหมาะสัมพันธ์กัน การให้จังหวะลวดลายได้แก่ การ
วางตัวลายหรือช่องไฟ พื้นที่ว่าง ให้เหมาะสมพอดี การออกแบบลวดลายต้องสอดคล้องเป็น
เรื่องราวเดียวกัน ส าหรับสีที่เลือกใช้ช่างส่วนใหญ่ใช้สีที่โดดเด่น มองเห็นแต่ไกลได้อย่างชัดเจน เรือ
พระน้ าและเรือพระบกจะให้รายละเอียดไม่เหมือนกัน การเขียนภาพในเรือพระบกนั้นต้องอาศัย
ความละเอียดมากกว่าเรือพระน้ าเพราะชาวบ้านได้มองเห็นความสวยงามของภาพวาดอย่าง
ใกล้ชิด  ส่วนเรือพระน้ านั้น ลวดลายที่ใช้มีขนาดใหญ่ และคมชัด รายละเอียดน้อย เน้นที่การ
มองเห็นจากระยะไกล (วิรัตน์ วตะภรณ์, 2555) การเขียนภาพบนพื้นไม้หากมีความขรุขระต้องใช้
กระดาษทรายก่อน หากมีรอยแตกต้องอุดด้วยขี้เลื่อยผสมกาวอัดลงไปทิ้งไว้ให้แห้งแล้วขัดด้วย
กระดาษทรายชนิดขัดไม้แล้วขัดให้ละเอียดตั้งแต่กระดาษเบอร์หยาบไปจนถึงกระดาษทรายเบอร์
ละเอียด แล้วเขียนภาพได้หากไม่ต้องการโชว์ลายไม้ก็ลงสีรองพื้นก่อนได้ (ดูภาคผนวก ก) 

   3.2 งานฉลุลายไม ้
    เรือพระส่วนใหญ่ในอ าเภอกาญจนดิษฐ์เป็นงานฉลุไม้สาเหตุที่มีการเปลี่ยน

มาใช้ไม้ฉลุลายเพราะไม้แผ่นง่ายต่อการขึ้นลาย ฉลุลวดลายได้ง่าย และสามารถเก็บได้นาน                   
(โยธิน เพ็งรัตน์,  2557)  ขนาดของไม้อัดที่ใช้มีขนาด 10 มม.   6  มม. และ 4 มม. โดยเลือกใช้ไม้
ขนาด 10 มม. เพื่อท าลวดลายชั้นล่างสุด และลดหลั่นขนาดไม้ซ้อนเป็นลายต่างๆบางลงเรื่อยๆ 
เพราะไม้อัดยิ่งบางยิ่งมีความอ่อนตัว ฉลุลวดลายได้ง่าย  (วิรัตน์  วตะภรณ์, 2555) จากการศึกษา
เอกสารเพิ่มเติมพบว่า ช่างไทยแต่โบราณได้สร้างสรรค์ผลงานที่ใช้เทคนิควิธีการฉลุลาย
หลากหลายรูปแบบ คาดว่าจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับงานแกะสลักไม้ เนื่องด้วยก่อนแกะสลักไม้
รายละเอียดต่างๆ ต้องฉลุพื้นหลังออกก่อน โดยแยกระหว่างตัวภาพหรือลวดลายและพื้นหลังออก
จากกันอย่างชัดเจน งานศิลปกรรมไทยแบบโบราณที่ใช้วิธีการฉลุร่วมอยู่ด้วย เช่น งานฉลุลวดลาย
ปิดทอง งานหนังใหญ่และหนังตะลุง งานช่างเย็บผ้าลายทองแผ่นลวด เป็นต้น ลวดลายฉลุที่
ปรากฏในงานศิลปกรรม สามารถสังเกตลวดลายได้ 2 ลักษณะดังนี้ ลักษณะลวดลายแบบลายติด 
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คือ ตัวลวดลายทั้งหมดจะเชื่อมโยงติดต่อเนื่องกันตลอด ลักษณะลวดลายแบบลายขาด (นฤทธิ์ 
วัฒนภ,ู 2554: 9-22) (ดูภาคผนวก ก) 

     จากลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเพียง 2 ส่วน คือ ลวดลายและพื้นหลัง
เท่านั้น หากวัสดุที่ใช้มีความบาง จะมีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ แต่หากวัสดุมีความหนามากๆ ก็จะ
เกิดเป็นภาพ 3 มิติ ในการฉลุลายไม้นั้นช่างท าเรือพระสามารถคัดลอกลวดลายไปใช้งานได้ กรณีที่
ต้องการชิ้นงานเพียงชิ้นเดียวสามารถเขียนลายเองได้ แต่หากต้องการคัดลอกลวดลายสามารถน า
ลวดลายที่ต้องการมาถ่ายเอกสาร ย่อ ขยาย ตามต้องการแล้วน าไปปิดผนึกลงบนชิ้นงาน จากนั้น
ท าการฉลุตามลายเส้น  

   3.3   งานแกะสลักไม้ 
           ปัจจุบันในอ าเภอกาญจนดิษฐ์มีเพียงวัดกงตากที่ยังคงอนุรักษ์การท า            

เรือพระบกด้วยเทคนิคการแกะสลักไม้ โดยใช้ไม้ชิ้นมาแกะสลักลวดลายออกเป็นชิ้นๆแล้วยึด
ประกบกับโครงเรือโดยเลือกไม้เนื้ออ่อนในพื้นที่ เช่นไม้สัตตบรรณ มาตัดเป็นชิ้นๆวาดลวดลายลง
บนไม้แล้วจึงแกะสลักตามแบบมาตรฐานทั่วไปคือใช้สิ่วซึ่งมีขนาดและหน้าของสิ่วแบบต่างๆ เป็น
เครื่องมือในการแกะสลัก ท าให้เกิดลวดลายซึ่งต้องใช้ค้อนไม้ในการตอกและใช้สิ่วท าการขุด การ
ปาดและการแกะลวดลาย ท าให้เกิดความงามตามรูปแบบที่ต้องการ   แล้วจึงน าไปท าสีในขั้นตอน
ต่อไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักของวัดกงตากจัดหาจากจังหวัดล าปางและเรียนรู้วิธีการ
แกะสลักไม้จากช่างฝีมือในชุมชนกันเองจนเกิดความช านาญและได้รับรางวัลกลับมาเสมอเพราะ
เป็นงานที่ยังคงอนุรักษ์ฝีมือดัง้เดิมไว ้หาชมได้ยาก (นิพนธ์ บุระชัด, 2555) (ดูภาคผนวก ก) 

4. วัสดุอุปกรณ์ในการท าเรือพระบก 
  วัสดุ อุปกรณ์ท าเรือพระบก แบ่งเป็นส่วนโครงสร้างและงานตกแต่งซึ่งมีดังนี้  
  4.1   โครงสร้างประกอบด้วย โครงรถยนต์ตั้งแต่ 4  ล้อขึ้น ซึ่งมีพวงมาลัยบังคับ

แล้วอาจน ามาติดเครื่องยนต์ คัทซีภายหลังโดยช่างเฉพาะทาง อุปกรณ์ส่วนนี้โดยมากทางวัดจะ
เป็นผู้จัดหา บางวัดเมื่อต้องการเปลี่ยนโครงรถคันใหม่จะน าไปบริจาคให้วัดใกล้เคียงหรือที่รู้จักกัน  

  4.2  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าบุษบก โดยมากจะใช้ไม้เนื้อแข็ง ส่วนมากใช้ขนาด 
1” X 2” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบและขนาดของบุษบกที่ต้องการ วัสดุอุปกรณ์ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับ
การตกลงระหว่างช่างกับผู้จ้างว่าใครจะเป็นคนจัดหา 

  4.3   วัสดุอุปกรณ์การตกแต่ง หากเป็นงานฉลุลายไม้หรืองานภาพจะใช้ไม้
กระดานอัดขนาด ความหนาตั้งแต่ 4 มม. 6 มม. และ 10 มม. โดยเลือกใช้ไม้ขนาด 10 มม. 
ส าหรับงานชั้นล่างที่ต้องการความแข็งแรง ลดหลั่นความหนาของไม้เพื่อความง่ายในการฉลุลาย
และความสวยงามโดยมากจะประกบการฉลุลายไม่ควรหนาเกิน 3 ชั้น หากเป็นไม้ที่ใช้ส าหรับการ
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แกะสลักส าหรับการแกะเป็นชิ้นเพื่องานตกแต่ง จะใช้ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สัตตบรรณ ไม้หลุมพอ 
หรือไม้เนื้ออ่อนท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่น  

  4.4   สีที่ใช้ มีการใช้สีอะคริลิค และสีฝุ่น ส าหรับพื้นที่กว้างต้องใช้เทคนิคการพ่น
สีแอร์บรัช เพื่อความรวดเร็วและพื้นผิวเรียบ สีที่เลือกใช้โดยส่วนใหญ่จะใช้ สีทอง สีแดง สีขาว สีน้ า
เงิน สีเหลือง โดดเด่นแต่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป ส่ือถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาได้ดี 

  4.5   อุปกรณ์เครื่องมือช่าง โดยทั่วไปประกอบด้วย ค้อน  แม็กยิง ตะปู เลื่อย
เลื่อยจิ๊กซอว์  สว่าน สิ่วแบบต่างๆ สิ่วหน้าตรง ใช้ส าหรับตอกเดินเส้นแนวตรง มีหลายขนาด สิ่ว
หน้าโค้งใช้ตอกส่วนเส้นที่เป็นเส้นโค้งและใช้ปาดแต่งแกะลาย สิ่วปากเสี้ยว  ซึ่งเป็นอุปกรณ์เหล่านี้
ทางช่างจัดหามาด้วยตนเองหรือบางวัดจะจัดเตรียมไว้ให้ก็มี 

5.  ลวดลายบนเรือพระ 
  ช่างท าเรือพระจะใช้ลวดลายไทยมาตรฐานโดยใช้แม่แบบจาก กนก 3 ตัว ผูกลาย

ใช้ในส่วนต่างๆของเรือพระ ลวดลายกนกลายไทยที่น ามาใช้ประดับตกแต่งเรือพระ ได้แก่  ลาย
ประจ ายาม ลายกระจังตาอ้อย ลายกระจังพันปลา ลายกระจังปฏิภาณ ลายบัวคว่ า-บัวหงาย ลาย
กาบพรหมศร ลายกระจังรวน ลายก้ามป ูลายดอกจันทน ์ลายน่องสิงห์ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายเทพ
ประนม  ลายรวงผึ้ง ลายค้างคาว ลายเครือเถาว์ ลายเปลวเพลิง เป็นต้น  ลายส่วนใหญ่เป็นลายที่
ช่างท้องถิ่นดูแบบอย่างจากงานศิลปะภายในวัด ซุ้มประตู หน้าต่าง พระอุโบสถ หอระฆัง เป็นต้น 
ซึ่งขึ้นอยู่กับช่างว่าจะน ามาประยุกต์ใช้กับส่วนใดของเรือพระ  ซึ่งลายไทยเหล่านี้นิยมใช้ประดับ
ส่วนต่างๆของเรือพระบก ดังตารางต่อไปน้ี 
ตารางที่  5  แสดงต าแหน่งต่างๆบนเรือพระบกที่นิยมประดับด้วยลวดลายไทย 

ลายไทยท่ีนิยมใช้ ต าแหน่งที่นิยมประดับด้วยลวดลายไทย 

ลายประจ ายาม ประดับส่วนหน้ากระดาน เช่น เสา เพดาน บุษบก  ตัวเรือ 
ลายกระจังตาอ้อย ประดับส่วนฐานของบุษบก หลังคาบุษบก 
ลายกระจังพันปลา ประดับส่วนหลังคาบุษบก 
ลายกระจังปฏิภาณ ประดับส่วนฐานของบุษบก 
บัวคว่ า-บัวหงาย ประดับส่วนฐานของบุษบก หลังคาบุษบก 
กาบพรหมศร ประดับเสาบุษบกทั้ง 4 ด้าน ให้ช่วงต่อระหว่างฐานกับเสาของบุษบก 
ก้ามป ู ประดับส่วนหน้ากระดาน เช่น เสา เพดาน บุษบก  ตัวเรือ 
ลายดอกจันทน ์ ประดับบริเวณหลังคา เสา ฐาน  หน้ากระดานของบุษบก 
กนกน่องสิงห ์ ประดับส่วนหลังของนาค เสา หลังคาของบุษบก 
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ตารางที่  5  แสดงต าแหน่งต่างๆบนเรือพระท่ีนิยมประดับด้วยลวดลายไทย(ต่อ) 

ลายไทยท่ีนิยมใช้ ต าแหน่งที่นิยมประดับด้วยลวดลายไทย 

พุ่มข้าวบิณฑ ์ ประดับฐาน หลังคาบุษบก 
รวงผึ้ง ประดับเป็นคันทวยระหว่างเสากับหลังคาของบุษบก 
ค้างคาว ประดับส่วนมุมของบุษบกช่วงเสากับช่วงหลังคา 
ลายเครือเถาว์ ประดับหน้าซุ้มประตูของเรือพระและหน้าจั่วของหลังคาบุษบก 
ลายเปลวเพลิง ประดับหางนาค 

 
6. ขั้นตอนการท าเรือพระ 
    จากการศึกษาข้อมูลการท าเรือพระในเขตอ าเภอกาญจนดิษฐ์พบว่า ปัจจุบันเรือ

พระที่มาร่วมประเพณีชักพระนั้น ปีละ 30-40 ล า เป็นเรือที่ท าขึ้นมาใหม่นั้นประมาณปีละ 1-2 ล า
เท่านั้น เรือพระที่ท าใหม่จะใช้งบประมาณ 70,000 บาทขึ้นไปจนถึงหลักแสน มีอายุการใช้งาน 3-5 
ปี  หากบางวัดต้องการจะท าเรือพระล าใหม่และเรือพระล าเก่ายังอยู่ในสภาพดี ทางวัดจะบริจาค
ให้วัดหรือส านักสงฆ์ในละแวกใกล้เคียง หรือจ าหน่ายออกไป ส าหรับการขั้นตอนการท าเรือพระ
โดยท่ัวไปมีล าดับข้ันตอนดังน้ี 

6.1  เมื่อใกล้วันงาน โดยส่วนใหญ่จะนับเอาวัดเข้าพรรษาเป็นวัดเริ่มเตรียมงาน  
ทางวัดจะประชุมร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เรื่องการท าเรือพระ
ว่าปีนี้จะใช้รูปแบบใด ท าเรือพระใหม่หรืออย่างไร โดยมากเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ตัดสินใจเพื่อหาข้อ
สรุปว่าปีนี้เรือพระของทางวัดจะออกมาเป็นรูปแบบใด พร้อมทั้งเรื่องงบประมาณและความพร้อม
ของช่าง 

6.2  เมื่อได้ข้อสรุปและได้ขนาดเรือพระที่ต้องการจึงจัดท าแบบร่าง และปรึกษา
หาข้อสรุปอีกครั้ง  ว่าเลือกใช้โทนสีแบบใด เลือกใช้วัสดุอะไรบ้างในการโครงสร้างและการตกแต่ง 
เป็นต้น  

6.3  จัดหาอุปกรณ์ซึ่งได้แก่ จัดหาโครงสร้างที่จะน ามาท าเรือพระ เช่นโครง
รถยนต์ รถ 6 ล้อ  รถกระบะ เป็นต้น  อุปกรณ์เครื่องมือช่าง เช่น ค้อน เลื่อย สิ่ว ตะปู เป็นต้น หรือ
อุปกรณ์ท าโครงสร้างของเรือเช่น เหล็ก ไม้ อุปกรณ์ตกแต่งเช่น ไม้ สี ผ้า แปรงทาสี กระดาษ ดินสอ 
กาว เป็นต้น 

6.4  เมื่อได้โครงสร้างจึงเริ่มงานโครงสร้างเรือพระ ปัจจุบันมักใช้การขึ้นโครงเหล็ก
เชื่อมให้ได้ตามขนาดรูปแบบที่ต้องการ  โครงรถที่ใช้บางวัดซื้อโครงรถเก่ามาในหลักหมื่นเก็บไว้
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ใช้ได้อีกหลายปี โดยรื้องานตกแต่งเหลือเพียงโครงสร้าง หากต้องการติดตั้งเครื่องยนต์ต้องหาช่าง
เฉพาะทาง ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 -30,000 บาท เมื่อได้โครงที่ต้องการจึงใช้ไม้ตีปิดโครงสร้าง
เตรียมการตกแต่งต่อไป 

   เรื่องโครงสร้างของเรือพระนั้นเป็นการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ 2 ส่วน
หลักคือตัวเรือ และบุษบก ช่างแต่ละคนจะมีเทคนิคไม่เหมือนกัน การเลือกรูปแบบของตัวเรือและ
บุษบกไม่เหมือนกัน สิ่งที่ช่างต้องค านึงถึงมากที่สุดคือสัดส่วนที่สมดุลกัน เช่นช่างเขียว เล่าว่าเรือ
พระล าแรกหัวเรือหนัก เรือพระเลี้ยวไม่ได้  ส่วนหัวเรือแตก จึงค้นพบเทคนิคใหม่ว่า “ท ายังไงก็ได้ให้
หัวเรือเบา บุษบกที่จะอยู่ตรงกลาง ควรถอยประมาณ 1 ศอกไม่ให้เรือมุด หมายถึงไม่ให้หัวเรือ
หนัก”  ( วิรัตน์  วตะภรณ์, 2555) วิธีค านวณขนาดของบุษบกนั้นขึ้นอยู่กับสายตาและความ
ช านาญของช่าง เช่นถ้าล าเรือ 12 เมตร ความสูงของบุษบกไม่เกิน 5 เมตร เพื่อความสมดุล (ศิวะ
กร แจ้งอักษร.  สัมภาษณ์, 2557) “ ในการท าบุษบกนั้นช่างจะต้องรู้จักปรับเปลี่ยน เราเอาจาก
หนังสือมาไม่ได้ทั้งหมด  ต้องมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับขนาดล าเรือของเรา” (โยธิน เพ็งรัตน์, 
2557)  

  จากนั้นจึงท าบุษบก ส่วนของบุษบกนั้นควรก าหนดสัดส่วนให้เหมาะสมกับ
ขนาดของเรือพระ การเลือกใช้แบบยอดบุษบกหรือพนมพระแบบใดนั้นขึ้นกับความถนัดของช่าง
แต่ละคนท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานออกมา บางวัดที่มีช่างมากพอก็แยกกันท าระหว่างโครงเรือพระและ
บุษบก เทคนิคส าหรับเรือพระยอดบุษบกที่ต้องท าให้พับได้เนื่องจากต้องหลบกิ่งไม้และสายไฟ ก็
ติดบานพับสปริงไว้ตรงกลางยึดด้วยหนังยางตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อง่ายต่อการควบคุม 
หลบหลีกสิ่งกีดขวาง บางครั้งที่การเดินทางจากวัดไปร่วมงาน อาจติดต้นไม้ มันจะพับได้แล้วดีด
กลับเหมือนเดิม(โยธิน เพ็งรัตน,์ 2557; ศิวะกร แจ้งอักษร, 2557) (ดูภาคผนวก ก) 

6.5  ตกแต่งเรือพระและบุษบกตามแต่ทักษะของช่างแต่ละวัดว่าเลือกใช้วิธี ใด 
ทักษะที่พบเห็นในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานฉลุลาย และมีงานแกะสลักไม้ซึ่งมีให้
เห็นน้อยมาก แล้วจึงประกอบลวดลายเข้ากับตัวเรือพระและบุษบก   

6.6  ประกอบส่วนประกอบต่างๆของเรือพระเข้าด้วยกัน แล้วจึงเก็บสีตาม
ต้องการ  บางชิ้นส่วนท าสีมาเรียบร้อยแล้วจึงน ามาประกอบกับตัวเรือ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเทคนิค
ของช่างแต่ละคน 

6.7  เมื่อเรือพระเสร็จแล้วจึงเป็นงานของช่างไฟที่จะประดับไปตกแต่งเรือพระ  
โดยการติดตั้งไฟบนเรือพระบกนั้น   ช่างจะเป็นช่างไฟโดยเฉพาะ โดยเลือกไฟมาจากทางร้านเพื่อ
ทดลองไฟดูก่อน แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยกันเลือกสีของไฟ ควรค านึงถึงความเหมาะสมในการเลือกสี
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ของแสงไปเพ่ือส่ือถึงความศรทัธา เล่ือมใสในพุทธศาสนา ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป เม่ือตดิต้ังไฟเสร็จจึง
ทดลองไฟทั้งคันอีกครั้ง หลอดไฟที่ใช้เสร็จในปีนี้ก็จะน ากลับมาใช้ในงานต่างๆของวัดได้อีกด้วย 
(ชัยณรงค์ พิมพ์ดี, 2556) 

6.8  หลังจากนั้นจะเป็นงานตกแต่งผ้า ส่วนใหญ่จะเป็นงานของแม่บ้านหรือผู้น า
ชุนชนฝ่ายหญิงมาช่วยกันติดแต่งก่อนน าเรือพระออกไปท าพิธีสมโภชเรือพระประมาณ 1-2 วัน 

6.9  ในกรณีที่ใช้เรือล าเก่าจากปีก่อน เมื่อถึงวันเข้าพรรษาก็ประชุมหารือเช่นกัน
จากนั้นจึงน าเรือพระที่เก็บไว้ออกมาท าความสะอาด  จึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือเปลี่ยนสี่ขึ้นอยู่
กับข้อตกลงกันในที่ประชุม หากมีการน าเรือพระเก่าของปีก่อน กลับมาใช้จะมีทั้งการเปลี่ยน
รูปแบบโครงสร้างภายนอกแล้วใช้รถคันเดิม หรือเปลี่ยนสี ตกแต่งเพิ่มเติม  หรือบางวัดได้รับเรือเก่า
ของวัดอื่นที่น ามาบริจาค ก็ต้องมีการน ามาดัดแปลงหรือเปลี่ยนสี เปลี่ยนการตกแต่ง ทั้งนี้ล้วนใช้
เทคนิคเชิงช่างทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนโครง อาจต้องค านึงองค์ประกอบของเรือพระให้
ครบถ้วน และไม่ท าให้เรือพระเสยีสมดุล (โยธิน เพง็รัตน์, 2557) 

เนื่องจากการท าเรือพระบกในปัจจุบันจะค านึงถึงการประกวดมากขึ้น เน้น
การท าตามเกณฑ์การให้คะแนนจากเอกสารที่ประกาศโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเน้น          
ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์  มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบแปลกใหม่กว่าเดิม รู้จักใช้ศิลปะใน
การน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้อย่างเหมาะสมสามารถน าวัสดุเหลือใช้ วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุ
สังเคราะห์มาตกแต่ง ประกอบให้เหมาะสมสวยงามมีความกลมกลืน เป็นธรรมชาติอย่างชัดเจน การใช้
ศิลปะสลับซับซ้อนเหมาะสมมากยิ่งขึ้น (ดูภาคผนวก ก) มีผลท าให้รูปแบบของเรือพระบกในอ าเภอ
กาญจนดิษฐ์เปลี่ยนแปลงไป 

7. ช่างท าเรือพระ การสืบสานและการถ่ายทอดความรู้การท าเรือพระบก 
  จากการศึกษาพบว่าการเรียนรู้วิธีการท าเรือพระบกส่วนใหญ่ เกิดจากการ

ถ่ายทอดความรู้ภายในชุมชน คนที่มาช่วยท าเรือพระบางคนไม่มีความรู้ทางด้านช่างหรืองาน
ศิลปะ แต่มาเพราะอยากร่วมท าบุญ ท าถวายเป็นพุทธบูชา มาเรียนรู้แบบครูพักลักจ า มี
ประสบการณ์จากการลงมือท าจริง ช่างบางคนกล่าวว่าดูการท าเรือพระบกตั้งแต่เด็ก เริ่มจากมาวิ่ง
เล่น มาช่วยหยิบจับอะไรได้ก็ช่วยท าส่วนนั้น แล้วค่อยๆมาฝึกเขียนลายเส้นบ้าง ฝึกการแกะสลัก
บ้างเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นจึงมาดูเรื่องโครงสร้างและภาพรวมของเรือพระ ช่างที่ท าเรือพระใน
สมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านศิลปะ เช่นนายหนังตะลุง ช่างก่อสร้าง มาเป็นแกนน าใน
การท าเรือพระและช่วยกันสอนระหว่างที่มาช่วยกันท าโดยไม่มีการหวงวิชากัน (สุคนธ์ รุ่งแดง, 2557) 
ส าหรับการเรียนรู้ในการท าเรือพระของเด็กสมัยใหม่มีให้เห็นน้อยมาก แต่ช่างหลายคนกล่าวว่าถ้า
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มีคนมาช่วยท าเรือพระก็จะสอนให้ตามแต่ความสนใจของผู้นั้น  เด็กที่มีความสนใจและตั้งใจ
ท างานออกมาได้ดี ช่างจะเรียกมาช่วยงานประติมากรรมที่วัดเพราะฝีมือทางช่างนั้นต้องอาศัยการ
ฝึกฝนบ่อยครั้ง จึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานท าเรือพระบกได้ดี (ศิวกร แจ้งอักษร, 2557) 

แรงบันดาลใจในการมาท าเรือพระของช่างแต่ละคนแตกต่างกันไปจากการศึกษาสรุป
ได้ว่ามีแรงบันดาลใจ 3 ส่ิงด้วยกันคือ 

ความคุ้นเคย   เกิดจากความคุ้นเคยและความชอบความสนใจส่วนบุคคล  
ความคุ้นเคยคือการที่เห็นพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่มาช่วยท าเรือพระตั้งแต่เด็ก จึงตามมาท าบ้างและเกิด
เป็นความคุ้นเคยกับการท าเรือพระและการท างานเป็นหมู่คณะ เช่นช่างเขียว ช่างท าเรือพระวัดท่า
ไทรกล่าวว่าการท าเรือพระท ามาตั้งแต่บรรพบุรุษ เห็นมาตั้งแต่เด็กมาช่วยคนในครอบครัวท า 
พรสวรรค์งานช่างคงติดมาเป็นกรรมพันธุ์ และเรียนรู้เอาจากการดูงานของเรือพระที่อื่นเรื่อยๆเพื่อ
มาปรับใช้กับงานตนเอง (วิรัตน์ วตะภรณ์ ,2555) 

ความคุ้นเคยท าให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ดีอย่างหนึ่งเช่นในกรณีของช่าง
สัมพันธ์ แสงจันทร์ ถึงแม้ว่าจะเป็นชาวอยุธยาแต่มามีครอบครัวอยู่อ าเภอกาญจนดิษฐ์เป็น
เวลานาน ใช้ความรู้ดั้งเดิมยึดอาชีพเป็นช่างฝีมือท าซุ้มประวัด ท าโบสถ์ ประจ าอยู่วัดท่าไทร  และ
เริ่มท าเรือพระที่วัดท่าไทร  เริ่มตั้งแต่เขียนแบบเรือพระ  ท าแบบปั้นกับปูนน้ าอ้อย จนมาถึงแบบฉลุ
ลาย อาศัยความสามารถในท างานศิลปะท่ีมีอยู่แล้ว ท าลวดลายไทย การท าเริ่มเขียนแบบใน
กระดาษไข  ให้ทางเจ้าอาวาสและผู้เกี่ยวข้อง สรุปแบบ ซึ่งแบบและลวดลายบนเรือพระส่วนใหญ่ก็
อ้างอิงมาจากพุทธประวัติ แล้วจึงจัดหารถ การแบ่งงานกันท า คนเขียนแบบ ตัดเส้น ช่วยจิ๊กซอว์
อุปกรณ์ต่างๆทางวัดเป็นคนจัดหาให้ช่างสัมพันธ์กับช่างเขียวจะคอยประสานงานและคุมการท า
เรือพระทั้งหมด การถ่ายทอดความรู้ของช่างสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะการสอนกันภายใน
ครอบครัว (คุณสัมพันธ์ แสงจันทร์, 2557) เช่นภรรยาและหลานๆ คุณราตรี แสงจันทร์ เล่าว่าเป็น
แม่บ้านของช่างสัมพันธ์และมาช่วยงานท าเรือพระกว่า 10 ปีแล้วเริ่มจากฝึกการลอกลายลงไปบน
กระดาษ และช่วยงานเย็บตัดผ้าที่ประดับตกแต่งเรือพระ ส่วนหลายชายที่มีความรู้ความชอบใน
งานศิลปะก็มาช่วยงานภายในวัดและช่วยท าเรือพระเช่น สุพจน์ แสงจันทร์ อายุ 36 ปี ช่วยท าเรือ
พระประมาณ 4-5 ปี เล่าว่าปกติมาท างานหล่อลายปูนปั้นของวัด เมื่อใกล้ถึงวันงานชักพระจึงมา
ช่วยท าเรือพระ รับผิดชอบในส่วนฉลุลายไม้ โดยอา(ช่างสัมพันธ์ แสงจันทร์) เป็นคนเขียนลวดลาย  
และตนเป็นคนฉลุลายตาม และชักชวนเพื่อนรุ่นเดียวกันมาช่วยท ากัน  บางคนก็ช่วยลงสีตัดเส้นได้
บ้าง แต่ก็ไม่มากขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ลักษณะการเรียนรู้จากอาซึ่งเป็นช่างท าอยู่แล้ว 
ท าให้ดูแล้วท าตามฝึกฝนจนมีความช านาญพอสมควร (สุพจน์ แสงจันทร์, 2557) ช่างสัมพันธ์ แสง
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จันทร์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการเขียนแบบเรือพระ ด้วยลวดลายไทยอย่างวิจิตรตระการตา มี
หลายวัดที่ได้แบบเรือพระ และเรียนรู้งานฉลุลายไม้จากช่างสัมพันธ์ แสงจันทร์   

