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บทท่ี 1                                                                                                                                                     

บทนํา 

 

1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วัฒนธรรมเกิดจากการจรรโลงและการสรางสรรคของมนุษยในอดีตกาลและไดรับการ

สืบทอดกันตอมาถึงปจจุบันไดแก  วัฒนธรรมดานรูปธรรมและวัฒนธรรมดานนามธรรม  

วัฒนธรรมดานรูปธรรมที่เห็นไดชัด หมายถึง งานศิลปกรรม งานฝมือ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช อาคาร                         

แหลงโบราณคดี ทั้งน้ีรวมถึงโบราณสถานและหลักฐานการจารึกตางๆและวัฒนธรรมดาน

นามธรรม หมายถึง คติธรรม ความเชื่อ  ศาสนาขนบธรรมเนียม ภาษา ประเพณี ที่สืบทอดมาจาก

บรรพบุรุษที่มีการถายทอดสูรุนตอรุน  

ปจจุบันสังคมไทยเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง

และวัฒนธรรม ทั้งน้ีเพราะรัฐและสังคมสวนใหญใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค

ปจจุบันและอนาคตจึงทําสังคมไทยเติบโตอยางเกือบลืมรากเหงาเกิดชองวางระหวางวัย  การลม

สลายของครอบครัวและชุมชน ทั้งในระดับบานและเมืองอันเปนปญหาและสงผลกระทบตอสังคม 

ในยุคที่เรียกวา โลกาภิวัตนที่กําลังปรับเปลี่ยนสังคมไทยที่แตเดิมเนนสังคมเกษตรกรรมแบบชาวนา 

(peasant societies) มาเปนสังคมที่เนนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม (NICs) สงผลตอการปรับตัวของคน

ในทองถิ่นใหทันโลก ผลที่ตามมาก็คือ เกิดความเหลื่อมล้ํา  การเอารัดเอาเปรียบกันระหวางผูมี

โอกาสและผูดอยโอกาสซึ่งเปนคนกลุมใหญของสังคมเปนสาเหตุนําไปสูการเกิดความขัดแยง

นานาประการ หนทางที่จะแกปญหาที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน คือ การสรางพลังภายในในการ

พัฒนาทองถิ่นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม (localization)ใหไดพลังการเพื่อมุงสูการ

เปลี่ยนแปลง1 

                                                           
1 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ,วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลพบุรี (กรุงเทพฯ :คณะกรรมการ, 2542 ),ก.  
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สังคมไทยเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดจากกระบวนการ

ถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง  การศึกษาเปนปจจัยหน่ึงที่เปนกลไกสําคัญ 

ในการถายทอดวัฒนธรรม สมัยกอนการศึกษาถายทอดวัฒนธรรมกระทําในวงแคบเพียงอยูในวัดใน

วังและมีขอบเขตจํากัด  ฉะน้ัน วัฒนธรรมทางดานภูมิปญญา  ศิลปะและวิทยาการตางๆที่มีอยูในตัว

ผูรู ผูชํานาญการมักไมคอยมีการถายทอดแพรหลายเมื่อไมไดนําไปถายทอดก็คอยจางหาย 

ดังน้ัน  การถายทอดความรูนาจะเปนวิธีการหน่ึงที่สามารถเปนเคร่ืองมือที่จะชวย

พัฒนาการถายทอดความรูโดยการอนุรักษ การสืบสานและการฟนฟูเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลมากขึ้น  นอกจากจะเปนการสงเสริมใหมีการสืบคนและเสาะแสวงหาความรูมาจาก

แหลงตางๆแลวยังตองพัฒนาสรางความรูขึ้นมาเองอันเปนเปาหมายที่แทจริงของการจัดการความรู 2 

นับแตป พ.ศ. 2516 ความสนใจความรูดานประวัติศาสตรทองถิ่นไดเฟองฟูและมีมา

อยางตอเน่ืองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับ

ความรูในเร่ืองทองถิ่นทั้งในดานเน้ือหา ตลอดจนแนวคิดและวิธีการตางๆโดยเฉพาะการหันไป

ศึกษาเร่ืองราวของชุมชนหมูบาน วิถีชีวิตของผูคนธรรมดามากกวาการศึกษาประวัติศาสตรการเมือง 

เร่ืองราวของตัวผูนําดังที่นิยมกระทํากันมาในอดีต  ประวัติศาสตรทองถิ่นในลักษณะดังกลาวน้ีได

เนนการมีสวนรวมในกระบวนการศึกษาของประชาชนในฐานะเจาของประวัติศาสตรอันจะทําให

เกิดความสํานึกความภาคภูมิใจในทองถิ่นความเขาใจของทองถิ่นของตนอันนําไปเปนประโยชน

สําหรับการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมที่มีอยูอยางแทจริง  เชื่อกันวาเปนพื้นฐานสําคัญยิ่งใน

กระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชนและการสงตอตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นที่กําลังอยูทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกปจจุบัน 3  

ชุมชนยานวัดดุสิตารามเปนชุมชนเกาแกแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานครนับแตสมัยตน

กรุงรัตนโกสินทร แตเดิมพื้นที่ของชุมชนยานน้ีเปนพื้นที่สวนที่มีความอุดมสมบูรณมีลําคลอง

ธรรมชาติและคลองขุดที่เชื่อมตอกับแมนํ้าเจาพระยา  ไดแก คลองวัดดุสิตารามและคลองขนมจีน 

                                                           
2 เอกวิทย ณ ถลาง ,ภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการความรู (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการ

จัดการ ,2547) ,1. 
3 ยงยุทธ ชูแวน ,คร่ึงศตวรรษแหงการคนหาและเสนทางสูอนาคต : ประวัติศาสตร

ทองถิ่น (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ,2551) ,11. 
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การคมนาคมในอดีตจึงใชเสนทางนํ้าเปนหลัก  ชาวบานสวนใหญเปนชาวไทยพุทธ  นอกจากน้ียังมี

ชาวไทยมุสลิมและชาวจีนแทรกอยูรวมกันมาชานาน 

ชาวไทยในชุมชนยานวัดดุสิตารามมีบรรพบุรุษสวนใหญอพยพมาเมื่อคร้ังกรุงศรี

อยุธยาเสียแกพมาในป พ.ศ. 2310 โดยเขามาต้ังถิ่นฐานและทําสวนอยูบริเวณปากคลองบางกอกนอย

ฝงเหนือซึ่งเดิมเรียกวามีวัดเสาประโคนโดยตอมาไดเปลี่ยนนามเปนชุมชนวัดดุสิตาราม  กลุมคน

ไทยเหลาน้ีไดนําความรูและภูมิปญญาการละเลนพื้นบานมาเลนกันในยามวางจากการทําสวนและ

เลนกันในเทศกาลตางๆ  ไดแก  การละเลนกระบี่กระบอง  การละเลนกลองยาว  การละเลนผีลอบ  

การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม ซึ่งสามารถแบงงออกเปน 2 ประเภท คือ การละเลนทองถิ่น

และการละเลนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม โดยการละเลนทองถิ่น คือ การละเลนกระบี่กระบองและ

การละเลนกลองยาว    การละเลนกระบี่กระบอง นิยมเลนในงานทอดกฐิน ทอดผาปา งานศพ  เปน

ตน  การละเลนกลองยาวมักเลนในงานตางๆ  เชน งานแตงงาน งานบวชนาค  สําหรับการละเลนที่

เกี่ยวของกับพิธีกรรม ไดแก การละเลนผีลอบ  การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลมเปนการละเลน

ที่เกี่ยวกับความเชื่อในเร่ืองภูต ผี วิญญาณ โดยไดมีพิธีกรรมมาเกี่ยวของนิยมเลนกันในชวงเทศกาล

สงกรานต   โดยการละเลนเหลาน้ีไดมีการสืบทอดกันมาหลายชั่วคนตอมาจนกลายเปนเอกลักษณ

วัฒนธรรมของชาวบานยานวัดดุสิตาราม 

 ในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา ราวป พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2488 บริเวณปากคลอง

บางกอกนอยรวมทั้งยานชุมชนวัดดุสิตารามน้ีไดถูกฝายสัมพันธมิตรโจมตีแลทิ้งระเบิดหลายลูก

ไดรับความเสียหายและผูคนสวนใหญตางพากันอพยพหนีภัยสงครามทําใหการละเลนตางๆของ

ชุมชนวัดดุสิตารามที่สืบทอดกันมาตองหยุดชะงักไประยะเวลาหน่ึง  เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพา

ยุติลงราว พ.ศ.2488  ชาวบานจึงเร่ิมนําการละเลนทั้งการละเลนกระบี่กระบอง  การละเลนกลองยาว  

การละเลนผีลอบ  การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลมกลับมาเลนอีกแตไมนานนักความนิยม

การละเลนดังกลาวเร่ิมลดลง แตยังคงมีชาวบานบางคนยังคงสนใจและพยายามสืบทอดการละเลน

กระบี่กระบองและกลองยาวไว   สวนการละเลนผีลอบน้ันไดหายไประยะเวลาหน่ึงแตปจจุบันมี

ชาวบานกลุมหน่ึงพยายามฟนและอนุรักษ  สําหรับการละเลนแมศรีและการละเลนลิงลมไดหายไป

จากชุมชนวัดดุสิตารามโดยไมมีการสืบทอด 

สาเหตุที่การละเลนบางอยางหายไปจากชุมชนยานวัดดุสิตารามระหวางเกิดสงคราม

มหาเอเชียบูรพาน้ันเพราะชาวบานตางอพยพหน้ีภัยสงครามอีกทั้งเมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพายุติลง  

จอมพล ป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะน้ันไดสงเสริมรําวงมาตรฐานจนเปนที่นิยม
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แพรหลายทั่วประเทศและรวมทั้งชุมชนยานวัดดุสิตารามดวย  ทําใหการละเลนในชุมชนลด

ความสําคัญลงจนเกือบจะสูญหายไป  นอกจากน้ีมีการอพยพของคนนอกเขาไปต้ังถิ่นฐานในบริเวณ

ชุมชนวัดดุสิตารามมากพื้นที่เคยพื้นที่สวนและเปนพื้นที่เปนลานวัฒนธรรมของชุมชน คอยๆถูก

แปรสภาพเปนพื้นที่ที่อยูอาศัย ทําใหไมมีสถานที่สําหรับทํากิจกรรมการละเลนของชุมชนอยางเชน

ในอดีต  อีกทั้งใน พ.ศ.2516 มีการสรางสะพานพระปนเกลาและถนนผานดานหลังชุมชนวัดดุสิตา

รามทําใหวิถีชีวิตของชาวบานในยานน้ีเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

อีกทั้งชาวบานในชุมชนตางตองทํามาหาเลี้ยงชีพของตน  ชาวบานบางสวนที่เคยอาศัยในชุมชนก็

อพยพยายถิ่นไปยังที่ อ่ืน คนนอกชุมชนบางสวนมีการยายเขามาอยูอาศัยในชุมชน  สงผลให

ชาวบานในชุมชนยานวัดดุสิตารามไมคอยมีการรวมตัวกันและมิไดใหความสําคัญกับภูมิปญญา

การละเลนทองถิ่นเฉกเชนในอดีต 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจการศึกษาภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นอันเปนอัตลักษณ

นของชุมชนยานวัดดุสิตารามมาชานานทั้งที่ยังคงมีการสืบทอดและที่หายไป ไดแก การละเลน

กระบี่กระบอง การละเลนกลองยาว การละเลนผีลอบ การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม เพื่อ

นําไปสูการหาแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม  เขตบางกอก

นอย กรุงเทพมหานคร  เพื่อใหการละเลนทองถิ่นเหลาน้ีสามารถสืบทอดและสืบสานดํารงอยูอยาง

ยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค 

2.1 ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

2.2 สํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาการละเลนตางๆชุมชนยานวัดดุสิตา

ราม 

2.3 ศึกษาวิธีการจัดการและปญหาของภูมิปญญาการละเลนตางๆชุมชนยานวัดดุสิตา

รามในอดีตและปจจุบัน 

2.4  เสนอแนวทางการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นละเลนตางๆชุมชนยานวัดดุสิตารามใน

อนาคต 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษา “แนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม                     

เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ” น้ันเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่มุงศึกษา
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ภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม  ไดแก  การละเลนกระบี่กระบอง การละเลน

กลองยาว  การละเลนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม ไดแก การละเลนผีลอบ การละเลนแมศรีและ

การละเลนลิงลม จากปราชญชาวบาน ผูสืบทอด ผูสืบสานและชาวบานที่มีสวนเกี่ยวของในภูมิ

ปญญาทองถิ่นเหลาน้ี  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตา

รามอยางเหมาะสมและยั่งยืนตอไป 

 3.1. ขอบเขตพื้นท่ีทําการศึกษา  

ศึกษาพื้นที่ชุมชนยานวัดดุสิตาราม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 12 ไร ต้ังอยูระหวางคลอง

บางกอกนอยกับสะพานพระปนเกลา แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

 

4.วิธีการศึกษา 

4.1 ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยการรวบรวมขอมูลเอกสารเกี่ยวกับ

ความเปนมาของชุมชนยานวัดดุสิตาราม ภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นและการละเลนที่เกี่ยวของกับ

พิธีกรรมของชุมชนยานวัดดุสิตารามตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีตางๆ ที่สามารถนํามาใชกับการศึกษา

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม โดยขอมูล

เอกสารสวนใหญอยูในรูปแบบรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หนังสือ บทความ เอกสารเผยแพร 

แผนที่ รวมทั้งสื่อทางอินเตอรเน็ต  

4.2  เก็บรวบรวบขอมูลภาคสนาม (Field research) ดวยการลงพื้นที่สํารวจ ใชวิธีการ

สัมภาษณ การสังเกต   การสนทนากลุมและการเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปญญาการละเลน

ทองถิ่นและการละเลนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมของชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

4.3 การนําขอมูลเอกสารและขอมูลจากภาคสนามมาประเมิน วิเคราะห การนําเสนอ

ภาพรวมพัฒนาการของพื้นที่ที่ศึกษา ภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นและการละเลนที่เกี่ยวของกับ

พิธีกรรมของชุมชนยานวัดดุสิตาราม ในอดีตและการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและเสนอแนวทางการ

จัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามที่เหมาะสมและยั่งยืนตอไป 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.เพื่อเสนอแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม

เปนไปอยางเหมาะสมเพื่อนําไปสูการจัดการอยางยั่งยืนในอนาคต 
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2.เพื่อเสนอแนวการอนุรักษ การสืบสานและการฟนฟูภูมิปญญาการละเลนทองถิ่น

ชุมชนยานวัดดุสิตารามเพื่อเปนตัวอยางใหกับชุมชนอ่ืนตอไป 
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฏีและงานท่ีเกี่ยวของ 
 

การศึกษาแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม                    

เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  ประกอบดวยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวของซึ่ง

เกิดจากการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ อาทิ  จากหอสมุดแหงชาติ หองสมุดจาก

สถาบันการศึกษาตางๆ  ทั้งที่เปนบทความทางวิชาการ หนังสือ วิทยานิพนธ รายงานการศึกษา 

เอกสารเผยแพรและสื่ออินเทอรเน็ต  

1. แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษา แนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชน 

ยานวัดดุสิตาราม  เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานครไดใชแนวคิดดานประวัติศาสตรทองถิ่น 

ทฤษฎีภูมิปญญาทองถิ่นและแนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมดานภูมิปญญาการละเลน

ทองถิ่น  

1.1   แนวคิดดานประวัติศาสตรทองถิ่น 

เดิมการศึกษาประวัติศาสตรไทยที่ผานมาสวนใหญเปนการศึกษาประวัติศาสตรของ

ศูนยกลางอํานาจหรือที่เรียกกันวา “ประวัติศาสตรชาติ” การศึกษาเร่ืองของผูคนในทองถิ่นตางๆ

หรือชุมชนตางๆยังมีนอย  ในชวง 20 ปที่ผานมาความสนใจในการศึกษาเร่ืองราวความเปนมาและ

การเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นตางๆและชุมชนที่เรียกกันวา “ประวัติศาสตรทองถิ่น”ไดรับความ

สนใจมากขึ้น การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นเปนกระบวนการเรียนรูกันทั้งคนในทองถิ่นและคน

นอก  ทําใหเกิดความเขาใจในเร่ืองราวของผูคนภายในทองถิ่น  มองเห็นถึงความสําคัญของผูคนใน

แตละทองถิ่นที่ตางมี วัฒนธรรมที่ เปนอัตลักษณของตนเองสามารถสรางความภาคภูมิใจ                                  

สรางพลังความเขมแข็งใหชุมชนกอใหเกิดความเขาใจและอยูรวมกันอยางสมานฉันท ชุมชนยานวัด

ดุสิตารามเปนชุมชนเกาแก  ดังน้ัน การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นจะทําใหสามารถเขาใจความ

เปนมาวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชนมากขึ้นเพื่อเปนพื้นฐานกอใหเกิดความเขาใจชุมชนอัน

จะนําไปสูการหาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปญญาการละเลนทองถิ่น

ไดอยางเหมาะสมและยั่งยืนตอไป 
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นักวิชาการที่ศึกษาดานประวัติศาสตรทองถิ่นที่สําคัญไดแก ศรีศักร  วัลลิโภดม   ธิดา  

สาระยา   อานันท   กาญจนพันธุและสุภาภรณ จินดามณีโรจนซึ่งไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความหมาย

ของประวัติศาสตรทองถิ่นและวิธีการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น 

1.1.1  ความหมายของประวัติศาสตรทองถิ่น 

ศรีศักร วัลลิโภดม ใหความหมายของ “ ประวัติศาสตรทองถิ่น ”  คือ ประวัติศาสตรที่มี

ชีวิต (Living history) เปนประวัติศาสตรสังคม (Social history) ที่แสดงใหเห็นความสัมพันธของคน

ในสังคมกับแผนดินเกิด (มาตุภูมิ) ที่ดํารงอยางสืบเน่ืองมาจนปจจุบันเปนประวัติศาสตรที่ไมจบไป

เปนยุคๆแตอยางใด1  คนในสังคมทองถิ่นน้ันแหละคือ ผูที่รวมกันสรางประวัติศาสตรของตนเอง

ขึ้นที่แสดงใหเห็นความเปนมาของผูคนในทองถิ่นเดียวกันที่อาจมีความแตกตางทางชาติพันธุก็ได 

แตเมื่อเขามาต้ังถิ่นฐานอยูในพื้นที่เดียวกันต้ังแต 2-3 ชั่วคนสืบลงไปก็จะเกิดสํานึกรวมขึ้นเปนคน

ในทองถิ่นเดียวกัน มีจารีตขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมความเชื่อและกติกาในทางเศรษฐกิจ

และสังคมรวมกัน โดยมีพื้นฐานทางความเชื่อและศีลธรรมเดียวกัน2 

ธิดา สาระยา  ใหความหมายของประวัติศาสตรทองถิ่น คือ กระบวนการศึกษา

ประวัติศาสตรสังคมที่เนน คน  คําวา “ทองถิ่น” มีความหมายเชิงพื้นที่แตมีนัยที่สัมพันธกับบริบท

แวดลอม  2 ประการ คือ ความหมายที่สัมพันธกับอํานาจทางการเมืองและความหมายที่สัมพันธกับ

ลักษณะวัฒนธรรม ที่ผูกพัน กับคตินิยมทางประวัติศาสตรที่เนนมวลชน จุดมุงหมายของการศึกษา

ประวัติศาสตรทองถิ่นแบบน้ี ผูกมัดใหตองใชวิธีศึกษาที่เปนสหวิทยาการ ยิ่งกวาน้ันการศึกษา

ประวัติศาสตรทองถิ่นยังเปนการดึงประวัติศาสตรใหเขาใกลปจจุบันมากกวาที่ เคยเปนใน

กระบวนการหลอหลอมทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร วัฒนธรรมไทยและอารยธรรมไทยเร่ิม

สะทอนภาพทองถิ่นชัดเจนซึ่งขอบขายและวิธีการ เอ้ือใหเกิดภาพรวมของสังคมที่เคลื่อนไหวพลวัต

รอยูในกระแสเวลาอันยาวนาน3   

                                                           
1 ศรีศักร วัลลิโภดม , “ความสําคัญของตํานานในประวัติศาสตรทองถิ่น : กรณีตํานาน

สนสิงหนวัติ” ,เมืองโบราณ , 35 ,4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2552),7. 
2
 ศรีศักร วัลลิโภดม ,พิพิธภัณฑและประวัติศาสตรทองถิ่นกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ ,2551) ,41. 
3
 ธิดา สาระยา ,ประวัติศาสตรทองถิ่น ประวัติศาสตรท่ีสัมพันธกับสังคมมนุษย 

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ 2539) ,41. 
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อานันท กาญจนพันธุ  กลาววา การศึกษาประวัติศาสตรในฐานะที่เปนสาขาวิชา 

ประวัติศาสตรทองถิ่น หมายถึงประวัติศาสตรของเมืองอ่ืนๆที่ไมใชเมืองหลวง ประวัติบุคคลสําคัญ

ในทองถิ่นและความเปนมาของสถานที่สําคัญทางศาสนาที่ผานมาประเทศไทยจะใหความสําคัญกับ

ประวัติศาสตรของชาติอยางมากในความพยายามสรางความเปนรัฐชาติขึ้นใหรัฐเด่ียวที่แบงแยก

มิได  ดังน้ันศาสตรของสวนยอยๆในสังคมจึงไรความหมาย หากไมมีการโยงใยหรือชวยเสริม

ความสําคัญของประวัติศาสตรสวนกลาง 4 

สุภาภรณ  จินดามณีโรจน กลาววา ประวัติศาสตรทองถิ่นเปนการศึกษาความเปนมา

ของทองถิ่นจาก  “คนใน” หรือคนในทองถิ่นที่มีความรูในระบบนิเวศ ความเปนมา วัฒนธรรมภูมิ

ปญญาและการเปลี่ยนแปลงในทองถิ่นของตนที่เปนองคความรูที่เปนประวัติศาสตรทองถิ่น5 

ดังน้ัน นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญใหความหมายของประวัติศาสตรทองถิ่น คือ การศึกษา

ประวัติศาสตรทางดานสังคมและวัฒนธรรมของคนในทองถิ่นตางๆเพื่อใหเขาใจถึงวิถีชีวิต

วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงของคนในทองถิ่น การศึกษาเชนน้ีจะชวยใหเกิดความเขาใจความ

เปนมาของทองถิ่นที่ลวนมีอัตลักษณของตนไดดี 

1.1.2 แนวทางการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น 

ในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นน้ันมีกระบวนการการศึกษาประวัติศาสตร                              

ซึ่งนักวิชาการ  ผูเชี่ยวชาญหลายทานทั้ง ศรีศักร  วัลลิโภดม ธิดา  สาระยา อานันท กาญจนพันธุและ

สุภาภรณ  จินดามณีโรจน  ไดนําเสนอไว ดังน้ี 

ศรีศักร  วัลลิโภดม ไดกลาวถึง วิธีการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นเปนเร่ืองคนใน

ทองถิ่นที่มีความสัมพันธกับพื้นที่โดยเนนการศึกษาที่ตอเน่ือง  ความเปนประวัติศาสตรทองถิ่นตอง

ศึกษายอนหลังขึ้นไปถึงบรรพบุรุษของพอแมปูยาตายายวาเขาอยูกันมากี่ชั่วคน การศึกษาแบบน้ีทํา

ใหเขาถึงคน  เขาใจคน ประวัติศาสตรเปนสิ่งที่ไมตาย น่ีคือหัวใจของการศึกษาประวัติศาสตร

ทองถิ่น  สวนแนวทางการศึกษาน้ันจะใชวิธีการศึกษาและเก็บขอมูล คือ การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล

เพราะงานประวัติศาสตรทองถิ่นไมใชงานเอกสาร ชีวิตของคนในทองถิ่นบางอยางไมไดมีการเขียน

บันทึกไว มีแตอยูในความทรงจําของคนในทองถิ่นที่  โดยขอมูลเหลาน้ีไดมาจากการเขาไป

                                                           
4 อานันท  กาญจนพันธุ ,ความคิดทางประวัติศาสตรและศาสตรของวิธีคิด (กรุงเทพฯ:

อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง ,2543) , 106-107. 
5 สุภาภรณ จินดามณีโรจน,พิพิธภัณฑภาคสนาม:จากคนลองทํา,รวบรวมและจัดพิมพ

โดยศิริพร  ศรีสินธุ (กรุงเทพฯ:ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคการมหาชน),2551),123-125. 
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สัมภาษณเขาไปสังเกตการณเขาไปสัมผัสกับพื้นที่จริงเขาไปเก็บขอมูลแลวนํามารวบรวมเรียบเรียง

เขียนขึ้น  ดวยวิธีการศึกษาแบบน้ีจะทําใหคนในทองถิ่นรับรูวาตอไปในอนาคต เขาจะตองพัฒนา

ตัวเองโดยไมตองพึ่งคนอ่ืนไดอยางไรซึ่งเปนการนําหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่วา 

“ เขาถึง เขาใจ และพัฒนา ” มาประยุกตใชน่ันเอง6 

ธิดา  สาระยา กลาวถึง แนวทางการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นมิใชเปนเพียงการเก็บ

รวบรวมขอมูลหลักฐาน วิพากษหลักฐานเทาน้ันแตตองมีทิศทางที่มีจุดมุงหมายดวยการวิพากษ

หลักฐานน้ันเพื่อเขาใจประสบการณของมนุษยในสังคมซึ่งมีอยูในระยะเวลาที่ตอเน่ืองการศึกษา

ประวัติศาสตรทองถิ่นในประเทศไทย  โดยแนวทางการศึกษาประวัติศาสตรผานกลุมวัฒนธรรมใน

รูปของชุมชนและใชวิธีการที่เปนสหวิทยาการ ประเมินหลักฐานขอมูลทุกรูปแบบเขาดวยกัน 

การศึกษาแบบน้ีเทาที่เปนมามุงศึกษาอดีตที่ไกลมากทั้งที่เปนไปตามสภาพแวดลอมของหลักฐาน

ประเภทโบราณวัตถุสถานและขอมูลเกี่ยวกับการต้ังหลักแหลงของชุมชนทั้งจากตํานาน นิทาน การ

สัมภาษณเร่ืองราวจากปากชาวบานเอง การละเลน คติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม

ที่ผานกาลเวลาจากอดีต ปจจุบัน ถึงอนาคต โดยมีมนุษยเปนตัวเคลื่อนไหวและนักประวัติศาสตร

มองผานมนุษยซึ่งเปนมวลชนอยูเบื้องลางของสังคม 7 

อานันท  กาญจนพันธุ ไดกลาวถึง กระบวนการสําคัญของวิธีการศึกษาประวัติศาสตร

ทองถิ่นไว  6 แนวทาง คือ 

แนวทางแรก การเนนศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นภายในชวงเวลาที่เจาะจงเพื่อจะได

มองเห็นภาพรวมของทองถิ่นทั้งสังคมอยางชัดเจนทั้งที่อยูภายในทองถิ่นและความเชื่อมโยงกับ

สังคมภายนอก 

แนวทางที่สอง การเลือกประเด็นศึกษาอาจเร่ิมจากระบบใดระบบหน่ึงทางสังคม 

เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมหรือระบบนิเวศ โดยเนนความสัมพันธระหวางกลุมชนตางๆที่เกี่ยวของ 

แนวทางที่สาม  การศึกษากลไกและสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมน้ันจะโดยไมยึด

ติดกับความหมายตายตัว แตจะตองพยายามแสวงหาความหมายที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนและ                    

การผสมผสานความสัมพันธขึ้นมาใหม 

                                                           
6 ศรีศักร  วัลลิโภดม , “ ประวัติศาสตรชาวบาน คือ ประวัติศาสตรชุมชน,” ประชาคม

วิจัย,ฉบับที่ 87, (กันยายน-ตุลาคม 2552) ,30-31. 
7ธิดา สาระยา ,ประวัติศาสตรทองถิ่น ,(กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ ,2529) ,26. 
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แนวทางที่สี่  การศึกษาเงื่อนไขและขอจํากัดของความสัมพันธตางๆซึ่งจะชวยทําให

เขาใจพลังของกลุมชนและทิศทางการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางที่หา  การศึกษากระบวนการเปลี่ยนผานโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของกลุม

ชนตางๆ ที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่นวามีลักษณะคลี่คลายไปในทิศทางใด 

แนวทางที่หก  การศึกษาความรูสึกนึกคิดของกลุมชนตางๆที่อยูรวมในกระบวนการ

การเปลี่ยนผาน ซึ่งแสดงออกผานคติความเชื่อ รูปแบบทางวัฒนธรรมตางๆและการสราง

ความหมายใหมใหกับความสัมพันธที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป8 

สุภาภรณ  จินดามณีโรจน กลาวถึง วิธีการสืบคนทางดานประวัติศาสตรทองถิ่นน้ัน

เปนการศึกษาจากขอมูลที่เปนลายลักษณอักษร ไดแก จารึก  ตํานาน คัมภีร ใบลาน สมุดไทยดําไทย

ขาว เปนตนและการศึกษาขอมูลที่ไมเปนลายลักษณอักษร ไดแก  การบอกเลา  บานเรือน อาคาร

รานคา เปนตน โดยการนําขอมูลเหลาน้ีมาศึกษาประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานแลววิเคราะห

และรวบรวมเปนความรูเพื่อมองใหเขาใจคนกับพื้นที่ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึง

ปจจุบัน9 

 จากที่กลาวขั้นตน จากงานการศึกษาของ  ศรีศักร  วัลลิโภดม ธิดา  สาระยา                      

อานันท กาญจนพันธุและสุภาภรณ  จินดามณีโรจน  แสดงใหเห็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร

ทองถิ่นเปนการศึกษาความเปนมาของทองถิ่นมาจากคนภายในชุมชน โดยการเรียนรูจากภายใน

ชุมชนที่มุงเนนเขาถึง “คนใน” เพื่อเขาใจคนในวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

โดยใชวิธีการวิเคราะหทางประวัติศาสตรและใชขอมูลทุกรูปแบบโดยเนนขอมูลจากภายในเปน

สําคัญ 

1.2   แนวคิดทฤษฎีภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาเกิดมาจากความคิดสรางสรรค การสั่งสมเปนระยะเวลานาน โดยการ

ถายทอดออกมาจากความสามารถกลายมาเปนความรูที่มีความหลากหลาย อาทิ ภูมิปญญาดาน

อาหาร ภูมิปญญาดานที่อยูอาศัยและภูมิปญญาดานการละเลน เปนตน จะเห็นไดวาภูมิปญญาเปนสิ่ง

ที่อยูคูกับวิถีชีวิตของคนในสังคมซึ่งในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา มีการกลาวถึงความหมายของภูมิ

                                                           
8 อานันท  กาญจนพันธุ ,ความคิดทางประวัติศาสตรและศาสตรของวิธีคิด (กรุงเทพฯ:

อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง ,2543) ,157-159. 
9 ศิริพร  ศรีสินธุ. (2551). พิพิธภัณฑภาคสนาม :จากคนลองทํา กรุงเทพฯ : ศูนย

มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ,125-127. 
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ปญญากันหลากหลายอยาง เชน ภูมิปญญาไทย   ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อใหเกิด

ความเขาใจไดดียิ่งขึ้น จึงขอประมวลแนวคิดของผูรูตางๆเกี่ยวกับภูมิปญญาออกเปน 3 ประเด็น                

ไดแก ความหมายของภูมิปญญา  ลักษณะและประเภทของภูมิปญญาและลักษณะการถายทอดภูมิ

ปญญา 

1.2.1   ความหมายของภูมิปญญา 

ภูมิปญญาเกิดมาจากการเรียนรูและพัฒนาขึ้นเพื่อปรับใหเขากับบริบททางกายภาพและ

วัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้นมาหลายชั่วอายุคน มีการสั่งสมและการถายทอดกันมาซึ่งเปนลักษณะวิธีคิด

ของชาวบาน ที่บงบอกถึงเอกลักษณของทองถิ่นน้ันๆ  ซึ่งจากการศึกษาของผูวิจัยไดรวบรวมนิยาม

และความหมายของภูมิปญญา จากผูเชี่ยวชาญไว ดังน้ี 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลมท่ี 19  อธิบายวา ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง 

ความรูของชาวบาน ซึ่งเรียนรูมาจากปู ยา ตา ยาย ญาติพี่นองและความเฉลียวฉลาดของแตละคน

หรือผูที่มีความรูในหมูบานในทองถิ่นตางๆ ภูมิปญญาชาวบานเปนเร่ืองการทํามาหากิน เชน การจับ

ปลา การจับสัตว การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การทอผา การทําเคร่ืองมือการเกษตร ดังน้ัน ภูมิปญญา

จึงเปนความรูที่ประกอบไปดวยคุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตด้ังเดิมน้ันชีวิตของชาวบานไมได

แบงแยกเปนสวนๆหากแตทุกอยางมีความสัมพันธกัน การทํามาหากิน การอยูรวมกันในชุมชน  

การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรูเปนคุณธรรม เมื่อผูใชความรูน้ันเพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ความรูเหลาน้ี

เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต เปนแนวทาง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง

สมาชิกของครอบครัว ความสัมพันธกับคนอ่ืน ความสัมพันธกับผูลวงลับกับ สิ่งศักด์ิสิทธิ์และ              

กับธรรมชาติ10     

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ใหคําจํากัดความภูมิปญญาทองถิ่น                 

คือ องคความรู สติปญญาความคิด ความสามารถ ทักษะและความสามารถ อันเกิดจากการสะสม

องคความรูมวลรวมทุกดานที่ผานกระบวนการสืบทอด ปรับปรุง พัฒนาและเลือกสรรเปนอยางดีใน

การสรางผลงานแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย11 

                                                           
10 คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ,สารานุกรมไทยสําหรับ

เยาวชนโดยพระราช  ประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลม 19 , (กรุงเทพฯ : โครงสราง

สารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน ,2540) ,245-248. 
11 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ,ภูมิปญญาชาวบาน ,(2534) ,26. 
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ประเวศ วะสี  กลาววา ภูมิปญญา (Wisdom) หรือ ภูมิปญญาชาวบาน (Popular 

wisdom) หรือภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) หมายความถึง พื้นเพของรากฐานความรูของ

ชาวบาน คือ ความรอบรู ที่เรียนรูและมีประสบการณสืบตอกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณดวย

ตนเองหรือทางออมซึ่งเรียนรูจากผูใหญหรือความรูสะสมที่สืบตอกันมา กลาวอีกนัยหน่ึงไดวาภูมิ

ปญญาชาวบาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดไดเองที่นํามาใชในการแกปญหาเปน

สติปญญาเปนองคความรูทั้งหมดของชาวบาน ทั้งกวาง   ทั้งทางลึกที่ชาวบานสามารถคิดเอง ทําเอง

โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการดําเนินชีวิตในทองถิ่นไดอยางสมสมัย12 

เอกวิทย    ณ ถลาง กลาววา  ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อ 

ความสามารถ ไดจากประสบการณที่สั่งสมไวในการปรับตัวและการดํารงชีพในระบบนิเวศหรือ

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม ที่ไดมีพัฒนาการสืบสานกันมา 

ภูมิปญญาเปนความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถที่เปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวกับ

สภาวะตางๆในพื้นที่กลุมชนน้ันต้ังหลักแหลงถิ่นฐานและมีการแลกเปลี่ยนสังสรรคทางวัฒนธรรม

กับกลุมชนอ่ืนจากพื้นที่สิ่งแวดลอมอ่ืนที่ไดมีการติดตอสัมพันธแลวรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามา

สรางประโยชนหรือแกปญหาไดในสิ่งแวดลอมและบริบททางสังคม วัฒนธรรมของกลุมชนภูมิ

ปญญาจึงมีทั้งภูมิปญญาอันเกิดจากประสบการณในพื้นที่ภูมิปญญาที่มาจากภายนอกและและภูมิ

ปญญาที่ผลิตใหมหรือผลิตซ้ําเพื่อการแกปญหาและปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและการ

เปลี่ยนแปลง13 

เสรี   พงศพิศ  กลาววา ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง พื้นเพรากฐานของความรูของ

ชาวบาน   ซึ่งประกอบดวย ลักษณะที่เปนนามธรรม อันเปนโลกทัศน ชีวทัศน เปนปรัชญาในการ

ดําเนินชีวิตเปนเร่ืองเกี่ยวกับ การเกิด แก เจ็บ ตายและคุณคา ความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน

และสวนที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับเร่ืองเฉพาะดานตางๆ เชน การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม 

ศิลปะ ดนตรีและดานอ่ืนๆ14   

                                                           
12 ประเวศ วะสีและคณะ ,ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท เลมท่ี 1 .พิมพคร้ังที่ 

2 ( กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง ,2536) ,146. 
13 เอกวิทย ณ.ถลาง ,ภูมิปญญาชาวบานวิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูแกปญหาของ

ชาวบานไทย (กรุงเทพฯ:มูลนิธิภูมิปญญา , 2541) ,9. 
14 เสรี พงศพิศ ,คืนสูรากเหงา : ทางเลือกและทัศนวิจารณวาดวยภูมิปญญาชาวบาน ,

(กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ ,2529) ,145-146. 
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ยศ    สันตสมบัติ  กลาววา ภูมิปญญาทองถิ่น  หมายถึง องคความรูที่พัฒนาขึ้นใน

บริบททางกายภาพและวัฒนธรรมของปฎิสัมพันธระหวางคนกับระบบนิเวศ  ภูมิปญญาทองถิ่นยัง

วางออยูบนหลักพื้นฐานความรูจากคนในชุมชนความผูกพันอยางแนบแนนระหวางภูมิปญญากับ

ทองถิ่น ความรู ระบบนิเวศ ทําใหภูมิปญญาทองถิ่นพัฒนาและสืบตอกันมาบนพื้นฐานของ

สัมพันธภาพอันแนบแนนระหวางชุมชนกับธรรมชาติ  ภูมิปญญาทองถิ่นจึงไมอาจดํารงอยูและ

พัฒนาสืบตอไปหากถูกตัดขาดจากรากเหงาทั้งในดานของธรรมชาติและวัฒนธรรม15   

กลาวโดยสรุป ภูมิปญญา คือ องคความรูที่เกิดจากประสบการณในชีวิตของคนใน

ทองถิ่นที่มีการถายทอดออกมาเปนมรดกทางวัฒนธรรมโดยคนในทองถิ่น ผานกระบวนการศึกษา                 

สังเกต คิดวิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลึกเปนองคความรูเกิดการรวบรวม ถายทอด พัฒนาและ

นําไปใชประโยชน โดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากินและพิธีกรรม

ตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางความสัมพันธเหลาน้ี  ผานการมองลักษณะวิธีคิด อัตลักษณ

และความหลายหลายทางวัฒนธรรมซึ่งมีวิถีชีวิตทางธรรมเนียมประเพณี  

1.2.2   ลักษณะและประเภทของภูมิปญญา 

การมองภูมิปญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่มีการสั่งสมกันมาต้ังแตอดีตสืบเน่ือง

จนถึงปจจุบันน้ันมีการแบงลักษณะและประเภทของภูมิปญญาโดยนักวิชาการผูเชี่ยวชาญหลายทาน               

ไวเพื่อมองใหเห็นภาพของภูมิปญญาไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังน้ี 

เสรี   พงศพิศ กลาวถึง ลักษณะของภูมิปญญา มี 2 ประเภท คือ ภูมิปญญานามธรรม

และภูมิปญญารูปธรรม ดังน้ี 

ภูมิปญญานามธรรม  หมายถึง  โลกทัศนชีวทัศน เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต เปน

เร่ืองเกี่ยวกับการเกิด แก เจ็บ ตาย คุณคาและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน 

 ภูมิปญญาที่เปนรูปธรรม หมายถึง เร่ืองเกี่ยวกับเฉพาะดานตางๆ เชน การทํามาหากิน 

การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะดนตรีและอ่ืนๆ ซึ่งสะทอนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธใกลชิตกัน

คือ สวนที่ 1 ความสัมพันธอยางใกลชิตกัน คือ ความสัมพันธระหวางคนกับโลก สิ่งแวดลอม สัตว 

พืช ธรรมชาติ สวนที่  2  ความสัมพันธกับคนอ่ืนๆที่รวมกันในสังคมหรือชุมชน สวนที่  3 

                                                           
15 ยศ  สันตสมบัติ ,ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนา

อยางย่ังยืน ,(เชียงใหม:นนทบุรีการพิมพ , 2542) ,48. 
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ความสัมพันธกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไมสามารถสัมผัสไดทั้งหลาย  ภูมิปญญา               

จึงเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตของชาวบาน16 

ยศ    สันตสมบัติ ไดกลาวถึง ภูมิปญญา สามารถแบงออกได 4 ลักษณะ ดังน้ี 

1. ภูมิปญญาที่เปนองคความรูในเร่ืองอาหารและยา  ภูมิปญญาลักษณะน้ีผูหญิงจะมี

บทบาทสําคัญในการดูแลอาหารและยาสําหรับบรรเทาอาการเจ็บปวยเล็กนอยๆนอยๆที่เกิดขึ้น                           

ในชีวิตประจําวันซึ่งเปนความรูพื้นฐานมักไดรับการถายทอดมาจากยายสูแมจากบุคคลพิเศษ             

เชน คนทรง หมอสมุนไพร ผูที่มีความรูทางดานเวทมนตคาถาซึ่งการรักษาการใชสมุนไพรตองใช

คาถารวมดวย 

2. ภูมิปญญาที่เปนความรูเร่ืองระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร ซึ่งมีลักษณะ

ซับซอนและพัฒนามาจากความรูพื้นฐานในดานอาหารและยา 

3. ภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในรูปแบบของความเชื่อ พิธีกรรม จารีตประเพณีและวิถี

การปฏิบัติ การสรางระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากรของชุมชนจําเปนตองออกกฎระเบียบ

เพื่อเปนแบบแผนและบรรทัดฐานรวมกันของชุมชนมักจะแสดงออกมาในรูปแบบความเชื่อ 

พิธีกรรมและการสรางจารีตประเพณีขึ้นมาในชุมชน 

4. ภูมิปญญาที่เปนวิธีคิดทําใหมองเห็นความเชื่อบางประการวาไมไดเปนเพียงระบบ

คุณคาหรือคานิยมที่ไรเหตุผลแตเปนการสะทอนใหเห็นถึงอุดมการณของอํานาจอันเปนพื้นฐานใน

การจัดการระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย  มนุษยกับสังคม  มนุษยกับธรรมชาติ  การ

มองลักษณะวิธีคิดแบบน้ีเปนมุมมองทางวัฒนธรรมที่ใหความเคารพแกศักด์ิศรี อัตลักษณและความ

หลายหลายทางวัฒนธรรมซึ่งมีวิถีชีวิตทางธรรมเนียมประเพณี ระบบการผลิตและการจัดการ

ทรัพยากรที่แตกตางกันออกไป 17 

นันทสาร   สีสลับและคณะ  ไดแบงลักษณะภูมิปญญาทั้งที่ เปนรูปธรรมและเปน

นามธรรมออกเปน 10 สาขา  คือ  

                                                           
16 เสรี พงศพิศ ,คืนสูรากเหงา : ทางเลือกและทัศนวิจารณวาดวยภูมิปญญาชาวบาน,

(กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิงกรุฟ จํากัด ,2529 ) ,145-146. 
17 ยศ  สันตสมบัติ ,ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนา

อยางย่ังยืน ,63-68. 
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สาขาที่ 1 สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสนใจการผสมผสานองคความรูทักษะและ

เทคนิคดานการเกษตรและเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาด้ังเดิมซึ่งคนสามารถพึ่งพา

ตัวเองในสภาวการณตางๆได   

สาขาที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยี

สมัยใหม ในการแปรรูปผลผลิตเพื่อการชะลอการนําเขาตลาด เพื่อแกปญหาการบริโภคอยาง

ปลอดภัย ประหยัดและเปนธรรม อันเปนใหกระบวนการใหชุมชนทองถิ่นสามรถพึ่งพาตนเองทาง

เศรษฐกิจได   

สาขาที่ 3 สาขาแพทยแผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปองกันและรักษา

สุขภาพของคนในชุมชน โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได   

สาขาที่ 4 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามารถ

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนจาก

คุณคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  

สาขาที่ 5 สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ

ดานการสะสมและบริหารกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เปนเงินตราและโภคทรัพยเพื่อสงเสริม

ชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน  

สาขาที่ 6  สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน

คุณภาพชีวิตของคนเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

สาขาที่ 7 สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลทางดานศิลปะสาขา

ตางๆ  เชน ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป คีตศิลป เปนตน  

สาขาที่ 8 สาขาการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานดาน

ตางๆทั้งขององคกรชุมชน องคกรศาสนา องคกรทางการศึกษาตลอดจนทั้งองคกรทางสังคมไทย

อ่ืนๆในสังคมไทย กรณีการจัดการศึกษาเรียนรูนับไดวาเปนภูมิปญญาสาขาการจัดการที่มี

ความสําคัญเฉพาะการจัดการศึกษาเรียนรูที่ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู พัฒนาและถายทอด

ความรูภูมิปญญาไทยที่มีประสิทธิภาพ  

สาขาที่ 9 สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับ

ทางดานภาษาทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใชภาษา ตลอดทั้งวรรณกรรมทุกประเภท  
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สาขาที่ 10  สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกตและปรับใช

หลักธรรมคําสั่งสอนของหลักธรรมศาสนา ความเชื่อและประเพณีด้ังเดิมที่มีคุณคาใหเหมาะสมตอ

การประพฤติปฏิบัติใหเกิดผลดีตอบุคคลและสิ่งแวดลอม18 

 ดังน้ัน จากการศึกษาความหมายภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตา

รามในดานการละเลนทองถิ่นที่อยูในรูปแบบของความเชื่อ พิธีกรรม และจารีตประเพณี ที่เกิดจาก

วิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยการถายทอดออกมาผานคนในทองถิ่น มีการถายทอด พัฒนาและ

นําไปใชประโยชน  ซึ่งเกิดเปนวิถีชีวิตทางธรรมเนียมประเพณีที่มีการสืบตอกันมา 

2.1.2.3 การถายทอดภูมิปญญา 

การถายทอดภูมิปญญาเปนการถายทอดองคความรูที่ไดจากการสั่งสมมาต้ังแตอดีต                  

จากบรรพบุรุษที่ไดสรางขึ้นมาจึงมีการถายทอดในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป เชน การถายทอด

ผานการสอนกันภายในชุมชน ครูพักลักจําและจากความชํานาญ เปนตน ซึ่งไดมีนักวิชาการได

อธิบายลักษณะการถายทอดภูมิปญญาไวหลายทาน ดังน้ี 

ปฐม นิคมานนท  อธิบายไววา  การถายทอดภูมิปญญา คือ การถายทอดไวคนอีกรุน

หน่ึง โดยมุงหวังใหองคความรูดังกลาวเกิดประโยชนแกอนุชนในรุนตอไป การคนหาความรูและ

ระบบถายทอดความรูในชุมชนบทไทยมีรูปแบบการเรียนรูและถายทอดความรูในชุมชน  4 รูปแบบ 

ดังน้ี 

 แบบที่ 1 สวนใหญเปนเร่ืองอาชีพของหมูบานที่แทบทุกคนครัวเรือนทําเหมือนกันๆ                

ทําเปนอาชีพรองหรืออาชีพเสริมจากการทํานาอาจมีความคุนเคยมาต้ังแตเด็กทุกคน จึงไดเรียนรู

และไดรับการถายทอดมาเหมือนๆกันเปนไปโดยอัตโนมัติภายใตสภาพการดํารงชีวิตประจําวัน                

มีการเรียนรูและมีการสืบทอดความรูสืบตอกันมา 

 แบบที่ 2 สวนใหญเปนเร่ืองความสามารถเฉพาะลักษณะการสืบทอดเร่ิมตนจากบรรพ

บุรุษไดสืบทอดความรูตอกันมาจนถึงรุนพอแมหรือพอแมมีความสนใจในอาชีพหรือพัฒนาความรู

ขึ้นมาไดสืบทอดไปสูรุนลูกหลานเครือญาติและผูสนใจที่มาขอเรียนปจจุบันลูกหลานยังคงใช

ความรูน้ีประกอบอาชีพตอไป  

แบบที่ 3 ลักษณะน้ีผูเรียนจะไปเรียนหรือฝกงานจากผูรูซึ่งเปนบุคคลที่อยูนอกชุมชน                  

ผูที่ตองการเรียนตองแสดงความจํานงขอเรียนโดยสมัครเปนศิษยเพื่อรับการถายทอดความรู โดยเสีย

                                                           
18 นันทสาร  สีสลับและคณะ ,รานงานการวิจัยเร่ืองแนวทางการสงเสริมภูมิปญญาไทย

ใน การจัดการศึกษา ,(กรุงเทพฯ:พิมพดี ,2541) ,25-26.  
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คาเลาเรียนหรือใชวิธีแลกเปลี่ยนแรงงานไปอยูอาศัยเปนลูกหลานหรือในลักษณะเปนลูกจาง                

การถายทอดความรูโดยการฝกงานจากผูรูชํานาญเฉพาะ 

แบบที่ 4 รูปแบบน้ีสวนใหญไดรับแรงบันดาลใจทําใหมีความตองการเรียนรูในเร่ือง

น้ัน เชน ชอบมาต้ังแตเด็ก เห็นตัวอยางคนอ่ืนทําแลวชอบและมีผูชี้แนะ ขั้นตอมาคิดเอง ฝกฝน                    

คิดดัดแปลงจนเกิดความชํานาญ ลักษณะการเรียนรูและการถายทอดความรูโดยดูตัวอยางจากเพื่อน

บานที่ทํากันในหมูบาน บางคร้ังเรียนโดยการสังเกตจากคนอ่ืนและเรียนโดยทําดวยตนเองจนเกิด

ความชํานาญ 

แบบที่ 5 มีความรูบางอยางเกิดขึ้นโดยตรงไมไดสนใจหรือไมไดคาดคิดมากอน               

เปนตน  เชน วิญญาณหรืออํานาจลึกลับมาเขาสิงมาบอกกลาว ทําใหมีความสามรถในการรักษาโรค

หรือความสามารถในการทํานายทายทัก แมไมใชเปนการเรียนรูตามความหมายในทางวิชาการ

ทั่วไปแตก็เปนวิธีหน่ึงที่ประชาชนไดรับประสบการณเกิดความรูบางอยางที่ยังไมสามารถอธิบายได

ดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตร 19 

เอกวิทย   ณ ถลาง  ไดอธิบายถึงการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูถายทอดภูมิปญญา

ไวอยางนาสนใจ 

การเรียนรู  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยซึ่งเปนผลมาจากการศึกษา

การฝกอบรม ประสบการณ การแกปญหาและการฝกปฏิบัติอยางตอเน่ืองรวมทั้งเกิดจาการประยุกต              

ใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมดวย 

กระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการสรางสรรค สั่งสมของภูมิปญญาไวเปนภูมิปญญา                    

มี 8 ลักษณะ คือ 

1. มนุษยสะสมความรูความเขาใจจากประสบการณ จากการลองผิดลองถูกแลว

ถายทอดสงตอใหลูกหลานเผาพันธุของคนนานๆเขาสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติหรือหามประพฤติปฏิบัติ

กลายเปนจารีตธรรมเนียมหรือขอหามใน “วัฒนธรรม” ของกลุมน้ัน กาลเวลาลวงไปมนุษยอาจลืม

เหตุผลที่มาของธรรมเนียมปฏิบัติไปแลวรูแตวาในสังคมของตนเองประพฤติเชนน้ันจึงจะอยูรอด

ปลอดภัย มนุษยจึงสั่งสมภูมิปญญาในการดํารงชีพไวมากขึ้นและมีความเสี่ยงนอยลง 

                                                           
19 ปฐม  นิคมานนท , การคนหาความรูระบบการถายทอดความรูในชุมชนชนบทไทย 

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2535) , 279-281. 
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2.กระทําจริง มนุษยเรียนรูดวยการลงมือกระทําจริงในสถานการณสิ่งแวดลอมที่มีอยู

จริง   จากการเรียนรูและสะสมประสบการณตางๆไวในสถานการณจริง ปฏิบัติจริงแลวสงตอไปยัง          

รุนลูกหลานแบบคอยเปนคอยไปและไดกลายเปนธรรมเนียมประเพณีหรือวิถีปฏิบัติ 

3.พัฒนาจนเปนการสงตอ (transmission) แกคนรุนหลังดวยการสาธิตวิธีการสั่งสอน            

ดวยการบอกเลา (oral tradition) แกคนรุนหลัง ในรูปของเพลงกลอมเด็ก สุภาษิต  คําพังเพยและ 

การสรางองคความรูไวเปนลายลักษณ (literary tradition) ซึ่งโดยทั่วไปการถายทอดภูมิปญญาของ

ชาวบานจะนิยมสอนดวยวิธีดังกลาว บางกรณีการรับรู ของคนที่เปนเจาของวัฒนธรรมในบางกรณี

ความรูสั่งสมอาจถดถอยหรือสูญหายได 

4.ในเชิงจิตวิทยาพิธีกรรมมีความศักด์ิสิทธิ์และมีอํานาจโนมนาวใหคนที่มีสวนรวมใน

พิธีกรรมรับเอาคุณคาและแบบอยางพฤติกรรมที่ตองการเนนเขาไวในตัวเปนการตอกย้ําความเชื่อ 

กรอบศีลธรรมจรรยาของกลุมชนและความคาดหวังโดยไมตองใชการจําแนกแจกแจงเหตุผลแตใช

ศรัทธา ความขลัง ความศักด์ิสิทธิ์และพิธีกรรมเปนการสรางกระแสความเชื่อและพฤติกรรมที่พึง

ประสงค   โดยเนนผลที่เกิดจากสํานึกของผูมีสวนรวมเปนสําคัญ 

5. ศาสนา หลักธรรมคําสอน ศีลและวัตรปฏิบัติ ตลอดจนพิธีกรรมและกิจกรรมทาง

สังคมที่มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชนในเชิงการเรียนรูลวนมีที่เปนอุดมการณแหงชีวิตในกรอบ

บรรทัดฐานความประพฤติและใหความมั่นคงอบอุนทางจิตใจที่ยึดเหน่ียวแกคนในที่มีการเผชิญ

ชีวิตบนความไมแนนอนอันเปนสัจธรรมอยางหน่ึง  สถาบันศาสนาจึงมีอิทธิพลตอการเรียนรูของ

คนที่อยูรวมกันเปนหมูเหลาโดยทางตรงและทางออมถือไดวาเปนการศึกษาที่มีลักษณะเปนองครวม

และมีอิทธิพลตอคนที่นับถือศาสนาน้ันๆ 

6.การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ  การถายทอดความรูดวยวิธีการแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณระหวางกลุมคนที่แตกตางกันทั้งในทางชาติพันธุตางถิ่นฐานทํากินรวมไป

ถึงการแลกเปลี่ยนกับคนตางวัฒนธรรม ทําใหกระบวนการเรียนรูขยายตัวมีความคิดใหม วิธีการ

ใหมเขามาผสมกลมกลืนบาง ขัดแยงบาง  แตทําใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย  กวางขวางทั้งใน

ดานสาระ รูปแบบและวิธีการ สวนหน่ึงเปนไปตามกระแสเทคโนโลยี  ขอมูล  ขาวสาร อันทันสมัย

และอีกสวนหน่ึงเปนไปตามโลกกายภาพหรือธรรมชาติแวดลอม อีกสวนหน่ึงมุงไปทางจิตวิญญาณ  

สังคมไทยจึงกลายเปนสังคมแหงการเรียนรูที่มีทางเลือก (options) 

7.การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม (cultural reproduction) เปนกระบวนการเรียนรูอีก

ลักษณะหน่ึงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมไทย  สวนหน่ึงมาจากการแสวงหาความมั่นคงทางจิตใจ  

กระบวนการเรียนรูน้ีมีทั้งที่ไดผลและไมไดผลทีทั้งสรางสรรคและไมสรางสรรค 
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8.ครูพักลักจํา เปนการเรียนรูในทํานองแอบเรียน  แอบเอาอยาง  แอบลองทําตาม

แบบอยางที่เฝาสังเกตอยูเงียบๆ แลวรับเอามาเปนของตนเมื่อสามารถทําไดจริง  วิธีน้ีดูเผินๆวา

เหมือนขโมยสิ่งที่เปนภูมิปญญาของผูอ่ืน แตในความหมายความเขาใจคือ เปนวิธีธรรมชาติธรรมดา

ของคนในการเรียนรูจากผูอ่ืนและเปนการหาความรูทางหน่ึงที่มีประสิทธิภาพเปนการสงเสริม

กระบวนการเรียนรูที่ไดผลดีอีกทางหน่ึงในอนาคต  แตในปจจุบันวิธีการแบบน้ีถือวาเปนการขโมย

ลิขสิทธิ์ทางปญญาที่เปนปญหาและไมควรปฏิบัติในสังคมปจจุบัน 20 

ทรงศิริ   สาประเสริฐการถายทอดการเรียนรู  มีแนวทางและวิธีการ 7 ประการ คือ 

1. การวางแผนการถายทอดความรู   คือ การกําหนดเปาหมาย   กิจกรรม การเรียนและ

วิธีการถายทอดความรู  เพื่อเปนแนวทางในการถายทอดความรูผูสอนไปสูผู เ รียนอยาง                                

มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

2. วัตถุประสงคของการถายทอดความรูควรตระหนักถึง ความรู (Cognitive domain)                

คือ การเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถนําความรูไปพัฒนา แกปญหาและนําไปประยุกตใช   ทัศนคติ 

(Affective domain) คือ การเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียน มีความสนใจ เกิด

ความรูสึกวามีคุณคาทางจิตใจและเกิดความภูมิใจและทักษะในการปฏิบัติ (Psychomotor domain)

คือ การเรียนรูที่ผูเรียนรูจากการฝกปฏิบัติ ภายใตความควบคุมดูแลของผูสอนหรือผูถายทอดความรู

จนผูเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางมีทักษะ 

 3. การสรางบรรยากาศในการเรียนรู   คือ วิธีการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เอ้ือ

ตอผูเรียนใหเกิดการเรียนรู ไดแก การคํานึงถึง ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก เชน แสงสวาง เสียง                        

อุณหภูมิ  ลักษณะการจัดหองเรียน การวางโตะเกาอ้ี  เปนตนและปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน                                  

เชน ความสัมพันธของผูเรียนกับผูเรียน  ความสัมพันธของผูเรียนกับผูสอน  เปนตน 

 4. สื่อในการถายทอดความรู   ไดแก วัสดุ อุปกรณ  สื่อตางๆที่ผูสอนนํามาใช

เพื่อใหการถายทอดความรูใหเกิดตามวัตถุประสงค 

 5.  แหลงขอมูลในการเรียนรู อาจไดมาจากบุคคล นิทรรศการ การอภิปรายและ

กิจกรรมตางๆ รวมทั้งการศึกษาคนควาจากหนังสือ จากสถานการณจริง พิธีกรรม การสังเกต การ

สาธิต 

                                                           
20 เอกวิทย ณ ถลาง , ภูมิปญญาชาวบานสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของ

ชาวบานไทย , 44-49. 
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 6. วิธีการเลือกเน้ือหา ควรมีบทความตองการและความสนใจของผูเรียน ทันตอ

เหตุการณ สามารถนํามาประยุกตใชไดควรเรียงจากงายไปหายาก 

 7. การประเมินการถายทอดความรูจะชวยใหทราบความกาวหนาของการเรียน 

(สามารถประเมินได 2 ชวงเวลา คือ การประเมินระหวางการถายทอดความรู สามารถประเมินได

จากพฤติกรรมการมีสวนรวม การปฏิบัติซึ่งอาจใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณก็ได) และการ

ประเมินผลรวมภายหลังการถายทอดความรู ตามความเหมาะสมหรืออาจประเมินผลทันทีที่เสร็จสิ้น

การถายทอดความรู 21 

การถายทอดภูมิปญญาเปนกระบวนการ ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการสั่งสมและการสืบ

ทอดจากคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง ดังน้ันการละเลนทองถิ่นของชุมชนยานวัดดุสิตารามจึงเกิด

จากกระบวนการทอดทอดองคความรูจากผูรูโดยการอนุรักษ การสืบสานและการฟนฟูที่ยังคงธํารง

รักษาไวภายในชุมชนยานน้ี 

2.1.3 แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

ในการศึกษาแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานครน้ีไดอาศัยแนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ

แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมดานภูมิปญญาการละเลนจากผูเชี่ยวชาญและนักวิจัย 

ดังน้ี 

การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม เปนศาสตรที่มีกระบวนการแนวคิดการทํางานที่

ตองดําเนินการอยางเปนระบบ มีแนวทาง(approach) มีแนวคิด (concept) และมีวิธีทางวิทยา

(methodology) ที่นําไปสูการผลิตองคความรูใหมที่สามารถรับใชสังคมไดเหมือนศาสตรอ่ืน                

การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมน้ันจึงเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ เกี่ยวของทั้งวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตรมีนักวิชาการไดอธิบายแนวคิด การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลายทาน                      

ไดแก รองศาสตราจารย ดร. ธนิก  เลิศชาญฤทธิ์ ศาสตราจารยสายันต  ไพรชาญจิตร  ดร.นิธิ  เอียว 

ศรีวงศและศาสตราจารย ดร.ไพบูลย  ชางเขียน   

                                                           
21 ทรงศิริ สาประเสริฐ ,“ ลักษณะการถายทอดความรูภูมิปญญาชาวบาน ” 

( วิ ท ย า นิ พ น ธ ป ริญ ญา ม ห า บั ณฑิ ต  ส า ข า วิช า ก า ร ศึ ก ษ า ผู ใ หญ แล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต อ เ น่ื อ ง 

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542) , 21-40. 
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 ธนิก เลิศชาญฤทธิ์    อางจาก King 2002(ดูคําอธิบายเพิ่มเติมของทรัพยากร

วัฒนธรรมไดใน Cleere 1984:Fagan 1988:Frigo 2004:Hult,Jones,and McAllister 1992:King 

1998:Loulanski 2006:Neumann and Sanford 2001:Sharer and Ashmore 1993) ใหความหมายของ

แนวคิดการจัดการทางวัฒนธรรมไววา  การจัดการ (management) หมายถึง การกระทําหรือศาสตร

และศิลปและการดําเนินงานธุระอยางหน่ึงอยางใดและคําวาทรัพยากรวัฒนธรรม (resource) 

หมายถึง บางสิ่งบางอยางที่มีอยูแลวและมีศักยภาพที่นํามาใชใหเกิดประโยชน โดยมีเน้ือหาคน

ครอบคลุมทั้งสิ่งที่เปนนามธรรมที่ไมสามารถจับตองไดและรูปธรรมที่สามารถจับตองได เมื่อนําคํา

สองคํามารวมกันแลวเพิ่มคําวาวัฒนธรรมเขาไปจึงเกิดความหมายใหม คือ ศาสตรและศิลปแหงการ

ดําเนินการเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางที่มีอยูแลวเกิดประโยชนตอมนุษยในปจจุบันและอนาคตน่ันเอง 

ดังน้ัน การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม  คือ ผลผลิตของวัฒนธรรมหรือลักษณะตางๆของระบบ

วัฒนธรรม (ทั้งในอดีตและปจจุบัน) ที่มีคาหรือเปนตัวแทน หรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมตางๆได 

ดังน้ันทรัพยากรวัฒนธรรมจึงรวมถึงซากสิ่งของที่มนุษยทําขึ้น แหลงโบราณคดี โบราณสถาน                    

ศาสนสถาน เสื้อผา เอกสารทางประวัติศาสตร จารึก ภาษา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ            

ภูมิปญญา ฯลฯ และสิ่งของที่มนุษยไมไดทําขึ้น แตมีความหมายทางใดทางหน่ึงตอมนุษย เชน              

ซากสัตว ซากพืช ละอองเรณู แหลงนํ้า ดิน และหินที่มนุษยนํามาใชประโยชน 22   

สายันต   ไพรชาญจิตร   กลาวไววา  ทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural resouroes)                     

เปนสวนประกอบของวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษยทั้งที่เปนวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งกอสรางที่

จับตองมองเห็นได (tangible forms) และที่ เปนความหมาย(meaning) ความรู/ ภูมิปญญา

(knowledge/wisdom) ความเชื่อ (beliefs) กฎระเบียบแบบแผนเพื่อการปฏิบัติ(rules/regulations) 

จินตนาการ (imaginations) ความรูสึกนึกคิด(feeling)ศิลปะการแสดงออก (expressive behaviors)  

ที่ไมสามารถจับตองหรือสัมผัสทางกายได (intangible forms) ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถจัดการใหเกิด

ประโยชนแกการดํารงชีวิตของมนุษยในแตละชุมชน  ในสังคมแตละยุคสมัยไดและทรัพยากร

วัฒนธรรมในสังคมปจจุบันที่เปนมรดกตกทอดมาจากอดีตและสิ่งที่ยังมีการสรางสรรคดัดแปลง

ขึ้นมาใหม เพื่อใชประโยชนในการแกปญหาตางของชุมชนและสังคม 

                                                           
22  ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ , การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2550),1. 
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สวนการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม คือ การศึกษาวิจัย การอนุรักษ  การสงวน

รักษา และการฟนฟู การดูแล การทํานุบํารุงและการพัฒนาทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนใน                          

การแกปญหาดานทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูสูการพัฒนาตลอดจนไดรับ

ผลกระทบนอยที่สุด ทําอยางไรจะทําใหสังคม ชุมชน บุคคลไดประโยชนจากที่เกิดจากการสั่งสม

และสืบทอดกันมาแตบรรพกาลหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ที่แสดงออกใหเห็นถึงความ

เจริญกาวหนา  ความงดงามที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา 23 

นิธิ  เอียวศรีวงศ  กลาวถึง การจัดการทรัพยากรประกอบดวยสิ่งสําคัญ 4 อยาง                     

คือ  การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คนทุกคนไดใชทรัพยากรรวมกันและมากที่สุดใช

อยางยั่งยืน และเปดโอกาสใหคนสวนใหญไดเขาถึง 24 

ดังน้ัน การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมจึงเปนกระบวนการสรางสรรคทางแนวคิด

และวิธีวิทยาที่นําไปสูการสรางสรรคองคความรูที่เปนทั้งศาสตรและศิลปที่มีความเชื่อมโยงกับ

วิทยาศาสตร สังคมศาสตร ที่อยูในรูปแบบของนามธรรมและรูปธรรม โดยการวิจัย  อนุรักษ               

การสงวนรักษา การฟนฟู การดูแล ทํานุบํารุงและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดและกาดํารงอยูสืบไปในสังคมอยางเหมาะสมและยั่งยืน 

 

2.1.3.1   ความหมายการละเลน 

 การละเลนทองถิ่นเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่นที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม               

โดยผานการแสดงออกของกลุมชาวบาน เปนกิจกรรมกอใหเกิดความสนุกสนาน มุงเนนการสราง

ความสามัคคีของหมูคณะ การละเลนทองถิ่นอาจมีความคลายคลึงกันและแตกตางกันตามลักษณะ

ของวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมแตละทองถิ่นที่ เกิดจากการสรางสรรค เกิดความสนุกสนาน 

เพลิดเพลินที่แฝงไวดวยความสามัคคีของผูเลนและผูชมมีการกําหนดกติกาขึ้นมาภายในกลุม  ซึ่งได

มีผูใหคํานิยามและความหมายของการละเลน ไดแก  พระยาอนุมานราชธน  มนตรี  ตราโมท ปราณี  

วงศเทศและวรรณี (วิบูลยสวัสด์ิ) แอนเดอรสัน  ดังน้ี   

                                                           
23 สายันต ไพรชาญจิตร , การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน ,

พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : ศักด์ิโสภาการพิมพ , 2550) , 13-14. 
24 นิธิ เอียวศรีวงศ.(2536). “ เปดการสัมมนาสมัชชาปาชุมชนตนนํ้าภาคเหนือ” เสนอที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม , วันที่ 29 เมษายน . 
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พระยาอนุมานราชธน  กลาวถึง การละเลนมีความหมายกวางขวาง แตมักเขาใจกัน

อยางจํากัดวาหมายถึง รองรําทําเพลง เทาน้ัน ”รองรําทําเพลง” เปนคําคลองจองเกาๆที่หมายถึง

การละเลน 3 อยาง คือ รองอยางหน่ึง รําอยางหน่ึงและทําเพลงอีกอยางหน่ึงรอง หมายถึง ขับหรือลํา

คําโคลงกลอน รํา หมายถึง ฟอนหรือระบําและเตนเปนทาทาง ทํานองเพลง หมายถึง เคร่ืองดีดสีตี

เปาที่ใชประโคมและบรรเลงเปนทํานอง ทั้ง 3 อยางน้ีนับเปนการละเลนพื้นฐานที่มีอยูในกลุมชน

ทุกหมูเหลาทุกเผาพันธุของภูมิภาคอุษาคเนยมาต้ังแตยุคแรกๆปจจุบันเรียกการรองรําทําเพลงหรือ

ขับลําฟอนระบํารําเตนดีดสีตีเปาวา ดนตรีและนาฏศิลป25   

มนตรี  ตราโมท ไดศึกษาเกี่ยวกับการละเลนของไทยไวอยางละเอียดและนาสนใจ  

การละเลนในระยะเร่ิมแรกเปนเร่ืองของการละเลนเพราะยังไมใชการแสดง               

บรรดาการละเลนลวนเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมที่จําแนกเปน “ประเพณี” และประเพณีใน

สังคมไทยมี 2  ระดับแตกตางกัน คือ “ประเพณีราษฎร” และ “ประเพณีหลวง” แตมิไดแบงแยกกัน

โดยเด็ดขาดเพราะตางมีความสัมพันธแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันตลอด 

 ประเพณีราษฎร (Little Tradition) เปนของชนชั้นลาง ไดแก ไพรฟา ขาไทและทาส 

ซึ่งจะมีความหลากหลายแตกตางกัน ไปตามทองถิ่นตางๆที่มีสภาพแวดลอมตางกัน   ประเพณี

ราษฎรมักมีศูนยกลางอยูที่ “วัด”ในชุมชนหรือหมูบาน 

ประเพณีหลวง (Great Tradition) เปนของชนชั้นสูง ไดแก เจานายเชื้อพระวงศและขุน

นางมักมีศูนยกลางอยูที่ “วัง” หรือในเมือง วัฒนธรรมมีลักษณะออนไหวอยูเสมอที่จะและมีความ

พรอมตอการไปสูสิ่งที่มีความแปลกใหมกวา นอกจากน้ี  “ประเพณีหลวง” มักมีอิทธิพลเหนือ 

“ประเพณีราษฎร” ซึ่งมีผลใหเกิดการลดความแตกตางระหวางประเพณี ทั้งสองและยังมีสวน

ผลักดันใหเกิดวัฒนธรรมบางอยางรูปแบบใหมที่กลมกลืนจนกลายเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  

การละเลนพื้นบาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตรจะเห็นไดวาการละเลนพื้นบานที่

เปนกลุมโดยทั่วๆ ไปจะเร่ิมตนเปนการละเลนตามฤดูกาลกอนมิไดเลนในเวลาในระยะหลังที่ได

พัฒนาจากการละเลนเกี่ยวกับพิธีกรรมมาเปนมหรสพการแสดงซึ่งตองอาศัยผูที่มีความสามารถ

พิเศษที่ไดรับการฝกฝนโดยเฉพาะมิใชชาวบานทั่วไป เชน การละเลนเพลงฉอย เปนตน การละเลน

พื้นบาน  มักเกิดจากความสัมพันธของมนุษยและสังคม คือ  ประเพณีเทศกาลของชุมชนที่ชาวบาน

ทั้งหมดจะมารวมในงานไดแก สงกรานต เขาพรรษา ออกพรรษา ทอดกฐิน ผาปา เปนโอกาสที่

                                                           
25 พระยาอนุมานราชธน , พื้นความหลัง (สํานักพิมพศึกษิตสยาม , 2510) , 130.  
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ชาวบานจะไดทําบุญและร่ืนเริงสนุกสนานดวยกัน ตามประสาหนุมสาวไดพบปะกันบรรดาญาติที่

จากไปอยูที่อ่ืนจะไดกลับมาพบปะสังสรรคมีวัดเปนศูนยกลางของการประกอบพิธีและการร่ืนเริง 

พิธีกรรมในระดับของบุคคลหรือกลุม เชนพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต ไดแก การเกิด การบวช  แตงงาน 

พิธีศพ เปนตนและพิธีกรรมที่มีความสําคัญตอชาวบาน ไดแก   พิธีแรกนา  ทําขวัญขาว พิธีขอฝน 

เปนตน  ซึ่งลวนแตเปนพิธีที่สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อตามประเพณีของชาวบานที่มีตอธรรมชาติ 

ตอวิถีชีวิตในการทํามาหากินของสังคมเกษตรกรรม26 

ปราณี  วงศเทศ  กลาวไววา การศึกษาวัฒนธรรมการละเลนของไทยในลักษณะที่มี

ความสัมพันธกับองคประกอบอ่ืนๆในสังคม ในสังคมเร่ิมแรก การละเลนมีความสัมพันธกับ

พิธีกรรมอยางแยกไมออกในการละเลนมักมีความหมายทางพิธีกรรมแอบแฝงอยู แตตอมาเมื่อสังคม

เปลี่ยนไปมีความเจริญทางเทคโนโลยีเขามาทําใหความหมายของการละเลนในดานพิธีกรรมคอยๆ

หายไปคงเหลือแตรูปแบบที่สามารถศึกษากันได  แมวาจะมีแนวโนมวาสูญไป  ดานการละเลน

พื้นเมืองของไทยจากหลักฐานทางประวัติศาสตรจะเห็นไดวาการละเลนพื้นบานที่เปนกลุมทั่วๆไป

จะเร่ิมตนเปนการละเลนตามฤดูกาล  ชาวบานมิไดเลนในเวลาปกติซึ่งแสดงใหเห็นถึงประเพณี

ความเชื่อ  

จากการศึกษาสําคัญของพิธีกรรมน้ันนับเปนเร่ืองที่สําคัญ การทําความเขาใจชีวิตความ

เปนอยูและความนึกคิดของชาวบานเน่ืองจากพิธีกรรมสามารถสะทอนใหเราได เขาใจถึง

ความสัมพันธของมนุษย ในสังคมถึง 3 ระดับ คือ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมหรือธรรมชาติและความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

อํานาจเหนือธรรมชาติ ในพิธีกรรมของชาวบานจะแสดงใหเห็นถึงความเชื่อในสังคมไทย                    

ในสังคมไทยพิธีกรรมของชาวบานที่ประพฤติปฏิบัติกันแบงได 3 ประเภท คือ 

1.ประเพณีเทศกาลของทั้งชุมชนที่ชาวบานทั้งหมดจะมารวมในงาน ไดแก สงกรานต  

เขาพรรษา  ออกพรรษา ทอดกฐิน  ผาปา ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการที่ทําใหชาวบานมีความรูสึกรวม

เปนอันหน่ึงอันเดียวกันไดทําบุญและร่ืนเริงสนุกสนานดวยกัน 

2.พิธีกรรมในระดับบุคคลหรือกลุม  เชน  พิธีกรรรมเกี่ยวกับชีวิต ไดแก การเกิด  การ

บวช แตงงาน พิธีศพ เปนตน พิธีกรรมเหลาน้ียอมมีความสําคัญแคบลงในระดับบานเรือนญาติมิตร

ในหมูบานเทาน้ันมีบทบาทย้ําความเปนสมาชิกกลุมและรักษาความสัมพันธของคนในครัวเรือน 

                                                           
26 มนตรี ตราโมท , การละเลนของไทย , พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พร้ินต้ิง 

เซ็นเตอร , 2540) ,17-21. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

26 

3.พิธีกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรม  ไดแก  พิธีแรกนา  ทําขวัญขาว พิธีขอฝน ซึ่งลวนแต               

เปนพิธีที่สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อตามประเพณีของชาวบานที่มีตอธรรมชาติ ตอวิถีชีวิตในการทํา

มาหากินของสังคมเกษตร27 

ดังน้ัน การละเลนชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ันจึงสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบไดแก 

การละเลนทองถิ่นและการละเลนเกี่ยวกับพิธีกรรม   การละเลนทองถิ่น คือ การละเลนที่นิยมเลนใน

ทองถิ่นเพื่อความสนุกสนาน สรางความเพลิดเพลินอีกทั้งยังแฝงความรักสามัคคีในหมูคณะ 

การละเลน ไดแก การละเลนกระบี่กระบองและการละเลนกลองยาว การละเลนเกี่ยวกับพิธีกรรม 

คือ การละเลนที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อในเร่ืองภูต ผีวิญญาณโดยมีการประกอบ

พิธีกรรมในการละเลน ไดแก การละเลนผีลอบ การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม 

วรรณี (วิบูลยสวัสดิ์) แอนเดอรสัน  กลาววา  การเลนของเด็ก ศัพทภาษาไทยที่ใชใน

ภาษาพูดใชคําวา “ เลน” น้ีมิไดแยกการเลนประเภท games ออกจากเลนประเภท play  แตจากขอมูล

วิเคราะหที่นํามาเสนอ ณ ที่น้ีจะเห็นวา ถึงแมจะไมมีรูปศัพทแยกประเภทการเลนทั้งสองประเภท

พฤติกรรมขณะเลนของเด็กแสดงใหเห็นวาเด็กมีจิตสํานึกและเขาใจในความแตกตางระหวาง

ประเภททั้งสอง การเลนประเภท games  วาการเลนแขงขันและการเลนประเภท play วาการเลนไม

แขงขัน 

การแขงขันประกอบดวยพฤติกรรมการเลนแบบอิสระไมมีผูใดบังคับผูเลนๆดวยความ

สมัครใจของตนเองมีกฎเกณฑกติกาการเลน กําหนดเวลา กําหนดสถานที่และมีการแขงขันระหวาง

ผูเลนอยางนอย 2 ขาง ผูเลนไมอาจรูลวงหนาวาฝายใดจะเปนฝายแพ ฝายใดจะเปนฝายชนะ การเลน

แขงขันอาจมีการสวมบทบาทหรืออาจมีการกินตัวเลน แตโดยทั่วไปแลว ผูเลนไมไดรับสิ่งตอบแทน

เปนเงินหรือของมีคา กําหนดเวลา หมายถึง กําหนดระยะเวลาวางจบเกมเมื่อถึงชวงตอนการเลน

ตอนใด สวนกําหนดสถานที่ หมายถึง สถานที่เลนที่จําเปนสําหรับการเลนน้ันๆ 

การไมแขงขัน โดยเหตุที่ไมมีการแบงผูเลนออกเปนฝายตรงขามเพื่อแขงขันกัน การ

เลนประเภทน้ีจึงไมมีแพ ไมมีชนะ สวนมากมักไมมีกติกาการเลนตายตัวแตอาจมีการสวมบทบาท  

การเลนแขงขันเปลี่ยนประเภทเปนการพนัน (gambling) เมื่อการแขงขันมีการเสียเงิน

ไดเงินหรือของมีคา (caillois 1958) การแขงขันยังแตกตางจากกีฬา (sports)  ซึ่งเปนพฤติกรรมการ

เลนที่ขาดความเปนอิสระกําหนดโดยองคกรใดองคกรหน่ึงและเมื่อถึงวันเวลาที่กําหนดจะเปลี่ยน

                                                           
27 ปราณี  วงศเทศ , เพลงพื้นบานและการละเลนพื้นบานจังหวัดสุรินทร (กรุงเทพฯ : 

กรุงสยามการพิมพ , 2527) , 144-154.  
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เวลาเลนตามอารมณหรือไมเลนเพราะวันน้ันไมมีอารมณเลนไมได กีฬาบางประเภท เชน มวย 

นักมวยไมวาจะชกแพหรือชนะไดเงินรางวัลคาชกหรือไดรับรางวัลของมีคาเปนเคร่ืองตอบแทน  

สําหรับการเลนที่ประกอบดวยผูเลนและผูดูการเลนชนิดน้ันๆจะเปนการเลนประเภทใดขึ้นอยูกับวา

จะมองการเลนน้ันจากทัศนะของผูใด 28 

ดังน้ัน การละเลนนับไดวาเปนสวนหน่ึงในชีวิตของชาวบานต้ังแตอดีต  ซึ่งชาวบาน

เปนผูกําหนดขึ้นเพื่อทําบุญกุศลตามความเชื่อทางศาสนา เกิดความสนุกสนานร่ืนเริงและเปนการ

พักผอนหยอนใจซึ่งเปนที่ชวงที่วางจากการทํางาน  การศึกษาการละเลนทองถิ่นน้ันๆที่มีผลตอคน

และสังคม เพื่อที่จะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประเพณีการละเลนทางสังคมดวย  

จารุณี  สิริมังคลา  การจัดการทรัพยากรการละเลนทองถิ่น สามารถจัดการไดโดยการ

อนุรักษ การสืบทอดและการฟนฟู 

 การอนุรักษ คือ การสงวนรักษา ปองกันดูแลเพิ่มคุณคา ปรับปรุงและพัฒนาใกลเคียงที่

มีความสําคัญและมีคุณคาทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร สังคมและเทคโนโลยีที่มี

ประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน โบราณวัตถุ โบราณสถานหรือสวนของเมืองที่ไมไดมีการใช

สอยอีกตอไปแลวก็ได ทั้งน้ีเพื่อรักษาไวซึ่งลักษณะเฉพาะของเมืองตลอดจนสภาพแวดลอมและ 

การสืบทอดภูมิปญญา โดยการใชสติปญญาของตนเองสั่งสมความรูประสบการณเพื่อการดํารงชีพ

ซึ่งการอนุรักษอาจสงผลในทางบวกและทางลบ ผลในทางบวก คือ ชวยผดุงรักษาไวซึ่งลักษณะ

ตางๆตามจารีตหรือรูปแบบตามที่เคยสืบทอดตอกันมา   ชวยใหเกิดการตระหนักถึงคุณคาและเกิด

จากภาคภูมิใจและชวยใหกระบวนการนําเสนอเกิดความแปลกตา นาสนใจ แกกลุมบุคคลหรือ

นักทองเที่ยว  สวนผลการอนุรักษในเชิงลบ คืออาจเปนการปดกั้นแนวทางการสรางสรรคแบบใหม

ที่สอดคลองกับลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมที่กาวหนาอาจทําใหเกิดรูปแบบที่ซ้ําๆกันไรคุณคา 

ขาดสาระและไมนาสนใจ 

 ดานการสืบทอด  คือ ความรูและประสบการณที่สั่งสมไวจากคนรุนหน่ึงไปยังอีกรุน

หน่ึงดวยวิธีการตางๆที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของแตละทองถิ่นทางตรงและทางออม                

โดยอาศัยศรัทธาทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อ รวมทั้งความเชื่อบรรพบุรุษในพื้นฐาน มีการ              

สืบทอดกันมาต้ังแตในอดีตถึงลูกหลานในปจจุบัน   

                                                           
28

 วรรณี (วิบูลยสวัสด์ิ) แอนเดออรสัน , การเลนของเด็กภาคกลาง (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,2526) , 3-13. 
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ดานการฟนฟู คือ กระบวนการที่เคยมีมาแตอดีตใหกลับคืนมาใหม ซึ่งกระทําตาม

รูปแบบและแนวทางที่ไดเคยปฏิบัติกันมาตามสภาพของสังคมสมัยน้ัน ตลอดจนการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงรูปแบบแนวคิดที่ตางกันไปเพื่อใหเหมาะกับยุคสมัยหรือสอดคลองกับสภาพความเปน

จริงในสังคมยุคใหม  ผลของการฟนฟูมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ผลของการฟนฟูเชิงบวก  คือ อาจ

เปนการสรางความแปลกใหมและนาสนใจแกผูที่ไมเคยพบเห็นมากอน เปนการสรางสรรคคุณคา

ของเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่หาชมไดยากนับเปนการสรางความภูมิใจใหแกสังคมน้ันๆรวมทั้ง

เพิ่มศักยภาพใหแกทรัพยากรและเปดโอกาสใหเกิดกระบวนการสรางสรรคในมิติที่เชื่อมโยง

รากฐานทางศิลปวัฒนธรรมของสังคมในอดีต  นับวาเปนการขยายพรมแดนทางความคิดและ

รูปแบบทางวัฒนธรรมหลายแนว  

สวนผลของการฟนฟูในเชิงลบการฟนฟูอาจเกิดจากไมตระหนักถึงคุณคาของความ

เหมาะสมดานเวลาหรือคานิยมที่แปรเปลี่ยนไมสัมพันธกับความตองการที่แทจริงของสังคมและ

เปนการเรงฟนฟูในชวงที่มีกระแสตานทางวัฒนธรรมสูงทั้งจากภายนอกและจากแหลงที่นําเสนอ

ยอมจะสงผลกลับในเชิงลบ29 

ดังน้ัน แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมการละเลนทองถิ่นสามารถสรุปได

วา การละเลนเปนการแสดงที่มีการเลนกันภายในหมูคณะ ภายในชุมชนในทองถิ่น เปนการ

แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของคนในทองถิ่น

น้ันๆ โดยเกิดจาก การถายทอด  การเรียนรู การอนุรักษ  การสงวนรักษา การดูแล ทํานุบํารุงและการ

พัฒนาของการละเลนทองถิ่นซึ่งเปนสวนหน่ึงของทรัพยากรทางวัฒนธรรมนําไปสูการเกิด

ประโยชนในการเรียนรูสูการพัฒนาตลอดจน ทําใหสังคม ชุมชน ทองถิ่นและชาวบานไดรับ

ประโยชนจากการสั่งสมและสืบทอดภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นกันมานับแตบรรพกาลเปน

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ที่แสดงออกใหเห็นถึงความเจริญกาวหนางดงามที่เคยยึดถือปฏิบัติ

สืบตอกันมา สิ่งเหลาน้ีเปนการสะทอนถึงการเรียนรูวัฒนธรรมเพื่อมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

ในอนาคต 

 

 

                                                           
29 จารุณี สิริมังคลา , “ การศึกษาจินตภาพกรุงรัตนโกสินทรเพื่อการอนุรักษและพัฒนา 

”(วิทยานิพนธ )ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

,2532) ,11. 
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2.2 งานท่ีเกี่ยวของ 

งานที่เกี่ยวของกับแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตา

ราม  เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร น้ันจากการศึกษาผูวิจัยจึงไดแบงงานที่เกี่ยวของออกเปน  3 

ประเภท ไดแก ประเภทแรก คือ งานดานประวัติชุมชนยานวัดดุสิตาราม ประเภทที่ 2 คือ งานที่

เกี่ยวของกับดานภูมิปญญาของประเภทการละเลนชุมชนวัดดุสิตาราม ประเภทที่ 3 งานเกี่ยวกับการ

จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม    

2.2.1 งานประวัติชุมชนยานวัดดุสิตาราม  

สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับประวัติชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ัน จากการศึกษาพบวา

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับประวัติชุมชนยานวัดดุสิตารามมีไมมากนัก แตเปนงานที่ศึกษายานปากครอง

บางกอกนอย โดยเปนการดานความเปนมา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมยานบางกอกนอยและยาน                         

วัดดุสิตารามทั้งดานประวัติวัด ประวัติศาสตรทองถิ่นและการจัดการอนุรักษชุมชน ดังน้ี 

1. ยุทธการ   หาญพยัค ไดทําการศึกษาเร่ือง “ การศึกษาเพื่อวางแผนอนุรักษชุมชน

เมือง กรณีศึกษา:ชุมชนวัดดุสิตาราม เ ขต บางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร”   มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาการวางแผนอนุรักษชุมชนเมืองสํารวจและจัดทําแผนดําเนินการเพื่อพัฒนาของชุมชนวัดดุสิ

ตารามในดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิง

วิเคราะหแนวทางการอนุรักษชุมชนเมืองจําเปนตองมีองคความรูที่หลากหลายและเขาใจถึงมิติทาง

กายภาพของพื้นที่ศึกษาทั้งความเปนมาต้ังแตสมัยอดีต ความสําคัญ คุณคาของพื้นที่ซึ่งจะเกี่ยวของ

กับระบบเศรษฐกิจ ดานสังคม ประชากร การเมือง การปกครองและสภาพแวดลอมโดยรวมของ

เมืองซึ่งลวนแลวแตเปนศาสตรที่จําเปนอยางยิ่งในการวิเคราะหและสงผลใหแนวทางการอนุรักษมี

รายละเอียดและความเหมาะสมมากที่สุดรวมถึงตองมีวิสัยทัศนที่ดีและมีประโยชนตอพื้นที่เมือง 

สาธารณชนคํานึงถึงความตองการและความสามารถในการรักษาสภาพทางกายภาพของพื้นที่ละ

บริบทรอบขางสงผลถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ การพัฒนาอยางยั่งยืนพรอมทั้ง

เขาใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเปนอยางดี แนวทางการอนุรักษตองควบคูไปกับการใช

ประโยชนของพื้นที่ การกําหนดทิศทางของการรักษา อนุรักษ พื้นที่ที่มีคุณคาโดยเอ้ือตอการพัฒนา

และการขยายตัวของเมืองไดเปนอยางลงตัวดีรวมกับทรัพยากรที่มีคุณคาของพื้นที่สืบตอไป 30 

                                                           
30 ยุทธการ  หาญพยัค , “ การศึกษาเร่ืองการวางแผนอนุรักษชุมชนเมือง กรณีศึกษา : 

ชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ”,รายงานวิชา การวางแผนอนุรักษชุมชน

เมือง คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2549), 2-4 : 2-8. 
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2. สํานักเขตบางกอกนอย ไดศึกษาเร่ือง ของดีเขตบางกอกนอย  มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษา  สํารวจและจัดแผนดํา เนินการเพื่ อพัฒนาสง เส ริมการทอง เที่ ยวเชิ งอนุ รักษของ

กรุงเทพมหานคร  ซึ่งศึกษาในดานภูมิศาสตร  แหลงทองเที่ยว เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของ

เข ต บ า ง ก อก น อ ย  โ ด ย พื้ น ที่ ชุ ม ช น วัด ดุ สิ ต า ร า ม เ ป น ส ว น ห น่ึง ข อ ง เ ข ต บ า ง ก อ ก น อ ย  

กรุงเทพมหานคร 31 

3. กองการทองเท่ียว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเท่ียว กรุงเทพมหานคร

รวมกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรไดทําการศึกษาโครงการชุมชนทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

บานบุ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกับชุมชนวัดดุสิตาราม มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและ

จัดทําแผนดําเนินการเพื่อพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของกรุงเทพมหานคร ดาน

ชุมชนทองเที่ยวอยางยั่งยืนในชุมชนบานบุและพื้นที่ที่เกี่ยวเน่ือง ในดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม โดยพื้นที่ศึกษาบานบุน้ันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนวัด

ดุสิตาราม โดยงานศึกษาคร้ังน้ีมีการกลาวถึง ประวัติความเปนมาของชุมชน วิถีชีวิตของชาวบานใน

ชุมชนยานน้ีไวดวย32   

4. ฝายพระพุทธศาสนสถานกองพุทธศาสนสถาน ไดทําการศึกษา ประวัติวัดทั่ว

ราชอาณาจักรมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจวัดทั่วอาณาจักรของประเทศไทย ในดานประวัติความ

เปนมา ที่ต้ัง ทรัพยสินของวัด การศึกษาและการสาธารณสงเคราะห การบริหารและการปกครอง  

ประวัติของวัดดุสิตาราม อาณาเขตที่ต้ังของวัดซึ่งต้ังอยูในชุมชนยานวัดดุสิตาราม33 

2.2.2 งานการละเลนทองถิ่นชุมชนวัดดุสิตาราม 

การศึกษาพบวางานที่เกี่ยวกับภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนวัดดุสิตารามอยู 1 เลม

ที่เกิดจากการบันทึกของคนในทองถิ่น คือ นายวิทยา นุชรักษา ซึ่งเขียนเฉพาะการละเลนกระบี่

กระบองและการละเลนกลองยาว นอกจากน้ันเปนการศึกษาการละเลนอ่ืนๆจากผูรูที่ เขียน

การละเลนภายในและพื้นที่อ่ืนเพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น   งานภูมิปญญาการละเลนทองถิ่น

                                                           
31 สํานักเขตบางกอกนอย ,ของดีเขตบางกอกนอย (กรุงเทพฯ : เขตบางกอกนอย

,2551),4-10. 
32 กองการทองเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว กรุงเทพมหานครรวมกับ

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ,บานบ ุ (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี,2550),58-62.   
33 ฝายพระพุทธศาสนสถานกองพุทธศาสนสถาน , ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร , 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา , 2525), 244-247. 
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ทั้งการละเลนกระบี่กระบอง การละเลนกลองยาว การละเลนผีลอบ การละเลนแมศรีและการละเลน

ลิงลมน้ันมีงานการศึกษาที่หลากหลายจากนักวิชาการหลายทาน 

การละเลนกระบี่กระบอง  

การละเลนกระบี่กระบอง เปนกีฬาชนิดหน่ึงและเปนสัตราวุธของไทย โดยเปนอาวุธที่

ใชฟนและแทง  นอกจากน้ียังเปนอาวุธที่ใชปองกันตัวอีกดวย  จาการศึกษาการละเลนกระบี่ 

กระบองของชุมชนยาน วัดดุสิตารามน้ัน พบวา ไดมีผูศึกษาไวนอยไว ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนํา

การละเลนกระบี่  กระบองที่มีลักษณะการเลนที่คลายคลึงกับพื้นที่ที่ผูวิจัยไดศึกษา  ดังตอไปน้ี 

วิทยา  นุชรักษา 34  ไดทําการศึกษา ประวัติกระบี่ กระบองและกลองยาว วัดเสาประ

โคน (วัดดุสิตาราม) เพื่อศึกษาและจัดเก็บเปนขอมูลดานการละเลนทองถิ่น เพื่อนําไปสูการพัฒนา                 

การสืบสาน  การถายทอดและการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชน ในดานประวัติศาสตร  

สังคมและวัฒนธรรม โดยงานศึกษาคร้ังน้ีมีการกลาวถึงการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

คือ กระบี่กระบองและกลองยาว  

นาค  เทพหัสดิน ณ.อยุธยา ไดทําการศึกษาใน วิชากระบี่กระบอง เพื่อศึกษาในวิชา

กระบี่กระบองและนําไปสูการจัดเก็บขอมูล โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา วิธีการเลน  อุปกรณไม

รํา  ทารํา ของกระบี่กระบอง  โดยงานศึกษาคร้ังน้ีไดกลาวถึงการละเลนกระบี่กระบองซึ่งมี                       

ความคลายคลึงกับพื้นที่ศึกษา 35 

สมบัติ จําปาเงิน ไดทําการศึกษา กีฬาไทย เพื่อศึกษาและนําไปสูการจัดเก็บขอมูล                        

วิธีการเลน  อุปกรณไมรํา  ทารํา ของกระบี่กระบองซึ่งมีความคลายคลึงกับวัฒนธรรมทองถิ่นของ

ชุมชนยานวัดดุสิดาโดยงานศึกษาคร้ังน้ีไดกลาวถึงการละเลนกระบี่กระบอง ซึ่งมีความคลายคลึง 

กับพื้นที่ศึกษาไววา กระบี่กระบองเปนศิลปะการตอสูปองกันตัวอันสําคัญอยางหน่ึงของคนไทยมา

แตโบราณ ศิลปะประเภทน้ีเคยเจริญสูงสุดมา อีกทั้งยังเปนศาสตรและศิลปประกอบกับความ

แข็งแรงวองไวอดทนมานะพยายามสติปญญาและนํ้าใจอันโอบออมอารี การเรียนกระบี่กระบองน้ัน

                                                           
34 วิทยา  นุชรักษา , “ประวัติกระบี่ กระบอง กลองยาว วัดเสาประโคน  วัดดุสิตาราม

วรวิหาร” (กรุงเทพฯ: ชุมชนวัดดุสิตาราม, 2545) ,1-3. 
35 นาค  เทพหัสดิน ณ อยุธยา , วิชากระบี่กระบอง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพครุสภา 

,2513),16-23. 
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นอกจากหวังผลเพื่อใชปองกันตัวในยามคับขันแลวยังเปนการฝกจิตใจใหเปนนักตอสูที่มีความ

แข็งแกรงอดทนและเปนการแสดงนํ้าใจ ความกตัญูกตเวที รักเกียรติและรักชาติบานเมืองอีกดวย36 

1การละเลนกลองยาว1         

“กลองยาว” เปนดนตรีพื้นบานที่คนไทยทุกภาคการเลนกลองยาวโดยมากนิยมที่จะเลน  

เพื่อการผอนคลาย สรางความสามัคคีของคนในทองถิ่น  สําหรับ กลองยาว ชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

เปนการละเลนที่สืบทอดกันมานับต้ังแตสมัยอยุธยา จากการศึกษาพบวาการละเลนกลองยาวของ

ชุมชนยานวัดดุสิตารามมีการศึกษาไวนอยมาก ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําการละเลนกลองยาวที่มีลักษณะ

ที่คลายคลึงกับพื้นที่ที่ผูวิจัยไดศึกษา  ดังน้ี 

วิทยา  นุชรักษา  ไดทําการศึกษา ประวัติกระบี่  กระบอง กลองยาว วัดเสาประโคน                 

(วัดดุสิตาราม)  เพื่อศึกษาและจัดเก็บเปนขอมูลดานการละเลนทองถิ่น เพื่อนําไปสูการพัฒนา             

การสืบสาน  การถายทอดและการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชน ในดานประวัติศาสตร  

สังคมและวัฒนธรรม โดยงานศึกษาคร้ังน้ีมีการกลาวถึงการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

คือ การละเลนกลองยาว วิธีการเลน วิธีการสืบทอด พิธีไหวครู อุปกรณการเลนกลองยาวของชุมชน

ยานวัดดุสิตารามการสืบสานการละเลนกระบี่กระบองในยานน้ี  นับไดวาเปนศิลปะปองกันตัวใน

สมัยโบราณ มิไดเลนเพื่อเปนอาชีพ เลนเพื่อการอนุรักษและเพื่อการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น โดย

แบงออกเปน 5 สมัย คือ นับต้ังแตสมัยรุนคุณทวดยิ้มและคุณทวดชิต โดยมีการสืบสานและการ

ถายทอดภายในกลุมผูที่สนใจในชุมชนยานน้ี  ยุคของคุณปูหอย  ทองคําสุก ทานไดมีการสืบสาน

ภายในครอบครัว  โดยบุตรชายมีของทานที่มีความสนใจการละเลนแขนงน้ี  คือ นายประจวบ 

ทองคําสุกและนายจันทร ทองคําสุก (นองชาย) วิธีการสอนของคุณปูหอย คือ การซึมซับดวยตัวเอง

เพื่อใหเกิดความรักและความชอบ ยุคของนายอรุณ  หนอเพชรและนายแกว  พจษประสาท มีการ

ออกแสดงในงานตางๆ เชน งานเทศกาลวันสงกรานตที่สนามหลวงซึ่งเปนงานที่มีชื่อเสียงในเวลา

น้ัน สงผลใหใหการละเลนกระบี่กระบองยานวัดดุสิตารามเปนที่รูจักมากขึ้นทั้งในและนอกชุมชน 

ยุคของนายประจวบ ทองคําสุก มีการสืบสานโดยกลุมเยาวชนในชุมชนยานวัดดุสิตารามและ

บุคคลภายนอกชุมชนที่มีความสนใจในการละเลนแขนงน้ี อีกทั้งมีการคิดทารายรํากระบี่กระบองที่

                                                           
36 สมบัติ จําปาเงิน , กีฬาไทย , พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด ลิพ เพรส , 2540) 

, 57-62. 
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มีเอกลักษณเฉพาะของชุมชนยานน้ี โดยนายประจวบ ทองคําสุกไดประยุกตมาจากพื้นฐานการ

แสดงโขนที่ไดเรียนมาเมื่อวัยเยาว  37 

มนตรี   ถิรวิทยวรกุล ไดทําการศึกษาเร่ือง กลองยาว:ศิลปะพื้นบานของไทยทุกภาค                              

เพื่อศึกษาและจัดเก็บเปนขอมูลดานการละเลนศิลปะพื้นบานเปนทั้งงานหัตถกรรมและศิลปกรรม             

ที่มีขอบเขตกวางขวาง กลองยาวจัดเปนศิลปะพื้นบานประเภทหน่ึงที่มีมาชานานในทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย ใชในกระบวนการแหและงานมงคลตางๆ เชน งานสงกรานต ลอยกระทง บวชนาค 

ทอดกฐินและทอดผาปา  การแหกลองยาวเปนการแสดงออกถึงความร่ืนเริงบันเทิงใจและความ

สามัคคีของหมูคณะการแหกลองยาวจึงเปนที่นิยมในทุกทองถิ่น จึงทําใหมรดกชิ้นน้ียากที่จะ                

สูญหายไปจากสังคมไทยโดยงานศึกษาคร้ังน้ีมีการกลาวถึงการละเลนทองถิ่นซึ่งคลายคลึงกับพื้นที่

ศึกษา คือ การละเลนกลองยาว 38 

รัญจวน   อิศรานุวัฒน ไดทําการศึกษา เร่ือง กลองยาวของชาวอําเภอศรีสมเด็จ 

จังหวัดรอยเอ็ด   เพื่อศึกษาพัฒนาการของคณะกลองยาวและความสัมพันธระหวางกลองยาวกับวิธี

ชีวิตของชาวอําเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดรอยเอ็ด พบวา กลองยาวเขาไปมีสวนรวมในงานประเพณีสิบ

สองเดือนมากถึงเกาเดือน มีเพียงสามเดือนที่ไมนิยมใชกลองยาว ในการแห ไดแก เดือนเกา เดือน

สิบ เดือนสิบเอ็ด ดานสังคม พบวา กลองยาว เปนดนตรีทองถิ่นที่สรางความบันเทิงแกชุมชนและ

กอใหเกิดความรักความสามัคคีขึ้นในครอบครัว ญาติมิตร  สังคมกลองยาวและสามัคคีระหวาง

องคกรกลองยาวกับหนวยราชการ  ดานเศรษฐกิจ พบวา การแสดงกลองยาวเปนอาชีพที่เพิ่มรายได

แก ครอบครัว ถึงแมไมไดมากแตก็ไดคุณคาทางจิตใจ  ทุกคนมีความภาคภูมิใจในศิลปะดนตรี

ทองถิ่นตน โดยงานศึกษาคร้ังน้ีมีการกลาวถึงการละเลนทองถิ่นซึ่งคลายคลึงกับพื้นที่ศึกษา คือ 

การละเลนกลองยาว39    

การละเลนผีลอบ 

                                                           
37 วิทยา  นุชรักษา , “ ประวัติกระบี่ กระบอง กลองยาว วัดเสาประโคน  วัดดุสิตาราม

วรวิหาร ”, 1-3. 
38 มนตรี  ถิรวิทยวรกุล , กลองยาว : ศิลปะพื้นบานของไทยทุกภาค (กรุงเทพฯ : สุวีริยา

สาสน, 2549) ,13. 
39 รัญจวน  อิศรานุวัฒน , “ กลองยาวของชาวอําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ” 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขา วิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2542) , บทคัดยอ. 
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การละเลนผีลอบเปนการละเลนพื้นบานที่นิยมเลนชวงเทศกาลสงกรานต มักเลนใน

ชวงเวลาพลบค่ําจนถึงกลางคืน จากการศึกษาในเร่ืองการละเลนทองถิ่นผีลอบน้ัน ไดพบวาเอกสาร

ขอมูลเกี่ยวกับการละเลนผีลอบในชุมชนวัดดุสิตารามน้ันยังไมมีการศึกษาไว  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนํา

การละเลนผีลอบที่มีลักษณะการเลนที่คลายคลึงกับพื้นที่ที่ผูวิจัยไดศึกษา  ดังน้ี 

วิมล จิโรจพันธุและกนิษฐา  เชยกี ไดศึกษา เร่ือง 1มรดกทางวัฒนธรรม "ภาคกลางและ

ภาคตะวันออก" 1เพื่อศึกษาและจัดเก็บขอมูลดานมรดกทางวัฒนธรรมดานการละเลนทองถิ่น 

นําไปสูการพัฒนา การสืบสาน  การถายทอดและการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชน ในดาน

ประวัติศาสตร  การละเลนทองถิ่น ดานสังคมและดานวัฒนธรรม โดยงานศึกษาคร้ังน้ีมีการกลาวถึง

การละเลนทองถิ่นซึ่งคลายคลึงกับพื้นที่ศึกษา คือ การละเลนผีลอบ40 

ชุมนุมสงเสริมวัฒนธรรมไทยวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ไดศึกษา เร่ือง ชีวิตชาวบาน 

เอกสารวัฒนธรรมไทยฉบับท่ี 12 เพื่อศึกษาและจัดเก็บเปนขอมูลดานการละเลน  ดานมรดกทาง

วัฒนธรรมนําไปสูการพัฒนา การสืบสาน  การถายทอดและการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของ

ชุมชน โดยงานศึกษาคร้ังน้ีมีการกลาวถึงการละเลนทองถิ่นซึ่งคลายคลึงกับพื้นที่ศึกษาคือ 

การละเลนผีลอบ41 

จากการศึกษาการละเลนผีลอบน้ัน เกิดจาการสืบทอดจากรุนสูรุนเปนความรูที่มีคุณคา

ตอการดํารงชีวิตและการพัฒนาทองถิ่น จะเห็นไดวาเอกลักษณทองถิ่นน้ันมีความสําคัญกับวิถีชีวิต

ของคนในชุมชนถือวาเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรคาแกการรักษาไว  

การละเลนแมศรี  

การละเลนแมศรีเปนการละเลนพื้นบานซึ่งมีแตโบราณ นิยมเลนชวงเทศกาลวันขึ้นป

ใหม วันสงกรานต การเลนแมศรีเปนการเลนเขาทรง โดยการอันเชิญภูตผีที่อยูในบริเวณลานการ

แสดงมาเขารางทรงของแมศรี  จากการศึกษาการละเลนแมศรีในชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ันยังไมมี

ผูทําการศึกษาไว ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําการละเลนแมศรีที่มีลักษณะการเลนที่คลายคลึงกับพื้นที่ที่

ผูวิจัยไดศึกษา  ดังตอไปน้ี 

                                                           
40 วิมล จิโรจพันธุและกนิษฐา เชยกีวงศ , มรดกทางวัฒนธรรม “ ภาคกลางและภาค

ตะวันออก” (กรุงเทพฯ : แสงดาว , 2551) , 222-223. 
41 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ,ชีวิตชาวบาน เอกสารวัฒนธรรมไทยฉบับท่ี 12 (ฉะเชิงเทรา:

วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา,2521),46-47. 
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วิมล   จิโรจพันธุและกนิษฐา  เชยกีวงศ  ไดศึกษาเร่ือง  1มรดกทางวัฒนธรรม "ภาค

กลางและภาคตะวันออก" 1เพื่อศึกษาจัดเก็บขอมูลดานมรดกทางวัฒนธรรมดานการละเลนทองถิ่น                  

เพื่อนําไปสูการพัฒนา การสืบสาน  การถายทอดและการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนใน

ดานประวัติศาสตร  การละเลนทองถิ่น ดานสังคมและดานวัฒนธรรม โดยงานศึกษาคร้ังน้ีมีการ

กลาวถึงการละเลนทองถิ่นซึ่งคลายคลึงกับพื้นที่ศึกษา คือ การละเลนแมศรี42 

วิชัย  เทียนนอย ไดศึกษาเร่ือง ชีวิตชาวบาน เอกสารวัฒนธรรมไทยฉบับท่ี 12  เพื่อ

ศึกษาและจัดเก็บขอมูลดานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก เพื่อนําไปสูการพัฒนา การ

สืบสาน การถายทอดและการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชน ในดานประวัติศาสตร  ดาน

สังคม ดานวัฒนธรรมและการละเลนทองถิ่น โดยงานศึกษาคร้ังน้ีมีการกลาวถึงการละเลนทองถิ่น                   

ซึ่งคลายคลึงกับพื้นที่ศึกษา  คือ การละเลนแมศรี43   

ชุมนุมสงเสริมวัฒนธรรมไทยวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ไดศึกษาเร่ือง การละเลนของเด็ก

ภาคกลาง พื้นบาน มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและจัดเก็บขอมูลดานมรดกทางวัฒนธรรมดานกรละ

เลนทองถิ่น นําไปสูการพัฒนา การสืบสาน การถายทอดและการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของ

ชุมชนในดานประวัติศาสตร  ดานสังคม ดานวัฒนธรรมและการละเลนทองถิ่น โดยงานศึกษาคร้ังน้ี

มีการกลาวถึงการละเลนทองถิ่นซึ่งคลายคลึงกับพื้นที่ศึกษา คือ การละเลนแมศรี44 

 จากที่ผูวิจัยไดทําการสืบคนขอมูลในเร่ืองการละเลนแมศรี ซึ่งในแตละพื้นที่น้ันก็จะมี

วิธีในการเลนแมศรีแตกตางกันไป  สวนบทแมศรีที่อ่ืนๆยังพอมีอยูเพราะแตละจังหวัดก็คิดบทรอง

ของตนขึ้นใหมซึ่งแตละทองถิ่นก็จะมีวิธีการละเลนที่คลายคลึง แตอาจจะมีชื่อเรียกการละเลนที่

ตางกัน 

การละเลนลิงลม  

การละเลนลิงลมเปนการละเลนพื้นบานซึ่งมีมาแตโบราณ นิยมเลนชวงเทศกาลวัน

สงกรานตซึ่งการละเลนลิงลมเปนการละเลนที่สรางความสนุกสนาน ร่ืนเริง  จากการศึกษา

                                                           
42 วิมล จิโรจพันธุและกนิษฐา เชยกีวงศ , มรดกทางวัฒนธรรม “ภาคกลางและภาค

ตะวันออก”,202-203. 
43 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา, ชีวิตชาวบาน ฉบับที่ 12 ,. (ฉะเชิงเทรา : วิทยาลัยครู

ฉะเชิงเทรา , 2521) , 1-2. 
44 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา , นิทรรศการวัฒนธรรมไทยตะวันออก.ฉะเชิงเทรา : ศูนย

ชุมชนสงเสริมวัฒนธรรมไทย ( ฉะเชิงเทรา:วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา,2523) , 26. 
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การละเลนลิงลมของชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ัน  ยังไมมีผูทําการศึกษาไว ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนํา

การละเลนลิงลมจากชุมชนอ่ืนที่มี ลักษณะการเลนที่คลายคลึงกับพื้นที่ที่ผูวิจัยไดศึกษา  ดังตอไปน้ี 

โครงการเผยแพรเอกลักษณของไทยฯ ไดทําการศึกษา เร่ือง การละเลนของเด็กภาค

กลาง พื้นบาน เพื่อศึกษาและจัดเก็บขอมูลดานมรดกทางวัฒนธรรมดานการละเลนทองถิ่น เพื่อ

นําไปสู การพัฒนา การสืบสาน การถายทอดและการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชน                                   

ในดานประวัติศาสตร  ดานสังคม   ดานวัฒนธรรมและการละเลนทองถิ่น โดยงานศึกษาคร้ังน้ีมีการ

กลาวถึงการละเลนทองถิ่นซึ่งคลายคลึงกับพื้นที่ศึกษา คือ การละเลนลิงลม45 

ชุมนุมสงเสริมวัฒนธรรมไทยวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ไดศึกษา เร่ือง ชีวิตชาวบาน 

เอกสารวัฒนธรรมไทยฉบับท่ี 12 เพื่อศึกษาและจัดเก็บเปนขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมดาน

การละเลนทองถิ่นนําไปสูการพัฒนา การสืบสาน  การถายทอดและการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น

ของชุมชน ในดานประวัติศาสตร  การละเลนทองถิ่น ดานสังคมและดานวัฒนธรรม โดยงานศึกษา

คร้ังน้ีมีการกลาวถึงการละเลนทองถิ่นซึ่งคลายคลึงกับพื้นที่ศึกษา คือ การละเลนลิงลม46 

จากที่ผูวิจัยไดทําการสืบคนขอมูลในเร่ืองการละเลนลิงลม ซึ่งในแตละทองถิ่นน้ันจะมี

วิธีในการเลนลิงลมที่มีลักษณะคลายคลึงกันในดานวิธีการเลน การแตงกาย อาจจะมีความแตกตาง

ในบทรองแตกตางกันไปของแตละทองถิ่น 

2.2.3 งานการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชน               

วัดดุสิตาราม    สําหรับงานที่เกี่ยวของดานการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมดานภูมิปญญา

การละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม  พบวา มีงานอยู 1 เร่ืองดังน้ี 

วันทนา  เตชะสุวรรณา ไดทําการศึกษา บทบาทของสื่อบุคคลและสื่อประเพณีในการ

ถายทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวบางกอกนอย:ศึกษาเฉพาะชุมชนบานบุ  เพื่อศึกษาบทบาทของ

สื่อบุคคลและประเพณีที่ใชในการถายทอดศิลปวัฒนธรรมของชาวบานบุรวมถึงการแสดงออกของ

การมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจากการถายทอดวัฒนธรรม โดยพื้นที่ศึกษาน้ันมีความ

                                                           
45 ผะอบ  โปษะกฤษณะ,ฐะปะนีย นาครทรรพและศิวะพร สุคนธพงเผา ,โครงการ

เผยแพรเอกลักษณไทย  (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , 2522) , 64. 
46 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา , ชีวิตชาวบาน เอกสารวัฒนธรรมไทยฉบับท่ี 12  , 46-47. 
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เชื่อมโยงกับพื้นที่ชุมชนวัดดุสิตาราม ซึ่งกลาวถึงวัฒนธรรมการละเลนทองถิ่น คือ กระบี่กระบองที่

มีการละเลนที่คลายคลึงกันทั้งวิธีการเลน การสืบสาน การถายทอดภูมิปญญาการละเลนน้ีไว47 

จาการศึกษาแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม

น้ัน  โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานที่เกี่ยวของแลว พบวามีการศึกษา การศึกษาการละเลน

ยานน้ีที่เดนๆเพียง 1 เลม คือ ประวัติกระบี่ กระบอง กลองยาว วัดเสาประโคน (วัดดุสิตาราม) โดย

นายวิทยา นุชรักษา ซึ่งศึกษาเพียงการละเลนกระบี่กระบองและการละเลนกลองยาวเทาน้ันและงาน

ดานประวัติศาสตรทองถิ่นจํานวน 4 เร่ือง โดยนายยุทธการ   หาญพยัค ทําการศึกษาเพื่อวางแผน

อนุรักษชุมชนเมืองชุมชนวัดดุสิตาราม สํานักเขตบางกอกนอย  กองการทองเที่ยว สํานักวัฒนธรรม 

กีฬาและการทองเที่ยว กรุงเทพมหานครรวมกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได

ทําการศึกษาโครงการชุมชนทองเที่ยวอยางยั่งยืน บานบุ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกับ

ชุมชนวัดดุสิตาราม ในดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และฝายพระพุทธศาสน

สถานกองพุทธศาสนสถานทําการศึกษา ประวัติวัดติความเปนมา และ อาณาเขตที่ต้ังของวัดซึ่ง

ต้ังอยูในชุมชนยานวัดดุสิตารามและการศึกษาดานการละเลนจํานวน 1  เร่ือง โดยนางสาววันทนา  

เตชะสุวรรณา ซึ่งศึกษาวิธีชีวิต วัฒนธรรมของยานชุมชนปากคลองบางกอกนอยรวมถึงชุมชนยาน

วัดดุสิตาราม 

การละเลนและแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นอ่ืนๆรวมทั้งการพัฒนา

ของการละเลนกระบี่กระบองและการละเลนกลองยาวตองอาศัยการศึกษาเอกสารอ่ืนเทียบเคียงและ

ยังตองใชวิธีการเก็บขอมูล การสังเกตการณเพื่อเปนแนวทางในการจัดการภูมิปญญาดานการละเลน

ทองถิ่นในอดีตที่ผานมาจวบจนปจจุบันเพื่อนําไปสูการเสนอแนวทางการจัดการในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 วันทนา  เตชะสุวรรณา , “ บทบาทของสื่อบุคคลและสื่อประเพณีในการถายทอด

วัฒนธรรมประเพณีของชาวบางกอกนอย:ศึกษาเฉพาะชุมชนบานบุ ” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 

สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2548). 
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2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการศึกษา ในการวิจัยคร้ังน้ีไดจากแนวคิดและผลจากการศึกษาวิจัย

ตางๆ มาสรางเปนกรอบสําหรับการศึกษาและวิเคราะห ดังน้ี  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําเสนอแนวทางการจัดการภูมิปญญา

การละเลนทองถ่ินชุมชนยานวัดดสิุตารามอยาง

ย่ังยืนในอนาคต 

ปญหาการจัดการในอดีต ในปจจบุันและ

จุดเดนภูมิปญญาการละเลนทองถ่ิน

ชมชนยานวัดดสิตาราม 

 

 

 

รูปแบบและวิธีการศึกษา 

 

การสํารวจและรวบรวมภูมิปญญาการละเลนทองถ่ิน

ชุมชนยานวัดดุสิตาราม ไดแก  กระบี่กระบอง กลองยาว  

ผีลอบ แมศรี ลิงลม 

แนวคิด ทฤษฎีและงานที่เก่ียวของ 

ภูมิปญญาการละเลนชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

ไดแก กระบี่กระบอง กลองยาว ผลีอบ แมศรี ลิงลม 

 

1.แนวคิดประวัติศาสตรทองถิ่น 

 
2.แนวคิดภูมิปญญาการละเลน 

 
3.แนวคิดการจดัการทรัพยากร

ทางวัฒนธรรม 

 

1.การจัดการในอดีต 

2.ก า ร จั ด ก า ร ใ น

ปจจุบัน 

3.แ น ว ท า ง ก า ร

จัดการในอนาคต 

ความเปนมา  วิธีการ

เลน อุปกรณ การแตง

กาย    การรอง  
การสืบสาน 

จุดแข็ง 

จุดออน 

โอกาส 

อุปสรรค 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษา “แนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตา                         

เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติศาสตรของชุมชน ภูมิปญญา

ดานการละเลน เพื่อนําไปสูการหาแนวทางการจัดการภูมิปญญา ดานการละเลนทองถิ่นใหเปนไป

อยางเหมาะสมโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนหลัก 

1. ชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

พื้นที่ของชุมชนยานวัดดุสิตาราม มีพื้นที่ประมาณ 12 ไร ต้ังอยูซอยวัดดุสิตาราม                   

ถนนสมเด็จพระปนเกลา (สายใน) แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร มีอาณา

เขตติดตอ ดังน้ี ทิศเหนือ จรดถนนพระปนเกลาและแมนํ้าเจาพระยา  ทิศใต จรดถนนอรุณอมรินทร    

ทิศตะวันออก จรดคลองบางกอกนอย ทิศตะวันตกจรดหมูบานมหาวงศพัฒนา   

ชุมชนวัดดุสิตารามจัดต้ังเปนชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครไดทําการสํารวจ

ขอมูลประชากรเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมพ.ศ.2555 ประกอบดวย บานประมาณ 900 หลังคาเรือน

ครอบครัว ประชากรประมาณ 4,398 คน ซึ่งมีกรรมการชุมชน จํานวน 9 คน 1 

สภาพภูมิศาสตร พื้นที่บริเวณชุมชนโดยรวมเปนที่ราบลุม ต้ังอยูระหวางคลองวัดดุสิตา

รามและคลองขนมจีน ที่เชื่อมไปกับคลองบางกอกนอย ดังน้ัน ชุมชนวัดดุสิตารามจึงเปนที่พื้นราบ

ลุมชุมนํ้ามีคลองและลําประโดงไหลผานพื้นที่ 2 

                                                           
1 สํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร , ฝายพัฒนาชุมชน,  ขอมูล ณ วันที่ 25 

ธันวาคม พ.ศ.2555. 
2 ยุทธการ  หาญพยัค , “ การศึกษาเร่ืองการวางแผนอนุรักษชุมชนเมือง กรณีศึกษา : 

ชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ” , รายงานวิชา การวางแผนอนุรักษชุมชน

เมือง คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2549) , 2-16. 
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สภาพทางสังคม ชาวชุมชนอยูรวมกลุมกันแบบเครือญาติ นับถือศาสนาพุทธ สวนมาก

ประกอบอาชีพรับจาง  ขาราชการ อาชีพรองตอมาคือ  คาขาย  ชาวชุมชนสวนใหญมีระดับ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา รองลงมาระดับประถมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตามลําดับ 

2.ภูมิปญญาการละเลนชุมชนยานวัดดุสิตาราม   

 การละเลนยานวัดดุสิตารามมีการสืบทอดกันมาอยางยาวนานจากบรรพที่สะทอนถึง

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและยังคงมีอัตลักษณของชุมชน  การละเลนชุมชนยานวัดดุสิตาราม

แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การละเลนทองถิ่นและการละเลนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม  การละเลน

ทองถิ่นไดแก  การละเลนกระบี่กระบอง การละเลนกลองยาวและการละเลนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม 

ไดแก  การละเลนผีลอบ  การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม ซึ่งปจจุบันยังสืบทอดกันอยูมีเพียง

การละเลนกระบี่กระบอง  การละเลนกลองยาวและการละเลนผีลอบเทาน้ัน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

2.1 การละเลนกระบี่กระบอง  

การละเลนกระบี่กระบองชุมชนวัดดุสิตาราม  มีการสืบทอดนับต้ังแตรุนคุณทวดยิ้ม                 

คุณทวดชิตซึ่งทานทั้งหมดเปนชาว ชุมชนวัดวัดดุสิตาราม และคุณทวดชิต  คุณปูจุงและคุณปูศรี  

ทั้ง 3 ทาน เปนชาวบานบุ โดยทานเหลาน้ีไดรวมกลุมเพื่อนๆ กอต้ังและฝกหัดกระบี่กระบองขึ้นมา

และไดมีการเลนกันภายในกลุมอีกทั้งยังมีการถายทอดมายังลูกหลานภายในชุมชนวัดดุสิตาราม

จนถึงทุกวันน้ี   ปจจุบันยังคงมีผูสืบทอดและรักษาการละเลนกระบี่กระบองยานวัดดุสิตาราม  คือ  

นายประจวบ ทองคําสุกและนายวิทยา นุชรักษา  

2.2 การละเลนกลองยาว   

การละเลนกลองยาวชุมชนวัดดุสิตารามมีตนกําเนิดพรอมกับการละเลนกระบี่กระบอง

มีการสืบทอดนับต้ังแตรุนคุณทวดยิ้ม คุณปูเล็กซึ่งไดต้ังกลุมเลนกลองยาวในชุมชน มีการถายทอด

มายังลูกหลานในชุมชนวัดดุสิตารามอีกดวย  ปจจุบันผูสืบทอดและยังคงรักษาการละเลนกลองยาว

ยานวัดดุสิตาราม  คือ นายประจวบ  ทองคําสุก  นายวิทยา นุชรักษาและกลุมชาวบานยานวัดดุสิตา

ราม  

2.3 การละเลนผีลอบ  

การละเลนผีลอบชุมชนยานวัดดุสิตาราม  มักเลนในชวงเทศกาลสงกรานต การละเลน 

ผีลอบเปนการละเลนที่เกี่ยวกับความเชื่อเร่ือง ภูต ผีวิญญาณ อีกทั้งยังเปนการรวมกลุมของชาวบาน

ในการรวมกิจกรรมภายในชุมชนวัดดุสิตารามอีกดวย 
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2.4 การละเลนแมศรี  

การละเลนแมศรี มักเลนในชวงเทศกาลสงกรานต  ซึ่งการละเลนแมศรีนิยมเลนใน

บรรดาผูหญิงสาว  มีการแตงกายแตงดวยชุดไทยสวยงาม เลนเพื่อความสนุกสนาน  เปนการแสดง

ถึงเอกลักษณวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวชุมชนและยังเปนการรวมตัวของคนในชุมชนวัดดุสิตาราม

อีกดวย 

2.5 การละเลนลิงลม 

 การละเลนลิงลม มักจะเลนในชวงเทศกาลสงกรานต  โดยเปนการละเลนที่อัญเชิญผี

ลิงลมเขารางทรง  การละเลนลิงลมเลนเพื่อความสนุกสนานหลังจากการเหน็ดเหน่ือยจากการทํางาน

และเปนการสรางความสามัคคีภายในชุมชนอีกอยางเปนกุสโลบายใหหนุมสาวมาเจอกันอีกดวย 

3. การกําหนดประชากรและผูใหขอมูล 

ในการวิจัยในคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดแบงผูใหขอมูลเปน 3 กลุมหลัก  ไดแก ปราชญชาวบาน 

ชาวบานยานวัดดุสิตารามและนักวิชาการที่สนใจศึกษา 

3.1 ปราชญชาวบาน  จํานวน 5 คน  ไดแก ผูรู  ผูถายทอด  ผูเลน ในดานการละเลน

ทองถิ่นของชุมชนยานวัดดุสิตารามไดแก การละเลนกระบี่กระบอง การละเลนกลองยาวและ

การละเลนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม  ไดแก การละเลนผีลอบ การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม 

ซึ่งลวนมีวิชาความรู สามารถเลาเร่ืองราว ประวัติความ วิธีการเลน ความหมาย การคลี่คลาย บทบาท  

การสืบสาน การถายทอด  การอนุรักษ การฟนฟู  ภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นที่มีอยูในชุมชนและ

คานิยมหรือทัศนคติของคนในชุมชน  

3.2 ชาวบานชุมชนยานวัดดุสิตาราม จํานวน 30 คนซึ่งเปนกลุมชาวบานที่อาศัยอยูใน

ชุมชนด่ังเดิมและเคยเห็นการละเลนเหลาน้ี  ซึ่งอาศัยอยูบริเวณซอยวัดดุสิตาราม ถนนสมเด็จพระ

ปนเกลา (สายใน) แขวงอรุณอมรินทร   เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  

3.3 นักวิชาการท่ีสนใจศึกษา  จํานวน 2 คน ซึ่งมีความสนใจและศึกษาประวัติศาสตร

ทองถิ่นยานธนบุรี ซึ่งเปนผูที่มีความสนใจศึกษาเร่ืองราวประวัติศาสตร วัฒนธรรมและประเพณี

ตางๆ ของชุมชนยานวัดดุสิตาราม ไดแก  นายระพีพัฒน  เกษโกศล นักพัฒนาการทองเที่ยว สังกัด

กองการทองเที่ยวและนายเอ็ด  ภิรมย นักวิชาการอิสระที่มีความสนใจศึกษาวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญายานฝงธนบุรี  

 

4.  วิธีวิจัย 

ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลจาก

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอที่จะทําการศึกษาโดยรวบรวมขอมูลจากแหลง
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ศึ ก ษ า ต า ง ๆ  ไ ด แ ก   ห อ ง ส มุ ด ข อ ง ส ถ า บั น ที่ สํ า คั ญ   ไ ด แ ก  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร หนังสือ  บทความ 

งานวิจัยและงานที่เกี่ยวของนอกจากน้ันยังเปนการเก็บขอมูลจากภาคสนาม ไดแก  การลงพื้นที่

สํารวจพื้นที่การสนทนาพูดคุย  การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการและการสังเกต 

การณแบบมีสวนรวม 

4.1 การรวบรวมขอมูลศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ (Documentary Study) เปนการ

รวบรวมขอมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีในการศึกษา และขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการภูมิ

ปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามซึ่งขอมูลเหลาน้ีไดจากรายงานการวิจัย 

วิทยานิพนธ หนังสือ จุลสาร บทความและเอกสารเผยแพร แผนที่ รวมทั้งสื่อทางอินเตอรเน็ต เพื่อ

เปนแนวทางในการศึกษา 

4.2 ศึกษารวบรวมขอมูลจากภาคสนาม (Field research) โดยวิธีการสัมภาษณ การ

สังเกตและการสนทนา โดยมีเคร่ืองมือชวยจดจํา สําหรับใชในการบันทึกรายละเอียดจากการสํารวจ

และการสัมภาษณ ไดแก สมุดจดบันทึก กลองถายภาพและเคร่ืองบันทึกเสียง เน่ืองจากขอมูล

เอกสารมีไมมากนักขอมูลการลงภาคสนามจึงสงผลดีเพราะชวยใหเขาใจชาวบานและการจัดการ

ภายในไดดีขึ้น 

 4.2.1 การสัมภาษณเก็บขอมูลจากการบอกเลาผูรูและผูท่ีเกี่ยวของ  เพื่อรวบรวม

ขอมูลพื้นฐานของชุมชนดานประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชน ความเชื่อ ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่นที่มีการถายทอดและสืบทอดกันมา ปญหาอุปสรรคในการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญา

การละเลนทองถิ่นของคนในชุมชนยานวัดดุสิตารามที่กําลังเผชิญ  การจัดการภูมิปญญาการละเลน

ทองถิ่นในอดีตและแนวทางการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น การมีสวนรวมของคนในชุมชนใช

วิธีการสัมภาษณและจดบันทึกขอมูลมาวิเคราะห  ประเมิน เพื่อหาแนวทางการจัดการของพื้นที่ 

อยางยั่งยืนตอไป  ผูรูและผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูรูหรือปราชญชาวบาน ที่ทําการถายทอดภูมิปญญา

ดานการละเลน ผูอาวุโสในชุมชนที่เคยรวมหรือเลน มีประสบการณ การเห็นหรือรับรูหรือเปนผู

เลน ชาวชุมชนยานวัดดุสิตาราม ปราชญชาวบาน ซึ่งมีกลุมตัวอยาง คือ กลุมผูรู (Key Informants)

หรือปราชญชาวบานในชุมชนซึ่งเปนผู ถายทอดภูมิปญญา รวมทั้งที่ไดรับการคัดเลือกที่จะไดรับ

การสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น การละเลนกระบี่กระบอง การละเลนกลองยาว การละเลนผีลอบ  

การละเลนแมศรี และการละเลนลิงลม ซึ่งมักมีคุณสมบัติที่เหมาะสม  มีประสบการณดานภูมิปญญา

ทองถิ่นโดยตรงและมีความเต็มใจ  ผูอาวุโสในชุมชน ไดแก ผูที่อยูอาศัยในชุมชนเปนระยะ

เวลานานที่สามารถเลาเร่ืองราวของชุมชนไดเปนอยางดี เขาใจวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีและ

วัฒนธรรมของคนในชุมชนและที่สําคัญ คือ มีประสบการณในการรับรู เคยเห็นและเขาใจภูมิปญญา
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ทองถิ่นและการเปลี่ยนแปลง ผูอาวุโสควรมี อายุต้ังแต 40-85 ป จํานวน 5 คนและอาศัยภายใน

ชุมชนหรือเคยเขารวมหรือมีความรูในดานภูมิปญญาในทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม อยางดี กลุม

ผูเกี่ยวของ(Casual Informants) ไดแก ผูนําชุมชน ชาวบานในชุมชน จํานวน 30 คนและ 

บุคคลภายนอก จํานวน  2 คน ที่มีความสนใจเกี่ยวกับภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นในชุมชนยานวัด

ดุสิตาราม   

4.2.2 การสังเกตการณ  (Observation) แบงไดเปน 2 แบบ ดังน้ี  

แบบที่ 1 การสังเกตมีสวนรวม โดยการเขารวมสังเกตการณการสาธิตและชมการแสดง

การละเลนทองถิ่น เพื่อศึกษารูปแบบ แบบแผน ความหมาย การมีสวนรวมของคนใหเกิดความ

เขาใจ ไดแก พิธีไหวครูกระบี่กระบองและกลองยาว วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และการสาธิต

การละเลนผีลอบงานบางกอกนอยเฟสติวัล ระหวางวันที่ 26-29 เมษายน พ.ศ.2555 ซึ่งผูวิจัยไดทํา

การบันทึกภาพในการจัดทํากิจกรรมตางๆเหลาน้ีอีกดวย 

แบบที่ 2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม ผูวิจัยใชแบบสังเกตจดบันทึกพฤติกรรมและ