ความชอบส่วนบุคคล หมายถึงความชอบในงานศิลปะบนเรือพระและบรรยากาศ 
การจัดงานประเพณีชักพระที่ดึงดูดคนมาสนใจเรียนรู้การท าเรือพระเช่นคุณลุงประจวบ เจียมสกุล 
ที่เล่าว่าตนมาท าเรือพระบกด้วยความชอบที่ฝังใจในวัยเด็ก เนื่องจากสมัยเด็กๆ มีขบวนลากเรือ
พระบกจากวัดสนธิ์ผ่านมา แม่ของคุณตาไม่อนุญาตให้ออกไปดู ได้ยินเพียงเสียงกลองดังคึกคัก 
เสียงประโคมเรือพระดังกึกก้อง คนร าครื้นเครง คนเมาก็มีมาก คุณตาได้แต่ยืนมองดูเรือพระบก
จากระยะไกล มองเห็นแค่ ธง ยอดพนมพระไกลๆ และเก็บมาวาดภาพใช้จินตนาการเพิ่มเติม 
องค์ประกอบบนเรือพระประกอบด้วยเครื่องดนตรีประโคมไม่กี่ชิ้น มีกลอง มีฆ้อง คนตีกลองก็อยู่
กันบนเรือ มีบุษบกมีม่านแหวก ตกแต่งด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ข้างๆเรือพระบกวาดรูปคติสอนใจ
บ้าง รูปมวยไทยบ้าง การละเล่นพื้นบ้านบ้าง ภาพสวรรค์-นรกบ้างและพัฒนาแบบมาเรื่อยๆ  

เดิมคุณตาประจวบเป็นครูสอนประเพณี ศีลธรรม สอนมารยาทไทย สอนทั่วไป หากมี
เวลาว่างช่วงที่มีการท าเรือพระ ก็จะมาช่วยท าเรือพระ คุณตาเริ่มหัดเขียนลายไทยจากหนังสือลาย
ไทยที่หลวงพ่อจากวัดป่าเลไลย์ อ าเภอไชยา สั่งซื้อมาให้จากกรุงเทพฯ และซื้อแบบลายไทยมา
เรียนด้วยตัวเอง ฝึกเขียนลายไทย ฝึกตัดกระดาษ ฉลุลาย ฝึกท าไปเรื่อยๆ เช่น สมัยสงครามดอกไม้
สดไม่มี ลุงไปเขียนลายไทยหน้าโลงแทนดอกไม้ รวมถึงเมื่อบวชเรียนก็พระอาจารย์สอนการต่อ
ลวดลาย การเขียนป้ายบ้าง ก็น าประสบการณ์จากการฝึกฝนการมาใช้กับการท าเรือพระบกได้
ท้ังส้ิน (ประจวบ เจียมสกุล, 2555) 

ในกรณีที่พัฒนาจากความคุ้นเคยมาเป็นความชอบจนสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรู้
ด้านงานช่างและงานศิลปะในระบบแล้วน ากลับมาใช้พัฒนารูปแบบเรือพระก็มีเช่น ช่างโยธิน เพ็ง
รัตน์  ที่มาช่วยท าเรือพระของวัดพุทธเจดีย์ตั้งแต่เด็กๆ เกิดชอบในงานศิลปะจึงไปศึกษาต่อด้าน
ศิลปะเล่าว่ามีโอกาสมาช่วยท าเรือพระสมัยที่พระอาจารย์สุรพล อาพัสโร เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธ
เจดีย์  และอาจารย์สุรพล เป็นอาจารย์คนแรกที่สอนท าเรือพระบก  สมัยก่อนเจ้าอาวาสจะท าเรือ
ใหม่ขึ้นทุกปี  และได้รับรางวัลทุกปี อาจารย์เป็นผู้ริเริ่มท าเองโดยมีชาวบ้านในหมู่บ้านมาช่วย เมื่อ
มีโอกาสมาท าเรือพระก็มีความชอบด้านศิลปะขึ้นไปเรียนต่อวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเพื่อเรียนด้าน
ศิลปกรรมและไปเรียนต่อที่วิทยาลัยเพาะช่าง  ช่างโยธินร่วมกับเพื่อนอีก 2 คน คือ ช่างชัชวาล แพ
เพชรทอง  ช่างณัฐพงศ์ นิยะกิจ ช่วยกันท าทุกอย่างดูแลตั้งแต่งานโครงสร้างและงานตกแต่ง  ช่าง
โยธินมาช่วยท าเรือพระของวัดพุทธเจดีย์ เพราะความชอบและความผูกพันกับทางวัด (โยธิน เพ็งรัตน์, 
2556) เช่นเดียวกับ ช่างศิวกร แจ้งอักษร พื้นเพเป็นคนกาญจนดิษฐ์ เคยช่วยท าเรือพระบกเมื่อสมัยที่
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ยังเป็นเด็ก จึงสนใจด้านศิลปะและได้ไปศึกษาด้านศิลปกรรม หลังศึกษาจบจากวิทยาลัยเพาะช่าง
ก็กลับมางานประติกรรมของวัดต่างๆ และกลับมาช่วยท าเรือพระในท้องถิ่น รวมไปถึงรับจ้างท าเรือ
พระบกทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมทีมงานอีกประมาณ 4-5 คน
อีกด้วย (ศิวกร แจ้งอักษร, 2556) ปัจจุบันช่างศิวกร มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการท าเรือพระมีวัด
หลายวัดที่เรียกใช้ทีมช่างท าเรือพระบกของช่างศิวกร แม้จะรับงานท าเรือพระครั้งหนึ่งหลายวัด
พร้อมกัน ต้องจดัสรรเวลาให้ดี เพราะต้องลงไปดูแลงานด้วยตัวเองท้ังหมด   

ความศรัทธา ความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาความต้องการอนุรักษ์ประเพณีชัก
พระไว้ท าให้ชาวบ้านหลายคนมาช่วยท าเรือพระและกลายเป็นช่างท าเรือพระประจ าของวัดใน
ชุมชนไปโดยปริยาย เช่นครูเชวงศักดิ์  มีอาชีพคุณครูสอนวิชาการเกษตร โรงเรียนบ้านแม่โมกข์  
แต่มีความสนใจเรื่องการท าเรื่องการท าเรือพระ เล่าว่ามีความต้องการอนุรักษ์ประเพณีชักพระไว้คู่
ชุมชนของตน จึงไปดูการท าเรือพระจากวัดดอนยา ว่าท ากันอย่างไร แล้วน ากลับมาท าที่ส านักสงฆ์
แม่โมกข์ เมื่อปี 2524 และเป็นแกนน าท าเรือพระบกของส านักสงฆ์แม่โมกข์และในบางปีท าเรือพระ
บกของวัดกาญจนารามด้วย การเรียนรู้วิธีการท าเรือพระของครูเชวงศักดิ์ ศิริยงค์ เป็นลักษณะครู
พักลักจ า ด้วยการไปช่วยท าเรือพระ และสังเกตการณ์การท าเรือพระบก และใช้วิธีลองผิดลองถูก
ในการท าเรือพระบกจนเกิดความช านาญ   และท างานด้วยใจรักงานศิลปะและดว้ยเส่ือมใสศรัทธา
ในพุทธศาสนา แม้มีชาวบ้านมาช่วยกันท าก็จะคงอยู่ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการคิดแบบ การท าแบบ 
ตลอดจนกระทั่งถึงวันงานก็คุมเรือพระด้วย เนื่องจากหากเกิดข้อขัดข้องจะได้แก้ไขทันควัน เรื่อง
รายได้ที่ครูเชวงศักดิ์กล่าวถึงจึงเป็นเรื่องของเงินท าบุญที่จะเข้าวัดในแต่ละปี ไม่ใช่รายได้จากการ
ท าเรือพระ (เชวงศักดิ์ ศิริยงค์, 2557)  

เช่นเดียวกับกรณีของช่างสมพร ไกลผล เรียกตัวเองว่าผู้น าชาวบ้านมาช่วยท าเรือพระ
มากกว่า ลุงสมพรรวบรวมสมัครพรรคพวกมาช่วยท าเรือพระของวัดเขาพระนิ่มเป็นเวลาร่วม 10 ปี
แล้ว วิธีการท างานคือทางวัดจะจัดหาต้นแบบและหาโครงสร้างเรือพระมาให้ที่นี่ใช้รถ 4 ล้อช้งาน
ได้ประมาณ 3 ปี  โดยถอดแบบเรือพระบกออกมาจากรูปบ้าง ขยายขนาดจนได้รูปตามที่ต้องการ 
จึงช่วยการลอกลายลงบนไม้อัด ใครมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ช่วยกันน ามาใช้ ช่วยกันตัดแต่งไม้ 
ช่วยกันประกอบโครงสร้าง เมื่อเสร็จงานโครงสร้างก็จะช่วยกันตกแต่ง ท าสี  ตามต้องการ ลักษณะ
การเรียนรู้ของช่างที่นี่ เรียนรู้แบบครูพักลักจ า เรียนกันจากการท างาน ใครถนัดท าอะไรก็ท าแบบ
นั้น ใครไม่ถนัดก็มาคอยดูคอยฝึกท าบ่อยๆ ทักษะจะดีขึ้นเอง เรือพระของที่นี่ไม่ได้ส่งเข้าประกวด 
เมื่อถามว่าท าไมไม่ท าประกวดบ้าง ลุงสมพรบอกว่าต้องใช้งบประมาณอีกมาก ทางวัดเราส่งเข้า
ร่วมประเพณีก็พอแล้ว ( สมพร ไกลผล, 2556)  
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ภาพท่ี 6  แสดงการช่วยกันท าเรือพระบกของวัดเขาพระนิ่มแสดงถึงพลังความศรัทธา 
 
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

1. พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
  จากการศึกษาข้อมูลพบว่าการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์โดยผู้ศึกษา 

แบ่งออกเป็น 3 ยุค ตามยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง  รูปแบบเรือพระบก  ลวดลาย วัสดุอุปกรณ์การท า
เรือพระบกที่เปลี่ยนไป ซึ่งแต่ละยุคมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1  การท าเรือพระบกยุคด้ังเดิม  (ก่อนพ.ศ.2470) 
         ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์เกิดขึ้น

ตั้งแต่เมื่อไหร่  ก านันชุ่ม พัฒนาเจริญร่วมกับชาวบ้านผู้รู้เล่าว่าสันนิษฐานประเพณีชักพระทางบก
นั้นคงเอาแบบอย่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยขุนผดุงแดนกะแดะ ซึ่งเป็น
ก านันอยู่ในสมัยนั้นเป็นผู้น าความคิดที่ท าเรือพระขึ้นมา (รัตน์ ยืนนาน, 2536: 37) ลักษณะเรือ
พระบกในสมัยนั้นใช้ไม้ต้นที่หาได้ในท้องถิ่นแกะเป็นลักษณะตัวพญานาค 2 ตัว ท าเป็นฐานวาง 
เป็นเรือพระบกขนาดใหญ่ ไม่ปรากฏลักษณะการตกแต่งส่วนอื่นๆของเรือพระบกว่าเป็นเช่นไร การ
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ท าเรือพระบกเริ่มขาดหายเพราะมีเหตุทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยในวันงานชักพระ กระทั่งมีการ
กลับมามีการอีกฟื้นฟูการท าเรือพระอีกครั้งในปี พ.ศ. 2470 

 

 
 

ภาพท่ี 7  ภาพเรือพระบกแบบโบราณ 
ท่ีมา:  สถาพร ดงขุนทศ, ประเพณีชักพระ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536),2. 
 

 
 

ภาพท่ี 8  ภาพเรือพระบกแบบโบราณ 
ที่มา:  สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา,น้ า บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2529), 67. 
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ภาพท่ี 9  ภาพเรือพระบกแบบโบราณ 
ที่มา:  ภิญโญ จิตต์ธรรม,ขนบธรรมเนียมประเพณี คติชาวบ้านอันดับ 12 (สงขลา: มงคลการพิมพ์, ม.ป.ป.). 
 

1.2   การท าเรือพระบกยุคฟ้ืนฟู    (พ.ศ.2470-2530) 
     พ.ศ.2470  วัดดอนยากลับมารื้อฟื้นการท าเรือพระบกอีกครั้งหนึ่ง มีหลักฐาน

ปรากฏ ในหนังสือ “ค ากลอนวัดดอนยา” เขียนถึงพระอธิการเคว็จ  จนฺทสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดดอน
ยา ว่าเป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่เรือพระประดิษฐ์ขึ้นด้วยไม้ ออกแบบยอดพนมเรือพระบกเอง ลูกพระในวัด
ร่วมแรงกันท ากันเอง แห่พระด้วยแรงคนจับเชือก เรือพระลากไปท าพิธีสมโภชเรือพระบริเวณหน้า
ที่ว่าการอ าเภอกาญจนดิษฐ์เพียงล าเดียว ลักษณะเรือพระบกในยุคนี้ยังคงเป็นการใช้ไม้ที่หาได้ใน
ท้องถิ่นเช่น ไม้หลุมพอ ไม้ตะเคียน ไม้ยางทั้งต้นมาแกะสลักเป็นตัวพญานาคท าเป็นลากเลื่อน 2 
ข้าง ตัวยึดโครงคู่ขนานกัน ปูพื้นด้วยไม้ไผ่หรือไม้กระดานส าหรับการติดตั้งบุษบกและการตกแต่ง
อื่นๆ ด้านข้างใช้ไม้ไผ่สานหรือไม้กระดานกันขึ้นเป็นฝา เรือพระลักษณะนี้พบเห็นได้ในพื้นที่ที่มีการ
ลากเรือพระผ่านทุ่งนา (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี,2557:46) การท าเรือพระบกยุคนี้
เน้นการให้ความส าคัญกับบุษบกให้มีขนาดใหญ่ ลักษณะโดดเด่น โดยมีฐานที่วางบุษบก (ร้านม้า) 
ท าด้วยโครงไม้หน้า 3 นิ้วx 3 นิ้ว ขนาด 3 X 3 เมตร  สูงประมาณ 1.5 - 2 เมตร ผนังท าด้วยไม้ไผ่
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สานเป็นลายลูกฟัก  หรือ ลายลูกแก้ว แล้วน าไปยึดติดโครงด้วยการแหล่เชือกมัดให้แน่นซึ่งการ
แหล่เชือกจะท าให้โครงแข็งแรงมาก ไม่โยกเอียง ส่วนตัวบุษบกท าฐานประมาณ 1 X 1 เมตร ตั้งเสา
สอบเข้าให้มีซุ้มยอดด้านข้างเหลือออกมาด้านละประมาณ 10 เซนติเมตร แบบหลังคาบุษบก
ลดหลั่นเป็นชั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบ ส่วนยอดบุษบกดูแบบจากแบบทรงยอดเจดีย์  ยอดมณฑป 
ยอดพระธาตุที่มีชื่อเสียงเคยพบเห็น เช่น พระบรมธาตุไชยา พระบรมมหาธาตุนครศรีธรรมราช 
เป็นต้น โดยไม่จ ากัดความสูงของยอดบุษบกเนื่องจากสมัยก่อนไม่มีสายไฟฟ้า ส่วนเชือกที่น ามาใช้
ลากเรือพระบกนั้นในยุคนี้ ชาวบ้านจะช่วยกันไปตัดหาหวายในป่า แล้วน ามารวมกันที่วัดช่วยกันตี
ให้แบนแล้วน ามาช่วยกันควั่นจนกลายเป็นเกลียวเชือก น ามาผูกติดส าหรับลากเรือพระบกซึ่ง
สามารถใช้งานได้นาน มีความทนทานดีเยี่ยม (พระครูโอภาส รัตนากร, 2557)  

  ลักษณะการตกแต่งเรือพระใช้วัสดุธรรมชาติเช่น การน าไส้มันเทศซึ่งมีลักษณะ
คล้ายโฟมในยุคปัจจุบัน มาตัดให้เป็นแว่นๆ แล้วน ามาร้อยสลับกับดอกไม้ร้อยเป็นอุบะเรียกว่า 
“ดอกไม้ไหว” น ามาร้อยประดับตกแต่งบุษบกเพื่อความสวยงาม มีม่านแหวกประดับบุษบก ตัวเรือ
พระบกต้องมีฉัตร 5 ชั้น 2 ข้าง (พระสมพร ฐิตญาโณ, 2555; สุคนธ์ รุ่งแดง, 2557) โดยมากจะท า
ด้วยไม้ไผ่ ตัดเป็นรูปใบโพธิ์ ร้อยเรียงรอบตัวฉัตร เพื่อถึงเวลาลากพระจะได้ยินเสียงไม้กระทบกัน
แต่ไกล มีการตกแต่งด้วยริ้วธงหลากสี นอกจากนี้ยังประดับตกแต่งด้วยต้นกล้วย ต้นไม้อ้อย 
ตับเต่าร้าง ด้วยความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง (ประจวบ เจียมสกุล, 2555) ปัจจุบันเรือ
พระแบบนี้ไม่มีให้เห็นแล้วในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ แต่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงพบเห็นได้ใน
อ าเภอท่าฉางยังคงมีให้เห็นในการลากพระเดอืนห้าซึ่งเป็นการลากผ่านท้องนาเช่นในอดีต 

  พ.ศ. 2510- พ.ศ.2520  เมื่อเริ่มมีถนนหนทาง  เริ่มมีการท าเรือพระบกกันเพิ่ม
มากขึ้น  รูปแบบเรือพระเริ่มเปลี่ยนมาเป็นล้อไม้โดยใช้ไม้เนื้อแข็งมาเลื่อยตัดแว่นขนาดใหญ่ท า
เป็นล้อไม้เชื่อมต่อล้อ 4 ด้านด้วยโครงเหล็ก แล้ววางโครงไม้เพื่อรองรับบุษบกอีกที  ต่อมามีการ
เปลี่ยนเป็นใช้ล้อเกวียน  รถกระบะ 4 ล้อ และรถ 6 ล้อ ตามล าดับ ยุคแรกที่เปลี่ยนเรือพระมาเป็น
รถยนต์ มีการท าบุษบกวางบนหลังกระบะตกแต่งด้วยดอกไม้ใบไม้เพื่อความงามแล้วน าออกไป
ร่วมงานชักพระได้เลย (สมชาย ปลอดมุสิก, 2557)  

  ต่อมามีการตกแต่งเรือพระบกโดยการใช้ไม้สัตตบรรณมาเลื่อยให้บางแล้ว
แกะสลักเป็นตัวพญานาคติดข้างตัวรถ เรือพระบกสมัยนี้อาจมีพญานาคด้านเดียวก็มีเนื่องจาก
เรื่องของน้ าหนักเพราะสมัยก่อนใช้แรงคนลากเองทั้งหมด การค านวณขนาดสัดส่วนก็มองด้วย
สายตา ค านวณการเองให้มีความสมดุล สวยงามและง่ายต่อการลาก (สุเทพ แพรัตน์, 2557) และ
มีการตกแต่งด้วยเครื่องจักสาน ใบตอง เริ่มมีการใช้ศิลปะการเขียนภาพลงบนแผ่นไม้เพื่อประดับ
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ตกแต่งตัวรถของชาวบ้าน (พระครูวินัยธร สมชาย อติวิโร, 2555) การเขียนภาพส่วนใหญ่จะเป็น
ภาพนรก สวรรค์  ภาพพุทธประวัติ ภาพชาดก ภาพคติสอนใจ ภาพการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การชก
มวยไทย เป็นต้น (ประจวบ เจียมสกุล, 2555) 

  พ.ศ. 2521- พ.ศ. 2530 มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานตกแต่ง นอกจากการแกะสลัก
แล้วยังมีการใช้เทคนิคตอกกระดาษ ลักษณะการตอกกระดาษนั้นคล้ายกับงานแกะหนังตะลุง คือ
การใช้กระดาษสี หรือ กระดาษเงิน กระดาษทอง น ามาพับเป็นทบซ้อนกันไปมาแล้ววาดลายไทย
ลงไปตามต้องการ วางสิ่วหรือเหล็กปลายแหลมลงบนลายที่วาดบนกระดาษแล้วใช้ค้อนตอกให้
ตามเส้นขอบลวดลายที่เขียนไว้ แล้วใช้มีดปลายแหลมแกะตามเส้นลายที่วาดไว้ แล้วลอกออก
น าไปติดบนกระดาษอีกชั้นหนึ่ง หากต้องการให้ลวดลายโดดเด่นก็น าไปทับซ้อนบนกระดาษอีกสี
หนึ่ง แล้วน าไปตกแต่งเรือพระ วิธีการตอกกระดาษนี้ในอดีตใช้ในการประดับตกแต่งสถานที่ เมื่อมีงาน
มงคล เพื่อสร้างบรรยากาศให้สดใสมีชีวิตชีวา ปัจจุบันการตกแต่งเรือพระบกด้วยวิธีตอกกระดาษไม่มี
ให้เห็นแล้วเนื่องจากการใช้กระดาษมีอายุการใช้งานสั้น หากเจอฝนหลายวันเข้าจะเสียหาย การตกแต่ง
แบบนี้จึงหายไปโดยปริยาย (สุคนธ์ รุ่งแดง, 2557) 

  นอกจากนี้มีการใช้ไม้กระดานอัดแผ่นบางมาตัดให้เป็นรูปพญานาค  แล้วน าแผ่น
สังกะสีมาตัดให้เป็นเกล็ดพญานาคแล้วใช้ตะปูตอกติดกับตัวไม้แล้วยึดติด 2 ข้างของรถ ใช้สีทา
ตกแต่งเพิ่มเติม ท าให้มีลักษณะโดดเด่นเมื่อกระทบกับแสงแดด และมองเห็นคล้ายเกล็ดพญานาค
แวววาว เมื่อโดนแสงแดดจะส่องประกายระยิบระยับ (พระครูโอภาส รัตนากร,2557)   

 การท าเรือพระบกในยุคนี้เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้ที่มีบทบาทมาก เมื่อประกาศว่าปีนี้
จะมีการท าเรือพระบก ก็มีการเรียกประชุมกันที่วัด เมื่อเริ่มเข้าพรรษาก็ลงมือท าเรือพระ  บางครั้ง
พระสงฆ์ที่มาบวชเรียนมีฝีมือทางช่างจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการท าเรือพระ ส่วนช่างที่เป็นหัวเรี่ยว
หัวแรงในการท าเรือพระอีกคนหนึ่งคือ นายหนังตะลุงรับหน้าที่หัวหน้าช่าง ซึ่งมีความรู้ด้านศิลปะ 
การแกะสลักลวดลาย  การวาดภาพ ลักษณะการท างานเป็นการไหว้วาน ชักจูงคนในหมู่บ้านมา
ช่วยกันท าเรือพระบก ซึ่งจะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีการเรียนรู้แบบท าให้ดู และให้ลงมือปฏิบัติจริง 
รุ่นเด็กๆก็ช่วยหยิบจับอุปกรณ์  ร้อยอุบะตกแต่งเรือพระบก รุ่นผู้ใหญ่จะช่วยท างานโครงสร้ าง ตัด
ไม้ แกะสลักไม้ ส่วนชาวบ้านที่ไม่สามารถมาช่วยงานท าเรือพระได้ จะเป็นฝ่ายจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เช่น 
หาไม้ หาหวายมาท าเชือก และหุงหาอาหารส าหรับช่างท าเรือพระบกทั้งหลายเรียกว่าช่วงที่มีการเรือ
พระบกนั้น ชาวบ้านใช้เวลาส่วนใหญ่มารวมตัวกันที่วัด อย่างครึกครื้นสนุกสนาน (สุคนธ์ รุ่งแดง, 
2557; พระครูโอภาส รัตนากร, 2557) 
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ภาพท่ี 10 ภาพเรือพระบกแบบมีล้อ 
ท่ีมา: สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “ เรือพระ,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ 14 (2542): 6635. 
 

 
 

ภาพท่ี 11  ภาพเรือพระบกที่เริ่มมาใช้การวางบุษบกบนรถยนต์ 
ท่ีมา:  สถาพร ดงขุนทศ, ประเพณีชักพระ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), 17. 
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ภาพท่ี 12  ภาพเรือพระบกของต าบลเสวียด อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ที่มา:  ฝ่ายเลขานุการโครงการมหัศจรรย์วัฒนธรรมศรีวิชัย ศิลป์ไทย ศิลป์ถิ่น กิจกรรมสานศิลป์ 

แผ่นดินเกิด, ชักพระ-ทอดผ้าปาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศรัทธา สามัคคี ความสุข                             
(สุราษฎร์ธาน:ี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2557), 34. 

 
1.3   การท าเรือพระบกยุคปัจจุบัน (พ.ศ.2531-ปัจจุบัน) 
     พ.ศ. 2531 ยุคนี้เป็นยุคที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามามีบทบาทในการ

ส่งเสริมประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น เพื่อรณรงค์การท่องเที่ยวไทย
ท าให้เกิดการปรับปรุงรูปแบบเรือพระบกมากขึ้น  เริ่มมีการน า พัดโบก พัดแทรก มาตกแต่งเรือพระ  
เปรียบเสมือนขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์มากขึ้น  การฉลุไม้มาประกบลายให้มีเรือพระบกให้
นั้นมีความวิจิตรงดงามมากขึ้น เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือพระจากพญานาค เป็นรูปแบบ
เรือสุวรรณหงส์ มีการสร้างเรือพระบกขนาดใหญ่ขึ้น มีการตีโครงสร้างครอบตัวรถเป็นรูปพญานาค 
5 เศียร 9 เศียร เป็นต้น (วิรัตน์ วตะภรณ์, 2555) 

        พ.ศ. 2549 จากงานวิจัยของอาจารย์ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ ที่ศึกษาเรื่อง
การศึกษาลวดลายที่ปรากฏบนเรือพนมพระในเทศกาลชักพระสุราษฎร์ธานี ปี 2549  พบว่าเรือ
พระบกที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ซึ่งมาจากอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 3 ล า คือวัดถนนสุวรรณ
ประดิษฐ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ข 2  วัดคูหาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ค 3  วัด
หัวหมาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 1 เป็นการตกแต่งเรือพระด้วยการวาดลวดลายบนไม้กระดาน 
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แล้วฉลุลายที่วาด เพิ่มความสวยงามมากขึ้นด้วยการทับซ้อนลายหลายชั้น และระบายเพิ่มเติม ซึ่ง
เป็นลักษณะทั่วไปของเรือพระบกยุคนี้ แต่มีเรือพระบกของวัดคูหาที่ท าให้เห็นความแตกต่าง
ออกไปคือ มีการใช้เทคนิคหล่อลวดลาย การแกะโฟม และมีการติดสติ๊กเกอร์ใสทับ มีการใช้
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง นอกจากนี้งานชิ้นนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงของเทคนิคการท าเรือพระบกใน
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ เช่น มีการเขียนลวดลายไทยประยุกต์ด้วยเส้นที่โค้งกว่าปกติ มีการเขียน
ลวดลายสัตว์หิมพานต์ บนเรือพระบก มีเทคนิคการแกะไม้ผสมโฟโตบอร์ด มีการใช้สติ๊กเกอร์ลาย
มุก มีการใช้เทคนิคปูนปั้น เป็นต้น ซึ่งยุคนี้เริ่มมีการเข้ามาของช่างจากต่างถิ่นอีกด้วย 

          พ.ศ. 2555– ปัจจุบัน  จากการส ารวจเบื้องต้นพบว่าเรือพระบกในอ าเภอ
กาญจนดิษฐ์ไม่มีรูปแบบการแกะสลักด้วยโฟมแล้ว เมื่อสัมภาษณ์พระเสวี พุทธสีโล ผู้ที่ร่วม
ท าเรือพระบกของวัดสนธิ์ท าให้ทราบว่า เนื่องจากมีการขอความร่วมมือจากพระเทพพิพัฒนา
ภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทรและเจ้าคณะจังหวัดให้วัดในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ร่วมกันใช้วัสดุธรรมชาติ 
งดการใช้โฟม ในการท าเรือพระบกของตนซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี (พระเสวี พุทธสีโล
,2555)  ปัจจุบันมีพัฒนารูปแบบงานช่างเรื่อยมาจนมีการน ารูปแบบศิลปกรรมอย่างภาคกลางเข้า
มาใช้ เช่น รูปแบบบุษบกเกริน หรือแบบเวชยันต์ราชรถ และใช้ภูมิปัญญาเชิงช่างมาดัดแปลง
สัดส่วนให้สมดุลกับขนาดของรถที่ใช้  รูปแบบเรือพระบกมีหลากหลายมากขึ้นนอกจากพญานาค
แบบเดิมมีการปรับเปลี่ยนเรือพระบก รูปแบบพญาครุฑ ช้าง พระราหู ฯลฯ มีบางวัดใช้เทคนิคการ
หล่อไฟเบอร์เป็นลวดลายไทยและน ามาประกบติดกับเรือพระเพื่อความสะดวกแต่จะขาดความ
ละเอียดอ่อน ปราณีต หรือมีการใช้เทคนิคปูนปั้นซึ่งเป็นงานช่างจากท้องถิ่นภาคอื่นเสียมากเช่นกัน 
(วิรัตน์ วตะภรณ์, 2555) จากการสังเกตพบว่า หากเป็นเรือพระบกจากฝีมือช่างต่างท้องถิ่นที่มา
รับจ้างท าเรือพระจะพบว่าจะมีขนาดใหญ่ รูปแบบที่แปลกใหม่อลังการ น าเทคนิคการสร้างแปลก
ใหม่มาใช้ หากเป็นเรือพระบกที่มาจากฝีมือช่างท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นเรือพระบกขนาดกลาง 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บงบประมาณการท าเรอืพระบกของแต่ละวัดด้วย 

    จากการศึกษาพบว่าผู้ดูแลรับผิดชอบการท าเรือพระในปัจจุบันมักจะเป็นความ
ร่วมมือกันระหว่างวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเหตุผลนโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและมีวัดเป็นฐานที่รวมตัวของคนในท้องถิ่น ท าให้มีการสนับสนุนเรื่องเงินทุนท าเรือพระ
มากขึ้น ในขณะเดียวกันรูปแบบเรือพระบกที่เปลี่ยนไปเพื่อให้มีความสวยงามทัดเทียมเรือพระบก
จากวัดอื่นๆ ท าให้การลงทุนท าเรือพระบกสูงกว่าในอดีตมาก ทุนในการท าเรือพระบกจึงเป็นอีก
หน่ึงปัญหาทีทุ่กฝ่ายต้องร่วมหาทางแก้ไขต่อไป  
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ภาพท่ี  13  ภาพเรือพระบกที่ตกแต่งบนรถยนต์ขนาดใหญ่ 
ท่ีมา:  สถาพร ดงขุนทศ, ประเพณีชักพระ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536),8. 