ปรากฏการณในชุมชนในดานการใชชีวิตประจําวัน กิจกรรมและวิถีชาวบาน การมีสวนรวมของคน

ในชุมชน เพื่อประเมินศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนเพื่อเปนแนวทางสูการจัดการที่

เหมาะสมตอไป 

4.3 การตรวจสอบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยการศึกษาเอกสารและขอมูลการ

ลงภาคสนามมาจําแนก ประเมินความนาเชื่อถือ วิเคราะห เรียบเรียง ผลการวิจัยโดยรวมและ

สามารถอภิปรายผลการวิจัยใหออกมาเปนรูปธรรมเพื่อหาขอเสนอแนะแนวทางการจัดการตอไป 

 

5 การนําเสนอขอมูลและสรุปผล 

ผูวิจัยนําขอมูลสําหรับงานวิจัยน้ีจะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกไดจากผลการศึกษา

จากการเก็บขอมูลจากปราชญชาวบานและชาวบานในชุมชนยานวัดดุสิตารามที่มีความรูในดาน

การละเลนทองถิ่นที่มาจากการบันทึกขอมูลจากการถอดเทปสัมภาษณและจากภาพถายนํามา

วิเคราะหผลการศึกษาซึ่งจะรวมอยูในการนําเสนอผลการศึกษาในบทที่ 4 ภูมิปญญาดานการละเลน

ของชุมชนยานวัดดุสิตาราม สวนที่สองการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) เพื่อให

ไดเปาหมายของการศึกษา  คือ แนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตา

รามในทิศทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งจะรวบรวมอยูในการนําเสนอในบทที่ 5 การจัดการ

ภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม เพื่อมุงการหาแนวทางการจัดการอยาง

เหมาะสมและสมารถนําไปพัฒนาการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟูการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตา
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ราม  ในสวนสุดทายเปนบทที่ 6 บทสรุป อภิปรายผลการวิจัยโดยรวม เสนอขอแนะนําและแนว

ทางการแกไขปญหาที่เหมาะสมและยั่งยืนตอไปกับชุมชนยานวัดดุสิตาราม  
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บทท่ี 4 

การละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

  

 ชุมชนยานวัดดุสิตารามเปนชุมชนเกาแกแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร นับต้ังแต

สมัย ตนกรุงรัตนโกสินทร แตเดิมพื้นที่ของชุมชนยานน้ีเปนพื้นที่สวนที่มีความอุดมสมบูรณดวย

ผลไมและดอกไม  มีคลองธรรมชาติและคลองขุดที่เชื่อมตอกับแมนํ้าเจาพระยา ไดแก คลองวัดดุสิ

ดารามและคลองขนมจีน  ในอดีตชาวบานยานวัดดุสิตารามใชเสนทางนํ้าเปนหลักและเปนที่ต้ังถิ่น

ฐานในยานน้ี วิถีชีวิตของชาวชุมชนยานวัดดุสิตารามมักจะเกี่ยวของกับการทําสวน  ดังน้ันหลังจาก

เสร็จสิ้นจากภาระหนาที่จากการงานมักจะมีกิจกรรมที่ทํารวมกันในยามวางภายในชุมชน ไดแก 

การละเลนกระบี่กระบอง  การละเลนกลองยาว  การละเลนผีลอบ  การละเลนแมศรีและการละเลน

ลิงลม จนกระทั่งในพ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2488 ชวงสงครามมหาเอเชียบูรพาบริเวณปากคลองบางกอก

นอย  โดยเฉพาะบริเวณยานชุมชนวัดดุสิตารามและชุมชนริมคลองบางกอกนอยถูกฝายสัมพันธมิตร

โจมตี ไดรับความเสียหายและผูคนตางอพยพหนีภัยสงครามออกไปจากชุมชนวัดดุสิตาราม                

เมื่อสงครามมหาเอเชียยุติลงชาวบานก็อพยพกลับมายังชุมชน  นอกจากน้ันยังมีการอพยพของคน

ภายนอกเขาไปต้ังถิ่นฐานในบริเวณชุมชนวัดดุสิตารามมากขึ้น  อีกทั้งยังมีนโยบายสงเสริมการรําวง

มาตรฐานจนเปนที่นิยมแพรหลายทั่วประเทศและรวมถึงในชุมชนยานวัดดุสิตาราม  ทําให

การละเลนทองถิ่นในชุมชนลดความสําคัญลงจนเกือบจะสูญหายไป  พื้นที่สวนและพื้นที่ลาน

กิจกรรมของชุมชน คอยๆถูกแปรสภาพเปนพื้นที่ที่อยูอาศัย  ตอมาในป พ.ศ.2516 ไดมีการสราง

สะพานพระปนเกลาและถนนผานดานหลังชุมชนยานวัดดุสิตารามสงผลใหวิถีชีวิตของชาวบานใน

ยานน้ีเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคมและดานวัฒนธรรมทําใหการละเลนทองถิ่นไมได

รับความนิยมอยางเชนในอดีตชาวบานในชุมชนยานน้ีสวนใหญตางมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ

โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํามาหาเลี้ยงชีพที่เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิต 

 ปจจุบันน้ีการละเลนทองถิ่นของชุมชนยานวัดดุสิตารามยังมีกลุมชาวบานใน

ชุมชนที่ยังคงอนุรักษและรักษาภูมิปญญาไว  ไดแก  นายประจวบ  ทองคําสุกและนายวิทยา  นุช

รักษา ที่ยังคงอนุรักษและสืบทอดการละเลนกระบี่กระบองและกลองยาว โดยยังคงมีการออกแสดง

ในงานตางๆทั้งภายในและภายนอกชุมชน การละเลนผีลอบเปนการละเลนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม 

ยังคงมีชาวบานกลุมหน่ึงพยายามฟนและอนุรักษการละเลนน้ีโดยการสาธิตการแสดงในชุมชนชวง

เทศกาลสงกรานตและการสาธิตในงานตางๆภายนอกชุมชน เชน งานพลิกฟนคืนชีวา สืบสานภูมิ
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ปญญาบางกอกนอย วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2550และงานบางกอกนอยเฟสติวัล วันที่ 26-

29 เมษายน พ.ศ.2555 และการละเลนแมศรีและการละเลนลิงลมน้ัน ปจจุบันไดหายไปจากชุมชน

ยานวัดดุสิตารามโดยไมมีการสืบทอดจากกลุมชาวบานในชุมชนคงมีแตเพียงการสาธิตใน งานพลิก

ฟนคืนชีวา สืบสานภูมิปญญาบางกอกนอย วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2550 เทาน้ัน 

ในการศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิ

ตารามจึงจําเปนตองศึกษาความเปนมาของยานวัดดุสิตาราม  ความเปนมาของภูมิปญญาการละเลน

ยานวัดดุสิตารามและคุณคาของภูมิปญญาดานการละเลนของชุมชนยานวัดดุสิตาราม เพื่อความ

เขาใจที่ดีเพื่อนําไปสูการศึกษาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในบทตอไป 

1.ความเปนมาของชุมชนยานวัดดุสิตาราม  

 

 
8ภาพที่  1  8แผนท่ีชุมชนยานวัดดุสิตาราม  

8ที่มา : ภาพถายทางอากาศ www.google/map/ชุมชน5วัดดุสิตาราม   เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2556 

  

8ชุมชนยานวัดดุสิตาราม  ต้ังอยูในเขตบางกอกนอย  แตเดิมมีชื่อเรียกวา "อําเภอ

อมรินทร"ซึ่งเรียกตามประกาศกระทรวงนครบาล  ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2458  8อําเภอ

อมรินทร เปนอําเภอที่ 21 ในจํานวน 25 อําเภอ ตามประกาศดังกลาวระบุอาณาเขตไววา "ทิศเหนือ
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ตออําเภอตลิ่งชันและบางพลัด แตสามแยกหนาวัดสุวรรณคีรีไปตามลําคลองบางกอกนอยฝงเหนือ 

ออกลํานํ้าเจาพระยา ตัดขามฟากไปถึงปากคลองโรงไหม ทิศตะวันออกตอ อําเภอพระราชวังแตปาก

คลองโรงไหมฝงใตไปตามลําแมนํ้าเจาพระยา ฝงตะวันออกถึงตรงขามปากคลองมอญ ทิศใต อําเภอ

หงษารามแตตรงขามปากคลองมอญ ขามลํานํ้าเจาพระยาเขาไปตามลําคลองมอญฝงเหนือถึงสี่แยก

บางเสาธง ทิศตะวันตก ตออําเภอตลิ่งชันแตสี่แยกบางเสาธงไปตามลําคลองบางขุนศรีและคลอง

ออมชักพระฝงตะวันออกถึงสามแยกหนาวัดสุวรรณคีรี  

8ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริวา นามอําเภอบาง

แหงยังไมเหมาะแกนามตําบลอันเปนหลักฐานมาแตโบราณ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ มี

ประกาศใหเปลี่ยนนามอําเภออมรินทรเปน อําเภอบางกอกนอย ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.

2459  เปนวันที่ 2070  ในรัชกาลปจจุบัน จากน้ันตอมาใน พ.ศ. 2459 อําเภอบางกอกนอย ไดแบง

เขตการปกครองเปน 8 ตําบล คือ 1. ตําบลบางออ  2. ตําบลบางพลัด  3. ตําบลบางบําหรุ 4. ตําบล

บางยี่ขัน 5. ตําบลบางขุนนนท 6. ตําบลบางขุนศรี 7. ตําบลศิริราช 8. ตําบลบานชางหลอ สําหรับ

ชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ันต้ังอยูในตําบลบางยี่ขัน  

8คร้ันในป พ.ศ. 2515  ไดมีประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 335  ลงวันที่ 13  ธันวาคมพ.ศ. 

2515 ไดยกเลิกหนวยการปกครองเดิม คือ จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดธนบุรี เปนหนวยการปกครองเดียว เรียกวา "กรุงเทพมหานคร" 

และไดเปลี่ยนจากอําเภอบางกอกนอยมาเปน “เขตบางกอกนอย” ต้ังแตวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515  

เขตบางกอกนอยไดมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อีกโดยกระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศเปลี่ยนแปลง

พื้นที่เขตบางกอกนอย จากแขวงบางพลัดเปน "เขตบางพลัด" โดยไดตัดพื้นที่แขวงบางออ เขวงบาง

พลัด แขวงบางบําหรุ และแขวงบางยี่ขัน ไปขึ้นกับเขตบางพลัด ต้ังแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2532  

สงผลทําใหเขตพื้นที่ของเขตบางกอกนอยจึงเหลือเพียง 4 แขวง   คือ แขวงศิริราช แขวงบานชาง

หลอ แขวงบางขุนศรี และแขวงบางขุนนนท สาเหตุที่แบงพื้นที่เขตบางกอกนอยออกเปน 2 เขต ก็

เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหกับประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัดซึ่งมีประชากรมาก ไม

ตองเสียเวลาเดินทางมาถึงบางกอกนอย8  

8ตอมาไดมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ เขตบางกอกนอยอีก โดยไดตัดพื้นที่ของเขตบางพลัด คือพื้นที่แขวงบางยี่ขัน และ 

แขวงบางบําหรุบางสวนไปเปนพื้นที่เขตบางกอกนอย และ ไดกําหนดพื้นที่ที่ตัดโอนมาใหม เปน

แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย จึงมีพื้นที่การปกครองเปน 5 แขวง คือ 1.แขวงศิริราช 2.แขวง
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บานชางหลอ 3.แขวงบางขุนนนท 4.แขวงบางขุนศรี 5.แขวงอรุณอมรินทร  1 ซึ่งในเขตบางขุนนนท

ไดเปนที่ต้ังของชุมชนยานวัดดุสิตารามในปจจุบัน  

ชุมชนยานวัดดุสิตารามเปนชุมชนด่ังเดิมเกาแกที่มีผูคนที่อาศัยอยูมีทั้งคนไทยคนจีน

และคนมุสลิม  จากหลักฐานการสรางวัดเสาประโคนซึ่งปจจุบัน คือ วัดดุสิตาราม ดังปรากฎใน

นิราศภูเขาทองของสุนทรภู ในราว พ.ศ.2317 กลาววา “ถึงอารามนามวัดเสาประโคนปก  ไมเห็น

หลักลือเลาวาเสาหิน  เปนสําคัญปนแดนในแผนดิน  มิรูสิ้นสุดชื่อที่ลือชา” จากหลักฐานน้ีทําให

ทราบถึงวาชุมชนยานวัดดุสิตารามแหงน้ีมีการต้ังถิ่นฐานอยูในบริเวณปากคลองบางกอกนอยเปน

ยานชุมชนสําคัญเกาแกของแผนดินบางกอกและเปนเสนทางผานสําคัญในการขนพืชผักและผลไม

นานาชนิดจากสวนสูชุมชนเมือง ในอดีตชุมชนยานวัดดุสิตารามบริเวณริมคลองบางกอกนอยยังเคย

เปนอูเรือพระราชพิธี 1ซึ่งสรางขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เพื่อใชเก็บเรือพระที่น่ังแต

ในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2   ตอมาโรงเรือไดรับความเสียหายจากการเกิดสงครามมหา   เอเชีย

บูรพา  คร้ันในป พ.ศ. 2490 สํานักพระราชวังและกองทัพเรือไดมอบใหกรมศิลปากรทําการ

ซอมแซมดูแลรักษาเรือรบ แตปจจุบันใชเก็บเรือในพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยอยูใน

ความดูแลของกองทัพเรือ 1

2 

ปจจุบันชุมชนยานวัดดุสิตาราม ต้ังอยูซอยวัดดุสิตาราม ถนนสมเด็จพระปนเกลา 

(สายใน) แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย ทิศเหนือ จรดถนนพระปนเกลาและแมนํ้าเจาพระยา 

ทิศใต จรดถนนอรุณอมรินทร ทิศตะวันออกจรดคลองบางกอกนอย ทิศตะวันตกจรดหมูบาน

มหาวงศพัฒนาม ี

 

จํานวนบานประมาณ 900 หลังคาเรือน จํานวนประชากรประมาณ 4,398 คน ซึ่งมี

กรรมการชุมชน จํานวน 9 คน 3 

 พื้นที่ของชุมชนยานวัดดุสิตารามมีคลองที่ไหลผานในชุมชนมาต้ังแตสมัยอดีต ใช

สําหรับเปนเสนทางสัญจรและเพื่อการเกษตร มีแมนํ้าลําคลองธรรมชาติและคลองที่ขุดเชื่อมโยงกัน

เปนเสนเลือดใหญเล็กหลอเลี้ยงพื้นที่  คือ  คลองขนมจีนซึ่งไหลผานลอมรอบชุมชนบานบัวและ

                                                           
1 สํานักงานเขตบางกอกนอย , ของดีเขตบางกอกนอย  ,19. 
2 ฝายพระพุทธศาสนสถานกองพุทธศาสนสถาน , ประวัติวดัท่ัวราชอาณาจักร  

(กรุงเทพฯ :โรงพิมพการศาสนา , 2525) , 244. 
3
 สํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร , ฝายพัฒนาชุมชน,  ขอมูล ณ วันที่ 25 

ธันวาคม พ.ศ.2555. 
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คลองวัดดุสิตต้ังอยูขางบริเวณวัดดุสิตาราม ซึ่งในอดีตเรียกวา คลองนํ้าปลา สาเหตุที่เรียกวาคลอง

นํ้าปลาเน่ืองจากมีเรือนํานํ้าปลาจากจังหวัดสมุทรสาครเขามาทําการคาขายใหกับชาวบาน ณ.ปาก

คลองวัดดุสิตารามชาวบานจึงเรียกคลองน้ีวา คลองนํ้าปลา จนถึงปจจุบัน 4 

ดานพื้นที่สวนของชุมชนวัดดุสิตาราม  เดิมบริเวณทั้งหมดมีความอุดมสมบูรณมา

ต้ังแตเปนพื้นที่ลุมที่มีดินดี อุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตรซึ่งลึกเขาไปจะมีสวนดอกไม

และผลไมยืนตน เชน ชมพูสาแหรก มังคุด มะปราง มะมวง แตผลไมที่ขึ้นชื่อ คือ เงาะพันธุบางยี่ขัน

ซึ่งมีรสชาติหวาน กรอบ อรอย เปนเอกลักษณของชุมชน  อีกทั้งเปนการสรางรายไดหลักของ

ชาวสวนในบริเวณชุมชนแถบน้ีดวย5 ปจจุบันพื้นที่สวนแทบน้ีกลายสภาพเปนชุมชนแหลงที่อยู

อาศัยและไมมีการปลูกผลไมเฉกเชนเดิม 

 นอกจากจะเปนพื้นที่สวนแลว ภายในชุมชนยังมีวัดซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของคนใน

ชุมชนยานวัดดุสิตาราม ซึ่งมีทั้งหมด 3 วัด คือ  วัดดุสิตาราม วัดภูมรินทราราชปกษีและวัดนอยทอง

อยู  วัดดุสิตารามเปนอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ต้ังอยูเลขที่ 176 แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอก

นอย กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตที่ดินต้ังวัดทิศเหนือติดตอกับซอยวัดดุสิตาราม ทิศใตติดตอกับ

แมนํ้าเจาพระยาและคลองขนมจีน ทิศตะวันออกติดตอกับเชิงสะพานพระปนเกลาและคลองวัดดุสิ

ตาราม ทิศตะวันตก ที่ดินเลขที่ 258-260 และคูหลังวัดดุสิตาราม  สวนวัดภูมรินทราราชปกษี ซึ่งเปน

วัดที่สรางขึ้นต้ังแตสมัยอยุธยา ปจจุบันเปนวัดรางเน่ืองจากมีพระจําพรรษาเพียงรูปเดียว ดังน้ัน  จึง

เขารวมกับวัดดุสิตาราม   สวนวัดนอยทองอยู สันนิฐานวาสรางในสมัยรัตนโกสินทร  ปจจุบันวัด

แหงน้ีไมมีปรากฏอยูในชุมชนยานวัดดุสิตาราม เน่ืองจากถูกระเบิดจากฝายสัมพันธมิตรในสมัย

สงครามมหาเอเชียบูรพา วัดนอยทองอยูเสียหายทั้งหมดคงเหลือเพียงกําแพงพระอุโบสถเทาน้ัน6 

นอกจากมีวัดเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชนแลว ชาวบานในชุมชนยังนับถือศาสนาอ่ืนๆ อีก

ดวย  ปจจุบันชาวบานยานน้ียังคงมีการทําบุญที่วัดดุสิดารามเน่ืองจากเปนแหงแหงเดียวในชุมชน 

สวนวัดภูมรินทราราชปกษีไดแปรสภาพเปนลานจอดรถในชุมชนวัดดุสิตาราม 

 ดานโครงสรางทางสังคมของชุมชนยานวัดดุสิตาราม   ภายหลังสงครามมหาเอเชีย

บูรพายุติลงชาวบานบางสวนไดอพยพจากฝงพระนครมาเชาที่ดินของกรมการศาสนาหลังโบสถวัด

ภูมรินทราราชปกษีและในชุมชนมากขึ้น การต้ังที่อยูอาศัยสวนมากเปนกลุมเครือญาติ  การ

                                                           
4 สัมภาษณ มั่ง ปานเจริญ ,ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 3 กรกฎาคม. 2553. 
5 สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก ,ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 3 ธันวาคม 2552. 
6 ฝายพระพุทธศาสนสถานกองพุทธศาสนสถาน.,ประวัติวดัท่ัวราชอาณาจักร (โรง

พิมพกรุงเทพ : การศาสนา , 2525) , 244-247.  
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ประกอบอาชีพสวนใหญมีอาชีพ รับจาง รับราชการ ในพื้นที่ใกลเคียง อาชีพรองลงมา คือ คาขายซึ่ง

เปนผูที่อยูกันมาแตด้ังเดิมและผูที่เพิ่งยายเขามาในชุมชน ระดับการศึกษา โดยมากจบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา รองลงมา ไดแก ประถมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตามลําดับ 7 

 ปจจุบันชาวบานที่สรางที่บานพักอยูในบริเวณชุมชนยานวัดดุสิตารามมีที่ดินเปนของ

ตนเองและ เชาที่ดินของเอกชน กรมศาสนาและกรมธนารักษ นอกจากน้ันยังเปนบานและหองแถว  

ตอมาในป  พ.ศ.2521 การเคหะแหงชาติไดทําการสํารวจสภาพความเปนอยูของประชาชนบริเวณ

ปากคลองบางกอกนอย พบวาบานเรือนอยูอยางแออัด ทางเดินคับแคบ จึงเขามาปรับปรุงโดยสราง

ทางเทาคอนกรีตใหเมื่อประมาณ พ.ศ. 2525 และจัดต้ังคณะกรรมการชุมชนขึ้น มีการขยายพื้นที่ของ

ชุมชนออกไปทางดานหลังโบสถวัดดุสิตารามและหลังอูเรือราชพิธี8   

ดานการคมนาคมและขนสงในชุมชนยานวัดดุสิตาราม  มีลักษณะเสนทางสัญจรเขาถึง

มีถนนที่สามารถนํารถยนตเขาถึงสะพานโพธิ์หรือบริเวณอูตอเรือของเอกชนและวัดดุสิตาราม  สวน

ทางสัญจรอ่ืนๆเปนทางแคบสามารถใชจักรยานยนตเขาไดจนถึงอูเรือพระราชพิธี  มีการตัดถนน

ผานเขาไปยังชุมชน อีกทั้งยังมีการใชที่ดินเพื่อสรางที่อยูอาศัยมาก ในขณะที่แมนํ้าลดขนาดเล็กลง

เร่ือยๆจนกลายเปนคลอง พื้นที่ ในการเกษตรลดนอยลง พื้นที่สวนใหญกลายเปนบานจัดสรรและ

ถนนสายตางๆบริเวณริมถนนเปนที่ต้ังของอาคารพาณิชยเพิ่มมากขึ้น 

2. ภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม: ความเปนมา การสืบสานและปญหา 

 จากการศึกษาขอมูลดานประวัติศาสตรทองถิ่น ดานสังคม ดานวิถีชีวิต ดานภูมิ

ปญญาทองถิ่นของชุมชนยานวัดดุสิตาราม  พบวา ชุมชนแหงน้ีเปนชุมชนที่มีความเกาแกมีความ

หลากหลายทางดานเชื้อชาติไมวาจะเปนเชื้อชาติไทย มุสลิมและจีน  กอเกิดเปนวิถีชีวิตที่อยูรวมกัน

ในสังคม แตสิ่งที่เปนเอกลักษณและสรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ัน คือ ภูมิ

ปญญาการละเลนทองถิ่น ไดแก  การละเลนกระบี่กระบอง  การละเลนกลองยาว  การละเลนผีลอบ  

การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม                           

จากการศึกษาขอมูลภาคสนาม โดยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกจาก

ผูใหขอมูลโดยการสนทนาและทําการจดบันทึก ซึ่งผูรวมในการสนทนาในเร่ือง ประวัติศาสตร

                                                           
7 สํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร , ฝายพัฒนาชุมชน,  ขอมูล ณ วันที่ 25 

ธันวาคม พ.ศ.2555. 
8 ยุทธการ หาญพยัค , “ การศึกษาเร่ืองวางแผนอนุรักษชุมชนเมือง กรณีศึกษา : ชุมชน

วัดดุสิตราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ” (รายงานวิชา การวางแผนอนุรักษชุมชนเมือง 

คณะสถาปตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร , 2549,2-4:2-8). 
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ทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม การถายทอดภูมิปญญาดานการละเลนทองถิ่นและแนวทางการ

จัดการภูมิปญญาภายในชุมชนดวย  โดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวมและการศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวของกับภูมิปญญาการละเลนทองถิ่น คือ ปราชญชาวบาน จํานวน 5 คน  ไดแก นายประจวบ 

ทองคําสุกและนายวิทยา  นุชรักษา ผูสืบสานการละเลนกระบี่กระบองและการละเลนกลองยาว  

กลุมชาวบานที่เคยรวมในเหตุการณหรือบุคคลที่ไดพบเห็นภูมิปญญาการละเลนผีลอบ เชน นาย

ประชุม สวนการุณ และนายมานพ อยูดี  การละเลนแมศรี  เชน นายประจวบ ทองคําสุก นางอุษณีย   

รัตนสมบัติทวี และการละเลนลิงลม เชน นายวิทยา  นุชรักษา   โดยการจดบันทึกของกลุมชาวบาน

ชุมชนยานวัดดุสิตาราม จํานวน 30 คนและนักวิชาการที่สนใจศึกษา  จํานวน 2 คน ใชวิธีการการ

สังเกตแบบไมมีสวนรวมและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาการละเลนทองถิ่น  

จากการศึกษา พบวา ชุมชนแหงน้ีเปนชุมชนที่มีความเกาแกแหงหน่ึงซึ่งต้ังอยูยานใจ

กลางกรุงเทพมหานครที่มีการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นที่หลากหลาย โดย

การละเลนกระบี่กระบองและการละเลนกลองยาวคงมีการสืบสานอยูตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน สวน

การละเลนผีลอบและการละเลนแมศรีชาวบานในชุมชนกําลังพยามยามฟน สวนการละเลนลิงลม

น้ันไมมีการสืบสานหรือเลนภายในชุมชนยานน้ีแลว  ดังน้ัน จึงควรศึกษาภูมิปญญาการละเลนยาน

วัดดุสิตารามใหเขาใจเปนพื้นฐานโดยการ ลงพื้นที่เก็บขอมูล จากการบอกเลาและการเขารวม

สังเกตการณจากชาวบานยานน้ีเปนหลัก เน่ืองจากขอมูลเอกสารและบันทึกมีไมมากนัก ที่พบที่

สําคัญมี 1 เลม คือผลงานของนายวิทยา  นุชรักษา เร่ือง ประวัติกระบี่กระบอง กลองยาว วัดเสาปะ

โคน (วัดดุสิตารามวรวิหาร) บันทึกตามคําบอกเลาของคุณครูประจวบ ทองคําสุก ซึ่งถือวามีคุณคา

และเปนบันทึกของชุมชนเพื่อรวบรมเร่ืองราวผูคนและการละเลนกระบี่กระบองและการละเลน

กลองยาวน้ีไวและใหคนรุนหลังทําการศึกษา 

2.1 การละเลนกระบี่กระบองชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

2.1.1 ความเปนมา 

การละเลนกระบี่กระบองของชุมชนยานวัดดุสิตาราม เปนศิลปะการแสดงเพื่อใชใน

การปองกันตนเอง โดยการเลียนแบบการแสดงจากอาวุธจริง โดยสันนิษฐานวามีการสืบทอดมา

ต้ังแตสมัยอยุธยา  จากการที่ไทยไดเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ 2  ในพ.ศ.2310  ชาวกรุงศรีอยุธยาได

อพยพหนีภัยสงครามมายังพื้นที่ตางๆ ซึ่งตอมาพระเจาตากสินไดกอบกูเอกราชไดสําเร็จในป

เดียวกันจึงไดยายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามายังกรุงธนบุรี  ชาวกรุงศรีอยุธยาที่อพยพหนีภัย

สงครามจึงไดอพยพและมาต้ังถิ่นฐานยังบริเวณกรุงธนบุรีอีกดวย  โดยบางสวนไดอาศัยอยูบริเวณ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

คลองบางกอกนอยและบริเวณสวนยานวัดเสาประโคน เมื่อเกิดการรวมตัวกันภายในชุมชน

กอใหเกิดวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปญญาโดยเฉพาะดานการละเลนกระบี่กระบองในยานน้ีขึ้น9  

ประวัติความเปนมาการละเลนกระบี่กระบองในชุมชนยานวัดดุสิตาราม  มีการสืบสาน

กันมานานนับเปนเวลากวา 100 ป  ที่พอสืบคนยอนอดีตสามารถเรียงลําดับจากการสืบสาน

การละเลนกระบี่กระบองได คือ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.

2411-2453) มีผูนําบุกเบิกการเลนกระบี่กระบองกลุมหน่ึงที่สําคัญของยานน้ี คือ คุณทวดยิ้มและคุณ

ทวดชิต หลังจากน้ันไดสงตอการเปนผูนําใหแก ตามลําดับ ดังน้ี   

ในอดีตสมัยคุณทวดยิ้มและคุณทวดชิต ตรงกับชวงสมัยรัชกาลที่ 5 ทานทั้งสองไดเปน

ผูนําในกลุมเพื่อนฝูงที่อาศัยอยูในชุมชนยานวัดเสาประโคน (ชุมชนยานวัดดุสิตารามในปจจุบัน) 

กอต้ังกลุมกระบี่กระบองในยานน้ี  โดยมีผูรวมในกลุมอีก 11 คน ซึ่งเรียกตามคําบอกเลาของนาย

ประจวบ ทองคําสุกซึ่งปจจุบันมีอายุ 82 ป (นับจาก พ.ศ.2555) ไดแก คุณปูหอย คุณปูเปลื้อง คุณปู

ใจ  คุณปูสมบูรณ คุณปูคร คุณปูจวง คุณปูอู คุณปูสังวาลยและคุณปูเซา ซึ่งเปนชาวบานวัดดุสิตา

รามและคุณปูจุงและคุณปูศรี ทานเปนชาวบานบุ วัดทอง 10  

การละเลนกระบี่กระบองยานวัดดุสิตารามของคุณทวดยิ้มและคุณทวดชิต  ระยะแรก

กอต้ังขึ้นเพื่อเลนกันภายในกลุมผูที่มีใจรักในการละเลนแขนงน้ี  มิไดเลนเพื่อเปนอาชีพทุกทาน

สามารถเลนกระบี่กระบองไดทุกไมรํา   

สถานที่ในการฝกซอมกระบี่กระบองการฝกซอมมักเปนชวงเวลาวางหรือชวงเย็นมัก

ใชลานโบสถวัดดุสิตารามและลานวัดนอยทองอยูซึ่งตอมาไดถูกรวมเขากับวัดดุสิตารามภายหลัง

จากถูกระเบิดในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา    

เอกลักษณที่แสดงถึงความเปนกระบี่กระบองยานวัดดุสิตารามน้ัน คือ ทารํา ที่มี

เอกลักษณเฉพาะในกลุมของตนเอง มักฝกซอมในสถานที่ลับตาเน่ืองจากมิอยากใหบุคลภายนอก

กลุมไดเห็นถวงทาและลีลาเพราะเมื่อทําการแสดงกระบี่กระบองน้ันผูชมมักจะชอบถวงทาลีลาที่

ต่ืนเตน เราใจและไมเคยเห็นมากอน ซึ่งนับไดวาถวงทากระบี่กระบองชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ันจึง

มีเอกลักษณเฉพาะกลุมของตนเองเทาน้ัน 

ตอมาคุณทวดยิ้มและคุณทวดชิตไดรวมกันสรางไมรําสําหรับออกแสดง 1 ชุด เพื่อใช

ในการแสดงในโอกาสตางๆ โดยไดเก็บรักษาไมรําชุดน้ีไวที่บานคุณทวดยิ้มในชุมชนวัดเสาประ

โคน  เมื่อคุณทวดยิ้มเสียชีวิตลง บรรดาบรมครูทั้งหลายจึงเห็นชอบใหคุณปูหอย ทองคําสุก เปน

ผูดูแลรักษาไมรําชุดน้ีตอและสืบสานการเปนผูนํากลุมกระบี่กระบอง  
                                                           

9 สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 29 ตุลาคม 2553.  
10  สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก , .ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 20 พฤษภาคม 2554.  
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 คุณปูหอย ทองคําสุก เปนชาวชุมชนวัดดุสิตาราม  เกิดในชวง พ.ศ. 2428 ไดทําการสืบ

สานการละเลนกระบี่กระบองการสืบสานยังคงเหมือนกับยุคของคุณทวดยิ้มและคุณทวดชิต  

นอกจากน้ีทานยังไดสอนบุตรชายของทาน 2 คน คือ นายประจวบ ทองคําสุกผูพี่และนายจันทร 

ทองคําสุกผูนอง  สถานที่ในการฝกซอมมักใชบริเวณชานบานของคุณปูหอย  ทองคําสุกซึ่งอยูใน

ชุมชนวัดดุสิตารามและบริเวณลานหนาโบสถวัดนอยทองอยู (บริเวณริมแมนํ้าเจาพระยา) ชวงเวลา

ฝกซอมมักเปนชวงบายจนถึงเย็นแลวแตความสะดวกหรือมีการนัดเมื่อมีนัดการแสดง 

ตอมาในป พ.ศ.2488 คุณปูหอยมีอายุ  60  ป ไดลมปวยเปนอัมพฤตและเสียชีวิตอันเปน

ชวงระหวางเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา คุณปูคร ทองคําสุกพี่ชายของคุณปูหอย  ทองคําสุก จึงได

เปน ผูเก็บไมรําชุดน้ีไวที่บานพักของทานที่อยูไมไกลจากบานของคุณปูหอยนัก  คุณปูครจึงเปน

ผูนําในการสืบสานการละเลนกระบี่กระบอง  จนกระทั่งคุณปูครมีอายุมากขึ้นไมสามารถเลนกระบี่

กระบองไดจึงไดนําไมรําชุดน้ีไปมอบใหกับนายอรุณ  หนอเพชร ซึ่งเปนบุตรของนางเปลง   หนอ

เพชร บุตรสาวของคุณทวดยิ้มผูนํากอต้ังกลุมคนแรกและเปนผูทําไมรําชุดครูชุดน้ี โดยคุณปูคร 

กลาววา”ไมจะไดกลับไปอยูกับเจาของเดิม” 11 

นายอรุณ  หนอเพชรเปนหลานของคุณทวดยิ้ม เปนชาวชุมชนวัดดุสิตาราม  นายอรุณ

ทํางานอยูที่สถานีรถไฟบางกอกนอย  ไดรับชวงในการเปนผูนําในการสืบสานการละเลนน้ีโดยมี

นายแกว   พจษประสาท ซึ่งมีบานพักอาศัยอยูที่ยานสวนหลวงใกลกับชุมชนยานวัดดุสิตารามชวย

เปนกําลังสําคัญซึ่งนายแกวทํางานดานศึกษาธิการอยูที่อําเภอบางกอกนอย    

การละเลนกระบี่กระบองในยุคสมัยของนายอรุณเปนผูนําน้ี  ผูเลนสวนใหญมักเปน

ลูกหลานภายในชุมชนยานวัดดุสิตาราม  ซึ่งเรียกตามคําบอกเลาของนายประจวบ ทองคําสุก  มี

ทั้งหมดราว 12 คน ดังน้ี คุณพี่ชุม คุณพี่ถนอม คุณพี่จํารัส  คุณพี่ออด  คุณพี่เปยก  คุณพี่ปรุง (ผูหญิง)  

คุณพี่อวน (ผูหญิง) คุณพี่เขต  คุณพี่จร  คุณพี่สวาง คุณพี่จิตรรวมทั้งนายประจวบ  ทองคําสุกดวย

นอกจากน้ีมีผูหญิงอีก 1 คนซึ่งไมทราบนามผูมีรายนามทั้งหมดน้ีเปนผูรวมฝกและเลนกระบี่

กระบองในสมัยนายอรุณเปนผูนํากลุม สถานที่ในการฝกซอมบริเวณวัดนอยทองอยูหรือที่ชาวบาน

เรียกวาลานหลวงพอเขาอยูในบริเวณตรงขามวัดดุสิตาราม  ชวงเวลาในการฝกซอมมักใชเวลาวาง

หลังจากเลิกงานหรือแลวแตจะมีการนัดหมายตามสะดวก   

ตอมาในชวง พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2504  การละเลนกระบี่กระบองยานวัดดุสิตารามไดมี

โอกาสออกแสดงในงานที่มีชื่อเสียงในขณะน้ันคือ งานเทศกาลมหาสงกรานต ณ ทองสนามหลวง 

โดยในงานน้ีไดจัดใหมีการแสดงการละเลนของไทยตางๆ นายแกว  พจษประสาท ซึ่งทํางานอยูที่

                                                           
11 สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 29 ตุลาคม 2553.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อําเภอบางกอกนอยจึงไดสงการละเลนกระบี่กระบองยานวัดดุสิตารามเขารวมแสดงโดยใชชื่อใน

นามคณะ “ คณะศรีดุสิต ” แตเน่ืองจากทางอําเภอบางกอกนอยตองการใหชุมชนวัดดุสิตาราม ลงทํา

การแสดง  2 วัน  นายอรุณ  หนอเพชร จึงไดต้ังชื่ออีกคณะหน่ึงเพื่อทําการแสดงในวันที่  2  คือ “ 

คณะลูกธนบุ รี” โดยผูแสดงกระบี่กระบองทั้งสองคณะน้ีเปนคนชุดเดียวกัน  

 ตอมาในราว พ.ศ.2501 นายอรุณ หนอเพชรไดเสียชีวิต นายแกว พจษประสาทจึงเปน

ผูนําการสืบสานการละเลนกระบี่กระบอง  ซึ่งสืบสานไดเพียง 3-4 ปเทาน้ัน นายแกว พจษประสาท

ก็ไดเสียชีวิตลง โดยไมรําชุดครูยังคงเก็บรักษาอยูที่บานของนายอรุณ  หนอเพชร 

 ตอมาในชวงป พ.ศ.2504 นายประจวบ ทองคําสุก บุตรชายของคุณปูหอย ทองคําสุก                 

จึงไดรับชวงการเปนผูนําในการฟนฟูและการสืบสานการละเลนกระบี่กระบอง โดยไดนําบุตร

หลานของเหลาบรรดาครูกระบี่กระบองของชุมชนยานวัดดุสิตารามมาฝกหัด โดยมิไดใชไมรําชุด

ครูที่มีการสืบสานมาใชในการแสดง    สวนไมรําชุดครูในขณะน้ันยังคงเก็บรักษาที่บานของนาย

อรุณ  หนอเพชร โดยมีบุตรสาว   คือ  นางอุไร หนอเพชร (ตอมาเปลี่ยนเปนนามสกุลจึงไพศาล) 

เปนผูดูแลแตมิคอยมีเวลาในการดูแลรักษานัก  ดังน้ันในป พ.ศ. 2524 นายประจวบ  ทองคําสุก จึง

ไดขอกระบี่กระบองชุดครูน้ีมาดูแลรักษาเอง12 

 รูปแบบของการละเลนกระบี่กระบองในสมัยของนายประจวบ  ทองคําสุกเปนผูนําเร่ิม                           

มีความแตกตางไปจากเดิม นอกจากจะเปนการเลนเพื่อการฟนฟู  อนุรักษและสืบสานแลวยังเปน

การเลนเพื่อเชิงพาณิชยมากขึ้นเพราะสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงไป  ดังน้ัน  

นายประจวบ ทองคําสุก จึงไดจัดต้ังคณะเพื่อออกทําการแสดงและรับงานแสดงตางๆ โดยใชชื่อวา  

“ คณะศิษยลูกธนบุรี ” โดยไดเพิ่มคําวา  “ ศิษย  ” เพื่อแสดงถึงความเปนลูกศิษยของคณะลูกธนบุรี 

ในยุคของนายอรุณ หนอเพชรเปนผูนํา  โดยนายประจวบ ทองคําสุกไดมีการคิดทาทางรายรํากระบี่

กระบองขึ้นมาใหมซึ่งประยุกตมาจากการรําโขน นับไดวาเปนเอกลักษณของชุมชนยานวัดดุสิตา

รามในยุคของนายประจวบ ทองคําสุกซึ่งสามารถหาชมการแสดงไดที่วัดดุสิตารามน้ีเทาน้ัน 

ในระยะน้ันการแสดงกระบี่กระบอง โดยมากมักนิยมนําไปแสดงเลนในงานศพ งาน

ผาปาและงานทอดกฐิน เปนการละเลนที่สรางความสนุกสนานและสรางความต่ืนเตนใหกับผูชม

คณะของนายประจวบ ทองคําสุกมักไดรับการวาจางไปแสดงทั้งในกรุงเทพมหานครและ

ตางจังหวัด  ตางจังหวัดน้ันไปแสดงในจังหวัดสระบุรี นครนายก ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาครและ

สมุทรปราการ โดยมีอัตราคาแสดง 1 คูราว  400-500 บาท หากแสดงเปนคณะมีอัตราแสดงประมาณ 

500-700 บาท 13  
                                                           

12สัมภาษณ  ประจวบ ทองคําสุก , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 25 มกราคม 2555. 
13สัมภาษณ  ประจวบ ทองคําสุก , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม  , 29 ตุลาคม 2553. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สถานที่การฝกซอมการละเลนน้ี ในสมัยของนายประจวบ  ทองคําสุก ยังคงใชพื้นที่

บริเวณวัดนอยทองอยูหรือชาวบานในยานน้ันเรียกวาโบสถหลวงพอเขาซึ่งต้ังอยูใกลกับวัดดุสิตา

ราม  ชวงเวลาการฝกซอมมักเปนเวลาชวงเย็น หลังจากเลิกงานหรืออาจมีการนัดซอมตามสะดวก 

กอนการซอมกระบี่กระบองทุกคร้ังมักจะมี  พิธีไหวครูกระบี่กระบองเพื่อเปนการ

แสดงถึงความเคารพตอครูอาจารยที่ประสิทธิประสาทวิชาใหแกลูกศิษย  ซึ่งมีคากํานล 6 บาทหรือ 

12 บาท ขึ้นอยูกับความศรัทธาของลูกศิษย  เงินเหลาน้ีจะนําไปซื้อของทําบุญอุทิศใหกับบรมครูผู

ลวงลับ นอกจากน้ียังมีดอกไม มาลัย หมากพลู บุหร่ีในการถวายครูอีกทั้งเปนการขอขมาใหสิ่งที่

ศิษยทําโดยต้ังใจและไมไดต้ังใจเมื่อทําการฝกซอม 

 
ภาพที่ 2 กระบี่กระบองชุดบรมครูอายุนับกวา 100 ป   

ที่มา : ประจวบ ทองคําสุก เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2553   

 

ในป พ.ศ. 2538  นายประจวบ ทองคําสุก มีอายุ 65 ป  จึงไดมอบวิชากระบี่กระบอง

ใหแกบุตรเขยและเปนลูกศิษยของทาน คือ นายวิทยา นุชรักษา เปนผูนําในการสืบสานการละเลนน้ี

นายวิทยา นุชรักษา   จึงไดเปนผูนําและสืบสานการละเลนกระบี่กระบองของชุมชนยานวัดดุสิตา

รามนับแตน้ันเปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยไดใชชื่อคณะของตนวา “ คณะศิษย ศ.ลูกธนบุรี” โดย

เติมคําวา “ ศิษย ”          มีความหมายวาเปนลูกศิษยของคณะศิษย.ลูกธนบุรี ของนายประจวบน้ันเอง  
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สําหรับชุดกระบี่กระบองของนายวิทยาไดจําลองไมรําชุดครูซึ่งอยูที่นายประจวบ  ทองคําสุก 

จํานวน  1  ชุดไว เพื่อใชในการแสดงตอมา  14 

สถานที่ในการฝกซอมในสมัยของนายวิทยา นุชรักษายังคงฝกซอมที่วัดนอยทองอยู

ใกลวัดดุสิตารามและบานพักของนายวิทยา  นุชรักษาในชุมชนยานวัดดุสิตาราม เวลาในการ

ฝกซอมโดยมากเปนเวลาวางหรือมีการนัดหมายกันเพราะนายวิทยา นุชรักษายังคงมีหนาที่การงาน

ประจําที่ตองรับผิดชอบ  สําหรับงานที่ออกแสดงมีการกําหนดอัตราการจางประมาณ  2,500 บาท 

ถึง 4,500 บาท ขึ้นอยูกับจํานวนผูเลนและระยะเวลาในการเลนโดยมากเปนงานแสดงตาม งานศพ 

งานกฐิน งานผาปา เปนตน 

ตอมาในป พ.ศ.2547  สํานักเขตบางกอกนอยไดมีงบประมาณสนับสนุนโครงการ

ฝกสอนการละเลนกระบี่กระบองและกลองยาวใหกับเยาวชนในชุมชนยานวัดดุสิตาราม  โดยนาย

ประจวบ ทองคําสุกรวมกับนายวิทยา นุชรักษาเปนครูทําการฝกสอนนักเรียนโรงเรียนวัดดุสิตาราม 

(แผนกประถม) ซึ่งไดทําการฝกสอนไดเพียง 2-3 ป จึงไดหยุดสอน เน่ืองจากนโยบายในดานการ

สงเสริมการละเลนทองถิ่นของเขตบางกอกนอยมีการเปลี่ยนแปลงและไมมีงบประมาณ  

การละเลนกระบี่กระบองของชุมชนยานวัดดุสิตารามก็ยังคงมีการสืบสานตอไปแตเร่ิม

ไมไดรับความนิยมเหมือนในอดีต เน่ืองจากนายวิทยา นุชรักษายังคงมีภาระหนาที่การงานประจํา 

ทําใหไมมีการฝกซอมกระบี่กระบอง อีกทั้งเยาวชนในชุมชนเร่ิมใหความสําคัญกับการละเลนน้ี

นอยลงดวย  ซึ่งจะมีนานคร้ังหรือมีเมื่อมีการจางหรือเทศกาลในการฝกซอมและออกแสดงเทาน้ัน 15   

ถึงแมการละเลนกระบี่กระบองในแตยุคสมัยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจาก

การอนุรักษสูการเลนในเชิงพาณิชย  แตก็ยังคงมีผูที่พยายามทําการสืบสานโดยปราชญชาวบาน คือ  

นายวิทยา นุชรักษาทําสืบสานการละเลนน้ีไว   

อยางไรก็ตามในการละเลนกระบี่กระบองควรทําความเขาใจกับเคร่ืองกระบี่กระบอง 

เคร่ืองดนตรี เคร่ืองแตงกาย ขั้นตอนการเลน การสืบสาน คุณคาและปญหาของกระบี่กระบองยาน

วัดดุสิตารามตอไปใหเขาใจ ดังน้ี 

2.1.1.2  เคร่ืองกระบี่กระบอง 

 กระบี่กระบองเปนการจําลองและดัดแปลงอาวุธของคนไทยในสมัยโบราณใชสําหรับ

ปองกันตัว  ฉะน้ัน จึงไดแยกคําวา กระบี่ และ กระบอง เพื่อใหทราบถึงความแตกตางของอาวุธทั้ง     

2 ชนิด คือ 

                                                           
14 สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก ,  ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม, 29  ตุลาคม 2553. 
15 สัมภาษณ วิทยา นุชรักษา , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 10 ธันวาคม 2552. 
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กระบี่  เปนอาวุธสั้น ไดแก ดาบ โล ด้ัง เขน ไมศอกสั้น มีดสั้น พระขรรค เคียว ขวาน 

ตรี สามงามสั้นและสีโหล   

กระบอง  เปนอาวุธยาว  ไดแก  กระบอง พลอง งาวทุกชนิด โตมร ทวน หอก เปนตน                 

สําหรับกระบองที่จําลองมาจากอาวุธจริงที่สามารถเลนไดน้ันมีเพียง กระบี่ ดาบ งาวและพลอง

เทาน้ัน  เคร่ืองกระบี่กระบองสามารถแยกได 2 ประเภท  คือ 

1. ไมรํา (ไมครู)  คือ  กระบี่ที่จําลองมาจากอาวุธจริง เนนความสวยงาม มีลวดลาย

วิจิตรบอบบางไมแข็งแรง ใชสําหรับรําโชวบางคร้ังเพื่อความสวยงาม 

2. ไมรบ(ไมตี)  คือ  กระบี่ที่จําลองมาจากอาวุธจริง  ใชสําหรับซอมและตีแสดง

โดยมากทํามาจากหวายและรากไทร จึงมีลักษณะที่เหนียว แข็งแรง เบาและทนทาน  

หวายและรากไทร สําหรับใชทําไมรบกระบี่ กระบอง ดาบ งาวและพลองตองเปน

หวายที่แกจัดจะมีสีออกเหลืองผิวมันและตองเปนไมหวายที่มีลําตนมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 

น้ิว 16  

สําหรับกระบี่กระบองในชุมชนยานวัดดุสิตารามที่ใชสําหรับทําการแสดงที่สําคัญ 

ไดแก กระบี่ ดาบ งาว โลห ไมสั้นและพลอง  ดังน้ี 

1.กระบี่ เปนอาวุธชนิดหน่ึงซึ่งใชสําหรับฟนและแทง ตัวกระบี่มักทําดวยเหล็ก มีรูป

แบนตรงและแหลม   ยาวประมาณ 90 ซม. มีนํ้าหนักพอเหมาะสําหรับถือมือเดียว สวนประกอบ

ของกระบี่ คือ ตัวกระบี่ โกรงกระบี่  ฝกกระบี่   

 

 
 

ภาพที่ 3  ชุด กระบี่ (ไมรบ) คณะ ศิษย ศ.ลูกธนบุรี   

ที่มา : วิทยา นุชรักษา  ถายเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2552 

                                                           
16 นาค หัสดิน  ณ.อยุธยา , วิชากระบี่กระบอง (กรุงเทพ : โรงพิมพครุสภา,2513),16-23. 
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2.  ดาบ   เปนอาวุธสําหรับฟนและแทง ตัวดาบทําดวยเหล็ก ลักษณะแบนและโคงตอน

ปลายเล็กนอย  ดาบมีความยาวประมาณ 90 ซม. สวนแบนที่กวางที่สุดอยางนอย 22 มม. ดาบ แบง

ออกเปน 2 ชนิด คือ  ดาบรํา มีลักษณะคลายกับดาบจริงแตปลายไมแหลม ทําเปนปลายตัด สามารถ

ทําไดหลากหลายและ ดาบตี มีรูปรางแบบเดียวกับดาบรํา แตโดยมากมักทําดวยหวายเพราะมี

คุณสมบัติพิเศษเบาและเหนียว 

3.  งาว   เปนอาวุธสําหรับฟนและแทง ตัวงาวทําดวยเหล็กมีรูปแบนและโคงตอนปลาย

เล็กนอย เชนเดียวกับดาบ มีความยาวประมาณ 220 ซม. ตัวงาวมีนํ้าหนักไลเลี่ยกับดาบ ตัวงาวและ

ดามงาวเปนอาวุธที่ใชจับดวยมือสองมือ งาวแบงออกได 2 ชนิด คือ งาวรํา  มีรูปรางลักษณะ

เชนเดียวกับงาวจริง และงาวตี มีลักษณะรูปรางคลายกับงาวรํา ทําดวยหวาย ตัวงาวมักหุมดวยผา

หนาหรือผาสักหลาด 

 4.  พลอง  เปนอาวุธสําหรับตี ทํามาจากไมมีความยาวประมาณ 200 ซม. เปนอาวุธไม

มีหัวไมมีทายมีความโตเทากันตลอดดาม   พลองแบงออกได  2 ชนิด คือ พลองรํา  มีรูปราง

เชนเดียวกับพลองจริงทําจากรากไทรมีความตรง เบาและเหนียวและ พลองตี  มีรูปรางลักษณะและ

ขนาดเทากับพลองรํา แตทํามาจากรากไทรใชสําหรับตี 

    
            (ก)                                                              (ข) 
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                                (ค)                                                                        (ง) 

ภาพที่ 4  อาวุธกระบี่กระบอง                                                 

(ก) กระบี่และดาบ (ข) กระบี่                                                                                           

(ค)พลองและงาว (ง) พลอง 

ที่มา:  วิทยา นุชรักษา ถายเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2552          

 

 

5.  ดั้ง  เปนเคร่ืองปองกันตัวที่ใชบังรางกายเพื่อไมใหขาศึกฟนหรือแทง มีลักษณะรูป

สี่เหลี่ยมยาวและโคงคลายกาบกลวย ทําดวยหนังสัตวหรือหวายและไมปนกัน ด้ังประกอบดวย 2 

สวน คือ ตัวด้ังและมือถือ  

6.  โลห  เปนเคร่ืองปองกันเชนเดียวกับด้ัง ตางกันที่รูปรางเทาน้ัน คือ เปนรูปกลมนูน

ตรงกลางเหมือนกระทะ ทําดวยหนังสัตวดิบ หวายสานหรือโลหะดานในหวงติดอยู 2 หวง หวง

หน่ึงสําหรับใชแขนสอดลอดเขาไป อีกหวงใชสําหรับมือจับกําใหแนน 

7. ไมสั้น  เปนอาวุธที่สามารถตอสูกับคูตอสูไดโดยไมตองมีกระบี่กระบอง เปนการ

แสดงที่สรางความสนุกสนานเมื่อทําการตอสู  ไมสั้นใชสวมเขากับแขนทั้งสองเปนทอนไมไทร  

ดานในทําโคงเพื่อใหติดแนบกับแขนขึ้นไปถึงศอก 17 

 

                                                           
17 นาค หัสดิน  ณ.อยุธยา , วิชากระบี่กระบอง , 16-23. 
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(ก) 

         
        (ข)      (ค) 

ภาพที่ 5  เคร่ืองกระบี่กระบอง 

(ก)ไมสั้น  (ข) โล 

(ค) ด้ัง 

ที่มา :  วิทยา นุชรักษา ถายเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2552    
   

2.1.1.2  เคร่ืองดนตรี  

การละเลนกระบี่กระบองตองมีเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงเพื่อสรางจังหวะใหเกิด

ความสนุกสนานและหึกเหิม  สําหรับวงดนตรีของการละเลนกระบี่กระบองชุมชนยานวัดดุสิตาราม
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น้ันมิไดมีวงดนตรีของตนเอง โดยมากเปนวงดนตรีที่ทางเจาภาพไดจัดเตรียมมาซึ่งมีการนัดหมาย

กอนการแสดง เพื่อเตรียมเพลง 

 เคร่ืองดนตรีที่ทําการแสดงน้ันเปนวงดนตรีปพาทย ประกอบไปดวย  ปชวา กลองแขก

ตัวผู (มีเสียงสูง) กลองแขกตัวเมีย (มีเสียงตํ่า) และฉิ่งจับจังหวะ การบรรเลงเพลงตองใหเหมาะสม

กับชวงเวลาของอาวุธ18  

2.1.1.3 การแตงกาย   มีวิวัฒนาการในแตละยุคแตกตางกันตามชวงเวลา ดังน้ี 

 ยุคของคุณทวดยิ้ม การแตงกายสวมเสื้อปานหรือเปนเสื้อยืด กางเกงแบบเชือกรูด นุง

โสรง นุงโจงกระเบนแบบหยักร้ัง   

 ยุคของปูหอยและยุคของนายอรุณ  การแตงกายสวมเสื้อคอกลมแขนสั้น นุงโสรง นุง

โจงกระเบน กางเกงขากวยและผาขาวมาคาดพุง  

  แตในยุคสมัยของนายประจวบไดมีความเปลี่ยนแปลง โดยการตัดชุดใหมเพื่อใชใน

การออกแสดงโดยทานไดออกแบบชุดใหมีความสงางามและเปนจุดสนใจสําหรับผูที่ชม  ซึ่งชุดที่

สวมใสสําหรับการแสดงกระบี่กระบอง มีทั้งหมด 3 ชุด คือ 

1. ชุดแบบละคร คือ จะสวมเสื้อคอจีนที่ตกแตงประดับดวยด้ินเงินและด้ินทอง มีสนับ

เพลา                   นุงกางเกงขาสั้นหรือสวมกางเกงขากวย 

 2. ชุดขุนศึกโดยการนําเสื้อมอฮอมมาพนสีเปนรูปกระบี่ไขว  นุงกางเกงขาสั้นหรือ

ขากวย 

3. ชุดไทยลําลอง คือ การสวมเสื้อเชิ้ต เสื้อคอปาดหรือเสื้อยืด นุงกางเกงเสิท (มีลักษณะ

เน้ือผาหนานุม ทนทานไมเปนขน มีราคาคอนขางสูงหากนําแปงมาลงแลวนําไปรีดจะมีกลีบที่เรียบ) 

หรือกางเกงเวสปอยท (มีลักษณะหนา สวมใสสบาย มีราคาสูง) หรือนุงกางเกงขากวย19   

 

                                                           
18 นาค หัสดิน  ณ.อยุธยา.วิชากระบี่กระบอง.,33-36. 
19 สัมภาษณประจวบ ทองคําสุก , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 29 ตุลาคม 2553. 
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ภาพที่ 6  เคร่ืองแตงกายชุดละคร   

ที่มา : ประจวบ ทองคําสุก  ถายเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2553   

ยุคของนายวิทยาไดมีการเปลี่ยนแปลงการแตงกาย  เปนชุดพระราชทานเชนเดียวกับยุค

ของนายประจวบ  ทองคําสุกหรือบางคร้ังจะแตงกายโดยการสวมเสื้อยันตหรือเสื้อคอกลมสีสดใส 

เชน สีแดง สีชมพู เสื้อลายดอกหรือบางคร้ังจะสวมเปนชุดผาตวน(มีลักษณะมันเงาดานเดียว เน้ือ

เกลี้ยงมีความหรูหรา)แตนุงกางเกงขากวย20 

 

 
ภาพที่  7  เคร่ืองแตงกายในยุควิทยา    

ที่มา: วิทยา นุชรักษา ถายเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2552 
 

                                                           
20 สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม ,25 มกราคม  2555.  
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การแตงกายกระบี่กระบองในยานวัดดุสิตารามจึงมีวิวัฒนาการในแตละยุคที่แตกตาง

กันสิ่งตางๆเหลาน้ีลวนบงบอกถึงการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามโอกาสและกาลเทศะ21 

2.1.1.4 ข้ันตอนการเลนกระบี่กระบอง  

 การแสดงกระบี่กระบองเปนการละเลนที่แสดงถึงความมีระเบียบแบบแผนและมี

ขั้นตอนการปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนดังน้ี คือ กอนการแสดงตองมีการถวายบังคม เพื่อการแสดงความ

เคารพครูอาจารย เปนสิ่งแรกเปนการแสดงความเคารพ ความกตัญูกตเวทีและเปนศิริมงคล เมื่อจบ

การถวายบังคมแลวก็เปนการขึ้นพรหม  การขึ้นพรหมนับไดวาเปนสิ่งสําคัญที่ตองปฏิบัติ  การขึ้น

พรหม คือ การรายรําโดยหันหนาไปรําตามทาที่กําหนดไวทีละทิศใหครบ 4 ทิศ จึงถือไดวาขึ้น

พรหมโดยสมบูรณ  การขึ้นพรหมเปนการแสดงถึงความเคารพบูชาพระพรหม เรียกวา พรหมวิหาร

สี่ คือ  มีเมตตา คือ ความปรารถนาใหผูอ่ืนไดรับสุข กรุณา คือความปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข  

มุทิตา  คือ ความยินดีเมื่อผูอ่ืนไดดีและอุเบกขา  คือ การรูจักวางเฉย  นักกระบี่กระบองเมื่อเร่ิมเรียน

จะไดรับการอบรมใหยึด พรหมวิหารสี่  เมื่อเสร็จการถวายบังคมและขึ้นพรหมสี่แลวผูแสดงจะหัน

หนาเขาหากันและเร่ิมการรํา  การรําอาวุธแตละชนิดก็มีทารําตางๆกันออกไปและอาวุธแตละชนิดก็

มีทารํายอยๆแยกออกไปอีกที  เมื่อรําเสร็จสิ้น ผูรํากลับไปในที่ต้ังตนเดิมในทาน่ังคุกเขา ดนตรีหยุด

เลนดวย โดยมีผูนําไมตีไปเปลี่ยนแทนไมรําเพื่อทั้งสองจะไดใชตอสูกัน  จากน้ันปกลองก็จะเร่ิม

บรรเลง เพื่อเปนสัญญาณในการเร่ิมตอสู คูตอสูทั้งสองตางถวายบังคมเพื่อคํานับครูอาจารยอีกคร้ัง

หน่ึงแลวจึงเร่ิมเดินแปลง  การเดินแปลงเปรียบเสมือนการลองเชิงคูตอสูตางคนตางหลีกไป เมื่อใคร

เห็นไดเปรียบคูตอสูอยูในทีเผลอก็อาจตีกันเพียงเล็กนอยไมจริงจังนักแลวก็หันหลังเดินกลับไปยังที่

เดิมของตน เปนอันสิ้นสุดการลองเชิงทาตีหลัก  สําหรับ การตีพลิกแพลง เปนการเอาทาหลักมาใช

ในการตอสูจริงๆ โดยใชวิธีพลิกแพลงไปในทาตางๆเพื่อโจมตีคูตอสูและในขณะเดียวกันก็พลิก

แพลงเพื่อปองกันตัวดวย การตีแบบน้ีไมมีกฎเกณฑบังคับวาจะตองตีทาน้ันทาน้ีแตจะตีอยางไรก็

แลวแตเลหเหลี่ยมของผูแสดง22 

2.1.1.5 พิธีไหวครูกระบี่กระบอง 

ในการแสดงหรือการเรียนกระบี่กระบองสิ่งที่สําคัญ คือ การไหวครูเพราะถือวาเปน

การแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอครูบาอาจารยทั้งที่มีชีวิตและลวงลับไปแลว ผูซึ่งประสิทธิ์

ประสาทวิชากระบี่กระบองใหแกลูกศิษยทั้งในอดีตและปจจุบัน เปนวันที่ครูและลูกศิษยไดพบปะ

กันสังสรรคแสดงถึงความรัก ความเคารพแกครูอาจารยแลวยังเปนการสรางความสามัคคีอันเปนนํ้า

                                                           
21 สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 3 กรกฎาคม  2553. 
22 นาค หัสดิน  ณ.อยุธยา , วิชากระบี่กระบอง , 16-23. 
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หน่ึงใจเดียวกัน พิธีไหวครูกระบี่กระบองชุมชนยานวัดดุสิตารามจัดขึ้นปละ 1 คร้ัง ในชวงเดือน

สิงหาคมของทุกปหรือตามความเหมาะสม23 

พิธีไหวครูกระบี่กระบอง  ในชวงเชาจะมีการประกอบพิธีสงฆ เมื่อเสร็จพิธีสงฆจึงเร่ิม

ประกอบพิธีไหวครู ซึ่งมีการจัดเตรียมเคร่ืองสังเวยเพื่อถวายพอครู  ครูแขกและครูยักษ (พระพิราพ) 

1.เคร่ืองสังเวยพอครู ไดแก เทียนชัย 6 บาท เทียนเงิน  เทียนทองหนัก 4 บาท อยางละ 1 

เลม  พวงมาลัยถวายครูทุกองค  บายศรีปากชาม  มะพราวออน  กลวยนํ้าไทหรือกลวยนํ้าวา ขนมตม

ขาว ขนมตมแดง ขนมหูชาง  ขนมตมหลาว  เผือกมันตมสุก ออย  ถั่ว งา นม  เนย  ขนมแกงบวช 

(มันหรือฟกทอง) ขนมถวยฟู  ขนมทองหยิบ ขนมฝอยทอง สมซา ทับทิม ขนุนผาซีกไมตองเอาไส

ออก (หมูหนาม) หัวหมูตมสุก (พรอมขอขาและหาง) ไกตมสุก (พรอมเคร่ืองใน)  เปดตมสุก  

(พรอมเคร่ืองใน) หมูสามชั้นตมสุก (หมูนอนตอง) ปลาชอนแปะซะ (ไมตองขอดเกร็ด) กุงใหญตม

สุก ปูทะเลตมสุก  ไขเปดตมสุก (ไมตองปอกเปลือก) ปลาหมึกแหง เหลา 28 ดีกรี ผลไมตามฤดู 7 

อยาง (มีสับปะรดเปนหลัก) หมาก พลู บุหร่ีและนํ้าจ้ิมเคร่ืองคาว 

2.เคร่ืองสังเวยครูแขก ไดแก  ขาวสวย  ขาวหมกไก  แกงมัสมั่น แกงเน้ือ แกงไก โรตี

เปลา  ขนมถวยฟู ขนมทองหยิบ  ขนมฝอยทอง  ขนมหมอแกง ขนมขาวแขก ผลไม นํ้าเย็น นํ้าปลา

พริก  นม เนย หมาก  พลูและบุหร่ี 

  3.เคร่ืองสังเวยพระพิราพ ไดแก บายศรีปากชาม  มะพราวออน  กลวยนํ้าไทหรือ

กลวยนํ้าวา ขนมตมขาว ขนมตมแดง ขนมหูชาง  ขนมตมหลาว  เผือกมันตมสุก ออย  ถั่ว งา นม  

เนย  ขนมแกงบวช(มันหรือฟกทอง) ขนมถวยฟู  ขนมทองหยิบ ขนมฝอยทอง สมซา ทับทิม ขนุน

ผาซีกไมตองเอาไสออก (หมูหนาม) หัวหมูตมดิบ (พรอมขอขาและหาง)  ไกตมดิบ (พรอมเคร่ือง

ใน)  เปดตมดิบ (พรอมเคร่ืองใน)  หมูสามชั้นตมดิบ (หมูนอนตอง) ปลาชอนแปะซะ (ไมตองขอด

เกร็ด) กุงใหญดิบ ปูทะเลดิบ ไขเปดดิบ (ไมตองปอกเปลือก)  ปลาหมึกแหง  เหลา 28 ดีกรี  ผลไม

ตามฤดู 7 อยาง  มีสับปะรดเปนหลัก) หมากพลุ บุหร่ีและนํ้าจ้ิมเคร่ืองคาว 

พิธีไหวครูเปนประเพณีอันดีงามแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที เปนการเสริมสราง

สามัคคีภายในหมูคณะถาหากเคยมีปญหาตอกันในบรรดาลูกศิษยเมื่อถึงพิธีไหวครูก็ถือวาจบและ

อโหสิกรรมใหแกกัน24  

 

                                                           
23สัมภาษณ  วิทยา นุชรักษา,.ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 15 สิงหาคม 2553.   

24 สัมภาษณ วิทยา นุชรักษา , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม, 15 สิงหาคม  2553.   
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(ก)                                                      (ข)                                  

 

 

 
          (ค) 

ภาพที่ 8 เคร่ืองสังเวยครู 

(ก) เคร่ืองสังเวยพอครู   (ข) เคร่ืองสังเวยพระพิราพ 

(ค) เคร่ืองสังเวยครูแขก 

ที่มา : วิทยา นุชรักษา ถายเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 
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พิธีไหวครูเร่ิมดวยการกลาวโองการอัญเชิญครูกระบี่กระบองที่เพื่ออัญเชิญลงมารับ

เคร่ืองเซนไหว จะเปน “พิธีครอบครู” อันเปนพิธีศักด์ิสิทธิ์ที่ลูกศิษยกระบี่กระบองตองเขารวมพิธี 

สิ่งของที่จะตองเตรียม    คือ ขัน ผาเช็ดหนาสีขาว ดอกไมธูปเทียนและเงินกํานล  

จากน้ันเมื่อเสร็จพิธีไหวครูจะมีการแบงเคร่ืองสังเวยสําหรับวางในกระทงใบตองเพื่อ

นําไปวางไวบริเวณทางเขาพิธี  โดยมีความเชื่อวาเพื่อนําไปถวายใหกับพาหนะ (วัว ควาย) ของครูซึ่ง

ไมสามารถเขามาในพิธีได เปนอันเสร็จพิธีการไหวครู 

พิธีครอบครูไดเร่ิมสมัยของนายประจวบ ในชวง พ.ศ.2517  นายประจวบไดเขารวมพิธี

ครอบครูที่วัดพระพิเรนทร โดยครูสมอดีตครูกรมศิลปากร เปนผูริเร่ิมการครอบครูดวยศีรษะครู 

โดยมีศิลปนแขนง ลิเก โขน  กระบี่กระบองเขารวมในพิธี  ดังน้ัน นายประจวบจึงไดนํามาดัดแปลง

พิธีการครอบครูในชุมชนยานน้ี  โดยระยะแรกไดนําศีรษะจากกรมศิลปากรมาใชในพิธีครอบครู   

ปจจุบันไดมีการสรางเพิ่มขึ้นในยุคของนายวิทยา นุชรักษา คือ ศีรษะครูพระพิฆเนศ  พระพิษณุ   

พอครูฤาษี ฯลฯ เพื่อใชในพิธีครอบครู25  

 

 
ภาพที่ 9  พิธีไหวครูยุคประจวบ ทองคําสุก  

ที่มา : วิทยา นุชรักษา ถายเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2553 

                                                           
25 สมัภาษณ วิทยา นุชรักษา ,ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม ,  15 สิงหาคม 2553.   
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2.1.2 การสืบสานการละเลนกระบี่กระบอง 

การสืบสานการละเลนกระบี่กระบองในยานน้ี  นับไดวาเปนศิลปะปองกันตัวในสมัย

โบราณ มิไดเลนเพื่อเปนอาชีพแตเปนการเลนเพื่อการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นไดมี

การสืบสานภายในครอบครัว  วิธีการสอน คือ การซึมซับดวยตัวเองเพื่อใหเกิดความรักและมีการ

ออกแสดงในงานตางๆ เชน งานเทศกาลวันสงกรานตที่สนามหลวงซึ่งเปนงานที่มีชื่อเสียงในเวลา

น้ัน สงผลใหใหการละเลนกระบี่กระบองยานวัดดุสิตารามเปนที่รูจักมากขึ้นทั้งในและนอกชุมชน 

อีกทั้งยังมีการสืบสานโดยกลุมเยาวชนในชุมชนยานวัดดุสิตารามและบุคคลภายนอกชุมชนที่มี

ความสนใจในการละเลนแขนงน้ี นอกจากน้ี   ก็ยังนําเอาการละเลนน้ีไปเผยแพรจนต้ังเปนคณะที่มี

การสืบสานภายในชุมชนยานวัดดุสิตาราม คือ นายวิทยา นุชรักษาและไดทําการเผยแพรภายใน

โรงเรียนวัดดุสิตาราม (แผนกประถม) ทําการฝกฝนการละเลนแขนงน้ีโดยมากเปนเยาวชนที่พัก

อาศัยภายในชุมชนน้ี26  

คุณคาการละเลนกระบี่กระบอง 

เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการสืบสานกันมาชานานนับต้ังแตสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบัน

เปนการสะทอนถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อที่เปนเอกลักษณของชุมชนยานน้ีและเปนสิ่งที่

เชื่อมโยงคนในชุมชนใหอยูรวมกันเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง  

ปญหาการละเลนกระบี่กระบอง 

ปจจุบันน้ีการละเลนกระบี่กระบองยานน้ีมิไดรับความนิยมเชนเดิม เน่ืองจากสภาพ

สังคม วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  ความรัก ความสนใจในการละเลนแขนงน้ีลดลง

เพราะชาวบานตางมีภาระหนาที่การงานที่ตองรับผิดชอบ  เยาวชนในชุมชนไมไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการอนุรักษและการสืบสานการละเลนน้ี   

อยางไรก็ตามแนวทางการจัดการการละเลนกระบี่กระบองยานวัดดุสิตาราม ควรมี

แนวทางในการสืบสาน  การฟนฟูและการสืบทอด โดยชาวบานในชุมชนยานวัดดุสิตารามตองมี

ความสนใจในการอนุรักษพรอมกับการสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปญญา

ทองถิ่นของตนที่มีคุณคาตอวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

 

 

 

                                                           
26 สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก ,.ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 3 กรกฎาคม 2553. 
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2.2   การละเลนกลองยาวชุมชนยานวัดดุสิตาราม : ความเปนมา การสืบสานและปญหา 

2.2.1 ความเปนมา 

การละเลนกลองยาวเปนการแสดงถึงความสามัคคีในหมูคณะ  เน่ืองจากเปนการเลนที่

ตองเลนพรอมเพรียงกัน กอใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ร่ืนเริงใจแกผู เลนและผูชม 

การละเลนกลองยาวชุมชนยานวัดดุสิตาราม สันนิฐานวามีการสืบสานมาต้ังแตสมัยอยุธยา  เกิดจา

การรวมกลุมผูที่มีความสนใจในการละเลนกลองยาว  โดยประวัติการละเลนกลองยาวของชุมชน

ยานน้ีมีความเปนมาเชนเดียวกับการละเลนกระบี่กระบองที่ไดกลาวในเบื้องตน 

 การละเลนกลองยาวชุมชนยานวัดดุสิตาราม ตามคําบอกเลาของนายประจวบ ทองคํา

สุก ชาวบานชุมชนยานวัดดุสิตารามวา การละเลนกลองยาวมีผูนําคือ คุณทวดชิตรวมกับคุณปูเล็ก 

จุลกะทัพพะ ซึ่งตรงกับชวงรัชกาลที่ 5  โดยคุณปูเล็กไดสรางกลองยาวขึ้นมา 1 ชุด กลองยาวชุดน้ีมี

ความพิเศษที่หนาของกลองยาวที่มีขนาดกวาง 17 น้ิว โดยทั่วไปกลองยาวมีหนากลองเพียง 12 น้ิว 

สําหรับโอกาสในการแสดงกลองยาวโดยมากเปนงานในชุมชนยานน้ี เชน งานบวชนาค งาน

เทศกาลสงกรานต เปนตน สถานที่ในการฝกซอมมักจะฝกซอมในสวนยานวัดดุสิตาราม เน่ืองจาก

เวลาฝกซอมมักมีเสียงดัง ดังน้ัน จึงฝกซอมในบริเวณที่ไกลจากชุมชนโดยมีการนัดหมายกันเพื่อทํา

การฝกซอมตามความเหมาะสมเน่ืองจากผูเลนแตละทานมีหนาที่การงานประจําที่ตองรับผิดชอบ 

ตอมาคุณทวดชิตและคุณปูเล็กเสียชีวิต คุณปูหอย  ทองคําสุก  จึงรับหนาที่ในการสืบสานการละเลน

กลองยาว 

 ยุคคุณปูหอย ทองคําสุก สันนิฐานวากอน พ.ศ.2483 มีการสืบสานการละเลนน้ีเร่ือยมา

โดยที่กลองยาวยังคงเก็บรักษาไวที่บานของคุณปูเล็กโอกาสที่แสดงการละเลนกลองยาวสวนมาก

เปนงานมงคลตางๆ เชน บวชนาค งานทอดกฐิน งานทอดผาปา งานแตงงาน เปนตน สถานที่ในการ

ฝกซอมบริเวณบานพักของคุณปูหอยในชุมชนวัดดุสิตารามและบริเวณสวนในชุมชนยานวัดดุสิตา

ราม การฝกซอมมักมีการซอมกันภายในกลุมชวงเวลาเย็นเปนตนไปหรือเวลายามวางจากการทํางาน 

 เมื่อถึงชวงวางจากงานแสดงกลองยาว คุณปูหอยมักจะนํากลองยาวมาทําการร้ือหนัง

หนากลองเพื่อสํารวจกลองยาววามีจุดไหนที่ชํารุดหรือเสียหาย  หากมีปญหาจะทําการซอมแซม

บํารุงและรักษา เชน หนังกลองยาวมีความหนาเกินไปก็จะทําการเซาะหนังกลองออกเพื่อตกแตงตัว

กลองดานในแลวนําไปจุมกระแทกกับนํ้าเพื่อฟงเสียงของกลองยาว  เสียงของกลองยาวน้ันเมื่อ ตี
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ตองมีเสียงดังกองกังวาน จึงถือวากลองยาวสามารถนําออกแสดงได  เพราะเสียงของกลองยาวเปน

หัวใจหลักในการแสดง27  

 ตอมาในชวง พ.ศ.2488 ไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาฝายสัมพันธมิตรไดทิ้งระเบิด

มายังสถานีรถไฟบางกอกนอย ลูกระเบิดไดพลัดมาตกยังวัดเสาประโคนทําใหเกิดเพลิงไหม บริเวณ

แถบวัดเสาประโคนรวมไปถึงบานคุณปูเล็ก ที่ต้ังอยูริมคลองวัดดุสิตาราม ทําใหกลองยาวทั้งหมด

ถูกระเบิดไฟไหมเสียหายทั้งหมด28  ตอมา พ.ศ. 2497 นายประจวบ ทองคําสุก บุตรชายของคุณปู

หอย ทองคําสุก จึงไดทําการฟนฟูการละเลนกลองยาวขึ้นหลังจากที่การละเลนน้ีไดหยุดชะงักลง 

โดยการรวมกลุมผูที่มีความสนใจการละเลนกลองยาวที่พักอาศัยอยูในยานสะพานโพธิ์บริเวณหนา

วัดดุสิตาราม ซึ่งนายประจวบไดเปนผูฝกสอนโดยไดรับกลองยาวมาจากนางหมันมีที่พักอาศัยอยู

บริเวณหลังกระทรวงกลาโหม ฝงพระนคร ไดมอบกลองยาวที่ทําจากไมขนุนใหกับนายประจวบ

จํานวน  2 ใบ นายประจวบจึงไดนํามาตกแตงหนากลองใหมโดยใหชางผูมีความชํานาญในการขึ้น

หนากลองเปนผูทํากลองยาว  จากน้ันนายประจวบจึงไดซื้อกลองยาวมาเพิ่มอีก 3 ใบ รวมทั้งหมดมี

จํานวน  5 ใบ    

ตอมาใน พ.ศ.2504 ไดมีกลุมกลองยาวจํานวน  2 กลุม คือ กลุมนายประจวบ ทองคําสุก 

และกลุมนายประชุม  สวนการุณ  กลุมของนายประจวบน้ันไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการละเลน

กลองยาวจากการอนุรักษและสืบสานมาเปนการเลนเพื่อเชิงพาณิชยขึ้นเน่ืองจากจําเปนตองมี

คาใชจายในการออกแสดง เชน คากลองยาว คาบํารุงรักษากลองยาว คาแตงตัว คานักแสดง เปนตน  

สวนกลุมของนายประชุม สวนการุณ  เปนกลุมกลองยาวที่เนนความสนุกสนานมักเลนภายใน

ชุมชนยานน้ี  โดยนายประจวบไดต้ังคณะกลองยาวใชชื่อวา คณะศรีดุสิต โดยลูกหลานของครูกระบี่

กระบองรวมกลุมต้ังคณะกลองยาวชื่อวา”คณะศรีดุสิต”แตไมนานนักไดเปลี่ยนชื่อใหมวา “ คณะลูก

ธนบุรี ” เพื่อเปนการระลึกถึงครูอรุณ หนอเพชร  ผูจัดต้ังคณะกระบี่กระบองและกลองยาวยานวัดดุ

สิตาราม  การเลนกลองยาวมักจะเลนในงานมงคลตางๆ เชน งานทอดผาปา  ทอดกฐิน  งานแตงงาน 

งานบวชนาค เปนตน เอกลักษณกลองยาวในยุคน้ี  คือ การรองสง เชน  รองสงเพลงตับเลือด

สุพรรณ (หลวงวิจิตรมาตรา) อีกทั้งมีตัวตุย (ผูแสดงเตนหนากลองยาว) ทําหนาที่ในการรอง การเลน

เพลงแตละเพลงขึ้นอยูกับผูนําซึ่งจะเปนที่รูกันภายในวงกลองยาว จังหวะในการเปลี่ยนเพลง เพลงที่

เลนในวงกลองยาว เชน เพลงแซมบา เพลงดอกไม เปนตน สําหรับการฝกซอมกลองยาว มักจะ

                                                           
27 วิทยา นุชรักษา. ประวัติกระบี่กระบอง กลองยาว วัดเสาปะโคน (วัดดุสิตาราม

วรวิหาร ), .18-19. 
28 สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม ,  29  ตุลาคม 2553. 
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ฝกซอมในบริเวณสวนภายในชุมชนยานวัดดุสิตาราม ปจจุบันนายประจวบไดเก็บรักษากลองยาว

ชุดครูไวที่บานพักในยานวัดดุสิตาราม29  

การละเลนกลองยาวมีการแสดงเร่ือยมา จนกระทั่งในป พ.ศ.2538 นายประจวบอายุ 65 

ป จึงไดมอบวิชาการละเลนกระบี่กระบองและกลองยาวใหกับนายวิทยา นุชรักษา ผูเปนบุตรเขย

และเปนลูกศิษยทําการสืบสานและอนุรักษการละเลนกลองยาว ตอมาในป พ.ศ. 2547 สํานักงานเขต

บางกอกนอย ไดจัดสรรงบประมาณการสอนวิชากระบี่กระบองและกลองยาวใหกับเยาวชนใน

ชุมชนยานวัดดุสิตาราม  โดยนายประจวบ ทองคําสุกและนายวิทยา นุชรักษา เปนผูฝกสอน

การละเลนแขนงน้ีใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดดุสิตาราม (แผนกประถม) ฝกหัดไดเพียง 2-3 ป ก็หยุด

สอนไป  เน่ืองจากนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนการละเลนทองถิ่นมีการปรับเปลี่ยนแตถึง

อยางไรก็ตามการละเลนกลองยาวในยุคของนายวิทยาก็ยังคงมีสืบสานตอมาจวบจนปจจุบันมีการนํา

ออกแสดงภายในชุมชนในยานน้ี สําหรับงานแสดงกลองยาว โดยมากเปนการแสดงในงานมงคล

ตางๆ เชน งานบวชนาค งานแตงงาน งานทําบุญขึ้นบานใหม  งานเทศกาลสงกรานต เปนตน 

สําหรับกลองยาวในยุคของนายวิทยา เปนกลองที่สรางขึ้นมาใหมทั้งหมด 30 

อยางไรก็ตามในการละเลนกลองยาวควรทําความเขาใจกับเคร่ืองกลองยาว เคร่ือง

ดนตรี เคร่ืองแตงกาย ขั้นตอนการเลน การสืบสาน คุณคาและปญหาของกลองยาวยานวัดดุสิตาราม

ตอไปใหเขาใจ ดังน้ี 

  
ภาพที่ 10  ชุดกลองยาว 1 ชุด สําหรับการเลน 

ที่มา : อวยชัย เทียมงาว   ถายเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2553     

                                                           
29 สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 25 มกราคม 2555.  
30 สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม ,  29 ตุลาคม 2553.  
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2.2.1.1 อุปกรณกลองยาว  ประกอบดวย กลองยาวและหางเคร่ืองกลองยาว 

ประกอบดวย ฆอง เปนเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะทําดวยโลหะ มีลักษณะเปนวงกลมมี

หนาที่ในการใหจังหวะ ฉาบใหญ ฉาบลอ ทํามาจากโลหะ ลักษณะเปนวงกลมทําหนาที่ตี

ขัดกับจังหวะกลองยาว และกรับ   เคร่ืองดนตรีที่ทํามาจากไม ทําหนาที่ใหจังหวะตาม

ตองการของผูเลน31 

    
(ก)                                                                                             (ข)           

                       
                  (ค)                                                                                    (ง) 

ภาพที่ 11 อุปกรณหางเคร่ือง  

(ก) กรับ  (ข) ฆอง 

(ข) ฉาบลอ ฉาบขัด  (ง) กลองยาว 

ที่มา : อวยชัย เทียมงาว ถายเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2553    

 

                                                           
31 สัมภาษณ อวยชัย เทียวงาว , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 16 มิถุนายน 2553. 
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2.2.1.2 การแตงกาย 

นับไดวาเปนเอกลักษณที่สามารถสรางจุดสนใจใหกับผูเลนกลองยาวและผูชม

การละเลนกลองยาวในแตละยุคมีการแตงกาย ดังน้ี 

 ยุคของคุณทวดชิตและคุณปูเล็ก เคร่ืองแตงกาย  สวมเสื้อปาน นุงโสรง กางเกงหูรูด   

ยุคของคุณปูหอย ทองคําสุก เคร่ืองแตงกายก็ยังคงคลายเดิม แตมีการเพิ่มเติมใหมีความ

สวยงามมากขึ้น คือ เปนเสื้อคอกลม  เสื้อคอมีสสตรีแบบผากลาง นุงกางเกงขาสั้นแบบขากวย หรือ

โสรงและมีผาขาวมาคาดพุง   

ยุคของนายประจวบ ทองคําสุก  มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเพื่อเปนจุดดึงดูดและ

เปนที่นาสนใจมากยิ่งขึ้นสําหรับผูมาชมการละเลนกลองยาว  ดังน้ัน นายประจวบจึงไดมีการพัฒนา

เคร่ืองแตงกาย ทั้งหมด 4 แบบ คือ                        

  1.ชุดมอฮอม โดยใชเสื้อมอฮอมนํามาพนสีที่บริเวณดานหลังของเสื้อใหเปนรูป

กลองยาว สวนกางเกงน้ันเปนแบบใดก็ได                

 2.ชุดไทยลําลอง โดยสวมเสื้อเชิ้ต แขนสั้นหรือเสื้อคอกลม กางเกงผาเสิท ผาเวสปอยส

การแตงกายเชนน้ีเปนการสรางจุดเดนเปนอยางยิ่งเน่ืองจาก กางเกงเสิท   กางเกงผาเวสปอยสมีราคา

สูง  

3. ชุดขุนศึกพมา  เปนชุดที่เลียนแบบมาจากนักรบพมา เสื้อมีปกด้ินตกแตงที่คอเสื้อ                        

มีผาโพกศีรษะ โสรงหรือกางเกงขากวยซึ่งถาหากเปนชุดขุนศึกน้ันจะมีคาบํารุงเสื้อผาเพิ่มอีก

ประมาณ 100 ถึง 200 บาท     

4. ชุดละคร เปนเสื้อคอต้ัง คอพระราชทานมีขลิบ แขนมีขลิบ กางเกงแบบหูรูดยาวถึง

นองโดยไดรับแรงบันดาลใจจากชุดละคร 

 
 

ภาพที่ 12  เคร่ืองแตงกายขุนศึกพมา                      

ที่มา : ประจวบ ทองคําสุก  ถายเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2553   
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ภาพที่ 13  เคร่ืองแตงกายชุดไทยลําลองยุคประจวบ ทองคําสุก 

ที่มา : ประจวบ ทองคําสุก  ถายเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2553   

 

ยุคของนายวิทยาก็ยังคงมีการแตงกายคลายกับยุคของนายประจวบ แตจะมีเพิ่มในเร่ือง

เสื้อที่มีสีสันสดใสมากขึ้น เชน สีแดง สีชมพู อาจจะเพิ่มเติมเปนเสื้อลายดอก ซึ่งมีความเปนสมัย

นิยมมากขึ้น32  

 

 

 

 

                                                           
32 สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก,ชาวบานชุมชนยานวัดดุสิตาราม,25 มกราคม 2555.  
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ภาพที่ 14  เคร่ืองแตงกาย ชุดลําลองยุควิทยา นุชรักษา 

ที่มา : สุบิน ลิ้มประเสริฐ  ถายเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 

 

 
 

ภาพที่ 15   เคร่ืองกายชุดพมายุควิทยา  นุชรักษา 

ที่มา : วิทยา นุชรักษา ถายเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2552 

 

2.2.1.3 วิธีการเลนกลองยาว 

 เสียงของกลองยาวเปนเสียงที่ไมมีตัวโนต  ดังน้ัน วิธีการตีกลองยาวจึงมีเพียง 3 เสียง 

คือ เสียงปะ เสียงเปง เสียงบอม  สําหรับการใชจังหวะ ดังน้ี  ฉาบตีตามฆอง  ฉาบลอตีขัดกับฉาบ

ใหญ กรับตีตามฆอง   
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สําหรับเสียงของกลองยาวเดิมจะมีขนาดเสียงเทากัน ดังน้ันวิธีการที่จะทําใหเสียงเกิด

เปนเสียงปะ เปง บอม  คือ การนําขาวเย็นมาบดใหละเอียดคลุกกับขี้เถา แลวนําตะโงกมะพราว

นําไปเผาไฟแลวนําเอาขี้เถาจากการเผาตะโงกมะพราวเอามารอนมาเปนขี้เถานํามาบดใหละเอียด

กับขาวเย็น  โดยมีกระดานกับขวดนํ้านํามาเปนอุปกรณในการบดขาวที่ใชติดหนากลองยาว  หาก

ตองการใหมีเสียงเปงใหติดขาวที่หนากลองยาวเพียงเล็กนอย  หากตองการเสียงบอมใหติดขาวที่

หนากลองยาวมาก   แตเน่ืองจากยุคสมัยเปลี่ยนไปการทําวิธีการที่กลาวมาขั้นตนมีขอจํากัดในเร่ือง

การหาวัสดุซึ่งหาไดยากขึ้น จึงมีการดัดแปลงโดยการนําเอากลวยตากมาบด ใหละเอียดหรืออาจจะ