 
 

ภาพท่ี  14  ภาพเรือพระบกในยุคปัจจุบัน   
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2. สภาพการณ์การท าเรือพระบกในปัจจุบันในอ าเภอกาญจนดิษฐ ์ 
2.1  สภาพการณ์การท าเรือพระบกในปัจจุบันในอ าเภอกาญจนดิษฐ ์

     การท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ในปัจจุบันนั้นมี 2 ลักษณะคือ การ
สร้างเรือพระบกข้ึนใหม่และการน าเอาเรือพระบกล าเก่าของปีก่อนกลับมาใช้ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

       2.1.1  การสร้างเรือพระบกล าใหม่ 
   ในปัจจุบันนั้นพบว่าแต่ละปีจะพบเห็นการท าเรือพระบกขึ้นใหม่ปีละ 

2-3 ล า เท่านั้น และจากการสัมภาษณ์พระใบฎีกา ไพโรจน์ ธรรมวีโร เจ้าอาวาสวัดสนธิ์และนิคม 
ดอกแย้ม ไวยาวัชกรวัดคูหา ผู้ดูแลเรื่องการท าเรือพระบก กล่าวในท านองเดียวกันว่า เกี่ยวกับการ
ท าเรือพระบกขึ้นใหม่ 1 ล านั้นที่ ใช้ระยะเวลานาน 5-6 เดือนและค่าใช้จ่ายสูง ส าหรับงบประมาณ
การท าเรือพระบกในปัจจุบันอยู่ที่หลักแสนบาท  การท าเรือพระขึ้นใหม่อาจเป็นการใช้โครงรถเก่า
ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปหรือซื้อในราคาถูกจากวัดอื่นที่ต้องการสร้างเรือพระล าใหม่ทั้งหมดจึงขายโครงรถ
เก่าแล้วจึงจ้างช่างมาติดตั้งเครื่องยนต์ เก็บไว้ใช้ได้นาน 5-7 ปี หากมีงบประมาณเพียงพอควร
ลงทุนท าเรือพระใหม่ที่โครงสร้างแข็งแรงสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน(พระใบฎีกา ไพโรจน์ ธรรมวีโร 
เจ้าอาวาสวัดสนธิ์; นิคม ดอกแย้ม ไวยาวัชากร, 2557) ส่วนเรื่องรูปทรงของเรือพระบก ปัจจุบันหัน
มาใช้วิธีการฉลุลายไม้เพราะเป็นวัสดุท่ีหาได้ง่ายและทนทานสามารถเก็บไว้ใช้ได้หลายปี ปัจจุบัน
จึงพบเห็นเรือพระบกรูปทรงเดิมจากปีก่อนมาดัดแปลง ตกแต่งเพิ่มเติม เปลี่ยนสีเรือพระ มากขึ้น 
(วิรัตน์ วตะภรณ์, 2556) 

  2.1.2   การน าเรือพระบกล าเก่ามาใช้ 
        จากการศึกษาสถานการณ์ทั่วไปพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการน าเรือ

พระเก่าของปีก่อนมาใช้ จากการสัมภาษณ์พระครูโอภาสรัตนกร  เจ้าอาวาสวัดพ่วง กล่าวถึงการ
น าเรือพระเก่ามาใช้เพราะการท าเรือพระใหม่นั้นใช้เงินลงทุนมาก ค่าใช้จ่ายสูงจ าเป็นต้องน าล าเก่า
มาใช้ มีทั้งลักษณะการท าใหม่ด้วยใช้รูปทรงเรือพระแบบเดิม  มาตกแต่งเพิ่มเติมและการดัดแปลง
รูปทรงเพื่อให้เหมาะสมกับเกณฑ์การประกวดมากขึ้น มีความสวยงามมากขึ้น การน าเรือพระบก
ล าเก่ามาใช่นั้น  บางวัดที่ท าสัญญาว่าจ้างช่างท าเรือพระได้ท าสัญญาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเป็น
ผู้ท าการตกแต่งเพ่ิมเติมให้ในปีต่อไปหรือในบางกรณีปีต่อมาทางวัดและชาวบา้นจะน ามาดัดแปลง
กันเอง (พระครูโอภาสรัตนกร , 2557) จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่สุรัตน์ แพรัตน์  ผู้ดูแลการท าเรือ
พระวัดคูหากล่าวว่าจะมีการประชุมกันก่อนว่าปีนี้จะท าเรือพระบกขึ้นใหม่หรือไม่ หากตกลงการใช้
ล าเดิมและสภาพของเรือพระบกนั้นยังคงใช้งานได้ดี จะมีการปรึกษาหารือกันหาข้อบกพร่องของปี
ก่อน และหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะปรับปรุงส่วนไหน บางปีก็ท าสีใหม่ หลังจากนั้นจึงมีการจัดเตรียม
อุปกรณ์ตกแต่ง สาเหตุส าคัญที่เลือกใช้เรือล าเดิมคือการประหยัดงบประมาณ หากใช้เรือล าเก่าท า
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สีใหม่จะใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาท ในขณะที่การท าเรือพระบกขึ้นใหม่ใช้
งบประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป  วัดและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จึงเลือกเสียเงินครั้งเดียวในการท า
เรือพระบกขึ้นใหม่เพื่อการใช้งานได้หลายป ี(สุรัตน์ แพรัตน์, 2557) 

  2.1.3   สภาพการณ์การท าเรือพระบก 
   มีการใช้บริการของช่างจากต่างถิ่นที่มาท าในงานศิลปกรรมในวัด

ต่างๆ ที่มารับงานท าเรือพระโดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (วิรัตน์ วตะภรณ์, 2555) มากขึ้น 
และมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ชาวบ้านต้องท ามาหากินต่างถิ่น
มากขึ้น ไม่มีเวลามาท าเรือพระเหมือนในอดีต หลายวัดจึงเลือกใช้บริการจ้างช่างท าเรือพระมากขึ้น 
เนื่องจากสะดวกและมีผลงานเรือพระที่สวยงามมากขึ้น โดยหลังจากการตกลงเรื่ องรูปแบบและ
ราคาแล้วก็ให้สิทธิ์ทีมช่างในการด าเนินงาน จนแล้วเสร็จ(พระครูโอภาสรัตนกร, 2557)  ในขณะที่
บางวัดต้องการเลือกจ้างท าเรือพระจากภาคกลางหรือภาคอีสาน เพราะต้องการเห็นงานแปลกใหม่
มากขึ้นและรับเอาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการท าเรือพระบกในปีต่อไปเช่นการท าเรือพระบกของวัด 
วังไทร  ซึ่ง สมชาย ปลอดมุสิก  ผู้ดูแลการท าเรือพระของวัดวังไทร กล่าวว่าเรือพระบกล าปัจจุบัน
ของวัดวังไทรได้ว่าจ้างช่างจากอยุธยามาท า เนื่องจากการท าโครงสร้างเรือพระบกนั้นชาวบ้านเอง
ไม่สามารถท าได้และเพื่อให้ได้เรือพระบกล าใหม่ที่สวยงามแปลกตามากขึ้น โดยขณะที่ช่างก าลัง
ท าเรือพระจะชักชวนชาวบ้านที่มีทักษะทางช่างและมีฝีมือการเรือพระอยู่บ้างมาดูการท างาน
เรื่อยๆ เพื่อศึกษาวิธีการสร้างผลงานของช่างจากที่อื่นบ้าง ปีถัดไปก็ไม่ต้องจ้างช่างจากที่อื่น คนใน
ชุมชนสามารถดัดแปลงท ากันเองได(้สมชาย ปลอดมุสิก, 2557)  

    ส าหรับการท างานของช่างฝีมือในท้องถิ่นพบเห็นได้น้อยลง จากการ
สัมภาษณ์ผู้ใหญ่สุเทพ แพรัตน์ และ นิคม ดอกแย้ม ไวยาวัชกรวัดคูหา  ผู้ดูแลการท าเรือพระวัด
คูหากล่าวถึงประเด็นนี้สอดคล้องกันว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันชาวบ้านอาจจะต้อง
แยกย้ายออกไปท างานต่างถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีฝีมือด้านช่างและด้านศิลปะนั้นเมื่อใน
ท้องถิ่นไม่มีงานรองรับจึงจ าเป็นต้องออกไปท างานที่อื่น ชาวบ้านเองก็ไม่มีเวลาเหมือนเมื่อก่อน
ต้องท ามาหากินเลี้ยงดูปากท้อง ต่างจากเมื่อก่อนที่ท านาท าไร่ เมื่อมีเวลาว่างก็สามารถเข้ามา
ช่วยงานที่วัดได้มากกว่าปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การท าเรือพระบกโดยฝีมือช่างท้องถิ่นลด
น้อยลง  

2.2   การเปล่ียนแปลงและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท าเรือพระบก 
 ปัจจุบันการท าเรือพระในอ าเภอกาญจนดิษฐ์เปลี่ยนไปจากอดีตมากซึ่งมี

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้ 
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       2.2.1  วัตถุประสงค์การท าเรือพระเปลี่ยนไป 
           เนื่องจากอดีตการท าเรือพระเป็นการแสดงความศรัทธาต่อพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันนอกเหนือจากการแสดงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแล้วยังเป็นการท า
เรือพระเพื่อหารายได้เข้าวัดและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลชนะการประกวดจึงเป็นที่ต้องการ
ของหลายวัดและอาจเกิดปัญหาได้ เนื่องจากเรือพระบกล าใดที่ได้รับรางวัลชนะจะได้ตั้งขบวนจอด
แสดงในแถวหน้า ชาวบ้านที่มาท าบุญเข้าถึงได้สะดวกกว่าเงินท าบุญอาจจะได้มากกว่า หรือ
บางครั้งผลการตัดสินออกมาค้านสายตาคนส่วนใหญ่ก็เป็นท าลายก าลังใจช่างในท้องถิ่นได้เช่นกัน 
เช่น เรือพระบกจากบางวัดไม่ได้รับรางวัลมา 2 ปี ขายเรือต่อให้อีกวัดหนึ่ง วัดนี้ตกแต่งเพิ่มอีก
เล็กน้อยและได้รับรางวัลในปีต่อมา ซึ่งเป็นที่ค้านสายตาคนทั่วไปก็มีปรากฏบ้าง หรือมีข้อครหาว่า
หากเรือพระจากวัดใดมีเจ้าอาวาสดังๆ ก็มีโอกาสได้รางวัลสูงปัญหาเช่นนี้ยังมีพบเห็นบ้าง             
(ธนธัช ชุมวาระ, 2557) 
   2.2.2   ขาดการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้การท าเรือพระ 
       กระบวนการท างานเปลี่ยนไป ปัจจุบันวัดส่วนใหญ่ให้สิทธิ์ขาดใน
การท าเรือพระกับช่างที่จ้างมา  ชาวบ้านไม่มีเวลาว่างเหมือนเมื่อก่อน การรวมตัวกันท าได้ยากขึ้น 
เมื่อไม่มีการรวมตัวกันท าเรือพระเหมือนในอดีต  การเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท า
เรือพระก็ขาดหายไป (สุคนธ์ รุ่งแดง, 2557) 

     2.2.3   ขาดแคลนช่างฝีมือในการท าเรือพระ  เนื่องจากช่างรุ่นเก่าไม่มี
เวทีให้แสดงฝีมือ หลายวัดจึงเลือกใช้บริการช่างท าเรือพระที่มาจากต่างถิ่น  ส่วนช่างที่มีฝีมือใน
ท้องถิ่น หากไม่รับจ้างท าเรือพระก็จ าเป็นต้องออกไปประกอบอาชีพตามความถนัดของตน  
บางครั้งช่างในชุมชนมีอยู่บ้าง แต่วัดก็ไปจ้างคนจากต่างถิ่นมาท าเรือพระก็มี  อาจท าให้ช่างฝีมือ
ในท้องถ่ินเกิดอาการน้อยใจได้เช่นกัน (โยธิน เพ็งรัตน์, 2556) 

  2.2.4  ช่างท าเรือพระขาดความรู้ความเข้าใจในประเพณีดั้งเดิม สังเกต
ได้จากรูปแบบเรือพระที่เปลี่ยนไปแม้เป็นการพัฒนารูปแบบให้มีความวิจิตรตระการตามากขึ้น 
เนื่องจากการท าเรือพระส่วนใหญ่ในปัจจุบันหวังผลในการประกวดเรือพระ โดยค านึงถึงเฉพาะ
เกณฑ์ที่ทางผู้จัดงานก าหนดไว้ว่าเรือพระที่เข้าประกวดนั้นต้องมีรูปทรงสวยงามเฉยฉาย มีความ
ละเอียดวิจิตรงดงาม  มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้แปลกใหม่กว่าเดิม การใช้ศิลปะที่
สลับซับซ้อนเหมาะสมมากข้ึน  ช่างท าเรือพระจึงต้องพยายามพัฒนารูปแบบให้ทัดเทียมเรือพระล า
อื่น เรือพระทุกล าพยายามจะสร้างความอลังการซึ่งเป็นที่มาของการใช้งบประมาณหลักแสนต่อเรือ
พระ 1 ล า  แต่อาจจะมองข้ามความเชื่อดั้งเดิมที่ชาวบ้านปฏิบัติสืบต่อกันมา ( วิรัตน์ วตะภรณ์,2555 ; 
ศิวกร แจ้งอักษร, 2557) 
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  2.2.5  ขาดแคลนทุนในการท าเรือพระบก  ปัญหาขาดแคลนทุนในการ
ท าเรือพระเป็นปัญหาสืบเนื่องไปถึงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระเนื่องจาก เรือพระเป็นสัญลักษณ์
ของประเพณีนี้ บางปีสภาพของเรือพระเก่าเกินไปจ าเป็นต้องท าขึ้นใหม่ แต่ทางวัดไม่งบประมาณ
เพียงพอ เงินที่ได้จากการท าบุญในประเพณีชักพระปีก่อน  หมดไปกับการซ่อมแซมบูรณะวัดเป็น
ส่วนใหญ่  แม้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น แต่หากเศรษฐกิจไม่ดี
ชาวบ้านไม่ก าลังทรัพย์มาท าบุญช่วยเหลือ บางวัดก็ไม่สามารถท าเรือพระเข้าร่วมงานประเพณีที่
ทางจังหวัดจัดขึ้นได้ ( สุคนธ์ รุ่งแดง, 2557;  พระใบฎีกา ไพโรจน์ ธรรมวีโร, 2557) 

       2.2.6  ขาดการปฏิสัมพันธ์กันในชุมชน  ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไป  ต่างคนต่างต้องออกไปประกอบอาชีพไกลบ้านแยกย้ายกันท ามาหากินการ
ติดต่อปฏิสัมพันธ์ในชุมชนจึงขาดหายไปต่างจากในอดีต  เมื่อชุมชนไม่มีการปฏิสัมพันธ์การรวมตัว
กันในการท าเรือพระบกก็ท าได้ยากขึ้นความรู้สึกหวงแหนเรือพระบก หวงแหนช่างฝีมือ รวมไปถึง
การถ่ายทอดฝีมือทักษะความรู้ในการท าเรือพระก็หมดไปด้วย  เพราะการเรียนรู้การท าเรือพระบก
ในสมัยก่อนเกิดจากการเรียนรู้ในการมารวมตัวกันช่วยท าเรือพระบกที่วัด คนที่มีฝีมือทางการช่าง
จะคอยสอนคนที่มาช่วยงานเกิดการถ่ายทอดทักษะความรู้กันเรื่อยมา ซึ่งปัจจุบันอาจพบเห็นการ
รวมตัวแบบนั้นได้ยากเต็มที (วิรัตน์ วตะภรณ์, 2557) 

3. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการท าเรือพระบกในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
  ปัจจุบันมีผู้เกี่ยวข้องในการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ประกอบด้วย

ผู้เก่ียวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นดังแผนภูมิดังต่อไปนี ้
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงผู้เกีย่วข้องในการท าเรือพระในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
 

  ผู้เกี่ยวข้องในการท าเรือพระในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ตามแผนภูมิข้างต้นมีบทบาท
ในการท าเรือพระบกตามล าดับดังน้ี  

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัด ชุมชน ช่างท าเรือพระบก 
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3.1 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3.1.1  สนับสนุนงบประมาณในการท าเรือพระบกและจัดกิจกรรม

ประเพณีชักพระ 
    จากการศึกษาพบว่าบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องในการท าเรือพระมีหน้าที่หลัก คืองานสนับสนุนเงินทุนในการเรือ
พระบกและจัดกิจกรรมงานประเพณีชักพระและมีบางหน่วยงานที่ร่วมมือท าเรือพระบกกับวัดและ
ชุมชนด้วย 

     ส าหรับการจัดงานประเพณีชักพระในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นหน้าที่
ของเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดขบวนเรือพระซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เนื่องจากอ าเภอกาญจนดิษฐ์ให้ความร่วมมือในการส่งเรือพระบก
เข้าร่วมประเพณีที่ทางจังหวัดจัดขึ้นทุกปีอย่างสม่ าเสมอและมีจ านวนเรือพระบกที่เข้าร่วมขบวน
มากกว่าอ าเภออื่นๆ นอกจากนี้เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ยังมีหน้าที่หลักในการจัดพิธีสมโภชเรือ
พระของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ กล่าวคือการจัดงานท าบุญฉลองเรือพระบกร่วมกันทั้งอ าเภอกาญจนดิษฐ์
และอ าเภอใกล้เคียง  

      เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ ถือเป็นศูนย์กลางการจัดงานส่งเสริม
ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าในเขตกาญจนดิษฐ์ เพื่อรองรับเรือพระบกจากวัดต่างๆภายในอ าเภอ
และอ าเภอใกล้เคียงที่มาร่วมพิธีสมโภชและให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมท าบุญ และมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มี
โอกาสมาร่วมในกิจกรรมประเพณีชักพระและทอดผ้าป่า เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวและมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกันของประชาชน โดยทางเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ รับผิดชอบ
ดูแลจัดงานสมโภชเรือพระของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ขึ้นเป็นเวลา 2 วัน  บริเวณลานหน้าที่ว่าการ
อ าเภอกาญจนดิษฐ์  วันแรกมีงานมหรสพต่างๆ มีการออกร้านขายของ  วันที่ 2 คือวันขึ้น 15 ค่ า
เดือน 11 เวลาประมาณ 10.00 น. เรือพระของแต่ละวัดที่ลงทะเบียนไว้จะทยอยเดินทางมารวมตัว
กันบริเวณงาน โดยการน าขบวนของต ารวจและเจ้าหน้าที่จากเทศบาล  ระหว่างทางจะมีการร้องร า
ท าเพลงสนุกสนานครึกครื้นดึงดูดประชาชนที่อยู่ระหว่างเส้นทางที่เรือพระลากผ่านให้มาร่วม
ท าบุญและเดินทางมาร่วมงาน   แต่ละปีจะมีเรือพระประมาณ 30-40 ล าจากทุกต าบลในอ าเภอ
กาญจนดิษฐ์และอ าเภอใกล้เคียงมาร่วมงานนี้  โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นวัดที่ส่งเรือพระเข้าประกวด 
วัดใดที่ต้องการเข้าร่วมงานก็ลงทะเบียนกับทางเทศบาลไว้ ทางเทศบาลจะอ านวยความสะดวกใน
การเคลื่อนขบวนเรือพระจากวัดถึงบริเวณจัดงานให้เป็นไปด้วยความสะดวก  ช่วงค่ าของวันนี้จึง
จัดพิธีสมโภชเรือพระขึ้น 
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      ส าหรับการเตรียมงานในส่วนนี้เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ จะท า
การนัดประชุมกับผู้น าชุมชนผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือและ
ชี้แจงรูปแบบการจัดงานแต่ละปี การเตรียมการล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน โดยมีงบประมาณแยก
เป็น 2 ส่วน ให้เงินสนับสนุนวัดในเขตเพื่อท าเรือพระและ งบประมาณในการจัดงานสมโภชเรือพระ 
100,000  บาท ครอบคลุมถึงการประชาสัมพันธ์ การเตรียมสถานที่ จัดเตรียมน าขบวนเรือพระ 
และอ่ืนๆ  (นภาพร เพ็งชื่น, 2556 ) 

      การจัดงานสมโภชเรือพระที่เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์จัดขึ้น มีข้อดี
อีกประการหนึ่งคือ ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมท าบุญในงานที่ทางจังหวัดจัดขึ้น                  
ก็สามารถเดินทางมาร่วมท าบุญประจ าปีที่นี่ได้สะดวก เป็นการสนับสนุนให้พระสงฆ์ในพื้นที่มีส่วน
ร่วมงานสมโภชและดึงประชาชนเข้ามาช่วยงานเยอะขึ้น (ดูภาคผนวก ข) 

     จากการสัมภาษณ์คุณกฤษ สกุลพันธ์ ท าให้ทราบว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นตามนโยบายคือรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไว้ ผู้บริหารเองให้ความส าคัญในเรื่องการสืบสานประเพณี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนรุ่น
หลัง  ปัจจุบันหลายองค์กรส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญเรื่องนี้มากขึ้น โดยมีการจัดงานจัดกิจกรรม
เนื่องในประเพณีชักพระ ตอนกลางวันห่อต้ม มีชาวบ้านมาช่วยกัน ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ใกล้สามารถมา
ช่วยงานในตอนกลางได้ เป็นการท าบุญร่วมกันและได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี            
(ดูภาคผนวก ข) 

     นอกจากนี้ยังมีส่วนในการดูแลเรื่องงบประมาณในการท าเรือพระซึ่ง
แต่ละวัดในพื้นที่ดูแลจะได้รับเงินส่วนการท าเรือพระเท่าๆกัน เช่นได้รับเงินสนับสนุนการท าเรือพระ 
100,000 บาทเท่ากันทุกต าบล  แต่ละวัดจะได้เงินมากน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนวัดส่วนปกครองนั้นด้วย  

     ส่วนเรื่องกระบวนการท าเรือพระนั้นจะมีส่วนกองช่างเข้าไปดูแลว่า
ทางวัดต้องการช่างสาขาอะไรในงานสถาปัตยกรรมหรือไม่ หรือต้องการแบบเรือพระ หรือขาด
เหลือวัสดุอุปกรณ์ในการเรือพระสามารถปรึกษาทางกองช่างได้(กฤษ สกุลพันธ์, 2557)  หรือ
บางครั้งมีการจัดจ้างช่างท าเรือพระให้กับทางวัดด้วยโดยเป็นด าเนินผู้ท าสัญญาว่าจ้างให้               
(ศิวกร แจ้งอักษร, 2557) และดูแลเรื่องการน าขบวนเรือพระ ตัดแต่งกิ่งไม้อ านวยความสะดวก
ระหว่างการลากพระไปยังจุดนัดหมาย  จัดงานสมโภชเรือพระเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อความ
สะดวกแก่ชาวบ้านที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมท าบุญในเมืองได้   ดูแลเรื่องเคลื่อนย้ายเรือพระ 
รับส่งชาวบ้านท่ีจะร่วมขบวนแห่ในตัวอ าเภอเมืองตลอดจนวันกลับ  
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       นอกจากนี้จากการศึกษาภาคสนามยังพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2557 มีการตัดงบประมาณสนับสนุนการท าเรือพระบกลง ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงทางวัดเองเป็นกังวลว่าจะการท าเรือพระบกจะขาดหายไปในที่สุดก็เป็นได้ 

   3.1.2   บทบาทในการท าเรือพระบกกับชาวบ้าน 
        จากการศึกษาในอ าเภอกาญจนดิษฐ์พบว่ามีเทศบาลต าบลช้างซ้าย

ที่รับผิดชอบการท าเรือพระบกของวัดกงตากอย่างเต็มตัวนอกเหนือจากการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ จากการสัมภาษณ์คุณนิพนธ์ บุระชัด รองนายกเทศมนตรีต าบลช้างซ้ายกล่าวถึงการ
ท าเรือพระบกร่วมกับชาวบ้านว่า ตนเองมีความรู้ด้านศิลปะโดยศึกษาด้านนี้มาเมื่อมีโอกาสได้มา
ร่วมงานกับเทศบาลต าบลช้างซ้ายจึงน าความรู้มาใช้ในการท าเรือพระของวัดกงตาก ซึ่งเห็นว่า
ชาวบ้านยังมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันตลอดมาเช่นในอดีต ชาวบ้านมีความสามารถทางการ
ช่างหลายคนหลายด้านมารวมตัวกัน ส าหรับการท างานร่วมกับชาวบ้านนั้นเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
ประชุมปรึกษาหารือสรุปรูปแบบของเรือพระ การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเรือพระบกของวัดกงตาก
นั้นมีลักษณะเด่นคือเป็นงานแกะสลัก เครื่องมือช่างในการแกะสลักทางเทศบาลต าบลช้างซ้าย
สนับสนุนการจัดซื้อจากจังหวัดล าปางเพื่อให้ได้เครื่องมือที่ครบและมีคุณภาพเทียบเท่าช่าง
แกะสลักไม้มืออาชีพ เมื่อถึงเวลาท างานชาวบ้านจะมารวมตัวกัน โดยมี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคน
ในชุมชนผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยท าเรือพระบกตามก าลังและความสามารถของตน  ปัจจุบันพบว่ามี
วัยรุ่นมาช่วยงานมากขึ้นเนื่องจากการท าเรือพระบกของที่นี่มีคนมาช่วยกันจ านวนมากเกิดความ
ครึกครื้นทั้งยังได้ร่วมกันท าบุญอีกด้วยช่วงไหนตรงกับช่วงปิดเทอมก็จะพบเห็บเด็กๆมาช่วยกันท า
เรือพระมากขึ้น การที่เรือพระบกของวัดกงตากได้รับรางวัลหลายปี นอกจากเป็นผลของการ
อนุรักษ์งานฝีมือแกะสลักไม้ไว้ยังเป็นผลจากความสามัคคีของคนท้องถิ่นอีกด้วย 

    จากการศึกษาข้อมูลในพื้นที่พบว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่จะ
รับผิดชอบในเรื่องงบประมาณและการจัดเตรียมเรื่องรับส่งชาวบ้านที่จะไปร่วมขบวนแห่เรือพระบก 
ส่วนในเรื่องของการดูแลการท าเรือพระบกนั้นยกให้เป็นเรื่องของชาวบ้านและวัดเป็นส่วนใหญ่  มี
เพียงเทศบาลต าบลช้างซ้ายที่ด าเนินการท าเรือพระร่วมกับวัดและชาวบ้านให้เห็นอย่างชัดเจน 
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ภาพท่ี 15 แสดงความร่วมรว่มใจกันท าเรือพระบกของวัดกงตาก 
 

 3.2   ชุมชนกับการท าเรือพระบก 
      จากการศึกษาพบว่าการท าเรือพระในอ าเภอกาญจนดิษฐ์นั้น  ยังคงเริ่มขึ้น

จากวัดในชุมชน  ปรึกษาหารือกับผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านันเช่นในอดีต  เพียงแต่ปัจจุบันอาจมี
ไม่กี่ชุมชนที่ชาวบ้านนั้นร่วมแรงร่วมใจ เสียสละเวลามาช่วยท าเรือพระได้ดังเดิม  ในการศึกษาครั้ง
นี้ผู้ศึกษาเลือกตัวอย่างการท าเรือพระบกที่ยังคงมีการรวมตัวของชาวบ้านแต่มีลักษณะการท าเรือ
พระที่แตกต่างกัน 3 วัด  ได้แก่ วัดกงตาก วัดวังไทร และวัดเขาพระน่ิม 

3.2.1  วัดกงตาก 
     วัดกงตาก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอกาญจนดิษฐ์ การท า
เรือพระบกของวัดกงตากล าแรกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 โดยผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นเป็นหัวเรี่ยวหัว
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แรงเป็นผู้สร้าง เรือพระบกล าแรกของที่นี่ใช้เกวียนมาท าโครงสร้างแล้ววางบุษบกที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูป หลังจากนั้นก็พัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆ  ปัจจุบันเรือพระบกจากวัดกงตากได้รับการ
สนับสนุนอย่างดีทางเทศบาลต าบลช้างซ้าย พร้อมท้ังชาวบ้านท่ีน่ีมีความสามารถในทางช่างกันคน
ละด้านใครถนัดด้านใดก็ท าด้านนั้น บางคนเขียนลายได้ ก็เขียนลาย   บางคนแกะสลักได้ก็มา
แกะสลักไม้  

   ก่อนที่จะมาเป็นเรือพระบกที่มีลักษณะงานแกะสลักแบบเรือพระบก
ล าปัจจุบันนี้ เรือพระบกของวัดกงตากพัฒนารูปแบบมาจนถึงแบบที่ตกแต่งด้วยการใช้ไม้อัดฉลุ
ลายเหมือนเรือพระบกของหลายๆวัด  จึงค้นหารูปแบบที่แตกต่างและเป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือด้าน
การแกะสลักไว้ด้วยจึงเริ่มมาแกะสลักไม้ชิ้นประกอบตกแต่งเรือพระบกขึ้น เรือพระบกของวัดกง
ตากไม่ได้กระท าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการเช่นเรื่องของเศรษฐกิจ แต่เริ่ม
กลับมาท าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยใช้โครงสร้างรถ 6 ล้อจัดเป็นเรือพระบกขนาดใหญ่  
และเริ่มท าเรือพระเป็นรูปแบบเรือสุพรรณหงส์เพราะต้องการให้มีความแปลกใหม ่