ใชขนมปงบดใหละเอียดผสมกับนํ้าเล็กนอยมาติดกลองยาวแทน33 

2.2.1.4   พิธีไหวครู 

 กอนที่จะมีการเลนกลองยาวน้ันมีพิธีการที่สําคัญและขาดมิได คือ พิธีไหวครูกลองยาว  

เพื่อสรางความเปนสิริมงคลแสดงออกถึงความกตัญูตอครูอาจารย  ในยุคของคุณปูหอย พิธีไหว

ครูจะมีการทํานํ้ามนตจากธรณีสาร (ธรณีสาร คือ คาถาที่ใชในการขับไลสิ่งที่เปนอัปมงคล สิ่งที่ไมดี

ที่จะเขามารบกวนในการเลนกลองยาว)และต้ังเคร่ืองเสนไหวเพื่อบูชาครู โดยใชเหลาขาว  บุหร่ี  

ดอกไม ธูปเทียนและคากํานลซึ่งคากํานลน้ีแลวแตจิตศรัทธาโดยมีคุณปูหอยเปนผูทําพิธี  เมื่อเสร็จ

พิธีแลวคุณปูหอยจะรินเหลาขาวใหกับลูกศิษยเพื่อด่ืมเปนสิริมงคล  จากน้ันจึงนําขาวมาติดหนา

กลองเพื่อเตรียมตัวในการเลนกลองยาว 

พิธีไหวครูในยุคของนายประจวบ  ทองคําสุกและนายวิทยา นุชรักษาจะมีวิธีการที่สืบ

สานคลายคลึงกัน  โดยมีการจัดไหวครูประจําปซึ่งไหวพรอมกับการไหวครูกระบี่กระบอง  พิธีไหว

จะประกอบพิธี ปละ 1 คร้ัง ในชวงเดือนสิงหาคมของทุกป ขั้นตอนในการประกอบพิธีไหวครู

เชนเดียวกับการไหวครูกระบี่กระบองที่ไดกลาวมาขั้นตนแลว แตจะมีในชวงทายของพิธีไหวครู

กลองยาวที่จะมีการตีกลองยาว เรียกวา การตีไลเพลงกลองยาว จึงถือวาเปนการเสร็จพิธีการไหวครู

กลองยาวประจําปของชุมชนยานวัดดุสิตาราม 34  

                                                           
33 สัมภาษณ อวยชัย เทียวงาว , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 16 สิงหาคม  2553.   
34 สัมภาษณ วิทยา นุชรักษา , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม ,15 สิงหาคม 2553.   
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ภาพที่ 16   ชุดครูกระบี่ กระบอง กลองยาว  

ที่มา : ประจวบ ทองคําสุก ถายเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555 
 

2.2.2. การสืบสานการละเลนกลองยาว  

สําหรับการสืบสานการละเลนกลองยาวของชุมชนยานวัดดุสิตาราม มีการสืบสานมา

พรอมกับการละเลนกระบี่กระบองโดยกลุมคนกลุมเดียวกัน โดยมีการฝกสอนสําหรับผูที่มีความ

สนใจและในใจรักในศิลปะแขนงน้ี อีกทั้งยังมีการนําออกแสดงทั้งภายในและภายนอกชุมชนยาน

วัดดุสิตารามอีกดวย 

คุณคาของการละเลนกลองยาว  

การละเลนกลองยาวเปนการละเลนที่สะทอนถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ความคิด ของคนใน

ทองถิ่นน้ันๆ สําหรับชุมชนยานวัดดุสิตาราม การละเลนทองถิ่นถือไดวาเปนการเชื่อมสัมพันธไมตรี 

กอเกิดความรักความสามัคคีภายในทองถิ่นของตนเอง 

ปญหาในปจจุบันของการละเลนกลองยาว  

 คือ ขาดผูสืบสานการละเลนกลองยาว  เน่ืองจากเยาวชนรุนใหมในชุมชนมิไดใหความ

สนใจในการสืบสานการละเลนแขนงน้ี  ผูแสดงกลองยาวที่เคยแสดงรวมกันก็ไมสามารถมารวม

ฝกซอมหรือทําการแสดงไดเฉกเชนแตกอนเพราะแตละคนมีหนาที่การงานและครอบครัวที่ตอง

รับผิดชอบ  
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อยางไรก็ตามแนวทางการจัดการการละเลนกลองยาวชุมชนยานวัดดุสิตารามควรมีการ

ชาวบานและเยาวชนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ โดยการสรางจิตสํานึก รูสึกหวงแหน

การละเลนทองถิ่น อีกทั้ง มีการฝกสอนการตีกลองยาวใหกับเยาวชนในชุมชนและผูสนใจเพื่อเปน

การอนุรักษและการสืบสานอยางยั่งยืนตอไป 

2.3   การละเลนผีลอบชุมชนยานวัดดุสิตาราม : ความเปนมา การสืบสานและปญหา 

2.3.1 ความเปนมา 

การละเลนผีลอบเปนการละเลนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมที่นิยมเลนในภาคกลางซึ่งมี

ความเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองภูตผีและวิญญาณ  จากการศึกษาพบวาการละเลนผีลอบชุมชนยานวัดดุสิตา

รามสันนิฐานวามีการสืบสานมากอน พ.ศ. 2484  โดยนายเทียน  เพ็งศาสตร สัปเหรอยานวัดดุสิตา

รามที่ชาวบานมีความเชื่อวาเปนผูที่มีวิชาคาถา อาคมการเรียกและปราบภูติ ผี วิญญาณ เมื่อนาย

เทียน  เพ็งศาสตรเสียชีวิต นายละไม เพ็งศาสตรบุตรชายไดสืบสานตอแตก็มิไดมีการเลนบอยมาก

นัก   นายประชุม สวนการุณ (ปจจุบันไดเสียชีวิตแลวเมื่อ พ.ศ.2553) ซึ่งขณะน้ันยังเปนเด็กมีความ

สนใจการละเลนน้ีเปนผูสืบสานตอโดยใชวิธีครูพักลักจํา ทารายรําแลวนํามาฝกหัดรอง หัดรําดวย

ตัวเองจนมีความชํานาญและเชี่ยวชาญจึงไดรับชวงตอจากนายละไม เพ็งศาสตร   การละเลนผีลอบ

นิยมเลนชวงเทศกาลสงกรานตเพราะมีความเชื่อวาเปนชวงเวลาที่ประตูสวรรค ประตูนรกจะปลอย

ผีใหเปนอิสระในอดีตมักจะเลนกันในบริเวณลานกวาง ภายในชุมชนยานน้ี ซึ่งมีทั้งหมด  3 ลาน คือ 

ลานพระเจดียปลา(ลานวัดดุสิตารามในปจจุบัน) ลานมะเกลือ (ลานหลังวัดดุสิตารามในปจจุบัน) 

และลานเมรุ (ลานขางวัดดุสิตารามในปจจุบัน) โดยมากมักจะใชลานมะเกลือเน่ืองจากเปนลานกวาง

แตเคยใชเปนพื้นที่การตากผามะเกลือของชาวจีนที่เขามาทําการคาขายเกี่ยวกับการยอมผาในชุมชน

ยานน้ี  

ตอมาใน พ.ศ.2484 ถึง พ.ศ. 2489 ไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาบริเวณปากคลอง

บางกอกนอย  โดยเฉพาะบริเวณยานวัดเสาประโคนและชุมชนริมคลองบางกอกนอยถูกฝาย

สัมพันธมิตรโจมตีและทิ้งระเบิดหลายลูกไดรับความเสียหาย ผูคนตางอพยพหนีภัยสงครามไป

จํานวนหน่ึงสงผลใหการละเลนผีลอบตองหยุดชะงัก  เมื่อสงครามยุติลงชาวบานจึงเร่ิมไดยายกลับ

เขามายังชุมชนและนําการละเลนผีลอบกลับมาเลนแตก็ไมไดรับความนิยมอยางเดิม อีกทั้งใน

ขณะน้ันจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดมีการสงเสริมการรําวงมาตรฐานซึ่งไดรับความนิยมทั้งใน

ระดับประเทศรวมถึงชุมชนยานวัดดุสิตารามดวย สงผลทําใหการละเลนผีลอบไดหยุดเลนไป อีกทั้ง
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พื้นที่ในชุมชนแคบลงเน่ืองจากการขยายชุมชนและชาวบานเร่ิมที่จะสนใจในการหาเลี้ยงชีพของตน

มากยิ่งขึ้นสงผลใหการละเลนผีลอบหยุดชะงักนับต้ังแตบัดน้ันเปนตนมา35   

ตอมาในป พ.ศ.2550 สํานักงานวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยวกรุงเทพมหานครได

รวมกับกลุมเครือขายวัฒนธรรมชุมชนบางกอกนอยจัดงาน “พลิกฟนคืนชีวา สืบสานภูมิปญญา

บางกอกนอย”ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2550 นําโดยนายประจวบ ทองคําสุกและนายวิทยา นุชรักษา

ซึ่งเปนการสาธิตการแสดงเทาน้ัน 

  ในป พ.ศ. 2551 ในงานเทศกาลมหาสงกรานตยานวัดดุสิตาราม โดยการนําของนาย

ประชุม  สวนการุณ ไดทําการฟนการละเลนน้ี ซึ่งไดรับความสนใจจากชาวบานในชุมชนเปน

จํานวนมาก ตอมาพ.ศ. 2554 นายประชุม สวนการรุณเสียชีวิต นายมานพ อยูดี อายุ 44 ป ผูเปน

หลานจึงเปนผูสืบสานและมีการฟนฟูอีกคร้ังดวยการออกสาธิตการละเลนผีลอบที่งานบางกอกนอย

เฟสติวัลในวันที่ 26-29 เมษายน พ.ศ.2555 ปจจุบันน้ีการละเลนแขนงน้ีไดมีเพียงกลุมชาวบานใน

ชุมชนพยายามฟนฟูการละเลนน้ีไวเพื่อใหยังคงมีการสืบสานตอไป  

อยางไรก็ตามในการละเลนผีลอบควรทําความเขาใจกับเคร่ืองผีลอบ อุปกรณ เคร่ือง

แตงกาย ขั้นตอนการเลน การสืบสาน คุณคาและปญหาของการละเลนผีลอบยานวัดดุสิตารามตอไป

ใหเขาใจ ดังน้ี 

4.2.3.1.1 อุปกรณการละเลนผีลอบ   มีอุปกรณในการเลน ดังตอไปน้ี  

1. ลอบดักปลาที่ใชแลว 1 อัน  

2. ไมคานแมหมาย (ไมคานที่เคยใชแลว) 1 อัน  

3. มะพราวตาเดียว 1 ใบ  

4. สากตําขาวที่ใชแลว 2 อัน  

5.  ผาขาวมีความยาวขึ้นอยูกับขนาดลอบดักปลา (สําหรับคลุมลอบ) 1 ผืน   

6. ไมกระบอก  4 ลํา ใชสําหรับเคาะใหจังหวะและใชกั้นเปนขอบเขต   

7. ธูปใชสําหรับปกบนไมคาน  9 ดอก 

8. เคร่ืองเสน ประกอบดวยเหลาและปลายางสําหรับใสในลอบดักปลา36  

 

                                                           
35 สัมภาษณ ประชุม สวนการุณ , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 11 กุมภาพันธ 2553. 
36 สัมภาษณ ประชุม สวนการุณ , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 11 กุมภาพันธ 2553.    
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          (ก)                                                  (ข)                        

 

   
 (ค)       (ง) 

 ภาพที่ 17  อุปกรณการเลนผีลอบ 

(ก) ลอบดักปลา (ข)  สากตําขาว                 

(ค)   กะลาตาเดียว   (ง) ไมคานแมหมาย 

ที่มา :บุญศรี สนองคุณ ถายเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2553      

2.3.1.2 การแตงกาย 

 แตงกายแบบไทย ผูชายสวมเสื้อคอกลม นุงโจงกระเบน  ผูหญิงสวมเสื้อผาไทย

สวยงาม นุงโจงกระเบน  

2.3.1.3 วิธีการเลนผีลอบ 

โดยวางกระบอกไมไผไวทั้ง 4 ดานเปนรูปสี่เหลี่ยมจากน้ันนําลอบดักปลานํามาวางบน

สากตําขาว จากน้ันพี่เลี้ยงผีลอบทั้ง 2 คน น่ังบนสากตําขาว  จุดธูปแลวนําไปปกปลายคานมีธูปขาง
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ละ 3 ดอก จุดแลวผูอัญเชิญผีลอบมีการจุดธูปโดยพาพี่เลี้ยงไปขอขมาเจาที่ ผูเชิญผีลอบพาพี่เลี้ยงจุด

ธูปเพื่อขอขมาเจาที่อีกทั้งยังเปนการอัญเชิญภูตผีที่อยูบริเวณน้ันใหมารวมเลนการละเลนน้ีโดยกลาว

กับเจาที่เพื่อขอเชิญทานมารวมสนุกกับลูกกับหลานดวย   หลังจากน้ันลูกคูจะคอยประสานเสียงเปน

การเร่ิมตนการเลนผีลอบถาหากในระหวางเลนผีลอบพี่เลี้ยงเกิดอาการเหน่ือยก็สามารถเปลี่ยนมือ

ถือลอบได 37  

 

 
 

ภาพที่ 18 การสาธิตการละเลนผีลอบ 

ที่มา :จิตรานันท แสงศรีจันทร ถายเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2555 

 

เพลงในการอัญเชิญผีลอบในชุมชนยานวัดดุสิตารามมีคํารอง ดังน้ี 

เชิญเอย เชิญลงเชิญพระองค 10 ทิศองคไหนศักด์ิสิทธิ์ ใหเนรมิตรลงมา ลงตัวขาผูคน

ทรงเอย (รองตาม ซ้ํา ก็เคาะไม) 

เชิญเอยเชิญลง เชิญพระองคเขาเขียว ขี่ชางงาเดียว มาลงเอยนองก็ตาดํา ค่ําเอยวันน้ีอุแม 

นางเอย 

เซนเอย เซนเหลา เสนดวยกับไขผีตายใหมๆ แลวมาลงเอาตาก็ดํา ค่ําเอยวันน้ีอุแมนาง

เอย (เซนเหลาเทเหลาที่กะลาตาเดียว) 

เซนเอย เซนเหลา (เทเหลา) เซนดวยขาวใบตองแตก ผีตายตาแหก มาลงเอานองกมตา

ดํา    ค่ําเอยวันน้ีอุแมนางเอย 

                                                           
37 สัมภาษณ ประชุม สวนการุณ , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม ,11 กุมภาพันธ 2553.    
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เซนเอย เซนเหลา เซนดวยขาวกับใบขนุน ผีตายใตถุน (มีสัมผัสนอกสัมผัสใน) มาลง

เอานองก็ตาดํา ค่ําเอยวันน้ีอุแมนางเอย(หลังจากเชิญลงแลว 10 ทิศ เซนแลว 3 คร้ัง ตอไปเปนการไล

เดือน) 

เดือนเอยเดือนสี่ นารีเจาเกิดในลําไมไผ  เห็นลําอยูสรางตัดมายางคาไฟ  เหลาเอย  เหลา

แลวอีตานองแกว จะตองรนไฟ ตัดเถาวัลยมาพันเสาใหเปนสรอยมาลัยอุแมนาง 

เดือนเอยเดือนสี่ นารีเจาเกิดในไมไผ คัดเคลาอยูโขนงหนา โยทะกาอยูโขนงใน มาแลว

อยาอยูงานอก ใหว่ิงยอนยอกไปอยูงาใน มาแลวอยาแวะอยาเวียน อยาใหเปลืองเทียนเปลืองไต 

มาแลวจงเตนรําไปใหสาแกใจ พี่ชานานมา (หลังจากน้ันสังเกตธูปที่อยูตรงแขนวามีปฎิกิริยาอะไร ) 

(เดือนสี่รองซ้ําสองรอบ) 

เดือนเอยเดือนหา ยายปูนากระดองแดง หอยกาบมาคาบหอยแครง มาลงหมอแกงอีตา

หลวงไซ หลวงไซแกมาแลวหรือเห็นขอมือแกอยูไงๆ หลวงไซใจดี กระโดดสักทีจะเปนไรไป 

มาแลวอยาแวะอยาเวียนใหเปลืองเทียนเปลืองไต มาแลวจงเตนลําไปใหสาแกใจที่ชานานมา 

เดือนเอยเดือนหก ฝนก็ตกอยูโครมๆปลาชอน ปลากะสง มันมุดเขาโพรง อีตาหลวงไซ 

หลวงไซแกมาแลวหรือเห็นขอมือแกอยูไง หลวงไซใจดี กระโดดสักทีจะเปนไรไป มาแลวอยาแวะ

อยาเวียนใหเปลืองเทียนเปลืองไต มาแลวจงเตนลําไปใหสาแกใจที่ชานานมา  

วิธีสังเกตผีเขาลอบน้ันจะมีเสียงดัง กึก กึก ยิ่งเทเหลาลงที่ลอบก็ยิ่งดัง กึก กึก มากยิ่งขึ้น

เมื่อผีเขาลอบคนเชิญผีลอบก็จะรองวา ผีลงแลวโวย ผีลงแลววา  ผีลงไมไดไตไมลงมา เอา โขลก ๆๆ 

ทํามือสงสัญญาณ จากน้ันพี่เลี้ยงและชาวบานที่อยูบริเวณน้ันก็จะรวมกันรองเพลงรําวงเกาๆ เชน 

เพลงเจาชอมาลี เพลงงามแสงเดือน เปนตน เพื่อใหผีที่อยูในลอบไดรวมเลนกับชาวบานใหนานมาก

ยิ่งขึ้น ถาหากผีไมเขาลอบก็จะกลาวคําเชิญผีลอบต้ังแตเร่ิมตนอีกคร้ัง โดยที่ไมตองรองเชิญเอยเชิญ

ลงแตใหรองเคร่ืองเซนโดยไมตองเรียงลําดับไลๆลงไป    

ในกรณีที่ผีลอบไมยอมออกจากลอบน้ัน ใหต้ัง นะโม 3 จบ จากน้ันทองอีก 29 ตัว คือ 

อิติ สุคโต อะระหังพุธโธ มะโมพุท ธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง ทอง 1 รอบ ถาออก

ก็กลั้นใจ จิกเทาซายหัวแมโปงซายกดลงที่ดิน พุทโธ (ทอง) 38   

                                                           
38 สัมภาษณ มานพ อยูดี , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 29 ตุลาคม 2553. 
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(ก)                                                                  (ข) 

ภาพที่  19   เคร่ืองแตงกายการละเลนผีลอบ 

 (ก) การแตงการการละเลนผีลอบผูหญิง  (ข) การแตงกายการละเลนผีลอบชาย 

ที่มา : จิตรานันท แสงศรีจันทร ถายเมื่อวันที่  26 เมษายน พ.ศ.2555 

 

2.3.2   การสืบสานการละเลนผีลอบ 

ปจจุบันการสืบสานการละเลนผีลอบในชุมชนยานวัดดุสิตาราม คือ นายมานพ  อยูดี                   

โดยไดรับการถายทอดจากนายประชุม  สวนการุณ ปราชญชาวบาน (ปจจุบันเสียชีวิตแลว) อีกทั้ง

ชาวบานในชุมชนไดใหความรวมมือ รวมแรงรวมใจกันที่ จะพลิกฟนการละเลนทองถิ่นน้ีไวซึ่งหาก

มีความพรอมในกําลังทรัพยในการจัดการละเลนก็สามารถทําไดตอเน่ืองเพราะชาวบานในชุมชน

น้ันมีความพรอมในการอนุรักษและสืบทอดการละเลนผีลอบ  

คุณคาการละเลนผีลอบ 

การละเลนผีลอบเปนการละเลนทองถิ่นซึ่งยุคสมัยปจจุบันน้ีการละเลนทองถิ่น

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพมหานครหาชมไดนอย   ดังน้ัน ชาวบานในชุมชนยานวัดดุสิตารามจึง

เห็นคุณคาแกการอนุรักษและรักษาสืบตอไปเพื่อเปนมรดกทางวัฒนธรรมใหกับชนรุนหลังได

เรียนรูศึกษากันตอไปในอนาคต 

ปญหาการละเลนผีลอบ 

  เน่ืองจากการละเลนผีลอบไดหายไปจากชุมชนยานวัดดุสิตารามในชวงสงครามมหา

เอเชียบูรพา เน่ืองจากสังคม วิถีชีวิตของชาวบานยานมีความเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งรัฐบาลของ จอม

พล  ป.พิบูลสงคราม ไดมีการสงเสริมการรําวงมาตรฐานอยางแพรหลาย  ทําใหการละเลนผีลอบ

คอยๆเลือนหายไปจากชุมชน จนกระทั้งไดมีกลุมชาวบานในชุมชนยานวัดดุสิตารามโดยการนําของ
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พันเอกนิรันดร ทองนอย ไดกลับมาฟนฟูอีกคร้ังแตก็มิไดมีการเลนอยางตอเน่ืองเพราะขาดทุน

ทรัพยในการจัดการละเลน 

อยางไรก็ตามการจัดการในอนาคตการละเลนผีลอบชุมชนยานวัดดุสิตามรามชาวบาน

ในชุมชนยานวัดดุสิตารามควรตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ การสืบสานและการฟนฟู 

เพื่อใหการละเลนผีลอบยังคงอยูในชุมชนยานน้ีตอไป 

2.4  การละเลนแมศรี ชุมชนยานวัดดุสิตาราม : ความเปนมา การสืบสานและปญหา 

2.4.1 ความเปนมา 

การละเลนแมศรีเปนการละเลนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมที่นิยมเลนกันในภาคกลาง

รวมทั้งยานชุมชนวัดดุสิตารามซึ่งมีความแตกตาง ดานคํารอง  เพลง  เสื้อผา เปนตน มักเลนในชวง

เทศกาลมหาสงกรานต  การละเลนแมศรีของยานน้ีไมมีหลักฐานใดปรากฏแนชัดวาเร่ิมเลนกัน

ในชวงใด แตจากการบอกเลาของชาวบานในยานน้ีสันนิฐานวามีกอนที่จะเกิดสงครามมหาเอเชีย

บูรพา  ราว พ.ศ. 2484  ในชวง พ.ศ.2484 ถึง พ.ศ.2488 ไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาสงผลให

การละเลนแมศรี ไดหยุดชะงักลง เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพายุติลง การละเลนแมศรีก็มิไดรับความ

นิยมเชนเดิม อีกทั้งรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดมีการสงเสริมการรําวงมาตรฐานและไดรับ

ความนิยมเปนอยางยิ่ง ทําใหการละเลนน้ีคอยๆหายไปจากชุมชนนับแตน้ันเปนตนมา  

ตอมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550  สํานักงานวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว

กรุงเทพมหานครไดรวมกับกลุมเครือขายวัฒนธรรมชุมชนบางกอกนอยจัดงาน “พลิกฟนคืนชีวา 

สืบสานภูมิปญญาบางกอกนอย” ไดนําการสาธิตการละเลนทองถิ่นของชุมชนในบริเวณคลอง

บางกอกนอยรวมทั้งการละเลนแมศรียานชุมชนวัดดุสิตาราม โดยการนําของนายประจวบ  ทองคํา

สุกและนายวิทยา นุชรักษา หลังจากน้ันก็มิไดมีการสาธิตหรือนําออกมาแสดงอีกเลย   

อยางไรก็ตามในการละเลนแมศรีควรทําความเขาใจกับอุปกรณ เคร่ืองแตงกาย ขั้นตอน

การเลน การสืบสาน คุณคาและปญหาของการละเลนแมศรียานวัดดุสิตารามตอไปใหเขาใจ ดังน้ี 

2.4.1.1 อุปกรณการละเลนแมศรี  

 มีอุปกรณสําหรับการละเลน ดังน้ี สากตําขาว 1คู   ครกตําขาว 1 ลูกและธูป 1 ดอก     

สถานที่การเลนแมศรี คือ ลานเจดียปลา (ลานวัดดุสิตารามในปจจุบัน)   

2.4.1.2 การแตงกายการละเลนแมศรี  

 ผูที่เปนแมศรีมักแตงกายดวยชุดไทยสวยงาม  นุงโจงกระเบน  หมสไบ มีดอกไม

ประดับสวยงาม39 

                                                           
39 สัมภาษณ จรูญ แตมสมบูรณ , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม ,19 มิถุนายน 2553. 
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2.4.1.3 วิธีการละเลนแมศรี 

  เร่ิมจากการนําสากวางคูกัน จากน้ันนําครกมาควํ่าไวทับสากตําขาว   โดยแมศรีจะน่ัง

หอยเทาที่กนครก ผูกดวยปดตา พนมมือทั้งสองโดยมีธูป 1 ดอกอยูที่มือแมศรี โดยมีพี่เลี้ยงจะเปน

ผูชายหรือผูหญิงก็ไดเปนผูรองเพลงอัญเชิญแมศรี  โดยมีชาวบานรวมกันรองเพลงและปรบมือตาม

จังหวะไปดวย  เมื่อแมศรีเขารางทรงจะมีการรายรําสวยงามและพี่เลี้ยงก็จะคอยดูแลไมใหผูชาย เขา

มาใกลแมศรีหรือถูกเน้ือตองตัวแมศรี หากมีใครเขามาใกลแมศรีก็จะถูกกันออกไปบางคนอาจถูกพี่

เลี้ยงตีได  การละเลนน้ีเลนเพื่อความสนุกสนาน สรางความสามัคคีใหกับชาวบาน อีกทั้งยังเปนการ

พบปะสังสรรคอีกดวย40  

สําหรับเพลงรองอัญเชิญแมศรีชุมชนยานวัดดุสิตาราม ซึ่งมีความคลายคลึงกับชุมชน

อ่ืนที่มีการละเลน  ดังน้ี 

แมศรีเอย แมศรีสาวสะ ยกมือไหวพระ วาจะมีคนชม ขนคิ้วเจาตอขนคอเจากลม ชัก

ผาปดนม ชมแมศรีเอย41   

 

 

 

 
(ก) 

                                                           
40 สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม ,19 มิถุนายน 2553. 
41 สัมภาษณประจวบ ทองคําสุก , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 5 กรกฎาคม 2553. 
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(ข) 

ภาพที่ 20 การละเลนแมศรี 

(ก) แมศรีน่ังบนครก  (ข) แมศรีรารํา 

ที่มา : สุบิน ลิ้มประเสริฐ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 

 

2.4.2   การสืบสานการละเลนแมศรี 

หลังจากสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลงการละเลนแมศรีก็ไดเลือนหายไปจากชุมชน  

ยานวัดดุสิตาราม โดยมิไดมีการสืบสานแตยังคงมีเพียงการสาธิตการละเลนแมศรี เมื่อ พ.ศ.2550 

โดยสํานักงานวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยวกรุงเทพมหานครไดรวมกับกลุมเครือขาย

วัฒนธรรมชุมชนบางกอกนอยจัดงาน “พลิกฟนคืนชีวา สืบสานภูมิปญญาบางกอกนอย”  

คุณคาการละเลนแมศรี 

การละเลนแมศรีเปนการละเลนที่นิยมเลนในชุมชนยานวัดดุสิตารามที่ยังคงมีแสงด

ออกถึงวัฒนธรรมดานการละเลนที่ยังคุณคาแกการรักษาไวซึ่งแสดงถึงความสนุกสนาน สรางความ

สามัคคีเปนการรวมกลุมของชาวบานในยานน้ี 

ปญหาการละเลนแมศรี 

ปจจุบันการละเลนแมศรีในชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ันไดหายไปจากชุมชนพรอมกับ

การละเลนลิงลม  เน่ืองจากขาดผูสืบทอดมาต้ังแตหลังสงครามเอเชียบูรพายังคงมีเพียงการสาธิต

เทาน้ัน 

อยางไรก็ตาม แนวทางการจัดการในอนาคตการละเลนแมศรีชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

ควรมีการอนุรักษ สืบสานและฟนฟูอยางตอเน่ืองโดยปราชญชาวบานในชุมชนยานวัดดุสิตารามที่มี

ความรูในการละเลนแมศรี มีการบันทึกภาพ วิธีขั้นตอนในการเลนไวเพื่อนําไปเผยแพรในอนาคต

อีกดวย 
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2.5  การละเลนลิงลมชุมชนยานวัดดุสิตาราม : ความเปนมา การสืบสานและปญหา 

2.5.1 ความเปนมา  

การละเลนลิงลมเปนการละเลนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมที่นิยมเลนในเขตบริเวณภาค

กลางรวมทั้งยานวัดดุสิตารามดวยแตละทองถิ่นมักมีชื่อเรียกการละเลนน้ีตางกันออกไป  เชน นาง

ลิงลมบาง ผีลิงบาง เปนตน แตชุมชนยานวัดดุสิตารามเรียกวา ลิงลม มักเลนในชวงเทศกาล

สงกรานต   การละเลนลิงลม ยานน้ีไมมีหลักฐานใดปรากฏแนชัดวาเร่ิมเลนกันในชวงใด แตจาก

การบอกเลาของชาวบานในยานน้ีสันนิฐานวามีกอนที่จะเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ราว พ.ศ. 

2484 สําหรับผูแสดงเปนลิงลมน้ันตองเปนผูชายที่มีรางกายแข็งแรงเน่ืองจาก ผีลิงลมเมื่อเขารางทรง

จะมีความดุรายและโลดโผน สําหรับพี่เลี้ยงลิงลมก็ตองเปนผูชายเชนกันอีกทั้งตองสามารถควบคุม

ลิงลมไดในราว พ.ศ.2484 ถึง พ.ศ.2488 ไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา สงผลใหการละเลนลิงลม

หยุดชะงักลง เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพายุติลงการละเลนลิงลมก็มิไดรับความนิยมเชนเดิมอีกทั้ง

รัฐบาล  จอมพล ป.พิบูลสงครามไดมีการสงเสริมการรําวงมาตรฐานและไดรับความนิยมเปนอยาง

ยิ่งทําใหการละเลนน้ีคอยๆหายไปจากชุมชน 

ตอมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550 สํานักงานวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว

กรุงเทพมหานครไดรวมกับกลุมเครือขายวัฒนธรรมชุมชนบางกอกนอยจัดงาน “พลิกฟนคืนชีวา 

สืบสานภูมิปญญาบางกอกนอย” ไดนําการสาธิตการละเลนทองถิ่นของชุมชนในบริเวณคลอง

บางกอกนอยรวมทั้งการละเลนแมศรียานชุมชนวัดดุสิตารามน้ีดวย โดยการนําของนายประจวบ 

ทองคําสุกและนายวิทยา นุชรักษา หลังจากน้ันก็มิไดมีการสาธิตหรือนําออกมาแสดงอีกเลย   

อยางไรก็ตามในการละเลนลิงลมควรทําความเขาใจกับ อุปกรณ เคร่ืองแตงกาย 

ขั้นตอนการเลน การสืบสาน คุณคาและปญหาของการละเลนลิงลมยานวัดดุสิตารามตอไปใหเขาใจ 

ดังน้ี 

2.5.1.1   อุปกรณการละเลนลิงลม  

โดยมีอุปกรณในการเลน คือ เชือกมะลิลาหรือเชือกปอ ยาวประมาณ 10 เมตร   

2.5.1.2   การแตงกายการละเลนลิงลม 

ผูเลนเปนลิงลมจะนุงโจงกระเบน ไมสวมเสื้อ  สําหรับสถานที่เลนการละเลนลิงลม  

คือ ลานเจดียปลา (ลานวัดดุสิตารามในปจจุบัน) 42 

                                                           
42 สัมภาษณ วิทยา นุชรักษา , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม  ,19 มิถุนายน  2553.   
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2.5.1.3   วิธีการเลนลิงลม  

คือ การนําเชือกมาผูกไวที่เอวของรางทรงลิงลม  จากน้ันพี่เลี้ยงจะอัญเชิญลิงลมเขาราง

ทรงลิงลม  โดยรางทรงลิงลมจะพนมมือ ถือธูป 1 ดอก แลวน่ังยองๆบนครก  เมื่อผีลิงลมเขารางทรง

มักมีอาการสั่น  กระโดดโลดเตนคลายลิง อีกทั้งมักไลกัดผูชม ปนตนไม  ตีหลังกาหรือว่ิงหาคนซึ่ง

พี่เลี้ยงจะตองคอยเปนคนดึงรางทรงลิงลมเพื่อไมใหไปออกนอกลูนอกทาง 

 วิธีการทําใหลิงลมออกจากรางทรง โดยพี่เลี้ยงจะสังเกตจากอาการของลิงลม โดย

จะใชเวลาประมาณ 10-15 นาทีในการเลน เพราะหากนานกวาน้ีรางทรงอาจเกิดอาการเหน่ือย  

 
(ก) 
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(ข) 

 

 

 
(ค) 

ภาพที่  21 การละเลนลิงลม 

(ก) การสาธิตอัญเชิญผีลอบ  (ข) ลิงลมน่ังบนครก 

(ข) ผีเลี้ยงลิงลมทําการเตรียมความพรอใลมในการควบคุมลิงลม 

ที่มา: นายสุบิน ลิ้มประเสริฐ  ถายเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2555 

 

สําหรับคาถาที่อัญเชิญผีลิงลมออกจากรางทรง จากน้ัน  จะใชมือทั้ง 2 ขางตบที่ขางหู

ของรางลิงลม เมื่อรางลิงลมลมลง เมื่อต่ืนขึ้นมามักมีอาการมึนงง ไมรูเกิดอะไรขึ้น43  

สําหรับบทรองเพลงอัญเชิญลิงลมของชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ันมีความคลายคลึงกับ

ชุมชนอ่ืนๆที่มีการละเลนชนิดน้ี  ซึ่งมีคํารอง ดังน้ี 

ลิงลมเอย  มาอมขาวพอง  เด็กนอยทั้งพอง 

ก็มาทัดดอกจิก เจาพระยานกพริก เจาพระยานกเคา 

เปนที่ใหชู  เปนชูรายวัน  กางลางลงโปง44  

 

2.5.2   การสืบสานการละเลนลิงลม  

                                                           
43 สัมภาษณ วิทยา นุชรักษา,ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม,19 มิถุนายน 2553.   
44 สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก,ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม,19 มิถุนายน 2553. 
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อยางไรก็ตามการละเลนลิงลมในชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ันไดหายไปจากชุมชน

พรอมกับการละเลนแมศรี  เน่ืองจากขาดผูสืบทอดมาต้ังแตสมัยหลังสงครามเอเชียบูรพาโดยขาดผู

สืบทอดการละเลนน้ีไวในชุมชนยานวัดดุสิตาราม  

คุณคาการละเลนลิงลม 

การละเลนลิงลมเปนการละเลนที่นิยมเลนในชุมชนยานวัดดุสิตารามที่ยังคงมีแสงด

ออกถึงวัฒนธรรมดานการละเลนที่ยังคุณคาแกการรักษาไว 

ปญหาการละเลนลิงลม 

ปจจุบันการละเลนลิงลมในชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ันไดหายไปจากชุมชน เน่ืองจาก

ขาด ผูสืบทอดมาต้ังแตหลังสงครามเอเชียบูรพาคงมีเพียงการสาธิตเทาน้ัน 

อยางไรก็ตาม การจัดการละเลนลิงลมชุมชนยานวัดดุสิตารามควรมีการนําการละเลน

ลิงลมกลับมาทําการอนุรักษ การสืบสานและการฟนฟูอยางตอเน่ืองโดยปราชญชาวบานในชุมชน

ยานวัดดุสิตารามที่มีความรูในการละเลนลิงลมมีการบันทึกภาพ วิธีขั้นตอนในการเลนไวเพื่อนําไป

เผยแพรในอนาคตอีกดวย 

4.3 คุณคาของภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

ชุมชนยานวัดดุสิตารามเปนชุมชนที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมในยานฝงธนบุรีที่ยังคงดํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมที่ เกาแกที่แสดงถึงอัตลักษณ 

โดยเฉพาะในดานการละเลนทองถิ่นของชุมชนยานวัดดุสิตาราม ไดแก การละเลนกระบี่กระบอง  

การละเลนกลองยาว การละเลนผีลอบ การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม ที่เปนการละเลนที่มีมา

ในอดีตและยังคงมีการสืบสานตอเน่ืองบางการละเลนเพราะเกิดมีการปรับใหเขากับยุคสมัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลง  

คุณคาของภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นของชุมชนยานวัดดุสิตารามไดสะทอนถึงวิถี

ชีวิตของชาวบานที่มีความเกี่ยวของกับความเชื่อ การสืบสานการละเลนเหลาน้ันสามารถสรางความ

ภาคภูมิในใหแกชาวบานยานน้ี   นอกจากเร่ืองราวประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ที่

นับเปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นแลว  การละเลนกระบี่กระบอง  การละเลนกลองยาว  

การละเลนผีลอบ  การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม  ยังเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ถือวาเปน

จุดเดนที่แสดงถึงเอกลักษณทางดานภูมิปญญาทองถิ่นของชาวชุมชนยานวัดดุสิตารามดวย แต

เน่ืองจากปจจุบันภูมิปญญาทองถิ่นการละเลนหลายอยางกําลังถูกลืมเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของ

ชาวบานยานวัดดุสิตารามเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การทํามาหาเลี้ยงชีพ สภาพสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลใหการละเลนทองถิ่น โดยเฉพาะการละเลนผีลอบ  การละเลนแม

   ส
ำนกัหอ
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ศรีและการละเลนลิงลมเร่ิมเลือนหายไปจากชุมชน คงหลงเหลือแตการละเลนกระบี่กระบอง  และ

กลองยาวซึ่งจะกําลังมีที่ทาจะคอยหายไป  ถาชุมชนไมสามารถรักษาไวไดอีกตอไป 

  ดังน้ัน กอนที่ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูจะหายไปอีก จึงเห็นควรอยางยิ่งในการที่จะหา

แนวทางการจัดการที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูการพัฒนารักษาและน้ันการละเลนยานน้ีได   

  
 

   ส
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บทท่ี 5 

การจัดการภูมิปญญาการละเลนชุมชนยานวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
 

จากการศึกษาภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามสามารถเห็นถึงวิถีชีวิต 

สังคม วัฒนธรรมรวมไปถึงจุดเดนของภูมิปญญาการละเลน  ซึ่งลวนมาจากผลของการจัดการใน

อดีตซึ่งตอมามีผลตอการจัดการในปจจุบันที่มุงไปสูการหาแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลน

ชุมชนยานวัดดุสิตารามอยางยั่งยืนในอนาคต 
    

1. การจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นยานชุมชนวัดดุสิตาราม 

การจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ัน ผูวิจัยไดศึกษา

ชวงเวลาโดยแบงเปน 2 ชวง ไดแก การจัดการในอดีต คือ ชวงระยะเวลาที่สามารถสืบคนการจัดการ

ที่มีการสืบสานต้ังแตในชวงปลายรัชกาลที่ 6 จนถึงชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา ในป พ.ศ.2485                         

และการจัดการในปจจุบัน คือ ชวงระยะเวลาหลังจาก พ.ศ.2485 จนถึงปจจุบัน เพื่อใหสามารถ

มองเห็นภาพการจัดการในแตละชวงเวลาไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังน้ี 

1.1 การจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามในอดีต  

ชุมชนยานวัดดุสิตารามเปนชุมชนเกาแก ที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่มี

เอกลักษณที่ เดนชัดที่ยังคงมีการอนุรักษ การสืบสานและการฟนฟูการละเลนทองถิ่น ไดแก 

การละเลนกระบี่กระบอง การละเลนกลองยาว การละเลนผีลอบ  การละเลนแมศรีและการละเลน

ลิงลมที่มีการสืบทอดและเปลี่ยนแปลง การจัดการน้ันเปนเร่ืองที่สําคัญที่ควรนํามาศึกษาพิจารณาทั้ง

การจัดการในอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อใหเกิดความเขาใจภาพการจัดการที่ผานมา โดยผูวิจัยจึงไดทํา

การวิเคราะหการจัดการการละเลนในอดีตของชาวชุมชนวัดดุสิตาราม  ดังน้ี 

การละเลนกระบี่กระบอง  การจัดการในอดีตของการละเลนกระบี่กระบองน้ันมีการสืบ

สานกันภายในชุมชนโดยเปนชาวบานในชุมชนยานวัดวัดดุสิตาราม เปนผูที่มีความสนใจและมีใจ

รักในศิลปะปองกันตัวน้ี โดยมีการฝกฝนที่บานของปราชญชาวบานคือ คุณทวดยิ้ม คุณทวดชิตและ

ลานหลวงพอเขา โดยมีเอกลักษณการรํากระบี่กระบองเฉพาะทองถิ่นของตนที่มีการคิดทาทางการ

รายรําภายในกลุมของตนเอง การแตงกายสวมเสื้อปานเสื้อคอกลมแขนสั้นหรือเปนเสื้อยืด กางเกง

แบบเชือกรูด นุงโสรง นุงโจงกระเบนแบบหยักร้ัง  กางเกงขากวยและผาขาวมาคาดพุง มักแสดงใน

งานศพ งานทอดกฐิน งานทอดผาปา  เปนตนตอมาเมื่อไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาสงผลทําใหการ
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เลนกระบี่กระบองมีการสืบสานตางไปจากเดิม เน่ืองจากสภาพสังคม วัฒนธรรมมี

รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากแตเดิมการทํามาหาเลี้ยงชีพจึงกลายเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต  

การละเลนกลองยาว  การจัดการในอดีตการละเลนกลองยาวมีการสืบสานโดยกลุมผูที่

มีใจรักการละเลนแขนงที่ตองการอนุรักษ สืบสานซึ่งมีบางสวนมาจากผูเรียนกระบี่กระบองซึ่งมีทั้ง

ชาวบานในยานวัดดุสิตารามและผูที่มีความสนใจ เชน ชาวบานยานวัดดาวดึงส  เปนตน                      

การแตงกายมักสวมเสื้อปาน เสื้อคอกลม  เสื้อคอมีสสตรีแบบผากลาง  นุงโสรง กางเกงหูรูด                 

นุงกางเกงขาสั้นแบบขากวย หรือโสรงและมีผาขาวมาคาดพุง  การฝกซอมภายในสวนในชุมชนซึ่ง

มีการรวมกลุมฝกซอม ตอเพลง ในกลุมผูเลนนอกจากจะมีการฝกซอมแลวยังมีการนําออกไปแสดง

ตามงานเทศกาลตางๆ เชน การบวชนาค งานแตงงาน เปนตน ตอมาไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา

ทําใหการละเลนกลองยาวไดมีวิธีการสืบสานตางไปจากเดิมเปลี่ยนไปสูการเลนเพื่อเชิงพาณิชย 

เน่ืองจากสภาพสังคม วัฒนธรรมมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากแตเดิมการทํามาหาเลี้ยงชีพจึง

กลายเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ซึ่งการแสดงกลองยาวในแตละคร้ังมักมีคาใชจาย เชน                  

คานักแสดง  คาเดินทาง คาอาหาร เปนตน 

การละเลนผีลอบ  การจัดการในอดีตการละเลนผีลอบน้ันมีการสืบสานกันภายใน

ชุมชนเปนการถายทอดจากภายในครอบครัวของสัปเหรอในชุมชน คือนายเทียน  เพ็งศาสตรและ          

นายละไม  เพ็งศาสตรซึ่งเปนพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวของกับความเชื่อในเร่ืองภูติ ผี วิญญาณ ตอมา

นายประชุม   สวนการุณ ชาวบานชุมชนวัดวัดดุสิตารามเกิดมีความสนใจในสมัยวัยเยาวไดชม

การละเลนผีลอบไดเกิดความชอบและสนใจจึงไดศึกษาการละเลนผีลอบดวยการใชวิธีครูพักลักจํา 

ฝกรองฝกรําจนเกิดความชํานาญ จึงไดเขาไปขอวิชากับนายละไม เพ็งศาสตรเพื่อเปนผูสืบสาน

การละเลนผีลอบตอไป การฝกซอมน้ันมักจะฝกซอมดวยตนเอง ชวงเวลาในการละเลนผีลอบมัก

เลนในชวงเทศกาลมหาสงกรานต เพลงที่รองในการละเลนผีลอบน้ันเปนเพลงที่มีการรองมาต้ังแต

ในสมัยของนายเทียน เพ็งศาสตร การแตงกาย ผูชายสวมเสื้อคอกลม นุงโจงกระเบน  ผูหญิงสวม

เสื้อผาไทยสวยงาม นุงโจงกระเบน ตอมาไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาการละเลนผีลอบได

หยุดชะงักลงไปเน่ืองจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและพื้นที่ในชุมชนที่มีการขยายพื้นที่

เพื่อเปนที่อยูอาศัย 

การละเลนแมศรี   การจัดการในอดีตของการละเลนแมศรีน้ันมักทําการแสดงใน                      

ชวงเทศกาลมหาสงกรานตเทาน้ัน ซึ่งเปนพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวของกับความเชื่อในเร่ืองภูติ ผี 

วิญญาณ ซึ่งมักเลนพรอมกับการละเลนผีลอบและการละเลนลิงลม ตอมาในชวงสงครามมหาเอเชีย

บูรพาการละเลนแมศรีก็ไดหายไปจากชุมชนยานวัดดุสิตารามเน่ืองจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและพื้นที่ในชุมชนที่มีการขยายพื้นที่เพื่อเปนที่อยูอาศัย 
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การละเลนลิงลม  การจัดการในอดีตของการละเลนลิงลมซึ่งเปนพิธีกรรมที่มีความ

เกี่ยวของกับความเชื่อในเร่ืองภูติ ผี วิญญาณ จากการศึกษาพบวาไมมีหลักฐานใดปรากฏแนชัดวา

เร่ิมเลนกันในชวงใด แตจากการบอกเลาของชาวบานในยานน้ีสันนิฐานวามีกอนที่จะเกิดสงคราม

มหาเอเชียบูรพา ราว พ.ศ. 2484 โดยมีการเลนในชวงเทศกาลมหาสงกรานตเทาน้ันมักจะเลนพรอม

กับการละเลนผีลอบและการละเลนแมศรี จนกระทั้งในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพาการละเลน

ลิงลมก็ไดเลือนหายไปจากชุมชนการละเลนลิงลมไดหายไปจากชุมชนยานวัดดุสิตารามเน่ืองจาก

สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและพื้นที่ในชุมชนที่มีการขยายพื้นที่เพื่อเปนที่อยูอาศัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหการจัดการในอดีตการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตา

รามน้ันพบวา  สามารถแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมของการละเลน คือ การละเลนกระบี่

กระบองและการละเลนกลองยาวและกลุมของพิธีกรรม ไดแก การละเลนลิงลม การละเลนแมศรี

และการละเลนลิงลง  โดยมีการจัดการการละเลนมีการสืบสานภายในกลุมของชาวบานที่มีใจรักที่มี

ความสนใจและมีการสืบสานอยางตอเน่ือง จนกระทั้งเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาการละเลนใน

ชุมชนยานวัดดุสิตารามจงหยุดชะงักลง  

1.2 การจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามในปจจุบัน 

 การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นละเลนชุมชนยานวัดดุสิตารามในปจจุบันน้ันอยู

ในชวง พ.ศ. 2496 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยผูวิจัยสามารถวิเคราะหได ดังน้ี 

การละเลนกระบี่กระบอง  การจัดการในปจจุบันการละเลนกระบี่กระบอง หลังจาก

สงครามมหาเอเชียบูรพาในชวง พ.ศ.2496 การสืบสานโดยนายอรุณ หนอเพชรและนายแกว  พจษ

ประสาท   มีการสืบสานจากกลุมลูกหลานในยานวัดดุสิตารามอีกทั้งยังมีการออกไปแสดงยัง

ภายนอกชุมชน คือ งานเทศกาลมหาสงกรานต ณ ทองสนามหลวง   โดยในงานน้ีไดจัดใหมีการ

แสดงการละเลนของไทยตางๆ ซึ่งนายแกว   พจษประสาท สงการละเลนกระบี่กระบองยานวัดดุสิ

ตารามเขารวมแสดงโดยใชชื่อในนามคณะ “ คณะศรีดุสิต ” แตเน่ืองจากทางอําเภอบางกอกนอย

ตองการใหชุมชนวัดดุสิตาราม ลงทําการแสดง  2 วัน  นายอรุณ  หนอเพชร จึงไดต้ังชื่ออีกคณะหน่ึง

เพื่อทําการแสดงในวันที่ 2  คือ “ คณะลูกธนบุรี ” โดยผูแสดงกระบี่กระบองทั้งสองคณะน้ีเปนคน

ชุดเดียวกันตอมาในราว พ.ศ.2501 นายอรุณ หนอเพชรเสียชีวิต นายแกว พจษประสาทจึงเปนผูนํา

การสืบสานการละเลนกระบี่กระบองซึ่งสืบสานไดเพียง 3-4 ปเทาน้ัน นายแกว  พจษประสาทก็ได

เสียชีวิตลง  

 จากน้ันในชวงป พ.ศ.2504 นายประจวบ ทองคําสุก จึงไดรับชวงการเปนผูนําในการ

ฟนฟูและการสืบสานการละเลนกระบี่กระบอง โดยการนําบุตรหลานของเหลาบรรดาครูกระบี่

กระบองของชุมชนยานวัดดุสิตารามมาฝกหัดรูปแบบของการละเลนกระบี่กระบองในสมัยของนาย
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ประจวบ  ทองคําสุกเปนผูนําเร่ิมมีความแตกตางไปจากเดิม นอกจากจะเปนการเลนเพื่อการฟนฟู  

อนุรักษและสืบสานแลวยังเปนการเลนเพื่อเชิงพาณิชยมากขึ้นเพราะสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต 

มีการเปลี่ยนแปลงไป  ดังน้ัน นายประจวบ ทองคําสุก จึงไดจัดต้ังคณะเพื่อออกทําการแสดงและรับ

งานแสดงตางๆ โดยใชชื่อวา “ คณะศิษยลูกธนบุรี ” มักนิยมนําไปแสดงเลนในงานศพ งานผาปา

และงานทอดกฐิน เปนการละเลนที่สรางความสนุกสนานและสรางความต่ืนเตนใหกับผูชม คณะ

ของนายประจวบ ทองคําสุกมักไดรับการวาจางไปแสดงทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด  

ตางจังหวัดน้ันไปแสดงในจังหวัดสระบุ รี  นครนายก ราชบุ รี  เพชรบุ รี  สมุทรสาครและ

สมุทรปราการ สถานที่การฝกซอม ยังคงใชพื้นที่บริเวณวัดนอยทองอยูหรือชาวบานในยานน้ัน

เรียกวาโบสถหลวงพอเขาซึ่งต้ังอยูใกลกับวัดดุสิตาราม  ชวงเวลาการฝกซอมมักเปนเวลาชวงเย็น 

หลังจากเลิกงานหรืออาจมีการนัดซอมตามสะดวกกอนการซอมกระบี่กระบองทุกคร้ังจะมีการ              

พิธีไหวครูกระบี่กระบองเพื่อเปนการแสดงถึงความเคารพตอครูอาจารยที่ประสิทธิประสาทวิชา

ใหแกลูก 

ในป พ.ศ. 2538  นายประจวบ ทองคําสุก ไดมอบวิชากระบี่กระบองใหแกบุตรเขยและ

เปนลูกศิษยของทาน คือ นายวิทยา นุชรักษา เปนผูนําในการสืบสานการละเลนน้ีโดยใชชื่อคณะ

ของตนวา “ คณะศิษย ศ.ลูกธนบุรี ” โดยเติมคําวา “ ศิษย ” มีความหมายวาเปนลูกศิษยของคณะ

ศิษย. ลูกธนบุรี ของนายประจวบ สถานที่ในการฝกซอมในสมัยของนายวิทยา นุชรักษายังคง

ฝกซอมที่วัดนอยทองอยูใกลวัดดุสิตารามและบานพักของนายวิทยา   นุชรักษาในชุมชนยานวัดดุสิ

ตาราม เวลาในการฝกซอมโดยมากเปนเวลาวางหรือมีการนัดหมายกันเพราะนายวิทยา นุชรักษา

ยังคงมีหนาที่การงานประจําที่ตองรับผิดชอบ  สําหรับงานที่ออกแสดงมักเปนงานแสดงตาม งานศพ 

งานกฐิน งานผาปาหรืองานวาจางอ่ืนๆ เปนตน 

ตอมาในป พ.ศ.2547  สํานักเขตบางกอกนอยไดมีงบประมาณสนับสนุนโครงการ

ฝกสอนการละเลนกระบี่กระบองและกลองยาวใหกับเยาวชนในชุมชนยานวัดดุสิตาราม โดยนาย

ประจวบ ทองคําสุกรวมกับนายวิทยา นุชรักษาเปนครูทําการฝกสอนนักเรียนโรงเรียนวัดดุสิตาราม                 

(แผนกประถม) ซึ่งไดทําการฝกสอนไดเพียง 2-3 ป จึงไดหยุดสอน เน่ืองจากนโยบายในดานการ

สงเสริมการละเลนทองถิ่นของเขตบางกอกนอยมีการเปลี่ยนแปลงและไมมีงบประมาณ  การละเลน

กระบี่กระบองในแตยุคสมัยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากการอนุรักษสูการเลนใน                

เชิงพาณิชย  แตก็ยังคงมีผูที่พยายามทําการสืบสานโดยปราชญชาวบาน คือ นายวิทยา นุชรักษา               

ทําการสืบสานการละเลนน้ีไวจนถึงปจจุบัน   

การละเลนกลองยาว การจัดการในปจจุบันของการละเลนกลองยาวหลังจากชวง

สงครามมาเอเชียบูรพาในชวงพ.ศ. 2497 นายประจวบ ทองคําสุก ไดทําการฟนฟูการละเลนกลอง
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ยาวขึ้น โดยการรวมกลุมผูที่มีความสนใจการละเลนกลองยาวในชุมชนวัดดุสิตาราม  ตอมาใน พ.ศ.

2504 ไดมีกลุมกลองยาวจํานวน  2 กลุมในชุมชนยานวัดดุสิตาราม คือ กลุมนายประจวบ ทองคําสุก 

และกลุมนายประชุม  สวนการุณ  กลุมของนายประจวบน้ันไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการละเลน

กลองยาวจากการอนุรักษ การสืบสานเปนการเลนเพื่อเชิงพาณิชยขึ้นเน่ืองจากจําเปนตองมีคาใชจาย

ในการออกแสดง เชน คากลองยาว คาบํารุงรักษากลองยาว คานักแสดง เปนตนซึ่งนายประจวบได

ต้ังคณะกลองยาวใชชื่อวา คณะศรีดุสิต โดยลูกหลานของครูกระบี่กระบองรวมกลุมต้ังคณะกลอง

ยาวชื่อวา”คณะศรีดุสิต”แตไมนานนักไดเปลี่ยนชื่อใหมวา “ คณะลูกธนบุรี ” เพื่อเปนการระลึกถึง

ครูอรุณ หนอเพชร  ผูจัดต้ังคณะกระบี่กระบองและกลองยาวยานวัดดุสิตาราม     สวนกลุมของนาย

ประชุม สวนการุณ  เปนกลุมกลองยาวที่เนนความสนุกสนานมักเลนภายในชุมชนยานน้ีการฝกซอม

กลองยาว มักจะฝกซอมในบริเวณสวนภายในชุมชนยานวัดดุสิตาราม  การละเลนกลองยาวมีการ

แสดงเร่ือยมา จนกระทั่ง ในป พ.ศ.2538 นายประจวบจึงไดมอบวิชากลองยาวใหกับนายวิทยา นุช

รักษา ผูเปนบุตรเขยและเปนลูกศิษยทําการสืบสานและอนุรักษการละเลนกลองยาวชุมชนยานวัดดุ

สิตาราม  

ตอมาในป พ.ศ. 2547 สํานักงานเขตบางกอกนอย ไดจัดสรรงบประมาณการสอนวิชา

กระบี่กระบองและกลองยาวใหกับเยาวชนในชุมชนยานวัดดุสิตาราม  โดยนายประจวบ ทองคําสุก

และนายวิทยา นุชรักษา เปนผูฝกสอนการละเลนแขนงน้ีใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดดุสิตาราม                        

(แผนกประถม) ฝกหัดไดเพียง 2-3 ป ก็หยุดสอนไป  เน่ืองจากนโยบายการสงเสริมและสนับสนุน

การละเลนทองถิ่นมีการปรับเปลี่ยนแตถึงอยางไรก็ตามการละเลนกลองยาวในยุคของนายวิทยาก็

ยังคงมีสืบสานตอมาจวบจนปจจุบัน  มีการนําออกแสดงภายในชุมชนในยานน้ี สําหรับงานแสดง

กลองยาว โดยมากเปนการแสดงในงานมงคลตางๆ เชน งานบวชนาค งานแตงงาน งานทําบุญขึ้น

บานใหม  งานเทศกาลสงกรานต เปนตน  

การละเลนผีลอบ  การจัดการในปจจุบันของการละเลนผีลอบหลังจากสงครามมหา

เอเชียบูรพาการละเลนผีลอบไดหายไปจากชุมชนประมาณ 50 ป  เน่ืองจากวิถีชีวิตของชาวบานมี

การเปลี่ยนแปลงโดยมุงเนนในเร่ืองการทํามาหาเลี้ยงชีพ อีกทั้งพื้นที่ของชุมชนเร่ิมมีขนาดเล็กลง มี

คนตางถิ่นเขามาอาศัยในชุมชนมากขึ้นและชาวบานในชุมชนที่อยูด่ังเดิมก็เร่ิมที่จะยายออกไปอยู

ภายนอกชุมชน  ซึ่งยังคงมีเพียงกลุมชาวบานที่ยังคงมีการอนุรักษ การสืบสานและการฟนฟูโดย 

นาย ประจวบ ทองคําสุกและนายวิทยา  นุชรักษา ไดฟนการละเลนน้ีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2550 

สํานักงานวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยวกรุงเทพมหานครไดรวมกับกลุมเครือขายวัฒนธรรม

ชุมชนบางกอกนอยจัดงาน “พลิกฟนคืนชีวา สืบสานภูมิปญญาบางกอกนอย”  ภายในงานไดแสดง
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การสาธิตเกี่ยวกับวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถิ่นตางๆของชาวชุมชนยานบางกอกนอยรวมถึงการละเลน

ผีลอบ  

ตอมาวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553 เทศกาลมหาสงกรานตชุมชนยานวัดดุสิตารามไดทํา

การแสดงการละเลนผีลอบอีกคร้ังโดยการนําของพันเอกนิรันดร  ทองนอยรวมกับนายประชุม                       

สวนการุณ ชาวบานยานวัดดุสิตารามไดทําการฟนอีกคร้ัง ซึ่งไดรับความนิยมจากชาวบานเปน

จํานวนมากแตก็มิสามารถจัดไดทุกป   เน่ืองจากตองใชงบประมาณจํานวนมากในการจัดงานอีกทั้ง

ปราชญชาวบานนายประชุม สวนการุณ ไดเสียชีวิตในชวง พ.ศ.2553 กอนเสียชีวิตไดมอบวิชา              

การเลนผีลอบใหกับนายมานพ อยูดีผูเปนหลานชายไดรับชวงตอเพื่อเปนการสืบสานเพื่อการ

อนุรักษแตก็ยังคงมิไดทําการแสดงตอเน่ืองกันทุกป เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มิได

เอ้ือกับการสืบสานการละเลนผีลอบ 

คร้ันเมื่อวันที่ 26-29 เมษายน พ.ศ.2555  มีการฟนอีกคร้ังดวยการสาธิตการละเลนผี

ลอบที่งานบางกอกนอยเฟสติวัล โดยการนําของพันเอกนิรันดร  ทองนอยรวมกับนายมานพ  อยูดี                        

ทําการสาธิตการแสดงผีลอบชุมชนยานวัดดุสิตาราม การสืบสานการละเลนผีลอบเกิดขึ้นไดจากการ

ที่มีหนวยงานภายนอกชุมชนใหความสนใจในการละเลนทองถิ่นมากกวาคนภายในชุมชนจัดขึ้นมา

เอง เน่ืองจากการทําการเลนผีลอบในแตละคร้ังมีคาใชจายสูง อีกทั้งยังไมมีหนวยงานจากภาครัฐ  

เขามาใหการสนับสนุนอยางตอเน่ือง  ดังน้ัน การละเลนผีลอบจึงมีการแสดงในโอกาสพิเศษหรือ                  

หนวยงานภายนอกเชิญใหออกแสดง  

การละเลนแมศรี  การจัดการในปจจุบันของการละเลนแมศรีหลังจากสงครามมหา

เอเชียบูรพาการละเลนแมศรีก็มิไดรับการสืบสาน เน่ืองจากสภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมี               

การเปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งรัฐบาลในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามไดใหการสนับสนุนรําวง

มาตรฐานซึ่งเปนที่นิยมมากในสมัยน้ันรวมถึงชุมชนยานวัดดุสิตารามอีกดวย  ดังน้ันการละเลน              

แมศรีจึงมิไดรับการสืบสานนับแตน้ันเปนตนมา                        

จนกระทั้งในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2550 สํานักงานวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว

กรุงเทพมหานครไดรวมกับกลุมเครือขายวัฒนธรรมชุมชนบางกอกนอย ไดจัดงาน “พลิกฟนคืนชีวา 

สืบสานภูมิปญญาบางกอกนอย”  โดยภายในงานไดมีการแสดงการสาธิตเกี่ยวกับวิถีชีวิตภูมิปญญา

ทองถิ่นตางๆของชาวชุมชนยานบางกอกนอยรวมถึงการละเลนของชุมชนยานวัดดุสิตารามอีกดวย 

ซึ่งการละเลนแมศรีไดมีการฟนอีกคร้ัง  โดยนายประจวบ ทองคําสุกและนายวิทยา นุชรักษา โดย

การสาธิตการละเลนแมศรีเทาน้ัน ปจจุบันการละเลนแมศรีไมมีการสืบสานและฟนฟูแตอยางใด 

การละเลนลิงลม  การจัดการในปจจุบันของการละเลนลิงลมหลังจากสงครามมหา

เอเชียบูรพาการละเลนลิงลมมิไดรับการสืบสาน เน่ืองจากสภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมี
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การเปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งรัฐบาลในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามไดใหการสนับสนุนรําวง

มาตรฐานซึ่งเปนที่นิยมมากในสมัยน้ันรวมถึงชุมชนยานวัดดุสิตารามอีกดวย  ดังน้ัน การละเลนลิง

จึงมิไดรับการสืบสานนับแตน้ันเปนตนมา  

จนกระทั้งในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2550 สํานักงานวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว

กรุงเทพมหานครไดรวมกับกลุมเครือขายวัฒนธรรมชุมชนบางกอกนอย จัดงาน “พลิกฟนคืนชีวา 

สืบสานภูมิปญญาบางกอกนอย”โดยภายในงานไดแสดงการสาธิตเกี่ยวกับวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถิ่น

ตางๆของชาวชุมชนยานบางกอกนอยรวมถึงการละเลนชุมชนยานวัดดุสิตาราม  จึงไดมีการฟน

การละเลนลิงลมอีกคร้ังโดยนายประจวบ ทองคําสุกและนายวิทยา นุชรักษา เปนผูสาธิตการละเลน

เทาน้ัน ปจจุบันการละเลนแมศรีไมมีการสืบสานและฟนฟูแตอยางใด 

จะเห็นไดวาการจัดการการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามในปจจุบันมีความ

แตกตางจากในการจัดการในอดีต ซึ่งปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม ดังน้ัน การจัดการที่จะมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคตของการละเลน

ทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ัน จึงเปนวาระเรงดวนในการจัดทําแผนการจัดการเพื่อเปนการ

อนุรักษ การสืบสาน และการฟนฟูกอนที่ภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นยานวัดดุสิตารามน้ันจะเลือน

หายไปตามกาลเวลา 

1.3 ปญหาของการจัดการในอดีตและปจจุบัน 

จากการศึกษาการจัดการในอดีต การจัดการในปจจุบันและจุดเดนของภูมิปญญา

การละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม  โดยการนําความคิดเห็นของผูรู ผูสนใจซึ่งแบงออกเปน 

3 กลุม คือ ปราชญชาวบาน ชาวบานชุมชนยานวัดดุสิตารามและนักวิชาการวิเคราะหปญหา              

เพื่อเปนแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่น  

1.3.1.ปราชญชาวบาน ไดแก ผูรูในดานการละเลนทองถิ่นของชุมชนยานวัดดุสิตาราม                     

ดานการละเลนกระบี่กระบอง  การละเลนกลองยาว  การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม                    

คือ  นายประจวบ ทองคําสุกและนายวิทยา  นุชรักษา  การละเลนผีลอบ คือ นายประชุม สวนการุณ 

(ปจจุบันเสียชีวิตแลว) ซึ่งมีผูสืบทอด คือ นายมานพ  อยูดี ซึ่งทานเหลาน้ีลวนมีวิชาความรูในดานน้ี

โดยสามารถเลาเร่ืองราว ประวัติความเปนมาของการละเลนทองถิ่น วิธีการเลน การสืบทอด ซึ่งเปน

ของภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นของชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

1.3.2  ชาวบานชุมชนยานวัดดุสิตาราม  ไดแก ชาวบานในชุมชนยานวัดดุสิตาราม ซอย                     

วัดดุสิตาราม ถนนสมเด็จพระปนเกลา  (สายใน) แขวงอรุณอมรินทร  เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร  
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1.3.3  นักวิชาการ ไดแก  ผูที่สนใจในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชี วิต

วัฒนธรรมประเพณีของ โดยเฉพาะยิ่งการละเลนทองถิ่นของชุมชนยานวัดดุสิตาราม คือ การละเลน

กระบี่กระบอง การละเลนกลองยาว การละเลนผีลอบ การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม                       

ไดแก นายระพีพัฒน  เกษโกศลและนายเอ็ด  ภิรมย 

จากการเก็บขอมูลการสัมภาษณบุคคลทั้ง 3 กลุมโดยใชวิธีการพูดคุยแบบไมเปน

ทางการ เปนการสัภาษณแบบรายบุคคล เกี่ยวกับการละเลนทั้ง 5 ไดแก การละเลนกระบี่กระบอง  

การละเลนกลองยาว  การละเลนผีลอบ  การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลมสะทอนมุมมองแนว

ทางการจัดการและปญหาในอดีตและปจจุบัน ดังน้ี 

ปราชญชาวบานชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

ประจวบ  ทองคําสุกกลาววา “มีเกิดมีดับเปนเร่ืองธรรมดา คนรุนหลังจรรโลงกัน พวก

เราตายไปมันก็หมดไป”เด็กสมัยน้ีไมคอยใหความสนใจ จึงไมมีคนสืบทอด สําหรับการถายทอดภูมิ

ปญญาการละเลนกระบี่กระบองและกลองยาวไดถายวิชาทั้งหมดใหกับนายวิทยา นุชรักษา เน่ืองมี

อายุมากขึ้นซึ่งการถายทอดภูมิปญญาน้ีใหกับลูกหลานในชุมชนอยากใหเด็กในชุมชนมีความสนใจ

การละเลนทองถิ่นมากกวาน้ีเพราะการละเลนทองถิ่นเปนเอกลักษณของชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

หากคนในชุมชนไมสืบทอดแลวใครจะสืบทอด แลวสุดทายการละเลนทองถิ่นก็จะหายไปตาม

กาลเวลา ซึ่งใน พ.ศ. 2550 ไดมีการนําการละเลนของชุมชนยานวัดดุสิตามรามออกแสดงสาธิตใน

งานงาน “พลิกฟนคืนชีวา สืบสานภูมิปญญาบางกอกนอย” โดยอยากใหมีการอนุรักษและเผยแพร

เชนน้ีตอไป 1 

 
ภาพที่ 22   สัมภาษณ ประจวบ ทองคําสุก ถายเมื่อวันที่19 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

                                                           
1 สัมภาษณ ประจวบ  ทองคําสุก , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม,19 มิถุนายน 2553. 
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วิทยา นุชรักษากลาววา การละเลนทองถิ่นของชุมชนวัดดุสิตาราม  เปนการเลน              

เพื่อการอนุรักษมิไดเลนเปนอาชีพ เพราะฉะน้ันตองมีเวลาใสใจดูแล  เพราะความเปนครูสอนกระบี่

กระบองและกลองยาวที่ไดรับการสืบทอดมาจากนายประจวบ ทองคําสุก มีความตองการอนุรักษ

ไมใหสูญหายแตเน่ืองจากภาระหนาที่การงานทําใหการเรียนวิชากระบี่ กระบอง กลองยาวน้ันตอง

หยุดชะงักไปชั่วคราวแตเมื่อมีโอกาสเขามาดูแลและฝกสอนอยางเต็มเวลาเพราะการละเลนกระบี่

กระบอง กลองยาว ตองใชเวลาในการฝกซอม ความอดทน สําหรับเด็กๆที่จะมาเรียนก็ตองพามา

เรียนที่บาน ตองเลี้ยงขาว ขนม ใหเวลากับการเรียนและการฝกซอมเพราะทวงทาของการรํากระบี่

กระบองยากและตองใชความอดทนอยางมาก  นอกจากสอนในเร่ืองกระบี่กระบอง กลองยาวแลว

ตองสอนเร่ืองมารยาทเพราะเด็กที่มาเรียนที่เปนลูกศิษยจะตองเปนเด็กดีมีมารยาทเมื่อมาเรียนกระบี่

กระบอง กลองยาว แลวผูปกครองเด็กก็เห็นชอบที่ใหมาเรียนเพราะเปนการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน เปนการอนุรักษและสามารถเปนวิชาติดตัวไปในอนาคตอีกดวย 2 

 

 
ภาพที่ 23  สัมภาษณ วิทยา นุชรักษา ถายเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2553 

 

ชาวบานชุมชนยานวัดดุสิตาราม  

สุบิน  ลิ้มประเสริฐ  กลาววา อยากใหมีการอนุรักษและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอัน

ดีงามของชุมชนยานวัดดุสิตารามไวไมใหสูญหาย เพราะวัฒนธรรมทองถิ่นเปนการสะทอนถึง

เอกลักษณทางวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเปนสิ่งที่บรรพบุรุษเปนผูถายทอดมายังรุนลูกรุนหลาน หาก

                                                           
2 สัมภาษณ วิทยา นุชรักษา , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 3 กรกฎาคม 2553. 
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หมดสิ้นไปคงรูสึกเสียดายเปนอยางยิ่งเพราะสิ่งที่บรรพบุรุษมอบใหเปนมรดกจะเปนสิ่งเหลือเพียง

คําบอกเลาเทาน้ัน3 

นิรันดร ทองนอยกลาววา ในสมัยตอนวัยเยาวตนไดเห็นการละเลนทองถิ่นเหลาน้ี ไม

วาจะเปนกลองยาว กระบี่กระบอง ผีลอบ มาต้ังแตเด็กๆ พอเร่ิมโตมาการละเลนเหลาน้ีก็เร่ิมหายไป

จึงมีความคิดริเร่ิมอยากจะกลับมาอนุรักษเพื่อไมใหสูญหายและยังเปนเอกลักษณของชุมชนวัดดุสิ

ตารามอีกดวย  จึงมีการระดมทุนจากเพื่อนๆ หนวยงานที่คุนเคยไดเงินมาจํานวนหน่ึง เพื่อนํามา

จัดการแสดงเกี่ยวกับการละเลน เมื่อประมาณ 2-3 ป แตตองใชเงินเปนจํานวนมากตนจึงอยากใหมี

หนวยงานหรือคนในชุมชนที่พอมีฐานนะมาชวยเหลือในดานน้ี เพื่อไมใหการละเลนทองถิ่นใน

ชุมชนหายไปเพราะทุกสิ่งอยางตองใชเงิน เด็กในชุมชนตอนน้ีก็ไมเขารวมเพราะเห็นวานาเบื่อ หาก

มีแรงจูงใจเด็กๆในชุมชนอาจจะสนใจการละเลนทองถิ่นในชุมชนก็เปนไปได4 

 
ภาพที่ 24   สัมภาษณนิรันดร  ทองนอย ถายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 

 

บุญศรี สนองคุณกลาววา ในอดีตการละเลนทองถิ่นของชุมชนเปนการละเลนที่

สนุกสนาน เปนการรวมตัวของคนในชุมชน ชุมชนยานวัดดุสิตารามน้ันยังมีประวัติศาสตรที่นา

ศึกษาอีกดวยเพราะเปนชุมชนเกาแกมาต้ังแตสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนแลว แตปจจุบัน

ชาวบานในชุมชนไมไดใหความสําคัญกับการละเลนมากเทาใดนักเลนเพราะตางมีหนาที่การงานที่

ตองรับผิดชอบอีกทั้งการจัดการละเลนแตละคร้ังมักมีคาใชจาย  ชาวบานในชุมชนเองก็ขาดทุน

ทรัพยในการจัดงานเพราะตองใชเงินจํานวนมาก ตองมีการเลี้ยงขาว คาอุปกรณ เปนตน เมื่อไมมี

งบประมาณก็ทําใหไมมีการจัดการละเลนอีก ซึ่งอยากใหมีเงินงบประมาณในการจัดงานสนับสนุน

การฟนฟูและการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นสืบไป  อีกทั้งปราชญชาวบานที่เคยสืบสานการละเลน

                                                           
3 สัมภาษณ สุบิน  ลิ้มประเสริฐ , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม, 30 มกราคม 2553. 
4 สัมภาษณ นิรันดร ทองนอย , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม,6 กุมภาพันธ 2553. 
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ในชุมชนก็เร่ิมลดนอยถอยหลัง บางคนก็เสียชีวิตลง คนที่จะสืบสานการละเลนก็มีจํานวนลดลงดวย 

สงผลใหการละเลนในชุมชนยานวัดดุสิตามรามน้ันเร่ิมที่จะหายไปจากชุมชน5 

 

 
ภาพที่ 25  สัมภาษณ บุญศรี สนองคุณ ถายเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2553 

 

ชูศรี  ทองคําสุกกลาววา สมัยกอนการละเลนทองถิ่น เชน ผีลอบ แมศรี ลิงลม                      

มีความสนุกสนานมากและนากลัว ชาวบานตางก็มารวมกลุมกันเพื่อมาดูการละเลนในชวงเทศกาล

สงกรานตแตปจจุบันคนที่เคยเลนก็เร่ิมลดนอยลง เยาวชนในชุมชนก็ไมสนใจเพราะสวนใหญก็ติด

ยาเสพติดและเกมสคอมพิวเตอรและชาวบานในชุมชนก็ตางมีภาระหนาที่ในการทํามาหาเลี้ยงชีพ

ของตนจึงไมไดใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นเพราะสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงจึงเร่ิมที่จะกลัววาการละเลนของชุมชนจะหายไป จึงอยากใหมีการ

อนุรักษภูมิปญญาไว อยากใหมีการจัดการแสดงทุกปเพราะจะไดเปนการอนุรักษและสืบทอด

วัฒนธรรมทองถิ่นตอไป6 

 

                                                           
5 สัมภาษณบุญศรี สนองคุณ , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 15 มิถุนายน 2553. 
6 สัมภาษณชูศรี  ทองคําสุก ,ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 15 มิถุนายน 2553. 
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ภาพที่ 26  สัมภาษณชูศรี ทองคําสุก ถายเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2553 

 

อุษณีย    รัตนสมบัติทวี  กลาววา  การละเลนทองถิ่นของชุมชนทําใหชาวบาน                      

มารวมตัวกัน สรางความสามัคคี ปหน่ึงเจอกันหน่ึงคร้ัง อยากใหมีคนสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น

ไมใหสูญหายไปจากชุมชน ถาหากหายไปน้ันก็รูสึกเสียดาย เพราะการละเลนบางอยาง เปน

เอกลักษณของชุมชนยานวัดดุสิตาราม  ในปจจุบันการละเลนเหลาน้ีอาจจะหาดูไดยาก ฉะน้ันคนใน

ชุมชนตองรวมพลังชวยกันอนุรักษภูมิปญญาน้ีไวใหนานๆ7 

 
ภาพที่ 27  สัมภาษณอุษณีย  รัตนสมบัติทวี  ถายเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2553 

 

                                                           
7 สัมภาษณอุษณีย   รัตนสมบัติทวี ,ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 15 มิถุนายน 2553. 
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สุชนนีย   เสถียรไทย กลาววา การละเลนทองถิ่นของชุมชนวัดดุสิตารามจะอยูอยาง

ยั่งยืนไดก็ตองขึ้นอยูกับผูนํา ตองมีครูมาฝกหัดเยาวชนในชุมชน ตองมีความพรอมเขาใจเด็กพวกที่

ไมไดเลนการละเลนทองถิ่นจะตองไมมีการตอตาน ซึ่งปจจุบันน้ีการละเลนทองถิ่นเร่ิมหายไปจาก

ชุมชน เมื่อกอนมีคนเลนกันมาก บรรยากาศสนุกสนาน ชาวบานในชุมชนก็ตางรอที่จะมีเทศกาล

สงกรานต  มีการละเลน รอทําบุญ แตตอนน้ีตนเองไมมีความรูสึกแบบน้ันแลวเพราะความรูสึกใน

อดีตจะมีความนาเชื่อถือกวาในปจจุบัน8 

กานดา  ฟกผลโต กลาววา ปจจุบันน้ีการละเลนทองถิ่นจะเลนเฉพาะกิจ เชน งานที่วัด

สุวรรณาราม ที่จัดโดยการทองเที่ยว โดยจัดแสดงสาธิตการละเลนของชุมชนเรา  สมัยกอนเวลามี

การละเลน ผีลอบ ลิงลม จะนากลัวมากๆ เน่ืองจากบรรยากาศของชุมชนในอดีตเปนสวน แสงไฟยัง

นอย แตปจจุบันการละเลนเหลาน้ีไมไดเห็นเลนมาหลายปเหมือนจะหายไปจากวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน ปราชญชาวบานที่ชํานาญในเร่ืองการละเลนทองถิ่นก็เร่ิมลดนอยลงบางทานก็เสียชีวิต                 

คนสืบทอดการละเลนก็นอยลง ลูกบานก็ไมไดสนับสนุนเทาที่ควร ตอนน้ีตนจึงรูสึกเฉยๆกับ

การละเลนทองถิ่น หากวามีการร้ือฟนก็จะไปรวมกิจกรรมเพราะตนเองโตมาจากในชุมชนเห็น

การละเลนมาต้ังแตเด็กจึงอยากใหมีการอนุรักษไวเพื่อเปนเอกลักษณของชุมชนตอไป9 

นักวิชาการอิสระ 

ระ พีพั ฒ น   เก ษ โก ศล 10 นัก พั ฒนา กา รทอง เที่ ย ว  สั งกั ดกอง กา รทอง เที่ ย ว 

กรุงเทพมหานคร กลาววา การสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวชุมวัดดุสิ

ตาราม พื้นที่ในการทํากิจกรรมเพื่อจะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมก็ลดนอยลง การอนุรักษจากการ

บันทึกเร่ืองราว ไมมีการถายทอด องคกรและหนวยงานของภาครัฐยังไมเห็นความสําคัญเทาที่ควร 

โอกาสที่คนรุนใหมในการสืบสานก็ลดนอยลงเน่ืองจากวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงคนใน

สังคมไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น อีกทั้งตนทุนในการจัดกิจกรรมใน

การสืบสานวัฒนธรรมมีตนทุนสูงและใชเวลามากพอสมควร ดังน้ัน ถาจะใหมองในภาพรวมของ

แนวทางการจัดการ คือ ควรมีการศึกษาขอมูล มีการนําเสนอสูสาธารณะผานสื่อหรือบทความ 

สื่อผสมเพื่อนํามาพัฒนาสรางกิจกรรมที่สามารถทํารวมกับชุมชนและตอยอดสรางโอกาสและ

                                                           
8 สัมภาษณสุชนนีย   เสถียรไทย , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 10  กรกฎาคม 2553.  
9 สัมภาษณกานดา  ฟกผลโต , ชาวบานชุมชนวัดดุสิตาราม , 11 กรกฎาคม. 
10 สัมภาษณระพีพัฒน  เกษโกศล , (2553).นักพัฒนาการทองเที่ยว สังกัดกองการ

ทองเที่ยว  กรุงเทพมหานคร 3 กันยายน 2553.  
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ชุมชนยังใกลกับแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรจึงนาจะเหมาะแกการเผยแพรรวมถึงการสืบสาน

ภูมิปญญาทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามตอไป  

 นายเอ็ด  ภิรมย ผูมีความสนใจและศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นยานธนบุรี กลาววา 

เน่ืองจากวิถีชีวิตของชาวบานที่มีการเปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจตองทํางานหาเลี้ยงครอบครัว 

เวทีในการแสดงก็ ไมมี ไมมีแรงจูงใจในการรวมกิจกรรม ภาครัฐทอดทิ้งงานดานวัฒนธรรม สิ่งที่

รัฐมองไมเห็นวาตัววิชาอยูกับคนในชุมชนและไมใหความสําคัญของภูมิปญญา ไมมีการจัดการที่

เปนระบบ หากจะใหนําเสนอแนวทางการจัดการการละเลนทองถิ่น  อยากใหมีลานกิจกรรม ลาน

เรียนรูมีอุปกรณการเรียน ใหคาตอบแทนบางในบางโอกาสและควรมีพื้นที่ในการแสดงเพื่อการ

อนุรักษไวในชุมชนโดยคนในชุมชนน้ันเอง11  

 

 
ภาพที่ 28 ระพีพัฒน  เกษโกศล      ถายเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2553 

 

 

                                                           
11สัมภาษณเอ็ด  ภิรมย , นักวิชาการอิสระ , 3 กันยายน 2553. 
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        ภาพที่ 29  เอ็ด  ภิรมย   ถายเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2553 

 

1.4 จุดเดนของการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นในอดีตและปจจุบัน 

ในการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนวัดดุสิตาราม  ผูวิจัยไดดําเนินการ

วิเคราะหสภาวะแวดลอม ในกระบวนการของ SWOT ซึ่งมีวิธีการ กําหนดเร่ือง หัวขอหรือประเด็น 

(Area) เปนสิ่งสําคัญที่จะตองคํานึง เพราะการกําหนดประเด็นทําใหการวิเคราะหและประเมิน

จุดออน  จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคใหการวิเคราะหแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลน

ทองถิ่นชุมชนยานน้ีเพื่อมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  

โดยการวิเคราะหจุดแข็ง( Strengths)  คือ ความสามารถและสถานการณในการจัดการ

ภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นซึ่งนํามาใชเปนประโยชน    จุดออน (Weaknesses) คือ  สถานการณ

ภายในชุมชนวัดดุสิตารามที่เปนลบและความดอยความสามารถซึ่งไมสามารถนํามาใชในการ

จัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นยานน้ีใหเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค  

โอกาส (Opportunities) คือ ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอ้ืออํานวยใหการการจัดการภูมิปญญา

การละเลนทองถิ่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการใหตามเปาหมายที่กําหนด และอุปสรรค 

(Threats) คือ ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานไมใหบรรลุวัตถุประสงค 12 ดังน้ัน 

เพื่อใหกระบวนการของ SWOT สอดคลองกับการทําแผนการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่น

ใหเปนไปอยางยั่งยืนในอนาคต ผูวิจัยสามารถวิเคราะหแนวทางการจัดการการละเลนทองถิ่นชุมชน

ยานวัดดุสิตาราม ดังตอไปน้ี 
                                                           

12
 นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค หุตานุวัตร,SWOT : การวางแผนกลยุทธธุรกิจชุมชน,

(กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา,2542), 2-5. 
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1.4.1 จุดแข็ง   มีดังน้ี  

 1. เปนชุมชนด่ังเดิมที่มีคุณคาหลากหลาย อาทิ ดานสถาปตยกรรม จิตรกรรม 

ประวัติศาสตรทองถิ่นวัฒนธรรมและมีเอกลักษณทางภูมิปญญาทองถิ่นโดยเฉพาะอยางยิ่ง

การละเลนกระบี่กระบอง  การละเลนกลองยาว  การละเลนผีลอบ  การละเลนแมศรีและการละเลน

ลิงลมที่มีอัตลักษณของชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

2.เปนชุมชนที่ต้ังอยูกลางใจกรุงเทพมหานครและมีขอบเขตที่ต้ังของชุมชนที่สามารถ

เขาถึงที่ยังคงมีการอนุรักษ  การรักษา การสืบสานภูมิปญญาการละเลนทองถิ่น ไดแก การละเลน

กระบี่กระบอง  การละเลนกลองยาว  การละเลนผีลอบ  การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม 

3.มีปราชญชาวบานดานการละเลนทองถิ่นที่ยังสามารถบอกเลาเร่ืองราว ทั้งดาน

ประวัติความเปนมา วิธีการเลน อุปกรณการเลน เคร่ืองแตงกาย เปนตน ไดแก การละเลนกระบี่

กระบองและกลองยาว  นายประจวบ ทองคําสุกและนายวิทยา นุชรักษา การละเลนผีลอบ ไดแก 

นายประชุม สวนการุณ  นางอุษณีย  รัตนสมบัติทวีและนายมานพ อยูดี การละเลนแมศรีและ

การละเลนลิง ไดแก   นายประจวบ ทองคําสุก   นายวิทยา นุชรักษา ซึ่งสามารถถายทอดเร่ืองราว

ดานการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามได  

4. มีภูมิปญญาดานการละเลนทองถิ่น ไดแก การละเลนกระบี่กระบอง  การละเลน

กลองยาว  การละเลนผีลอบ  การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม ที่ยังคงมีการสืบสานภายใน

ชุมชนที่มีความเปนด้ังเดิมที่สะทอนถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนยานวัดดุสิตาราม  

5. ชาวบานในชุมชนยานวัดดุสิตารามมีความต่ืนตัวในการอนุรักษและมีแนวทาง

จัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นของตน คือ การละเลนกระบี่กระบอง  การละเลนกลองยาว  

การละเลน ผีลอบ  การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลมของตนเอง          

1.4.2 จุดออน  มีดังน้ี 

1.สภาวะทางสังคมของชุมชนยานวัดดุสิตารามมีการแตกแยก แบงเปนพรรคพวก                  

ทําใหขาดความสามัคคีกันภายในชุมชน 

2.สภาวะทางสังคมเสื่อมโทรม มีปญหาทางสังคมดานตางๆ เชน ปญหายาเสพยติด                 

ปญหาดานเยาวชน เปนตน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการละเลนในชุมชนยานน้ีมิไดรับความนิยม

เฉกเชนแตเดิม 

3.ปญหาเศรษฐกิจ เน่ืองจากชาวบานยานวัดดุสิตารามน้ันโดยมากมีอาชีพหาเชากินค่ํา 

ดังน้ันการทํามาหาเลี้ยงชีพจึงเปนปญหาสําคัญที่สงผลตอการอนุรักษ การสืบสานและการฟนฟู

การละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

   ส
ำนกัหอ
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4.ขาดการสงเสริม  การสืบสาน และการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งเยาวชนใน

ชุมชนยังไมตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นถือไดวาเยาวชน

เหลาน้ีเปนแรงกําลังที่สําคัญในการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

5.ขาดทุนทรัพยในการจัดการการละเลนทองถิ่น เน่ืองจากการสาธิตหรือการละเลน

การละเลนทองถิ่นของยานวัดดุสิตารามในแตละคร้ังมีคาใชจายที่สูง เชน คาตัวนักแสดง คาเสื้อผา 

คาอาหาร เปนตน ถือวาเปนตนทุนในการแสดงหรือการสาธิตในแตละคร้ัง 

6.ไมมีระบบการจัดการทางวัฒนธรรมที่เปนระบบโดยมากมักเปนการจัดการโดยผูที่

เปนผูที่มีความรูภายในชุมชนเทาน้ัน   อีกทั้งชาวบานในชุมชนมิไดมีสวนรวมในการจัดการภูมิ

ปญญาการละเลนทองถิ่นและยังขาดความรูความเขาใจในประโยชนของการจัดการภูมิปญญา

การละเลนทองถิ่นวามีความสําคัญอยางไรกับชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

7.ปญหาสังคม เยาวชนติดเกมสและยาเสพยติด ซึ่งถือวาเปนปจจัยสําคัญที่เปนปญหา

พื้นฐานของการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม เน่ืองจากเยาวชนใน

ชุมชนเปนกําลังสําคัญในการสืบสานการละเลนทองถิ่น หากในชุมชนยังมีปญหาโดยเฉพาะยาเสพ

ติดและเยาวชนติดเกมสคงจะเปนเร่ืองยากที่การสืบสานยังจะธํารงอยูตอไป 

8.รูปแบการแสดงไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบานยานวัดดุสิตาราม เน่ืองจาก