  การท างานก็เริ่มจากวางแผนท าโครง ก าหนดตัวเรือเป็นหลัก 
ก าหนดลาย ใครมีความรู้ความสามารถด้านใดก็มาช่วยกันท าเรือพระที่วัด  ไม้ที่ใช้ในการแกะสลัก
ก็หาไม้เนื้ออ่อนในพื้นที่มาใช้เช่นไม้หลุมพอ ไม้ต้นตีนเป็ด ตัดไม้เป็นชิ้นๆแล้วมาแกะสลักทีละชิ้น  
เมื่อท าตัวรถ ท าโครงสร้างก าหนดว่าท าเป็นรูปอะไร ประกอบโครง ยารอยต่อเก็บความเรียบร้อย
ของงานโครงสร้าง โดยใช้เวลาในการท าโครงสร้างเรือประมาณ 1 เดือน แล้วจึงพ่นสี เมื่อสีแห้ง จึง
น าลวดลายที่แกะสลักไว้ติดกับตัวเรือโดยแม็กยิง แล้วค่อยลงสีจริงเพิ่มสีสันจุดต่างๆ ซึ่งงานส่วนนี้
จะมีชาวบ้านเขา้มาช่วยกันตลอดทั้งวัน ( นิพนธ์ บุระชัด, 2555 ) 

  การถ่ายทอดความรู้การท าเรือพระบกของที่นี่คือการมานั่งดู ช่วยกัน
ดู เรียนรู้ด้วยการลงมือท า ไม่จ ากัดอายุหรือเพศ  สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้น่าสนใจสามารถ
ดึงดูดเยาวชนมาช่วยท าเรือพระได้พอสมควรเช่น ศุภเศรษฐ์ พุฒด า กล่าวว่าบ้านของตนอยู่ใน
ละแวกนี้เมื่อถึงช่วงท าเรือพระถ้าว่างก็จะเข้ามาช่วยที่วัด เริ่มจากช่วยหยิบจับอะไรได้ก็ช่วย ผู้ใหญ่
ก็เปิดโอกาสให้เรียนรู้งานช่างท าไปดูไปสนุกดแีละได้ท าบุญอีกด้วย ( ศุภเศรษฐ์ พุฒด า, 2555) 

ความส าเร็จของวัดคือการที่ชาวบ้านมาช่วยกัน ชาวบ้านที่นี่จะ
ผลัดเปลี่ยนกันท าอาหารมาแจกแก่ผู้ที่ช่วยเรือพระ รวมไปถึงการจัดขบวนแห่ของที่วัด ชาวบ้านจะ
ออกแรงและก าลังทรัพย์จนชุมชนวัดกงตากได้รับรางวัลแทบทุกปีและเป็นที่กล่าวถึงเรื่องความ
สามัคคีของคนในชุมชนอย่างย่ิง ( อุทัย ณมณี, 2555) 
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   3.2.2  วัดวังไทร  
           วัดวังไทร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด 

สุราษฎร์ธานีเริ่มท าเรือพระขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2519 และเริ่มเข้าประกวดปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมา เป็น
ตัวแทนต าบลป่าร่อนจะเข้าประกวดทุกปี และได้รับรางวัลเรื่อยมาบางปีเป็นรางวัลความสวยงาม
ของเรอืพระบก บางปีเป็นรางวัลความสวยงามพร้อมเพรียงของขบวนแห่   

     เดิมทีชาวบ้านเริ่มท าเรือพระกันเอง เรือพระล าแรกท าเป็นรูปหงส์ 
ไม่ได้ส่งเข้าประกวดเป็นการท าเรือพระบกเพื่อไปร่วมงานประเพณีประจ าปีเท่านั้น ใช้วิธีการวาด
ภาพติดกระบะสองฝั่งมีบุษบกตามรูปแบบดั้งเดิม วางบนท้ายกระบะต่อมาเมื่อก็มีการเปลี่ยน
รูปแบบให้สวยงามใช้เทคนิคการฉลุลายไม้ตามที่นิยมท าเช่นในปัจจุบัน จึงมีการจ้างช่างที่ท าเรือ
พระจากวัดอื่นท าให้ในครั้งแรก ปีต่อมาก็น ามาดัดแปลงตกแต่งใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณใน
แต่ละปีด้วย ส่วนใหญ่จะจ้างช่างมาท าในเรื่องของโครงสร้างส่วนงานตกแต่งก็ใช้ทีมช่างในชุมชน
ช่วยกันท าเรื่อยมา 

     การท าเรือพระแต่ละปีเริ่มจาก มีการประชุมในชุมชนช่วงเข้าพรรษา 
ก็มีการประชุมกันระหว่างกรรมการวัด ว่าจะเริ่มท าเรือพระขึ้นในช่วงใดและช่วยเสนอความคิดเห็น 
ว่าปีนี้เป็นรูปแบบไหน การพัฒนารูปแบบก็ช่วยกันดูตัวอย่างจากวัดอื่นๆ แล้วมาร่วมเสนอความคิด
กัน ใช้ความคิดสร้างสรรค์กันเองในชุมชนช่วยกันคิด  และการแบ่งงานกันในชุมชนก็แบ่งว่าฝ่าย
ไหนดูแลเรื่องขบวนเรือพระ  ฝ่ายไหนดูแลเรือพระ ฝ่ายที่ดูแลเรื่องเรือพระจะช่วยท าเรือพระตาม
ความถนัดของแต่ละคน เช่น ตกแต่งสี ดูแลเรื่องไฟประดับตกแต่งเรือพระ และส่วนที่เป็นงาน
ดอกไม้สดและงานตกแต่งผ้า ระหว่างการท างานหากส่วนใดติดปัญหาขัดข้องเรื่องใดก็จะนัด
กรรมการวัดมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง ช่างที่เป็นแกนน าหลักในการท าเรือพระเป็นประจ าทุก
ปีได้แก่  นายสมชาย ปลอดมุสิก นายอุทัย ทอยอุ้ย นายบุญเลิศ ใจซื่อสัตย์ นายสนั่น เหลี่ยมกองแลง 
นายคารมย์ สองวิหค และนางหนูเจียด ด าสอน ที่ช่วยดูแลเรื่องงานดอกไม้สดและงานตกแต่งผ้า   

     ลักษณะการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการท าเรือพระ
ของที่นี่คือการท าสืบทอดกันมาจากรุ่นปู่ย่าตายาย มารุ่นพ่อ บางคนมาช่วยท าเรือพระบกเป็นเวลา
กว่า 20 ปี รวมถึงการเรียนรู้จากช่างที่ว่าจ้างมาท าแบบเรือพระบกให้ครั้งแรกโดยการมาเป็นลูกมือ
และดูแลการท างานของช่างที่ว่าจ้างมาบ่อยๆ และหวังให้เด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารับหน้าที่กรรมการ
วัดได้ท าหน้าที่สืบทอดต่อไป  

     ส่วนชาวบ้านทั่วไปก็จะคอยถามแกนน าช่างว่าเริ่มท าเรือพระบกกัน
เมื่อไหร่  เมื่อว่างจากการท าสวนท าไร่จะมาช่วยเหลือเท่าที่ท าได้ รวมไปถึงการหุงหาอาหารส าหรับผู้
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ที่มาช่วยท าเรือพระบกด้วย  ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องขบวนก็จะชักชวนหาสมาชิกมาร าหน้ากลอง
ยาว ผู้ถือป้าย ถือธง ลูกบ้านไหนหน้าตาดี รูปร่างใกล้เคียงกันก็ช่วยกันบอกต่อชักชวนมาร่วมกิจกรรม 
แล้วนัดกันมาซักซ้อมกันก่อนวันงานประมาณ 1-2 สัปดาห์ ชาวบ้านที่นี่จะช่วยออกค่าใช้จ่ายส าหรับ
เรื่องการแต่งกาย เครื่องแต่งหน้าท าผมของทีมขบวนแห่เรือพระอีกด้วย (สมชาย ปลอดมุสิก, 2557) 

  3.2.3  วัดเขาพระนิ่ม  
      วัดเขาพระนิ่ม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ วัด

เขาพระนิ่มเป็นวัดเก่าแก่มีอายุนับร้อยปี การท าเรือพระบกของวัดเขาพระนิ่มมีพัฒนาการมาจาก
การท าเรือพระน้ ามาก่อนเมื่อมีการคมนาคมทางบกเกิดขึ้นทางวัดจึงเปลี่ยนมาเป็นท าเรือพระบก
ข้ึนแทน 

  จากการสัมภาษณ์คุณสมพร ไกลผล อายุ 60 ปีผู้น าชาวบ้านท าเรือ
พระบกของวัดเขาพระนิ่ม พบว่าคุณสมพรได้รวบรวมสมัครพรรคพวกมาช่วยท าเรือพระบกของวัด
เขาพระนิ่มเป็นเวลาร่วม 10 ปีแล้ว วิธีการท างานคือทางวัดจะจัดหาต้นแบบและหาโครงสร้างเรือ 
หาแบบเรือพระมาหาจากหนังสือบาง อินเตอร์เน็ตบ้างแล้วจึงถอดแบบออกมาจากรูปหรือขยาย
ขนาดจนได้รูปตามที่ต้องการ จึงช่วยการลอกลายลงบนไม้กระดานอัดเพื่อเลื่อย ฉลุเป็นรูปแบบที่
ต้องการต่อไป  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือที่ชาวบ้านน าติดมือกันมาเอง ผู้ที่มาช่วยท าเรือพระ
บกของที่นี่ส่วนใหญ่มีทักษะทางช่างมาแล้ว หลังจากเลิกงานจึงมารวมตัวกันที่วัด ช่วยกันตัดแต่ง
ไม้บ้าง ช่วยกันประกอบโครงสร้าง เมื่อเสร็จงานโครงสร้างก็จะช่วยกันตกแต่ง ท าสีตามต้องการ 
การตกแต่งเรือพระบกของที่นี่ยังคงใช้เทคนิคแบบดั้งเดิมคือการตัดไม้เป็นรูปทรงพญานาคประกบ
ทั้ง 2 ข้างของตัวรถ แล้วจึงตัดแผ่นสังกะสีท าเป็นเกล็ดค่อยๆติดประดับบนล าตัวของพญานาคจะ
ได้เรือพระท่ีมีแสงวับวาว และต้นทุนในการท าไม่สูงมากนัก (สมพร ไกลผล, 2555) 

  เรือพระบกของวัดเขาพระนิ่มไม่ได้ส่งเข้าประกวด เมื่อถามว่าท าไม
ไม่ท าเรือพระส่งประกวดบ้าง คุณสมพรกล่าวว่าต้องใช้งบประมาณอีกมาก เราเพียงส่งเข้าร่วม
ประเพณีเพื่อการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมไว้ถึงแม้เรือพระบกของที่นี่ไม่ได้ส่งเข้าประกวดก็จ าเป็น
จะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่ก าหนด เนื่องจากปัจจุบันมีเรือพระบกจากที่อื่นตกแต่งเรือ
พระบกอย่างง่ายมาร่วมขบวนเพียงเพื่อหวังเงินท าบุญเท่านั้น ไม่มีคนสนใจความเป็นมาและ
ความหมายที่แท้จริงของประเพณีชักพระ ทางจังหวัดจึงตั้งมาตรฐานไว้ตรงกันโดยก าหนดให้เรือ
พระบกจากทุกวัดที่ต้องการร่วมขบวนชักพระที่ทางจังหวัดจัดขึ้นให้มีองค์ประกอบครบถ้วนซึ่ง
ประกอบด้วย บุษบก มีการตกแต่งธง ฉัตร ไม่มากหรือน้อยเกินไป และควรมีป้ายตามที่ก าหนดเพื่อ
ไม่ให้ผู้อ่ืนอาศัยช่วงเวลานี้เข้ามาหาเงิน (สมพร ไกลผล, 2555) 
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  ลักษณะการเรียนรู้ของช่างที่นี่ เรียนรู้แบบครูพักลักจ า เรียนกันจาก
การท างาน ใครถนัดท าอะไรก็ท าแบบนั้น ใครไม่ถนัดกม็าคอยดูคอยฝึกท าบ่อยๆ ทักษะจะดีข้ึนเอง 
ชุมชนอื่นๆในพื้นที่อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ถึงแม้ไม่มีช่างฝีมือจ านวนมากที่เป็นแกนน าในการท าเรือ
พระ แต่มีชาวบ้านที่ใช้เวลาว่างจากการท างานเข้ามาที่วัดเพื่อช่วยท าเรือพระในส่วนของงาน
ตกแต่งเรือพระ ยังคงมีให้เห็นในหลายชุมชนเช่นชุมชนที่ท าเรือพระบกของส านักสงฆ์ไสไน  ชุมชน
ที่เรือพระบกของวัดคูหา   ชุมชนที่เรือพระบกของวัดปากคู ชุมชนวัดเขาพระนิ่ม หรือชาวบ้านที่มา
ช่วยช่างพระสงฆ์ของวัดสนธิ์   

 อย่างไรก็ตามผู้น าชุมชนต้องมีบทบาทในการท าเรือพระตั้งแต่
ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นงานไม่ว่าปีนั้นเรือพระจะจ้างช่างมากจากข้างนอก หรือชาวบ้านช่วยกันท า
ข้ึนมาไม่ควรปล่อยให้เป็นหน้าท่ีรบัผิดชอบของทางวัดเพียงล าพัง (ธนธัช ชุมวาระ, 2557) 

   3.3  บทบาทของวัดกับการท าเรือพระบก 
     ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดยังคงเป็นจุดศูนย์กลางในการท าเรือพระของชาว

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ในอดีตเมื่อหลังจากช่วงเทศกาลเข้าพรรษาไม่นาน ทางวัดใดที่ประสงค์ท าเรือ
พระเข้าร่วมประเพณี  ผู้น าชุมชนก็จะเข้ามาประชุมกันว่าจะท าเรือพระ อย่างไร รูปแบบไหน โดย
การตัดสินใจเป็นของเจ้าอาวาสวัด  เมื่อถึงเวลาท าเรือพระ ทางวัดจะตีกลองเรียกว่าการ “คุมพระ” 
เพื่อประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ว่ามีการท าเรือพระ ชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่วัดตามแต่เวลาอ านวย   
แล้วช่วยงานกันจนมืดค่ า  ในสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าทั่วถึง เวลากลางคืนชาวบ้านได้ยินเสียงกลอง 
มองเห็นแสงไฟจะมารวมตัวกันที่วัดเพื่อช่วยท าเรือพระบ้าง เตรียมของท าขนมต้ม เป็นการพบปะ
สังสรรค์กันในชุมชนอย่างครึกคร้ืนสนุกสนาน ( สุคนธ์ รุ่งแดง, 2557) 

   แกนน าหลักในการท าเรือพระคือเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ในวัด เช่น พระ
อธิการเคว็จ จนฺทสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยา และ พระอาจารย์สุรพล อาพัสโร  อดีตเจ้าอาวาส
พุทธเจดีย์ ที่เป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์เรือพระบกด้วยตนเอง พระลูกวัดก็จะช่วยกันท าตามแต่ถนัด 
เป็นแบบอย่างในการสืบทอดภูมิปัญญาการท าเรือพระและสืบทอดประเพณีชักพระ ให้ชาวบ้านใน
ชุมชนปฏิบัติตามสืบทอดกันมา  ในปัจจุบันการท าเรือพระบกเป็นหน้าที่ของช่างท าเรือพระเป็นส่วน
ใหญ่แต่ยังคงท ากันในวัดและโดยมากเจ้าอาวาสยังเป็นผู้ดูแลการท าเรือพระหลักเช่นเคย 

   ในปัจจุบันพื้นที่อ าเภอกาญจนดิษฐ์พบว่ามีที่มีการท างานร่วมระหว่างพระกับ
ชาวบ้าน ยังคงมีให้เห็นบ้าง  แม้บทบาทของพระสงฆ์ไม่มากเหมือนในอดีต แต่ยังคงมีวัดที่พระท า
หน้าท่ีช่าง  ท าเรือพระบกทุกขั้นตอน ผู้ศึกษาน าเสนอตัวอย่างการท าเรือพระบกจากวัดสนธิ์ที่มีช่าง
พระช่วยกันท าเรือพระแทบทุกขั้นตอนด้วย           
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    3.3.1 วัดสนธิ์ 
        วัดสนธิ์ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต าบลกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด        

สุราษฎร์ธานี  ช่างท าเรือพระบกของวัดสนธิ์   น าทีมโดย พระจักรพันธ์ ทีปปญฺโญ พระเสวี พุทธ
สีโล พระสมพร วัตรมโม พระสุทิน สุทินโน  ซึ่งพระจักรพันธ์ ทีปปญฺโญ น าความรู้ด้านศิลปะและ
งานช่าง ซึ่งท่านได้น าส่วนที่ศึกษามาใช้ในการท าเรือพระบกของวัดสนธิ์ ซึ่งเรือพระบกวัดนี้มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือลวดลายมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันทั้งล าเรือ เอกลักษณ์ เรือ
พระบกของวัดน้ีคือครฑุ 

  ข้ันตอนการท างาน เริ่มต้นปรึกษาหารือ เจ้าอาวาสเป็นคนก าหนดว่า
เป็นแบบไหน แนวไหน แนวความคิดหลัก บางปีอาจมีมาจากส่วนกลาง เช่นมีเพิ่มธงพุทธยันตี 
หากเรือพระที่ส่งประกวดต้องกรอกใบสมัครและจัดองค์ประกอบบนเรือพระให้ครบตามกก าหนด
ของฝ่ายจัดงาน เมื่อสรุปแบบได้แล้วจึงลงมือท างาน ท าโครงสร้างเรือหากเป็นเรือล าใหม่ เขียน
ลวดลาย และลงสีต่อไป  พระที่นี่มีความถนัดกันคนละด้าน จึงได้ท างานตามความถนัด ระยะเวลา
ที่ใช้ในการท าเรือพระ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเรือพระที่ท าขึ้นใหม่หรือเรือพระเก่ามาดัดแปลงใหม่ ถ้าเป็น
เรือพระบกที่ท าขึ้นใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ  3-6 เดือน หากเป็นเรือพระเก่าน ามาตกแต่งก็ใช้เวลา
ประมาณ 1-2 เดือน เรือพระของที่นี่ซื้อโครงรถมาต่อจากวัดอื่นซึ่งจะได้ราคาถูกลง ซื้อโครงรถ
ประมาณ 40,000 บาท น ามาใช้งานได้ประมาณ 3-4 ปี เมื่อเริ่มซ่อมแซมท าเรือพระ พระจะตีกลอง 
หรือเรียกว่าคุมพระ เพื่อประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าใกล้วักชักพระแล้ว ทางวัดเริ่มท าเรือพระแล้ว 
ชาวบ้านจะรู้กันใครมีความพร้อมด้านไหนจะมาช่วยทางวัดได ้

  ส่วนชาวบ้านจะมาช่วยท าอาหาร มีมาช่วยงานบ้างแต่ส่วนใหญ่
ชาวบ้านต้องท างานรับจ้างออกไปนอกบ้าน จะมาช่วยได้ในช่วงเย็น นอกนั้นก็เตรียมขบวน งานคน
ลากเรือพระ ส่วนในเรื่องงบประมาณได้เงินสนับสนุนมาประมาณ 20,000 บาท เงินที่เหลือก็เป็นก็
วัดบ้าง เงินที่ได้จากการบอกบุญญาติโยมบ้าง  

  นอกจากนี้จากการศึกษาภาคสนามผู้ศึกษาได้ส ารวจการท าเรือพระของ
วัดอื่นๆในอ าเภอที่มีการท าเรือพระบกในช่วงเวลาที่ผู้ศึกษาไปเก็บข้อมูลพบว่ามีวัดเสมาเมืองซึ่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลท่าทอง มีการท าเรือพระบกโดยลูกพระภายในวัดร่วมแรงกันท าเรือพระบกขึ้น  
พระพลอติพโล รักษาการเจ้าอาวาสกล่าวว่าเดิมวัดนี้เป็นวัดร้าง มีญาติโยมนิมนต์มาประจ าวัดอยู่ที่นี่ 
และก าลังพัฒนาวัด โดยใช้ฝีมือพระช่างที่มีช่วยกันท า เมื่อถึงช่วงประเพณีชักพระ ทางวัดจึงต้องการ
ท าเรือพระบกขึ้นเป็นปีแรกเพื่อร่วมสืบสานประเพณีดังกล่าว และอยากท าให้แปลกแตกต่างจึงท าเป็น
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รูปช้าง อยากจะสื่อออกไปเนื่องจากเห็นว่าในอดีตที่มีช้างจ านวนมาก และเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ 
พระช่างที่นี่จะท างานโครงสร้าง งานเหล็กท้ังหมด อาจจะจ้างช่างมาเขียนรูปซึ่งเป็นช่างฝีมือที่อยู่ใน
ละแวกนี้ เงินทุนส่วนใหญ่ของที่นี่ได้มาจากญาติโยมซึ่งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  

    จากข้อมูลเบื้องต้นท าให้เห็นว่าบทบาทของวัดในอ าเภอกาญจนดิษฐ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าเรือพระบกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร วัดยังคงเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนในการท าเรือพระบก แต่ลดบทบาทของการเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาทางการช่างเช่น
ในอดีต  อย่างไรก็ตามนี่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในปัจจุบันน าไปสู่        
การวิ เคราะห์ถึงปัญหาและเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกของ                  
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ต่อไป 

 

 
 

ภาพท่ี 16  การท าเรือพระบกของวัดสนธิ ์
 

  3.4  บทบาทของช่างท าเรือพระกับการท าเรือพระบก 
     ผลการศึกษาบทบาทการท างานของช่างท าเรือพระบกที่รับจ้างท าเรือพระบก

โดยทั่วไปพบว่าช่างท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์นั้น หากไม่ใช่ช่างที่เป็นช่างอาชีพก็จะใช้
เวลาว่างหลังจากเลิกงานมารวบตัวกันเพื่อท าเรือพระ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาหลังจากวันเข้าพรรษา
ขึ้นอยู่กับการตกลงกันเมื่อเริ่มงานก็มีการคุมพระ เป็นที่รู้โดยทั่วกันว่าวัดนี้จะท าเรือพระบก หาก
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เป็นช่างที่รับจ้างท าเรือพระก็จะมีขั้นตอนการท างานอีกรูปแบบหนึ่งเนื่องจากต้องจัดสรรเวลาเพื่อ
รับงานได้มากขึ้นจากการศึกษาพบว่ากระบวนการท างานรับจ้างท าเรือพระนั้นมีขั้นตอนดังนี ้

   1. เริ่มจากการท าแบบไปน าเสนอกับเจ้าอาวาสวัด หรือ ปัจจุบันมีการจัดจ้าง
โดยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น แบบที่ท าให้เลือกนั้นขึ้นอยู่กับการตกลงในขั้นแรกว่า ปีนี้จะใช้เรือ
พระขนาดเท่าไหร่ แบบเรือพระที่น ามาเสนอส่วนใหญ่เป็นงานเขียนสีและงานฉลุไม้ ซึ่งราคาจะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะการตกแต่งเรือพระ 

   2.  สรุปแบบและวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งเรือพระ ส าหรับเรื่องจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ท าเรือพระขึ้นอยู่กับการตกลง ว่าเป็นหน้าที่ของวัดหรือเป็นหน้าที่ของช่าง ส่วนราคาค่าแรง
นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของล าเรือ โดยทั่วไปราคาประมาณ 200,000 บาทขึ้นไปต่อหนึ่งล า ขึ้นอยู่กับ
ทางผู้จ้างว่าอยากได้รูปแบบเรือพระแบบใด ความยากง่ายของการท าลวดลาย  เรือพระขนาด
เท่าไหร่ ค่างวดในการจ่ายเงิน อาจจะแบ่งเป็น 4 งวดคือหลังจากเซ็นสัญญา 1 ครั้ง เริ่มงาน
โครงสร้าง 1 ครั้ง เริ่มงานตกแต่ง 1 ครั้ง และหลังจากเรอืพระเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   3.  ก าหนดเวลาท างาน ถ้าหากเป็นเรือที่ท าขึ้นใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกใช้เวลา
ประมาณ 4-6 เดือน หากเป็นงานตกแต่งเพิ่มเติมจากเรือพระล าเดิมก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน 

   4.  จัดท าแบบร่างขนาดเท่าล าจริงเขียนลวดลายเพื่อจัดท าองค์ประกอบ
ตกแต่งและลงมือท าโครงสร้างเรือพระต่อไป ส าหรับเร่ืองโครงสร้างเรือพระ โดยมากผู้ว่าจา้งจะเป็น
ผู้จัดหาเนื่องจากโครงสร้างเรือ 1 ล านั้น (ประมาณราคาที่ 20,000-40,000) สามารถเก็บไว้ใช้ได้             
3-5 ปี 

   5.   เมื่อท าโครงสร้างเรือพระเสร็จ จึงมาเริ่มงานตกแต่ง เมื่อตกแต่งเรือพระ
เสร็จก็จะติดตั้งไฟบริเวณเรือพระ 

   6.   ช่างมีหน้าที่ต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างก่อนวันงานประมาณ 2 
สัปดาห์ เพื่อให้ทางวัดหรือผู้เกี่ยวข้องมาท าการตกแต่งผ้า และทดลองการเลี้ยว การวิ่งของเรือพระ
บก และให้ชาวบ้านจะเข้ามาช่วยตรวจงานตกแต่งอาจจะช่วยทาสีดูแลความเรียบร้อย ตรวจหา
ส่วนท่ีตกหล่นอีกคร้ังหน่ึง หากติดขัดปัญหาอะไรจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 

   7. ส าหรับการจัดสรรเวลาเพื่อรับงานท าเรือพระของช่างนั้นขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของช่าง  ใน 1 ปี ช่างสามารถรับงานได้ถึง 3-5 ล า เนื่องจากมีทั้งงานท าใหม่ทั้งล า 
และ งานตกแต่งเปลี่ยนแปลงแบบเรือพระล าเดิม อาจจะมีการท าสัญญาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มท า
เรือพระล าใหม่ว่าจะกลับมาซ่อมแซมแบบกี่ป ีในส่วนใดบ้าง (ศิวกร แจ้งอักษร, 2557) 
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        การเรียนรู้ของช่างท าเรือพระบกรับจ้างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ความรู้ด้าน
ศิลปะหรือทักษะช่างก่อสร้าง แล้วน าความรู้ที่มีประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรายได้ในช่วงที่มีประเพณี          
ชักพระ ส าหรับการเรียนรู้ของช่างท้องถิ่นเป็นการเรียนรู้แบบครูพักลักจ าใช้การสังเกตการท างาน
และการฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะ ส่วนการเรียนรู้ทักษะระหว่างช่างท าเรือพระบกที่เป็นชาวบ้านด้วยกัน
นั้นก็ใช้การเดินทางไปดูงานวัดใกล้เคียง ในต าบลเดียวกัน ช่างแต่ละวัดผลัดเปลี่ยนกันไป
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบถามเทคนิคต่างๆกันเป็นระยะ  (สุคนธ์ รุ่งแดง, 2557)  ปัจจุบันมี
การศึกษาดูแบบจากเรือพระของต่างอ าเภอบ้าง ดูแบบจากทางอินเตอร์เน็ตบ้าง มีการเรียนรู้
หลากหลายมากขึ้นตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่อย่างไรก็ตามช่างท้องถิ่นด้วยกันเองควรท าความ
รู้จักกันไว้ ความสามัคคกีันในกลุ่มช่างต้องมี  (วิรัตน์ วตะภรณ์ , 2556) 

4.  ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในการท าเรือพระบกเพื่อเป็นแนวทางในการ
อนุรักษ์การท าเรือพระบก 

จากผลการศึกษาพบว่ามีผู้เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์การท าเรือพระบกจาก
ผู้เกี่ยวข้องในการท าเรือพระบกซึ่งประกอบด้วยผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่ดูแลการ
ท าเรือพระบก ตลอดจนช่างท าเรือพระบก ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในหลายประเด็น ทั้งนี้
ข้อเสนอแนะทั้งหมดล้วนเกิดจากการคลุกคลีและมีส่วนร่วมในขั้นตอนการท าเรือพระบก ท าให้พบ
เห็นปัญหาและมีข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์การท าเรือพระบกประเด็นต่างๆดังนี ้

4.1  ความคิดเห็นด้านความร่วมมือของชุมชน 
   วิรัตน์  วตะภรณ์ ช่างท าเรือพระวัดท่าไทร ให้ความคิดเห็นว่าควรให้คนชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการท าเรือพระและรู้จักประเพณีชักพระมากขึ้น สนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้
การท าเรือพระเพราะเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าจังหวัด ให้เด็กรุ่นใหม่เข้าหาวัด เมื่อเข้าหาวัดก็จะ
รู้ว่างานเทศกาลใดมีกิจกรรมใดบ้าง การท าเรือพระต้องท าอย่างไงบ้าง(วิรัตน์  วตะภรณ์, 2555) ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ  เสกสรร ชัยเดช ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน ผู้ดูแลเรือพระบกของวัด
เขานางเภาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดการท าเรือพระบกของเด็กรุ่นใหม่ว่า  อยาก
ให้เด็กรุ่นใหม่ๆได้มาศึกษาดูงานศิลปะบนเรือพระ มาเรียนรู้การท าเรือพระบกของวัดใกล้บ้านของ
ตนให้มากขึ้นเพราะการท าเรือพระบกเป็นงานประณีต แฝงไปด้วยภูมิปัญญาเชิงช่างหลายแขนง 
อีกทั้งช่างรุ่นเก่าก าลังจะหมดไป  จึงอยากให้มีคนรุ่นใหม่มาเรียนรู้มากขึ้น ทั้งการแกะสลัก การฉลุ
ลายไม้ การเขียนลวดลาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้หายไป(เสกสรร ชัยเดช, 
2557) เช่นเดียวกับเอนก ปัทมพงศา ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอกาญจนดิษฐ์ เสนอความคิดใน
การอนุรักษ์การท าเรือพระบกว่า อยากเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท าเรือพระบกมากขึ้น
(เอนก ปัทมพงศา, 2557) 
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  พระมี เตชะปุณโย เจ้าอาวาสส านักสงฆ์เขาวงศ์ ผู้ดูแลการท าเรือพระบกของ
ส านักสงฆ์เขาวงศ์ท่ีมาเข้าร่วมงานประเพณีชักพระ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามัคคีใน
ชุมชนว่า การอนุรักษ์งานประเพณีชักพระบกหรือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกก็ตาม 
ต้องสร้างพลังมวลชนซึ่งเป็นเรื่องยาก การท าเรือพระบกนั้นเป็นเรื่องของความสามัคคี อยากให้
วัยรุ่นเข้ามามีบทบาทช่วยท าเรือพระบกมากขึ้น เป็นการอนุรักษ์ลวดลายไทย ภูมิปัญญาทักษะเชิง
ช่าง และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยให้ตกทอดไปถึงลูกหลาน (พระมี เตชะปุณโย, 2557) 
สอดคล้องกับสัมพันธ์ แสงจันทร์ ช่างท าเรือพระวัดท่าไทร เสนอความคดิเก่ียวกับการท าเรือพระบก
ว่าที่ผ่านมาคนในชุมชนยังมีส่วนร่วมในการท าเรือพระไม่มากนัก ควรมีการระดมมวลชนมากกว่าท่ี
เป็นอยู ่ (สัมพันธ์ แสงจันทร์, 2557) 

   สุเทพ แพรัตน์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต าบลช้างขวาผู้ดูแลการท าเรือพระของวัด
คูหา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูการท าเรือพระแบบเดิมว่า อยากให้หลายฝ่ายเข้ามาให้
ความรู้กับชุมชน มีการเข้ามาท าประชาคมกับชาวบ้านมากขึ้น อยากให้สถาบันการศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้นเหมือนที่ปัจจุบันเริ่มมีสถาบันการศึกษาเข้ามาท าประชาคมมากขึ้น 
ชาวบ้านมีการรวมตัวกันง่ายขึ้นเพียงมีการแจ้งล่วงหน้า ในฐานะผู้น าชุมชนยินดีประสานงานทุก
ด้าน (สุเทพ แพรัตน์, 2557) 

   นภาพร  เพ็งชื่น นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ส านักเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ 
รับผิดชอบดูแลการจัดงานสมโภชรถพนมพระ  เสนอความคิดเห็นถึงเรื่องการรวมมวลชนเพื่อให้มี
การท าเรือพระบกเข้าร่วมงานประเพณีมากขึ้น ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุน
งบประมาณการท าเรือพระอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง (นภาพร  เพ็งชื่น, 2556) 

   กล่าวโดยสรุปได้ว่าหลายฝ่ายค านึงถึงความส าคัญของพลังมวลชนในการ
อนุรักษ์ประเพณีชักพระและการอนุรักษ์การท าเรือพระบกโดยเน้นให้ความส าคัญของเยาวชนรุ่น
ใหม่ ให้หันมาร่วมกันท าเรือพระบกมากขึ้น สนใจเรียนรู้งานศิลปะบนเรือพระบกและความส าคัญ
กับประเพณีชักพระมากขึ้น               

     4.2  ความคิดเห็นด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกแบบดั้งเดิม 
              อุดม รักษ์จินดา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ ได้

เสนอความคิดเห็นทางการอนุรักษ์วัสดุอุปกรณ์ท้องถิ่น โดยกล่าวว่าแม้ว่าการเลือกใช้วัสดุต้อง
เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและการใช้ประโยชน์ แต่ควรยึดรูปแบบดั้งเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมให้มาก
ที่สุดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อุดม รักษ์จินดา, 2557) 
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      พระอาจารย์สมพร ฐิตญาโณ เจ้าอาวาสวัดเขาพระนิ่ม และด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการเจ้าคณะต าบลท่าทอง เนื่องจากวัดเขาพระนิ่มเป็นวัดเก่าแก่มีการท าเรือพระบก
แบบดั้งเดิมจึงเสนอความคิดเห็นว่าควรมีคนที่มีความรู้ชัดเจนเรื่องการท าเรือพระบก เพื่อเป็นการ
ถวายเป็นพุทธบูชา ปัจจุบันวัตถุประสงค์การท าเรือพระอาจเปลี่ยนไปบ้างท าให้รูปแบบเรือพระ
เปลี่ยนไป เช่นในอดีตเน้นความส าคัญไปที่ความโดดเด่นของบุษบกมากกว่าในปัจจุบัน ควรมีการ
ท าบันทึกวิธีการท าเรือพระบกแบบดั้งเดิมไว้เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าดังเดิมของเรือพระบกไว้  
(พระอาจารย์สมพร ฐิตญาโณ, 2555) 

    สุคนธ์ รุ่งแดง อดีตช่างท าเรือพระวัดจันทาวาส ได้ให้ข้อเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าเรือพระบก ว่าอยากให้มีการให้ความส าคัญการการ
ท าเรือพระแบบดั้งเดิม หรือมีการชักพระในหมู่บ้านเช่นในอดีตเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมท าบุญอย่าง
ทั่วถึง ไม่ควรค านึงถงึการท่องเที่ยวมากเกินไป (สุคนธ์ รุ่งแดง, 2557)        

4.3  ความคิดเห็นด้านการส่งเสริมช่างฝีมือท าเรือพระบกท้องถิ่น 
    ผู้ใหญ่ขจร เศวตเวช ซึ่งท าหน้าที่ดูแลการท าเรือพระบกของส านักสงฆ์บ้าน

ไสไนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่า ควรให้ความส าคัญกับช่างในท้องถิ่น ปัจจุบันโดยมาก
จะมีการใช้บริการช่างท าเรือพระจากข้างนอกท้องถิ่นท าให้ช่างที่มีฝีมือในท้องถิ่นไม่มีโอกาสแสดง
ฝีมือ บางครั้งไม่เล็งเห็นความสามารถของคนในท้องถิ่นตน  หากจะมีการจัดจ้า งควรเลือกให้
โอกาสกับคนในพ้ืนท่ี (ขจร เศวตเวช, 2557) 

   ขณะที่ประจวบ เจียมสกุล ปราชญ์ชาวบ้านและอดีตช่างท าเรือพระ เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าเรือพระของช่างรุ่นใหม่ว่า  อยากให้ช่างรุ่นใหม่วางองค์ประกอบให้ครบ
ตามที่ควรจะเป็น  ต้องมีความเข้าใจพุทธประวัติก่อนท าเรือพระ (ประจวบ เจียมสกุล, 2557) 

   เช่นเดียวกับ ศิวกร แจ้งอักษร ช่างท าเรือพระ เสนอความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กับช่างท าเรือพระหลายท่านที่เป็นไปในแนวเดียวกันคือ  กรรมการควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านศิลปะ
โดยตรงเพื่อเป็นก าลังใจในการท างาน ช่างจะมีความคิดไม่อยู่กับที่ ช่างจะมีความคิดพัฒนาไป
เรื่อยๆ  หากกรรมการยังยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ  ช่างที่มีฝีมือก็ขาดก าลังใจ เพราะความจริงแล้ว
งานไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักเพราะเราใช้ลายไทยเหมือนกัน เรื่องความอลังการวัดไหนมี
งบประมาณมากก็ย่อมท าได้อลังการได้มากกว่าเป็นเรื่องท าธรรมดา (ศิวกร แจ้งอักษร, 2557) 

    ธนธัช ชุมวาระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ซึ่งดูแลการท าเรือพระวัดดอนยาเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับการท าเรือพระบกว่า เนื่องจากประเพณีชักพระเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมา
ยาวนาน อยากให้มีสืบต่อกันเรื่อยไป แต่อยากให้มีลิมิตของการท าเรือพระ กล่าวคือ หากเป็นเรือ
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พระบกที่ประกวดควรชี้แจงระบุให้ชัดเจนว่าเรือประกวดขนาดนี้ ควรจัดท าอยู่ในงบประมาณ
เท่าไหร่ หรือควรก าหนดไปให้ใช้ช่างพื้นบ้านเพื่อก าหนดให้ช่างได้ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่าง
เต็มที่  (ธนธัช ชุมวาระ, 2557) 

4.4   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนส าหรับการท าเรือพระบก 
    เชวงศักดิ์ ศิริยงค์  ข้าราชการบ านาญและช่างท าเรือพระของส านักสงฆ์แม่

โมกข์ ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องเงินทุนการท าเรือพระบกว่าส่วนใหญ่การท าเรือพระบก ส่วนใหญ่
จะประสบปัญหาเรื่องเงินทุน อยากให้มีการเข้ามาให้การสนับสนุนการท าเรือพระบกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เรือพระบกทุกวัดได้มีโอกาสสืบสานประเพณีชักพระด้วยกัน (เชวงศักดิ์ ศิริยงค์, 2557) 

  นิคม ดอกแย้ม ไวยาวัชกรวัดคูหา อดีตช่างท าเรือพระวัดคูหาได้เสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการท าเรือพระบกว่า ควรมีการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เรื่องศิลปะในการท าเรือพระ
บกมากขึ้น และควรมีการสนับสนุนเงินทุนในการท าเรือพระจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  
(นิคม ดอกแย้ม, 2557)ในขณะที่พระใบฎีกา ไพโรจน์ ธรรมวีโร เจ้าอาวาสวัดสนธิ์ ได้เสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเงินสนับสนุนการท าเรือพระบกของแต่ละวัด ว่าหากไม่มีการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องอาจท าให้บางวัดไม่ได้ท าเรือพระบกเข้าร่วมขบวนแห่เรือพระที่ทางจังหวัดจัดขึ้น ท าให้
ประเพณีชักพระขาดหายไปในที่สุด (พระใบฎีกา ไพโรจน์ ธรรมวีโร,  2557) 

  อย่างไรก็ตามความคิดเห็นข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการไป
วิเคราะห์ หาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกต่อไป 

จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าการท าเรือพระบกของชาวกาญจนดิษฐ์นั้นเกิดขึ้นจาก
ความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา การสร้างเรือพระเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาคือความเชื่อของ
หลายคน ในอดีตสภาพความเป็นอยู่เอื้อต่อการมารวมกลุ่มกันท าเรือพระบก โดยมีวัดเป็น
ศูนย์กลาง ท าให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท าเรือพระบกอย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันการ
ท าเรือพระบกเปลี่ยนไปเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป การต้อนรับการท่องเที่ยว
ย่อมส่งผลกระทบต่อการท าเรือพระเช่นกัน หลายฝ่ายต้องการแข่งขัน ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัล 
โดยมีการว่าจ้างช่างท าเรือพระจากต่างถิ่นมากขึ้น เป็นการลดบทบาทการท าเรือพระบกของคนใน
ท้องถิ่นลงไป นานวันเข้าภูมิปัญญาการท าเรือพระบกอาจสูญหายจากท้องถิ่นได้  จึงควรตระหนัก
และหาแนวทางอนุรักษ์ภูมิปญัญาแขนงน้ีสืบไป 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอ                

กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป โดยมีล าดับการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

1.  สรุปผลการศึกษา 
2.  อภิปรายผลการศึกษา 
3.  ข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาเรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกนั้น เพื่อให้ได้ทราบ

ถึงภูมิปัญญาที่ปรากฏในการท าเรือพระบก เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุป 
ตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 3 ประเด็นดังนี้ 

1.  ศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาที่ปรากฏในการท าเรือพระบกในอ าเภอ 
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 การศึกษาข้อมูลภาคสนามผนวกกับการศึกษาข้อจากเอกสารที่เกี่ยวข้องท าให้
ทราบถึงภูมิปัญญาและคุณค่าในการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ดังนี้ 

   ภูมิปัญญาที่ปรากฎในการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัด                     
สุราษฎร์ธานีได้แก่ ความเชื่อในการท าเรือพระบก รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ในการท าเรือพระบก 
ลวดลายบนเรือพระ ช่างท าเรือพระ การสืบสานและการถ่ายทอดความรู้   ภูมิปัญญาการท าเรือ
พระบก การท าเรือพระบกไม่มีรูปแบบตายตัว หรือมาตรฐานการสร้างแบบแผน แต่สิ่งที่ช่างท้องถิ่น
ค านึงถึง คือเรื่องของโครงสร้างโดยเน้นเรื่องการให้ความส าคัญของโครงสร้างที่แข็งแรง ค านึงถึง
การเคลื่อนไหวของเรือพระบก มีการใช้ภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เช่นปัญหายอดบุษบก
ติดสายไฟฟ้า เป็นต้น เน้นความสวยงาม สมสัดส่วน และความโดดเด่นของบุษบก มีองค์ประกอบ
ของเรือพระครบถ้วนตามก าหนด ช่างควรมีความเข้าใจในเรื่องราวของพุทธประวัติและ
ความส าคัญของเรือพระบก  สีที่เลือกใช้ควรเป็นสีที่สื่อถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนา โดยมากใน
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พื้นที่อ าเภอกาญจนดิษฐ์จะเลือกใช้เรือพระบกสี แดง ขาว น้ าเงิน ทอง เหลือง ไม่ให้สีฉูดฉาด
จนเกินไป สิ่งที่ควรค านึงถึงอีกประการหนึ่งคือ การเลือกใช้ไฟประดับตกแต่งเรือพระบกนั้น ควร
ค านึงถึงแสงที่สื่อถึงความศรัทธา สีขาว สีเหลืองนวล ก็เพียงพอไม่ควรมีลูกเล่นมากเกินไปท าให้
เห็นการลดลงของความศรัทธาในการสร้างเรือพระบกได้ 

  ภูมิปัญญาในฐานะของทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านี้ สามารถระบุถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรวัฒนธรรม 4 ประการ ตามแนวคิดวิลเลียม ดี ไลป์ (William  D. Lipe, 1984: 2-10) ได้ดังนี้ 

  คุณค่าที่แสดงนัยของอดีต (associative/ symbolic value) ความเชื่อในการ
สร้างเรือพระว่าเป็นราชยานพาหนะในการรับเสด็จพระพุทธองค์ที่เสร็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ตามพุทธต านานนั้นยังยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประเพณีที่ส าคัญของชาวใต้ ซึ่งความเชื่อ
ดังกล่าวสอดคล้องกับวิถีชีวิตใต้มาเนิ่นนาน ทั้งความเชื่อเรื่องพญานาคกับความอุดมสมบูรณ์และ
ความเชื่อเรื่อง บุญ บาป นรกสวรรค์ ที่แฝงการในศิลปะบนเรือพระบก ล้วนควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
ทั้งสิ้น 

  คุณค่าทางวิชาการ (informational value) องค์ความรู้ในการท าเรือพระบก ซึ่ง
เรือพระบกเป็นงานศิลปกรรมที่ประกอบด้วยเทคนิคด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
อีกทั้งรูปแบบ ลวดลายไทยบนเรือพระบก  ซึ่งประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแต่ละยุค
สมัย ผ่านฝีมือช่างในท้องถิ่น ควรศึกษารวบรวมข้อมูลไว้เพื่อการอนุรักษ์ต่อไป 

  คุณค่าด้านความงามหรือสุนทรียะ (aesthetic value)  งานฝีมือเชิงช่างที่
ปรากฏเป็นรูปธรรมอยู่บนเรือพระบก แสดงออกถึงความสามารถของช่างท าเรือพระ และสามารถ
สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  กระตุ้นในเกิด
ความสนใจในการศึกษาเรื่องศิลปะแก่ผู้พบเห็นได้  เป็นการส่งเสริมความเป็นไทยอีกด้วย 

  คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic value) จากการศึกษาพบว่า ฝีมือเชิงช่าง
ของช่างท าเรือพระนั้นก าลังเป็นท่ีต้องการและสามารถสร้างรายได้ที่ดีทีเดียว หากช่างในท้องถิ่นให้
ความสนใจศึกษาฝึกฝนอย่างจริงจัง สามารถสร้างรายได้ให้ตนเองจากการท าเ รือพระจากการ
รับจ้างท าเรือพระในท้องถิ่นของตนและจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นกอบเป็นก าในระยะเวลา 3-5 เดือน
ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการรับงานและประสบการณ์การท างานของช่างแต่ละคนด้วย 

2.   ศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดษิฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 จากการรวบรวมค าสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านซึ่งให้ความรู้ด้านประวัติ
ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงการของรูปแบบเรือพระบกและการท าเรือพระบกในช่วงเวลา
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ต่างๆของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ผนวกกับผลการศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับประเพณีชักพระใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษาได้ประมวลพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกใน
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ รูปทรงเรือพระบกท่ี
เห็นได้ชัดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคของการท าเรือพระ  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคแรกคือยุค
ด้ังเดิมก่อนพ.ศ.2470  ยุคที่ 2 คือยุคฟื้นฟู พ.ศ.2470-2530 และยุคที่ 3 คือยุคปัจจุบัน พ.ศ.2531 
ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงดังท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 6  
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   จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบก
ในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสร้าง
และตกแต่งเรือพระบกซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเข้าประกวดและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการเปิดรับ
การท าเรือพระบกจากช่างต่างถิ่นมากขึ้น ท าให้ศรัทธาในการสร้างเรือพระเพื่อส่งเสริมประเพณี
ด้ังเดิมอาจลดคุณค่าลง ควรส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความส าคัญในส่วนนี้มากขึ้น ก่อนที่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมจะกลืนกลายภูมิปัญญาในการสร้างเรือพระบกท้องถิ่นให้หมดไปในท่ีสุด 
   3.  เสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการท าเรือพระบกใน
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

     สภาพการณ์การท าเรือพระบกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการน าเรือเก่าจากปีก่อน
กลับมาใช้คือเรือพระ 1 ล า อาจใช้โครงสร้างเดิมได้ 3-5 ปี น ามาท าความสะอาด และตกแต่ง
เพิ่มเติม จากการศึกษาพบว่าชุมชนที่ชาวบ้านประกอบอาชีพท าไร่ท าสวนเป็นส่วนมาก และชุมชน
ยังมีช่างฝีมืออยู่จะมีเวลามารวมตัวกันเพื่อช่วยกันท าเรือพระ มากกว่าในพื้นที่ที่ชาวบ้านประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ  ส าหรับช่างท าเรือพระบกในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นผู้ที่คลุกคลีกับวัดมานาน มี
ประสบการณ์ช่วยท าเรือพระมาก่อน และมีความชอบในด้านศิลปะ หากเป็นช่างรุ่นก่อน
ท าการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองบ้างได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษบ้าง และฝึกฝนทักษะ
จากการมาช่วยงานที่วัด ส่วนช่างในสมัยใหม่อาศัยความชอบและประสบการณ์การช่วยท าเรือพระ
ต้ังแต่เด็ก ศึกษาเล่าเรียนด้านศิลปะจากระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย และน าความรู้ที่ได้
กลับมาพัฒนารูปแบบเรือพระให้มีความงามยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจุบันมีการใช้บริการช่าง
ท าเรือพระที่มาจากต่างถิ่นมากขึ้นและมีแนวโน้มว่ามากขึ้นเรื่อยๆ ช่างจากต่างถิ่นส่วนใหญ่เป็น
ช่างที่มาท างานศิลปะภายในวัดอยู่แล้วมีฝีมือในการท างานศิลปกรรมไทย เมื่อถึงช่วงที่มีการท าเรือ
พระจึงมารับงานท าเรือพระอีกด้วย 

การท างานของช่างรับจ้างท าเรือพระโดยมากจะใช้ทีมงาน 3-5 คนในการท าเรือ
พระ การรับงานท าเรือพระมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการจัดการของช่าง  หากเป็นการท าเรือใหม่
ทั้งหมดช่างจะรับงานเรือพระประมาณ 1-3 ล าต่อปี หากเป็นเรือพระที่ตกแต่งใหม่เพิ่มเติมก็
ประมาณ 5 ล าต่อปี สนนราคาที่ล าละ 100,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่ขนาดของล าเรือและความ
ยากง่ายของลวดลาย และเทคนิคการตกแต่ง การท าสัญญาว่างจ้างมีทั้งการเซ็นสัญญาระหว่าง
ช่างกับวัด และช่างกับหน่วยงานที่สนับสนุนการท าเรือพระ การจ่ายค่างวดในการท าเรือพระขึ้นอยู่
กับการตกลงของช่างกับผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ช่างจะดูแลในช่วยงานท าเรือพระและตกแต่งทั้งหมดยกเว้น
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การจัดหารถยนต์และการตกแต่งผ้า ช่างจะส่งงานล่วงหน้าก่อนวันงานประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อให้
ทางวัดและผู้เกี่ยวข้องตรวจเช็คทั้งรูปแบบและการใช้งานเพื่อให้มีเวลาในการแก้ไขได้ทันท่วงที 

บทบาทของพระช่างยังให้เห็นบ้างแต่น้อยมาก พระช่างที่เห็นส่วนใหญ่มีความรู้ใน
ท างานศิลปะอยู่แล้วจึงน าความรู้มาใช้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดยังเป็น
ศูนย์รวมในการท าเรือพระ มีบทบาทในการวางแผนงาน แต่บทบาทการการท าเรือพระส่วนใหญ่
เป็นหน้าที่ผู้น าชุมชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและช่างท าเรือพระ ฉะนั้นการรวมตัวของชุมชนขึ้นอยู่
กับผู้น าชุมชนด้วย จากการศึกษาพบว่าชุมชนที่ผู้น าชุมชนลงมามีบทบาทในการท าเรือพระด้วยจะ
สามารถดึงมวลชนมาร่วมกันท าเรือพระได้มากขึ้น 

ในส่วนของปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการสืบสานภูมิปัญญาการท าเรือพระ
บกนั้นพบว่าสภาพเศรษฐกิจส่งผลทั้งในเรื่องของการจัดสร้างเรือพระและก าลังคนที่จะมาช่วยท า
เรือพระ ชาวบ้านไม่มีเวลาเหมือนเมื่อก่อน ช่างที่มีความรู้ด้านงานศิลปะก็เช่นกันอาจต้องไป
ท างานที่อ่ืน ไม่มีเวลามาช่วยท าเรือพระ ปัญหาขาดพลังมวลชน การขาดพลังชุมชนนั้นส่วนหนึ่ง
อาจมาจากสภาพเศรษฐกิจของแต่ละชุมชนและความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน การรวบรวมพลัง
มวลชนนั้นเป็นเรื่องยาก แต่สามารถท าได้ทั้งนี้ผู้น าชุมชนอาจมีการใช้นโยบายหรือกุศลโลบายเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของชาวบ้านให้หันมาให้ความส าคัญกับการท าเรือพระมากขึ้น ปัญหาขาด
แรงจูงใจของช่าง  หมายรวมถึงการที่ไม่มีผู้ใหญ่ในชุมชนมาร่วมมือกันท าเรือพระบกเช่นสมัยก่อน 
เยาวชนรุ่นใหม่ก็ไม่มีแรงจูงใจในการมาช่วยท าเรือพระ ไม่เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนเท่าที่ควร รวมไปถึงช่างท าเรือพระเองไม่มีรายได้จาก
การท าเรือพระ ไม่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก การตัดสินการประกวดไม่เป็นธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่ บั่นทอน
ก าลังใจช่างท าเรือพระทั้งสิ้น ปัญหาการขาดการบันทึกข้อมูล แม้ว่าเรือพระของอ าเภอกาญจนดิษฐ์
จะมีจ านวนมากและได้รับรางวัลแทบทุกปี แต่ไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูล รูปแบบ หรือข้อมูลช่างพื้น
ถิ่นไว้ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆท าได้ยาก การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นต่อเมื่อลงมือท า ซึ่งเกิดขึ้นเพียงปีละครั้ง  
อาจท าให้ผู้สนใจพลาดโอกาสศึกษาท าความเข้าใจประเพณีชักพระและรูปแบบ ขั้นตอนการท าเรือ
พระบกได้ 

ในส่วนของการอนุรักษ์และการสืบสานการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือ
พระบกที่พบว่าการอนุรักษ์และการสืบสานการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ในปัจจุบันยัง
ไม่มีการจัดการภูมิปัญญาการท าเรือพระบกอย่างเป็นระบบ ความรู้ต่างๆ สั่งสมอยู่กับตัวช่าง และ
มีแนวโน้มว่าความรู้ภูมิปัญญาการท าเรือพระบกจะหายไปในที่สุด มาประมวลเข้ากับข้อคิดเห็น 
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ความต้องการและข้อเสนอแนะของช่าง พระ ผู้น าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ และน ามาวิเคราะห์
ตามแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านของเสรี พงศ์พิศ (2536) ที่เน้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม
ในการการก าหนด การตัดสินใจ การวางแผนและการด าเนินการ และแนวคิดการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมของสายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2548) ผู้ศึกษาจึงน าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์และการสืบ
สานการท าเรือพระบก ในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 3 แนวทาง ดังนี้  

1.  ส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาการท าเรือพระบก 
     การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในพื้นที่อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ท าให้การมี

ปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนและการร่วมแรงร่วมใจกันท าเรือพระบกลดลง รวมทั้งมีการเปิดรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้และเปิดให้ช่างจากที่อ่ืนเข้ามารับจ้างท าเรือพระ ส่งผลให้ชาวบ้าน
ตระหนักถึงคุณค่าของการท าเรือพระบกน้อยลง  ควรมีแนวทางในการสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าภูมิปัญญาการท าเรือพระบกดังนี้ 

   1.1  ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน 
         ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการท าเรือพระบกมากขึ้น   โดยผู้น า

ชุมชนอาจเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด  ควรกระตุ้นจิตส านึกของคนในชุมชนให้รู้สึกเป็นเจ้าของเรือ
พระบกของวัดในชุมชนตน  ควรให้ความส าคัญกับความสามัคคีและการใช้ภูมิปัญญาของคนใน
ชุมชนมากกว่าผลการประกวดเรือพระ 

   1.2  ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีบทบาทในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การท าเรือพระบก 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการท าเรือพระบก 
อาจมีการน านักเรียนนักศึกษาดูงานศิลปะและฝีมือช่าง หรือมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะบนเรือ
พระและประเพณีชักพระ หรือช่วงเย็นอาจให้เด็กเข้ามาช่วยท าเรือพระ สร้างความผูกพันและความ
หวงแหนผลงานของตน โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความใกล้ชิดกับวัดมากขึ้น เพื่อดึงดูดให้เยาวชนมี
ความสนใจในประเพณีชักพระและมีโอกาสได้ช่วยท าเรือพระ มีโอกาสเรียนรู้งานศิลปะเพื่อฝึกให้มี
สมาธิและรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และอาจค้นพบความชอบความสามารถในด้านศิลปะก็
เป็นได้  

   1.3  ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีให้ความรู้เรื่องประเพณีชักพระและการท า
เรือพระบกมากขึ้น 
         การตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการท าเรือพระบกนั้น เบื้องต้น
ต้องสร้างความรู้ให้กับชาวบ้านให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมในท้องถิ่น ควรมีการ
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ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆเนื่องในวันชักพระ ประกาศเชิญชวนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
ประชุมการท าเรือพระบกของวัดในชุมชนของตนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลการ
ท าเรือพระบกจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆได้  อีกทั้งหน่วยงานราชการควรมีการจัดท าองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีชักพระของท้องถิ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นเตือนคนในชุมชนเห็นถึงคุณค่าของ
ประเพณีดั้งเดิมมากกว่าการท่องเที่ยวหาความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว 

   1.4  ส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบเรือพระบกบนพื้นฐาน
ประเพณีดั้งเดิม 

      แม้จะมีวิวัฒนาการการสร้างสรรค์ รูปแบบ ลวดลาย ด้วยวัสดุและ
เครื่องมือที่ทันสมัย ก็ควรอยู่บนพื้นฐานขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อด้ังเดิม  เช่นไฟที่ใช้
ประดับประดาบนเรือพระควรจะมีแต่พอดี สวยงามให้ความรู้สึกเหมือนสรวงสวรรค์ ไม่ใช่การใช้ไฟ
กระพริบวิบวับจนคล้ายห้องคาราโอเกะ ตู้เพลงเคลื่อนที่ เป็นต้น เรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความ
เข้าใจตรงกันทั้งช่างท าเรือพระ ชุมชน และกรรมการตัดสินการประกวดเรือพระ 

2.  แนวทางการส่งเสริมการสืบสานงานช่างท าเรือพระบกของท้องถิ่น 
     สิ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนการท าเรือพระบก สิ่งที่มองเห็นชัดเจนที่สุดคือเรื่อง

ของเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี วัดหลายวัดอาจไม่มีทุนในการท าเรือพระจึงไม่ท า ชาวบ้านไม่มี
เวลามาช่วยท าเรือพระก็เพราะเศรษฐกิจไม่ดี เมื่อวัดไม่ท าเรือพระ  ก็ไม่มีช่างท าเรือพระ            
ภูมิปัญญาการท าเรือพระค่อยเลือนหายไป ปัญหาการขาดแคลนช่างท าเรือพระบกนั้นวิเคราะห์ได้
ว่าเกิดจากประเด็นปัญหาต่างๆได้แก่  

    ปัญหาสภาพเศรษฐกิจ  พบว่าสภาพเศรษฐกิจมีผลกระทบทั้งในเรื่องของการ
จัดสร้างเรือพระและก าลังคนที่จะมาช่วยท าเรือพระ จากการศึกษาในหลายพื้นที่กล่าวเป็นเสียง
เดียวกันว่า ชาวบ้านก็ต้องมาหากินไม่มีเวลาเหมือนเมื่อก่อน ช่างที่เป็นงานศิลปะก็เช่นกันอาจต้อง
ไปท างานที่อื่น ไม่มีเวลามาช่วยงาน 