ปจจุบันชาวบานในยานน้ีใหความสําคัญแกการเลี้ยงชีพจึงมิไดมีเวลาที่ใหความสําคัญกับการละเลน

ทองถิ่นอยางเฉกเชนเดิม 

1.4.3 โอกาส    มีดังน้ี 

1.สามารถจัดทําเปนนโยบายการทองเที่ยวของชุมชนยานวัดดุสิตารามได เน่ืองจากเปน

ชุมชนที่อยูในยานเขตเมืองเกาฝงธนบุรีที่ยังคงมีการวัฒนธรรมทองถิ่นที่นาสนใจในหลายดาน               

เชน ดานวิถีชีวิตความเปนอยู ภูมิปญญาทองถิ่น สถาปตยกรรม จิตรกรรรม เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ี

สามารถสรางโอกาสในเชิงนโยบายดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในอนาคตได 

2.หนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับงานทางดานวัฒนธรรม เชน กระทรวงวัฒนธรรม                

กองการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานเขต เปนตน ใหความสําคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดมา

จากชุมชนอีกทั้งยังเปนการสรางคุณคาและมีผลตอการอนุรักษ สืบสานและฟนฟูอีกดวย 

3.เปนการสงเสริมและเปนการสรางอัตลักษณความเปนไทยเพื่อเปนการกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558 ประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศสมาชิกอาเซียน ดังน้ัน งานทาง                       

ดานวัฒนธรรมจึงเปนแสดงถึงความเปนประเทศไทยไดชัดเจน 

4.เปนการสรางกระแสการทองเที่ยววิถีชีวิตของชุมชน เพื่อเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยว โดยปจจุบันการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตของชุมชนเปนที่นิยมแพรหลายทั้งชาวไทยและ

   ส
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ชาวตางชาติ ดังน้ัน หากมีการจัดการทางดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เปนระบบก็สามารถสราง

เศรษฐกิจที่ดีตอชุมชน ชาวบานก็สามารถสรางรายไดควบคูกับการอนุรักษ   การสืบสานและฟนฟู

วัฒนธรรมทองถิ่นไดอยางยั่งยืน 

1.4.4   อุปสรรค  มีดังน้ี  

 1. ขาดการสนับสนุนจากผูมีอํานาจที่ไมไดใหความสําคัญกับนโยบายดานงาน

วัฒนธรรมอยางแทจริง  

2.สภาวะทางสังคม โดยเฉพาะในตัวบุคคลไมไดใหความสนใจในงานดานภูมิปญญา

การละเลนทองถิ่นอยางจริงจัง เน่ืองจากสภาวะปจจุบันการหาเลี้ยงชีพเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต 

ดังน้ัน จึงมิไดมีเวลาใหความสําคัญและสนใจในเร่ืองการอนุรักษ การสืบสานและการฟนฟูใน               

ดานภูมิปญญาทองถิ่น 

3.ขาดองคความรูในการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นเน่ืองจากไมมีแบบอยางที่สามารถ

นํามาปรับมาใชในชุมชนของตน ดังน้ัน ควรมีการหาชุมชนหรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จใน

ดานการจัดการภูมิปญญาการทองถิ่นเพื่อเปนแนวนํามาปรับใชในชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

4.ขาดงบประมาณในการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่น เน่ืองจากในการจัดการ

แสดงแตละคร้ัง จําเปนตองมีงบประมาณในการจัดการ เชน คาตัวนักแสดง คาเคร่ืองแตงกาย 

คาอาหาร เปนตน 

5.นโยบายของรัฐมักไมกลาวถึงการจัดการวัฒนธรรมอยางเปนระบบ มักจะกลาวถึง

ภาพรวมมากกวาที่จะกลาวถึงรายละเอียด วิธีหรือขั้นตอนในการจัดการงานทางดานวัฒนธรรม 

 จากวิเคราะหการจัดการในอดีตและปจจุบัน จนสามารถหาวิเคราะหหาจุดเดนของ                    

ภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนวัดดุสิตาราม ซึ่งจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีทําใหไดทราบถึง

คุณคาทางประวัติศาสตร ที่มีวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่ยังคงสภาพความเปนด้ังเดิมที่ยังคงสะทอน

ถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนในการอนุรักษและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามวัตถุประสงคของงานวิจัยในคร้ัง 

 จากความคิดเห็นและความตองการของ ปราชญชาวบาน ชาวบาน และนักวิชาการ

อิสระ ผูมีสวนเกี่ยวของตอการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม ผูวิจัย

สามารถสรุปได ดังน้ี  

1. ดานปญหา  ดังน้ี 

เกิดจากสภาวะทางสังคมของชุมชนยานวัดดุสิตารามมีการแตกแยก แบงเปนพรรคพวก 

ทําใหขาดความสามัคคีกันภายในชุมชนอีกทั้งสภาวะทางสังคมเสื่อมโทรม มีปญหาทางสังคมดาน

ตางๆ เชน ปญหายาเสพยติด  ปญหาดานเยาวชน เปนตน ปญหาเศรษฐกิจ เน่ืองจากชาวบานยานวัด
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ดุสิตารามน้ันโดยมากมีอาชีพหาเชากินค่ํา ดังน้ันการทํามาหาเลี้ยงชีพจึงเปนปญหาสําคัญที่สงผลตอ

การอนุรักษ การสืบสานและการฟนฟูการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม ขาดการสงเสริม  

การสืบสานและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นเยาวชนในชุมชนยังไมตระหนักถึงความสําคัญของ

การรักษาภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นซึ่งเยาวชนเหลาน้ีเปนแรงกําลังที่สําคัญในการสืบทอดภูมิ

ปญญาทองถิ่นของชุมชนยานวัด ดุสิตาราม ขาดทุนทรัพยในการจัดการการละเลนทองถิ่น เน่ืองจาก

การสาธิตหรือการละเลนการละเลนทองถิ่นของยานวัดดุสิตารามในแตละคร้ังมีคาใชจายที่สูง เชน 

คาตัวนักแสดง คาเสื้อผา คาอาหาร เปนตน  ไมมีระบบการจัดการทางวัฒนธรรมที่เปนระบบ อีกทั้ง

ชาวบานในชุมชนมิไดมีสวนรวมในการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นและยังขาดความรูความ

เขาใจในประโยชนของการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นวามีความสําคัญอยางไรกับชุมชน

ยานวัดดุสิตารามและรูปแบการแสดงไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบาน เน่ืองจากปจจุบัน

ชาวบานในยานน้ีใหความสําคัญแกการเลี้ยงชีพจึงมิไดมีเวลาที่ใหความสําคัญกับการละเลนทองถิ่น 

2. ดานความตองการ ดังน้ี 

ตองการใหเยาวชนในชุมชนยานวัดดุสิตารามหันมาสนใจการละเลนทองถิ่นของตนให

มากขึ้นมีการจัดการเรียนรูการละเลนทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ การฟนฟู การสืบสานและการสืบทอด

ภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม ชาวบานควรมีบทบาทและมีสวนรวมกับ

การละเลนทองถิ่นของชุมชนใหมากขึ้น ภาครัฐควรสนับสนุนและสงเสริมการการจัดแสดง

การละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม  การสงเสริมประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมในชวงที่จัดกิจกรรมการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามและการเผยแพรขอมูล

เอกสารเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

จากความคิดเห็นของ ปราชญชาวบาน ชาวบานในชุมชนวัดดุสิตารามและนักวิชาการ

อิสระที่มีสวนเกี่ยวของตอการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม ซึ่งผูวิจัย

สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตา

ราม  แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานครเพื่อนําไปสูแนวทางการจัดการอยาง

ยั่งยืนในอนาคตตอไป 

2 แนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามอยางย่ังยืนใน

อนาคต 

แนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นเปนแนวทางที่สามารถนํามาปรับใช

ตามความเหมาะสมเพื่อการอนุรักษ  การฟนฟู  การถายทอดและการสืบสานภูมิปญญาการละเลน

ทองถิ่นของชุมชนยานวัดดุสิตาราม ไดแก การละเลนกระบี่กระบอง  การละเลนกลองยาว  

การละเลนผีลอบ การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม โดยจากการศึกษาการจัดการในอดีต                
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การจัดการในปจจุบันและจุดเดนของการละเลน โดยขอมูลไดมาจากปราชญชาวบาน ชาวบาน

ชุมชนยานวัดดุสิตารามและนักวิชาการอิสระที่มีความสนใจเกี่ยวกับภูมิปญญาการละเลนทองถิ่น

ข อ ง ชุ ม ช น ย า น วัด ดุสิ ต า ร า ม ทํ า ใ ห ส า ม า ร ถ ม อง ภ า พ ก า ร จัด ก า ร ไ ด ชั ด เ จน ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น                     

ผูวิจัยจึงไดสรางแนวทางการจัดการการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามเพื่อใหสอดคลองจาก

การนําปญหาที่พบในการจัดการละเลนของชุมชนยานวัดดุสิตารามนํามาวิเคราะหกับกระบวนการ

วิเคราะห SWOT เพื่อใหสอดคลองวัตถุประสงคในการทําวิจัย ที่มุงหวังวาแนวทางการจัดการภูมิ

ปญญาการละเลนทองถิ่นของชุมชนยานวัดดุสิตารามจะสามารถนําไปปรับใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับชุมชน  

จากการศึกษาการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม ควรมี

แนวทางการจัดการอยางเหมาะสมซึ่งผูวิจัยจึงไดแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานฐานองคความรู                     

ดานกิจกรรม ดานประชาสัมพันธและดานการสงเสริมปราชญชาวบาน ดังน้ี    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 1  แนวทางการจัดการการละเลนทองถ่ินชุมชนยานวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร   

ลําดับ กลยุทธ ปญหา มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 

1 การ จัดการฐา น

อ ง ค ค ว า ม รู

ก า ร ล ะ เ ล น

ทองถิ่นในชุมชน

วัดดุสิตาราม    

1.1 ขาดฐานองค

ความรูการละเลน

ทองถิ่นชุมชนยาน

วัดดุสิตาราม 

1.1.1 มี ก า ร

สนับสนุนใหมีการ

สงเสริมการจัดการ

องคความรูอย างมี

ประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 

1.1.1.1 ควรมีการสรางหลักสูตรการศึกษา

การละเลนทองถิ่นใหกับโรงเรียนในชุมชน

ยานวัดดุสิตาราม ทั้งเพ่ือเปนแหลงขอมูล

และเปนการเผยแพร  โดยการจัดการเรียน

การสอนแกนักเรียนในยานวัดดุสิตาราม 

 

    1.1.1.2 มีการเชิญปราชญชาวบานในชุมชน

เปนครูสอนและฝกสอน คือ นายวิทยา นุช

รัก ษ า  โดย ก า รส อ น เนน ก า ร บอ ก เล า

เรื่องราวประวัติความเปนมาของการละเลน

ทองถิ่น วิธีการเลน วิธีการรอง การแตงกาย 

อุปกรณการเลนและการฝกภาคปฏิบัติเพ่ือ

สรางความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง   

  1.2 ขาดแหลง

เ รี ย น รู ด า น ภู มิ

ปญญาการละเลน

ทองถิ่น 

1.2.1 ค ว ร จั ด ทํ า

แ ห ล ง เ รี ย น รู โ ด ย

จั ด เ ป น ศู น ย ก า ร

เ รี ย น รู ด า น ภู มิ

ปญญาการละเล น

ท อ ง ถิ่ น  เ พ่ื อ เ ป น

ส ถ า น ที่ ร ว บ ร ว ม

ดานการละเลนของ

ชุมชนยานนี้โดยการ

สรางแหลงเรียนรู 

1.2.1.1 บ า น ข อ ง น า ย วิ ท ย า  นุ ช รั ก ษ า 

ปราชญชาวบานเนื่องจากมีอุปกรณทั้ง

กระบี่กระบอง กลองยาวครบถวนและมี

ก า ร ป ร ะ ก อ บ พิธี ไ หว ค รู ที่ สื บ ต อ จา ก                

นายประจวบ ทองคําสุกมา อีกทั้งมีความ

พรอม ความรูและใจรักในการสืบสาน

การละเลนทองถิ่นชุมชนยานนี้ 

    1.2.2.2 กองการทองเ ท่ียวสํานักงาน

วั ฒ น ธ ร ร ม  กี ฬ า แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว 

กรุงเทพมหานคร  สนับสนุนและสราง

ความเขาใจในการใหความรูการจัดต้ังศูนย

การเรียนรูในภาพรวม อีกทั้งเปนหนวยงาน

ที่ใหคําปรึกษาในการรวบรวมองคความรู

ในทองถิ่นอีกดวย 

    1.2.2.3 สํานักงานเขตบางกอกนอย ใหการ

สนับสนุนดานงบประมาณในการจัดทํา

ศูนยการเรียนรู 
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ลําดับ กลยุทธ ปญหา มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 

1 

(ตอ) 

 1.3 ไม มีก า ร

บั น ทึ ก ภ า พ ห รื อ

ฐ า น ข อ มู ล

การละเลนทองถิ่น 

   1.3.1 ค ว ร มี ก า ร

เก็บขอมูลและการ

บั น ทึ ก ภ า พ ก า ร

แ ส ด ง ก า ร ล ะ เ ล น 

ทองถิ่นไดศึกษาภูมิ

ปญญาทองถิ่นของ

ชุมชน 

 1.3.1.1 กระทรวงวัฒนธรรม จัดทํา 

แผนการจัดการการอนุรักษภู มิปญญา 

ทองถิ่นที่เกี่ยวของเพ่ือนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่

ที่เกี่ยวของในการจัดการอยาง เหมาะสม              

    1.3.1.2 กองการทองเ ท่ียวสํานักงาน

วั ฒ น ธ ร ร ม  กี ฬ า แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว 

กรุงเทพมหานคร เปนผูดูแลและลงเขาไป

เก็บขอมูลเพ่ือทําการบันทึกเปนฐานขอมูล

และเปนหนวยงาน ตรวจสอบขอมูล อีกทั้ง

เปนผูสอนวิธีการเก็บขอมูลที่ถูกตองอีก

ดวย 

    1.3.1.3 สํานักงานเขตบางกอกนอย ใหการ

สนับสนุนดานงบประมาณในการจัดทํา

ฐานขอมูลและถายภาพ เพ่ือใหดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและลุลวงดวยดี อีก

ทั้งยังเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการเก็บ

ฐานขอมูลอีกดวย 

    1.3.1.4  ปราชญชาวบาน ชาวบานในชุมชน 

เปนผูใหขอมูลการละเลนทองถิ่นชุมชน

ยานวัดดุสิตารามรวมทั้งควรมีการสาธิต

การแสดงเพ่ือเปนการบันทึกขอมูลทั้งภาพ

และเสียง  

2 การจัดกิจกรรม

ดานการละเลน

ทอง ถิ่น ชุ มช น

ย า น วั ด ดุ สิ ต า

ราม 

2.1 ขาดกิจกรรม

ที่ทําการเผยแพร

ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภายนอ กชุมชน

ยานวัดดุสิตาราม 

2.1.1 มีการจัดเวที

เสวน าเปน ระย ะ 

ดานประวัติศาสตร 

ภูมิปญญาทองถ่ิน  

วัฒนธรรมเพ่ือเปน

ก า ร เ ผ ย แ พ ร

สําหรับผูที่สนใจ

ศึกษา 

 

 

2.1.1.1 กระทรวงวัฒนธรรม 

ใหการสนับดานนโยบายโดยการสราง

แผนการจัดการดานภูมิปญญาทองถ่ิน

อยางจริงจัง 

ตารางท่ี 1  แนวทางการจัดการการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร (ตอ)   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



113 

ลําดับ กลยุทธ ปญหา มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 

2 

(ตอ) 

 

   2.1.1.2 กองการทองเท่ียวสํานักงาน

วัฒนธรรม กีฬาและการทองเ ท่ียว 

กรุงเทพมหานคร เขามาดูแลในดานการ

จัด เวทีการ เสวนาเ พ่ือ กําหนดแนว

ทางการเสวนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพ 

    2.1.1.3 สํานักงานเขตบางกอกนอย 

ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร จั ด

กิจกรรมสงเสริมการละเลนทองถ่ิน

ชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

    2.1.1.4 ปราชญชาวบานในชุมชนยาน

วัดดุสิตารามที่มีความรูเรื่องการละเลน

ทองถ่ิน ไดแก นายประจวบ ทองคําสุก 

นานวิทยา นุชรักษา การละเลนกระบี่

กระบอง  กลองยาว การละเลนแมศรี

และการละเลนลิงลม   นายมานพ อยูดี

และนางอุษณีย  รัตนสมบัติท วี  

การละเลนผีลอบ ซ่ึงจะเปนชาวบานใน

ชุมชนที่มีความรูและความเช่ียวชาญใน

แตละดาน เพ่ือไดขอมูลที่เปนจริง 

  2.2 ข า ดกิจก ร ร ม

การจัดนิทรรศการ

ใ ห ค ว า ม รู แ ก ผู ที่

ส น ใ จ ศึ ก ษ า

การละเลน 

2.2.1 ควรมีการจัด

นิ ท ร ร ศ ก า ร

การละเลนทองถิ่น

ชุมชนยานวัดดุสิตา

ราม 

2.2.1.1 กระทรวงวัฒนธรรมใหการ

สนับสนุน ดานนโยบายโดยการสราง

แผนการจัดการ ดานภูมิปญญาทองถิ่น 

 

    2.2.1.2 กองการทองเ ท่ียวสํานักงาน

วั ฒ น ธ ร ร ม  กี ฬ า แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว 

กรุงเทพมหานคร  มีการสงเสริมการจัด

นิทรรศการ โดยใหองคความรู วิธีการจัด

นิทรรศการแกเยาวชนในชุมชน ชาวบาน

และเปนพ่ีเลี้ยงในการจัดนิทรรศการอีก

ดวย 
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   2.2.1.3 สํานักงานเขตบางกอกนอย 

ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ แ ล ะ

งบประมาณในการจัดนิทรรศการ 

  2.3 ขาดกิจกรรม

เดินเที่ยวในชุมชน

ยานวัดดุสิตรา 

2.3.1 ควรมีการจัด

กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ดิ น

เที่ยวยานเกาเลาเรื่อง

ย า น วั ด ดุสิ ต า ร า ม 

โ ด ย ค น ใ น ชุ ม ช น

เปนวิทยากรเลาเรื่อง   

2.3.1.1 กระทรวงวัฒนธรรม ใหการสนับ

ดานนโยบายโดยการสรางแผนการจัดการ

ดานภูมิปญญาทองถิ่นอยางจริงจัง 

 

    2.3.1.2 กองการทองเ ท่ียวสํานักงาน

วั ฒ น ธ ร ร ม  กี ฬ า แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว 

กรุงเทพมหานคร   มีการสงเสริมการจัด

กิจกรรมการเดินเที่ยวอีกทั้งยังเปนพ่ีเลี้ยง

ในการจัดกิจกรรม  

    2.3.1.3 สํานักงานเขตบางกอกนอย 

สนับสนุนการประชาสัมพันธกิจกรรมและ

ดานงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

    2.3.1.4 ชาวบานและเยาวชนในยานวัดดุสิ

ตาราม ควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

ครั้งนี้ เชน การเปนผูนําเที่ยวจัดกิจกรรม

การแสดง การขายอาหารทองถิ่น เปนตน 

  2.4 ข า ด ล า น

กิจกรรม 

2.4.1 ควรมีลานจัด

กิจกรรมขึ้น 1 แหง

โ ด ย ใ ช ล า น

วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง

ชุ ม ช น เ พ่ื อ เ ป น

ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร

ฝกสอนและฝกซอม

การละเลนทองถิ่น

ชุมชนยานวัดดุสิตา

ราม อีกทั้งเปนลาน

สําหรับทําการแสดง 

 

 

 

2.4.1.1 สํานักงานเขตบางกอกนอย 

สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง 

ลานกิจกรรม 
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   2.4.1.2 ชาวบานและเยาวชนในยานวัดดุสิ

ตาราม ควรมีสวนรวมในการดูแลรักษาให

มากขึ้น  เชน มีการถางหญาและมีการ

หมุนเวียนชาวบานในชุมชนเขามาดูแล 

ฯลฯ 

  2.5 ขาดกิจกรรม

ก า ร ฝ ก ส อ น

การละเลนทองถิ่น 

2.5.1 ควรมีกิจกรรม

ฝกและสอนใหแก

เยาวชนยานนี้และผู

ที่มีความสนใจศึกษา 

ซึ่งควรมีการกําหนด

ตา ร า ง ป ฏิ ทิ น ก า ร

ฝกสอนที่แนนอน 

ระบุ วัน  เวลา แล ะ

สถานที่ใหชัดเจน 

2.5.1.1 กองการทองเ ท่ียวสํานักงาน

วั ฒ น ธ ร ร ม  กี ฬ า แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว 

กรุงเทพมหานคร  มีการสงเสริมการจัด

กิจกรรมการฝกสอนโดยมีการเขามาเปนพ่ี

เลี้ยงในการดูแลในการจัดกิจกรรมฝกสอน

ใหแกเยาวชนในชุมชน 

 

    2.5.1.2 ปราชญชาวบานในชุมชนยานวัดดุ

สิตารามที่มีความรูเรื่องการละเลนทองถิ่น 

ไดแก นายประจวบ ทองคําสุก นานวิทยา 

นุชรักษา การละเลนกระบี่กระบองและ

กลองยาวละนายมานพ อยูดี  การละเลนผี

ลอบ ซึ่งจะเปนผูใหความรูดานการละเลน

ทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม เปนตน 

  2.6 ข า ดก า ร

กํ า ห น ด เ ว ล า ใ น

กิ จ ก ร ร มด า น ล ะ

เลนทองถิ่นที่ แน

ชัด 

2.6.1 ควรมีการ

กํ า ห น ด ป ฏิ ทิ น

กิจกรรมการสาธิต

และการเผยแพรเปน

ร ะ ย ะ โ ด ย ก า ร

กําหนดกิจกรรมใน

แต ล ะ เ ดือ น ใ ห แ ก

เยาวชนและเรียนรูผู

ที่ มี ค ว า ม ส น ใ จ

การละเลนนี้เพ่ือเปน

การอนุรักษ การสืบ

สานและการฟนฟู  

2.6.1.1 กองการทองเ ท่ียวสํานักงาน

วั ฒ น ธ ร ร ม  กี ฬ า แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว 

กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  เปน

ผูสนับสนุนในการวางแผนปฏิทินกิจกรรม

รวมกับ ชาวบานในชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

ซึ่ งตองกําหนดใหแนชัดระบุ วัน  เวลา 

สถานที่ใหชัดเจน  

 

    2.6.1.2 ชาวบานและเยาวชนในชุมชนยาน

วัดดุสิตารามรวมมือกันในการวางแผน 
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   กิจกรรมใหแนชัดและควรเปนวันเวลาที่

สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดจริง เชน วัน 

3 ด า น ก า ร

ประชาสัมพันธ   

3.1 ขาดการทํา

เอกสารเผยแพร 

3.1.1 ค ว ร มี ก า ร

จั ด ทํ า เ อ ก ส า ร

เผยแพร ในรูปแบบ 

หนังสือของดียาน

วั ด ดุ สิ ต า ร า ม  

บ ท ค ว า มวิ ช า ก า ร

เ รื่ อ ง ก า ร ล ะ เ ล น

ทองถิ่นชุมชนยาน

วัดดุสิตาราม เปน

ตน 

3.1.1.1 กระทรวงวัฒนธรรม ควรมีการ

สรางแผนการจัดการและนโยบายในดาน

ภูมิปญญาอยางจริง จัง  เ พ่ือใช เปนแนว

ทางการจัดการการละเลนทองถิ่นที่ยั่งยืน

ตอไป 

    3.1.1.2 กองการทองเท่ียวสํานักงาน  

วั ฒ น ธ ร ร ม  กี ฬ า แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว 

กรุงเทพมหานคร ดูแลการเผยแพรขอมูล

เอกสาร จัดเก็บฐานขอมูลและตรวจสอบ

ขอมูลที่ถูกตองในการเผยแพรเอกสารและ

มีการประชาสัมพันธใหกับชุมชน 

    3.1.1.3 สํานักงานเขตบางกอกนอย 

สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธเอกสารใหกับชุมชน 

    3.1.1.4 ชาวบานและปราชญชาวบานยาน

วัดดุสิตาราม  ควรรวมมือในการใหขอมูล

ที่ถูกตองเพ่ือนําไปเปนฐานขอมูลในการ

เผยแพร 

  3.2 ข า ด ก า ร

ประชาสัมพันธทาง

สื่อโทรทัศน 

3.2.1 ควรมีการ

จัดทําสารคดีสั้นๆ 

ท า ง สื่ อ โ ท ร ทั ศ น 

เ พ่ื อ เ ป น ก า ร

ประชาสัมพันธออก

ไปสูชุมชนภายนอก

ให 

3.2.1.1 ก อ ง ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว สํ า นั ก ง า น

วั ฒ น ธ ร ร ม  กี ฬ า แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว 

กรุงเทพมหานคร  ดูแลการเผยแพรขอมูล

เอกสาร จัดเก็บฐานขอมูลและตรวจสอบ

ขอมูลที่ถูกตองในการประชาสัมพันธสื่อ

โทรทัศน 

    3.2.1.2 สํานักงานเขตบางกอกนอย  มีการ 
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   ติดตอสื่อโทรทัศนตางๆเพ่ือทําการถายทํา

สารคดีเพ่ือการเผยแพรการละเลนในชุมชน 

โดยการสาธิตการแสดง การใหสัมภาษณ

และใหขอมูลการละเลน เชน ชองไทยพีบี

เอส เปนตน 

  3.3 ข า ด ก า ร

ประชาสัมพันธทาง

สื่อออนไลน 

3.3.1 ค ว ร มี ก า ร

ประชาสัมพันธผาน

สื่อออนไลนรวมทั้ง

มีการทํา  เว็บไซต

เผยแพรการละเลน

ทองถิ่นชุมชนยานนี้ 

เ พ่ื อ ใ ห บุ ค ค ล ที่ มี

ความสนใจสามารถ

สืบคนขอมูลไดงาย 

3.3.1.1 ก อ ง ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว สํ า นั ก ง า น

วั ฒ น ธ ร ร ม  กี ฬ า แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว 

กรุงเทพมหานคร  ดูแลการเผยแพรขอมูล

เอกสาร จัดเก็บฐานขอมูลและตรวจสอบ

ขอมูลที่ถูกตองในการประชาสัมพันธสื่อ

ออนไลน อีกทั้งใหการสนับสนุนในดาน

ตางๆ เชน การสนับสนุนงบประมาณ เปน

ตน 

 

 

   3.3.1.2  สํานักงานเขตบางกอกนอย ควรมี

การจัดฝกอบรมใหแกเยาวชนในชุมชนยาน

วัดดุสิตารามในการสรางweb ออนไลน 

เพ่ือเปนการสรางฐานขอมูลภายในชุมชน

อีกดวย 

    3.3.1.3 เยาชนในชุมชน ควรตระหนักถึง

ความสําคัญของเทคโนโลยี เพ่ือใช เปน

เครื่องมือการประชาสัมพันธการละเลน

ทองถิ่นในชุมชนของตนเองอีกทั้งยังเปน

การสรางความฐานขอมูลที่สามารถสืบคน

ไดงายอีกดวย 

  3.4 ขาดการสาธิต

ก า ร แ ส ด ง

การละเลนทองถิ่น

ภายนอกชุมชุน 

3.4.1 ควรมีการ

สาธิตการแสดงไป

ยังชุมชนใกล เคียง

ห รื อ ห น ว ย ง า น ที่

ตางๆทั้งภาครัฐและ

ภ า ค เ อ ก ช น ใ น

รู ป แ บ บ ก า ร ทํ า

กิจกรรมการแสดงที่

มี ก า ร จั ด ง า น ที่

เกี่ยวของกับ 

 

3.4.1.1 ก อ ง ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว สํ า นั ก ง า น

วั ฒ น ธ ร ร ม  กี ฬ า แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว 

กรุงเทพมหานคร  เปนพ่ีเลี้ยงในการให

คํ า ปรึ กษ าใ นก าร สร าง กลุ ม เครื อข า ย

ท า ง ด า น ก า ร ล ะ เ ล น ท อ ง ถิ่ น  เ ป น ผู

ประสานงานสรางพาคีในเบื้องตนและมี

กา ร นํ า เย า วชน ใ น ชุ มช น มา ฝก อ บ ร ม

ภาวะการเปนผูนําในการเปนกลุมเยาวชน

เครือขายใหกับชุมชนเพ่ือสรางกลุม ตารางท่ี 1  แนวทางการจัดการการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร (ตอ)   
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  วัฒนธรรมและภู มิ

ปญญาทองถิ่นเพ่ือ

เปนการเผยแพรไป

ยังภายนอกชุมชน

อีก 

ตัวแทนในการเยาวชนในการสืบสานภูมิ

ปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิ

ตารามตอไปในอนาคต 

   3.4.2 ควรมีการ

สรางเครือขายดาน

การละเลนทองถิ่น

กับชุมชนอื่นๆที่ มี

ความคลายคลึงกัน

เ พ่ื อ เ ป น ก า ร

รวมกลุมสรางความ

เขมแข็งใหกับกลุม

เครือขายการละเลน

ทองถิ่น เชน ชุมชน

บานบุ เปนตน 

3.4.1.2  สํานักงานเขตบางกอกนอย 

ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร า ง กิ จ ก ร ร ม ด า น

การละเลนทองถิ่นในยานเขตบางกอกนอย 

โดยการจัดกิจกรรมเครือขายการละเลน

เหลานี้เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็ง อีก

ทั้ ง ยั ง เ ป น ก ร ะ ตุ น ใ ห ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

ความสําคัญของการอนุรักษละจัดการ

การละเลนในทองถิ่นของตนเอง 

    3.4.1.3 ปราชญชาวบาน ควรใหความ

รวมมือในการรวมกิจกรรมภายนอกชุมชน

เ พ่ือสร างความเขมแข็งของเครือข าย

การละเลนทองถิ่น 

    3.4.1.4 ชาวบานและเยาวชน  ควรตระหนัก

ถึงความสําคัญในการวมกลุมพาคีการ

จัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่น อีกทั้ง

ค ว ร ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ

การละเลนอยางเขมแข็ง 

4 การสงเสริม

ปราชญชาวบาน 

4.1 ขาดแรงจูงใจ

ใ น ก า ร สื บ ส า น

การละเลนทองถิ่น 

4.1.1โ ด ย เ ชิ ญ

ปราชญชาวบานเปน

วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร

ฝกสอนอีกทั้งควรมี

คาตอบแทนเพ่ือเปน

ขวัญกําลังใจใหแก

ปราชญชาวบาน 

4.1.1.1 ก อ ง ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว สํ า นั ก ง า น

วั ฒ น ธ ร ร ม  กี ฬ า แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว 

กรุงเทพมหานคร  ควรมีการสงเสริมการ

จัดกิจกรรมการละเลนทองถิ่น เชน การจัด

กิจกรรมดานการละเลนโดยเชิญปราชญ

ชาวบานเปนวิทยากรใหความรูเพ่ือเปนการ

สร าง ขวัญแล ะกํ า ลั ง ใจให แ กป รา ช ญ

ชาวบาน 

 

 

 

ตารางท่ี 1  แนวทางการจัดการการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
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4 

(ตอ) 

 

   4.1.1.2 สํานักงานเขตบางกอกนอย 

สนับสนุนงบประมาณ การประชาสัมพันธ

ในการจัดกิจกรรมกาสงเสริมการอนุรักษ

กาละเลนทองถิ่นอยางจริงจัง 

    4.1.1.3 ปราชญชาวบาน ควรใหความ

รวมมือในการจัดกิจกรรมการอนุรักษภูมิ

ปญญาการละเลนทองถิ่นทุกครั้ งอยาง

จริงจัง 

  4.2 ข า ดแ ร ง

ก ร ะ ตุ น ใ น ก า ร

อ นุ รั ก ษ  ฟ น ฟู 

รักษาการละเลน

ทองถิ่น 

4.2.3 ควรมีการนํา

ป ร า ช ญ ช า ว บ า น 

ชาวบานในชุมชน

ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น

ชุ ม ช น ห รื อ

หนวยงานที่ประสบ

ความสําเร็จในการ

จัดการการอนุรักษ 

การสืบสานและการ

ฟ น ฟู ภู มิ ป ญ ญ า

การละเลน 

4.2.1.1 กระทรวงวัฒนธรรม ควรมีการ

จัดทําแผนแมบทในการอนุรักษ การสืบ

สานและการฟนฟูอยางจริงจัง โดยในแผน

ควรมีการระบุพ้ืนที่ศึกษาดูงานที่ประสบ

ผลสําเร็จในการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น

เพ่ือเปนการสรางแรงบันดาลใจใหกับ

ชุมชนตางๆที่มีภูมิปญญาที่ควรคาแกการ

รั ก ษ า แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น

การศึกษาดูงาน 

    4.2.1.2 กองการทองเ ท่ียวสํานักงาน

วั ฒ น ธ ร ร ม  กี ฬ า แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว 

กรุงเทพมหานคร  ควรใหการสนับสนุน

และเปนหนวยงานที่แนะนําใหคําปรึกษา

ใ ห ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ส ถ า น ที่ ป ร ะ ส บ

ค วา มสํ า เร็ จใ น ก า ร จัด ก า ร ภู มิป ญญ า

การละเลนทองถิ่น 

    4.2.1.3 สํานักงานเขตบางกอกนอย ควรให

การสนับสนุนโดยสงเจาหนาที่มีความรู

เกี่ยวของดานการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น

เปนวิทยากรในการเดินทางไปยังสถานที่

ตางๆเพ่ือใหความรูแก ปราชญชาวบาน 

ชาวบานและเยาวชนชุมชนยานวัดดุสิตา

ราม 

 

 

 

ตารางท่ี 1  แนวทางการจัดการการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร (ตอ)   
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4 

(ตอ) 

 

   4.2.1.4 ปราชญชาวบาน ชาวบานและ

เยาวชน  ควรใหความรวมมือกับหนวยงาน

ภาครัฐในการศึกษาดูงานดานภูมิปญญา

ทองถิ่นเพ่ือนํามาปรับใชกับชุมชนยานวัดดุ

สิตารามตอไป 

  4.3 ขาดการสราง

เครือขายภายนอก

ชุมชน 

4.3.1 ควรมีการ

สรางเครือขายกลุม

เยาวชนโดยปราชญ

ช า ว บ า น เ ป น ที่

ป รึ ก ษ า เ พ่ื อ ส ร า ง

เ ค รื อ ข า ย ภ า ย ใ น

ชุมชนและเปนการ

สรางความสัมพันธ

ร ะ ห ว า ง ป ร า ช ญ

ชาวบานและเยาวชน

ในชุมชนยานวัดดุสิ

ตาราม  

4.3.1.1 กระทรวงวัฒนธรรม ควรมีแผน

แมบทสําหรับการสรางเครือขายดานภูมิ

ปญญาทองถิ่น เพ่ือเปนแนวทางในการ

ส ร า ง ก ลุ ม เ ค รื อ ข า ย ด า น ภู มิ ป ญ ญ า

การละเลนทองถิ่น 

 

    4.3.1.2 กองการทองเ ท่ียว สํานักงาน

วั ฒ น ธ ร ร ม  กี ฬ า แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว

กรุง เทพมหานคร เปนผูประสานงาน

เบื้องตนใหกับกลุมสมาชิกดานภูมิปญญา

การละเลนทองถิ่นเบื้องตนอีกทั้งมีการนํา

เยาวชนในชุมชนย านวัดดุสิตารามมา

ฝกอบรมการเปนผูนําเยาวชนในการสราง

กลุมเครือขาย 

    4.3.1.3 สํานักงานเขตบางกอกนอย 

สนับสนุนงบประมาณในการประสานงาน

และประชาสัมพันธกลุมเครือขายเยาวชน 

    4.3.1.4 เยาวชนชุมชนยานวัดดุสิตาราม

ควรมีความตระหนักในการเปนเยาวชนรุน

ใหมในการสืบสาน อนุรักษและฟนฟูภูมิ

ปญญาการละเลนทองถิ่นใหยังคงอยูใน

ชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 

 

          ตารางท่ี 1  แนวทางการจัดการการละเลนทองถิน่ชุมชนยานวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
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แนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม เปนเพียงแนว

ทางการจัดการหน่ึงเทาน้ันที่ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวทางไว แตอยางไรก็ตามการจัดการภูมิปญญา

การละเลนชุมชนยานวัดดุสิตาราม ยังคงตองมีปจจัยหลายๆดาน เพื่อเปนแรงขับเคลื่อนการอนุรักษ 

การสืบสานและการฟนฟูไมวาจะเปนในดานฐานองคความรู ดานกิจกรรม ดานประชาสัมพันธและ

ดานการสงเสริมปราชญชาวบานจากภาครัฐและเอกชน  อีกทั้งชาวบานในชุมชนยานน้ีควรมีการ

ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการอยางยั่งยืนเพื่อยังคงไวแกลูกหลานในชุมชนเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมสืบไป  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 6 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

ชุมชนยานวัดดุสิตารามเปนชุมชนเกาแกแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานครนับต้ังแตสมัย

กรุงรัตนโกสินทร แตเดิมพื้นที่ของชุมชนยานน้ีเปนพื้นที่สวนที่มีความอุดมสมบูรณมีลําคลอง

ธรรมชาติและคลองขุดที่เชื่อมตอกับแมนํ้าเจาพระยา คือ คลองวัดดุสิตารามและคลองขนมจีน 

ชาวบานสวนใหญเปนชาวไทยแตเดิมซึ่งบรรพบุรุษอพยพมาเมื่อคร้ังกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาซึ่งได

เขามาต้ังถิ่นฐานและทําสวนอยูบริเวณปากคลองบางกอกนอยฝงเหนือ   กลุมคนไทยเหลาน้ีไดนํา

ความรูและภูมิปญญาดานการละเลนมาเลนในยามวางจากการทําสวนและเลนในงานเทศกาลตางๆ     

โดยมีการละเลนตางๆ ไดแก การละเลนกระบี่กระบอง  การละเลนกลองยาว การละเลนผีลอบ 

การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม การละเลนเหลาน้ีไดมีการสืบทอดกันมาหลายชั่วคนจน

กลายเปนเอกลักษณวัฒนธรรมของชาวบานชุมชนยานวัดดุสิตาราม 

การศึกษาแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติศาสตร   ภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นตางๆเพื่อศึกษาวิธีการจัดการ

และปญหาของภูมิปญญาทองถิ่นในอดีตและปจจุบันเพื่อมุงสูแนวทางการจัดการภูมิปญญา

การละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามในอนาคต 

ในการวิจัยในคร้ังน้ีไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชแนวคิดประวัติศาสตรทองถิ่น 

ทฤษฎีภูมิปญญาทองถิ่นและแนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมดานภูมิปญญาการละเลน

ทองถิ่น เพื่อนําไปสูการหาแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม

อยางเหมาะสมและยั่งยืนตอไป 

      จากการศึกษา พบวา ชุมชนยานวัดดุสิตารามเปนชุมชนที่มีความเกาแกแหงหน่ึงซึ่ง

ต้ังอยูยานใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นอัน

เปนอัตลักษณของชุมชนมาชานานโดยเฉพาะ การละเลนกระบี่กระบอง การละเลนกลองยาวที่ยังมี

การสืบสานในชุมชน สวนการละเลนผีลอบการละเลนแมศรี ยังคงมีกลุมชาวบานในชุมชนที่กําลัง

พยายามฟนและการละเลนลิงลมน้ันไมมีการสืบสานหรือเลนภายในชุมชนยานน้ีแลว  ดังน้ันจึงควร
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มีการศึกษาภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามใหเขาใจพื้นฐานเพื่อนําไปสูการ

วิเคราะหหาแนวทางการจัดการการละเลนทองถิ่นยานวัดดุสิตารามตอไป 

จากการศึกษาพบวา แนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นยานวัดดุสิตาราม

ควรมีแนวทางการจัดการอยางเหมาะสมซึ่งผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานฐานองคความรู 

ดานกิจกรรม ดานประชาสัมพันธและดานการสงเสริมปราชญชาวบาน ดังน้ี 

1.ดานฐานองคความรู ควรมีการศึกษาวิจัยองคความรูดานการละเลนชุมชนยานวัดดุสิ

ตารามเพื่อเปนฐานขอมูลความรูการละเลนทองถิ่น 

2.ดานกิจกรรม ควรมีการจัดกิจกรรมเปนระยะๆเพื่อกระตุนใหคนในชุมชนและ

ภายนอกชุมชนไดเขาใจความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นในยานน้ี อันจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจ

และนําไปสูการอนุรักษ การรักษา  การสืบสานและการฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนยานน้ี 

โดยผานกิจกรรมตางๆ 

3.ดานการประชาสัมพันธ  โดยกลุมชาวบานหรือเยาวชนในชุมชนรวมกันจัดกิจกรรม

ตางๆ เชน กิจกรรมการสาธิตการละเลนทองถิ่นทั้ง 5 อยาง ไดแก การละเลนกระบี่กระบอง  

การละเลนกลองยาว การละเลนผีลอบ การละเลนแมศรีและการละเลนลิงลม  โดยการขอความ

รวมมือสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ อาทิเชน กระทรวงวัฒนธรรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

กองการทองเที่ยวสํานักงานวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต

บางกอกนอยและหนวยการศึกษาตางๆ เปนตน เพื่อเปนแนวทางการจัดการประชาสัมพันธตอไป 

4.ดานการสงเสริมปราชญชาวบาน  โดยการสงเสริมและสนับสนุนปราชญชาวบานใน

การอนุรักษ  การสืบสานและการฟนฟูการละเลนตางๆ เน่ืองจากปราชญชาวบานสวนใหญลวนมี

องคความรู มีใจรัก มีความภาคภูมิใจและมีความพรอมในการอนุรักษ การสืบสานและการฟนฟู     

แตเน่ืองดวยสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมถึงปราชญชาวบาน

ที่มีอายุมากขึ้นและมีอยูนอยราย 

 

ขอเสนอแนะ 

แนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตาราม เขตบางกอก

นอย กรุงเทพมหานคร ที่เสนอมาในขางตนเปนเพียงการศึกษาหาแนวทางในการจัดการภูมิปญญ

การละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามใหเปนไปอยางเหมาะสมและยั่งยืน  เพื่อเปนการอนุรักษ

และการสืบสานการละเลนทองถิ่นในยานน้ี  อยางไรก็ตามแนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลน

ทองถิ่นที่เหมาะสมน้ันสามารถนําไปใชประโยชนสูงสุดไดน้ันตองขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน เชน 
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ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  งบประมาณการสงเสริม เปนตน  และในการดําเนินงานใน

เชิงปฎิบัติการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณและความเหมาะสม 

 แนวทางการจัดการภูมิปญญาการละเลนทองถิ่นชุมชนยานวัดดุสิตารามนอกจาก

ชาวบาน วัด โรงเรียนและประเทศ  ควรมีหนวยงานอ่ืนๆ เชน สํานักงานเขตบางกอกนอย  กองการ

ทองเที่ยวสํานักงานวัฒนธรรมการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร  กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบัน

ตางๆ ควรใหความสําคัญและการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเน่ือง  ที่สําคัญสิ่งที่เรงดวนควรเร่ิม

ใหการสนับสนุน สงเสริมใหเกิดการอนุรักษ การสืบสานและการฟนฟูการละเลนทองถิ่นชุมชน

ยานวัดดุสิตารามอยางจริงจัง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการหนุนเพื่อใหชาวบานชุมชนยานวัดดุสิตารามที่

จะเปนกําลังหลักสําคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ  การสืบสานและการฟนฟูการละเลน

ตางๆแตอยางไรก็ตามชุมชนยานวัดดุสิตารามยังตองพึ่งพาความรู คําแนะนําจากผูมีประสบการณ

และงบประมาณจากภาครัฐและหลายภาคสวนที่จะสนับสนุนที่จะสืบสานและฟนการละเลนน้ีให

คงอยูตอไป 
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