   ขาดพลังมวลชน  การขาดพลังชุมชนนั้นส่วนหนึ่งอาจมาจากสภาพเศรษฐกิจ
ของแต่ละชุมชนและความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนอาจมีการใช้นโยบายหรือกุศลโลบาย
เพื่อดึงดูดความสนใจของชาวบ้านมาให้ความส าคัญกับการท าเรือพระมากขึ้น 

   ขาดแรงจูงใจ แรงจูงใจในที่นี้หมายความรวมถึงช่างท าเรือพระเองไม่มีรายได้
จากการท าเรือพระ ไม่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก การตัดสินการประกวดเรือพระบกที่ค้านสายตาของคน
ทั่วไป รวมไปถึงการที่ไม่มีผู้ใหญ่ในชุมชนมาร่วมมือกันท าเรือพระเช่นสมัยก่อน  เยาวชนรุ่นใหม่ก็ 
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ไม่มีแรงจูงใจในการมาช่วยท าเรือพระ ไม่เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ ยนการเรียนรู้ ไม่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนเท่าที่ควร  

  ขาดการบันทึกข้อมูล  แม้ว่าเรือพระบกของอ าเภอกาญจนดิษฐ์จะมีจ านวน
มากและได้รับรางวัลแทบทุกปี จากการศึกษาพบว่าแต่ไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูล รูปแบบ หรือ
ข้อมูลช่างพื้นถิ่นไว้ ขาดการจดบันทึกสถิติผลงานที่ได้รับรางวัล การเข้าถึงข้อมูลต่างๆท าได้ยาก 
อาจท าให้ผู้สนใจพลาดโอกาสศึกษาท าความเข้าประเพณีชักพระและรูปแบบ ขั้นตอนการท าเรือ
พระได้ 

  จากปัจจัยปัญหาดังกล่าวมีแนวทางที่สืบสานงานช่างท าเรือพระบกของ
ท้องถิ่นเพื่อให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าเรือพระบกยังคงอยู่สืบไปดังนี้ 

  2.1  สร้างโอกาสให้ช่างท้องถ่ิน 
   การสนับสนุนให้ช่างฝีมือที่มีในท้องถิ่นได้การแสดงฝีมือการท าเรือพระ

มากขึ้น อาจมีการวางแผนร่วมกันระหว่างช่าง และวัด เพื่อจัดท าแผนงานช่างสามารถรับงานท า
เรือพระได้หลายวัดเพื่อรับรายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้ ค่าใช้จ่ายในการท าเรือพระกระจายสู่ช่างท าเรือ
พระในท้องถิ่น ให้เงินหมุนเวียนในท้องถิ่น ควรเปิดโอกาสให้ช่างท าเรือพระใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์
ได้สร้างผลงานเรือพระได้อย่างเต็มที่ เรื่องนี้ควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่นควรมีทุน
สนับสนุนการท าเรือพระเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจ าท้องถิ่นไว้  และหากมีการประกวด
ความสวยงามของเรือพระ ควรก าหนดเงินทุนการท าเรือพระบกที่ส่งประกวดว่าเรือขนาดใดควรใช้
งบประมาณเท่าใด ช่างท าเรือพระจะได้ใช้ความสามารถ เทคนิค ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์อย่าง
เต็มที่ ช่างท าเรือพระจึงมีแรงจูงใจในการแสดงผลงาน หากไม่มีข้อก าหนดที่ชัดเจน เรือพระที่มีทุน
ทรัพย์มากกว่าก็จะตกแต่งได้วิจิตรตระการตามากกว่าและมักจะได้รับรางวัลชนะการประกวด   

2.2  ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับช่างอาวุโส 
                ควรให้ความส าคัญกับช่างที่มีฝีมือท าเรือพระรุ่นเก่า เพราะท่านเหล่านั้น

เป็นผู้ที่มีความส าคัญที่ท าให้ประเพณีชักพระสืบทอดมาได้จนทุกวันนี้ จากการสัมภาษณ์อดีตช่าง
ท าเรือพระหลายท่านพบว่าท่านอยากให้ช่างรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือเต็มที่ทั้ง น้ีไม่ควรลืมความส าคัญ
ที่แท้จริงของเรือพระว่าเป็นมาอย่างไร ถึงอย่างไรผู้มีผลงานการท าเรือพระในอดีตควรได้รับการยก
ย่องและได้รับเชิญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนในท้องถิ่นได้ทราบ เช่นอาจมีการจัดเวทีเสวนาถึง
ประเพณีชักพระ ภูมิปัญญาการท าเรือพระบก เพื่อดึงดูดความสนใจของคนให้ท้องถิ่น แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างช่าง 2 ยุค เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าเรือ
พระจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างภาคภูมิให้กับช่างอาวุโสได้อีกด้วย  จากข้อคิดเห็น
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ของผู้ใหญ่สุเทพ แพรัตน์ ที่กล่าวว่าตอนนี้มีหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆเข้ามาจัดเวทีเสวนาใน
ชุมชนมากขึ้น ชาวบ้านเริ่มให้ความร่วมมือและให้ความสนใจกับกิจกรรมดังกล่าว จึงไม่ยากหากใช้
เวทีท าความเข้าใจในการสืบสานงานภูมิปัญญาการท าเรือพระ (สุเทพ แพรัตน์, 2557) ทั้งควรจัด
กิจกรรมต่างๆควรได้รับการส่งเสริมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อส่งต่อการอนุรักษ์ประเพณีชักพระไว้ด้วย 

2.3  ส่งเสริมให้มีการบันทึกองค์ความรู้ในการท าเรือพระบก 
     การอนุรักษ์ความรู้ภูมิปัญญาการท าเรือพระบก ควรมีความร่วมมือของ

ทุกฝ่ายเช่นหน่วยงานทางวัฒนธรรมอ าเภอ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  จัดท าข้อมูลความรู้ในตัว
ช่าง อาจสังเกตการท าเรือพระของช่างท้องถิ่นแต่ละคน หรือสอบถามข้อมูลจากช่างอาวุโส  เพื่อ
เก็บเป็นฐานข้อมูลไว้เพื่อง่ายต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ การดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ต่อไป ควรมีบันทึกข้อมูลการใช้เลือกวัสดุท้องถิ่นในการท าเรือพระบก การส่งเสริมให้กลับมาใช้
วัสดุในท้องถิ่นและเทคนิควิธีการเช่นในอดีตเพื่อลดต้นทุน เช่นการใช้งานจักสานมาประกอบ
ตกแต่งเรือพระบกเหมือนในอดีต เป็นการแสดงให้เห็นภูมิปัญญาในการเลือกใช้วัสดุได้เต็มที่ 

2.4   เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ประสบการณ์การท าเรือพระบก 
       ช่างท าเรือพระควรมีความพร้อมและเต็มใจในการถ่ายทอด ทักษะต่างๆ 

แก่ชาวบ้านที่มาช่วยงานและผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานในการอนุรักษ์ต่อไป ใน
ขณะเดียวกันภาครัฐ ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลการท าเรือพระบกในพื้นที่  สามารถสร้างมาตรฐาน
และเอกลักษณ์ของเรือพระบกประจ าท้องถิ่นของตนได้  

3.  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และ
การสืบสานการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์  

      ปัญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือพระเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการ
ค านึงถึงรางวัลการประกวดเรือพระบก เพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าเรือพระของ
ช่างฝีมือท้องถิ่นควรได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนของการท่องเที่ยวดังเช่นการท่องเที่ยวแห่ง 
ประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนเงินทุนในการท าทุ่นแพให้แก่วัดที่ต้องการอนุรักษ์
การท าเรือพระน้ าไว้  ส าหรับการท าเรือพระบกนั้น  คุณภาวิตา ฐานะกาญจน์ รองผู้อ านวยการ
ส านักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้ดูแลการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า กล่าวถึง
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าเรือพระของช่างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัด
ให้มีการประกวดเรือพระ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนต่างๆมีส่วนร่วมและส่วนแสดงทักษะ
เชิงช่างในการท าเรือพระของตน แต่กลับกลายเป็นการดึงเอาช่างฝีมือช่างต่างถิ่นเข้ามามากขึ้น 
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อย่างไรก็ตามทางจังหวัดมีกฎเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดเรือพระบกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ท้องถิ่นและฝีมือช่างท้องถิ่น (ภาวิตา ฐานะกาญจน์, 2557)   

อย่างไรก็ตามการเข้ามาของการท่องเที่ยวเปรียบเสมือนดาบสองคม 
กล่าวคือการท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและการรับเอาความเจริญของเทคโนโลยี
ใหม่ การสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวท าให้การมองเห็นคุณค่าของ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่นลดลง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรร่วมมือกับฝ่ายจัดงาน ก าหนดขอบเขต
การท าเรือพระให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ผู้ศึกษามีความเห็นสอดคล้องกับความคิดเห็นของช่างหลายท่าน
ถึงข้อก าหนดงบประมาณในการสร้างเรือพระบกเข้าประกวด ว่าเรือพระขนาดใด ก าหนดเงินลงทุน
ในการตกแต่งไว้เท่าไหร่ เพื่อเปิดโอกาสให้วัดที่มีงบประมาณจ ากัดได้สร้างสรรค์เรือพระเพื่อเข้า
ร่วมประเพณีได้ เปิดให้ช่างได้ใช้ทักษะภูมิปัญญาในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม เป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนไปพร้อมกัน 

 อีกประเด็นส าคัญภาครัฐและภาคเอกชนควรให้การสนับสนุนทุนในการท า
เรือพระอย่างต่อเนื่อง  จากผลการศึกษาพบว่าบางวัดไม่มีการท าเรือพระบกเข้าร่วมงานประเพณี
ชักพระ เนื่องจากการขาดทุนทรัพย์ในการท าเรือพระ ท าให้ขาดโอกาสการสร้างสรรค์ผลงานจาก
ช่างฝีมือท้องถิ่นขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท าเรือพระบกท าให้กระทบต่องานประเพณีชัก
พระ หากมีหน่วยงานให้การสนับสนุนเงินทุนการท าเรือพระบกอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ทุกวัดมี
ก าลังในการจัดท าเรือพระ สามารถสร้างสรรค์ผลงานเรือพระบกได้เป็นประจ าทุกปีจะเป็นการ
ขับเคลื่อนให้ประเพณีชักพระใหอ้ยู่คู่กับชาวกาญจนดิษฐ์สืบต่อไป 
 

ตารางที่  7  แนวทางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาการท าเรือพระบก 
ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ขาดการปฏิสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชน  การร่วมแรงร่วมใจกันท า
เรือพระบกลดลง เปิดรับช่างจากที่
อ่ืนเข้ามารับจ้างท าเรือพระมากขึ้น 
ชาวบ้านตระหนักถึงคุณค่าของ
การท าเรือพระบกน้อยลง 

ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน 
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีบทบาทในการอนุรักษ์          
ภูมิปัญญาการท าเรือพระบก 
ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีให้ความรู้เรื่องประเพณีชักพระและ
การท าเรือพระบกมากขึ้น 
ส่ง เสริมให้มีการพัฒนารูปแบบเรือพระบนพื้นฐาน
ประเพณีดั้งเดิม 
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ตารางที่ 7 แนวทางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

แนวทางการส่งเสริมการสืบสานงานช่างท าเรือพระบกของท้องถ่ิน 
ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาสภาพเศรษฐกิจ  ขาดพลัง
มวลชน ขาดแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ขาดการบันทึก
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการท าเรือพระ
บก   

สร้างโอกาสให้ช่างท้องถิ่นได้แสดงฝีมือ 
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับช่างอาวุโส 
ส่งเสริมให้มีการบันทึกองค์ความรู้ในการท าเรือพระบก 
เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ประสบการณ์การท าเรือพระบก 

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการ
สืบสานการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
เกิดผลกระทบจากการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ควรมีข้อก าหนดชัดเจนในการท าเรือพระเข้าร่วมประกวด 
ก าหนดขนาด วัสดุ งบประมาณของเรือพระบกแต่ละ
ขนาดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ขาดเงินทุนสนับสนุนการท าเรือ
พระบก   

 สนับสนุนเงินทุนในการท าเรือพระบกในท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าเรือ
พระและเพื่อการด ารงอยู่ของประเพณีชักพระสืบไป 

 
อภิปรายผลการศึกษา  

เมื่อน าผลการศึกษาเรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระในอ าเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดและงานการศึกษาเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านประเภทอ่ืนๆ จะเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจในด้านการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านอยู่ 3 ประการ คือ เรือพระบกในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาพื้นบ้าน และบทบาทของ
ช่างในการถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 

1.  เรือพระบกในฐานะท่ีเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
  เรือพระบกเป็นศิลปวัตถุ เป็นสิ่งที่คนในท้องถิ่นมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ คุณค่าและ

ความส าคัญเรือพระนั้น นอกเหนือจากมีความส าคัญในฐานะสัญลักษณ์ในงานประเพณีชักพระที่
สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชาแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาแล้ว ยังมี
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คุณค่าและความส าคัญในฐานะที่เป็นศิลปวัตถุที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาเชิงช่างท้องถิ่น ฝีมืองาน
ศิลปกรรมของคนในท้องถิ่นและยังเป็นสื่อกลางที่ดึงให้คนในชุมชนมาพบปะสังสรรค์  มีการสาน
สัมพันธ์ในรูปแบบชุมชนสามัคคีอีกด้วย ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน การท าเรือ
พระเป็นการเปิดโอกาสให้คนเข้ามาในวัด ใกล้ชิดพระสงฆ์ ได้เรียนรู้พุทธประวัติ เรียนรู้ธรรมะ ฟัง
ค าสั่งสอนของพระสงฆ์โดยทางอ้อม ซึ่งนับว่าเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป 

เรือพระเปรียบเสมือนผลิตผลแห่งภูมิปัญญา เพราะเรือพระนั้นแฝงไว้ด้วย ความ
เชื่อ ทักษะเชิงช่าง ความคิดความสามารถของช่าง สอดคล้องกับความหมายของภูมิปัญญาท่ี            
เอกวิทย์ ณ ถลาง(2540) กล่าวว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ 
ความชัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและด ารงชีพในระบบนิเวศ หรือ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ที่ได้มีพัฒนาการสืบสานกันมา 

การท าเรือพระบกสะท้อนถึงลักษณะภูมิปัญญาดังที่  เสรี พงศ์พิศ (2529) กล่าว
ไว้ว่ามี 3 ลักษณะ  ที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก  สิ่งแวดล้อม 
สัตว์ พืช ธรรมชาติ ความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมหรือในชุมชน ความสัมพันธ์กับสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ทั้งหลาย  ทั้งสามลักษณะนี้คือสามมิติของ
เรื่องเดียวกันคือชีวิตของชาวบ้าน ภูมิปัญญาจึงเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน จาก
การสังเกตการณ์ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ภูมิปัญญาในการท าเรือพระบกสะท้อนความสัมพันธ์
ระหว่าง 3 ลักษณะข้างต้นดังนี้  

 สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก  สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ธรรมชาติ จะเห็น
ได้ว่าเรือพระมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเจริญก้าวหน้าของโลก ชุมชนใดมีการ
คมนาคมหลักเป็นทางน้ าก็จัดท าเรือพระน้ า ให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประเพณีชัก
พระ ต่อมาเพื่อการคมนาคมเปลี่ยนไปเป็นทางบก ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเรือพระให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกับ วัดเขาพระนิ่ม วัด
จันทาวาส วัดประสพ ซึ่งตั้งอยู่ในต าบลท่าทอง ต้ังอยู่ริมแม่น้ าท่าทองจึงมีการท าเรือพระน้ าเกิดขึ้น
ก่อนจะเป็นเรือพระบก  เมื่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป  เปลี่ยนจากการสัญจรทางน้ า
มาเป็นการสัญจรทางบก ชาวบ้านก็หันมาท าเรือพระบกโดยน ารูปแบบเรือพระน้ ามาดัดแปลงให้มี
ขนาดเล็กลงสามารถลากจูงด้วยก าลังคนและมีการศึกษารูปแบบเรือพระจากพื้นที่อ่ืนๆ  เมื่อมีการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นก็ศึกษาดูแบบต่างๆจากหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์(สุคนธ์    
รุ่งแดง, 2557)  ส่วนชุมชนใดที่มีการชักพระทางบกอยู่แล้วเมื่อมีถนนเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบ
การท าเรือพระเพื่อไม่ให้ถนนหนทางเสียหาย อีกทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน
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เปลี่ยนไปไม่มีการเดินเท้าข้ามอ าเภอข้ามจังหวัดเช่นในอดีตแล้ว  การท าเรือพระจึงต้องอาศัยภูมิ
ปัญญาของช่างปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วย เช่นเรือพระบกของวัด
ดอนยา วัดสนธิ์ วัดเขากุมแป ซึ่งเป็นผู้ท าเรือพระบกยุคแรกของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ได้เปลี่ยน
รูปแบบมาเป็นล้อไม้ ล้อเกวียน และ ล้อรถยนต์ตามความเหมาะสมกับแต่ละยุคสมัยโดยไม่ละทิ้ง
ประเพณีดั้งเดิม  

 สะท้อนความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมหรือในชุมชน สังเกตได้จาก
การร่วมมือกันท าเรือพระบก การที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท าเรือพระต้ังแต่การประชุมหา
รูปแบบการท าเรือพระบก โดยเชื่อว่าการท าเรือพระถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการได้ร่วมท าบุญ
ยิ่งใหญ่ เมื่อเรือพระเสร็จก็มาช่วยกันต้ังขบวนชักพระ แสดงถึงความสามัคคีในชุมชนชาวบ้าน        
ในอดีตชาวบ้านจะมีการแย่งชิงกันลากเรือพระจากวัดหนึ่งไปยังอีกวัดหนึ่งเป็นที่ความสนุกสนาน
อีกด้วย   

 สะท้อนความสัมพันธ์กับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ 

เพราะเรือพระเปรียบเหมือนราชพาหนะรับเสด็จพุทธองค์ซึ่งเสด็จกลับแสดงธรรมโปรดพระมารดา
บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นอกจากเรือพระจะเป็นสัญลักษณ์ในเชิงพุทธประวัติแล้วส าหรับชาวใต้     
เรือพระยังแฝงความเชื่อว่าหากมีชักพระฝนจะตกต้องตามฤดูกาล หากปีใดไม่มีการชักพระจะเกิด
ภัยพิบัติต่างๆ  หรือความเชื่อเรื่องความมงคลของการชักพระผ่านทุ่งนาโดยความเต็มใจของ
เจ้าของผืนนาเป็นที่มหัศจรรย์ว่าข้าวในนาไม่มีการเสียหายเลยกลับเจริญงอกงามดีในเส้นทางที่เรือ
พระลากผ่าน นอกจากนี้ลวดลายที่ตกแต่งเรือพระยังแฝงไปด้วยคติธรรมค าสอน ความเชื่อเรื่อง
นรก-สวรรค์ป้ายคติสอนใจอีกด้วย 

 เรือพระเป็นผลงานศิลปกรรมที่แฝงด้วยภูมิปัญญาเชิงช่างต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน กล่าวคือต้องอาศัยความรู้ความช านาญ มีการกระบวนการคิด การประดิษฐ์และการ
แก้ปัญหาด้านต่างๆเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นสะดุดตา สอดคล้องกับการศึกษาของศุภชัย สิงห์ยะ
บุศย์ (2544) กล่าวถึงภูมิปัญญาเชิงช่างว่าเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการจัดการด้านการช่าง เพื่อให้
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ งานช่างฝีมือที่ปรากฏย่อมต้องอาศัยความรู้
ความช านาญ กระบวนการคิดแบบและการประดิษฐ์สร้างโดยการปรับแปรวัสดุทรัพยากรท้องถิ่น
ด้วยเทคนิควิธีต่างๆ  เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณค่า
ด้านประโยชน์ใช้สอย หรือด้านความงามความพึงพอใจ ทั้งนี้ต้องเกิดจากความช านาญ ความรู้สึก 
รสนิยม ค่านิยมลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นในเชิงช่างทั้งหมดอันถือว่าเป็นภูมิปัญญา การปรับ
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แปรวัสดุ เทคนิควิธีในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้    
ภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้    

 มโน พิสุทธิรัตนานนท์และคณะ(2539) ซึ่งวิจัยเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านภาคใต้ที่
ปรากฏในงานช่างฝีมือ กล่าวถึงคุณลักษณะของภูมิปัญญาเชิงช่าง  4 ประการ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับภูมิปัญญาในการท าเรือพระบกได้แก่ คุณลักษณะด้านการใช้สอย คุณลักษณะด้าน
การออกแบบและเทคนิควิธี คุณลักษณะด้านความงาม คุณลักษณะด้านความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น ดังนี้ 

 คุณลักษณะด้านการใช้สอย ภูมิปัญญาเชิงช่างในเรือพระบกคุณลักษณะด้าน
การใช้สอยคือการสร้างเรือพระบกที่มีความแข็งแรง ส าหรับปัจจุบันการสร้างเรือพระ 1 ล า 
สามารถเก็บโครงสร้างไว้ได้ 3-5 ปี ทั้งตัวฐานเรือและตัวบุษบก  แต่ในอดีตการท าเรือพระเน้นความ
แข็งแรงเพราะการชักพระในอดีต มีการลากผ่านทุ่งนา ใครนึกสนุกก็ขึ้นมาอยู่บนเรื อพระ และมี
การละเล่นที่เรียกว่าชักพระ คือการมาลากแย่งกันระหว่างชุมชนอย่างสนุกสนาน ช่างท าเรือพระ
นั้นต้องใช้ภูมิปัญญาในการค านวณให้เรือพระมีความสมดุล แข็งแรง อาจมีการใช้วิธีเข้าเดือยหรือ
ผูกมัดรอยต่อแต่ละจุดให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ  จะเห็นว่าเรือพระแต่ละยุคให้ความส าคัญกับ
เรื่องความแข็งแรงเหมือนกันและวัตถุประสงค์การใช้ความแข็งแรงนั้นต่างกัน 

 คุณลักษณะด้านการออกแบบและเทคนิควิธี  ด้านการออกแบบเรือพระนั้นขึ้นอยู่
กับจินตนาการของช่างแต่ละคน ไม่มีรูปแบบตายตัว นอกจากนี้พบว่าปัจจุบันการชักพระไปในที่
ต่างๆ นั้นต้องผ่านถนนหนทางต้องมีสิ่งขวางยอดบุษบกเช่น สายไฟฟ้า กิ่งไม้ต้นไม้ ต่างจากอดีตที่
ลากผ่านทุ่งนายังไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีเสาไฟ ไม่มีสายไฟ จากการศึกษาพบว่าความสูงเรือพระบกไม่
ควรจะเกิน 5.50 เมตร เพื่อไม่ให้ติดสายไฟฟ้าแต่เมื่อพบปัญหาสัดส่วนที่ค านวณ เบื้องต้น
ผิดพลาดหากลดความสูงของยอดบุษบกลงอาจมองดูไม่สมดุลสวยงาม  ช่างส่วนใหญ่ใช้วิธี
แก้ปัญหานี้โดยการท ายอดบุษบกให้พับได้ด้วยการติดบานพับเล็กๆไว้ระหว่างรอยต่อ 2 ชิ้น แล้ว
ผูกเชื่อมรอยต่อด้วยหนังยางซ่อนไว้ แล้วใช้เชือกเล็กๆผูกไว้ทิ้งสายไว้ส าหรับดึงเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง 

 คุณลักษณะด้านความงาม  ขึ้นอยู่กับมุมมองของช่างเช่นกัน เรื่องมุมมองนี้แสดง
ชัดเจนในเรื่องการเลือกขนาดของเรือพระบกกับเรือพระน้ า คือต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรือพระน้ า
จะมีบุษบกขนาดใหญ่กว่าเรือพระบก เนื่องจากการชักพระทางน้ าชาวบ้านจะมองเห็นแต่ไกล หาก
ท าขนาดเล็กไปจะมองไม่เห็นความงามของตัวบุษบก ในเรื่องลวดลายเช่นกัน ลวดลายส่วนใหญ่
เป็นการวาดสีเพื่อให้เห็นลวดลายชัดเจน หากมองจากฝั่ง งานลวดลายของเรือพระน้ าจึงอาจไม่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



157 

 

ละเอียดประณีตเท่าเรือพระบก  สีสันของเรือพระนั้นก็มีสีสันสดใสแลเห็นแต่ไกลแต่ยังให้ความรู้สึก
ถึงขบวนแห่พุทธองค์อยู ่

 คุณลักษณะด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนั้น
คงไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ทางอ าเภอกาญจนดิษฐ์รณรงค์ให้มีการใช้วัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุที่เป็น
ธรรมชาติ เรือพระจากอ าเภอกาญจนดิษฐ์ส่วนใหญ่จึงเป็นเรือพระไม้และตกแต่งด้วยวัสดุ
ธรรมชาติต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเลือกใช้วัสดุนั้นเปลี่ยนไปตามเวลา อดีตมีความอุดม
สมบูรณ์มีการท าเรือพระแบบแกะสลักไม้ทั้งต้นเพื่อท าลาก และเพื่อตกแต่ง ปัจจุบันต้นไม้ลดลง มี
วัสดุใหม่ขึ้นมาทดแทนช่างจึงเลือกใช้วัสดุได้หลากหลายมากขึ้น  

 จะเห็นได้ว่าช่างฝีมือไม่ว่าจะเป็นช่างในสาขาไหนจะต้องเป็นคนช่างสังเกต รู้จัก
การปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาและจะมีการพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อให้ผลงานออกมาสวยงามตาม
สมัยนิยม สอดคล้องกับคุณสมบัติของช่างที่ วิทย์ พิณคันเงิน(2503) กล่าวว่า ผู้เป็นช่างต้องมีนิสัย
ความชอบมาตั้งแต่เด็ก มีลักษณะประจ าตนท่ีธรรมชาติสร้างขึ้น มีสมาธิแน่วแน่ที่จะบูรณะ ตกแต่ง 
และสร้างสรรค์ด้วยใจบริสุทธิ์ งานช่างเป็นงานที่หนักมากเพราะต้องใช้มือ  ความคิด จิตใจ มีความ
ประณีตบรรจงและกล้าตัดสินใจ เลือกเอายอดของความงามมาคิดสร้างสรรค์ ช่างจึงเป็นผู้
สร้างสรรค์สิ่งประดับโลกด้วยรูปร่างลักษณะ งานช่างเป็นอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือและความช านาญเป็น
พิเศษ ผู้ที่เป็นช่างต้องมีความ มานะ อดทน ใจเย็นและมีความหวานละมุนละม่อม เพื่อสร้างเสน่ห์
เข้าดึงดูดความสนใจของประชาชน ช่างมีแนวคิดกว้างไกลและมีอิสระเสรีของตนเอง สิ่งส าคัญ
ที่สุดคือช่างเป็นผู้รักษาและสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ  

2.  ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน  

        พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์  ทั้ง 
3 ยุคนั้นล้วนเกิดจากการปรับตัวให้เข้าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ความเจริญของสังคม สภาพสังคม
เศรษฐกิจและสภาวะแวดล้อม รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีเข้ามาในแต่ละยุค และการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญพัฒนาการของการท่องเที่ยว ซึ่งกล่าวได้ว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคของไทยอย่างแท้จริง มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมากขึ้น ชาวบ้านจ าเป็นต้องปรับตัวมากขึ้นในทุกท้องถิ่น  อาจได้รับผลกระทบทั้งเชิง
บวกและเชิงลบไปพร้อมๆกัน เช่น พัฒนาการผีตาโขน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งานวิจัยของ
สนอง อุปลา (2546) ซึ่งพบว่าก่อนปีพ.ศ. 2500 เป็นการปรับประยุกต์การละเล่นปู่เยอย่าเยอ เป็น
การผสมความเชื่อระหว่างพราหมณ์ พุทธ ผี ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพระบาง  ให้เป็น
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รูปแบบของตนเอง เรียกว่าผีตาโขนใช้ละเล่นเพื่อบวงสรวงบูชาผีเจ้านายและแห่พระ พัฒนาการ
ผ่านยุคแสวงหา ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2530 ประเพณีผีตาโขนพัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม 3 แนวคิด คือแนวอนุรักษ์ แนวคิดบูรณาการ และการ
สร้างสรรค์เพื่อผลทางเศรษฐกิจ ท าให้ประเพณีผีตาโขนเป็นที่รู้จักมากขึ้น ยุคที่การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยบรรจุให้ประเพณีผีตาโขน อ าเภอด่านซ้าย อยู่ในแผนการท่องเที่ยว  ชาวบ้านก็ปรับตัว
ตอบสนองการท่องเที่ยว มีการจัดการแสดงการละเล่นผีตาโขนให้นักท่องเที่ยวชม มีการจัดฉาก
การแสดง มีการประกวด ผู้เล่นผีตาโขนจึงมี 2 กลุ่มทั้งกลุ่มผู้ละเล่นตามพิธีกรรมและผู้ละเล่นเพื่อ
การแสดง  

  แม้ว่ารูปแบบประเพณีชักพระในอ าเภอกาญจนดิษฐ์จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปมากนักแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคือรูปแบบของเรือพระบก  วัสดุอุปกรณ์ในการท าเรือ
พระบกและบทบาทของช่างท้องถิ่นซึ่งสร้างสรรค์เรือพระบกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อ
ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวและส่งเสริมประเพณีท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดจัดขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของบุษบา กิติจันทโรภาส (2554) เรื่อง เทียนพรรษา รูปแบบการจัดการเพื่อสร้างความร่วมมือใน
การสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ที่กล่าวถึงสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของการท าเทียนพรรษาว่าปัจจุบันพบว่ามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประดิษฐ์ต้น
เทียน เพื่อหวังชนะผลการประกวด ในการสืบสานประเพณีแห่เทียนในทุกๆด้านรวมทั้งการพัฒนา
งานแห่เทียนพรรษาเพื่อการท่องเที่ยวส่งผลกระทบทางลบ ทั้งด้านความเชื่อ การท าเทียน การแห่
เทียนและการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ในด้านความเชื่อชาวบ้านขาดความเชื่อมั่นใน
การท าบุญด้วยเทียนพรรษา ละเลยการท าเทียนไปถวายวัด การท าเทียนเป็นการที่ท าเพื่อการ
ประกวด การแห่เทียนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ได้ท าตามความศรัทธา ด้านการสืบสานทั้งความรู้ ศิลปะ 
งานช่างขาดแคลนก าลังคน หรือการประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขนของชุมชนอ าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลยในงานวิจัยของ จุลดิษฐ อุปฮาต (2553) ที่กล่าวถึงปัญหารูปแบบหน้ากากผีตาโขน มีความ
ผิดเพี้ยนไปจากเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งอดีตแฝงด้วยความศักด์ิสิทธิ์และคุณค่าของหน้ากากซึ่ง
เกิดจากความเชื่อ รากเหง้าของวัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรมมาจากบรรพบุรุษ ปัญหาการ         
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าหน้ากากผีตาโขน และปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ประดิษฐ์ เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อประกอบขบวนแห่ในประเพณีเป็นผลิตในเชิงธุรกิจ  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมเกียรติ ภูมิศิริไพบูลย์  (2541) เรื่องศึกษาการท าเรือพระในจังหวัดสงขลา โดย
กล่าวถึงปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความเจริญทาง
เทคโนโลยีการสื่อการว่าท าให้การท าเรือพระในจังหวัดสงขลาเปลี่ยนแปลงไป ทั้งขั้นตอนการท า
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และวิธีการท า รูปแบบการท าเรือพระในจังหวัดสงขลานิยมท าด้วยโฟมแกะเป็นลวดลายสีสัน
หลากหลายเปลี่ยนไปจากเรือพระยุคก่อนมาก   ปัจจุบันชาวบ้านอาจมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด 
ขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น ช่างประดิษฐ์มักจะยึดเอาหลักเกณฑ์ของการประกวดเรือพระที่ทางจังหวัด
สงขลาก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือแนวทางในการด าเนินการ เพื่อหวังผลในการประกวดเช่นกัน  

  ในกรณีการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ประเพณีและภูมิปัญญาช่างในงานประเภทอ่ืนๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเริ่มปรากฏให้เห็นบ้างแล้ว เช่นที่
พบว่ามีการท าเรือพระบกเพื่อหวังชื่อเสียงและการยอมรับจากผลการประกวดมากขึ้นเช่นกัน  ท า
ให้เกิดการว่าจ้างช่างจากท้องถิ่นอ่ืน เช่น ช่างที่มาจากภาคกลางที่มีประสบการณ์การท างานปูน
ปั้น งานท าโบสถ์ วิหาร เป็นต้น มาเป็นผู้สร้างสรรค์เรือพระบกของแต่ละวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณที่มีอยู่ของวัดด้วย  การรวมตัวของชาวบ้านในการท าเรือพระบกจึงลดลงกว่าในอดีต
มาก การเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกที่เกิดขึ้นท าให้โอกาสในการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาใน
การท าเรือพระบกลดน้อยลงไปทุกที   

  เมื่อเปรียบเทียบกับการท าเรือพระบกของอ าเภอกาญจนดิษฐ์กับการท าเรือพระ
บกในพื้นที่อื่นๆพบว่าการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องรูปแบบ 
โดยกลายเป็นเรือพระบกแบบที่ใช้โครงสร้างรถยนต์ไปหมดแล้วอย่างสิ้นเชิง  และเมื่อเปรียบกับ
รูปแบบเรือพระบกของต าบลเสวียด อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งยังคงมีการท ารูปแบบ
เรือพระบกที่มีลักษณะเป็นลากเลื่อนไม้ไว้ได้ (ดูภาคผนวก ก) หรือเรือพระของจังหวัดปัตตานีที่
ปรากฏในบทความเรื่อง สีสันของความศรัทธา: เรือพระโคกโพธิ์ในปัจจุบัน ของ สมปอง มุกดารัตน์ 
(2554)  ที่กล่าวถึงความเป็นมาของประเพณีชักพระพื้นที่อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี   และ
งานวิจัยวิภารัตน์ อ่อนแก้ว  (2554) ท่ีศึกษาเรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีชักพระของเทศบาล
ต าบลโคกโพธิ์ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ที่ยังคงเอกลักษณ์การใช้ไม้เนื้ออ่อนมาท าโครงสร้าง
ของเรือพระท าเป็นรูปพญานาคเป็นลากเลื่อน  ส่วนยอดบุษบกที่เดิมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียวมี
ลักษณะเป็นยอดใหญ่อยู่บนสุดและมียอดล้อมสี่เหลี่ยมเป็นยอดเล็กชั้นละ 4 ยอด ปัจจุบันนิยมท า
เป็น 9 ยอด ประดับยอดด้วยกระดาษเงิน กระดาษทองฉลุเป็นลายไทย ปลายยอดบุษบกแต่ละยอด
จะประดับด้วยธงชาติผืนเล็กแต่ยังคงการปักธงพระธรรมจักรแบบด้ังเดิมไว้อยู ่   

  ความแตกต่างที่เกิดเนื่องจากสภาพสังคมในอ าเภอกาญจนดิษฐ์เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ชาวบ้านมีความต้องการพัฒนาทุกอย่างให้ทันต่อยุคสมัย พร้อมเปิดรับการเข้ามา
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และด้วยเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจและพื้นฐานการประกอบอาชีพของ
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ชาวบ้านท าให้ต้องเร่งรีบกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง จึงอาจมองข้ามความส าคัญในการอนุรักษ์การ
ท าเรือพระบกแบบด้ังเดิมไป 

3.  บทบาทของช่างในการถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน      
        การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
สะท้อนประเด็นที่น่าสนใจได้ 3 ประการ คือ (1) บทบาทของช่างในการถ่ายทอดและสืบสาน            
ภูมิปัญญา (2) ปัญหาที่พบในการถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาประเภทต่างๆ และ (3) แนว
ทางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาภูมิปัญญาช่างใน
สาขาอ่ืน 
        3.1  บทบาทของช่างในการถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญา 

        ผลการศึกษางานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการเรียนรู้ของช่างฝีมือนั้น
โดยมากจะเกิดจากลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่นในงานวิจัยของ เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา (2545) ท่ี
กล่าวถึงแรงจูงใจในการเรียนรู้อาชีพช่างปั้นสิงห์เกิดจากสภาพแวดล้อมการคลุกคลี เป็นสิ่งกระตุ้น
ให้อยากสร้างผลงานของตนเอง แรงจูงใจจากการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในครอบครัว  
แรงจูงใจ ความสนใจส่วนตัว  แรงจูงใจด้านเศรษฐกิจ หรือสภาพแวดล้อม การเป็นลูกมือทุกวัน 
การได้รับความสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในครอบครัว เป็นแรงจูงใจในการประกอบอาชีพช่างประกอบ
รถม้าในจังหวัดล าปางที่กล่าวถึงในงานวิจัยของอรรฆรัตน์ ตาเมืองมูล (2551)  ซึ่งสอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของช่างท าเรือพระบกหลายท่านในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ที่เข้ามาเป็นช่างท าเรือ
พระให้กับวัดต่างๆเนื่องจากการคลุกคลีอยู่กับการท าเรือพระมาต้ังแต่เด็ก จนเกิดเป็นความสนใจ
ส่วนตัวและความชอบในที่สุด เกิดการเรียนรู้การสังเกต จดจ า เรียกว่าครูพักลักจ า และการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  
    3.2  ปัญหาที่พบในการถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญา 

        พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นกับการท าเรือพระ
บกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ก่อให้เกิดปัญหาในการถ่ายทอดและการสืบสานภูมิปัญญาที่คล้ายคลึง
กับที่พบในชุมชนอื่นและภูมิปัญญาประเภทอ่ืน  กล่าวคือพบปัญหาขาดแคลนช่างท าเรือพระบกใน
ท้องถิ่นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ  
           ปัญหาเช่นนี้เป็นปัญหาเดียวกับที่พบในผลการศึกษาของฉลาด  จักร
พิมพ์ (2550)  ที่ศึกษาการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดงานประเพณี             
แห่ปราสาทผึ้ง และพบปัญหาการขาดแคลนช่างท าปราสาทผึ้ง  ช่างอาวุโสในปัจจุบันมีน้อยลง 
สุขภาพไม่ดี ไม่มีเวลามาให้ค าแนะน า ส่วนช่างรุ่นใหม่ขาดความช านาญในการท างานต้องคอย
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รับค าชี้แนะจากช่างอาวุโส ในภาคประชาชนยังขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากคนใน
ชุมชน เนื่องจากภาระหน้าที่หรือการประกอบอาชีพท าให้ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เต็มที่   

      อีกปัญหาหนึ่งได้แก่การขาดแรงจูงใจในเรียนรู้หรือการถ่ายทอดอาชีพ
ช่างถึงแม้ว่าจะมีการประกวดเรือพระบกทุกปี แต่ไม่มีการให้ความส าคัญหรือกล่าวถึงช่างที่เป็น
ผู้ท าเรือพระบกเท่าไหร่นัก ช่างฝีมือเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มเล็กๆเท่านั้น หากไม่ได้รางวัลทาง
วัดอาจจะจ้างช่างจากภาคกลางมาท าเรือพระบกแทนเมื่อมีงบประมาณมากพอ  ซึ่งกลายเป็นการ
ท าลายก าลังใจของช่างพื้นถิ่นโดยไม่ได้ต้ังใจ และอาจมีผลท าให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาขาดตอน
ไป ดังที่รายงานไว้ในงานวิจัยของ อรรฆรัตน์    ตาเมืองมูล (2551) ที่ระบุว่าปัญหาและอุปสรรคใน
การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างประกอบรถม้าในจังหวัดล าปาง ขาดโอกาสในการแสดงผลงานให้
เป็นที่รู้จักและยอมรับ ช่างที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่ได้ฝึกรุ่นใหม่ขึ้นมา การ
ถ่ายทอดความรู้ให้เฉพาะเครือญาติและผู้ที่รับการถ่ายทอดขาดความพยายามในการฝึกฝน  อีกทั้ง
ในเรื่องรูปแบบมีการดัดแปลงลวดลายรูปทรง ละเลยการรักษาเอกลักษณ์ด้ังเดิมไว้ ขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งต้นทุนของวัตถุดิบในการประกอบรถม้ามีราคาสูงท าให้
ปัจจุบันงานประกอบรถม้ามีน้อยลง 
        อย่างไรก็ตามนี่เป็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นกับการถ่ายทอดและการสืบ
สานงานช่างฝีมือท้องถิ่นที่ก าลังประสบในหลายท้องถิ่น ซึ่งจ าเป็นจะต้องเร่งหาแนวทางการแก้ไข
ต่อไป  
    3.3  แนวทางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

     ทุกภาคส่วนเห็นพ้องกันว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นทรัพยากรวัฒนธรรม
อันทรงคุณค่าที่สมควรจะอนุรักษ์และสืบสานเอาไว้ แนวทางการอนุรักษ์และสืบสานต่างๆ ที่มีผู้
ศึกษาไว้ได้แก่การให้การศึกษาเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นหลังตระหนักรู้และเห็นความส าคัญของภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านมากขึ้น ดังที่พบในงานวิจัยของอดุยเดช ตันแก้วและคณะ(2553) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง                    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานศิลปวัฒนธรรม การท าเทียนพรรษาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษาชุมชนวัดศรีประดู่ วัดพระธาตุหนองบัวและวัดทุ่งศรี
เมือง  พบว่าในปัจจุบันมี ศูนย์การเรียนรู้ เทียนพรรษาศรีประดู่ ซึ่ ง ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยถือเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีโครงการรับสมัครอาสาสมัครเยาวชน
เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมการท าเทียน มีหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการท าเทียนพรรษา 
โดยให้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีได้แก่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
สังกัดจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดต้ังชมรมหรือสมาคมช่างท าเทียน 
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เพื่อเป็นศูนย์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับช่างท าเทียนให้เป็นระบบมากขึ้น ลดภาวะด้าน
การแข่งขันเพื่อมุ่ งหวังชัยชนะและรางวัลจากการประกวดให้น้อยลง แต่ไปเน้นการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมการท าเทียน ให้มีคุณภาพและถูกต้องตามประเพณีและลดขนาดของเทียนพรรษา
ให้เล็กลงหรือเพิ่มความหลากหลายของประเภทขนาดของต้นเทียนที่ส่งเข้าประกวด จะได้มีการ 
ท าเทียนเข้าประกวดมากขึ้น  

  แนวทางนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
การท าเรือพระบกในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ได้ จากการสัมภาษณ์ช่าง วิรัตน์ วตะภรณ์ ช่างท าเรือพระ
วัดท่าไทรซึ่งให้ข้อมูลว่าแม้ว่าแต่ละปีจะมีนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี
วนเวียนมาศึกษาข้อมูลการท าเรือพระบกกับตนและช่างคนอ่ืนๆ อยู่เป็นประจ าก็จริงแต่ไม่ทราบว่า
เมื่อได้ข้อมูลไปแล้วมีการสานต่ออย่างไร ไม่ทราบว่าสถาบันการศึกษานั้นๆ มีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้
ไปหรือไม่ เพราะไม่มีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง คงเป็นการศึกษาเพื่อการท ารายงานของนักเรียน
นักศึกษาเท่านั้น (วิรัตน์ วตะภรณ์, 2556) จึงเห็นได้ว่าช่างในท้องถิ่นมีความต้องการที่จะรวบรวม
และต่อยอดข้อมูลที่มีอยู่ จึงควรจะมีการต้ังศูนย์การเรียนรู้หรือโครงการส าหรับเยาวชนเพื่อสืบสาน
ภูมิปัญญาเรื่องการท าเรือพระบกข้ึนในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ต่อไป  

  อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาเห็นด้วยกับงานผลการวิจัยข้างต้นและความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องในการท าเรือพระบกหลายท่านที่มีความต้องการให้เยาวชนรุ่นหลังให้ความส าคัญ
กับการสืบทอดความรู้ด้านการท าเรือพระบกแก่เยาวชนรุ่นหลัง  ในขณะเดียวกันผู้ ศึกษามี
ความเห็นว่าควรให้ความส าคัญกับการรวบรวมความรู้ด้านบุคคล ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน ใน
ฐานะทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้มากที่สุด เพราะเป็นแนวทางที่ประสบความส าเร็จในหลายๆ 
พื้นที่ เช่นที่พบในการศึกษาโครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งทอพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาอาชีพของ
ชุมชนบ้านดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ของศุภกร มณีภาคและคณะ(2548)  
เนื่องจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นบ้านมีอยู่ในผู้อาวุโสเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการถ่ายทอด 
สู่คนรุ่นปัจจุบันหรือเยาวชน โครงการนี้จึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ด้านตัวบุคคล ที่มีความรู้และ
ทักษะในการถ่ายทอดข้อมูล ทักษะและเทคนิค การส ารวจความถูกต้อง การบันทึกอย่างเป็นระบบ 
หรือในงานวิจัยของกานดา เต๊ะขันหมาก (2553) เรื่อง กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา
การทอผ้ามัดหมี่ของผู้ทรงภูมิปัญญาไทพวนบ้านปักหิน อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีการจัด
กิจกรรมรวมกลุ่มกันแบ่งงานกันท างาน การแลกเปลี่ยนกันเรียนรู้ การให้ค าแนะน าช่วยให้ค าชี้แนะ
จนผู้เรียนเกิดความมั่นใจและสามารถท าเองได้  และมีการสืบทอดผ่านระบบการศึกษาอบรม โดย
ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ไทพวนหินปักได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทอผ้า
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มัดหมี่ในขั้นตอนต่างๆ หรือกิจกรรมการยกย่องครูภูมิปัญญา งานวิจัยของ     วีระศักด์ิ จุลดาลัย
และคณะ (2549) รายงานว่าในการจัดการประกวดผ้าทอไทยโส้ลายด้ังเดิม อ าเภอโพนสวรรค์ 
จังหวัดนครพนม ชาวไทยโส้ต่างพากันน าผ้าที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเข้าประกวด ท าให้
เยาวชนหันมาตระหนักถึงการทอผ้าด้ังเดิม และท าให้ครูภูมิปัญญาเกิดความภูมิใจ 

    ผู้ศึกษามีความเห็นว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจและสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการท าเรือพระบก ในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ได้บ้าง         
ไม่มากก็น้อย เนื่องจากเห็นว่าในงานวิจัยของ นฤดล จิตสกูล (2554) ซึ่งศึกษาเรื่องแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนศิลปะในหลักสูตรท้องถิ่น  กล่าวถึงปราชญ์ท้องถิ่นหลายท่านที่มีโอกาสเป็น
วิทยากรบรรยายเรื่องเรือพระในโรงโรงเรียนต่างๆในชุมชน นับเป็นการให้ความส าคัญกับทั้ง                 
ผู้อาวุโสและเยาวชนอย่างจริงจัง ท าให้เรือพระบกในจังหวัดตรังยังคงมีเรือพระแบบด้ังเดิมให้ได้พบ
เห็นจนถึงทุกวันนี ้

   อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการท าเรือพระบก นั้นควร
ประกอบไปด้วยการจัดการความรู้ภายในตัวเองช่างเองและความร่วมมือจากชุมชน  ช่างที่ท าเรือ
พระบกควรสร้างความภาคภูมิใจในตนเองกับการเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีเก่าแก่ของ
ชาวใต้ไว้ จัดเก็บท าองค์ความรู้ทั้งความรู้เก่าและความรู้ใหม่ที่พร้อมจะถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจหรือ
ช่างรุ่นต่อไป  ส่วนชุมชนนั้นควรมีการกระตุ้นให้ทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมของทางวัดและชุมชน
มากขึ้น ให้มองเห็นเป็นวิถีชีวิตของชุมชน  ปลูกจิตส านึกต้ังแต่เยาวชน การรวบรวม และจัดเก็บ
ความรู้อาจท าได้ง่ายขึ้น มีหลายท่านกล่าวว่าความส าเร็จของการท าเรือพระบกไม่จ าเป็นต้องได้
รางวัลกลับมาแค่เห็นว่าคนในชุมชนได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับแบบแต่ก่อนก็พอ 

   อย่างไรก็ตามไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจุดประสงค์ของการท าเรือพระของวัด
ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปจากอดีต เดิมการท าเรือพระท าขึ้นเพื่อการร่วมท าบุญประเพณี ให้ชาวบ้าน
ได้มาพบปะพูดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและภูมิปัญญากัน แต่ในปัจจุบันเป็นการท าเรือพระ
บกเพื่อเข้าร่วมประกวด ถึงแม้ว่าจุดประสงค์ของการประกวดเรือพระบกคือการกระตุ้นให้วัดร่วมส่ง
เรือพระเข้าร่วมในงานประเพณีชักพระที่ทางจังหวัดจัดขึ้น  ในขณะเดียวกันการประกวด
เปรียบเสมือนดาบสองคมคือ แต่ละวัดมุ่งเน้นถึงผลการประกวดมากเกินไปทุ่มเงินกับงานท าเรือ
พระบกนับแสนบาท แลกกับชื่อเสียงและรางวัลการประกวด ซึ่งมีการกล่าวว่าผลจากการประกวด
จะมีผลกับเงินท าบุญ คือหากมีผู้มาสนใจดูความสวยงามของเรือพระบกมากก็จะมีคนมาท าบุญ
มากขึ้นด้วย  เรือพระบกที่ได้รางวัลในปีนี้มีโอกาสได้อยู่ด้านหน้าขบวนของปีต่อไปอีกด้วย  อาจ
กล่าวได้ว่าการท าเรือพระในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เข้าบ ารุงวัดนั่นเอง 
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     จากการศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการท าเรือพระบกในอ าเภอ
กาญจนดิษฐ์พบว่าการให้ความส าคัญต่อการสร้างเรือพระบกกับการอนุรักษ์และการสืบสานการ
ท าเรือพระบกไม่มีความสอดคล้องกันเท่าใดนัก ปัจจุบันวัดส่วนใหญ่ที่ต้องการท าเรือพระบกมักจะ
จ้างช่างจากที่อ่ืน ด้วยเรื่องความสะดวกและความสวยงามที่หลายคนมองว่าช่างที่มาจากที่อ่ืนมี
ผลงานที่อ่อนช้อยประณีตกว่า ทั้งที่ในแต่ละชุมชนมีช่างฝีมืออยู่จ านวนไม่น้อย  อาจเป็นเพราะขาด
แรงจูงใจและสภาพเศรษฐกิจไม่เอ้ือต่อท าเรือพระบก ทั้งภาครัฐและคนในท้องถิ่นควรให้
ความส าคัญและยกย่องฝีมือช่างในท้องถิ่นของตนเอง  ควรตระหนักถึงการพัฒนาฝีมือช่างใน
ท้องถิ่นให้มากกว่าเดิมและต้องเข้าใจว่าการไม่ส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นคือการท าลายช่างและ         
ภูมิปัญญาในการท าเรือพระบกของชุมชนทางอ้อมนั่นเอง  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากการท าเรือพระบกนั้นท าขึ้นเพียงปีละครั้ง บางวัดท าขึ้นใหม่ บางวัดน า

เรือล าเดิมมาใช้ ช่วงเวลาที่ท าเรือพระบกเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน การเข้าไปเก็บข้อมูลจึงท า
ได้ยาก การเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งควรมีการเตรียมการอย่างรอบคอบ เตรียมอุปกรณ์การบันทึก
ข้อมูล ทั้งภาพและเสียงให้พร้อมและควรติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
สมบูรณ ์

2. ควรมีการศึกษาการท าเรือพระบก เพื่อเก็บเป็นข้อมูลเฉพาะเจาะจงเพียงวัดเดียว
ที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นเด่นชัด และเป็นฝีมือช่างท้องถิ่น สร้างเป็นเรือพระตัวอย่างส่งเสริม
เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นต่อไป 
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การท าเรือพระบก 
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             (ค) 

ภาพที่ 17  องค์ประกอบบนเรือพระบก 
(ก) บุษบก     
(ข) ฉัตร 
(ค) พัดแทรก บังสูรย์ 
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ภาพที่ 18  องค์ประกอบบนเรือพระบก 

(ก) พัดโบก   
(ข) ป้ายชื่อวัดและผู้สนับสนุน 
(ค) กงล้อธรรมจักร 
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(ก) 
 

  
(ข) 
 

 
(ค) 

ภาพที่ 19  องค์ประกอบบนเรือพระบก 
(ก) บาตรที่ติดบนเรือพระบก 
(ข) เครื่องดนตรีบนเรือพระบก 
(ค) การประโคมดนตรีบนเรือพระบก 
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ภาพที่ 20  โครงรถยนต์ที่น ามาประกอบเรือพระบก 
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ภาพที่ 21  การท าเรือพระบก 
(ก) แบบร่างเรือพระบก 
(ข) การท าโครงสร้างเหล็กและไม้ติดกับตัวรถ 
(ค) การท าบุษบก 
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     (ก) 

 
(ข) 

ภาพที่ 22  การร่างลวดลาย 
(ก) แบบร่างลวดลายเท่าขนาดจริงเพื่อน าไปตัดประกบลาย 
(ข) ช่างเขียนลวดลายไทย 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 23  การตกแต่งเรือพระบก 

(ก) การตัดสังกะสีเพื่อท าเป็นเกร็ดพญานาค 
(ข) การฉลุลายไม้ตามแบบร่าง 
(ค) การใช้เลื่อยฉลุลายไม้ออกมาเป็นชิ้นๆตามลายที่วาดไว้ 
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          (ก) 

 
          (ข) 

 
          (ค) 
ภาพที่ 24   การตัดลวดลาย 

(ก) การตัดลวดลายเป็นชิ้นเพื่อประกอบบนตัวเรือพระบก 
(ข) การตัดไม้ตามแบบร่าง 
(ค) น าไม้ที่ตัดเสร็จมาทาสีรองพื้น 
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ภาพที่ 25  การตกแต่งเรือพระบก 
(ง) การฉลุลายไม้ 
(จ) ช่างก าลังตัดลวดลายบนเรือพระบก 
(ฉ) การเขียนลายบนไม้เพื่อแกะสลัก 
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(ก) 
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(ค) 

ภาพที่ 26   การท าสีเรือพระบก 
(ก) การใช้สีพ่นรองพื้น 
(ข) ใช้สีทองตัดลวดลายบนเรือพระบก 
(ค) การลงสีบนไม้ที่แกะสลักติดบนเรือพระบก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

186 

 
(ก) 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ข) 

 
 

 
 
 
 
 
 

                             (ค)                                                                                        (ง) 
 

ภาพที่ 27   งานตกแต่งเรือพระบก 
(ก) งานภาพเขียนบนเรือพระบก 
(ข) งานตกแต่งไฟบนเรือพระบก 
(ค) การเตรียมผ้าส าหรับตกแต่งเรือพระ 
(ง) ยอดบุษบกต้องท าให้พับได้เพื่อหลบหลีกสายไฟ 
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ภาพที่ 28  บทบาทของพระกับการท าเรือพระบก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่29   การท าเรือพระบกของคนในชุมชน 
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ภาพที่ 30   การวางแผนการท างานร่วมกับช่าง 

 

  
 

ภาพที่ 31  รางวัลการันตีความสามัคคีของชุมชนวัดกงตาก 
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 (ค) 

ภาพที่ 32   เรือพระและพระลากโบราณของวัดดอนยา 
(ก) พระลากเก่าแก่ของวัดดอนยา 
(ข) กลองไม้โบราณที่ใช้บนพระบกของวัดดอนยา 
(ค) ซากเรือพระโบราณของวัดดอนยา 
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ภาพที่ 33  โรงเก็บเรือพระบก 
(ก) โรงเก็บเรือพระบกวัดพุทธเจดีย์ 
(ข) โรงเก็บเรือพระบกวัดดอนยา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

191 
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(ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ค) 

ภาพที่ 34   อดีตช่างท าเรือพระบก 
(ก) ประจวบ เจียมสกุล  อดีตช่างท าเรือพระบก วาดภาพเรือพระในอดีต 
(ข) ประจวบ เจียมสกุล  อดีตช่างท าเรือพระบก วาดภาพเรือพระในอดีต 
(ค) พระครูโอภาส รัตนากร  วาดภาพลักษณะเรือพระบกในอดีต 
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ภาพที่ 35   เรือพระบกรูปทรงต่างๆ 
 

ภาพที่ 36  เรือพระบกรูปทรงต่างๆ 
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ภาพที่ 37 เรือพระบกรูปทรงต่างๆ 

 
 

ภาพที่ 38  เรือพระบกรูปทรงต่างๆ 
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ภาพที่ 39  เรือพระบกรูปทรงต่างๆ 
 

 
 

ภาพที่ 40  เรือพระบกรูปทรงต่างๆ 
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หลักเกณฑ์การตัดสินประกวดเรือพระ   
 จากประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีระบุถึงเกณฑ์การประกวดเรือพระและขบวนแห่ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้  

1.  ประกวดเรือพระ 2 ประเภท คือขนาดใหญ่  (รถ 6ล้อขึ้นไป) ขนาดเล็ก (รถ 4 ล้อลงมา) 
2.  เรือพระต้องเป็นของส่วนราชการ วัด หรือส านักสงฆ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
3.  สามารถน าวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์มาตกแต่งประกอบให้

เหมาะสมสวยงามมีความกลมกลืน เป็นธรรมชาติอย่างชัดเจน 
4. เรือพระ ต้องจับฉลาก และจอดตามล าดับหมายเลข ตามจุดที่คณะกรรมการก าหนดไว้ 

(ศาลาประชาคม อ าเภอกาญจนดิษฐ์) 
5. เรือพระ ต้องน ามาจอด ณ ถนนดอนนกให้เรียบร้อย ภายในเวลาที่ก าหนดหากไม่

ทันเวลาที่ก าหนดต้องไปต่อท้ายขบวน ห้ามแซงโดยเด็ดขาด 
6. เรือพระทุกล า ทุก 1 ชั่วโมงให้ตีกลองโพนพร้อมกัน เพื่อประกาศให้ทุกคนได้ทราบึง

เทศกาลออกพรรษา 
7.  เรือพระ ต้องไม่เรี่ยไรโดยเด็ดขาด 
เกณฑ์การตัดสินเรือพระ 
1. รูปทรงสวยงามเฉิดฉาย  ( 10 คะแนน )     
 รูปทรงสวยงามเฉิดฉาย  หมายถึง มีความสง่าดูแล้วสวยสะดุดตา มีความสมดุล

ระหว่างตัวรถ บุษบก รวมทั้งถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมไทย 
2. ความละเอียดวิจิตรงดงาม  ( 20 คะแนน )  
 ความละเอียดวิจิตรงดงาม  หมายถึง การตกแต่งลวดลายด้วยความประณีตงดงาม 
3. มีป้ายตามเกณฑ์ ( 10 คะแนน )  
 มีป้ายตามเกณฑ์ หมายถึง ให้มีป้ายชื่อวัด หรือส่วนราชการ ป้ายธรรมะ ป้ายค า

ขวัญ และมีป้ายบอกวาระในโอกาสส าคัญต่างๆ ไม่น้อยกว่ากว่า 10 ป้าย 
4. องค์ประกอบถูกต้องตามประเพณี  ( 10 คะแนน )  

    องค์ประกอบถูกต้องตามประเพณี  หมายถึง  
    4.1  ต้องมีฐานเรือพระ 
    4.2 ต้องมีบุษบกถูกต้องตามศิลปะไทย หรือศิลปะท้องถิ่น (ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน) 
    4.3 ในข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องตกแต่งลวดลายตามศิลปะไทย 
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    4.4  ต้องมีพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรประทับยืนประดิษฐานในบุษบกตาม
พุทธประวัติ 

5. การตกแต่ง ฉัตร ธง เหมาะสม ( 10 คะแนน )  
 การตกแต่ง ฉัตร ธง เหมาะสม หมายถึง ฉัตร ธง หรืออุปกรณ์ส าหรับการรับ

บริจาคที่น ามาตกแต่งดูแล้วไม่รกรุงรังหรือน้อยเกินไป 
6.   ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ( 10 คะแนน )  

 ความสะอาด ความเป็นระเบียบ หมายถึง การจัดวางสิ่งของและการท าหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่วัดมีความเหมาะสม มีความสะอาดไม่รกรุงรัง 

7.  ความคิดสร้างสรรค์  ( 20 คะแนน )  
 ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง มีแนวความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆดังนี้ 
 7.1 มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบแปลกใหม่กว่าเดิม 
 7.2 รู้จักใช้ศิลปะในการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้อย่างเหมาะสม 

 7.3 สามารถน าวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์มาตกแต่ง ประกอบ
ให้เหมาะสมสวยงามมีความกลมกลืน เป็นธรรมชาติอย่างชัดเจน 

 7.4 การใช้ศิลปะสลับซับซ้อนเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
เงินรางวัล 
  ประเภทรถพนมพระ (ขนาดใหญ่ 6 ล้อขึ้นไป) 
 ชนะเลิศ  โล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล   40,000  บาท 
 รองชนะเลิศ 1 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล    30,000  บาท 
 รองชนะเลิศ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล    25,000  บาท 
 ชมเชย  โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล            20,000บาท จ านวน 4 รางวัล 
  ประเภทรถพนมพระ (ขนาดใหญ่ 4 ล้อลงมา) 
 ชนะเลิศ  โล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล   30,000  บาท 
 รองชนะเลิศ 1 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล    25,000  บาท 
 รองชนะเลิศ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล    20,000  บาท 
  ชมเชย โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล      15,000   บาทจ านวน 5 รางวัล  
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ภาคผนวก ข 

กิจกรรมต่างๆ เนื่องในประเพณีชักพระ 
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กิจกรรมต่างๆ เนื่องในประเพณีชักพระ 
 

นอกเหนือจากการท าเรือพระเพื่อร่วมงานประเพณีชักพระที่จะกล่าวถึงในล าดับต่อไป
คือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในประเพณีชักพระของชาวกาญจนดิษฐ์ซึ่งประกอบด้วย   การคุมพระ 
การจัดเตรียมขบวนแห่เรือพระ  การสมโภชเรือพระ ประเพณีการท าขนมต้ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
การคุมพระ 

หมายถึง การตีโพนหรือตีกลองทัดแบบประโคมพระนิยมตีก่อนวันงานประเพณีชัก
พระทั้งนี้เวลาการตีจะขึ้นอยู่กับแต่ละวัด   บางวัดตีทั้งกลางวันทั้งกลางคืน แต่โดยมากจะตีเวลา
กลางคืนคือต้ังแต่หัวค่ าจนถึงเที่ยงคืน โพนที่น ามาใช้ส่วนใหญ่ใช้ 2 ใบเสียงทุ้ม 1 ใบ เสียงแหลม 1 
ใบใช้ตีสลับเสียงกันให้คึกคัก 

สาเหตุที่มีการคุมโพน 
 1.   ต้องการให้ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ทราบว่า วันออกพรรษาได้

เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง 
 2.   เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในละแวกวัดนั้น ๆ ทราบว่าในปีนี้จะมีกิจกรรมการชัก

พระตามประเพณีแน่นอน พร้อมกับเชิญชวนให้บริจาคเงินหรือสิ่งของอ่ืน ๆ ตามก าลังศรัทธา เพื่อ
ใช้ท าและตกแต่งเรือพระ ตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนทุกคนเข้าร่วมประเพณีชักพระด้วย 

  3.   เพื่อเป็นการท้าทายและแข่งขันเสียงโพนกับวัดที่ใกล้เคียง เนื่องจากวัด
ส่วนมากมักจะอยู่ในละแวกเดียวกัน เสียงโพนที่ตีดังออกไปไกล บางครั้งชาวบ้านไม่รู้ว่าเป็นเสียง
โพนของวัดใด จึงท าให้วัดต่าง ๆ แข่งเสียงโพนกันว่า โพนของวัดใดเสียงดังกว่ากัน ในระยะแรกๆ ก็
ตีแข่งกันภายในวัด นาน ๆ เข้าก็ค่อยขยับขยายน าโพนออกมาประชันกันภายนอกวัดตามกลางทุ่ ง
นาหรือสถานที่ที่เตรียมไว้จนเกิดเป็นประเพณีแข่งโพนขึ้นในเวลาต่อมา 

  4.   เพื่อให้โพนที่หุ้มหนังใหม่ ๆ ซึ่งเป็นหนังที่หย่อนให้ขยายตัวเต็มที่และจะได้ขัน
ให้ตึงจนตอกสลักได้ โพนที่ว่านี้ไม่ค่อยจะมีเสียงดังมากนักมักนิยมให้เด็ก ๆ ตี (สถาพร ดงขุนทศ, 
2536: 7) เป็นกุศลโลบายของผู้ใหญ่ในสมัยก่อน เมื่อท ากลองกันเองการมาช่วยกันตีกลองท าให้
หนังท่ีใช้ขึงขยายตัวเต็มที่สามารถขึงได้ทันวันงานเพื่อใช้บนเรือพระอีกที  ( วิรัตน์ วตะภรณ์  , 2556 )
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ภาพที่ 41  การคุมพระ 
 
การจัดเตรียมขบวนแห่เรือพระ 

ในอดีตขบวนแห่พระหรือขบวนชักพระ มีเรือพระพร้อมเครื่องประโคมและผู้ที่มาร่วม
ชักพระแห่พระ ผ่านในหมู่บ้านไปยังที่หมาย ชาวบ้านที่อยู่ในเส้นทางที่ขบวนเรือพระด าเนินผ่านก็
จะออกมาดู ออกมาท าบุญ ออกมาช่วยลากพระบ้าง ผู้ใหญ่สุเทพ แพรัตน์ เล่าว่าในสมัยก่อนมี
ความเชื่อกันว่าผู้ใดที่ลากพระออกจากวัดต้องมาลากพระกลับวัดด้วย ผู้นั้นจะได้บุญมาก  ใน
สมัยก่อนจึงมีผู้คนมาร่วมขบวนกันจ านวนมาก  ระหว่างก็มีการร้องร าท าเพลงเต็มไปด้วยความ
สนุกสนาน 

ปัจจุบันเมื่อมีจัดการงานประเพณีชักพระที่ดูแลด้วยภาครัฐ มีการก าหนดรูปแบบ
ขบวนแห่เพื่อความเป็นสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปถึงปัจจุบันมีการประกวดขบวน
แห่เรือพระเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่าง หลักเกณฑ์การ
ประกวดขบวนแห่ในงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานประจ าปี 
2555  ที่ประกาศโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
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รายละเอียดของขบวนแห่เรือพระ 
1. การจัดขบวนแห่ หมายถึง การจัดรูปขบวนตามหลักเกณฑ์และแผนผัง โดยมี

องค์ประกอบตามล าดับ (20 คะแนน) 
1.1 ป้ายชื่อวัด 
1.2 ป้ายธรรมะ/ค าขวัญ/คติธรรม  
1.3 ขบวนฟ้อนร า  
1.4  ขบวนกลองยาว 

2. การจัดท าป้ายประวัติวัด  เพื่อให้กรรมการ, ประชาชน,นักท่องเที่ยว ได้ทราบ
ประวัติวัดที่ชัดเจน เช่น สถานที่ต้ัง,เจ้าอาวาส,ฯลฯ (10 คะแนน) 

3. การให้จังหวะประกอบขบวนแห่ หมายถึง จังหวะเพลง/ดนตรี/ที่ให้จังหวะการ
เดินในขบวนรวมถึงความพร้อมเพรียง ความสวยงาม 

3.1 ความพร้อมเพรียง 
3.2 ความสวยงาม 
3.3 มีระเบียบ เหมาะสม 
3.4 ความชัดเจนของจังหวะ 

4. จ านวนคนลาก (20 คะแนน) หมายถึงครบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ไม่น้อย
กว่า 40 คน)   

4.1 จ านวนคนลากตามหลักเกณฑ์ 
4.2 การแต่งกายสวยงามถูกต้องตามประเพณี 
4.3 ความเป็นระเบียบของคนลาก 

5. ป้ายธรรมะหรือค าขวัญ (10 คะแนน) หมายถึง ป้ายธรรมะ/ค าขวัญ หรือคติ
ธรรม เขียนชัดเจนและติดไว้ในที่เหมาะสมเป็นระเบียบ เกิดความคิดโน้มน้าวจิตใจผู้พบเห็น  

5.1 จ านวนและขนาดเหมาะสม เป็นประโยชน์ 
5.2 สวยงาม ประณีต เป็นระเบียบ 

6. ความคิดสร้างสรรค์  (20 คะแนน) หมายถึง ความคิดริเริ่มท่าร า จัดรูปขบวน
แปลกตา สนุกสนาน เร้าใจ แต่คงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ประเพณีไทย 

6.1 ความแปลกใหม่ 
6.2 ความสวยงาม 
6.3 อนุรักษ์ประเพณี 
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6.4 ความประหยัด 
6.5 ความเร้าใจ สนุกสนาน 

เงินรางวัลประเภทขบวนแห่ 
ชนะเลิศ  โล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล  30,000  บาท 
รองชนะเลิศ 1โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล   25,000  บาท 
รองชนะเลิศ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล   20,000  บาท 
รองชนะเลิศ 3 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล   15,000  บาท 
การจัดเตรียมขบวนแห่นั้น ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของผู้น าชุมชนฝ่ายหญิง คือเมื่อเข้า

ร่วมการประชุมเพื่อหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบขบวนว่าปีนี้เป็นอย่างไร  จ านวนผู้ร่วมขบวนประมาณกี่
คน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นอย่างไร จากน้ันจึงจัดหาผู้ร่วมขบวนโดยการสอบถามกันเองในชุมชน 
บ้านไหนมีความพร้อมในด้านใดก็ให้ความร่วมมือด้านนั้น บางบ้านมีลูกสาวลูกชายหน้าตาดี ก็
ติดต่อมาถือป้ายน าขบวนแห่ บ้านไหนอยากมีส่วนร่วมในขบวนชักพระก็จะชักชวนกันมาแจ้งชื่อไว้ 
เพื่อจัดเตรียมหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่อไป และนัดแนะมาซ้อมการเดินการต้ังขบวนต่อไป การ
เตรียมตัว ฝึกซ้อมการร า ของผู้ร่วมขบวนแห่จะเริ่มล่วงหน้าก่อนวันงานประมาณ 1-2 สัปดาห์ ส่วน 
การต้ังขบวนว่าใครยืนอยู่ต าแหน่งใด อาจมีการซักซ้อมกันวันที่มีการเคลื่อนเรือพระไปยังจุดนั้นพบ
บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นระยะทางสั้นๆภายในชุมชน (วิญญา พรหมเย็น, 2555) 

 

 
 

ภาพที่ 42  ภาพเรือพระทยอยเดินทางมายังบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอ 
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(ก) 

 

 
(ข) 
 

ภาพที่ 43   ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณตลาดมารอท าบุญและออกมาช่วยลากเรือพระ 
(ก)  เรือพระบกที่ลากผ่านตลาดในช่วงเช้า 
(ข) เรือพระบกที่ลากผ่านตลาดในช่วงค่ า 
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เมื่อถึงวันที่สมโภชเรือพระ เรือพระจากแต่ละวัดในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ต่างทยอย
เดินทางจากวัดออกมายังบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอกาญจนดิษฐ์  บางวัดก็ใช้เวลานี้ในการซ้อมตั้ง 

ขบวนเสมือนวันงานในอ าเภอเมือง  วัดที่อยู่ใกล้ๆก็ต้ังขบวนมาส่งเรือพระถึงบริเวณ
หน้าที่ว่าการอ าเภอ เมื่อผ่านที่ชุมชน  สองข้างทางจะมีชาวบ้านมารอดูเรือพระของแต่ละวัด วัดใด
มีขบวนลากก็เข้าไปช่วยลากเรือพระสวนหนึ่งก็มายืนรอเพื่อร่วมท าบุญ ซึ่งบริเวณหน้าสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอกาญจนดิษฐ์จะมีเรือพระลากผ่านต้ังแต่เช้าจนค่ า 

ในวันงานชาวบ้านจะนัดรวมตัวกันแล้วเดินทางไปตัวอ าเภอกับรถที่จัดไว้ส่วนหนึ่ง อีก
ส่วนหนึ่งที่แยกกันไปแต่งหน้าท าผมอาจตามไปเจอกันที่นัดหมาย ปัจจุบันเริ่มต้ังขบวนที่บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อถึงเวลาที่ก าหนด ประมาณเวลา 8.00 น. จึงเริ่มเดินขบวน
ตามล าดับหมายถึงเลขที่จับฉลากไว้แล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีคอย
อ านวยความสะดวกและควบคุมการเดินขบวนแห่ตลอดเส้นทาง 

เมื่อถึงเวลาเคลื่อนขบวน รูปแบบขบวนของแต่ละวัดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความ
สร้างสรรค์ของแต่วัด บางวัดสร้างสีสันด้วยกลุ่มคนที่แต่งตัวแปลก แหวกแนว เดินร้องร าท าเพลง
อยู่ในขบวน ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เครื่องดนตรีต่างๆ ต่างประโคมให้จังหวะสนุกสนาน มี
การร่ายร าเข้าจังหวะ บางขบวนมีการโห่ร้องเพลงสนุกสนาน ครื้นเครงตลอดเวลา   

บรรยากาศสองข้างทางที่ขบวนแห่เดินผ่านเริ่มมีชาวบ้านทยอยมายืนรอดูขบวนแห่ ซึ่ง
มีทั้งคนในพื้นที่อ าเภอเมือง  คนที่มาจากต่างอ าเภอและนักท่องเที่ยว เดินทางมาถึงต้ังแต่เช้าและ
อยู่ท าบุญหยอดเหรียญในเรือพระตลอดเส้นทางจนมืดค่ า ด้วยความเชื่อความศรัทธาที่ว่าได้
ท าบุญ 100 วัดในวันเดียว ทั้งนี้ปัจจุบันมีขบวนแห่จากหน่วยงานเอกชนมาร่วมด้วยมากมาย เพื่อ
ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังมีหน่วยงานเอกชนมาบางส่วนมาต้ังบูธ
แจกจ่ายน้ าด่ืมแก่ผู้เดินขบวนและผู้ที่มาเที่ยวชมงานตลอดเส้นทาง สร้างความประทับใจแก่
ผู้ร่วมงานไม่น้อย  
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    (ก) 
 

 
(ข) 

ภาพที่ 44   บรรยากาศการซ้อมร าหน้าขบวนเรือพระบก 
(ก)  บรรยากาศการซ้อมร าหน้าขบวนเรือพระบก 
(ข)  บรรยากาศการซ้อมร าหน้าขบวนเรือพระบก 
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ภาพที่ 45   ภาพการร าหน้าขบวนเรือพระ 
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การท าพิธีสมโภชเรือพระ 
การสมโภชเรือพระ คือพิธีกรรมทางศาสนาเป็นการฉลองเรือพระ เพื่อความเป็นสิริ

มงคล ให้เรือพระเดินทางไปกลับปลอดภัยและให้ชาวบ้านได้มาร่วมท าบุญกับเรือพระในท้องถิ่น
ของตนจากการร่วมพิธีที่ทางเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557  
พบว่าขั้นตอนและองค์ประกอบในการจัดพิธีสมโภชเรือพระมีดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบงานจัดงานสมโภชเรือพระในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ ถือเป็นศูนย์กลางการจัดงานส่งเสริมประเพณีชักพระ

ทอดผ้าป่าในเขตกาญจนดิษฐ์ เพื่อรองรับเรือพระจากวัดต่างๆภายในอ าเภอและอ าเภอใกล้เคียงที่
มาร่วมพิธีสมโภชและให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมท าบุญ  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสมาร่วมใน
กิจกรรมประเพณีชักพระและทอดผ้าป่า เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวและมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่น   

โดยทางเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์  รับผิดชอบดูแลจัดงานสมโภชเรือพระของอ าเภอ
กาญจนดิษฐ์ขึ้นเป็นเวลา 2 วัน  บริเวณลานหน้าที่ว่าการอ าเภอกาญจนดิษฐ์  วันแรกมีงาน
มหรสพต่างๆ มีการออกร้านขายของ  วันที่ 2 คือวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11 เวลาประมาณ 10.00 น. 
เรือพระของแต่ละวัดที่ลงทะเบียนไว้จะทยอยเดินทางมารวมตัวกันบริเวณงาน โดยการน าขบวน
ของต ารวจและเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลฯ  ระหว่างทางจะมีการร้องร าท าเพลงสนุกสนาน
ครึกครื้นดึงดูดประชาชนที่อยู่ระหว่างเส้นทางที่เรือพระลากผ่านให้มาร่วมท าบุญและเดินทาง
มาร่วมงาน   แต่ละปีจะมีเรือพระประมาณ 30-40 ล าจากทุกต าบลในอ าเภอกาญจนดิษฐ์และ
อ าเภอใกล้เคียงมาร่วมงานนี้  โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นวัดที่ส่งเรือพระเข้าประกวด วัดใดที่ต้องการ
เข้าร่วมงานก็ลงทะเบียนกับทางเทศบาลไว้ ทางเทศบาลจะอ านวยความสะดวกในการเคลื่อน
ขบวนเรือพระจากวัดถึงบริเวณจัดงานในอ าเภอเมืองให้เป็นไปด้วยความสะดวก  ช่วงค่ าของวันนี้
จึงจัดพิธีสมโภชเรือพระขึ้น 

ส าหรับการเตรียมงานในส่วนนี้เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ จะท าการนัดประชุมกับ
ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือและชี้แจงรูปแบบการ
จัดงานแต่ละปี การเตรียมการล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน โดยมีงบประมาณแยกเป็น 2 ส่วน ให้เงิน
สนับสนุนวัดในเขตและ งบประมาณในการจัดงานสมโภชเรือพระ 100,000  บาท ครอบคลุมถึง
การประชาสัมพันธ์ การเตรียมสถานที่ จัดเตรียมน าขบวนเรือพระ และอื่นๆ  

การจัดงานสมโภชเรือพระที่เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์จัดขึ้น มีข้อดีอีกประการหนึ่ง
คือ ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมท าบุญในงานที่ทางจังหวัดจัดขึ้น  ก็สามารถเดินทาง
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มาร่วมท าบุญประจ าปีที่นี่ได้สะดวก เป็นการสนับสนุนให้พระสงฆ์ในพื้นที่มีส่วนร่วมในงานสมโภช 
ฉลองเรือพระบกและดึงประชาชนเข้ามาช่วยงานเยอะขึ้น  

 

 

 

 
 

ภาพที่ 46  ภาพเรือพระบกที่มาจอดรวมกันบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
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พิธีสมโภชเรือพระในส่วนกลางอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
วันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการจัดงานสมโภชเรือพระบริเวณหน้าที่ว่า

การอ าเภอกาญจนดิษฐ์ วันน้ีมีเรือพระทยอยเดินทางมาจอดในจุดที่ทางเทศบาลเตรียมไว้ให้ตลอด
ทั้งวัน  จนถึงเวลาประมาณ 18.00 น. ทางผู้จัดงานเริ่มประชาสัมพันธ์บอกกล่าวถึงความเป็นมา
และความส าคัญของประเพณีชักพระและประกาศเชื้อเชิญประชาชนที่ก าลังเดินในบริเวณงาน  
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีสมโภชเรือพระ  ซึ่งทางเทศบาลเตรียมพื้นที่
ประกอบพิธีและเปิดให้ประชาชนที่มาเดินในงานเข้ามาร่วมในพิธีสมโภชเรือพระได้ด้วย   

จนกระทั่งเวลาประมาณ 19.00 น. จึงประกอบพิธีทางศาสนา หลังจากนั้นประธาน
คณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน อาจมีการแสดงการร้องเพลงเรือ 
เพลงฉ่อย จากนักเรียนในชุมชน เป็นต้น หลังจากเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมพิธีการจึงกลับไปร่วมท าบุญ
ตามประเพณี  

เวลา 22.00 น. เรือพระจึงเริ่มเคลื่อนขบวนไปตามถนนสายนครศรีฯ -สุราษฎร์ธานี 
โดยการน าขบวนจากเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ตระเตรียมไว้เพื่อเตรียมตัวร่วม
ขบวนแหท่ี่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 47  ภาพเรือพระที่มาร่วมพิธีสมโภชส่วนกลางจะมีการผูกโยงสายสิญจน์เรือพระทุกล าไว้ 
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ภาพที่ 48  ภาพผู้มาร่วมพิธีสมโภชส่วนกลาง 

  
 พิธีสมโภชเรือพระในชุมชน 
 บางพื้นที่จะมีการจัดพิธีสมโภชเรือพระที่บริเวณท าการบริหารส่วนต าบลก่อนจะ

เดินทางมาร่วมพิธีที่ส่วนกลางเพื่อความสะดวกของชาวบ้านในละแวกนั้นได้มาร่วมกันท าบุญ
สมโภชเรือพระ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  49   ภาพเรือพระที่มาร่วมพิธีสมโภชหน้าส านักงานเทศบาลต าบล 

พิธีสมโภชเรือพระที่วัด 
ปัจจุบันไม่มีสมโภชเรือพระที่วัดมากนัก ส่วนใหญ่จะน าเรือพระบกไปจอดจุดที่อ าเภอ

จัดเตรียมไว้ทั้งหมดเพื่อความสะดวก เว้นเสียแต่มีชาวบ้านที่ต้องการสมโภชเรือพระที่วัดก็รวมตัว
กันมาท าบุญช่วงเวลาประมาณ 19.00 น.  
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     (ก) 
 

 
               (ข) 

ภาพที่  50  ชาวบ้านมาร่วมภาพพิธีสมโภชเรือพระภายในวัด 
(ก) พิธีสมโภชเรือพระภายในวัดสนธิ์ 
(ข) พิธีสมโภชเรือพระภายในวัดนิกรประสาท 
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ประเพณีการท าขนมต้ม   
ในอดีตการท าขนมต้มเพื่อไปท าบุญเรือพระนั้นมักจะท ากันทุกบ้าน “เข้าพร้อมตอก 

ออกพร้อมต้ม” เป็นค ากล่าวถึงขนมประจ าเทศกาลคือข้าวตอกในเทศกาลเข้าพรรษา และขนมต้ม
ในเทศกาลออกพรรษาของชาวใต้  ขนมต้มเป็นขนมประจ าประเพณีชักพระ ที่มีความเป็นมาจาก
พุทธต านาน เมื่อพุทธศาสนิกชนทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพุทธ
มารดาชั้นดาวดึงส์ ต่างปลื้มยินดีมารอรับเสด็จพร้อมกับเตรียมภัตตาหารมาถวายอย่างล้นหลาม 
ท าให้ไม่สามารถเข้าไปถวายภัตตาหารแด่พระพุทธองค์ได้ทั่วทุกคน ด้วยศรัทธาแรงกล้าของผู้ที่ไม่
สามารถเข้าไปซึ่งมีจ านวนมาก จึงน าภัตตาหารห่อใบไม้ส่งต่อๆกันเข้าไปถวาย แต่มีบางคนซึ่งอยู่
ไกลออกไปมากๆ เห็นว่าการส่งต่อช้าไม่ทันใจจึงน าห่อภัตตาหารโยนบ้าง ปาบ้างเข้าไปเป็นที่
วุ่นวาย การห่อภัตตาหารดังกล่าวต่อมาเกิดเป็นประเพณีห่อต้มขึ้นมา แต่บางท่านอ้างว่าประเพณี
ห่อต้มนั้นเกิดจากความกันดารของนครสังกัสสะ ประชาชนที่ไปรอรับเสด็จพระพุทธองค์ล้วนแต่
เป็นคนยากจน ไม่สามารถน าภัตตาหารอย่างอ่ืนไปถวายพระพุทธองค์ได้ มีเพียงอาหารจ าพวกที่
เรียกว่า ต้ม เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นประเพณีน าต้มไปท าบุญที่วัดในวันลากพระสืบมา       
(ชวน เพชรแก้ว,2537:25) 

อย่างไรก็ตามการที่ชาวใต้ได้น าเหตุการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์และคิดค้นรูปแบบของ
ขนมที่เรียกว่าขนมต้มนั้นถือเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของคนโบราณ  ขนมต้มมีสวนผสม
กับกะทิ มีความมันจะขึ้นรายากเป็นการถนอมอาหาร วิธีการเก็บขนมต้มของคนโบราณเก็บขนม
ต้มใส่ชะลอมไว้แล้วผูกแช่ไว้ในน้ า น้ าจะไม่ซึมเข้ากับน้ ามันอีกทั้งอุณหภูมิของน้ าที่ไหลตลอดเวลา
เป็นอุณหภูมิที่คงที่ เปรียบเทียบกับการเก็บใส่ ตู้ เย็นในสมัยนี้ เก็บไว้กินได้นานเป็นเดือน  
นอกจากน้ันในสมัยก่อนการลากเรือพระไปที่นัดหมายต้องใช้เวลานานและคนจ านวนมาก การท า
ขนมต้มแจกจ่ายคณะเรือพระ ซึ่งท าจากข้าวเหนียวลดความหิวได้เป็นอย่างดี (พระครูสังฆรักษ์สุ
จินต์ ทีปธมฺโม, 2557) 

ปัจจุบันวัดท่าไทร ต าบลท่าทองใหม่ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จัดให้มีการห่อข้าวต้มลูก
โยน หรือภาษาถิ่นเรียกว่าแทงต้ม เพื่อแจกจ่ายส าหรับคณะเรือพระ และพุทธศาสนิกชน ประชาชน
ที่มาร่วมประเพณีชักพระน ากลับไปรับประทาน   ประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยนของวัดท่าไทรน่าจะ
เกิดขึ้นมาพร้อมกับการจัดให้มีประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าของวัดท่าไทรในปี พ.ศ. 2525  พระเทพ
พิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดท่าไทรรูปปัจจุบัน ได้เชิญชวนพุทธบริษัท
ร่วมกันจัดท าข้าวต้มลูกโยนอย่างจริงจังขึ้น โดยในแต่ละปีจะใช้ข้าวเหนียว ประมาณ 64 -99 ถัง 
ตามโอกาสที่เห็นสมควร ในแต่ละปีจะมีชาวบ้านจากอ าเภอใกล้ไกลและจากต่างจังหวัด เดินทาง
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มาร่วมกันท าขนมต้มที่ทางวัดจัดขึ้นเป็นประเพณี “ห่อข้าวต้มลูกโยนวัดท่าไทร” โดยจะจัดในวันขึ้น 
14-15 ค่ าเดือน 11 ต้ังแต่เช้ามืดจนดึก เพื่อน าไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมงานและท าบุญใน
งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ในช่วงระยะเวลา 6 ปีหลัง วัดท่าไทรได้ก าหนดให้ท าข้าวต้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ โดยใช้จ านวนถังของข้าวสารเหนียวที่ใช้ในการท าต้ม จ านวน 82 ,83, 84 ,85 ,86 และ 
87 ถังตามล าดับ (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2557: 67) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่  51 คุณยายมณฑา บุญชู  เจ้าของสูตรข้าวต้มลูกโยนวัดท่าไทร 
 

คุณยายมณฑา บุญชู  เจ้าของสูตรข้าวต้มลูกโยนวัดท่าไทร เดิมมีอาชีพท าขนมขาย ต่อมา
ท่านเจ้าคุณวัดท่าไทร พระอาจารย์ชูชาติ  อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทรให้มาช่วยงานท าขนมต้มเพื่อ
แจกจ่ายในงานประเพณีชักพระ  ท าครั้งแรกท าประมาณ 50 ถัง ร่วมกันท าในชุมชน และช่วยมา
ตลอดจนทุกวันนี้   ทุกวันนี้คุณยาย ยังคงมาดูแลและให้ก าลังใจทีมชาวบ้านที่มาช่วยท าข้าวต้มลูก
โยนอยู่ทุกป ี

 ขั้นตอนการท าต้ม  คือ การผัดข้าวเหนียวด้วยกะทิสด พอได้ที่แล้วก็จะใส่ถั่ว 
และน้ าตาล จนได้ที่ ก่อนมาห่อด้วยใบกะพ้อ ที่สอดมัดกันเองโดยไม่ต้องใช้ตอกหรือเชือก และ "ห่อ
มัด" ซึ่งคล้ายกับห่อต้ม ต่างกันเพียงห่อด้วยใบจากหรือมะพร้าวอ่อน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว
ประมาณ 4-5 นิ้ว แล้วใช้เชือกมัดเป็นเปลาะ ๆ ก่อนน าไปต้มแล้วน าไปนึ่งประมาณ 45 นาที จึงจะ
สุกน ามารับประทาน และแจกจ่ายได้ (พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล,2557) 
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(ก) 

 

 
           (ข) 

          (ค) 
ภาพที่  52  ขั้นตอนการท าข้าวต้มลูกโยนวัดท่าไทร 

(ก) ภาพข้าวเหนียวท่ีผัดกับกะทิ ถั่ว  
(ข) ภาพข้าวเหนียวท่ีผัดพร้อมจะห่อ 
(ค) ภาพชาวบ้านมาช่วยกันห่อต้ม 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 53   ขั้นตอนการท าข้าวต้มลูกโยนวัดท่าไทร 

(ก) ภาพข้าวเหนียวท่ีห่อแล้วเตรยีมนึ่งอีกครั้ง 
(ข) เตานึ่งที่ทางวัดท่าไทรเตรียมไว้ส าหรับนึ่งต้ม 
(ค)  ภาพรถที่ทางวัดท่าไทรใช้บรรทุกข้าวต้มลูกโยนไปแจกจ่ายในวันงาน 
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